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العقون وليد
الذي أشرف عمى ىذا العمل دون تردد ،وتعيده بتوجيياتو القيمة
فجزاه المّو عني كل الخير.

مقدمة
يشكؿ قطاع الموارد المائية مف بيف المرافؽ العمومية الشبكية ذات الطابع االستراتيجي
المحتكر مف قبؿ الدولة ،وىو ما أكدتو معظـ التشريعات المنظمة ليذا القطاع التي اعتبرت
توفير الماء الصالح لمشرب والتطيير خدمات عمومية ذات أولوية ،تقع مسؤولية توفيره مف
الناحية النوعية والكمية عمى عاتؽ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية.
وتؤكد الدراسات في الوقت الراىف أف الموارد المائية تعد أحد أىـ مواضيع الساعة عمى
المستوى العالمي واإلقميمي والمحمي ،حيث إذا اتسمت األلفية الثانية بحروب وصراعات حوؿ
البتروؿ –خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية-؛ فإف بوادر األلفية الثالثة تشير إلى نقؿ النزاع
مف الذىب األسود إلى الذىب األزرؽ ،وىو أمر أخطر مف سابقو باعتبار أف اإلنساف قد
يستغني عف البتروؿ لكنو ال يمكف أف يستغني عف الماء ،بؿ إنو حتى في األلفية السابقة كانت
ىناؾ نزاعات حوؿ الماء ،إذ ال ننسى أف حرب إيراف مع العراؽ انطمقت مف التراجع عف تطبيؽ
اتفاقية  1975حوؿ تقسيـ مياه شط العرب بيف الدولتيف .لكف األلفية الثالثة وبصفة خاصة
القرف  21سيشيد نفس النزاعات لكف بحدة أكثر لدخوؿ العديد مف الدوؿ مرحمة أزمة المياه،
وىو ما أشار إليو كبير خبراء البنؾ الدولي السيد  Ismail Seragelفي سنة  ":1995إذا كانت
الحروب في القرف العشريف بسبب البتروؿ ،فإف حروب القرف القادـ أي الواحد والعشريف ،ستكوف
بسبب المياه"؛ بالنظر لمحدودية كمية الموارد المائية مف جية ،ونقصاف جودتيا بالتموث مف
جية أخرى ،وسوء توزيع الثروات المائية بيف الدوؿ والمجتمعات ،بؿ وداخؿ الدولة الواحدة
بسبب سوء التوزيع بيف منطقة وأخرى.1
فحسب تقديرات الخبراء ،فإف كمية المياه السطحية العذبة عمى المستوى العالمي تقدر
بحوالي  14ألؼ مميار متر مكعب ،تسعة مبليير منيا فقط ،أي  %22ىي التي يمكف
استعماليا مف طرؼ اإلنساف ،وىو ما يعطي معدؿ  1800متر مكعب لمفرد سنويا عمى
المستوى العالمي؛ في حيف أف اإلنساف عمى نفس المستوى ال يستيمؾ إال نسبة  800متر
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مكعب لكؿ فرد في الوقت الحالي ،وىذا ال يعني أف ىناؾ وفرة بنسبة  1000متر مكعب لكؿ
فرد ،وأف األمف المائي عالميا متوفر ،ذلؾ أنو لممحافظة عمى البيئة في الكرة األرضية يتعيف
ترؾ نسبة مف ىذه المياه تجري في األنيار ،لتصؿ في النياية إلى البحار ،وتبمغ تمؾ النسبة
حوالي الثمث حسب الخبراء.
أ ضؼ إلى ذلؾ أف دوؿ غنية بيذه المادة الحيوية ال تتجاوز عشرة تستحوذ عمى  %60مف
الموارد المائية العذبة المتجددة في العالـ وىي :الب ارزيؿ تمتمؾ  6220مميار ـ 3مف الماء سنويا،
وروسيا تمتمؾ  4059مميار ـ ،3والواليات المتحدة األمريكية تمتمؾ  3760مميار ـ ،3وكندا
برصيد مائي يقدر 3290مميار ـ ،3والصيف ب  2700مميار ـ ،3إندونيسيا ب  2530مميار
ـ ،3واليند ب  1850مميار ـ 3وكولومبيا ب  1200مميار ـ ،3والبيرو ب  1100مميارـ3؛ بينما
نسبة  %40المتبقية فيي مف صيب أكثر مف  200دولة.1
وعميو ،فإف سوء توزيع الثروة المائية عالميا يشكؿ مصدر اضطراب في المستقبؿ؛
خصوصا وأف الماء العذب في الكرة األرضية ال يمثؿ إال حوالي  %3مف المخزوف المائي
العالمي ،وىي نسبة ضئيمة بالقياس مع الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الوعي كؿ سنة يتبعو
ارتفاع اإلستيبلؾ ،ويشار إلى أف نسبة  %71مف الكرة األرضية مغمورة بمياه البحار
والمحيطات والباقي مياه مجمدة أو سائمة ،وىذه المياه العذبة مع الماء األجاج ،أي مع البحار
والمحيطات يصؿ حجميا حوالي  1,4مميار متر مكعب2؛ غير أف ىذا الحجـ ال تمثؿ مياه
البحيرات والودياف فيو إال نسبة ضئيمة جدا ال تصؿ  0,0091مف ىذا المخزوف العالمي،
والباقي ىو مياه عذبة مجمدة في القطب وأخرى في الرواسب المجمدة والمياه المحبوسة في
األعماؽ الكبيرة والتي يصعب استغبلليا اآلف ،وعمى قمة ىذه الكمية تمجأ الدوؿ إلى تخزينيا
وجمعيا في صياريج وسدود بشكؿ يثير االنتباه.
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وتعاني الدوؿ العربية مف ضغوط شديدة عمى مواردىا المائية المتاحة ،ويعتبر وضعيا
األسوأ في العالـ قياسا بنصيب الفرد مف المياه المتجددة ،إذ يبمغ حجـ الموارد المتجددة المتاحة
 265مميار متر مكعب سنويا وال يتعدى معدؿ نصيب الفرد حوالي  1000متر مكعب في
السنة ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف نصيب المواطف الميبي والسعودي واألػردني ال يتجاوز 100
متر مكعب ،في حيف يبمغ معدؿ نصيب الفرد في العالـ حوالي  7000متر مكعب في السنة؛ إذ
تعتبر بعض الدوؿ اإلفريقية أحسف حاال مف الدوؿ العربية مثؿ السينغاؿ التي تقدر فييا حصة
الفرد السنوية مف المياه ب  2000متر مكعب ،بينما تعتبر كندا مف بيف أغنى دوؿ العالـ إذ
تختزف  %13مف الحجـ العالمي ،تتبعيا بعض الدوؿ اإلفريقية ودوؿ أمريكا البلتينية وروسيا
وسيبيريا وأستراليا ودوؿ أسيوية تتراوح حصة الفرد فييا مف  10000إلى  100000متر مكعب
لمفرد سنويا؛ ومف بيف الدوؿ المتوسطة الغناء بالماء ،الواليات المتحدة األمريكية وقميؿ مف الدوؿ
األوروبية إذ يقدر نصيب الفرد فييا بيف  5000و  10000متر مكعب ،وأقميا دوؿ أوروبا التي
يقدر نصيب الفرد فييا مف المياه ما بيف  2000و  5000متر مكعب؛ بينما أغنى الدوؿ عمى
اإلطبلؽ تمؾ التي يتجاوز معدؿ الكمية لمفرد بيا سنويا  100000متر مكعب فيي كروانبلند
Groenland؛ غير أف ىناؾ تراجعا في الكمية بالنسبة لكؿ الدولة الغنية والفقيرة.1
واذا كانت المتوقع أف يزداد الوضع المائي العربي تأزما في المستقبؿ ،نتيجة لتوقع زيادة
الطمب عمى المياه بمعدالت كبيرة بسبب النمو السكاني السريع ،ولذلؾ يتوقع أف ينخفض معدؿ
نصيب الفرد إلى حوالي  460متر مكعب في السنة في عاـ  ،2025وىو دوف مستوى الفقر
المائي الخطير حسب التصنيفات الدولية ،مما يعيؽ النمو اإلقتصادي واإلجتماعي في الدوؿ
العربية؛ عمما بأف كؿ ىذه المعدالت محسوبة عمى كميات الموارد المتاحة مف المياه ،وليست
كميا قابمة لئلستغبلؿ فنيا واقتصاديا مما يزيد مف خطورة الوضع.
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ومما يزيد األمور صعوبة ،أف أكثر مف نصؼ الموارد المائية العربية يأتي مف الخارج،
إضافة إلى اليدر الكبير في استغبلؿ المياه ،واإلستغبلؿ المفرط لمطبقات المائية الجوفية في
كثير مف الدوؿ ،مما أدى إلى ىبوط في منسوب المياه الجوفية ،في بعض المناطؽ الساحمية
وحدوث انسياب باطني مف مياه البحر واختبلطيا بمياه الخزانات الجوفية وزيادة المموحة؛ كما
يمثؿ تموث المياه ظاىرة خطيرة أخرى تيدد بفقداف قسط كبير مف الموارد المائية ،خصوصا
السطحية منيا وبدرجة أقؿ المياه الجوفية.
وبالتالي ،فإف التحدي الحقيقي لئلنساف العربي في القرف الواحد العشريف يتمحور حوؿ
الحصوؿ عمى الماء مف الناحية الكمية والنوعية ،فامتداد العمراف بالتعمير وتطور اإلطار
غير مف أنماط استيبلؾ المياه .وولد تصاعد في
المعيشي وكذا التوسع الصناعي والفبلحي ّ

الطمب عف الماء الصالح النوعي إلى درجة تجاوز الحاجات لقدرة الموارد المائية المتاحة ومف ثـ

أصبح الشغؿ ا لشاغؿ ألي دولة ىو تحقيؽ توازف بيف احتياجات األنشطة المستعممة لممياه وقدرة
الموارد المتوفرة ىذا مف ناحية ،ومف ناحية أخرى فإف التزايد المستمر لبلحتياجات المائية في
مواجية محدوديتيا والخطر المحدؽ بيا مف جراء التموث المتنوع ،أدى إلى ضرورة النظر بصفة
إجمالية لمشكمة المياه.
وتعتبر الجزائر مف بيف الدوؿ الواقعة في منطقة جنوب البحر المتوسط  ،تتمتع بموارد مائية
محدودة وغير منتظمة بسبب وقوعيا في المنطقة الجافة وشبو الجافة مف الكرة األرضية مما
جعميا تمر بفترات جفاؼ طويمة خصوصا في العشريتيف األخيريتيف ىذا مف جية ،1ومف جية
أخرى زيادة الطمب المستمر عمييا نتيجة النمو الديمغرافي السريع والمستمر المقدر حسب
التقرير األخير لمديواف الوطني لئلحصاء بأكثر مف  40مميوف نسمة ،األمر الذي يجعميا في
قائمة الدوؿ التي تعاني مف ندرة الموارد المائية ،بحيث تقدر حصة الفرد الواحد سنويا مف المياه
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حوالي  600متر مكعب ،وىذا مقارنة مع الحصة التي حددىا البنؾ العالمي ب  1000متر
مكعب لمفرد في السنة كحد أدنى.1
شيد قطاع المياه بالجزائر كغيره مف قطاعات الدولة ،معالجة متباينة لمنصوص القانونية
عبر مراحؿ مختمفة ترجمت تطور سياساتيا في إدارة وتسيير الموارد المائية ،تماشيا مع
االختبلؼ في التوجو األيديولوجي الذي تتبعو؛ بحيث يعتبر القانوف رقـ  17/83أوؿ نص
قانوني منظـ لممياه 2في ظؿ النظاـ اإلشتراكي المكرس ىيمنة الدولة عمى تسيير الموارد المائية
بشتى أنواعيا؛ ثـ تبله صدور األمر رقـ  13/96المؤرخ في  15جواف  1996المتضمف تعديؿ
القانوف رقـ  17/83السالؼ ،3الذي سمح في إطاره لمقطاع الخاص باستغبلؿ وتسيير قطاع
الموارد المائية مما طرح العديد مف التساؤالت واإلنتقادات حوؿ نية الدولة في خوصصة المرفؽ
العمومي لممياه بالرغـ مف أف األمر يتعمؽ بعقود امتياز محددة المحددة ،كما انبثؽ عنو مشكمة
جيوية تسعيرة المياه في مواجية سياسة التوزيع المتساوي والعمؿ عمى ارساء ثمف منصؼ
بالنسبة لجميع المستعمميف.
فبتشخيص اإلطار القانوني لممياه خبلؿ ىذه الفترة ،فإنو يبرز عدة نقائص واختبلالت عمى
كؿ المستويات والمتمثمة في:
 -1عدـ نجاعة النظ اـ المتعمؽ بتسيير الممكية العمومية لممياه وشرطة المياه ،نظ ار النتشار
اإلعتداءات عمى ىذه الممكية.
 -2عدـ وضوح األحكاـ المتعمقة بتنظيـ الخدمة العمومية لممياه وتسعيرتيا بالنظر إلى متطمبات
تحسيف نجاعة مسيري ىذه الخدمة.
 -3عدـ مبلءمة آليات مراقبة استعماؿ الموارد المائية لضماف فعالية شرطة المياه.
Ministère des ressources en eau, état des lieux et perspectives de développement du secteur des ressources en
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 -4القواعد المتعمقة بتطوير الموارد المائية غير العادية تجاوزىا الزمف ،بالنظر إلى الطاقة
المائية التي تشكميا مياه البحر التي تمت تحميتيا والى تثميف المياه المطيرة.
وبصفة عامة ،فمف الواضح أف اإلطار القانوني لممياه غير منسجـ مع أىداؼ سياسة
المياه ،سواء تعمؽ األمر بتطوير الموارد المائية وتنميتيا أـ بتكييؼ النظاـ المؤسساتي.
إف ضرورة إعادة النظر في النظاـ القانوني لممياه ،أصبحت ممحة ،خاصة وأف الببلد تواجو
في الوقت الراىف تحدييف ،يتمثؿ األوؿ في تمبية حاجات المواطنيف وكذا النشاطات االقتصادية
المرتبطة بالمياه ،والثاني في المحافظة عمى مواردنا لؤلجياؿ القادمة .ومف ثـ ،فإف خصوصية
الندرة التي تتصؼ بيا مواردنا المائية وعدـ توازف توزيعيا عبر التراب الوطني وكذا ىشاشتيا
أماـ كثرة التصرفات القانونية ،فرضت عمى السمطات العمومية وضع مجموعة مف اآلليات
والوسائؿ التي تستجيب لمتطمبات التسيير المندمج.
ويعتبر القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه 1بمثابة النص التشريعي األخير المنظـ ليذا
لمقطاع والذي صدر في إطار الرؤية االستراتيجية المستقبمية الشاممة التي تبنتيا السمطات
العموم ية بيدؼ ضماف إدارة متكاممة لمموارد المائية تأخذ بعيف االعتبار حقوؽ األجياؿ القادمة
مف ىذه الثروة وىو ما أكدتو المادة األولى مف ىذا القانوف التي تنص ":ييدؼ ىذا القانوف إلى
تحديد المبادئ والقواعد المطبقة الستعماؿ الموارد المائية وتسييرىا وتنميتيا المستدامة كونيا ممكا
لممجموعة الوطنية  .".فالمشرع يقيد ألوؿ في إطار قانوف المياه ،استعماؿ وتسيير الموارد المائية
بأحكاـ ومبادئ التنمية المستدامة ،حفاظا عمى طابعيا المتجدد .وبعنواف التنمية المستدامة أدرج
المشرع البعد البيئي في استعماليا وتسييرىا إلى حد اعتبارىا ثروة متوارثة » patrimoine

 « transmissibleفي القانوف رقـ  10-03المؤرخ في  19جويمية  2003المتعمؽ بحماية البيئة

1

القانوف رقـ  12/05المؤرخ في  ،2005/08/04المتعمؽ بالمياه ،ج.ر ،رقـ  ،60المؤرخة في  ،2005/09/04ص 03؛

المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  03/08المؤرخ في  ،2008/01/23ج.ر ،رقـ  ،4المؤرخة في  ،2008/01/27ص 7؛
المعدؿ والمتمـ أيضا بموجب األمر رقـ  02/09المؤرخ في  ،2009/07/22ج.ر ،رقـ  ،44المؤرخة في ،2009/09/04

ص .23
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في إطار التنمية المستدامة .1بفضؿ الميكانيزمات المذكورة يمكف ضماف معادلة قائمة عمى
البيئة واالقتصاد والعدالة االجتماعية.
وقبؿ التفصيؿ في تحديد معالـ البحث الموسوـ بالنظاـ القانوني لمموارد المائية ،ارتأينا
أىمية ضبط بعض المفاىيـ المرتبطة بموضوع البحث ،باعتبارىا كممات دالة عميو ،والمتمثمة
في :النظاـ ،الموارد ،الماء ،التنمية المستدامة.
 -1النظام :إف مصطمح نظاـ يقابميا بالمغة الفرنسية مصطمحي » «Systèmeو »«Régime
فمصطمح »  «Systèmeيعد واسعا بالنظر لمجاؿ استعمالو كأف نقوؿ النظاـ األمريكي
» ...« Américain Système؛ بينما مصطمح »  «Régimeفمجاؿ استعمالو ضيؽ ومحدد
بدقة كأف نقوؿ النظاـ القانوني لمصفقات العمومية »

Régime juridique des

 ،« marches publicsالنظاـ القانوني لممياه أي مجموعة القواعد القانونية المنظمة لقطاع
الموارد المائية ...إلخ.
 -2الموارد :تعرؼ الموارد بأنيا كؿ ما تحصؿ عميو اإلنساف مف وسائؿ أو مصادر طبيعية
كانت أو غير طبيعية يؤدي استخداميا إلى إنتاج السمع والخدمات التي تشبع القدر األكبر مف
الحاجيات الغير محدودة لئلنساف.
 -3الماء :ورد في معجـ الوسيط تعريؼ الماء مف الناحية بأنو سائؿ عميو عماد الحياة في
األرض يتكوف مف اتحاد الييدروجيف واألوكسجيف بنسبة حجميف مف األوؿ إلى حجـ مف الثاني،
وىو في نقائو شفاؼ ،ال لوف لو ،وال طعـ ،وال رائحة ،والنسبة إلى الماء مائي ،ماوي ،والجمع
مياه وأمواه.2
أما بالنسبة لتعريؼ ىذا المورد الياـ(الماء) مف الناحية القانونية ،فإف المشرع لـ يقدـ تعريفا
قانونيا ،واكتفى بذكر مصطمح المياه مرك از عمى الجانب التشريعي والتنظيمي ،في تحديد
خصائصيا ،طبيعتيا القانونية ومالكيا،؛ تاركا لمفقو القانوني مسألة تعريفيا ،ألف الطبيعة
1

القانوف رقـ  10/03المؤرخ في  ،2003/07/19المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ج.ر ،رقـ  ،43المؤرخة

في  ،2003/07/30ص .6

2

المعجـ الوسيط ،مجمع المغة العربية ،مكتبة الشروؽ الدولية ،2005 ،ص .298
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الخاصة ليذه المادة الحيوية وأشكاليا العديدة المرتبطة بمصادرىا ودورتيا تستعصي احتوائيا
وجمعيا في تعريؼ قانوني جامع.
وبالرغـ مف صعوبة تعريفو مف الناحية القانونية ،إال المشرع المغربي عرؼ الماء في المادة
الثالثة منو القانوف  36/15المتعمؽ بالماء ،1عمى أنو ":مادة حيوية مكونة مف أوكسيجيف
وىيدروجيف في أشكاليا الثبلث السائمة والصمبة والغازية وىو ممؾ عمومي غير قابؿ لمتممؾ
الخاص والتصرؼ فيو بالبيع والشراء."...
بينما اعتبره األستاذ  Jean-Louis gazzanigaبأنيا" ...أكثر العناصر الطبيعية في الحياة
أو ىي العنصر األكثر اشتراكا بيف األفراد بالنظر الستعماليا اليومي ،بالرغـ مف كونيا موارد
غير متساوية التوزيع بيف المياه السطحية والجوفية وفي استعماليا بيف المناطؽ...والموارد كثروة
مثميا مثؿ كؿ الثروات معرضة لمنفاذ.2 "...
ويقصد بعبارة الموارد المائية عمى العموـ ذلؾ الغطاء المائي النادر المتواجد في جوؼ
الكرة األرضية وعمى سطحيا ،مف مياه باطنية وسطحية ،ومياه البحار والمحيطات.
 -4التنمية المستدامة :تطرقت بعض القوانيف لتعريؼ التنمية المستدامة مف بينيا القانوف رقـ
 10/03المتعمؽ بحماية البيئة في إطار تنمية مستدامة ،الذي عرفيا في المادة  4منو عمى
أنيا ":محاولة التوفيؽ بيف تنمية اجتماعية واقتصادية قابمة لبلستمرار وحماية البيئة أي إدراج
البعد البيئي في إطار تنمية تضمف تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة واألجياؿ المستقبمية.".
وعرفيا أيضا القانوف رقـ  06/06المتضمف القانوف التوجييي لممدينة ،3وذلؾ في المادة 2
منو عمى أنيا ":تمؾ التنمية التي بموجبيا تساىـ سياسة المدينة في التنمية وتمبي احتياجات
األجياؿ اآلنية دوف رىف حاجات األجياؿ القادمة.".

1

ظيير شريؼ  1.16.113الصادر بتاريخ  ،2016/08/10المتضمف تنفيذ القانوف رقـ  36/15المتعمؽ بالماء ،ج.ر.ـ.ـ،

 ،6494المؤرخة في  ،2016/08/25ص .6305
Jean –Louis gazzaniga, L’eau : usage et gestion, ITEC, sans édition, Paris, France, 1998, P20.
3

2

القانوف رقـ  06/06المؤرخ في  ،2006/02/20المتضمف القانوف التوجييي لممدينة ،ج.ر ،رقـ  ،15المؤرخة في

 ،2006/03/12ص .16
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فالتنمية المستدامة لمموارد المائية ىي تمؾ التنمية القائمة عمى تمبية حاجيات الحاضر مف
الماء دوف اإلخبلؿ أو المساس بحؽ األجياؿ القادمة ،مع محاولة إيجاد التوازف في النظاـ البيئي
واإلقتصادي واإلجتماعي.1
ومف ىنا تبرز أىمية دراسة موضوع النظاـ القانوني لمموارد المائية في الجزائر ،في كوف
أف األىمية الكمية النوعية لممياه أدت إلى ضرورة تحديد مجموعة مف القواعد لمتحكـ في
تنظيميا وضبط تسييرىا؛ والجزائر ليست باستثناء عف باقي الدوؿ ،فالتعميـ السريع والكثيؼ
لمسواحؿ الناتج عف تركيز مؤسسات الدولة والوحدات السكانية تزامف مع تركيز الوحدات
الصناعية والخدماتية والتجارية في نفس الدوائر والبمديات مقر الواليات ترتب عنو تزايد الطمب
عمى ىذه السمعة الضرورية واالستراتيجية بوتيرة كبيرة مف جية ،وتراجع احتياطيا في الجزائر
بسبب الظروؼ المناخية المتذبذبة غير المنتظمة ،وغياب التسيير الرشيد والفعاؿ مف جية ثانية.
كما أف االرتفاع النسبي لمنمو السكاني والنزوح الريفي أديا إلى اكتظاظ حضري والى بروز
واتساع الحيز الجواري.
وعميو ،يفترض أف يتضمف التشريع المتعمؽ بتنظيـ تسيير الموارد المائية في الجزائر جممة
مف القواعد تكوف كفيمة بتجسيد حؽ الحصوؿ عمى الماء لكؿ مف المستعمؿ بواسطة مجموعة
مف الوسائؿ القانونية تتبلءـ مع وضعية كؿ طالب لمماء ،وبالنسبة لممسير تنظيمو بجمممة مف
األحكاـ والتدابير القانونية مف شأنيا تمكيف توفير الخدمات العمومية لممستيمؾ وضماف مردودية
التسيير؛ كؿ ذلؾ بدوف تفريط في الجانب البيئي عمى اعتبار أف الحماية والحفاظ عمى الموارد
المائية أصبح مكرسا دستوريا.
وبما أف موضوع بحثنا يتعمؽ بالموارد المائية ،تحت عنواف " النظاـ القانوني لمموارد المائية"
 ،ولكف قبؿ المضي في ذلؾ كاف البد مف تحديد مجاؿ الدراسة ،ألف الحديث عف النظاـ
القانوني الموارد المائية يقتضي في البداية تحديد اإلطار الذي تدور حولو ىذه الدراسة والتي
ترتكز أساسا عمى الخدمات العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير الذيف يرتبطاف ببعضيما
1

لتفصيؿ أكثر حوؿ الموضوع أنظر :رزوؽ مصطفى ،التنمية المستدامة لمموارد المائية في الجزائر ،مذكرة ماجستير في

القانوف العاـ ،تخصص :البيئة والعمراف ،جامعة الجزائر ،1كمية الحقوؽ ،السنة الجامعية  ،2017/2016ص  10وما بعدىا.
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أف الخدمة العمومية لمتطيير تكوف كنتيجة لبلستعماؿ
ارتباطا وثيقا في نواحي عدة منياّ :

المنزلي ،كما أف تسعيرة الخدمات العمومية لمياه الشرب والتطيير يدرجاف في وثيقة واحدة،

باإلضافة إلى أف مختمؼ النقاشات والندوات الرسمية ال تستثني مسألة التطيير.
ومف ثـ عدـ الخوض في مسألتي المياه المخصصة ألغراض الري ،والتزويد بمياه
الصناعة ،حتى واف كانت ميمة تمويف القطاع الصناعي بالمياه تقع عمى عاتؽ نفس الييئات
المكمفة بتوفير مياه الشرب؛ وبالتالي فكبل المسألتيف يمكف أف تكونا مواضيع لبحوث أخرى.
وعند ىذا الحد تثار الدوافع الذاتية المحفزة إلى دراسة ىذا الموضوع والمتمثمة في كوف
الماء يعتبر عنصر حيوي مف الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية لئلنساف مف جية ،ومف جية
أخرى محاولة اإللماـ باألحكاـ القانونية المتعمقة بتنظيـ تسيير الموارد المائية ،أماـ كثرة
النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصمة بالموضوع.
أما عف الدوافع الموضوعية ليذه الدراسة القانونية ،فتتمثؿ فيما يمي:
 -1النقص الشديد في الدراسات القانونية المتعمقة بالموارد المائية ،عكس ما ىو جاري في فرنسا
مثبل أيف َحض َي باىتماـ كبير مف رجاؿ القانوف.
 -2إف الماء وبدوف منازع ىو موضوع القرف الواحد والعشريف ،فمختمؼ التغيرات والتحوالت
التي تحدث تكوف بسببو.
 -3تعد مسألة توفير الموارد المائية في العالـ قضية استراتيجية ذات أىمية الرتباطيا بمفيوـ
التنمية المستدامة ،لذلؾ عقدت مف أجميا العديد مف الندوات والمؤتمرات الدولية منيا والوطنية.
 -4إف الجزائر كدولة عربية إفريقية بموقعيا الجغرافي في منطقة جنوب حوض البحر المتوسط،
ورغـ إمكاناتيا المعتبرة مف المياه وتنوع مصادرىا ،تسجؿ نقصا كبي ار في ىذا المورد في ظؿ
الطمب المتزايد عمييا.
 -5إف أىمية الرىاف المائي لمستقبؿ الجزائر يجعؿ منو موضوعا مجتمعيا ذا أىمية قصوى،
حيث تقدر حصة الفرد الواحد سنويا مف المياه حوالي  600متر مكعب ،وىذا مقارنة مع الحصة
التي حددىا البنؾ العالمي ب  1000متر مكعب لمفرد في السنة كحد أدنى.
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 -6إف فكرة اختيار الموضوع ترجع أيضا إلى مشاىدتنا اليومية أثناء المرور بمختمؼ األحياء
والشوارع والطرقات لمتسربات المائية الكبيرة المسجمة في قنوات وشبكات توزيع المياه ،والتي
تضيع مف غير وعي والمباالة؛ وبالتالي مف غير المنطقي السماح بتبذير ىذه المادة الحيوية
واالستراتيجية.
 -7توجو السمطات العمومية في اآلونة نحو إيبلء أىمية كبرى لتنمية قطاع الموارد المائية،
ويتجسد ذلؾ مف خبلؿ المشاريع المائية الكبرى المنجزة مؤخ ار أو التي في طور اإلنجاز ،وفتح
المجاؿ أماـ القطاع الخاص لتسيير الخدمات العمومية لممياه.
وبالرغـ مف الصعوبات التي واجيتنا في إنجاز ىذه الدراسة القانونية ،كقمة الدراسات
المتخصصة في ىذا المجاؿ ،إال أننا حاولنا التطرؽ إلى موضوع النظاـ القانوني لمموارد المائية
وفقا لئلطار الذي تـ تحديده وذلؾ انطبلقا مف اإلشكالية التالية  :إذا كانت الجزائر تتميز بموارد
مائية غير منتظمة في الزمان والمكان ومحدودة و بالنظر إلى حجم الطمب المتزايد عمييا كل
سنة نتيجة النمو الديمغرافي المتسارع فيل النظام القانوني لمموارد المائية كما أشار إليو
المشرع في المادة  65من قانون المياه كفيل بضمان السير الحسن لمخدمات العمومية
لممياه؟
ألنو يعد المنيج
وتـ اإلعتماد في ىذا البحث بصفة أساسية عمى المنيج اإلستداللي ّ

المناسب لمدراسات التي ترتكز عمى تحميؿ النصوص القانونية والتنظيمية واآلراء باستخداـ أدوات

القياس والتركيب مف أجؿ الوصوؿ إلى حوصمة النتائج انطبلقا مف بعض المبادئ األساسية
التي تحكـ سير الخدمات العمومية لمموارد المائية ،وذلؾ باإلعتماد عمى خطة عمؿ قائمة عمى
تسمسؿ منطقي مدارىا بابيف أساسييف:
الباب األول يتمحور حول :اإلطار النظري :تنظيـ متبايف لمموارد المائية.
الباب الثاني يتضمن :األنماط التسييرية لممرفؽ العمومي لممياه :اعتماد شبو كمي لنمط
المؤسسة العمومية.
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الباب األول
اإلطار النظري :تنظيم متباين لمموارد المائية
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يعتبر الماء مورد طبيعي أساسي لمحياة ومادة ضرورية يرتكز عمييا الجزء األكبر مف
األنشطة اإلنسانية ،كما أنو نادر يتميز توفره بعدـ اإلنتظاـ في الزماف والمكاف ،كما أنو شديد
التأثر باإلنعكاسات السمبية لؤلنشطة البشرية ،لذلؾ تعتمد سمطة الدولة وقدرتيا عمى تنظيـ
الموارد المائية وتخصيصيا ومراقبتيا بشكؿ أساسي عمى وجود إطار قانوني متعمؽ بالماء
يوضح المبادئ واألدوات الرئيسية لقطاع الموارد المائية ،تنظيـ استخداميا ،حماية المياه ،تنظيـ
البنية التحتية ،التدابير المؤسساتية البلزمة.
وقد أضحت الدوؿ تشير أكثر فأكثر صراحة في دساتيرىا إلى مواردىا الطبيعية بما فييا
المياه والحاجة إلى إدارتيا بطريقة مناسبة وفعالة ،حتى أنيا وضعت أحيانا مبادئ رئيسية
إلدارتيا وتخصيصيا.
ويعتمد نجاح أي سياسة إلدارة قطاع الموارد المائية -إلى حد بعيد -عمى وجود إطار
مؤسساتي متكامؿ ،إضافة إلى مرونة توظيفو؛ فتمؾ المؤسسات يناط بيا مسئوليات فيما يتعمؽ
بالجوانب السياسية والفنية واإلقتصادية والمالية والقانونية الخاصة بإدارة القطاع المائي ،بغية
ضماف التنفيذ الناجح والعقبلني لمسياسة الوطنية المائية المسطرة مف قبؿ الدولة.
إف مشكمة المياه في الجزائر أصبحت تشكؿ محور انشغاالت السمطات العمومية التي
أيقنت بضرورة وضع استراتيجية شاممة لحماية ىذا المورد الحيوي وضماف توفيره في ظؿ ازدياد
سف المشرع الجزائري قانونا جديدا لممياه
الطمب ال سيما مف القطاع اإلقتصادي؛ ومف أجؿ ذلؾ ّ

سنة  ،2005حيث ّبيف مف خبللو السياسة الوطنية الجديدة المنتيجة في مجاؿ الموارد المائية

باعتبارىا ممكا عموميا وطنيا وكذا مجاالت الحماية القانونية المقررة ليا ،فضبل عف تبياف

اإلطار المؤسساتي المكمؼ بيا.
وسنحاوؿ مف خبلؿ ىذا الباب ،التطرؽ إلى مسألة إدراج الموارد المائية في إطار األمبلؾ
العمومية الوطنية (الفصؿ األوؿ) ،ثـ بياف اإلطار المؤسساتي المتدخؿ في الممؾ العمومي
المائي (الفصؿ الثاني).
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الباب األول
إدراج الموارد المائية ضمن األمالك العمومية الوطنية.
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إف قياـ الدولة بوظائفيا عمى النحو المنشود يتطمب ،فضبل عف كفاءة الجياز اإلداري،
ممكيتيا لمكثير مف األمواؿ ،لذلؾ فقد عممت الدوؿ منذ نشأتيا عمى توسيع حجـ ىذه الممكية،
وازداد حرصيا عمى ذلؾ بعد أف تعدى دورىا الدور التقميدي البحت المتمثؿ في تسيير مرفؽ
األمف ومرفؽ الدفاع ومرفؽ العدالة إلى الدور التدخمي النشط في المجاؿ اإلقتصادي.
ونظ ار لؤلىمية الكبرى التي تحتميا ىذه الممكية باعتبارىا أحد الركائز المؤثرة في حياة
الدوؿ ،سواء مف الناحية اإلدارية أو اإلقتصادية ،فقد حرصت القوانيف عمى أف تكفؿ ليذه
الممكية حماية فعالة  ،وأف تؤطرىا بنظاـ قانوني خاص يختمؼ عف ذلؾ الذي يحكـ أمواؿ
األفراد.
فدور األمبلؾ العمومية يتجمى في تنفيذ خطط التنمية اإلقتصادية في كافة الدوؿ عمى اختبلؼ
أنظمتيا السياسية واإلقتصادية وخاصة منيا القائمة عمى اإليديولوجية اإلشتراكية ،أيف يعتبر
الماؿ المحور األساسي الذي تدمج في نطاقو غالبية أمواؿ الدولة وتدور حولو معظـ أحكاميا
القانونية ،وتشكؿ بذلؾ األداة الرئيسية في القياـ بعممية التنمية الشاممة عف طريؽ تمبية حاجيات
الجميور مباشرة أو عف طريؽ الخدمات التي تقدميا المرافؽ العمومية ذات األنشطة المتعددة
والمتنوعة تعبي ار وتجسيدا لتطور وظيفة الدولة وتدخميا في شتى المجاالت اإلقتصادية ،
واستجابة لمتطمبات المجتمع ومقتضيات كؿ مرحمة ،ألف أىمية األمبلؾ العمومية تبقى قائمة
ومؤكدة في كافة األنظمة بمختمؼ مراحميا ،بغض النظر عف السياسة اإلقتصادية المنتيجة،
وكؿ تغيير ينصب عمى أساليب التنظيـ وقواعد التسيير.
وتعتبر الموارد المائية مف بيف الموارد الطبيعية ذات الطابع اإلستراتيجي التي تندرج ضمف
األمبلؾ الوطنية العمومية ،والتي ليا أىمية كبرى في تفعيؿ التنمية المستدامة في المجاؿ
اإلجتماعي واإلقصادي والفبلحي ،وىو األمر الذي دفع بالمشرع إلى تكريس مجموعة مف
المبادئ يقوـ عمييا ىذا المورد الحيوي ،باإلضافة إلى تسطير حماية متنوعة مف شتى أشكاؿ
اإلعتداءات التي يمكف أف تطاؿ الممؾ العمومي المائي.
ومف ىذا المنطمؽ سنتناوؿ ضمف ىذا الفصؿ اإلطار القانوني المجسد لمممكية العمومية
لمموارد المائية (مبحث األوؿ) ،ثـ تبياف أىـ مرتكزات السياسة الوطنية في مجاؿ الموارد المائية
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(مبحث الثاني) ،وأخي ار نتطرؽ إلى أىـ صور الحماية المقررة لمممؾ العمومي المائي (مبحث
ثالث).
المبحث االول :اإلطار القانوني المجسد لمممكية العمومية لمموارد المائية.
تعتبر الموارد المائية عبارة عف مادة وطنية ليا اىمية كبرى مف الناحية االقتصادية
واالجتماعية يشترؾ فييا جميع الناس باعتبارىا ممؾ عاـ لممجموعة الوطنية  ،فندرة المورد
الحيوي وىشاشتو وضعفو وتوزيعو غير المنتظـ في المكاف والزماف تجعؿ منو ممكا وطنيا
بامتياز طبقا ألحكاـ الدستور والقوانيف والتنظيمات تمارس عميو الدولة سمطتيا عمى سبيؿ
األولوية في الرقابة والتحكـ في استخداـ المياه؛ وبما أف الدولة ىي المؤتمف العاـ عمى المياه ،
فيي مؤتمنة أيضا عمى مسؤولية تخصيص المياه بشكؿ عادؿ ومفيد وعمى تنظيـ استخداـ أنواع
المياه في مختمؼ المجاالت.
بناء عمى ما سبؽ ،سنتناوؿ تحت ىذا العنواف مظاىر تكريس الممكية العمومية لممياه
(مطمب أوؿ) ،ثـ اإلنتقاؿ إلى تبياف مشتمبلت األمبلؾ العمومية المائية (مطمب ثاني).
المطمب األول :مظاىر تكريس الممكية العمومية لممياه.
تعتبر الثروة المائية أحد أىـ الثروات الطبيعية محؿ الحماية مف طرؼ التشريعات المختمفة
في الوقت الراىف وذلؾ مف خبلؿ إدراجيا ضمف األمبلؾ العمومية الوطنية؛ مما يجعميا غير
قابمة لمتصرؼ فييا وال لمحجز وال لمتقادـ طبقا ألحكاـ المادة  4مف قانوف األمبلؾ الوطنية.
وسنتعرض مف خبلؿ ىذا المطمب إلى تجسيد فكرة الممؾ العمومي المائي في الجزائر (فرع
أوؿ) ،ثـ اإلنتقاؿ إبراز تكريسيا في المغرب (فرع ثاني).
الفرع األول :إدماج المياه ضمن االمالك العمومية في الجزائر.
عرفت الموارد المائية في الجزائر أنظمة قانونية متنوعة ،وذلؾ بالنظر لمرورىا بتغيرات
وتأثرات سياسية واقتصاد ية ،بداية بالوجود العثماني ،فقد كاف نظاـ الممكية في العيد العثماني
يقوـ عمى مزيج مف أحكاـ الشريعة االسبلمية مف جية والتقاليد العثمانية مف جية اخرى ،التي
تخوؿ بمقتضاه لمممؾ تممؾ ما في حوزة الخاضع لو مف أرض ومتاع أما فيما يتعمؽ بالمياه فإنيا
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كانت مدم جة ضمف المنافع العامة (الدوميف العاـ) التي تخرج طبقا لقواعد الشريعة اإلسبلمية
عف نطاؽ التممؾ الخاص.1
أما في ظؿ الفترة اإلستعمارية ،فقد حرصت فرنسا عمى بسط سيطرتيا عمى المياه ،سواء
تعمؽ األمر بمنابع المياه واستعماالتيا ،خاصة وأنو كانت ىناؾ قوانيف سابقة عمى وجوده تنظـ
المياه في الجزائر ،لذلؾ تجمت سيطرة اإلحتبلؿ الفرنسي عمى ىذه األخيرة بسف قوانيف تنظـ ال
سيما ممكية المياه بمستعمراتيا ،طرؽ االستعماؿ ،الرقابة...؛ حيث يعتبر القانوف الصادر في
 1851/06/16المنظـ ألحكاـ الممكية في الجزائر ،2أوؿ نص قانوني منظـ لمممكية فكانت
الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية تندرج ضمف األمبلؾ العمومية ،حيث تنص المادة
الثانية منو عمى ":تتكوف األمبلؾ العمومية مف - :كؿ األمواؿ ميما كانت طبيعتيا ،التي
يعتبرىا القانوف المدني والقوانيف العامة الفرنسية غير خاضعة لمممكية الخاصة.
 قنوات الري...المنشأة مف طرؼ الدولة أو لحسابيا ،بيدؼ تحقيؽ المنفعة العامة ،وتبعاتىذه القنوات ،واآلبار المستخدمة مف طرؼ العموـ.
 البحيرات المالحة ،ومجاري المياه مف جميع األنواع والمنابع".لكف نفس القانوف اعترؼ بوجود حقوؽ ممكية فردية خاصة عمى الينابيع ومصادر المياه
الموجودة في األراضي المثبت قانونا ممكيتيا لمقبائؿ .ثـ صدر بعد ذلؾ القانوف المؤرخ في 30

1

تجب اإلشارة إلى أنو تـ تحرير أولى القوانيف المكتوبة خاصة بحقوؽ المياه في الجزائر والمغرب وتونس عندما كانت خاضعة

لمسيطرة األجنبية .وتكونت تمؾ القوانيف بشكؿ أساسي مف تشريعات فرعية كالموائح واألوامر...إلخ ،حيث قاـ بتحريرىا حكاـ تمؾ
المناطؽ ،وبشكؿ عاـ تـ تبني اإلجراءات التالية:
 أعمنت جميع أنوع المياه باعتبارىا حقا مكتسبا لمدولة أو التاج أو مندمجة مع الدوميف العامف وىكذا تحؿ الدولة محؿ الدولةالمسممة.

 كؿ استخداـ لممياه مجاني وفقا لمنظاـ االستعماري والشريعة. -إقامة لجاف لممياه مف أجؿ القياـ بالمسح البلزـ إلقرار حقوؽ المياه.

دانتي كابوني ار  ،المياه في األنظمة التشريعية واإلدارية العالمية والمحمية ،ترجمة حساـ اإلماـ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
 ،2016ص .115
Voir : la loi sur la constitution de la propriété en Algérie, du 16 juin 1951, complétée par la loi du 19 aout 1933

2

relative aux statuts des eaux souterraines en Algérie, J.O.R.F, du 23 aout 1933.
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أكتوبر  1935الذي كرس مبدأ حؽ المستعمرة في مراقبة اإلستعماؿ العقبلني لمموارد المائية
وفقا لممصالح العامة لمببلد ،مع تشجيع المستوطنيف عمى استخداـ الموارد المائية لمري.
إف الشيء الممفت لئلنتباه أثناء وجود اإلحتبلؿ الفرنسي ،وجود تمييز بيف الجزائرييف
واألوروبييف ،فمـ تكف ىذه الموارد مقسمة بصفة عادلة بيف السكاف فكاف األىالي الجزائريوف
عرضة لمتيميش واإلقصاء خاصة القاطنيف منيـ في األرياؼ ،بينما األوربيوف القاطنوف وسط
المدينة يستفيدوف مف تغطية كافية لحاجاتيـ مف المياه.1
أما بعد استقبلؿ الجزائر فقد أبقى المشرع الجزائري مبدئيا عف طريؽ القانوف رقـ 157/62
المؤرخ في  1962/12/31الذي يتضمف تمديد التشريع المعموؿ بو إلى أجؿ غير محدد ،2عمى
النظاـ القانوني القديـ أي النظاـ القانوني الميبرالي الفرنسي ،بحيث نصت المادة األولى منو عمى
ما يمي ":يمدد التشريع المعموؿ بو إلى غاية أجؿ غير محدد ،باستثناء ما يتنافى مع السيادة
الوطنية" .وبالتالي فقد استمر كذلؾ العمؿ في المجاؿ المتعمؽ بالموارد المائية بمختمؼ أنواعيا
بالنظاـ القانوني الموروث إلى غاية  5جويمية  1975حيث ألغي قانوف  1962بموجب األمر
رقـ  29/73المؤرخ في  5جويمية  .31973وبذلؾ أصبح لزاما عمى جميع اإلدارات إعادة
النظر في جميع النصوص القانونية اعتبا ار مف  5جويمية  1975وذلؾ بمساعدة لجنة وطنية
لمتشريع.4
وقد نتج عف ىذا اإللغاء ،صدور نصوص قانونية جديدة ليا عبلقة بالموارد المائية متأثرة
بالنظاـ السياسي واإلقتصادي والمكرسة لمبدأ الممكية العمومية لممياه.
Chikher Saidi Fatiha, la crise de l’eau à Alger; une gestion conflictuelle, édition L’harmattan, Paris- France,

1

1997, P 53.

2

ج.ر ،رقـ  ،2لسنة  ،1963ص  18بالمغة الفرنسية.

3

األمر رقـ  29/73المؤرخ في  ،1973/07/50يتضمف إلغاء القانوف رقـ  157/62المؤرخ في  ،1962/12/31ج.ر ،رقـ

 ،62المؤرخة في .1973/09/03

4

المستحدثة بموجب المرسوـ رقـ  147/73المؤرخ  ،1973المتضمف احداث لجنة وطنية لمتشريع ،ج.ر ،رقـ  ،62لسنة

 ،1973ص .878
فيما يخص إلغاء العمؿ بالتشريع الفرنسي أنظر:

A. Mahiou, Rupture ou continuité du droit en Algérie, RASJ, N° spécial 20 ême anniversaire de l’indépendance,
1982, P107.
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وفي ىذا اإلطار ،ومف خبلؿ دراستنا لمنصوص القانونية بعد إلغاء العمؿ بالقوانيف الفرنسية
إلى يومنا ىذا ،يمكننا أف نحدد مرحمتيف أساسيتيف مرت بيا الموارد المائية باعتبارىا ممؾ
عمومي في الجزائر :المرحمة األولى مف سنة  1973إلى  1988كانت الموارد المائية متأثرة
بالمنيج اإلشتراكي ،بينما المرحمة الثانية فتمتد مف  1989إلى غاية يومنا ىذا فقد أدمجت
الموارد المائية ضمف األمبلؾ العمومية الوطنية.
أوال :المرحمة اإلشتراكية.
صدر في سنة  1973األمر رقـ  73/71المتعمؽ بالثورة الزراعية 1وأكد في المادة  81منو
عمى تكريس ممكية الدولة لمموارد المائية ،وتحويؿ مجمؿ الحقوؽ المكتسبة لمقطاع الخاص عمى
المياه إلى حؽ انتفاع ىذا مف جية ،ومف جية أخرى صدر القانوف المدني بموجب األمر رقـ
 58/75المؤرخ في  21975/09/26واعتبرت المادة  692منو جميع موارد المياه تندرج ضمف
الممكية العامة لمجماعة الوطنية ،وكؿ عممية تنصب حوؿ البحث والتوزيع واالستغبلؿ لممياه
تكوف وفقا لمنصوص الخاصة بالثورة الزراعية .فامتداد ما يسمى باألنظمة المائية والتي تتميز
بنوع مف التعقيد يحوؿ دوف أف يستطيع أي شخص السيطرة عمييا أو حيازتيا بمفرده إلى درجة
أف المياه تكيؼ ضمف األشياء الشائعة أو المشتركة المخصصة لبلستعماؿ الجماعي.
كما صدر دستور  19نوفمبر  31976الذي يعد في قمة ىرـ النظاـ القانوني لمدولة بسموه
عمى كافة القوانيف التي يتعيف عمييا عدـ مخالفتو وفقا لمبدأي ىرمية ودستورية القوانيف ،والذي
كرس حماية خاصة لمثروات الطبيعية عمى اعتبار أنيا ممؾ لممجموعة الوطنية ،حيث نجده حدد
نطاؽ األمبلؾ العمومية في المادة  13و ،14إذ تنص المادة  13منو" يشكؿ تحقيؽ اشتراكية
وسائؿ اإلنتاج قاعدة أساسية لئلشتراكية وتمثؿ ممكية الدولة أعمى أشكاؿ الممكية اإلجتماعية".؛
1

األمر رقـ  73/71المؤرخ في  ،1971/11/08يتضمف ميثاؽ الثورة الزراعية ،ج.ر ،رقـ  ،97المؤرخة ،1971/11/30

ص .1642

2

األمر رقـ  58/75المؤرخ في  1975/09/26والمتضمف القانوف المدني ،المعدؿ والمتمـ ،ج.ر ،رقـ  ،78المؤرخة في

 ،1975/09/30ص .990

3

أنظر :األمر رقـ  97/76المؤرخ في  ،1976/11/22يتضمف إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

ج.ر ،رقـ  ،94المؤرخة في .1976/11/24
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ثـ أكد المؤسس الدستوري في المادة  14أف المياه تعتبر ممؾ لمدولة ،بحيث نجده وضع تعريؼ
لممكية الدولة بأنيا الممكية المحرزة مف طرؼ المجموعة الوطنية والتي تمثميا الدولة ثـ عدد بعد
ذلؾ مشتمبلت ىذه الممكية واعتبرىا أمواؿ سيادية تممكيا الدولة بصورة ال رجعة فييا وذكرت
المياه فييا إلى جانب ثروات طبيعية أخرى.
وقد يتبيف مف خبلؿ نص المادة  14أف المؤسس الدستوري حدد أىـ األمواؿ العامة لمدولة
عمى سبيؿ الحصر مما يجعؿ ىذه المادة عرضة لمنقد ،لكف ىذا األمر غير صحيح عمى اعتبار
أف المؤسس الدستوري رغـ تحديده ألمواؿ الدولة نجده ذكر في نياية المادة أي منشآت تقيميا
الدولة مستقببل أو تطورىا أو تكتسبيا تدخؿ ضمف األمواؿ العمومية ،وعميو فإف التعداد الوارد
في المادة ليس عمى سبيؿ الحصر بؿ ألىـ األمواؿ عمى أف يدخؿ ضمنيا مستقببل كؿ ما
تكتسبو الدولة مف منشآت أو تقيمو أو تطوره بقصد تحقيؽ المنفعة العمومية.
والمبلحظ عمى دستور  1976تجنب ذكر األمواؿ الخاصة واإلكتفاء بمصطمح ممكية
الدولة وىو دليؿ عمى عدـ أخذ الدستور بنظرية تقسيـ أمواؿ الدولة إلى عامة وخاصة ،بحيث
نجده اعتبرىا مدمجة في قطاع واحد يمثؿ قطاع الممكية اإلشتراكية المحوزة لممجموعة الوطنية
والتي تمثميا الدولة.
وفيما يتعمؽ بالنصوص القانونية الخاصة بالماء التي تعد بمثابة األداة الوحيدة واألساسية
يتـ مف خبلليا ارساء قواعد قانونية وتقنية تمزـ كؿ المستعمميف والمسيريف عمى احتراميا
والخضوع ليا ،فقد صدر سنة  1983القانوف رقـ  17/83المؤرخ في  16جواف  1983يتضمف
قانوف المياه وخصص بموجبو الباب األوؿ إلى الممكية العامة لممياه وحدد مشتمبلتيا في المادة
 .2ومعنى ذلؾ أف المياه ممؾ لمدولة ألف الماؿ أيا كاف نوعو يكتسب صفة العمومية بمجرد أف
يدخؿ ضمف نمط مف أنماط ممكية الدولة.
وبعد ذلؾ صدر القانوف رقـ  16/84المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية ،1حيث انطمؽ في
عرض أسباب القانوف مف استبعاد النظرية المبنية عمى التمييز بيف الدوميف العاـ والدوميف
الخاص ،أي ليس ليذا التمييز أية مكانة في دولة انتيجت النيج اإلشتراكي ،ومف ثـ فإف ىذه
1

القانوف رقـ  16/84المؤرخ في  ،1984/06/30يتعمؽ باألمبلؾ الوطنية ،ج.ر ،رقـ  ،27المؤرخة بتاريخ .1984/07/03
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النظرية غير قابمة لمتطبيؽ في دولة تستغؿ أمواال متنوعة وواسعة جدا ،خصوصا وأف ىذه
التفرقة تتنافى وأىداؼ الدولة اإلشتراكية.
فبالرجوع لممادة األولى منو نجدىا تنص عمى ما يمي ":تتكوف األمبلؾ الوطنية مف مجموع
الممتمكات والوسائؿ التي تممكيا المجموعة الوطنية والتي تحوزىا الدولة ومجموعاتيا المحمية في
شكؿ ممكية الدولة طبقا لمميثاؽ الوطني والدستور والتشريع الجاري العمؿ بو الذي يحكـ سير
الدولة وتنظيـ اقتصادىا وتسيير ذمتيا.".
تضمف قانوف األمبلؾ الوطنية في مواده معيار مركب بمزيج مف األفكار اإلشتراكية
التقميدية ،ويمثؿ بموجبو الوسيمة أو األداة المناسبة مف منظور المشرع ليضع اتجاه تشريعي يأخذ
بنظريتي وحدة وتعدد األمواؿ العمومية ،بحيث قسـ قطاع األمبلؾ الوطنية إلى أمبلؾ عامة،
أمبلؾ اقتصادية ،أمبلؾ مستخصة مع تخصيص قائمة مستقمة ومنفصمة عف األقساـ الثبلث
السابقة وأتبعيا بتفصيؿ لقائمة عناصر األمبلؾ العسكرية والخارجية.
المبلحظ أيضا عمى النص أنو اعتبر األمبلؾ اإلقتصادية التابعة لممجموعة الوطنية حسب
المادة  17منو تتكوف مف الثروات الطبيعية وكذا مجموع الممتمكات ووسائؿ اإلنتاج واإلستغبلؿ
ذات الطابع الصناعي والتجاري والفبلحي والمتعمقة بالخدمات التي تممكيا الدولة والمجموعة
المحمية التابعة ليا.
وبالرغـ مف أف الثروات الطبيعية –بما فييا الموارد المائية -تعد مف الممكية العمومية إال
القانوف المذكور أعبله جعميا مف مكونات الممكية اإلقتصادية بصريح الماديتيف  17و ،19
حيث ضمت إلى ممكية الدولة اإلقتصادية األمواؿ والثروات والموارد الطبيعية والسطحية والجوفية
بمختمؼ أنواعيا مف أرض ومياه.
وبالرجوع إلى األحكاـ الخاصة بيذه األمبلؾ نجد عمى سبيؿ المثاؿ ما ورد تحت الباب
الثاني المعنوف ب" تسيير األمبلؾ اإلقتصادية" في القسـ األوؿ عف الثروات الطبيعية السطحية
والجوفية في المادة  1/85تجعؿ أي استغبلؿ لمثروات والموارد السطحية والجوفية محؿ دفع
إلزامي لؤلتاوى الخاصة بباطف األرض لفائدة الدولة.
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فتـ ادراج المياه بصورة مطمقة ضمف الممؾ العمومي لمدولة  ،مما يجعميا تشتمؿ عمى كافة
مصادر المياه مف ينابيع وآبار وتجمعات مياه األمطار ومجارييا ومساقطيا وتستبعد الممكية
الخاصة مف ىذا المجاالت وال يسمح بيا إال بموجب عمؿ قانوني يراعي قواعد التصرؼ في
األمبلؾ العمومية ،وطبقا لمقواعد السالفة ا لذكر فإف الممكية اإلقتصادية لعنصر المياه تمتد
لتشتمؿ ما يمي:
 تجمعات مياه األمطار :وذلؾ بغض النظر عف الموقع الجغرافي أو نوعية ممكية األرض التياستقرت عمييا سواء أكانت عامة أو خاصة ،فإف صفة األمبلؾ العمومية تنطبؽ عمى الكميات
المتجمعة كما تشمؿ الصفة العمومية المياه المتجمعة خمؼ السدود.
 منشآت الري واآلبار :إف صفة العمومية لممياه المكرسة في المادة  14مف الدستور والمادة 19مف قانوف األمبلؾ الوطنية تشمؿ أيضا بالتبعية منشآت وقنوات الري واآلالت والسدود
واآلبار العادية واالرتوازية.
ثانيا :المرحمة الميبرالية.
عرف ت الجزائر نياية الثمانينات اصبلحات سياسية واقتصادية كاف ليا األثر البالغ عمى
األمبلؾ بشكؿ عاـ ،1تجمى ذلؾ بصدور دستور 23فيفري  21989ليكرس مف جديد النظرية
التقميدية المبنية عمى التفرقة بيف األمبلؾ العامة التي تيدؼ إلى تحقيؽ المنفعة العامة واألمبلؾ
الخاصة التي تممكيا الدولة والجماعات اإلقميمية التي تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض خاصة؛
وبالتالي الممكيتيف ال تتمتعاف بنفس الحماية وال بنفس النظاـ القانوني ،فبعدما كانت المياه تندرج
ضمف األمبلؾ اإلقتصادية لمدولة في إطار وحدة األمبلؾ الوطنية تراجع المؤسس الدستوري
وأخذ بالنظرية الكبلسيكية التي تقر بنظاـ ازدواجية األمبلؾ الوطنية وىذا طبقا ألحكاـ المادة
 18منو التي تنص ":األمبلؾ الوطنية يحددىا القانوف.
وتتكوف مف األمبلؾ العمومية والخاصة التي تممكيا كؿ مف الدولة ،الوالية ،والبمدية".
Ahmed Rahmani, op. Cite, P 33.
2
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أنظر :المرسوـ الرئاسي رقـ  18/89المؤرخ في  ،1989/02/28المتضمف إصدار نص تعديؿ الدستور ،ج.ر ،رقـ ،09

المؤرخة في .1989/03/01
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وقد أدمجت المياه بمقتضى المادة  17منو ضمف الممكية العامة لممجموعة الوطنية ":الممكية
العامة ىي ممؾ لممجموعة الوطنية.
وتشمؿ باطف األرض ،.......،والمياه."...
تماشيا مع األحكاـ الواردة في دستور  1989صدر القانوف رقـ  30/90المؤرخ في
 1990/12/01المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ ،1الذي أكد في المادة الثانية
عمى ما يمي ":عمبل بالمادتيف  17و 18مف الدستور ،تشمؿ األمبلؾ الوطنية عمى مجموع
األمبلؾ والحقوؽ المنقولة التي تحوزىا الدولة وجماعاتيا المحمية في شكؿ ممكية عمومية أو
ممكية خاصة.".
وقد تضمف قانوف األمبلؾ الوطنية العديد مف المواد المؤكدة عمى الطابع العمومي لمموارد
المائية ،فبالرجوع لممادة  15خامسا وسادسا تعد المياه بمقتضاىا تابعة لمممؾ العمومي الوطني
الطبيعي ،حيث تنص ":تشتمؿ األمبلؾ الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا ما يأتي:
 مجاري المياه ورقاؽ المجاري الجافة ،وكذلؾ الجزر التي تتكوف داخؿ رقاؽ المجاريوالبحيرات والمساحات المائية األخرى أو المجاالت الموجودة ضمف حدودىا كما يعرفيا القانوف
المتضمف قانوف المياه.
 الثروات والموارد المائية السطحية والجوفية بمختمؼ أنواعيا."...فعمى سبيؿ المثاؿ تكتسب الموارد الطبيعية الجوفية المتكونة طبيعيا – بدوف فعؿ اإلنساف-
صفة األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه بمجرد معاينة وجودىا مف طرؼ السمطات المختصة
طبقا ألحكاـ المادتيف  35و  36مف القانوف المذكور أعبله.
إف المشرع حتى ولو اشترط لتصنيؼ الموارد المائية الجوفية ،شرط التكويف الطبيعي
إلدراجيا ضمف األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه ،فإنو في المقابؿ ال تتمتع بيذه الصفة إال بعد
المعاينة والتأكد مف وجودىا أو اكتشافيا بموجب أعماؿ حفر وتنقيب استكشافي مف طرؼ
1

القانوف رقـ  30/90المؤرخ في  01ديسمبر  ، 1990المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية  ،ج.ر  ،رقـ  ، 52المؤرخة في 02

ديسمبر  ، 1990المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  14/08المؤرخ في 20جويمية  ، 2008ج.ر  ،رقـ  ، 44المؤرخة في
 03أوت  ،2008ص .10
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شخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص ،وبالمقابؿ لـ يشرط قانوف المياه لسنة
 1983أف تكوف أعماؿ الحفر أو التنقيب االستكشافي المنجزة موجية أساسا لموصوؿ لممياه
الجوفية.
بينما بالنسبة لممادة  75الواردة ضمف القسـ األوؿ " الموارد والثروات الطبيعية السطحية
والجوفية" تحت الباب األوؿ الموسوـ ب" الموارد والثروات الطبيعية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية
العمومية" ،فقد أخضعت مجمؿ األمبلؾ العمومية المائية ،كما ىي معرفة قانونا بحكـ طبيعتيا
الحيوية واالستراتيجية في توفير حاجيات السكاف واالقتصاد لنظاـ خاص مف الحماية والتسيير
واالستعماؿ طبقا لما ىو محددا قانونا.
وقد عرفت سنة  1996تعديؿ قانوف المياه لسنة  1983بموجب األمر رقـ  ،113/96الذي
أضاؼ في المادة الثانية منو عبارة ممؾ لمجماعة الوطنية  ":ييدؼ ىذا القانوف إلى تنفيذ
السياسة الوطنية لمماء باعتبارىا ممكا لمجماعة الوطنية."...
بالمقارنة مع التشريع الفرنسي يمكف التفرقة بيف نظاميف لممياهles eaux domaniales et les :

 ، eaux non domanialesاألولى محددة بموجب قانوف األمبلؾ العمومية وتشمؿ مجاري
المياه ،البحيرات والقنوات المذكورة في مدونة المسالؾ النيرية باإلضافة إلى كؿ المنشآت
المخصصة مف طرؼ الدولة أو المستعمميف لممياه عف طريؽ عقود اإلمتياز وكذا األشغاؿ
العامة الخاصة بالطرؽ النيرية؛ بينما تحوي الثانية المياه الجوفية ومياه الينابيع إضافة إلى
مجاري المياه  non domanialesالمنظمة بموجب  code ruralأما مياه الينابيع فنظمت بموجب
القانوف المدني بموجب المواد  642و .643
أخذ قانوف المياه رقـ  12/05المؤرخ في  ،2005/08/04المعدؿ والمتمـ ،نفس اإلتجاه
المكرس في القوانيف السابقة ،حيث عززت وأكدت المادة األولى منو مبدأ الممكية العمومية
1

كما عرفت أيضا صدور دستور  28نوفمبر  ،1989الصادر بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  ،438/96المؤرخ في

 ،1996/12/07ج.ر ،رقـ  ،76المؤرخة في  ،1996/12/08المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  03/02المؤرخ في
 ،2002/04/10ج.ر ،رقـ  ،25المؤرخة في  ،2002/04/14المعدؿ أيضا بموجب القانوف رقـ  19/08المؤرخ في

 ،2008/11/19ج.ر ،رقـ  ،63لسنة  ،2008الذي أبقى عمى نفس مضموف المواد المكرسة لمممكية العمومية مع تغيير شكمي
في ترقيميا.
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لممياه ،والتي تنص ":ييدؼ ىذا القانوف إلى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة الستعماؿ الموارد
المائية وتسييرىا وتنميتيا المستدامة كونيا ممكا لممجموعة الوطنية".
تعتبر الموارد المائية مف العوامؿ الطبيعية المقيدة لمحياة وليا صفة األمبلؾ المتجددة ،مما
جعؿ المشرع يميؿ إلى فكرة أف المياه نافعة لمجميع ،أو بتعبير أدؽ تستجيب لقاعدة المنفعة
العامة الوارد مضمونيا في المادتيف  2و  3مف قانوف المياه.
وفي خضـ ما تعرفو الجزائر مف إصبلحات قانونية ،تـ تعديؿ الدستور سنة  ،12016الذي
عزز دور الدولة في حماية الثروة المائية وضماف تسييرىا األمثؿ واألنجع وىو ما أكدتو المادة
 19التي تنص ":تضمف الدولة االستعماؿ الرشيد لمموارد الطبيعية والحفاظ عمييا لصالح
األجياؿ.
تحمي الدولة األراضي الفبلحية.
كما تحمي الدولة األمبلؾ العمومية لممياه.".
وقد أكد المؤسس الدستوري في الفقرة األخيرة مف نفس المادة أف تبياف طريقة حماية
األمبلؾ العمومية المائية يتـ عبر القانوف الذي لـ يصدر بعد.
وما تجب اإلشارة إليو ،أنو قد وقع خبلؼ فقيي حوؿ تحديد طبيعة حؽ الدولة عمى
األمبلؾ العمومية بما فييا المياه ،فترتب عنو وجود ثبلث آراء فقيية:
الرأي األوؿ كاف سائدا في القرف التاسع عشر ويتجو إلى رفض اإلعتراؼ بممكية الدولة
لؤلمواؿ العمومية ،ويرى أف ىذا الحؽ ليس حؽ ممكية ،بؿ ىو اشراؼ وحفظ وصيانة ورقابة
لمصمحة الناس جميعا.2
وأوؿ مف تبنى ىذا الرأي الفقيو برودوف  Proudhonفي كتابو المعروؼ بالدوميف العاـ
سنة  ،1832إذ اعتبر الدوميف العاـ دوميف حماية ال دوميف ممكية عند تمييزه بيف الدوميف العاـ
والخاص ،واف الدولة تحوزه باسـ الجميور ولمصمحتو ،وىي تنوب عنو في حفظ الماؿ العاـ
1

القانوف رقـ  01/16المؤرخ في  ،2016/03/06المتضمف التعديؿ الدستوري ،ج.ر ،رقـ  ،14المؤرخة في .2016/03/07
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لتفصيؿ أكثر حوؿ الموضوع أنظر :زايدي عبد السبلـ ،النظاـ القانوني لمماؿ العاـ في القانوف الجزائري :،دراسة مقارنة،

رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في القانوف العاـ ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر  ،2012-2011 ،1ص  104وما بعدىا.
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وصيانتو ،وتبعو بالقوؿ بيذا الرأي الفقيو ديكروؾ  décrokالذي حمؿ عناصر الممكية إلى ثبلث
عناصر ىي حؽ االستعماؿ واالستغبلؿ والتصرؼ ،ويرى إف ىذه العناصر منعدمة بالنسبة إلى
الدولة في الماؿ العاـ ،فحؽ استعماؿ الماؿ العاـ يكوف لمناس كافة ال لمدولة ،وليس أف تستغؿ
الماؿ العاـ أو تتصرؼ بو ،وبانعداـ ىذه العناصر ،فإف حؽ الدولة عمى األمواؿ العامة ال يمكف
عده حؽ ممكية.1
ويستند أصحاب ىذا الرأي إلى القوؿ أف مالؾ الشيء يختص بو ويقصر االنتفاع بو عمى
شخصو ،وىذا ال وجود لو في الماؿ العاـ ،ألف اإلنتفاع بو يكوف لمكافة ،وال ينحصر في شخص
معيف ،كما يذىب فقياء القانوف العاـ إلى أف الدولة ال يمكف أف تكوف صاحبة الحقوؽ ،وعميو ال
تكوف مالكة لمماؿ العاـ ،ألنيـ ال يعترفوف بالشخصية المعنوية لمدولة.2
أما الرأي الثاني فأكد أف حؽ الدولة ىو حؽ ممكية إدارية -حؽ ممكية مف نوع خاص-
يضع حدودىا القانوف اإلداري بحيث ال تقبؿ تطبيؽ أحكاـ القانوف الخاص ،ألف الشخص
المعنوي العاـ يمارس سمطتو عمى الممؾ العمومي بغية تخصيصو لممنفعة العمومية فيكوف ليا
الحؽ في االستغبلؿ اإلقتصادي لؤلمبلؾ العمومية وذلؾ عف طريؽ منح التراخيص البلزمة
الستغبلليا (الرخص ،اإلمتياز ،التفويض) ،حيث أصبحت الموارد العائدة جراء ىذا اإلستغبلؿ
مف بيف أىـ موارد ميزانية األشخاص المعنوية العامة.3
بينما الرأي الثالث واألخير فيتجو إلى اعتباره حؽ ممكية عادية مقيد بفكرة تخصيص الماؿ
أو الممؾ العمومي لممنفعة العمومية ،ومف ثـ فيو حؽ ينحصر ويضيؽ عف حؽ الممكية

1

أنس جعفر قاسـ ،النظرية العامة ألمبلؾ الدولة واألشغاؿ العمومية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1983 ،ص .20
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الخاصة لؤلفراد بحيث ال يشترط لقيامو العناصر المتفرعة عف حؽ الممكية مف حؽ استعماؿ
واستغبلؿ وتصرؼ ،ويستند أصحاب ىذا الرأي إلى الحجج التالية:1
 -1إذا كاف التصرؼ في األمبلؾ العمومية ممنوعا عمى األشخاص المعنوية العامة فذلؾ قيد
تستدعيو المصمحة العامة التي مف أجميا تـ تخصيص ىذه األمبلؾ وال يتعارض ىذا القيد مع
فكرة الممكية ،ألف الممكية الفردية كذلؾ ترد عمييا قيود كثيرة تستيدؼ وضع حدود لتعسؼ
المالؾ.
 -2الجميور حينما يستعمؿ األمبلؾ العمومية فكأف الشخص العاـ ىو الذي يستعمميا ألف
الدولة والييئات المحمية ماىي إال ممثمية لمرعية.
 -3لمشخص المعنوي العاـ سمطة إنياء تحصيص الممؾ لممنفعة العمومية ليدخؿ في أمبلكو
الخاصة وبناء عمى يمكنو أف يتصرؼ فيو تصرفا ناقبل لمممكية ،لكف إلغاء التخصيص لـ يكف
لينشئ حؽ ممكية لمشخص العاـ ما لـ يكف موجودا مف قبؿ.
 -4أف منع التصرؼ دليؿ عمى ممكية الشخص المعنوي العاـ لمممؾ العمومي ،وليس حجة تنفي
ىذه الممكية ألف غير المالؾ ال يتصرؼ في الممؾ بداىة.
 -5إف القوؿ بحؽ الرقابة واإلشراؼ فقط ،يترتب عنو أف تكوف األمبلؾ العامة مجموعة واحدة
تشرؼ عمييا الدولة ،ويطمؽ عمى ذلؾ وحدة األمبلؾ العامة.
أما بالنسبة ألىمية تحديد صاحب ممكية األمبلؾ العمومية فتتجمى فيما يمي:
 معرفة وتحديد الشخص المكمؼ بالحفاظ عمى األمبلؾ العمومية وصيانتيا والمسؤوؿ عفالضرر البلحؽ بيا.
 تجسيد فكرة االنتفاع االقتصادي بالممؾ العمومي باعتباره ثروة جماعية. تسمح في حاؿ تعدد المالكيف تبياف االشراؼ والمراقبة حسب طبيعة وىدؼ األمواؿ العامةالمخصصة لممنفعة العامة بتدخؿ المشرع لتغيير تخصيص ىذه األمواؿ ونقؿ ممكيتيا ،وذلؾ

1

نوفؿ عمي عبد اهلل صفو الديممي ،الحماية الجنائية لمماؿ العاـ ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،دار الحامد لمنشر والتوزيع،
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بإعادة توزيع االختصاصات لؤلشخاص المستخدمة ليذه األمبلؾ أو بإنشاء مؤسسة أو ىيئة
مكمفة باإلشراؼ والرقابة عميو.
ولقد أكد المؤسس الدستوري في ىذا اإلطار بموجب المادة  20فقرة ثانية مف دستور
 1996/11/28عمى أف األمبلؾ العمومية ممؾ لمدولة وجماعاتيا اإلقميمية مف جية ،ومف جية
اخرى تحيؿ الفقرة الثانية مف نفس المادة إلى مسألة تحديد األمبلؾ الوطنية إلى القانوف.
كما أف المادة  15خامسا وسادسا مف قانوف األمبلؾ الوطنية المعدؿ والمتمـ ،اعتبرت
المياه بمقتضاىا ضمف األمبلؾ العمومية الطبيعية؛ وتندرج ىذه األخيرة ضمف األمبلؾ الوطنية
بمقتضى المادة  ،14وتؤوؿ ممكيتيا حسب المادة  2و  3مف نفس القانوف إلى الدولة وجماعاتيا
اإلقميمية.
مف خبلؿ ما سبؽ ،يتبيف أف تكييؼ حؽ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية عمى المياه ،حسب
المواد  15،14،12،3،2مف قانوف األمبلؾ الوطنية ،ترجح ممكية المياه بما فييا صاحب
الممكية المنصوص عميو في المادة  17مف الدستور وىي المجموعة الوطنية إلى الدولة
وجماعاتيا اإلقميمية؛ مما يجعمنا نؤكد عمى أنو حؽ ممكية حقيقي وليس إشراؼ وصيانة فقط،
مقيد بتخصيصو لممنفعة العمومية وعدـ جواز التصرؼ فيو وحجزه وكسبو بالتقادـ.
الفرع الثاني :تجسيد الممك العمومي المائي بالمغرب.
إف تنظيـ الممؾ العمومي المائي في المغرب عرؼ قوعد قانونية ذات مصادر مختمفة ،غير
أف أوؿ نص قانوني يتعمؽ بالموارد المائية يعود تاريخو إلى سنة  1914المعدؿ والمتمـ والذي
يدمج جميع أنواع الموارد المائية ميما كاف شكميا أو نوعيا ضمف األمبلؾ العمومية؛ األمر
الذي يجعميا غير قابمة ألف تكوف موضوع تممؾ خاص كقاعدة عامة ،وىو نفس التوجو المكرس
بموجب قانوف المياه الصادر في سنة .1995
وسنتناوؿ بالدراسة معالجة الممؾ العمومي المائي بالمغرب قبؿ سنة  ،1995ثـ ننتقؿ إلى
معالجة التشريع المغربي لممياه باعتبارىا كممؾ عمومي سنة  1995وما بعدىا.
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أوال :الممك العمومي المائي قبل .1995
التزمت فرنسا في معاىدة الحماية بيف فرنسا والمغرب بتاريخ  30مارس  1912بإنشاء نظاـ
جديد يسمح بإدخاؿ إصبلحات إدارية وقضائية .وتبعا ليذا اإللتزاـ صدرت مجموعة مف
النصوص القانونية أىميا ظيير الفاتح يوليو  1914المتعمؽ بالممؾ العمومي لمدولة مف بينيا
الممؾ العمومي المائي ،ويعتبر ذلؾ أوؿ تشريع مكتوب في المغرب يتطرؽ إلى ممكية المياه وما
ارتبط بيا  ،إذ قبؿ ذلؾ التاريخ كاف الموضوع يخضع لسيادة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية السيما
المذىب المالكي ،كما يخضع لقواعد العرؼ الذي يختمؼ مف مكاف إلى آخر ومف قبيمة ألخرى
والذي كاف يتطابؽ أحيانا مع ما ورد في الفقو اإلسبلمي.1
ط أر عمى ىذا النص تعديميف ،األوؿ صدر سنة  1919لسد بعض النقائص التي شابت
القانوف السابؽ وذلؾ مف خبلؿ إدماج بعض المياه في الممؾ العمومي لمدولة ،وثانييا بظيير
 1925الذي لـ يكتفي بإدماج مجاري المياه في الممؾ العمومي المائي بؿ أضاؼ إلييا كافة
أوعيتيا الطبيعية العقارية ،وبذلؾ أصبحت مبدئيا جميع الثروة المائية خاضعة لرقابة الدولة
باعتبارىا ممكا عموميا.2
ويبلحظ عمى ظيير  1914الموازنة بيف المصمحة العامة في اخضاع الثروة المائية لممؾ
الدولة العاـ مف جية ولممصمحة الخاصة مف جية أخرى ،حيث اعترؼ بحقوؽ الخواص
المكتسبة عمى المياه قبؿ نشره ،مع ادماج المياه في الممؾ العاـ بالتدرج ،فمـ ينص في البداية
عمى الصفة العمومية لمثروة المائية إال بالنسبة لمجاري المياه والبرؾ والمستنقعات واآلبار
االرتوازية واآلبار والمشارب العمومية ،كما أضاؼ ظيير  1919الفرشات المائية السطحية
والجوفية وكافة الينابيع والعيوف .واذا ما تـ استثناء مياه األمطار وبعض الحقوؽ المكتسبة عمى
المياه ،فإنو يمكف القوؿ إف مبدأ عمومية ممكية كؿ المياه أصبح مطبؽ في المغرب بؿ وجرى
تطبيقو عمى الوعاء العقاري ال سيما بعد تعديؿ ظيير .1925
1

خالد بف أحمد الصقمي ،اىتماـ اإلسبلـ بالماء ودوره في تأسيس مدينة فاس ،مجمة ندوات محاكـ فاس ،المغرب ،عدد ،11

فيفري  ،2011ص  19وما بعدىا.
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ثانيا :مرحمة ما بعد .1995
إف واضعي السياسة الوطنية المائية بالمغرب منذ االستقبلؿ بموروا توجيا لـ يراعي شروط
استدامة الموارد المائية ،وبالتالي كاف الزما وبشكؿ ممح ومستعجؿ إعادة النظر في أسس
السياسة المائية وادراج البعد البيئي في تدبير ىذا المورد اليش وفؽ مقاربة تتجاوز الرؤية
القطاعية وتؤسس لتأطير قانوني شامؿ.
ليذه األسباب تمت مراجعة التشريع المتعمؽ بالماء عف طريؽ توحيد النصوص المتعمقة بتدبيره
وجمعيا في قانوف واحد وتتميـ أحكاميا بمياديف لـ يتعرض إلييا في مراحؿ سابقة مف جية،
ومف جية أخرى تصفية النظاـ القانوني السابؽ الخاص بموارد المياه لتتـ صياغة نص قانوني
متعمؽ بالماء سنة  1995الصادر بموجب ظيير شريؼ رقـ .11.95.154
يعتبر القانوف رقـ  10-95حسب المختصيف مف القوانيف الجامعة في مجاؿ المياه ،بحيث
تضمف  123مادة مقسمة إلى مدخؿ تقديمي و  13بابا يتمحور حوؿ:
 الممؾ العاـ المائي. الحقوؽ المكتسبة عمى الممؾ العاـ المائي. المحافظة عمى الممؾ العاـ المائي وحمايتو.وعمى غرار ما أقرتو القوانيف الممغاة المتعمقة بالماء ،أكد القانوف رقـ  10-95الذي حؿ
محميا عمى مبدأ الممؾ العمومي لمماء وذلؾ باعتبار جميع المياه ممكا عاما لمدولة ،بحيث نصت
المادة األولى منو  ":الماء ممؾ عاـ ،وال يمكف أف يكوف موضوع تممؾ خاص ."...
وعمد المشرع المغربي إلى تعداد ما يدخؿ ضمف مفيوـ ىذا الممؾ وحدد نطاقو ،وأىـ ما
أصبح الممؾ العاـ المائي يضمو ما يمي:
 جميع ا لطبقات المائية السطحية منيا والجوفية ،ومجاري المياه بكافة أنواعيا والمنابع كيفماكانت طبيعتيا؛
 البحيرات والبرؾ والسبخات وكذا البحيرات والمستنقعات؛1

ظيير شريؼ رقـ  1.95.154صادر في  18ربيع األوؿ  1416الموافؽ ؿ  ،1995/9/16المتعمؽ بتنفيذ القانوف رقـ

 10/95المتعمؽ بالمياه ،ج.ر.ـ.ـ ،رقـ  ،4325المؤرخة في  ،1995/9/20ص .2520
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 مناطؽ حماية لآلبار العادية واالرتوازية وكذا المساقي المشيدة مف طرؼ الدولة أو لفائدتياوالتي تخضع لئلستعماؿ العمومي؛
 بداية حافات مجاري المياه ومقاطعيا مف الوجو الممموء بالمياه؛ قنوات المبلحة والري والتطيير المخصصة لبلستعماؿ العمومي؛ الحواجز والسدود وقنوات وأنابيب الماء والسواقي ذات التخصيص لبلستعماؿ العمومي. مسيؿ مجاري المياه الدائمة وغير الدائمة وكذا منابعيا...إلخ.يبلحظ عمى ىذا القانوف أف المشرع المغربي وسع في الوعاء العقاري الذي يندرج ضمف
الممؾ العمومي المائي بغية الزيادة في المحافظة عمى جودة ونوعية المياه وعدـ اإلضرار
بمنسوبيا وىو أمر يصعب في بعض األحياف ضبط تنفيذه بشكؿ سميـ.
باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد استحدث بجانب نقاط التزود بالمياه مف أجؿ النفع العاـ مناطؽ لمحماية
في شكؿ مدارات لمحماية المباشرة مف التموث البيكتيري والكيميائي إذ يمنع كؿ نشاط يساىـ في
التموث.1
تجب اإلشارة إلى نطاؽ الممؾ العاـ المائي يقؼ عند حدود حقوؽ الممكية أو االنتفاع أو
االس تعماؿ التي تـ اكتسابيا بطريقة قانونية عمى الممؾ العاـ المائي قبؿ صدور ظيير 1914
في شأف الممؾ العاـ وظيير  1925في شأف نظاـ المياه ،والتي اودع أصحابيا لدى اإلدارة
مطالب تستند إلى وجودىا خبلؿ أجؿ خمس سنوات مف صدور القانوف رقـ  ، 10-95واذا لـ
يفعؿ يبقى لمدولة حؽ في نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية.
وىكذا يتبيف أف القانوف رقـ  10-95صدر ليقيد حؽ الممكية في اتجاه اخضاع جميع
الثروة المائية إلى الصفة العمومية مع الحفاظ عمى الحقوؽ المكتسبة في مياديف االنتفاع
واالستعماؿ بما يتبلءـ والمصمحة العامة.2

1

الحكامة عف طريؽ التدبير المندمج لمموارد المائية في المغرب :رافعة أساسية لمتنمية المستدامة ،تقرير المجمس اإلقتصادي
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وتأكيدا لؤلىمية التي يولييا المغرب لمماء في الدستور الجديد الذي تبناه الشعب سنة
 2011والمصادؽ عميو بموجب الظيير رقـ  91-11-1الصادر بتاريخ  29جواف 2011؛
فالفصؿ  31منو أكد عمى حؽ جميع المواطنيف في الولوج إلى الماء باعتباره ممكا عموميا والى
بيئة نظيفة وتنمية مستدامة ،يقع عمى عاتؽ الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
ٍ
متساو لممواطنيف إلى شروط تتيح ليـ التمتع
العمؿ بغية تعبئة كؿ الوسائؿ المتاحة لتسييؿ ولوج
بيذه الحقوؽ.
وتماشيا مع أحكاـ الدستور الجديد صدر في سنة  2015قانوف جديد ينظـ الموارد المائية
في المغرب ،ويتعمؽ األمر بالقانوف رقـ  36/15الذي تضمف قواعد لمتدبير المندمج والبلمركزي
لمموارد المائية مف أجؿ ضماف حؽ المواطنيف في الحصوؿ عمى الماء واستعماؿ عقبلني
ومستداـ لو وبيدؼ تثميف أفضؿ كما وكيفا لو ولوسطو ولمممؾ العمومي المائي بصفة عامة،
كما يحدد قواعد الوقاي ة مف المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمف حماية وسبلمة األشخاص
والممتمكات والبيئة.
وييدؼ ىذا القانوف أيضا إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط لممياه بما في ذلؾ المياه
المستعممة ومياه البحر المحبلة وغيرىا لمرفع مف اإلمكانات المائية الوطنية مع األخذ بعيف
اإلعتبار التغيرات المناخية بيدؼ التأقمـ معيا.
وركزت المادة الثانية منو عمى مجموعة المبادئ التي يقوـ عمييا ىذا القانوف مف بينيا:
 تيسير حصوؿ المواطنيف والمواطنات عمى قدـ المساواة عمى الماء والعيش في بيئة سميمةلتمبية حاجياتيـ األساسية طبقا ألحكاـ الفصؿ  31مف الدستور.
 الممكية العمومية لممياه باستثناء تمؾ التي عمييا حقوؽ تاريخية معترؼ بيا بصفة قانونية. حؽ كؿ شخص طبيعي أو اعتباري خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص في استعماؿ موارد مياهالممؾ العمومي المائي في حدود المصمحة العامة وفي إطار احتراـ اإللتزامات المسطرة في ىذا
القانوف والنصوص المتخذة لتطبيقو.
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 تدبير الماء والممؾ العمومي المائي بصفة عامة وفؽ قواعد الحكامة الجيدة واشراؾ اإلداراتوالجماعات الترابية والفاعميف المعنييف وممثمي المستعمميف ،وذلؾ بيدؼ معالجة القضايا
المتصمة باستعماؿ المياه والمحافظة عمييا.
 التدبير المندمج والتشاركي والبلمركزي لمممؾ العمومي المائي مع مراعاة مبدأ التضامفوالعدالة.
 تقييـ وتقدير آثار األنشطة التي مف شأنيا أف تضر بالماء خاصة وبالممؾ العمومي المائيعامة وتحديد وتنفيذ اإلجراءات الممموسة إلزالة ىذه اآلثار أو التقميص مف انعكاساتيا السمبية.
المطمب الثاني :مشتمالت الممك العمومي المائي.
تطرقت المادة  12مف قانوف األمبلؾ الوطنية؛ المعدؿ والمتمـ إلى مكونات األمبلؾ
الوطنية بصفة عامة ،والمتمثمة في مجمؿ الحقوؽ واألمبلؾ المنقولة والعقارية التي يستعمميا
الجميع والموضوعة تحت تصرؼ الجميور المستعمؿ ،إما مباشرة أو بواسطة مرفؽ عاـ شريطة
أف تكيؼ في ىذه الحالة ،بحكـ طبيعتيا أو تييئتيا الخاصة ،تكييفا مطمقا أو أساسيا مع اليدؼ
الخاص بيذا المرفؽ؛ كما تدخؿ أيضا ضمف األمبلؾ الوطنية العمومية الثروات والموارد
الطبيعية المحددة في المادة  15مف نفس القانوف.
وبينت المادة  14مف نفس القانوف أف األمبلؾ الوطنية العمومية تنقسـ إلى أمبلؾ عمومية
طبيعية وأمبلؾ عمومية اصطناعية عمى نحو ما ورد في المادتيف  15و  16منو .وقد اتبع
المشرع نفس التقسيـ في قانوف المياه الصادر في سنة  ،2005فبعد ادماجو كافة الموارد المائية
ضمف أمبلؾ الدولة بموجب المادة األولى -حيث ال يجوز ألي كاف اإلستئثار بيا إال بموجب
رخصة أو امتياز يمنح مف طرؼ اإلدارة المختصة ،-نجده قد صنؼ األمبلؾ العمومية المائية
في الباب الثاني الموسوـ ب" النظاـ القانوني لمموارد المائية ومنشآت الري" إلى أمبلؾ عمومية
مائية طبيعية (فرع أوؿ) وأمبلؾ عمومية اصطناعية(فرع ثاني).
الفرع األول :األمالك العمومية الطبيعية لممياه.
إف األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه ىي مجموع الموارد المائية والمواد األخرى المتكونة
تكوينا طبيعيا دوف تدخؿ مف اإلنساف المعترؼ بيا قانونا بعد معاينة وجودىا وجردىا والتي
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تندرج في تكوينيا بمقتضى القانوف المستعممة مف طرؼ الجميع مباشرة أو بواسطة مرفؽ
عمومي.
ويمكف تقسيميا حسب المادة  4مف قانوف المياه إلى موارد مائية تقميدية

les eaux

 conventionnellesوالتي تشمؿ المياه السطحية (أوال) والمياه الجوفية (ثانيا) وكذا موارد مائية
غير تقميدية ( les eaux non conventionnellesثالثا).
أوال :الموارد المائية السطحية » .« les ressources du’ eaux superficielles

تطرؽ المشرع في المادة  4ثانيا وثالثا مف القانوف رقـ  12-05المتعمؽ بالمياه ،إلى الموارد
المائية عمى سبيؿ ا لحصر حيث تنص ":بموجب ىذا القانوف تتكوف األمبلؾ العمومية الطبيعية
مف ما يأتي...:
 المياه السطحية المشكمة مف الودياف والبحيرات والبرؾ والسبخات وكذا األراضي والنباتاتالموجودة في حدودىا،
 الطمي والرواسب التي تتشكؿ طبيعيا في مجاري المياه."...وتتميز ىذ ه الموارد بمنسوب سيبلف استعمالي بدوف توفرىا عمى مخزوف مائي وتتركز في
الودياف والبحيرات لمسافات طويمة مخترقة المدف ،وىي مياه متذبذبة وفقا لفصوؿ السنة
والتغيرات المناخية؛ كما أنيا قابمة لئلحصاء بفعؿ مرئيتيا.
كما أف مصادر ىذه الموارد الموجية لبلستيبلؾ البشري ناد ار ما تكوف قابمة لبلستيبلؾ عمى
حالتيا األولى ألنيا أكثر عرضة لمتموث بسبب النشاطات المختمفة والتغير في طبيعة استعماؿ
األراضي ،ومف ثـ فإف تحويؿ المياه السطحية إلى مياه قابمة لبلستيبلؾ البشري ،تتطمب إعداد
نظاـ ضخـ ومعقد مف اليياكؿ والتجييزات والتقنيات وفؽ نسؽ دقيؽ عبر مراحؿ متعددة تتمثؿ
في التخزيف ،الصفؽ ،الغربمة ،التصفية ،التعقيـ ،التنقية.1
وعميو فإف فعالية ىذه المعالجة واالستعماؿ ال تتحققاف إال إذا نجح كؿ مف المستعمؿ
والمستغؿ لممياه في توفير وسائؿ فنية وبشرية ذات خبرة التي ال تحوزىا سوى مؤسسات الدولة
1

كربوش سميـ ،النظاـ القانوني الستعماؿ وتسيير المياه في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،تخصص :القانوف العقاري والزراعي،

جامعة البميدة ،كمية الحقوؽ ،2009/2008 ،ص .41
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وا لشركات األجنبة ذات الشيرة المعترؼ بيا القادرة عمى توفير ىذه الثروة قصد تحقيؽ الصالح
العاـ.
وبناء عمى ما تقدـ سنتطرؽ إلى بعض أنواع الموارد المائية السطحية والتي ليا عبلقة
بالخدمات العمومية لممياه محؿ الدراسة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 )1الوديان :إف المشرع ركز عمى تعييف حدود الودياف وذلؾ حسب المادة  7الفقرة األولى مف
القانوف رقـ  12-05المتعمؽ بالمياه التي تنص ":يتـ تعييف حدود الودياف والبحيرات والبرؾ
والسبخات والشطوط بأعمى مستوى بمغتو المياه والسيما بالنسبة بمستوى الفيضانات السارية ببل
عراقيؿ إلى غاية تدفقيا.".
يتبيف مف خبلؿ ما سبؽ ،أف حدود الودياف تحسب بناء عمى الضفة ،فتبدأ حدود الودياف عند
تدفؽ مياىيا في مرحمة الفيضانات بأعمى مستوى تصمو المياه قبؿ طفوحيا عمى ضفتي الوادي
والى غاية التدفؽ.1
وقد أحاؿ المشرع في المادة  7الفقرة  2مف قانوف المياه تعييف حدود الودياف بكونيا مف
الموارد المائية السطحية التي تندرج في تكويف األمبلؾ العمومية إلى التنظيـ ،ويتعمؽ األمر
بالمرسوـ التنفيذي رقـ  427/12المحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمبلؾ العمومية
والخاصة التابعة لمدولة ،بحيث تجري ىذه المعاينة طبقا لنص المادة  17الفقرة  2مف نفس
المرسوـ ،في شكؿ تحقيؽ تقوـ بو اإلدارة المكمفة بالموارد المائية وأمبلؾ الدولة يتضمف
مبلحظات وادعاءات الغير أو مجاوري الودياف وكذا آراء المصالح العمومية الموجودة عمى
مستوى الوالية مثؿ البيئة والفبلحة...إلخ.
ويتخذ الوالي ق ارره لضبط حدود الوادي المعني استنادا إلى ممؼ التحقيؽ في حاؿ عدـ
وجود أي اعتراض ،ويبمغ القرار إلى كؿ مجاور معني ،غير أنو في حاؿ نشوب نزاع أو
اعتراض بيف مختمؼ المصالح وتعذر التراضي يتـ ضبط الحدود بموجب قرار مشترؾ بيف

1

أنظر المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،427/12المؤرخ في  ،2012/12/16يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير

األمبلؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة ،ج.ر ،رقـ  ،69المؤرخة في  ،2012/12/19ص .14
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الوزير المكمؼ بالموارد المائية والوزير المكمؼ بالمالية و/أو الوزراء المعنييف اآلخريف طبقا
ألحكاـ المادة  29الفقرة  4مف قانوف األمبلؾ الوطنية.
وفي نفس السياؽ تطرؽ المشرع في المادة  8مف قانوف المياه لحالة انحراؼ كامؿ لمجرى
الوادي حيث يعوض مبلؾ العقارات التي اتخذ منيا الوادي موقع حديث لمجراه الجديد في شكؿ
تعويضات عينية ليؤالء المبلؾ؛ بينما في حاؿ انحرافو جزئيا فقد أقر المشرع إذا استحاؿ
التعويض العيني امكانية المجوء لمتعويض المالي (النقدي) طبقا لمقواعد المتعمقة بإجراءات نزع
الممكية لممنفعة العمومية؛ بالرغـ مف أف التعويض العيني قد يصطدـ بالجانب الفني في حاؿ
تبيف أف ا لوادي المعني قد يستعيد مجراه األصمي بكاممو أو جزء منو وىنا تأتي حقيقة التعويض
عف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية.1
 )2البحيرات :إف البحيرات مف الناحية الفنية ىي مورد مائي سطحي ينتمي لممياه الراكدة،
تتشكؿ مف المياه المطرية المتسربة والجارية ومف مياه الينابيع؛ حيث اعتبرىا األستاذ picard

بأنيا ":كمية مف المياه المتراكمة في أرض منخفضة أيف تتحجر فييا عف طريؽ تراكـ طبيعي
لممياه أو حاجز وعموما كتمة صخرية.2
وتخضع المادة  7مف قانوف المياه ،تعييف حدود البحيرات بأعمى مستوى بمغتو المياه وتأخذ نفس
أحكاـ تعييف حدود الودياف التي تطرقنا إلييا سمفا.
لكف المشرع الجزائري لـ يسقط عمى البحيرات حالة االنحراؼ الجزئي أو الكمي التي تطرؽ
إلييا بالنسبة لمودياف ،بالرغـ مف أف المادة  9مف قانوف المياه ،أقرت بصفة عامة أف أي إجراء
ناتج عف إدارة األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه – ويتضمف أساسا تعييف الحدود -والذي مف

1

وذلؾ طبقا ألحكاـ القانوف رقـ  11/91المؤرخ في  ،1991/04/27يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة

العامة ،ج.ر ،رقـ  ،21المؤرخة في  ،1991/05/08واستدراكو بالمغة الفرنسية ،ج.ر ،رقـ  ،50المؤرخة في .1993/07/23
« …un lac ou un étang est constitué par des eaux accumulées dans une dépression de terrain, ou elle sont

2

» …retenues soit par la disposition naturelle des eaux, soit par un barrage ou un chaussée

أنظر :كربوش سميـ ،المرجع السابؽ ،ص .45
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شأنو إلحاؽ أضرار بحقوؽ الغير المؤكدة قانونا ،يتحصؿ مف جرائو أصحاب ىذه الحقوؽ
تعريض كما ىو محدد في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية.
ويجد ىذا التعويض سنده القانوني في المادة  780مف القانوف المدني والتي تنص ":إف
مالكي األراضي المبلصقة لممياه الراكدة كمياه البحيرات والبرؾ ال يممكوف األراضي التي تنكشؼ
عنيا ىذه المياه وال تزوؿ ممكيتيـ عف األراضي التي طغت عمييا المياه".
 )3الشواطئ :عرفيا المشرع في نص المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  427/12السالؼ
الذكر بأنو ":جزء مف الساحؿ الذي تغطيو أعمى مياه البحر تارة ،ويكشفو أخفضيا تارة أخرى.
وحدود األمبلؾ العمومية البحرية مف جية األرض ىي تمؾ المحددة في المادة  8أعبله.".
وبالرجوع لممادة  8نجدىا بدورىا تحيمنا إلى نص المواد  29،28،27مف قانوف األمبلؾ
الوطنية ،ويفيـ مف خبلليا أف عممية تعييف حدود الشواطئ باعتبارىا جزء مف الموارد المائية
السطحية الداخمة في تكويف األمبلؾ العمومية الطبيعية تتـ بواسطة العمؿ اإلداري لتعييف
الحدود ،الذي عرفو المشرع في نص المادة  29بأنو معاينة السمطة المختصة والمخولة ليا
قانونا تعييف حدود الموارد التي تضـ ىذه الشواطئ وذلؾ بتبياف بالنسبة لشواطئ البحر مف جية
األرض حدود المساحات العقارية المغطاة حينما تبمغ أمواج ىذه الشواطئ أعمى مستوياتيا.
تبدأ إجراءات تعييف الحدود بالنسبة لمشواطئ التي تندرج ضمف األمبلؾ العمومية الطبيعية
بمبادرة مف اإلدارة المكمفة بالشؤوف البحرية وادارة األشغاؿ العمومية مع تحرير محضر معاينة.
تجب اإلشارة أف كمية الموارد المائية السطحية في الجزائر تقدر ب  12مميار متر مكعب
في السنة موزعة جغرافيا عمى الشماؿ  11,8مميار متر مكعب وعمى الجنوب  0,2مميار
متر مكعب ،1حيث تبقى امكانيات الجزائر في اس ػ ػتغبلؿ الميػ ػ ػ ػاه السطػ ػ ػحية ضعيفة مقارنة م ػ ػع

1

بمغالي محمد  ،التخطيط االستراتيجي لمموارد المائية :األبعاد القانونية والتنظيمية واألمنية-سياسة تسيير الموارد المائية ،در

الكتاب الحديث ،القاىرة ،2013 ،ص .37
أنظر كذلؾ :ف ارح رشيد ،واقع ومتطمبات األمف المائي في الجزائر ،مجمة اإلقتصاد الجديد ،مخبر االقتصاد الرقمي ،جامعة
الجيبللي بونعامة ،العدد  ،5جانفي  ،2012ص .11
37

الدوؿ المجاورة كالمغرب1؛ ال سيما فيما يتعمؽ بجمع وتخزيف المياه ،وىذا راجع أساسا إلى قمة
السدود وضعؼ امكانية التخزيف فضبل عف ضعؼ وقدـ شبكات التوزيع.
ثانيا :الموارد المائية الجوفية .les ressources du’ eaux souterraines
أقر المشرع في قانوف األمبلؾ الوطنية أف المياه تعتبر مف الثروات الطبيعية ،بحيث
تكتسب الموارد الطبيعية الجوفية المتكونة طبيعيا صفة األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه وتندرج
ضمف األمبلؾ الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودىا.2
لكف المشرع حتى لو اشترط لتصنيؼ المواد المائية الجوفية ،شرط التكويف الطبيعي إلدراجيا
ضمف األمبلؾ العمومية الطبيعية ،فإنو في المقابؿ ال يعترؼ ليا بيذه الصفة إال بعد المعاينة
والتأكد مف وجودىا أو اكتشافيا بموجب أعماؿ الحفر والتنقيب االستكشافية المنجزة مف طرؼ
شخص طبيعي أو معنوي؛ وبالمقابؿ ال يشترط في نص المادة  4مف قانوف المياه أف تكوف
أعماؿ الحفر أو التنقيب االستكشافي المنجزة موجية أساسا لموصوؿ إؿ المياه الجوفية ،بحيث
تنص ":المياه الجوفية...بمجرد التأكد مف وجودىا أو اكتشافيا خاصة بعد اإلنتياء مف أشغاؿ
الحفر أو التنقيب االستكشافية ميما كانت طبيعتيا."...
إف المياه الجوفية تتميز بالقيمة الثنائية ،بحيث تشكؿ مخزوف مائي ومنسوب سيبلف أقوى
مف المنسوب المحموؿ وىو يمثؿ فائدة بالدرجة األولى بالنسبة لمتزويد بالمياه والتي تتجمى في
امكانية اشباع الطمب عف الماء عند بموغ ذروتو وكذا عممية اإلدراج لممياه المكتشفة بفعؿ أشغاؿ
الحفر والتنقيب التي ستسمح باكتشاؼ مياه المنبع مف باطف األرض.
وحسب المادة  4أوال مف قانوف المياه نجد أف المشرع اعتبر الموارد المائية التي تدخؿ
تحت مصاؼ المياه الجوفية ىي مياه المنبع ،المياه المعدنية ،المياه الحموية؛ حيث تكتسب
1

عمى اعتبار أف المغرب بمغت نسبة المياه السطحية القابمة لمتعبئة  75بالمائة ،وذلؾ بواسطة  130سدا كبي ار وأكثر مف 100

سد صغير وبحيرة تمية بسعة إجمالية تقدر ب  17,5مميار متر مكعب باإلضافة إلى عشرات منشآت التحويؿ؛ بوحامد أحمد،
الموارد المائية بالمغرب :الحالة الراىنة واستراتيجية التدبير ،مداخمة ممقاة في إطار الممتقى الدولي حوؿ األػمف المائي :تشريعات
الحماية وسياسة اإلدارة ،يومي  15/14ديسمبر  ،2014المنضـ مف طرؼ مخبر الدراسات القانونية البيئية ،جامعة قالمة،
ص.7
2

أنظر المواد  15و  35و  36مف قانوف األمبلؾ الوطنية.
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صفة األمبلؾ العمومية الطبيعية إما طبيعيا بمجرد أف تظيرىا الطبيعة أو إراديا بمناسبة أعماؿ
الحفر والتنقيب التي يقوـ بيا اإلنساف وميما كانت صفة مكتشفيا أو مستغميا.
 )1مياه الينابيع (المنبع)»  : « eaux des sourcesإف مياه المنبع حسب المادة  3مف
المرسوـ التنفيذي رقـ  196/04المؤرخ في  15جويمية  ،2004المتعمؽ باستغبلؿ المياه
المعدنية ومياه المنبع ،1ىي تمؾ المياه المأخوذة مف مكاف بنوعيا كما تخرج مف باطف األرض
مع مراعاة المعالجة المحتممة المرخص بيا طبقا ألحكاـ القانوف ،سواء تـ تعبئة ىذه المياه في
أوعية لتقديميا لممستيمؾ أو تـ تقديميا عبر توصيبلت إلى األوعية.
ونظ ار لكوف مياه المنبع مف المياه الجوفية التي تكوف بدورىا غير مرئية وبالنظر لطبيعتيا
المختمفة التي تجعميا ال تتجمى إال بالبحث عنيا ،فإف المشرع لـ يقرر ليا نظاـ تعييف الحدود
المقرر في الموارد المائية السطحية ،وذلؾ راجع لسبب بسيط وىو االستحالة مف الجانبيف التقني
والواقعي ليذه العممية اإلدارية؛ وفي المقابؿ وسعيا منو لتفعيؿ األىداؼ الواردة في قانوف المياه
السيما ما جاء في المادة  2ثالثا التي تنص ":البحث عف الموارد المائية السطحية والباطنية
وتقييميا وكذا مراقبة وضعيتيا مف الناحية الكمية والنوعية" ،فقد استحدث المرسوـ التنفيذي رقـ
 196/04المذكور أعبله في المادتيف  11و  12طريقة الجرد الذي تضطمع بو الييئات
والمؤسسات التابعة لو ازرة الموارد المائية ويتمحور ىذا الجرد في ممؼ اإلعتراؼ بنوعية المياه
المنبعية مف خبلؿ تحديد خصائصيا ،وييدؼ ىذا الجرد إلى حماية واستغبلؿ المياه وتوفير بنؾ
معموماتي مرجعي يتماشى مع قاعدة حماية األمبلؾ الوطنية العمومية المنصوص عمييا في
المادة  66مف قانوف األمبلؾ الوطنية ،فيما يتعمؽ بعدـ القابمية لمتصرؼ فييا ،مثمما ىو الحاؿ
بالنسبة لمشخص الذي يكتشؼ صد فة منبعا مائيا عمدا أو كاف حاض ار أثناء االستكشاؼ ،بحيث
ألزمت المادة  5مف قانوف المياه ضرورة تبميغ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية المختصة إقميميا
واال تعرض لمعقوبات الجنائية المنصوص عمييا في المادة  166مف نفس القانوف.
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  196/04المؤرخ في  ،2004 /07/15المتعمؽ باستغبلؿ المياه المعدنية ومياه المنبع ،ج.ر ،رقـ ،45

الصادرة في  ،2004/07/18ص .9
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وبالتالي فإف الجرد ينطوي تحت نظا ـ المحافظة عمى األمبلؾ العمومية الوطنية المحدد في
المادة  68مف قانوف األمبلؾ التي تقضي أو تفرض تشريع مف مجموعات المخالفات التي
تخص كؿ ممؾ عمومي مع ارفاقيا بعقوبات جزائية.
 )2المياه المعدنية  :les eaux minéralesورد تعريؼ المياه المعدنية الطبيعية في اطار
المرسوـ التنفيذي رقـ  196/04المذكور أعبله ،حيث تنص المادة  2المقطع األوؿ منو-1":
الماء المعدني الطبيعي ىو ماء سميـ مكروبيولوجيا يصدر مف طبقة مائية جوفية تستغؿ مف
مخرج أو عدة مخارج طبيعية محفورة بالقرب مف توضيبيا.
يتميز ىذا الماء بوضوح عف المياه األخرى الموجية لبلستيبلؾ البشري بطبيعتو ،مف حيث
نقاوتو األصمية واحتوائو الخاص عمى األمبلح المعدنية أو المواد الضرورية أو مكونات أخرى.
فمجمؿ الخصائص المذكورة مفيدة في الجوانب اآلتية - :الجيولوجيا والييدروجيولوجيا؛ الفيزيائية
والكيميائية؛ المكروبيولوجية؛ الصيدلية.
يمكف أف تتميز المياه المعدنية بخصائص عبلجية نافعة لصحة اإلنساف.".
يتبيف مف خبلؿ استقراء النص ،يتجمى الطابع الجوفي لممياه المعدنية الطبيعية مف جية،
ومف جية أخرى صفتيا كأمبلؾ عمومية طبيعية بفعؿ الطبيعة بحيث ال تستعمؿ أو تستغؿ إال
باستخراجيا بفعؿ اإلنساف مف خبلؿ أعماؿ الحفر.
كما يجب أف تحتفظ بالخصائص المذكورة كاممة نظ ار لممصدر الجوفي لمماء المعدني
الطبيعي الذي يجب أف يظؿ محمي مف شتى أخطار التموث.
وعميو ،فإف المياه المعدنية تحتوي جممة مف الخصائص تعطييا ميزات مفيدة لمصحة،
وتتميز بطبيعتيا عف المياه األخرى الموجية لبلستيبلؾ البشري بفعؿ احتوائيا عمى أمبلح
معدنية أو غيرىا مف المكونات وآثارىا ،وبفعؿ كذلؾ صفائيا الطبيعي الراجع ألصميا الجوفي
الذي يحمييا ويقييا مف كافة أخطار التموث.1
1

أنظر :عباس سياـ ،دور االستثمار في الموارد المائية في تحقيؽ األمف المائي الحالة الراىنة ،مداخمة ممقاة في إطار الممتقى

الدولي حوؿ األػمف المائي :تشريعات الحماية وسياسة اإلدارة ،يومي  15/14ديسمبر  ،2014المنضـ مف طرؼ مخبر
الدراسات القانونية البيئية ،جامعة قالمة ،ص .7
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وقد اتجو التشريع لحمايتيا ومراقبة استغبلليا عف طريؽ التصريح والتأكيد بمنفعتيا
العمومية وتطويقيا بنطاؽ الحماية وكذا ارساء نظاـ الترخيص المسبؽ في استغبلليا.
ويصنؼ المرسوـ التنفيذي رقـ  196/04المذكور أعبله ،في المادة  3المياه المعدنية إلى:
 المياه المعدنية الطبيعية غير الغازية :وىي مياه معدنية ال تحتوي في حالتيا الطبيعية وبعدالمعالجة المحتممة والتوضيب المسبؽ المرخص بو طبقا ألحكاـ المادة مف نفس المرسوـ ،عمى
غاز كربوني بمقادير تفوؽ الكمية الضرورية إلبقاء األمبلح الييدروجينو-كربونات الموجودة في
ىذه المياه ذائبة.
 المياه المعدنية الطبيعية الغازية طبيعيا :وىي مياه معدنية طبيعية ال يكوف مقدار غازالكربوف فييا بعد معالجة وتوضيب مسبؽ مرخص بو طبقا ألحكاـ المادة  4مف نفس المرسوـ.
 المياه المعدنية الطبيعية المنزوعة الغاز :وىي مياه معدنية ال يكوف فييا مقدار غاز الكربوفبعد معالجة محتممة مرخص بيا ىو نفسو عند نبوعيا.
 المياه المعدنية الطبيعية المدعمة بغاز كربوف المعدف :وىي مياه معدنية ال يكوف مقدار غازالكربوف فييا بعد معالجة محتممة مرخص بيا عند نبوعيا بؿ يضاؼ ليا غاز كربوف صادر مف
المنبع.
-

المياه المعدنية الطبيعية الغازية :وىي مياه معدنية طبيعية أصبحت غازية بعد معالجة

محتممة مرخص بيا وبعد إضافة ليا غاز الكربوف مف مصدر آخر.
وتأخذ المياه المعدنية نفس أحكاـ مياه المنبع فيما يتعمؽ بالجرد عبر إجراء اإلعترؼ بالنوعية
طبقا ألحكاـ المادتيف  11و  12مف نفس المرسوـ ،بحيث ييدؼ ىذا الجرد سواء بالنسبة لمياه
المنبع والمياه الطبيعية المعدنية إلى تحقيؽ أغراض ذو صبغة اقتصادية مف خبلؿ االستثمار
في ىذه الموارد المائية الباطنية مف جية ،واىداؼ احصائية تتمثؿ في التقويـ والتقييـ الكمي
والكيفي ليذه الموارد ،حيث تنص المادة  42مف المرسوـ التنفيذي رقـ  455/91المؤرخ في 23
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نوفمبر  1991المتعمؽ بجرد األمبلؾ الوطنية ":1يستدؼ جرد األمبلؾ والثروات وموارد األرض
وباطنيا التابعة لؤلمبلؾ الوطنية تحقيؽ أغراض اقتصادية واحصائية.
كما يستيدؼ تقويـ كميات ومستويات الموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد األخرى،...
المتوفرة أو المحتمؿ اكتشافيا قصد استثمارىا.".
أما بالنسبة الستغبلؿ المياه الطبيعية ومياه المنبع عندما يكوف اليدؼ منو تحقيؽ أغراض
تجارية ،فيكوف فقط بالنسبة لممياه فقط التي خضعت نوعيتيا إلجراءات التعرؼ وذلؾ بموجب
امتياز الستغبلليا في ىذا الغرض طبقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ 196/04
السابؽ الذكر ،المتع مقة بإطار ترقية االستثمار وتثميف المياه المعدنية الطبيعية ألغراض تجارية،
وذلؾ بعد إجراء اإلعتراؼ والتصنيؼ ليا مف طرؼ الوزير المكمؼ بالموارد المائية.
ويتـ

استغبلؿ ىذه الموارد الطبيعية مف خبلؿ منح امتياز الستغبلليا تجاريا بموجب قرار

صادر عف الوزير المكمؼ بالموارد المائية عمى أف يتضمف ىذا القرار المصادقة عمى دفتر
الشروط الخاص الذي تعد شروطو المجنة الدائمة لممياه المعدنية ومياه المنبع ،وفقا لما تشير إليو
المادة  12مف نفس المرسوـ.
وفي ىذا المجاؿ يخضع استغبلؿ ىذا النوع مف األمبلؾ العمومية إلى عممية الرقابة التي
تيدؼ إلى ضماف استقرار نوعيتيا والمنشأة المخصصة بالتنقيب عنيا ،وىي رقابة قد تؤدي إلى
تعميؽ اإلمتيازات إلى غاية استرجاع نوع المياه التي منح ىذا األخير مف أجميا بعد التأكد مف
استرجاعيا لنوعيتيا بعد إجراء فحص جديد عمييا مف طرؼ المجنة الدائمة ،وقد يؤدي إلى إلغاء
اإلمتياز في حالة فقداف المياه لنوعيتيا المعترؼ بيا.2

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  455/91المؤرخ في  ،1991/11/23المتعمؽ بجرد األمبلؾ الوطنية ،ج.ر ،رقـ  ،60المؤرخة في

 ،1991/11/24ص .2343
2

أنظر المادة  24مف المرسوـ التنفيذي رقـ  196/04السالؼ الذكر.
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تجدر اإلشارة في األخير ،أف المياه الجوفية تعتبر مصدر أػساسي لمتمويف بالمياه الصالحة
لمشرب ،حيث تقدر الكمية الممكف استغبلليا ب  7مبلييف متر مكعب في السنة موزعة كما
يمي:1
  2مميار مت ر مكعب مف المياه موجودة في شماؿ الببلد أيف يعيش أكثر مف  %70مفالسكاف.
  5مميار متر مكعب مف المياه موجود في جنوب الصحراء.وفي إطار األمبلؾ العمومية الجوفية دائما ،نجد في الجنوب خزاف مائي صحراوي يمتد
عمى مسافة تفوؽ  2مميوف كمـ 2تشترؾ فيو الجزائر ،تونس ،ليبيا ،فيو خزاف تكوف منذ أكثر مف
 10.000سنة عندما كانت المنطقة خاضعة لمناخ رطب يحتوي عمى كمية مف المياه غير
المتجددة تقدر ب 31.000 :مميار متر مكعب ،وىذا ما يعطي منسوب اعتباري متواصؿ يقدر
ب  10مبليير متر مكعب لمسنة (لمدة تقارب  3100سنة) 2؛ لكف المختصيف يدعوف إلى
توخي الحذر ويؤكدوف أف الزيادة المفرطة في حفر اآلبار سيؤدي إلى ارتفاع المموحة ،وبالتالي
فإف توفر المياه في ىذه المنطقة ال يعني وفرتيا ألف عممية حشدىا وتعبئتيا محدود بفعؿ
العوامؿ التالية - :كمفة الوصوؿ إلى األعماؽ (تكمفة باىضة) بسبب عمؽ مستويات ومخزوف
المياه.
 جودة المياه (نسبة المموحة عالية). ارتفاع ح اررة المياه إلى  60درجة مئوية. ضعؼ قابمية تجديدىا.1

أنظر :عباس سياـ ،صدراتي ع دالف ،حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة :دراسة مقارنة بيف

الجزائر وكندا ،مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص :اقتصاد دولي وتنمية مستدامة ،كمية العموـ اإلقتصادية
وعموـ التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيؼ ،2013-2012 ،ص .168
2

أنظ ر :فراح رشيد ،سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيؽ الخصخصة في قطاع المياه في المناطؽ الحضرية،

أطروحة دكتوراه ،كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،فرع تخطيط  ،جامعة الجزائر  ،2010 -2009 ، 3ص
 164وما بعدىا.
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ثالثا :الموارد المائية غير العادية » .«Les eaux non conventionnelles

أدرج المشرع الموارد المائية غير العادية ضمف األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه ،في
المادة  4رابعا مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه ،حيث تنص ":بموجب ىذا القانوف تتكوف
مف األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه مما يأتي -...:الموارد المائية غير العادية التي تتكوف مما
يأتي:
* مياه البحر المحبلة والمياه المالحة المنزوعة منيا المعادف مف أجؿ المنفعة العمومية.
* المياه القذرة المصنفة والمستعممة مف أجؿ المنفعة العمومية.
* كؿ أنواع المياه المدمجة في األنظمة المائية بتقنية إعادة التمويف االصطناعي.".
إف عدـ القدرة في تمبية اإلحتياجات المتزايدة والضرورية عمى المورد الحيوي الثميف لضماف
استمرار الحياة والتنمية ،يرجع أساسا إلى محدودية المصادر التقميدية الطبيعية لممياه ،وظاىرة
الجفاؼ 1وكذا النمو السكاني المتزايد وتسارع التمدف والتطور الصناعي ،مما أدى إلى ضرورة
البحث عف امكانيات وطرؽ لتنويع وتنمية مصادر التزويد بالمياه ،وخاصة تحمية المياه ومعالجة
المياه المستعممة.
وعميو تعتبر ىذه الموارد غير العادية مياه األماف »  ،« eaux de secoursيمجأ إلييا عندما
تصبح كمية المياه البلزمة الطبيعية (التقميدية) غير قابمة لتغطية الطمب؛ فتتدخؿ ىذه التقنية
بأساليبيا الفنية لمرفع مف منسوب المياه المتوفرة داخؿ المنطقة التي تعاني مف قمتيا؛ وىذا ما
يعني اقتطاع المياه في احدى مراحؿ دورة المياه أي بيف سقوطيا كأمطار ووصوليا بعد
االستعماؿ لمبحر عبر الودياف ،واعادة جمبيا إلى موضع االستعماؿ ومف بيف ىذه التقنيات نجد
تقنية إعذاب مياه البحر وكذا تقنية تصفية المياه باإلضافة إلى تقنية االستمطار االصطناعي.
وسنتناوؿ ضمف ىذا العنواف حديد معنى تحمية مياه البحر ،ثـ االنتقاؿ لتبياف السياؽ التاريخي
الستخداميا وتطورىا ،وكذا الضوابط القانونية الستغبلليا في الجزائر.

1

نتيجة ظاىرة قمة تساقط األمطار التي تعرفيا الببلد منذ أكثر مف ربع قرف.
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 )1إعذاب مياه البحر المحالة »  :« dessalement de l’eauإف فقر الوطف العربي
عموما لمموارد المائية ،باإلضافة إلى تزايد الضغط عمييا يطرح بشدة مسألة األمف المائي في
المستقبؿ ،بالرغـ مف أف الخيارات المتاحة واضحة ومعروفة عمى نطاؽ واسع ،غير أنيا متفاوتة
مف حيث أىميتيا االستراتيجية ولعؿ أىميا تحمية مياه البحر ،فمعظـ الدوؿ العربية تحيط بيـ
البحا ر مف كؿ جانب وىي ببل شؾ تشكؿ المصدر األساسي واالستراتيجي لمحصوؿ عمى المياه
المحبلة لتأميف احتياجات السكاف عمى المدى البعيد ،ويبقى كؿ ذلؾ رىف التطورات العممية
والتكنولوجية المتعمقة بتحمية مياه البحر.
وتعد عممية اعذاب المياه المالحة عبارة عف تقنية تسمح بإزالة جزئية أو كمية لؤلمبلح
الذائبة في مياه البحار والمحيطات وتحويميا إلى مياه صالحة لمشرب ،واما تقميؿ وتخفيض نسبة
المموحة الزائدة بغرض استخداميا في السقي والري أو في العمميات الصناعية المختمفة.1
 )2تاريخ استخدام التقنية وتاريخيا :يرجع تاريخ استخداـ التحمية إلى أواخر الخمسينيات مف
القرف الماضي ،ولكف البداية كانت متواضعة ،فقد كاف مجموع ما ينتج عبر جميع أنحاء العالـ
عاـ  1958ال يتجاوز  8000متر مكعب في اليوـ ،بينما أخذ في اإلزدياد تدريجيا حتى وصؿ
عاـ  1980إلى  7,6مميوف متر مكعب يوميا ،ثـ بمغ  26مميوف متر مكعب يوميا عاـ .2000
ونتيجة النتشار ىذه التقنية في مختمؼ دوؿ العالـ فقد بمغ عدد محطات التحمية 16000
محطة ،حيث تسد التقنية حوالي %50إلى  %90مف مياه الشرب في سنة  2013بطاقة
انتاجية  56مميوف متر مكعب في اليوـ.2
أما بالنسبة لمجزائر ،فتتوفر عمى عدة مزايا تسمح ليا وتشجع عمى استعماؿ ىذه التقنية
وتعطييا امكانية وجود مصدر لممياه بكميات ىائمة يمكف تحميتيا واإلعتماد عمييا كمورد
1

عرؼ قانوف المياه رقـ  17/83المعدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ - ،13/96والممغى بموجب القانوف رقـ  -12/05ضمف

الباب الثالث المعنوف "بموارد المياه غير التقميدية" ،حيث نص المادة  ":132يقصد بإزالة المواد المعدنية مف الماء الصالح
لمشرب أو ماء البحر عممية تنقية تسمح باإلزالة الجزئية أو الكمية لؤلمبلح الذائبة في الماء".
2

أنظر :حاج عيسى سيد عمي ،إدارة الموارد المائية بالجزائر :الحؿ اآلخر لمنيوض باإلقتصاد الوطني ،مداخمة ممقاة في إطار

الممتقى الدولي حوؿ األػمف المائي :تشريعات الحماية وسياسة اإلدارة ،يومي  15/14ديسمبر  ،2014المنضـ مف طرؼ مخبر
الدراسات القانونية البيئية ،جامعة قالمة ،ص .7
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اضافي ،سيما مع تفاقـ ظاىرة الجفاؼ في السنوات وزيادة النمو الديمغرافي ،ىذه المزايا نمخصيا
فيما يأتي:1
 الجزائر مف الدوؿ الساحمية ،بشريط ساحمي يمتد عمى مدى 1200كمـ؛ أغمب التجمعات السكانية والمجمعات الصناعية ذات االستيبلؾ الكبير لممياه تتواجد عمىالشريط الساحمي؛
 استعماؿ مورد مائي دائـ وغير مموث؛ التقدـ والتطور التكنولوجي في ميداف التحمية في العشريتيف األخيرتيف يسمح بالتحكـ فييا.وت تعدد الطرؽ التكنولوجية والصناعية المستخدمة في عمميات اعذاب المياه وتحميتيا ،فمنيا
التي تستخدـ الطاقة الح اررية أو الكيربائية أو الشمسية ،لكف العامؿ األساسي الحاسـ في
المفاضمة بيف طريقة وأخرى ىي التكمفة اإلقتصادية إلنتاج الوحدة مف الماء المحمى.2
وبالرغـ مف التطور الكبير في تقنيات وطرؽ التحمية لمياه البحر إال أف األسعار مازالت مرتفعة،
حيث تتراوح تكمفة المتر المكعب الواحد مف الماء المحمى ما بيف  1و  2دوالر حسب نوعية
التقنية المستخدمة وكذا نسبة المموحة وفقا لمعدالت استيبلؾ الطاقة.3
 )3ضوابط استغالل/االستثمار بإقامة ىياكل تحمية المياه أو نزع األمالح والمعادن من المياه
المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تمبية الحاجيات الخاصة:
يتـ االستثمار في مجاؿ مياه البحر حسب المادة  81مف قانوف المياه مف خبلؿ منح
امتياز انجاز واستغبلؿ ىياكؿ لتحمية مياه البحر مف أجؿ المنفعة العمومية أو الخاصة وذلؾ في
إطار األمر رقـ  03/01المؤرخ في  2011/08/20المتعمؽ بتطوير االستثمار ،المعدؿ

1

حروش نور الديف ،استراتيجية إدارة المياه في الجزائر ،دفاتر السياسة والقانوف ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،العدد السابع،

جواف  ،2012ص .66
2

مرسمي محمد ،المياه في العالـ العربي ،مجمة المبرز ،المدرسة العميا لؤلساتذة في اآلداب والعموـ اإلنسانية ،بوزريعة ،العدد

 ،12جانفي/جواف  ،1999ص .127
3

بمغالي محمد ،المرجع السابؽ ،ص 273؛ أنظر كذلؾ حاج عيسى سيد عمي ،المرجع السابؽ ،ص .17
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والمتمـ ،1حيث تنص المادة األولى ":يحدد ىذا األمر النظاـ الذي يطبؽ عمى االستثمارات
الوطنية واألجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية المنتجة لمسمع والخدمات ،وكذا االستثمارات
التي تنجز في اطار منح االمتياز و/أو الرخص.".
ويتعمؽ األمر تماشيا مع المنفعة العمومية في كؿ اإلمتيازات التي قد يستفيد منيا
األشخاص الطبيعية والمعنوية المستثمرة الحائزة عمى امتياز استعماؿ لمموارد المائية غير
العادية ،وتتمثؿ أساسا في مجمؿ الحوافز الضريبية وشبو الضريبية والجمركية المنصوص عمييا
مف المادة  09إلى المادة  13مف نفس األمر.
وتطبيقا ألحكاـ المادتيف  76و  78مف قانوف المياه ،صدر المرسوـ التنفيذي رقـ
 220/11المؤرخ في  12جواف  2011المحدد لكيفيات منح امتياز استعماؿ الموارد المائية
بإ قامة ىياكؿ تحمية مياه البحر أو نزع المعادف واألمبلح مف المياه مف أجؿ المنفعة العمومية أو
تمبية الحاجيات الخاصة وكذا دفتر الشروط النموذجي الخاص بيذا النوع اإلمتياز.2
قيدت المادتيف  2و 3منو استغبلؿ المياه ،بتقديـ طمب إلى الوزير المكمؼ بالموارد المائية
فيما يتعمؽ باليياكؿ المنجزة لغرض المنفعة العمومية أو الوالي المختص إقميميا فيما يتعمؽ
باليياكؿ المنجزة بغرض تمبية الحاجيات الخاصة.
ويتـ دراسة الطمب عمى مستوى اإلدارة المكمفة بالموارد المائية ،فيصدر قرار بمنح أو عدـ منح
اإلمتياز؛ ففي حالة صدور قرار بمنح امت ياز انجاز ىياكؿ لتحمية مياه البحر أو نزع األمبلح أو

1

األمر رقـ  ،03/01المؤرخ في  ،2001/08/20يتعمؽ بتطوير االستثمار ،ج.ر ،رقـ  ،47المؤرخة في 2001/08/22؛

المعدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ  08/06المؤرخ في  ،2006/07/15ج.ر ،رقـ  ،47المؤرخة في  ،2006/07/19ص 17؛
والممغى بموجب القانوف رقـ  09/16المؤرخ في  ،2016/08/03يتعمؽ بترقية االستثمار ،ج.ر ،رقـ  ،46المؤرخة في
 ،2017/08/03ص .18
2

المرسوـ التنفيذي رقـ  ،220/11المؤرخ في  ،2011/06/12المحدد لكيفيات منح امتياز استعماؿ الموارد المائية بإقامة

ىياكؿ تحمية مياه البحر أو نزع المعادف واألمبلح مف المياه مف أجؿ المنفعة العمومية أو تمبية الحاجيات الخاصة وكذا دفتر
الشروط النموذجي الخاص بيذا النوع اإلمتياز ،ج.ر ،رقـ  ،34المؤرخة .2011/06/19
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يجب أف يتضمف الموقع الجغرافي لتواجد اليياكؿ ،وكذا حجـ المياه المنتجة والمستعممة وكذا
المدة القانونية الزمنية لئلمتياز.1
وقد أقرت المادة  11امكانية منح صاحب اإلمتياز الوعاء العقاري بغية اقامة ىياكؿ تحمية
مياه البحر أو نزع األمبلح مف المياه المالحة لغرض المنفعة العمومية مف طرؼ الدولة ،غير
أنو عندما تكوف ىذه األراضي تابعة لمممكية الخاصة تتولى الدولة اقتنائيا ثـ تمنحيا إدارة
األمبلؾ العمومية لصاحب اإلمتياز.
وطبقا لوقتية اإلمتياز في مجا ؿ اقامة ىياكؿ لتحمية مياه البحر أو نزع األمبلح ،يمكف
لمدولة استرجاع اليياكؿ المنجزة والمخصصة لمنفع العاـ وكذا الوعاء العقاري المخصص لو بعد
نياية اإلمتياز؛ كما يمكنيا إلغاء اإلمتياز قبؿ نياية مدتو المتفؽ عمييا بعد اعذار صاحب وذلؾ
في حاؿ عدـ احتراـ أحكاـ دفت ر الشروط المحدد لمكيفيات التقنية والتنظيمية لبلمتياز في مجاؿ
التحمية بواسطة أشخاص طبيعييف أو معنوييف.2
تجب اإلشارة أف مياه البحر تمتاز عف الموارد المائية الطبيعية ب:
 يمكف اعتبارىا مورد مائي مستداـ يعتمد عميو لتوفير المياه العذبة وضماف أكيد لتفادينقصيا؛
 امكانية إقامتيا مف مواقع قريبة مف االستيبلؾ مما يؤدي إلى تجنب انشاء خطوط نقؿ مكمفةجدا.
 مناسبة أكثر لعمميات تنظيـ تمويؿ مشاريعيا مقارنة بتمويؿ المشاريع المائية التقميدية.وعميو تبقى تقنية تحمية مياه البحر حؿ فعمي وضروري لمجزائر ،بسبب فترات الجفاؼ التي
تضرب منطقة جنوب البحر المتوسط ،لكف يستحسف تشغيؿ ىذه الوحدات لمتزويد بالماء
الشروب في فترات زيادة الطمب عمى الماء وفي حالة فترات الجفاؼ الطويمة.
1

المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ .220/11

تجب اإلشارة أف االمتياز الممنوح في ىذا اإلطار ىو شخصي غير قابؿ لمتنازؿ عنو وال يمكف أف يكوف محبل لئليجار مف
الباطف لمغير تحت طائمة اإلبطاؿ طبقا لممادة  12مف نفس المرسوـ.
2

أنظر المادة  10مف قانوف المياه.
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الفرع الثاني :األمالك العمومية اإلصطناعية لممياه.
أقر المشرع الجزائري في المادة  16مف قانوف المياه رقـ  12/05المعدؿ والمتمـ ،أف كؿ
المنشآت واليياكؿ التي تنجزىا الدولة أو تنجز لحسابيا تعد جزء مف األمبلؾ العمومي
اإلصطناعية لممياه؛ والتي تجد مرجعيتيا القانونية في نص المادة  16سادسا مف قانوف األمبلؾ
الوطنية ،التي تنص ":تشتمؿ األمبلؾ الوطنية العمومية اإلصطناعية خصوصا عمى ما
يأتي -...:المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت األخرى وتوابعيا المنجزة لغرض المنفعة
العمومية."...،
ويتبيف مف خبلؿ المادة  33مف نفس القانوف أف انشاء األمبلؾ الوطنية العمومية اإلصطناعية
يكوف بجعؿ الممؾ يضطمع بميمة ذات مصمحة عامة أو تخصيصو ليا ،وأف مفعوليا ال يسري
إال بعد استبلـ المنشأة وتييئتيا تييئة خاصة وفقا لطبيعتيا وحسب الغاية مف استعماليا.
فاألمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه ىي مجموع المنشآت واليياكؿ الممموكة لمدولة
وجماعاتيا اإلقميمية ،المضطمعة بميمة المصمحة العمومية أو المخصصة ليا بعنواف المياه.
فاقتراف ىذه المنشآت واليياكؿ بالمنفعة العمومية يفيد بأف األمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه
تشكؿ في مجمميا مرفؽ عمومي لممياه ،عمى اعتبار أف ىذا األخير ىو عبارة عف مشروع عاـ
تنشئو وتنظمو الدولة وتتكفؿ بتسييره بأحد الطرؽ المكرسة في قانوف المياه مف أجؿ تأدية
خدمات عمومية أو سد حاجيات ذات نفع عاـ.
وقد وسع المشرع في المادتيف  16و  17مف قانوف المياه مشتمبلت األمبلؾ العمومية
اإلصطناعية لممياه (أوال) وحدد بموجب المادة  19منو آلية قانونية إلدماج المنشآت واليياكؿ
ضمف الممؾ العمومي االمائي اإلصطناعي (ثانيا).
أوال :مشتمالت األمالك العمومية اإلصطناعية لممياه.
تتمثؿ المنشآت واليياكؿ التي تندرج ضمف األمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه والتي
تعود ممكيتيا لمدولة والجماعات اإلقميمية حسب المادتيف  16و  17مف قانوف المياه فيما يمي:
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 )1المنشآت المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية وتحديد نوعيتيا وتقييميا :بالرجوع إلى
المادة  2مف قانوف المياه في فقرتيا الثالثة مف قانوف المياه نجد تنص ":ترمي األىداؼ التي
تدعو إلى استعماؿ الموارد المائية وتسييرىا وتنميتيا المستدامة إلى ضماف ما يأتي...:
 البحث عف الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييميا وكذا مراقبة وضعيتيا مف الناحيةالكمية والنوعية."...
يتبيف أف صبغة المنفعة العمومية التي تجعؿ مف الموارد المائية مرافؽ عمومية لممياه ،تيدؼ
إلى تحقيؽ حؽ الحصوؿ عمى الماء لكؿ المستعمميف بالكمية والنوعية البلزمة طبقا لمتنظيـ
المعموؿ بو.
 )2منشآت حشد المواد المائية وممحقاتيا :ترمي األىداؼ التي تدعو إلى االستعماؿ والتسيير
المستداـ لمموارد المائية حسب المادة  2أوال مف قانوف المياه إلى ضماف التزويد بالمياه عف
طريؽ حشدىا وتوزيعيا بالكمية والنوعية المطموبة بغية تمبية حاجيات السكاف وترية المواشي
وتغطية الطمب الفبلحي والصناعي والنشاطات االقتصادية واالجتماعية األخرى المستعممة.
فيذه األخيرة ال يمكف تمبيتيا إال مف خبلؿ وجود منشآت لحشد الموارد المائية (كالسدود
والخزانات) ومحطات لمعالجة ومنشآت لنقؿ المياه وتوزيعيا عبر الشبكات العمومية واألنابيب
وكذا مرفقاتيا المخصصة لبلستعماؿ العمومي.
 )3مجمعات مياه الصرف الصحي ومياه األمطار ومحطات التصفية :تندرج ىذه المنشآت
ضمف الممؾ العمومي اإلصطناعي لممياه بغية المحافظة عمى النظافة العمومية وحماية الموارد
المائية واألوساط المائية مف أخطار التموث عف طريؽ جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية
وتصفيتيا وكذا مياه األمطار والسيبلف بالمناطؽ الحضرية.
فمختمؼ ىذه المنشآت اليدؼ مف انشائيا المحافظة عمى النظاـ العمومي في مجالي األمف
العمومي والصحة العمومية.
 )4منشآت التسوية والحماية من الكوارث الطبيعية (الفيضانات) :إف اليدؼ مف ىذه المنشآت
ىو محاولة التحكـ في الفيضانات مف خبلؿ عمميات ضبط مجرى المياه السطحية قصد
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التقميص مف اآلثار المترتبة عف الفيضانات المضرة وحماية األشخاص والممتمكات في المناطؽ
الحضرية والمناطؽ األخرى المعرضة لمفيضانات.
فطابع المرفؽ العمومي ليذه المنشآت ،يجعؿ منيا وسيمة لممحافظة عمى األمف العمومي لؤلفراد
وممتمكاتيـ.
 )5منشآت وىياكل تعتبر ممك لمدولة بعد نفاذ عقد اإلمتياز أو التفويض :وسع المشرع
الجزائري في نص المادة  17مف قانوف المياه المجاؿ لممنشآت واليياكؿ التي تعود لمدولة في
صورة ممكية عمومية تنبثؽ عف نياية عقود اإلمتياز المتعمقة باستعماؿ أو تسيير الموارد المائية؛
أو عقود تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه الممنوحة ألشخاص طبيعييف أو معنوييف.
لكف التساؤؿ الذي يطرح في ىذا الصدد يتعمؽ باألساس الذي اعتمده المشرع أليمولة المنشآت
واليياكؿ لمدولة وبدوف مقابؿ بعد نياية مدة العقود التي أنجزت في إطارىا؟
تجب اإلشارة إلى أف المشكؿ ال يثار بالنسبة لعقود التفويض المتعمقة باألشغاؿ العمومية،
ىذه األخيرة تعتبر أعماؿ مادية تنصب عمى عقارات ألجؿ المصمحة العمومية ،1المنجزة في
حاؿ تفويض مف طرؼ أشخاص تابعة لمدولة أو واقعة تحت وصايتيا ،حيث تأخذ في إطارىا
الدولة المركز القانوني لرب العمؿ بمقتضى عقد مقاولة ويكوف لممفوض لو المركز القانوني
لممقاوؿ.
ونأخذ عمى سبيؿ المثاؿ في مجاؿ المياه الوكالة الوطنية لمسدود التي تعبر مؤسسة عمومية
تعمؿ تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،التي أجاز المشرع في النص المنشئ ليا
امكانية منح الدولة صاحبة المشاريع المنصبة عمى انشاء المنشآت األساسية لحشد الموارد
المائية السطحية وتحويميا ،بمقتضى اتفاقية ،صفة صاحب المشروع المفوض لو ،لمقياـ باسـ
الدولة ولحسابيا بالعمميات المساىمة في انجاز ىذه المنشآت.
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لتفصيؿ أكثر حوؿ موضوع األشغاؿ العمومية أنظر :حابي فتيحة ،النظاـ القانوني لصفقة إنجاز األشغاؿ العمومية ،مذكرة
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وتش كؿ ىذه المنشآت في مجمميا مرفؽ عمومي لممياه باعتبارىا ترمي إلى تحقيؽ المنفعة
العمومية حسب المادتيف  2و  3مف قانوف المياه.
وتبقى لنا حالتي استعماؿ واستغبلؿ الموارد المائية الطبيعية؛ حيث قيدت المادة  71مف
قانوف المياه ىذا االستعماؿ واالستغبلؿ في حاؿ وجود رخصة أو امتياز يسمـ مف طرؼ اإلدارة
المختصة.
فعقد امتياز استعماؿ األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه مفتوح لكؿ شخص طبيعي أو
معنوي مستوفي لمشروط المحددة عبر القانوف والتنظيـ؛ إذ ينصب عمى العمميات المنصوص
عمييا في المادة  77مف نفس القانوف المتمثمة أساسا في انجاز الحفر مف أجؿ استخرج الماء أو
إقامة ىياكؿ تبعا لممورد المائي المستيدؼ واالستعماؿ المرجو وبالتالي تتطمب ىذه العمميات
وعاء عقاريا ومجموعة مف األشغاؿ واليياكؿ ،واألعماؿ الفنية التي تستيدؼ تيئية الموارد
المائية بغية استعماليا والتي تكوف عمى عاتؽ صاحب اإلمتياز.
فإذا كانت المساحات العقارية واألدوات المستخدمة والمنشآت المقامة ممؾ لصاحب اإلمتياز ،فما
مدى امكانية اعتبار ىذه األخيرة ىي ممؾ لمدولة بعد نفاذ االمتياز وبدوف مقابؿ كما نصت
عميو المادة 17؟
إف المبدأ العاـ المكرس في المادة  3مف قانوف المياه ىو الحؽ في الحصوؿ عمى الموارد المائية
لكؿ شخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانوف العـ أو الخاص في حدود المنفعة العامة باحتراـ
الواجبات التي يحددىا ىذا القانوف والنصوص التنظيمية لو.
فالنص القانوني يشير إلى مجموعة مف األسس القانونية لحؽ الدولة عمى ىذه المنشآت
واليياكؿ؛ فم ف زاوية قيد المشرع حؽ استعماؿ الموارد المائية بأحكاـ قانوف المياه ،مما يجعؿ
صاحب اإلمتياز خاضعا ألحكاـ المادة  17منو التي تجعؿ المنشآت واليياكؿ المنجزة مف
طرؼ صاحب اإلمتياز ممؾ لمدولة بعد نياية عقد اإلمتياز.
ومف زاوية اخرى ،إف المشرع اعتبر في المادة  71مف قانوف المياه أف امتياز استعماؿ الموارد
المائية الطبيعية عقد مف عقود القانوف العاـ-أي عقد إداري -يمنح لصاحب اإلمتياز وفقا لدفاتر
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الشروط النموذجية الخاصة بكؿ فئة استعماؿ؛ مما يحتمؿ أف يكوف دفتر الشروط قد أشار في
أحد بنوده التنظيمية إلى أحكاـ المادة  17مف نفس القانوف.
كما أف المشرع أثار فكرة المنفعة العمومية في استعماؿ الموارد المائية الطبيعية ،والتي تتحقؽ
عموما بتمبية حاجيات األفراد أو توفير خدمات ذات نفع عمومي لممرتفقيف ،والتي تعكس عموما
بالنسبة الستعماؿ المياه تمبية حاجيات األفراد والنشاطات البشرية المختمفة مف المياه.
وعمى ىذا األساس اعتبر المشرع أف صاحب اإلمتياز حتى واف كاف ييدؼ مف خبلؿ
العقد استعماؿ المياه لنشاط معيف كاستعماؿ المياه في النشاط الصناعي مثبل ،فالمنشآت
واليياكؿ المرصودة ليذا الغرض ىي مرافؽ عمومية طالما تولدت عف عقد امتياز مما يعطي
لئلدارة حؽ اإلشراؼ والمراقبة ،كما يخوليا ىذا العقد الحؽ في التعديؿ أو اإللغاء ،خصوصا وأف
المادة  9مف قانوف المياه تقضي بأنو ":يترتب عف كؿ إجراء يضر بالغير ناتج عف إدارة
األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه تعويض يتـ تحديده مثمما ىو الحاؿ في مجاؿ نزع الممكية مف
أجؿ المنفعة العمومية".
ثانيا :جرد وتصنيف األمالك العمومية اإلصطناعية لممياه.
كرس المشرع الجزائري مجموعة مف التدابير التي تقوـ بيا اإلدارة المكمفة بالموارد المائية
لتحديد الموقع العقاري لممنشآت واليياكؿ التي تندرج ضمف األمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه
وتتمث ؿ في إجراءات الجرد والتصنيؼ التي ليا تخضع ليا ىذه األمبلؾ؛ وذلؾ طبقا لنص المادة
 19مف قانوف المياه التي تنص ":تكوف المنشآت واليياكؿ التابعة لمممكية العمومية اإلصطناعية
لممياه محؿ جرد تعده اإلدارة المكمفة بالموارد المائية.
تحدد كيفيات إعداد جرد منشآت الري عف طريؽ التنظيـ.".
عبر عنيا المشرع في المادة  8مف قانوف األمبلؾ الوطنية رقـ
ويكتسي الجرد أىمية خاصة ّ

 30/90المعدؿ والمتمـ التي تنص" يتعيف إجراء جرد عاـ لؤلمبلؾ الوطنية عمى اختبلؼ
أنواعيا حسب األحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا ،ىدفو ضماف حماية األمبلؾ الوطنية
والحرص عمى استعماؿ وفقا لؤلىداؼ المسطرة ليا".؛ فالجرد يعد وسيمة قانونية مثمى لتسييؿ
رصد حركة األمبلؾ وتحديد الوضعية القانونية والواقعية لكؿ صنؼ منيا ،بما يسمح بتحديد
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وتطبيؽ النظاـ القانوني لكؿ صنؼ وكذا تحديد المسؤوليات المترتبة عف استعماؿ واستغبلؿ
ممحقات ىذه األمبلؾ.
وقد أدى تطور الدور اإلقتصادي لؤلمبلؾ الوطنية العمومية إلى تطور وتنامي أىمية
عمميات الجرد بيذا الصنؼ مف األمبلؾ عمى وجو الخصوص ،إذ لـ يعد الجرد يتمخص في
عمميات اإلحصاء بؿ تعدى ذلؾ إلى جعمو وسيمة تقنية تمكف مف دراسة امكانية التثميف
واالستغبلؿ اإلقتصادي لبعض أصناؼ األمبلؾ العمومية كما ىو الحاؿ بالنسبة لمثروات المائية
والثروات المنجمية عمى سبيؿ المثاؿ المتوفرة أو المحتمؿ اكتشافيا؛ وىو ما نصت عميو المادة
 42مف المرسوـ التنفيذي رقـ  455/91المؤرخ في  23نوفمبر  1991المتعمؽ بجرد األمبلؾ
الوطنية .1فإعداد جرد تحدد مف خبللو مستويات الثروات الباطنية ،مف شأنو إعطاء صورة
واضحة لمقيمة االقتصادية ليذه الثروات بما يسمح بإنجاز دراسات أكثر واقعية الستثمارىا في
المستقبؿ.
وانطبلقا مف أحكاـ المرسوـ التنفيذي السالؼ الذكر ،فإف الجرد العاـ لؤلمبلؾ الوطنية يعني
التسجيؿ الوصفي والتقييمي لجميع األمبلؾ العامة التابعة لمدولة والوالية والبمدية والتي تحوزىا
مختمؼ المؤسسات والمنشآت واليياكؿ التي تنتمي إلييا أو التي تخصص لممؤسسات والييئات
العمومية.
ويتـ إعداد الجرد الخاص المتعمؽ باألمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه طبقا ألحكاـ المرسوـ
التنفيذي رقـ  97/08المؤرخ في  2008/03/15المحدد لكيفيات إعداد جرد لممنشآت واليياكؿ
التابعة لمممكية العمومية اإلصطناعية لممياه ،2حيث اعتبرتو المادة  2و 3عبارة عف تسجيؿ
وكذلؾ وصؼ تقديري لممنشآت وىياكؿ الري المحددة في المادة  16مف قانوف المياه ،بجعؿ
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بطاقة تعريؼ لكؿ منشأة وىيكؿ توضح الطبيعة والموقع الجغرافي ،الخصائص التقنية والعناصر
التقديرية المالية وتعييف المستغؿ.
ويتـ تحديد ترميز المنشآت واليياكؿ المعنية ونموذج البطاقة بقرار صادر مف الوزير المكمؼ
بالوارد المائية.
ويمزـ بإعداد بطا قة المنشآت واليياكؿ كؿ األشخاص المفوض ليـ إنجاز أو تعديؿ أو
استغبلؿ ىذه األخيرة وارساليا إلى مديرية الموارد المائية الوالئية لممصادقة عمييا ثـ إرساليا إلى
الو ازرة المكمفة بالقطاع.1
ويتـ إعداد جرد مختمؼ األمبلؾ والمرافؽ التابعة لؤلمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه لمدولة
والجماعات اإلقميمية واحصائيا باستمرار وفقا لمكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترؾ
صادر عف وزيري المالية والموارد المائية طبقا ألحكاـ المادة  7مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 455/91المتعمؽ بجرد األمبلؾ الوطنية التي تنص ":تبيف بدقة ،في األحكاـ التي تحددىا
ق اررات و ازرية مشتركة بيف كؿ مف وزير معني ووزير المالية ،الكيفيات التقنية لصياغة جرد
األمبلؾ والمرافؽ التابعة لؤلمبلؾ العمومية اإلصطناعية أو الطبيعية... ،والمائية ،ثـ إحصائيا
باستمرار ،وتقوـ بيذا الجرد كؿ الو ازرات المعنية والوزير المكمؼ بالمالية.".
وما تجب اإلشارة إليو أف جرد المرافؽ العمومية كجزء يندرج ضمف الممؾ العمومي
اإلصطناعي لممياه تسبقو عممية تسمى التصنيؼ ،فأي جرد لممنشآت واليياكؿ المكونة لممرفؽ
العمومي لممياه المحددة في المادة  16مف قانوف المياه ال يمكف أف يتـ إال بعد إخضاعيا لعممية
التصني ؼ التي تضفي عميو صبغة الممكية العمومية اإلصطناعية لممياه القابمة لمجرد؛ وىو ما
تطرقت إليو المادة  20مف قانوف المياه التي تنص ":عمبل بأحكاـ القانوف رقـ  30/90المؤرخ
في  14جمادى األولى عاـ  1411الموافؽ ألوؿ ديسمبر سنة  1990المتضمف قانوف األمبلؾ
الوطنية ،تكوف منشآت وىياكؿ الري المحددة في المحددة في المادة  16أعبله ،محؿ إجراء
تصنيؼ يخوؿ ليا طابع األمبلؾ العمومية.".
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أنظر المواد  7 ،6 ،5مف المرسوـ التنفيذي  97/08السالؼ الذكر.
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وبالرجوع إلى أحكاـ المادتيف  27و  28مف قانوف األمبلؾ الوطنية نجدىما حددتا ثبلث طرؽ
لتكويف األمبلؾ الوطنية ىما تعييف الحدود ياالصطفاؼ واما بالتصنيؼ ،حيث تشترط المادة 27
الفقرة الثانية أف شرعية التصنيؼ بكونو الوسيمة الوحيدة إلضفاء صفة األمبلؾ العمومية
االصطناعية ال تتحقؽ إال بالتممؾ القبمي لمممؾ الذي سيدخؿ ضمف األمبلؾ الوطنية العمومية.
فإجراء التصنيؼ يعرؼ عمى أنو تصرؼ مف السمطة المختصة يعمؿ عمى اضفاء ممؾ تابع
لمدولة أو إلحدى الجماعات اإلقميمية ضمف األمبلؾ العمومية اإلصطناعية.
وينبغي أف تتوافر في الممؾ المطموب تصنيفو ما يمي:1
 أف يكوف ممموؾ لمدولة أو إلحدى جماعاتيا اإلقميمية إما بمقتضى اقتناء أو نزع الممكيةلممنفعة العمومية.
 مخصص لممنفعة العمومية. أف يكوف ممكا مؤىبل ومييئا ألداء الوظيفية المخصص ليا.وقد أكدت المادة  28مف نفس القانوف أف عممية اإلدراج في األمبلؾ العمومية تكوف حسب
طبيعية الممؾ الوطني المعني؛ حيث تكوف األمبلؾ العمومية اإلصطناعية المتعمقة بطرؽ
المواصبلت محؿ جرد باالصطفاؼ؛ بينما األمبلؾ األخرى فتتـ عمى أساس التصنيؼ؛ بمعنى
أنو ال يترتب عمى التصنيؼ لممنشآت واليياكؿ التابعة لؤلمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه إال
حسب اليدؼ المنشود مف إنجازىا.؛ فعمى سبيؿ المثاؿ المنشآت المتعمقة بحشد وتحويؿ المياه
الجوفية والسطحية قصد استخداميا لؤلغراض المحددة في المادة  16مف قانوف ،فإف ىذه
المنشآت واليياكؿ ال يمكف أف تصنؼ ضمف األمبلؾ العمومية اإلصطناعية إال بعد تييئتيا
وتأىيميا في إطار ميمة المصمحة العامة المسندة ليا في مجاؿ المياه.
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المادة  31مف قانوف األمبلؾ الوطنية.
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المبحث الثاني :مرتكزات السياسة الوطنية لمموارد المائية.
مف أجؿ الحفاظ عمى ىذا المورد الحيوي والحياتي وحمايتو مف االستعماالت الغير
العقبلنية وضماف االستم اررية في أداء الخدمة العمومية ،اعتمد المشرع عمى مبدأ التنمية
المستدامة كمرتكز أساسي تقوـ عميو السياسة الوطنية لممياه والذي يقتضي التنسيؽ بيف
السياسات المائية والتنموية حيث تمثؿ الموارد المائية أحد أىـ المجاالت البيئية لمسياسة الوطنية
المنتيجة في حماية البيئة ،خاصة وأف مختمؼ الدراسات تؤكد عمى قمة مصادرىا وندرتيا في
المستقبؿ القريب أماـ ارتفاع معدالت التموث والنمو االقتصادي والتوسع العمراني ،فضبل عف
باقي المشاكؿ البيئية األخرى.
وقد نصت المادة  3مف قانوف المياه عمى جممة مف المبادئ التي ترتكز عمييا السياسة
الوطنية لممياه ،باإلضافة إلى مبادئ أخرى نص عمييا القانوف المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو
المستدامة سنتناوليا بالتفصيؿ ضمف ىذا المبحث.
المطمب األول :مرتكزات السياسة الوطنية في اطار قانون المياه.
تقوـ السياسة الوطنية الجديدة التي انبثقت عف الجمسات الوطنية لمماء عمى خمس مبادئ
معروفة عالميا ،ومطبقة بصورة شاممة في جميع الدوؿ السيما التي يندر فييا الماء ،أو يتصؼ
فييا باليشاشة ،وتتمثؿ ىذه المبادئ في وحدة المورد ،والتشاور ،التخطيط ،واالقتصاد ،والبيئة.
الفرع األول :مبدأ وحدة المورد.
إف الموارد المائية تعتبر ثروة طبيعية وطنية يشترؾ فييا الجميع باعتبارىا ممؾ لممجموعة
الوطنية بأكمميا ،تمارس الدولة عمييا سمطتيا بغية تمكيف ىذا المورد مف آداء وظيفتو
االجتماعية واالقتصادية.
كما أف وحدة مورد المياه باعتباره ممكا جماعيا يستمزـ ضرورة توحيد الجيود لتجنيده وتسييره
واستعمالو والمحافظة عميو.
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أسند اختصاص تنفيذ ىذا المبدأ إلى الوكاالت الجيوية لمماء المسماة ب":وكاالت
األحواض الييدروغرافية" ،1والتي تتمثؿ ميمتيا األساسية في تنظيـ تسيير الماء عمى مستوى
الحوض الييدروغرافي ،دوف تمييز بيف المياه السطحية والجوفية وال بيف نوعيتيا وكميتيا.
ويعرؼ الحوض الييدروغرافي حسب المادة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  100/96المؤرخ في 6
مارس  ،1996المتضمف تعريؼ الحوض الييدروغرافي وتحديد القانوف األساسي النموذجي
لمؤسسات التسيير العمومي 2عمى أنو ...":المساحة األرضية التي يغمرىا مجرى الماء وروافده
بكيفية تجعؿ كؿ سيبلف ينبع داخؿ ىذه المساحة يتبع مجراه حتى نيايتو".
فالحوض الييدروغرافي محدد طبيعيا بطبوغرافيا االقميـ المتواجد ،ويحوي عمى مجمؿ الموارد
الطبيعية التي مكوناتيا وخصائصيا مرتبطة بنوعية الماء المتواجدة داخؿ حدود ىذا الوسط،
ونتيجة استعماؿ االنساف لئلقميـ المتواجد بو ،فإنو يغير مف خصائصيا ووفرتيا ،مما يؤدي إلى
آثار سمبية ال تظير إال عمى المدى البعيد.
كما يمكف مف خبلؿ الحوض فيـ مجمؿ التغيرات الواقعة في اإلقميـ عمى نظاـ جرياف
المياه وتطور بعض المموثات عمى مختمؼ أشكاؿ الدورة المائية وتقييـ فاعمية البرامج .لذا يمثؿ
الحوض الوحدة الطبيعية األكثر مبلئمة لتسيير المياه.

1

إف وكاالت األحواض الييدروغرافية ىي عبارة عف نموذج فرنسي في التسيير البلمركزي لمموارد المائية يستخدـ بشكؿ واسع

في الدوؿ الميددة بندرة الماء:
Guy Meublât et Philipe Lelourd, à les agences de bassin: un modèles français de décentralisation pour les pays
émergents ? la rénovation des institutions de l’eau en Indonésie, Au Mexique et au Brasil, Revue tiers monde, N°
2

166, Avril/Juin, 2001, p 378.

المرسوـ التنفيذي رقـ  100/96المؤرخ في  ،1996/3/6المتضمف تعريؼ الحوض الييدروغرافي وتحديد القانوف األساسي

النموذجي لمؤسسات التسيير العمومي ،ج.ر ،رقـ  ،17المؤرخة في  ،1996/3/13ص 19؛ المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ
التنفيذي رقـ  309/08المؤرخ في  2008/9/30والمتضمف تعديؿ القانوف األساسي النموذجي لوكاالت الحوض الييدروغرافي،
ج.ر ،رقـ  ،57المؤرخة في  ،2008/10/5ص .10
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وفي ىذا الشأف ،تـ انشاء خمس وكاالت أحواض ىيدروغرافية عمى مستوى التراب الوطني

1

تضمف التكاممية والتشاور في تسيير الماء عمى مستوى األقاليـ الطبيعية حفاظا عمى مبدأ
وحدوية تسيير الموارد المائية.
أنشئت ىذه الوكاالت في شكؿ مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،متمتعة
بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي ،تخضع في عبلقاتيا مع الدولة لقواعد القانوف العمومي،
ولقواعد القانوف التجاري في عبلقاتيا مع الغير ،توجد أربعة منيا في الشماؿ؛ ووكالة واحدة
بالجنوب.
أما بالنسبة لمياـ وأىداؼ وكاالت األحواض الييدروغرافية ،فتتمثؿ فيما يمي:
 انجاز وضبط المساحات المائية والتوازف المائي في الحوض الييدروغرافي ،وتجميع كؿالمعطيات واإلحصائيات والوثائؽ والمعمومات المتعمقة بالموارد المائية واقتطاع المياه
واستيبلكيا؛
 المشاركة في عممية تنفيذ وترقية ومتابعة المشاريع واألعماؿ الرامية إلى ترشيد استعماؿ المياهوحالة تموثيا وتحديد المواصفات التقنية المتعمقة بنفايات المياه المستعممة وترتيبات تطييرىا؛
 تطوير نظاـ اعبلمي حوؿ المياه مف خبلؿ إعداد وتحييف قواعد المعطيات وأدوات اإلعبلـالجغرافي؛
 وضع مخططات لتسيير الموارد المائية السطحية والجوفية واعداد أدوات تساعد عمى اتخاذق اررات في الميداف؛
 تسيير نظاـ اإلتاوة المؤسسة بعنواف استعماؿ األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه الموكمة ليا؛ تسيير نظاـ المساىمات واإلعانات المالية الممنوحة مف طرؼ الدولة لمعمميات التي تيدؼلبلقتصاد والمحافظة عمى نوعية المياه؛

1

المنشأة بموجب المراسيـ التنفيذية رقـ  ،283/96 ،282/96 ،281/96 ،280/96 ،279/96المتضمف انشاء وكاالت

األحواض الييدروغرافية ،ج.ر ،رقـ  ،50المؤرخة في  ،1996/09/28ص .7
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 المشاركة في إعداد المخططات الرئيسية لتييئة الموارد المائية وتعبئتيا وتخصيصيا عمىمستوى الحوض الييدروغرافي أو مجموعة األحواض ،المبادر بيا مف طرؼ األجيزة المؤىمة
ليذا الغرض وتتابع تنفيذىا.
وبغية بموغ الوكاالت ألىدافيا خوؿ ليا النص المنشئ ليا ابراـ عقود واتفاقيات تندرج ضمف
مياميا؛ والقياـ بدراسات ،خدمات ،أبحاث ،إجراء تحاليؿ عمى األساليب أو التجييزات المتصمة
بيا؛ وكذا القياـ بكؿ عممية تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية مرتبطة بموضوع نشاطيا مف
شأنيا المساىمة في تطورىا؛ وأخذ مساىمات في تجمع أو شركة.
وعميو ،تكمؼ وكالة األحواض الييدروغرافية بإنجاز كؿ األعماؿ اليادفة لضماف تسيير
متكامؿ في إطار تشاوري لممياه عمى مستوى كؿ وحدة ىيدروغرافية.
الفرع الثاني :،مبدأي التنسيق والتشاور.
تعتبر مسألة الموارد المائية حساسة ومعقدة في آف واحد ،بحيث ال يمكف معالجتيا دوف
اشراؾ وتنسيؽ بيف مختمؼ الفاعميف في المياه ،وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى ىذا المورد الثميف،
وىو ما أكده المشرع في المادة  3المطة 7مف قانوف المياه رقـ  12/05والتي تنص ":تتمثؿ
المبادئ التي يرتكز عمييا استعماؿ الموارد المائية وتسييرىا وتنميتيا المستدامة فيما يأتي-...:
استشارة اإلدارات والجماعات اإلقميمية والمتعامميف المعنييف وممثمي مختمؼ فئات المستعمميف
ومساىمتيـ في التكفؿ بالمسائؿ المرتبطة باستعماؿ المياه وحمايتيا وبالتييئة المائية عمى مستوى
الوحدات الييدروغرافية الطبيعية وعمى المستوى الوطني".
فالتسيير المتكامؿ لمموارد المائية يجبر عمى تبني رؤية جديدة قائمة عمى التنسيؽ والمشاركة
والبلمركزية ونقؿ إدارة المياه إلى كافة المستعمميف ضمف أطر قانونية وتنظيمية منسقة ،مف
شأنيا أف تجعؿ المواطف عنصر أساسي في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية وتييئة اإلقميـ.
وعميو ،فإف عممية المشاركة تكوف عف طريؽ مساىمة األطرؼ المعنييف في تسيير المياه
وابداء آرائيـ في آليو اتخاذ القرار نتيجة دورىـ الميـ في التسيير المتكامؿ لمماء فيما يتعمؽ
باإلحاطة بالمشاكؿ البيئية ،والمساعدة في تحقيؽ أىداؼ المشروع ،والتحسيس والتوعية واعبلـ
المعنييف بتسيير ،حيث أف درجة التحسيس ومشاركة الفاعميف المحمييف تعتبر عامؿ أساسي
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محدد لنجاح التسيير المتكامؿ لمماء عبر الحوض ،وبدوف عممية المشاركة يمكف أف ال تتعددى
مرحمة التخطيط.
كما ال يمكف اتباع ىذا المبدأ إال بإحداث ىياكؿ مؤسساتية تجمع بيف مسؤولي المرافؽ المائية،
الجمعيات ،القطاع الخاص ،والفئات اإلجتماعية ،بغرض تبادؿ اآلراء واإلسياـ في الخبرات
والمعارؼ في اتخاذ القرارات بشأف البرامج المائية ،ودعـ التخطيط المشترؾ بيف القطاعات
واشراؾ الجيات القطاعية ذات الصمة.
فمف خبلؿ ىذا المبدأ تتخمى الدولة عف التسيير المباشر لمموارد المائية ،وتركز عمى تحديد
واعداد القواعد العامة لمقطاع وتأميف التضامف واحتراـ القوانيف في ميداف الماء ،ومنح تراخيص
االستغبلؿ والحرص عمى النظافة واألمف العموميف ومراقبة النوعية وضماف الصحة.
ولضماف تطبيؽ المبدأ تـ انشاء المجمس الوطني لمماء ولجاف األحواض الييدروغرافية،
والمجمس الوطني االستشاري لمموارد المائية ،والتي مف خبلليا يتـ توفير اطار لمتشاور فيما
تعمؽ بمسائؿ المياه:
أوال :المجمس الوطني لمماء "."CNE
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لمماء تـ انشاء مجمس وطني لمماء 1في سنة  1996وذلؾ
بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  472/96المؤرخ في  ،1996/12/18المتضمف انشاء المجمس
الوطني لمماء ،2يترأسو الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،وحسب المادة األولى مف ىذا المرسوـ
ومف أجؿ تنفيذ السياسة الوطنية لمماء فإف المجمس مكمؼ بما يمي:
 -تحديد وسائؿ تنفيذ السياسة الوطنية لمماء عف طريؽ التشاور؛

1

إف المجمس الوطني حؿ محؿ الممجنة الوطنية لمماء والتي حمت ىي األخرى محؿ لجنة الماء التي نشأت سنة  1963بموجب

المرسوـ رقـ  266/63المؤرخ في  ،1963/07/24المتضمف انشاء المجنة الوطنية لمماء ،ج.ر ،رقـ  ،52المؤرخة في
 ،1963/07/30ص ( 769بالمغة الفرنسية)؛ لمتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع أنظر:
depuis l’indépendance : de l’usage agricole a l’usager
2

Malika Amzert, « les politiques de l’eau en Algérie

urbain », revue monde arabe Maghreb-Marrakech, paris, juillet/septembre, N° 149, 1995, P 49.

المرسوـ التنفيذي رقـ  472/96المؤرخ في  ،1996/12/18يتضمف انشاء مجمس وطني لمماء ،ج.ر ،رقـ  ،83المؤرخة في

 ،1996/12/25ص .23
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 الفصؿ في الخيارات الوطنية االستراتيجية الكبرى المرتبطة ،بمشاريع تييئة الموارد المائيةوتطويرىا؛
 تقويـ تطبيؽ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالماء تقويما منتظما؛ الفصؿ في الممفات المتعمقة بالماء المقدمة مف طرؼ الوزير المكمؼ بالموارد المائية.ويضـ المجمس في تركيبتو البشرية مديري دواويف الوزراء المكمفيف بالداخمية والجماعات المحمية،
الفبلحة ،البيئة ،التخطيط ،البحث العممي ،الصحة ،الصناعة ،السكف ،وكذا رؤساء المجاف
ير عف وضعية الموارد
الجيوية لؤلػحواض الييدروغرافية ،كما أنو يقدـ سنويا لرئيس الحكومة تقر ا
المائية وتقويما عف مدى تطبيؽ ق ارراتيا.
إال أف الواقع أظير باعتراؼ مسؤولي القطاع المائي أنو لـ يقدـ أي تقرير ،بؿ بقي ىذا المجمس
كييئة شكمية صورية ،1والدليؿ عمى ذلؾ أنو كاف موجود في السابؽ ولكف بتسميات مختمفة.
ثانيا :لجان األحواض الييدروغرافية .CBH
تـ استحداث لجاف األحواض الييدروغرافية بداية مف سنة  ،1996حيث أنشئت عمى
مستوى كؿ وكالة لجنة حوض ىيدروغرافي ( أي خمس لجاف أحواض ىيدروغرافية كما أشرنا
سمفا ) ،حيث تتمثؿ ميمة المجنة في مناقشة كؿ مسألة تتصؿ بالموارد المائية عمى مستوى
الحوض الييدروغرافي وابداء الرأي في شأنيا وخاصة فيما يتعمؽ:
 جدوى أشغاؿ وأعماؿ التييئة في مجاؿ الري المراد إقامتيا عمى مستوى الحوض. مختمؼ النزاعات المتعمقة بالماء التي قد تظير عمى مستوى الحوض الييدروغرافي. توزيع المورد المائي بيف مختمؼ المستعمميف المحتمميف. -األعماؿ المراد القياـ بيا مف اجؿ الحماية النوعية والكمية لممورد المائي.2

1

مشروع التقرير التم ييدي حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،لجنة التييئة العمرانية والبيئة ،المجمس الوطني

اإلقتصادي واإلجتماعي ،الدورة  ،15ماي  ،2000ص .96

2

و ازرة الموارد المائية ،وكالة الحوض الييدروغرافي لمصحراء ،مستند إعبلمي حوؿ ":الوكالة والحوض الييدروغرافي ،مف أجؿ

التسيير العقبلني والدائـ لمموارد المائية في الصحراء ،ورقمة ،2006 ،ص .13
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وفيما يتعمؽ بالتركيبة العضوية لمجنة فإنيا تضـ  24عضوا مقسمة بالتساوي سواء المسيرة
لمماء أو المستعممة لو ،حيث تضـ ممثميف عف مختمؼ األقساـ الو ازرية المعنية بالماء ،وممثميف
عف منتخبي البمديات والواليات وكذا جمعيات المجتمع المدني .وىذا ما يشكؿ في األخير فضاء
لمتشاور والتنسيؽ والحوار إذا ما تـ تفعيمو وتنشيطو.
وبالرجوع إلى أحكاـ قانوف المياه رقـ  12/05والنصوص المتخذة لتطبيقو ،ال سيما المرسوـ
التنفيذي رقـ  24/10المؤرخ في  ،2010/01/12المتعمؽ بإطار التشاور في مجاؿ التسيير
المدمج لمموارد المائية ،1والذي صدر تطبيقا لممادة  64مف قانوف المياه مف أجؿ تحديد إطار
التشاور في مجاؿ التسيير المتكامؿ لمموارد المائية عمى مستوى الوحدات الييدروغرافية.
وحسب المادة الثانية منو التي تنص ":يقصد بعبارة وحدة ىيدروغرافية طبيعية في مفيوـ ىذا
المرسوـ ،حوض أو تجمع أحواض ىيدرولوجية و/أو ىيدرولوجية تشكؿ فضاء متجانسا
ومندمجا".
أما بالنسبة لممادة  3مف نفس المرسوـ فقد أكدت عمى أف عممية التشاور في مجاؿ التسيير
المندمج لمموارد المائية تمارس عمى مستوى لجنة الحوض الييدروغرافي المنشأة عمى مستوى
كؿ وحدة ىيدروغرافية طبيعية بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية.
أما بالنسبة لمياـ لجنة الييدروغرافي فتتمثؿ في دراسة:2
 مشروع المخطط التوجييي لتييئة الموارد المائية الذي تؤدي دراستو إلى إعداد تقرير خاصيوجو لموزير المكمؼ بالمياه؛
 مخططات تسيير المياه المعبأة وخاصة المناطؽ التي تعاني مف نقص في المورد وتتطمبتحكما لمتخصيص بيف مختمؼ االستعماالت.

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  24/10المؤرخ في  ،2010/01/12المتعمؽ بإطار التشاور في مجاؿ التسيير المدمج لمموارد المائية،

ج.ر ،رقـ  ،4المؤرخة في  ،2010/01/17ص 13؛ المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  161/11المؤرخ في
،2011/04/24ج.ر ،رقـ  ،25المؤرخة في  ،2011/04/27ص .4

2

أنظر المادة  5مف نفس المرسوـ التنفيذي المذكور أعبله.
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 برامج نشاطات الحماية النوعية والكمية لممياه وفي مجاؿ اإلعبلـ والتحسيس وتوعيةالمستعمميف لممياه.
 المسائؿ المتصمة بتييئة وتسيير المياه المقدمة مف طرؼ الوالة المختصيف إقميميا ورئيسالمجنة والمدير العاـ لموكالة.
وفيما يتعمؽ بالتركيبة العضوية لمجنة ،فإنيا تتكوف مف  22عضوا يمثموف مختمؼ الييئات
المسيرة لممياه أو المستعممة لو ،حيث تضـ ممثميف عف مختمؼ القطاعات الو ازرية المعنية بالماء
وممثميف عف الجماعات اإلقميمية؛ والييئات المكمفة بتسيير المياه ،باإلضافة إلى التنظيمات
المينية وكذا جمعيات المجتمع المدني ،وىو ما يشكؿ فضاء لمتشاور والحوار إذا ما تـ تفعيمو
عمى أرض الواقع.
ثالثا :المجمس الوطني االستشاري لمموارد المائية.
يعتبر المجمس الوطني عبارة عف ىيئة وطنية استشارية تكمؼ بدراسة الخيارات االستراتيجية
وأدوات تنفيذ المخطط الوطني لمماء وكذا مجمؿ المسائؿ المرتبطة بالماء ،التي يطمب بإبداء
الرأي حوليا ،وقد نظمو المشرع بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  96/08المؤرخ في  15مارس
 ،12008تطبيقا ألحكاـ المادة  63مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه.
يتشكؿ المجمس الوطني االستشاري لمموارد المائية مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية أو ممثمو
ومف ممثمي إدارات الدولة ،المجالس المحمية ،المؤسسات العمومية المعنية ،الجمعيات المينية
و/أو المستعمميف لممورد.
إذ يتكوف بعنواف إدارات الدولة مف ممثمي الو ازرات التالية :الدفاع الوطني ،الداخمية ،الجماعات
المحمية ،المالية ،الطاقة والمناجـ ،التييئة العمرانية والبيئة ،الفبلحة ،الصحة ،البحث العممي،
السكف والعمراف ،الصيد البحري والموارد الصيدية ،السياحة ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والصناعات التقميدية.
1
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أما بالنسبة لتكويف المجمس بعنواف المجالس المحمية فيتكوف مف خمس رؤساء لممجالس
الشعبية الوالئية معينيف وفقا لمتقسيـ اإلقميمي لوكاالت األحواض الييدروغرافية.
ويتكوف المجمس كذلؾ مف العديد مف المديريات بعنواف المؤسسات العمومية ،وأخي ار يتكوف
المجمس بعنواف الجمعيات المينية والمستعمميف مف رؤساء الغرفة الوطنية لمصيد البحري وتربية
المائيات ،الغرفة الوطنية لمفبلحة ،الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة ،جمعيات ذات طابع عممي
وتقني تنشط في مجاؿ الموارد المائية ،باإلضافة إلى ثبلثة ممثميف عف جمعيات تنشط في
الميداف المتعمؽ بالمستعمميف وحماية البيئة.1
يجتمع المجمس بناء عمى استدعاء مف رئيسو مرة في السنة ،وكؿ ما اقتضتو الحاجة ،ولو
أف يستعيف بأي ىيئة أو شخص يمكنو أف المساىمة في أشغاؿ بالنظر لخبرتو .كما دعـ المشرع
المجمس لمقياـ بميامو بمجنة ذات طابع تقني تكمؼ بتحضير جميع التقارير المتعمقة بالمسائؿ
الواجب اخضاعيا لمعاينة المجمس.2
وبموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  96/08المحدد لمياـ المجمس الوطني االستشاري لمموارد
المائية وتشكيمتو وقواعد عممو ،وفي إطار المياـ المسندة إليو ،وتطبيقا ألحكاـ المادة  62مف
قانوف المياه فإف المجمس يبدي رأيو ال سيما حوؿ:
 أىداؼ تنمية المياه عمى المدى الطويؿ بالتنسيؽ مع اتجاىات التنمية المستدامة وتييئة اإلقميـوالسياسات العامة لمختمؼ القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية؛
 المخطط الوطني لمماء الذي يدمج الخيارات االستراتيجية لتعبئة المياه وتسييرىا المستداـالمحددة في إطار المخططات التوجييية لتييئة الموارد المائية حسب األحواض الييدراتوغرافية؛

1

أنظر في ىذا اإلطار المواد  7،6،5،4،3مف نفس المرسوـ التنفيذي.

تجب اإلشارة إلى أنو قد صدر قرار مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية سنة  2009يتضمف القائمة اإلسمية لتشكيمة المجمس،

ويتعمؽ األمر بالقرار المؤرخ في  ،2009/12/23يتضمف تشكيمة المجمس الوطني االستشاري لمموارد المائية ،ج.ر ،رقـ ،16
المؤرخة في  ،2010/03/10ص .29
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 تقييـ آثار م خططات وبرامج التنمية سواء بتمبية الحاجات مف المياه المنزلية والصناعية أوالفبلحية أو بحماية األوساط المائية الطبيعية المائية؛
 ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجاؿ المياه؛ كؿ األمور أو الممفات المتعمقة بصياغة سياسة وطنية مائية.وما تجب اإلشارة إليو في األخير أف المجمس الوطني اإلستشاري لمموارد المائية ،أنشئ بدال مف
المجمس الوطني لمماء المنشئ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  472/96السالؼ الذكر.
الفرع الثالث :التخطيط اإلستراتجي لمموارد المائية.
إف التخطيط اإلستراتيجي الذي يميز الماء باعتباره عامبل يحافظ عمى حياة وصحة السكاف
والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية الشاممة ،ودوره األساسي والفعاؿ في الحفاظ عمى
توازف األنظمة ،جعؿ الخبراء والمختصيف في مسائؿ المياه والبيئة يحرصوف عمى ايجاد البدائؿ
المستقبمية واالستراتيجيات المختمفة لتجاوز أزمة المياه واألبعاد المتصمة بيا ،فندرة الماء
أصبحت مشكمة عالمية ،حتى أف كثير مف المفكريف أكدوا أف الحرب العالمية الثالثة ستندلع مف
أجؿ السيطرة عمى منابع المياه ،بدال مف الحروب التي نشبت لمسيطرة عمى منابع البتروؿ.1
إف التصدي ألزمة المياه في جؿ دوؿ العالـ منيا الجزائر يتطمب انتياج إدارة وتخطيط المياه
مبني عمى نوعيف مف االسترتيجيات ىما:
 إدراة عرض المياه :وتتجمى في األنشطة البلزمة لتحديد مواقع مصادر المياه المتاحة وتنميتياواستغبلليا ،والبحث عف موارد مائية اضافية.
 إدارة طمب المياه :وتتمثؿ في تمؾ اآلليات البلزمة لتشجيع تحقيؽ الطرؽ األفضؿ واألنجعلتسيير استعماؿ المياه ،وتحفيز ترشيد استيبلكيا.
وتعد ىذه األىداؼ أحد أىـ األسس والمبادئ األساسية التي تقوـ عمييا السياسة الوطنية
الجديدة لمماء ،وذلؾ مف أجؿ تخطيط مستداـ الستعماؿ وتسيير الموارد المائية ،فقد بينت المادة
 125مف قانوف المياه رقـ  17/83المعدؿ والمتمـ في سنة  1996عمى أف التخطيط يرمي إلى
1
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تعبئة الموارد المائية واستعماليا إلى أىداؼ عامة وىي التوصؿ إلى تمبية الطمب عمى الماء
تمبية أحسف والى توازف التنمية الجيوية القطاعية وتناسقيا ،وذلؾ برفع كميات الموارد المائية
وحماية نوعيتيا واال قتصاد في استعماليا وترشيد استعماليا بالتوافؽ مع البيئة والموارد الطبيعية
األخريف.
كما اعتبر المشرع في إطار قانوف المياه رقـ  12/05أف التخطيط يعد مف بيف المبادئ
التي يرتكز عمييا استعماؿ وتسيير الموارد المائية وتنميتيا المستدامة في المادة الثالثة الفقرة 3
التي تنص ":تتمثؿ المبادئ التي يرتكز عمييا استعماؿ الموارد المائية وتسييرىا وتنميتيا
المستدامة فيما يأتي -...:تخطيط عمميات تييئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعيا في إطار
األحواض الييدروغرافية واألنظمة البيئية الكبرى التي تكوف وحدات ىيدروغرافية طبيعية مع
احتراـ دورة المياه وبالتنسيؽ مع توجييات وآليات تييئة اإلقميـ وحماية البيئة.
وعميو ،ييدؼ التخطيط المتعمؽ بالمياه إلى تمبية االحتياجات المتعمقة بالمياه التي تناسب
االستعماالت المنزلية والصناعية والفبلحية ،وكذا االستعماالت األخرى اإلقتصادية واالجتماعية،
الحماية النوعية والكمية لممياه الجوفية ،كما ييدؼ المخطط إلى الوقاية مف األخطار المرتبطة
بالظواىر الطبيعية االستثنائية مثؿ الفيضانات ،الجفاؼ وتسييرىا.
وقد عالج المشرع المخططات المتعمقة بالمياه في الباب الرابع مف القانوف رقـ 12/05
تحت عنواف "األدوات المؤسساتية لمتسيير المدمج لمموارد المائية" ،سواء مف خبلؿ المخطط
الوطني 1أو المخططات التوجييية لمموارد المائية.2
أوال :المخطط الوطني لمماء » «plan national d’eau
يعتبر المخطط الوطني لمماء أحد مرتكزات السياسة الوطنية المنتيجة في مجاؿ المياه،
كونو يحدد األىداؼ واألولويات في مجاؿ تعبئة الموارد المائية وتسييرىا وتحويميا وتخصيصيا،

1

نظمو المشرع في قانوف المياه ضمف الباب الرابع مف الفصؿ الثاني تحت عنواف "المخطط الوطني لمماء" مف خبلؿ المواد

.61،60،59

2

نظميا المشرع ضمف الفصؿ األوؿ تحت عنواف ":المخططات التوجييية لتييئة الموارد المائية" المواد مف  56إلى .58
67

مف حيث البرامج والدراسات أو مف حيث برامج انجاز المشاريع ذات المصمحة العامة الوطنية
أو الجيوية أو المحمية.
وقد عرؼ قطاع الموارد المائية وضع مخططات وطنية في السابؽ مف بينيا:
 مخطط لممياه بيف سنة  1970و  ،1974كاف يعطي األولوية لمقطاع الزراعي؛ مخطط لممياه  1977-1974يعطي األولوية لمماء الصالح لمشرب وتزويد المدف والمناطؽغير الصناعية.
غير أف األىداؼ المسطرة في تمؾ الفترة لـ تترجـ عمى أرض الواقع بسبب قمة اإلعتمادات
المالية وبعدىا عف الواقع.1
كما أعدت اإلدارة المكمفة بالمياه مخطط وطني لمماء في أوؿ جواف  ،1992حيث تمثمت
أىدافو فيما يمي - :تقييـ الموارد المائية السطحية والجوفية واالحتياجات المنزلية والصناعية
والفبلحية والموازنة بينيـ عمى المدى المتوسط والطويؿ(آفاؽ .)2020.2010
 توسيع عمميات رصد وجرد معرفة الموارد المائية إلى أبعد حد ممكف قصد استغبلليا بصورةجيدة.
 السماح بالتحكـ في عممية برمجة المشاريع واالستثمارات المائية بغية ضماف التسيير العقبلنيوالرشيد.
 ضماف التوازف الجيوي لمموارد واالحتياجات المائية. إعداد واقتراح مخططات توزيع الموارد المائية المعبأة في المنشآت الكبرى والمنظومات المائيةبيف مختمؼ المستعمميف وتطييرىا.
 القياـ بجميع أعماؿ إعبلـ المستعمميف وتوعيتيـ بضرورة ترقية االستعماؿ الرشيد لممواردالمائية وحمايتيا.
وقد أحاؿ قانوف المياه رقـ  12/05في المادة  60منو كيفية إعداد المخطط الوطني
والموافقة عميو وتنفيذه وتقييمو وتحيينو إلى التنظيـ ،ويتعمؽ األمر بالمرسوـ التنفيذي رقـ 01/10
1
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المؤرخ في  ،2010/01/40المتعمؽ بالت خطط التوجييي لتييئة الموارد المائية والمخطط الوطني
لمماء.1
ويشتمؿ المخطط الوطني لمماء عمى تشخيص قطاع المياه المتضمف عمى التوالي الموارد
التي يتـ رصدىا واستعماليا حسب نوع االستعماؿ ،الخاص بكمية وكيفية ىياكؿ الري الموجودة
وكذا الجوانب المؤسساتية والتنظيمية ،وتحديد أىداؼ التنمية القطاعية عمى المدى البعيد آخذا
في الحسباف الحالة في قطاع الماء وكذا توجييات تييئة اإلقميـ وحماية البيئة والمخططات
التوجييية القطاعية األخرى ،باإلضافة إلى تحديد المشاريع والبرامج المييكمة عمى أساس التعرؼ
عمييا بالمخططات التوجييية وكذا مشاريع مشاريع تحويؿ الماء بيف الوحدات الييدروغرافية
الطبيعية ،كما يشتمؿ ىذا المخطط أيضا عمى تحديد المشاريع والبرامج المييكمة ذات الطابع
الوطني التي تيدؼ إلى ضماف التسيير الدائـ والمستداـ لمموارد المائية وىياكؿ الري ،كما يضـ
المخطط أيضا التوزيع الزمني لممشاريع والبرامج واإلطار المالي المعد عمى أساس تقدير تكاليؼ
اإلستثمارات في مختمؼ المخططات التوجييية لمموارد المائية ،توزيع مختمؼ المشاريع والبرامج
المييكمة عمى مستوى الواليات.2
ويتـ إعداد المخطط الوطني لمماء مف طرؼ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية وذلؾ لمدة
زمنية حددتيا المادة  8مف نفس المرسوـ بعشريف سنة ،3والذي يوافؽ عميو بموجب مرسوـ
تنفيذي بناء عمى اقتراح مف الوزير المعني بالقطاع4؛ مع ضرورة تقييـ دوري لممخطط كؿ خمس
سنوات مف اجؿ معرفة نسبة التقدـ في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية القطاعية وكذا امكانية
تحييف معطيات الموارد المائية التي يتـ رصدىا واستعماليا؛ كما منحت المادة  12مف نفس
1
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أنظر المادة  7مف المرسوـ التنفيذي.

3

تعتبر ىذه المدة كافية ومنطقية ،ألف أعماؿ اليندسة (إدارة عرض المياه) تحتاج إلى فترة تتراوح بيف  5و  10سنوات

لتصميميا وتمويميا واقامتيا وب دء تشغيميا ،في الوقت ذاتو فإف تعزيز أنماط التسيير وتطبيؽ برامج االقتصاد في االستيبلؾ
واجراء تغييرات سموكية عمى طرؽ استعماؿ المياه واستخداميا (أي إدارة الطمب عمى الماء) يستغرؼ فترة مماثمة؛ أنظر :محمد
بمغالي ،المرجع السابؽ ،ص .164
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المرسوـ امكانية تحييف المخطط الوطني لمماء مف طرؼ الحكومة بناء عمى التقييـ المعروض
عمييا أو نتيجة تغير العوامؿ الطبيعية المؤثرة عمى الموارد المائية أو تغيرات ىيكمية تؤثر عمى
معايير التخطيط التنموي القطاعي عمى المدى البعيد.
وتجدر اإلشارة إلى أنو بخصوص إعداد المخطط الوطني لمماء نبلحظ غياب مسألة اإلستشارة
لمجيات المعنية بقطاع المياه كإجراء مف إجراءات إعداد المخطط الوطني لمماء ،بمعنى أف
اإلدارة المكمفة تستأثر بإعداد المخطط وىذا أمر يتنافى مع فكرة التخطيط الحديث الذي يقوـ
عمى المشاركة والمشاورة مما يجعؿ المخطط الوطني لمماء مجرد تسمية تدخؿ ضمف آليات
الحماية االنفرادية لمموارد المائية.
وفي ىذا اإلطار يتعيف عمى المشرع تبني سياسة إشراؾ الفاعميف والمعنييف بمسائؿ المياه حتى
تكوف المخططات الخاصة بالماء اكثر فعالية وجدوى في تحقيؽ التنمية المستدامة لممياه.
ثانيا :المخططات التوجييية لتييئة الموارد المائية

« les schemas derecteurs

» .d’amenagement des ressources en eau

يندرج أسموب المخططات ضمف أدوات التسيير المستداـ لممياه ،كونو ينشأ عمى مستوى
كؿ وحدة ىيدروغرافية طبيعية مخطط توجييي لتييئة الموارد المائية خاص بيا ،يأخذ بعيف
االعتبار تنوع المناخ والتضاريس في الجزائر عف طريؽ ربط استغبلؿ وتسيير ىذا المورد حسب
خصوصيات كؿ منطقة ىيدروغرافية ،وحسب احتياجاىا االجتماعية واالقتصادية ليذا المورد،
بحيث أف المادة  56مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه المعدؿ والمتمـ تحدد األىداؼ
المراد تحقيقيا مف خبلؿ المخططات التوجييية مف حيث الخيارات االستراتيجية لتعبئة الموارد
المائية وتخصيصيا واستعماليا بما في ذلؾ المصادر غير تقميدية ،مف أجؿ تمبية مختمؼ
االحتياجات مف الماء وحمايتيا كما ونوعا ،والوقاية مف مخاطر الظواىر الطبيعية كالجفاؼ
والفيضانات وتسييرىا.
كما أكدت المادة  17مف نفس القانوف ،أف ىذه المخططات التوجييية تقوـ عمى أساس
عاممي العرض والطمب عمى المياه مف حيث الكـ والكيؼ ،وأىداؼ التنمية وتعبئة المياه،
وضرورة االخذ بعيف الحسباف العامؿ اإلقتصادي أثناء تمبية حاجيات السكاف في نقميا بيف
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الوحدات ،كما يحدد المخطط كذلؾ أىدا ؼ استعماؿ المياه واالجراءات المرتبطة بمتطمبات
اقتصاد المياه وحمايتو مف منظور التسيير المستداـ ليذا المورد.
وتطبيقا ألحكاـ المادة  58مف قانوف المياه التي أحالت مسألة تحديد كيفيات إعداد
المخططات التوجييية حوؿ الماء والتشاور حوليا والمصادقة عمييا وتقييميا وتحيينيا وكذا ضبط
حدودىا اإلقميمية إلى التنظيـ؛ فقد صدر المرسوـ التنفيذي رقـ  443/05المؤرخ في  14نوفمبر
 ، 2005المحدد لكيفيات تنسيؽ المخططات التوجييية القطاعية لمبنى التحتية الكبرى والخدمات
الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجاؿ تطبيقيا ومحتواىا وكذا القواعد اإلجرائية المطبؽ عمييا،1
كما صدر أيضا المرسوـ التنفيذي رقـ  01/10المتعمؽ بالمخطط التوجييي لمموارد المائية
والمخطط الوطني لمماء السالؼ الذكر ،والذي أكدت المادة  2منو أف المخطط التوجييي لتييئة
الموارد المائية يشتمؿ عمى تقييـ الموارد المائية التي يتـ رصدىا وانتاجيا ،بما فييا الموارد
البديمة الصادرة ال سيما عف تصفية المياه القذرة وتحمية مياه البحر وكذا الموارد المسترجعة
نتيجة لتقميص الخسائر المادية وتطيير الموارد الطبيعية ،تقييـ االحتياجات لمماء المعد عمى
أساس أىداؼ تطوير القطاع عمى المدى البعيد والمحدد لكؿ وحدة ىيدروغرافية طبيعية،
باإلضافة إلى ضبط وتحديد المشاريع والبرامج المييكمة إلعادة تأىيؿ وتطوير منشآت التزويد
بالماء الصالح لمشرب والسقي ،فضبل عف التوزيع الزمني لمجمؿ المشاريع والبرامج المييكمة
حسب تطور االحتياجات لمماء مف خبلؿ مدة التخطيط وكذا تقدير تكاليؼ االستثمار.
وتعتبر عممية معرفة وتقييـ الموارد المائية المتاحة الخطوة االولى نحو التخطيط لتنميتيا كما
ونوعا ،كما بزيادة الحجـ المتاح لبلستفادة منيا ،نوعا بتحسيف مواصفاتيا ،وألف عممية التنمية
مستمرة فإف معرفة وتقييـ الموارد المائية تصبح بالضرورة عممية مستمرة مف خبلؿ تحسيف

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  443/05المؤرخ في  ،2005/11/04المحدد لكيفيات تنسيؽ المخططات التوجييية القطاعية لمبنى

التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجاؿ تطبيقيا ومحتواىا وكذا القواعد اإلجرائية المطبؽ عمييا ،ج.ر،
رقـ  ،75المؤرخة في 2005/11/20؛ والذي أكد عمى مراعاة مجموعة مف اإلجراءات عند إعداد المخططات التوجييية الكبرى
بما فييا المياه ،فعمى سبيؿ المثاؿ أكدت المادة  5عمى ضرورة استشارة المجمس الوطني لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ،عقد

ندوة جيوية لتييئة اإلقميـ واستشارة المجالس الشعبية الوالئية واألجيزة التنفيذية الوالئية المعنية.
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مستوى معرفتيا ،وامكانية تطويرىا واستثمارىا في تنمية مستدامة مع مراعاة الجانب البيئي
وحقوؽ األجياؿ.1
تجدر اإلشارة إلى أف المخطط التوجييي لتييئة الموارد المائية يتـ إعداده لمدة عشريف سنة
ويخضع لتقييـ دوري كؿ خمس سنوات 2مف طرؼ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية عمى أساس
معطيات واقتراحات وكالة الحوض الييدروغرافي المعنية ،ويكوف محؿ تشاور في اطار لجنة
الحوض الييدروغرافي ،التي تقوـ بدراسة وابداء الرأي بشأنو ،3حيث تجسد لجنة الحوض
الييدروغرافي البعد التشاركي ليذا المخطط مف خبلؿ تشكيمتيا العضوية التي تضـ ممثميف عف
مختمؼ الييئات اإلدارية المركزية والمحمية وممثميف عف منتخبي الغرؼ المينية وكذا المجتمع
المدني ،وىذا ما يشكؿ في األخير فضاء لمتشاور والتنسيؽ والحوار في حالة ما إذا تـ تفعيمو
عمى أرض الواقع.
يتجمى مف خبلؿ ما سبؽ أف اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية ،تقتضي اإلعتماد عمى
أسموب المخططات التي تيدؼ إلى ترشيد استعماؿ الموارد المائية وتحقيؽ استدامتيا ،سواء مف
خبلؿ المخطط الوطني لمماء الذي يعتبر أحد أىـ المرتكزات التي تقوـ عمييا السياسة المائية
والذي يمكف مف خبللو تحديد األولويات الوطنية في مجاؿ المياه وبرامج انجاز المشاريع ذات
المصمحة الوطنية والجيوية وكذا المحمية منيا؛ أو مف خبلؿ المخططات التوجييية كآلية
لتخطيط الموارد المائية حسب خصوصية كؿ منطقة في الجزائر ،حيث تـ انشاء وحدات

1

تقوـ منيجية العمؿ عمى معرفة وتقييـ الموارد المائية المتاحة عمى العناصر التالية :مسح وحصر الموارد المائية المتاحة

السطحية منيا والجوفية والتعرؼ عمى مصادر تغذية ىذه الموارد مف منابعيا األصمية سواء كانت محمية او إقميمية ،تحديد
وتصنيؼ نوعية المياه ونسب األمبلح والشوائب المذابة عمى فترة زمنية خبلؿ السنة المائية ،قياس معدؿ التدفؽ المائي يوميا
وشيريا وسنويا مع تسجيؿ ىذه البيانات في سمسمة زمنية يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى حجـ التغير في معدالت التدفؽ ،انشاء

بن ؾ معمومات لمعالجة المعطيات والبيانات المجمعة لتوفير قاعدة بيانات ومعمومات مائية عمى مستوى شامؿ تستند إلييا
الجيات الرسمية واألكاديمية العممية في مختمؼ البحوث والخطط والبامج؛
 الغاني حسونة ،الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه  ،تخصص قانوف األعماؿ ،كمية الحقوؽوالعموـ السياسية ،قسـ الحقوؽ ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الموسـ الجامعي  ،2013-2012ص .154

2

أنظر المادة  5مف المرسوـ التنفيذي رقـ  01/10السالؼ الذكر.

3

أنظر المادة  3مف نفس المرسوـ التنفيذي.
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ىيدروغرافية طبيعية عمى أساسيا يتحدد عاممي العرض والطمب في توفير المياه بالنظر إلى
احتياج السكاف أو المتعامؿ اإلقتصادي ليذا المورد الحيوي.
وقد بيف المشرع أىداؼ ىذه المخططات ،التي تتمثؿ أساسا في المحافظة عمى الموارد المائية
الموجودة في الحوض الييدروغرافي واستغبلليا استغبلال عقبلني باستعماؿ وسائؿ اإلقتصاد في
الماء .وبيذا يكوف المشرع قد أخذ بعيف اإلعتبار عوامؿ تنوع التضاريس والمناخ في الجزائر مف
أجؿ إدارة ىذا المورد الحيوي بحسب خصوصيات كؿ منطقة وبحسب احتياجاتيا اإلجتماعية
واإلقتصادية.
الفرع الرابع :مبدأي اإلقتصاد وحماية البيئة.
إف تحسيف تسيير الموارد المائية واليياكؿ القاعدية المرتبطة بيا يتطمب وضع اطار
تحفيزي تشجيعي يتميز بآليات مؤسساتية وتنظيمية جديدة ،وبيذه الكيفية تكوف العناصر
المندرجة ضمف انتاج المياه وتسييره محسوبة بدقة وتكوف أيضا مكافأة مقدـ الخدمة مرتبطة
بتمبية احتياجات المستعمؿ.1
ومف جية أخرى فإف الصمة الوطيدة بيف اإلنساف وبيئتو وصحتو  ،تجعؿ أي خمؿ في
النظاـ البيئي-ومف بينيا مكونات المياه -يقابمو حتما اختبلؿ في النظاـ الصحي لئلنساف،
ولتفادي ذلؾ يتعيف عمى اإلنساف الحفاظ عمى الصحة العمومية مف خبلؿ الحفاظ عمى توازف
بيئتو ال سيما حماية المياه مف التموث.
أوال :آليات تفعيل مبدأ اإلقتصاد في المياه.
يعد كؿ مف أسموب التسعيرة االقتصادية العادلة ،وكذا الصندوؽ الوطني لمماء الصالح
لمشرب ،إلى جانب التفويض ،األدوات الرئيسية لتنفيذ ىذا المبدأ.
 /1التسعيرة اإلقتصادية العادلة :أكد المشرع عمى التسعيرة االقتصادية العادلة في المادة  3مف
قانوف المياه التي تنص... ":األخذ في الحسباف التكاليؼ الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات

1

مشروع التقرير التمييدي حوؿ :الماء مف أكبر رىانات المستقبؿ ،الدورة  ،15المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي،

الجزائر ،2000 ،ص .36
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االستعماؿ المنزلي والصناعي والفبلحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتيا باستعماؿ أنظمة
تسعيريةّ؛
 تنظيـ ممارسات اقتصاد الماء وتثمينو"...يتبيف مف خبلؿ ذلؾ ،أف تعبئة الماء ونقمو وتوزيعو والحفاظ عمى نوعيتو يتطمب توفير موارد
مالية معتبرة ال يمكف لمدولة التكفؿ بيا بشكؿ دائـ ومستمر ،واليدؼ الرئيسي مف ىذا التوجو
الجديد ىو تفعيؿ مبدأ االستقبللية المالية لممؤسسات ،أي القدرة عمى التمويؿ الذاتي ،فالمؤسسات
المكمفة بتوفير المياه وت ستغؿ المنشآت المائية يشكؿ ذلؾ بالنسبة ليا أعباء مالية مطالبة
باسترجاعيا.1
يشكؿ إذف نظاـ التسعيرة وسيمة قانونية لتشجيع المستيمؾ عمى اقتصاد الماء وعدـ تبذيره ،ىذه
التسعيرة تتكوف حسب المرسوـ التنفيذي رقـ  13/05المؤرخ في  09جانفي  22005مف:
 التسعيرة األساسية (المرجعية) وتدعى بالوحدة وىي سعر المتر المكعب الواحد مف الماءالمستيمؾ في الفئة األولى مف األسر في القسـ األوؿ مف االستيبلؾ عف كؿ ثبلث أشير تتراوح
بيف 5,8دج و  6,3دج لموحدة المستيمكة حسب المناطؽ وتدعى القسط االجتماعي ،بينما سعر
المتر المكعب المستيمؾ لمفئات واألقساـ األخرى ناتج عف ضرب التسعيرة بمعامؿ
الضرب(المضاعفة).
 الضريبة الثابتة عمى اإلشتراؾ اليادفة إلى تغطية كؿ أو جزء مف تكاليؼ صيانة التوصيؿبالشبكات العمومية لمياه الشرب وتكاليؼ صيانة العدادات ،وتكاليؼ التسيير التجاري.
 الرسـ عمى القيمة المضافة عمى الخدمات وقيمة الضريبة الثابتة لبلشتراؾ. الرسـ عمى القيمة المضافة عمى المياه المقدر ب  %7مف المبمغ الخارجي عف رسوـاستيبلؾ المياه والتطيير.
1

و ازرة التجييز والتييئة العمرانية ،الجزائر غدا ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1995 ،ص .131

2

المرسوـ التنفيذي  13/05المؤرخ في  ،2005/01/09يحدد قواعد تسعيرة الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الصالح لمشرب

والتطيير وكذا التعريفات المتعمقة بو ،ج.ر ،رقـ  ،05المؤرخة في  ،2005/01/12ص .4

أما بالنسبة لتسعيرة الماء الفبلحي ،فقد صدر المرسوـ التنفيذي رقـ رقـ  14/05المؤرخ في  ،2005/01/09ج.ر ،رقـ ،05

لسنة  ،2005ص .9
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وينطبؽ نفس الشيء عمى تسعيرة الخدمات العمومية لمتطيير فتتراوح الوحدة بيف 2,10دج
إلى 2,35دج لموحدة في القسـ األوؿ مف الفئة األولى حسب المناطؽ التسعيرية.
 /2الصندوق الوطني لممياه الصالحة لمشرب :تـ استحداث الصندوؽ الوطني لممياه بموجب
القانوف رقـ  11/02المؤرخ في  24ديسمبر  2002المتضمف قانوف المالية لسنة ،12003
وتضـ حصائؿ ىذا الصندوؽ مجموعة مف االتاوات يمكف حصرىا فيما يمي:
 فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع ،أكدت المادة  82بعد تعديميا ألحكاـ المادة  98مفالقانوف رقـ  ،11/02أف مبمغ إتاوة الممؾ العمومي لممياه حدد بالنسبة لممياه المعدنية ومياه
الينابيع بديناريف عف كؿ لتر يرسؿ مف ورشات التغميؼ .خصص ناتج ىذه االتاوة كميا لفائدة
حساب التخصيص الخاص رقـ  302-079الموسوـ بالصندوؽ الوطني لممياه الصالحة
لمشرب.2
 االتاوة المستحقة عف االستعماؿ الصناعي والسياحي والخدماتي لممياه بخمسة وعشريف دينا ارعف كؿ متر مكعب مف المياه المقتطعة ،وتوزع حصائؿ ىذه االتاوة بنسبة  %50لصالح ميزانية
الدولة و  %50لصالح الصندوؽ الوطني لممياه الصالحة لمشرب ،3حيث حددت االتاوة بالنسبة
الستخداميا لمحقف في اآلبار البترولية واستعماليا في مجاؿ المحروقات بثمانيف دينا ار عف كؿ
متر مكعب مف المياه المقتطعة وتوزع حصيمتيا مناصفة بيف ميزانية الدولة والصندوؽ.4
 اتاوة التسيير :حدد مبمغيا ب3دج عف كؿ متر مكعب مف الماء المستيمؾ ،تودع مف طرؼالمؤسسات المكمفة بالمصالح العمومية لتوزيع الماء في الصندوؽ الوطني لمماء الصالح لمشرب،
وتخصص لتمويؿ حشد الموارد المائية وعممية وصيانة وتجديد وتوسيع منشآت تخزيف وتوزيع
المياه.

1

القانوف رقـ  11/02المؤرخ في  ،2002/12/24المتضمف قانوف المالية لسنة  ،2003ج.ر ،رقـ  ،86لسنة .2002

2

المادة  98قبؿ التعديؿ حددت مبمغ االتاوة بدينار واحدة عف كؿ لتر مف المياه المقتطعة يخصص لميزانية الدولة والصندوؽ

بالتساوي.

3

لمادة  99مف القانوف رقـ  ،11/02السالؼ الذكر.

4

المادة  100مف القانوف رقـ .11/02
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 اتاوة اقتصاد الماء :استحدثت االتاوة بموجب المادة  173مف قانوف المالية لسنة ،11996وقد حددت ب  %4مف مبمغ فاتورة الماء الصالح لمشرب أو الصناعة بالنسبة لواليات الشماؿ،
و %2مف مبمغ الفاتورة بالنسبة لمواليات الجنوبية(االغواط ،غرداية ،الوادي ،تندوؼ ،بشار،
إليزي ،أدرار ،بسكرة ،ورقمة ،تمنراست).
 اتاوة المحافظة عمى جودة ونوعية المياه :استحدثت ىذه االتاوة بموجب المادة  174مف قانوفالمالية لسنة  ،1996وتنطبؽ عميو نفس األحكاـ المذكورة في إتاوة اقتصاد الماء.
تودع حصيمة كبل مف االتاوتيف في حساب الصندوؽ الوطني لمتسيير المتكامؿ لمموارد المائية،
الذي تأسس سنة  ،21996وتخصص لتمويؿ النشاط االقتصادي لمماء والمحافظة عمى نوعيتو.
/3فتح المجال لممنافسة في مجال المياه :إف مف أىـ التوصيات المنبثقة عف الجمسات الوطنية
لمماء سنة  ،1995ىو ضرورة فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لبلستثمار عف طريؽ عقود
اإلمتياز (التفويض حاليا).ألف قطاع الموارد المائية يتطمب استثمارات ضخمة مما ترتب عنو
عدـ قدرة الدولة عمى تحمؿ مسؤولية التمويؿ المباشر والدائـ لكؿ العمميات ،كما أف المنافسة في
مجاؿ انتاج وتوزيع المياه تساىـ في التسيير الرشيد وتمنح لممستيمكيف خدمات عديدة.3
لذلؾ نجد أف طريقة اإلمتياز تعد بمثابة اشارة النفتاح القطاع المائي عمى السوؽ ،بالرغـ
مف كونو ليس انفتاحا عمى سوؽ مطمقة حرة ،عمى اعتبار أنو عقد يوفؽ بيف المصمحة العامة

1

األمر رقـ  27/95المؤرخ  ،1995/12/30يتضمف قانوف المالية لسنة  ،1996ج.ر ،رقـ  ،82المؤرخة في

 ،1995/12/31ص .73

2

أنظر في ىذا اإلطار المرسوـ التنفيذي رقـ  304/05المؤرخ في  ،2005/09/20يعدؿ ويتمـ أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ

 176/95المؤرخ في  1995/06/24المحدد لكيفيات تسيير حسابات التخصيص الخاص رقـ  304-079الذي عنوانو "
الصندوؽ الوطني لممياه الصالحة لمشرب" ،ج.ر ،رقـ  ،58المؤرخة في  ،2005/09/25ص .5
وكذا المرسوـ التنفيذي رقـ  ،107/13المؤرخ في  ،2013 /03/17يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  ،206/96المؤرخ في
 ،1996/06/05يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقـ  302-086الذي عنوانو" الصندوؽ الوطني لمتسيير
المتكامؿ لمموارد المائية" ،ج.ر ،رقـ  ،16المؤرخة في  ،2013/03/20ص .5

3

كرس المشرع المنافسة في مجاؿ المياه بموجب المادة  21مف قانوف المياه المعدؿ والمتمـ في سنة .1996

وكذا المادتيف  104و  105مف قانوف المياه لسنة  2005الساري المفعوؿ.
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لمدولة والمصمحة الخاصة لمقطاع الخاص مف جية ،ويكفؿ قسمة عادلة في تحمؿ المخاطر بيف
القطاعيف العمومي والخاص مف جية أخرى.1
ثانيا :آليات تفعيل مبدأ البيئة.
إف تطبيؽ مبدأ البيئة يتوقؼ عمى حماية الموارد المائية مف العوامؿ والعناصر الميددة أو
المموثة لو ،وذلؾ ب وضع سياسة في مجاؿ التكفؿ بالتطيير والتفعيؿ التدريجي لممبدأ العالمي "
مف يموث يدفع".
 /1إعداد سياسة أو برنامج في مجال التكفل بالتطيير :انتيجت السمطات العمومية ابتداء مف
سنة  2001إطار قانوني ومؤسساتي جديد يسمح بتكفؿ عقبلني بنشاطات التطيير وخدمة
التصفية في الجوانب المتعمقة بالتسيير والتنظيـ والتأطير ،والمراقبة واحتراـ المعايير المعموؿ بيا
في ىذا الميداف ،وذلؾ حسب متطمبات المجتمع والحفاظ عمى الصحة العمومية والبيئة وتتمثؿ
ىذه المؤسسة الجديدة في الديواف الوطني لمتطيير المنشأ سنة .22001
باإل ضافة إلى ذلؾ ،تـ تزويد قطاع الموارد المائية وكذا الييئات المركزية والمحمية
والمؤسسات العمومية بجياز يسمى "شرطة المياه" مفوضة ومحمفة ألداء نشاط البحث والتحري
واثبات ومتابعة المخالفات المرتكبة.
كما توجد عمى المستوى المحمي مفتشيات البيئة التي تضطمع بحكـ تخصصيا في المجاؿ
البيئي بالتدخؿ واتخاذ اإلجراءات الضرورية والفعالة في حماية البيئة دوف تعطيؿ.3

1

بمغالي محمد ،المرجع السابؽ ،ص .166

2

المرسوـ التنفيذي رقـ  102/01المؤرخ في  ،2001/04/21يتضمف انشاء الديواف الوطني لمتطيير،ج.ر ،رقـ  ،24المؤرخة

في  ،2001/04/22ص .11

3

تجب اإلشارة إلى أف ىذه المفتشيات كانت جيوية ،يبمغ عددىا  13مفتشية جيوية منشأة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ

 183/93المؤرخ في  1993/07/27المتضمف انشاء مصالح خارجية تابعة إلدارة البيئة ويحدد ميمتيا وعمميا ،ج ر ،رقـ
.1993 ،50
غير أنو سرعاف ما تحولت سنة  1996إلى مفتشيات متواجدة عمى مستوى كؿ والية عمى حدى ،بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ
 60/96المؤرخ في  1996/01/27المتضمف احداث مفتشية البيئة في كؿ والية ،ج ر ،رقـ  ،7لسنة .1996
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 /2التطبيق التدريجي لممبدأ العالمي "من يموث يدفع" :Qui pollue :payéظير ىذا المبدأ
ألوؿ مرة سنة  1972مف طرؼ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ،1ويقصد بو جعؿ التكاليؼ
الخاصة بالوقاية ومكافحة التموث تمقى عاتؽ المموث ،لذلؾ قصد تحكـ الدوؿ أكثر في مصادر
البيئة والنشاطات المموثة لجأت ىذه األخيرة إلى تفعيؿ ىذا المبدأ في نصوصيا الداخمية ومنيا
الجزائر ،حيث أقره المشرع ضمف المادة  3مف القانوف رقـ  10/03المتعمؽ بحماية البيئة في
إطار التنمية المستدامة وتـ تكريسو مف خبلؿ العديد مف قوانيف المالية.
يعتبر الرسـ عمى النشاطات المموثة والخطيرة في الجزائر وسيمة لتكريس ىذا المبدأ العالمي
المنظـ بموجب القانوف رقـ  25/91المؤرخ في  18نوفمبر  ،1991المتضمف قانوف المالية
لسنة  ،21992بحيث أف عائدات ىذا الرسـ كانت تودع في الصندوؽ الوطني لمبيئة ،الذي يعد
أداة مالية توجييية تحفيزية حماية البيئة.
غير أف ىذا الرسـ ابتداء مف سنة  2003أصبح يقسـ عمى النحو التالي %50 :لفائدة
الصندوؽ الوطني لمبيئة %20 ،لفائدة ميزانية الدولة %30 ،لفائدة البمديات.3
في ما يتعمؽ كذلؾ بالرسـ التكميمي عمى المياه المستعممة ذات المصدر الصناعي ،فيتمثؿ
وعاء ىذا الرسـ في كمية الماء المستعممة مف مصدر صناعي والتي تتجاوز نسبة تموثيا القيـ
القصوى المحددة في أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ  ،4141/06ونشير بأف ىذا الرسـ قد تأسس
بموجب قانوف المالية لسنة  ،2003والذي تمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  ،5300/07بحيث
تحدد كميات التموث المنبعثة بيدؼ تحديد المعامؿ المضاعؼ المطبؽ عمى أساس تحاليؿ

2

A. Reddaf : L’approche fiscale des problèmes de l’environnement, revue IDARA, V10, N°01, 2000, P 143.

1

القانوف رقـ  25/91المؤرخ في  ،1991/12/18المتضمف قانوف المالية لسنة  ،1992المعدؿ والمتمـ بموجب المادة  54مف

القانوف رقـ  11/99المتضمف قانوف المالية لسنة  ،2000ج ر ،رقـ .92

3

القانوف رقـ  11/02المؤرخ في  ،2002/12/24المتضمف قانوف المالية لسنة  ،2003ج ر ،رقـ  ،86المؤرخة في

.2002/12/25

4

المرسوـ التنفيذي رقـ  141/06المؤرخ في  ،2006/04/19المتضمف ضبط القيـ القصوى لممصبات الصناعية السائمة ،ج

ر ،رقـ  26لسنة .2006

5

المرسوـ التنفيذي رقـ  300/07المؤرخ في  ،2007/09/27المحدد لكيفيات تطبيؽ الرسـ التكميمي عمى المياه ذات المصدر

الصناعي ،ج ر ،رقـ  63لسنة .2007
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مصبات المياه ذات المصدر الصناعي ،التي يقوـ بيا المرصد الوطني لمبيئة والتنمية
المستدامة ،حيث ترسؿ مصالح البيئة الوالئية المعنية المعامؿ المضاعؼ المطبؽ عمى كؿ
مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب عمى مستوى الوالية المختصة.1
المطمب الثاني :مبادئ السياسة الوطنية لممياه في إطار تييئة اإلقميم.
صدر القانوف رقـ  20/01المتعمؽ بتييئة اإلقميـ والتنمية المستدامة الذي يحدد األدوات
والتوجييات المتعمقة بتييئة اإلقميـ ،والتي مف طبيعتيا ضماف تنمية الفضاء الوطني تنمية
منسجمة ومستدامة عمى أساس خصائص ومؤىبلت كؿ فضاء جيوي ،بحيث نجده تضمف في
مجاؿ الموارد المائية مجموعة مف المبادئ التي تقوـ عمييا السياسة الوطنية لممياه مف منظور
تييئة اإلقميـ (فرع أوؿ) ،ويشكؿ المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ والتنمية اإلطار المرجعي لعمؿ
السمطات العمومية عمى تنفيذ المبادئ واألىداؼ المسطرة (فرع ثاني).
الفرع األول :مضمون مبادئ السياسة الوطنية لممياه في إطار تييئة اإلقميم.
إف السياسة الوطنية لمموارد المائية المكرسة إطار القانوف رقـ  20/01المتعمؽ بتييئة
اإلقميـ تقوـ عمى ثبلث مبادئ أساسية والمتمثمة في مبدأ األولوية (أوال) ،ومبدأ التوازف(ثانيا)،
وأخي ار مبدأ الحماية(ثالثا).
أوال :مبدأ األولوية.
لقد أقر المشرع الجزائري مبدأ االستعماؿ األمثؿ لممياه في إطار تييئة اإلقميـ الوطني
باعتبار أف المياه تدخؿ ضمف االحتياجات أو الخيارات االستراتيجية التي تكرس االنشغاؿ الدائـ
لمدولة في توفير ىذه المادة الحيوية مف خبلؿ تحقيؽ التكافؤ أو التوازف بيف تغطية احتياجات
الماء المتزايدة بسبب النمو السكاني المتزايد ،وتوافؽ ىذا التكافؤ مع السياسة الوطنية لتييئة
اإلقميـ لضماف تنمية مستدامة ومنسجمة مع الفضاء الوطني.
لذلؾ تعتبر المياه ىي استثمارات عمومية ىيكمية في المناطؽ الحضرية مف خبلؿ ضماف
التزويد بيا لتمبية حاجات السكاف وتخزينيا لضماف الحركية الدائمة واليومية لمحاجات ومرحمة

1

أنظر المادة  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ .300/07
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التطيير في المناطؽ الحضرية التي يجب انشائيا قبؿ الطرقات مف خبلؿ اختيار نظاـ تطيير
مبلئـ ثـ معالجتيا.
فبالرجوع إلى المادة األولى مف القانوف رقـ  20/01المؤرخ في  2001/12/12المتعمؽ
بتييئة اإلقميـ ،1نجدىا تسند تنمية الفضاء الوطني عمى أساس الخيارات االستراتيجية التي
تتبناىا الدولة في إعداد السياسة الوطنية لتييئة اإلقميـ بإد ارج الموارد المائية كأحد أىـ األىداؼ
التي تقوـ عمييا ىذه السياسة وذلؾ بواسطة االستعماؿ األمثؿ لممياه مف حيث حمايتيا ،تثمينيا
وتوظيفيا العقبلني ،بحيث تنص المادة  4المقطع الثامف مف ىذا القانوف -...":الحماية والتثميف
والتوظيؼ العقبلني لمموارد التراثية والطبيعية والثقافية وحفظيا لؤلجياؿ القادمة.".
كما نجد أف المشرع اعترؼ في أحكاـ ىذا القانوف بموجب المادة  31الفقرة الثانية منو ،أف
المياه مف الموارد الطبيعية المحدودة.
ومف جانب آخر فإف تكييؼ المشرع لممياه كجزء مف األمبلؾ العمومية الوطنية التي
يستعمميا الجميع ،ي رفعيا إلى درجة األولوية بالنسبة لقانوف تييئة اإلقميـ ،إذ أف ىذا األخير
يجعؿ مف عامؿ السكاف أحد أىـ المحاور األساسية التي تنصب حوليا السياسة الوطنية لتييئة
اإلقميـ.
كما أف المادة  4مف المقطع الثاني مف القانوف رقـ  20/01تجعؿ مف أىداؼ السياسة
الوطنية ضماف تساوي الحظوظ في الترقية واالزدىار بيف جميع المواطنيف ،والتي تترجـ بالنسبة
لممياه في أولوية تزويد السكاف بالمياه وتغطية الطمب الفبلحي والصناعي والنشاطات االقتصادية
المستعممة لمماء ،التي نصت عمييا المادة  2مف قانوف المياه.
فالدولة تضمف طبقا ألحكاـ المادة  6مف قانوف تييئة اإلقميـ ،تثميف اإلقميـ الوطني وتنميتو
واعماره بشكؿ متوازف بتعويض العوائؽ الطبيعية والجغرافية وتصحيح التفاوت في الظروؼ
المعيشية بيف كؿ المناطؽ ،وال تتحقؽ ىذه الضمانات القانونية إال بإدراج عامؿ المياه في ىذه
العمميات.
1

القانوف رقـ  20/01المؤرخ في  ،2001/12/12المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ،ج ر ،رقـ  ،77المؤرخة في

 ،2001/12/15ص .18
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ثانيا :مبدأ التوازن.
لقد حرص القانوف المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة عمى ارساء مبدأ التوازف في
التنمية المنسجمة لشغؿ الفضاء الوطني المتألؼ مف مجموعة فضاءات جيوية ،بحيث أف المادة
 4مف نفس القانوف تنص ":تيدؼ السياسة الوطنية لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة إلى تنمية
اإلقميـ الوطني تنمية منسجمة عمى أساس خصائص ومؤىبلت كؿ فضاء جيوي.
كما تيدؼ إلى -...:الحث عمى التوزيع المتناسب بيف المناطؽ واألقاليـ والمناطؽ والجيات
التي تعاني صعوبات وتفعيميا مف أجؿ استقرار سكانيا،
 إعادة توازف البنية الحضرية."...يتبيف أف المشرع اعترؼ بمحدودية سياسة تييئة اإلقميـ كسياسة عامة عمى الفضاء الوطني
ناتجة عف تظافر الخصائص والمؤىبلت التي تطبع كؿ فضاء جيوي لمببلد.
فالموارد المائية السطحية والجوفية مف الناحية الكمية والنوعية غير متجانسة التوزيع عمى
الصعيد الوطني وبالتالي تظير فعالية ىذه السياسة الوطنية باإلعتراؼ الصريح لخصوصية كؿ
منطقة مف المناطؽ؛ وذلؾ عف طريؽ تفعيؿ االستعماؿ األنسب لمواردىا المائية عمى وجو
يسمح بتمبية حاجيات مستعممي المياه ،مما يقتضي تجسيد حؽ الحصوؿ الماء كمبدأ مف
المبادئ التي يرتكز عمييا االستعماؿ العقبلني لمموارد المائية.
وبتعبير أدؽ إف المشرع يرجع تحقيؽ مبدأ التوازف في تييئة اإلقميـ بالنسبة لممياه إلى
تطابؽ الطمب عمى المياه والذي يقصد بو الحاجيات المتنوعة لمستعممي المياه ،في نطاؽ إقميمي
محدد والعرض المتكوف مف الموارد المائية السطحية والجوفية المتوفرة داخؿ ىذا النطاؽ
اإلقميمي ،القابمة أو المييأة لبلستعماؿ تحت قيود الحماية ،التثميف واالستغبلؿ العقبلني.
فمجمؿ ىذه القيود تعكس مدلوؿ استعماؿ المياه في إطار التنمية المستدامة؛ وسعيا منو
مف أجؿ تكريس مبدأ التوازف لـ ينص قانوف المياه عمى أي تصنيؼ أولي لمستعممي المياه
بإرسائو في نص المادة  2منو الحؽ في الحصوؿ عمى الماء لكؿ مستعمؿ ،وىذا يتماشى مع
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أىداؼ السياسة الوطنية لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة المتمثمة في تساوي استفادة المواطنيف،
المناطؽ واألقاليـ مف دعائـ التنمية ووسائميا.1
وفي إطار مبدأ التوازف أيضا ،تطرقت المادة  3إلى مبدأ التوازف اإلجتماعي في الحصوؿ
عمى الماء ،فالقاسـ المشترؾ الستعماؿ المياه سواء المنزلية ،الصناعية ،الفبلحية يتبمور في
تجسيد حؽ الحصوؿ الماء ،وىو حؽ ذو طابع أولوي يتأسس عمى اعتبارات الصحة العمومية
واإلنصاؼ2؛ عمى اعتبار أف شرب المياه ينطوي تحت مظمة الحؽ الطبيعي في الصحة
والسبلمة الجسدية المذاف يعداف النتيجة الطبيعية لمحؽ في الحياة ،والذي يقع عمى عاتؽ الدولة.
كما يكرس ىذا الحؽ ضرورة تمبية الحاجيات األساسية لمسكاف مف المياه عبر اإلقميـ الوطني
بشكؿ متجانس ومتساوي.
أما بالنسبة لقيد االستعماؿ العقبلني ليذا المورد الحيوي والحياتي المكرس في إطار تييئة اإلقميـ
عبر قاعدة اإلعمار المتوازف لمسكاف في الفضاء الوطني les peuplement équilibre des
 populationsوالمكرسة في المادة  6منو ،باعتبارىا إحدى الضمانات القانونية لمدولة في إطار
سياستيا الوطنية في ىذا المجاؿ؛ وذلؾ ب توزيع متناسب لمسكاف وبرامج التنمية بتخفيؼ الضغط
العمراني عمى السواحؿ والحواضر والمدف الكبرى وترقية المناطؽ الجبمية واليضاب العميا
والجنوب واستقرار السكاف المقيميف في األرياؼ والمناطؽ الصعبة مف الناحية المعيشية.
كما يؤكد مبدأ التوازف اإلجتماعي في استعماؿ المياه ،قاعدة الوطنية في إطار تييئة اإلقميـ
التي تعكس بالنسبة المياه في شقيا االجتماعي أولوية ذراعيا المؤسساتي ،حيث أف المشرع مف
خبلؿ المادة  3مف قانوف المياه التي أقرت أف تمبية الحاجيات األساسية لمسكاف مف المياه تدور
حوؿ الحؽ في الحصوؿ المياه الصالحة لمشرب والتطيير باعتباىما خدمات عمومية تضمف
الدولة توفيرىا مف اجؿ إزالة الفوارؽ في الظروؼ المعيشية ومحاربة كؿ أسباب التيميش
واإلقصاء االجتماعي في األرياؼ والمدف المكرس في المادة  6مف قانوف تييئة اإلقميـ.
1

المسطرة في المادتيف  4و 6مف القانوف رقـ .20/01

2
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وفي إطار أدوات السياسة الوطنية لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ،نجد أف المشرع
استعمؿ مصطمحي مراكز الحياة واإلطار المعيشي لممواطنيف ،بحيث أنو مف أجؿ ترقيتيا ال بد
مف إقامة التجييزات والخدمات الضرورية التي تعكس بالنسبة لقطاع الموارد المائية مجمؿ
المنشآت واليياكؿ والتجييزات التي تسمح بحشد وتوزيع الموارد المائية ألجؿ تزويد مختمؼ
المستعمميف بالمياه باعتبارىا خدمات عمومية.
وفي نفس السياؽ تنص المادة  34مف قانوف الصحة رقـ  05/85المعدؿ والمتمـ ":1يجب
تزويد التجمعات السكنية بالمياه الصالحة لمشرب وشبكة مجاري المياه،...
ونظاـ التنظيؼ وشبكة المراحيض العمومية.".
وتقابيا المادة  2المقطع الثاني مف قانوف المياه ،التي تتعمؽ بيدؼ استعماؿ الموارد المائية
وتسييرىا وتنميتيا المستدامة لمحفاظ عمى النظافة العمومية .ىذا وقد أقر المشرع ألوؿ مرة أف
المياه تعد ثروة متوارثة ،باعترافو الصريح في نص المادة  4الفقرة الثانية مف القانوف رقـ
 20/01التي تنص ":الحماية والتثميف والتوظيؼ العقبلني لمموارد التراثية والطبيعية والثقافية
وحفظيا لؤلجياؿ القادمة".
وتجد ىذه القاعدة أساسيا وجذورىا القانونية في:
 الوظيفة اإلجتماعية لمممكية التي وفقا لمبدأ كيانيا المستقؿ عف مالكيا تتأبد بانتقاليا. المياه بتكييفيا ضمف األمبلؾ العمومية الطبيعية والتي ىي ممؾ لممجموعة الوطنية طبقالنص المادة  692مف القانوف المدني ،بحيث تحوزىا الدولة في شكؿ ممكية عمومية طبقا لممادة
 2مف قانوف األمبلؾ الوطنية ،لتخصيصيا لممصمحة العامة.
فالطبيعة تشكؿ ثروة مشتركة تمق يناىا مف الذيف سبقونا وعمينا بدورنا نقميا عمى حاليا أو افضؿ
مف ذلؾ لؤلجياؿ القادمة؛ فيذا الواجب المعنوي في صيانة وتثميف ونقؿ ىذه الثروة تجد ترجمتيا
القانونية في التدابير اإلدارية.
1

القانوف رقـ  05/85المؤرخ في  ،1985/02/16يتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا ،المعدؿ والمتمـ ،ج ر ،رقـ رقـ ،08

المؤرخة في  ،1985/02/17ص .176
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ثالثا :مبدأ الحماية.
تمتد عبلقة المياه بالسياسة الوطنية لتييئة اإلقميـ إلى مبدأ الحماية الذي أقره المشرع
لمواجية اآلثار المضرة أو الضارة بالمياه والذي يدخؿ ضمف صبلحيات الوزير المكمؼ بالموارد
المائية.1
كما أف المادة  4مف الفقرة الثانية في المقطع السابع مف قانوف تييئة اإلقميـ تنص -:حماية
األقاليـ والسكاف مف األخطار المرتبطة بالتقمبات الطبيعية؛".
يمكف تكييؼ الفيضانات ضمف الكوارث الطبيعية بمقتضى المادة  2ثانيا مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  268/04المؤرخ في  ،2004/08/29المتضمف تشخيص الحوادث الطبيعية
المغطاة بإلزامية التأميف عمى آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات اإلعبلف عف حالة الكارثة
الطبيعية حيث تنص ":تغطي إلزامية التأميف عمى آثار الكوارث الطبيعية ،الحوادث الطبيعية
اآلتية...:
 الفيضانات وسوائؿ الوحؿ."...،لذلؾ نجد أف المشرع في إطار قانوف المياه قد أدرج ضمف أىدافو تسيير واستعماؿ الموارد
المائية في إطار تنمية مستدامة ضماف التحكـ في الفيضانات مف خبلؿ عمميات ضبط مسار
جرياف المياه السطحية قصد التقميص مف آثار الفيضانات المضرة وحماية األشخاص
والممتمكات سواء في المناطؽ الحضرية أو تمؾ المعرضة لمفيضانات.2
وفي نفس السياؽ نجد أف المشرع في نفس القانوف خصص الفصؿ الخامس لكيفية الوقاية مف
مخاطر الفيضانات ضمف الباب الثالث الموسوـ ب"حماية الموارد المائية والحفاظ عمييا؛ حيث
1

أنظر في ىذا اإلطار المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  324/2000المؤرخ في  ،2000/10/25يحدد صبلحيات وزير

المائية ،ج ر ،رقـ  ،63المؤرخة  ،2000/10/25ص .12
2

يعرؼ الفيضاف عمى أنو ارتفاع منسوب المياه في المجرى المائي نتيجة لتساقط أمطار بكميات كبيرة تتجاوز قدرة تصريؼ

مجرى عادي ،مما يؤدي إلى خروج المياه وغمر المناطؽ المجاورة لممجرى؛ نقبل عف :زوبيدة محسف ،التسيير المتكامؿ لممياه
كأداة لمتنمية المحمية المستدامة "حالة الحوض الييدروغرافي لمصحراء" ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ
اإلقتصادية ،تخصص :دراسات اقتصادية ،كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسيير ،قسـ العموـ اإلقتصادية ،جامعة قاصدي
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ألقت المادة  55منو عمى عاتؽ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية انجاز منشآت وىياكؿ لمحماية
والمبادرة بكؿ التدابير الوقائية ،باإلضافة إلى مساعدة المعنييف قصد المحافظة عمى اإلطار
المعي شي واألمبلؾ والوقاية مف المخاطر في األماكف والجيات الميددة بصعود الطبقات المائية
الجوفية.
كما أكدت المادة  53عمى ضرورة استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة لمواجية الفيضانات
في بعض المناطؽ الوطنية ال سيما مناطؽ السيوب وشماؿ الصحراء ،وىذا عف طريؽ
االستعانة بأجيزة توقع الفيضانات والتنبيو عف طريؽ استعماؿ األقمار الصناعية مثبل.
الفرع الثاني :المخطط الوطني لتييئة اإلقميم كوسيمة لتفعيل المبادئ المسطرة في القانون
.20/01
أوجد القانوف رقـ  20/01مجموعة مف األدوات التوجييية تيدؼ إلى إعماؿ وتنفيذ
المبادئ ا لتي تقوـ عمييا السياسة الوطنية لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ،باعتبارىا تشكؿ
اإلطار المرجعي لعمؿ السمطات العمومية في مجاؿ تييئة اإلقميـ والفضاء الوطني بما فييا
قطاع المياه ،حيث تتمثؿ ىذه األدوات أساسا في المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ.1
يجسد المخطط ا لوطني مبدأ التوازف باعتبار أف توجيياتو األساسية ترمي إلى توزيع السكاف
واألنشطة اإلقتصادية عبر كافة اإلقميـ الوطني ،الذي ينعكس عمى الموارد الطبيعية كالمياه
بحيث أف قاعدة اإلستغبلؿ العقبلني لمموارد المائية كأولوية في المرتبة الثانية لتوجييات
المخطط تفترض مسبقا التوزيع المتوازف لمنشاط البشري عف طريؽ التحكـ في التمركز
الحضاري.
ولتجسيد التوجييات األساسية التي حددىا المخطط الوطني فيما يتعمؽ باإلستغبلؿ العقبلني
والرشيد لمموارد الطبيعية والفضاء الوطني بالتوزيع المناسب لمسكاف والمناطؽ الحضرية عمى
أرض الواقع ،فق د وضع المخطط الوطني مجموعة مف القواعد التي تضبط تموقع البنى التحتية

1

تمت المصادقة عمى مشروع المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ مف خبلؿ القانوف رقـ  ،02/10المؤرخ في ،2010/06/29

والمتضمف المصادقة عمى المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ ،ج.ر ،رقـ  ،61المؤرخة في .2010/10/21
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لمخدمات ذات المنفعة الوطنية والتي تترجـ في قطاع المياه في مجمؿ المنشآت واليياكؿ
المخصصة لتعبئة وتحويؿ وتوزيع الموارد المائية.
كما تجب اإلشارة أف المشرع أقر قاعدة تعبئة الموارد المائية بشتى أنواعيا مف أجؿ تمبية
اإلحتياجات مف الماء فيما أطمؽ عميو بالتسيير المدمج لمموارد المائية؛ وذلؾ في إطار الوحدات
الييدروغرافية الطبيعية التي تشكؿ النطاؽ اإلقميمي لممياه في مواجية الوعاء العقاري لمتييئة
العمرانية.
وفي إطار المخطط الوطني دائما ،قسـ المشرع الجزائري الفضاء الوطني إلى ستة مناطؽ:
 المناطؽ الساحمية والجرؼ القاري :في إطارىا يراعي المخطط الوطني سيما في المجاؿالمائي احتراـ شرط تمدف وشغؿ المناطؽ الساحمية.1
 مناطؽ المرتفعات الجبمية :يراعي فييا المخطط في مجاؿ المياه تعبئة الموارد المائية بواسطةالتقنيات المناسبة وترقية مراكز الحياة واقامة التجييزات والخدمات الضرورية لمعيش فييا.2
 مناطؽ اليضاب العميا :يراعى فييا االستغبلؿ العقبلني لكؿ الموارد المائية السطحية والجوفيةالمحمية وتحقيؽ التحويبلت الضرورية ليا انطبلقا مف الشماؿ والجنوب وترقية النشاطات
المؤسساتية والمقاوالت قميمة اإلستيبلؾ لممياه.3
 مناطؽ الجنوب :يراعي المخطط الوطني بعنواف المياه ،المميزات والخصوصيات الطبيعيةواإلقتصادية مع تحديد األحكاـ الخاصة بالمناطؽ المتجانسة الكبرى بترقية الموارد الطبيعية
وخاصة الموارد المائية السطحية والجوفية والحفرية.4

1

المادة  13أوال مف القانوف رقـ .20/01

2

المادة  14أوال وثانيا مف نفس القانوف.

3

المادة  14ثانيا وسابعا مف نفس القانوف.

4

المادة  16أوال مف نفس القانوف.
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 المناطؽ الحدودية :إف المخطط الوطني في مجاؿ المياه ييدؼ إلى ترقية مراكز الحياة وازالةاإلختبلالت فيما يخص التجييزات المرتبطة باإلطار المعيشي لمسكاف المعنييف والمحافظة عمى
ثرواتيـ الطبيعية.1
 المناطؽ الواجبة الترقية :وتعرؼ بالمناطؽ األكثر تراجعا وىي األقاليـ المتميزة بعدـ كفايةنسيجيا الخدماتي حسب المادة  18مف القانوف رقـ .220/01
وقد أوجد المشرع بعد تقسيمو الفضاء الوطني إلى مناطؽ تقوـ في تييئتيا عمى مبادئ
خاصة وفقا لطبيعة كؿ منطقة ،مجموعة مف األدوات التي تحمؿ الترتيبات القانونية لكؿ قطاع
يس اىـ في إطار تييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة بما فييا قطاع المياه والتي مف شأنيا تجسيد
المبادئ المسطرة لمتنمية المستدامة والمنسجمة لكؿ منطقة في إطار تطوير اإلقميـ الوطني.
وبناء عمى المادة  22الفقرة الثانية مف القانوف رقـ  20/01تعتبر المخططات التوجييية
األداة المفضمة في تطوير اإلقميـ الوطني مف خبلؿ التشييد المناسب لمبنى التحتية الكبرى
والخدمات الجماعية ذات المصمحة الوطنية عبر اإلقميـ الوطني.
ويندرج ضمف المخططات التوجييية ،المخطط التوجييي لممياه طبقا لنص المادة  22الفقرة
الثانية مف القانوف رقـ  20/01التي تنص... ":المخططات التوجييية الخاصة بالبنى التحتية
الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصمحة الوطنية ىي األدوات المفضمة لتطوير اإلقميـ والتنمية
المنسجمة لمناطقو ،وتتضمف ما يأتي:
المخطط التوجييي لممياه."...وينصب المخطط التوجييي لممياه في إطار شغؿ اإلقميـ حوؿ جانبيف أساسيف ،األوؿ
يتعمؽ بتطوير البنى التحتية المتعمقة بتعبئة الموارد المائية السطحية والباطنية التقميدية أو العادية
الموجودة أو المستحدثة وتوزيعيا العقبلني بيف المناطؽ.

1

المادة  17مف نفس القانوف.

2

ويتـ تحديد ىذه المناطؽ طبقا ألحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ  09/89المؤرخ في  1989/02/07والمتضمف كيفيات تحديد

المناطؽ الواجب ترقيتيا في إطار المادة  51مف القانوف المتعمؽ بالتييئة العمرانية.
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بينما الجانب الثاني فيتمحور حوؿ تطوير البنى التحتية لمموارد المائية غير العادية الناتجة عف
تحمية مياه البحر وتصفية المياه المستعممة.
إف المشرع الجزائري حدد دور وآفاؽ المخطط التوجييي لممياه ،فيو يضمف بتجنيد كافة
الموارد المائية العادية وغير العادية منظور التنمية المنسجمة بيف شغؿ اإلقميـ الوطني وتوفير
شروط شغمو مف جية بت عميـ اإلستفادة مف الخدمات العمومية لممياه ومنشأتيا وىياكميا؛ ومف
جية أخرى منظور التنمية المستدامة بتشجيعو لتثميف المورد المائي واإلقتصاد في استغبللو
واستعمالو وذلؾ بالبحث والمجوء إلى أساليب تكفؿ االستعماؿ األمثؿ ليذا المورد الحيوي.
وفي سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المذكورة أعبله ،أقر المشرع إنشاء لكؿ مخطط توجييي قطاعي
لجنة مركزية تكمؼ بإعداده ،حيث تنص المادة  2مف المرسوـ التنفيذي  443/05المؤرخ في
 2005/11/14المحدد لكيفيات تنسيؽ المخططات التوجييية القطاعية لمبنى التحتية الكبرى
والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجاؿ تطبيقيا ومحتواىا وكذا القواعد اإلجرائية
المطبقة عمييا ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  314/07المؤرخ في ،12007/10/10
أف ":تنشأ لكؿ مخطط توجييي قطاعي منصوص عميو في أحكاـ المادة  22مف القانوف رقـ
 20/01المذكور أعبله ،لجنة مركزية إلعداد مشروع المخطط التوجييي القطاعي.".
تستشي ر المجنة المركزية في إطار إعداد ىذه المخططات ،طبقا لنص المادة  05مف نفس
المرسوـ المجمس الوطني لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ،الندوة الجيوية لتييئة اإلقميـ ،المجمس
الشعبي الوالئي المعني لكؿ والية واألجيزة التنفيذية الوالئية المعنية ويتعمؽ األمر بالنسبة
لموضوع البحث بمديريات الموارد المائية الوالئية.
ويجب أف تحتوي المخططات التوجييية طبقا لممادتيف  7و  9مف نفس المرسوـ عمى ما
يمي:
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  443/05المؤرخ في  ،2005/11/14يحدد كيفيات تنسيؽ المخططات التوجييية القطاعية لمبنى

التحتية الكبرى ذات المنفعة الوطنية ومجاؿ تطبيقيا ومحتواىا وكذا القواعد اإلجرائية المطبقة عمييا ،ج.ر ،رقـ  ،75المؤرخة
في  ،2005/11/20ص 12؛ المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  314/07المؤرخ في  ،2007/10/10ج.ر ،رقـ
 ،66المؤرخة  ،2007/10/21ص .7
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 تحميؿ استشرافي عاـ لمميداف المعني بالمخطط التوجييي القطاعي المعد عمى أساس جردمادي واجتماعي واقتصادي وفضائي.
 األعماؿ التي يتعيف القياـ بيا عمى المدى القصير ،والمتوسط والطويؿ مف حيث التقسيـالفضائي وكذا عناصر برمجتيا مع ذكر المشاريع ذات األولوية.
 التقديرات المالية لؤلعماؿ المقرر القياـ بيا.المبحث الثالث :مجاالت حماية األمالك العمومية المائية.
تعتبر ىشاشة وندرة الموارد المائية في الجزائر مف بيف األسباب الرئيسية التي توجب
عمى السمطات العمومية ضرورة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لحماية ىذا المورد مف شتى
االعتداءات التي يمكف أف تقع عميو ،لذلؾ أكد المؤسس الدستوري في المادة  19في الفقرة
الثالثة أف الدولة تسير عمى حماية األػمبلؾ العمومية لممياه ،فمختمؼ التشريعات المعاصرة
تيدؼ إلى حماية الموارد المائية ألنيا أمبلؾ عمومية وليست خاصة ،وما يتمتع بو األفراد مف
حقوؽ في ىذا الصدد ىو حؽ اإلنتفاع بالمياه.
وعميو ،تتمتع األمبلؾ الوطنية العمومية المائية بحماية صارمة ومتنوعة تقتضييا طبيعتيا
القانونية باعتبارىا مخصصة لمنفع العاـ ،حيث يمكف إجماؿ صور الحماية المقررة ليا في ثبلث
صور رئيسية وىي الحماية المدنية (المطمب األوؿ) ،والحماية النوعية (المطمب الثاني)،
والحماية الجنائية (المطمب الثالث).
المطمب الثاني :الحماية المدنية المقررة لألمالك العمومية لمموارد المائية.
إف اسباغ صفة العمومية عمى الموارد المائية ،يقتضي اخضاعيا لقواعد ال نظير ليا
بالنسبة ألمواؿ األفراد ،وذلؾ بالنظر لتخصيص الممؾ العموـ المائي لمنفع العاـ.
ويقصد بيذه القواعد اخراج الممؾ العمومي (المياه) مف دائرة التعامؿ القانوني ،التي يعترؼ بيا
القانوف المدني لمممكية الفردية ،ومف ثـ ال يكوف الممؾ العمومي المائي قاببل لمتصرؼ فيو ،وال
لمحجز عميو أو تممكو بالتقادـ ،وال بأية وسيمة أخرى مف وسائؿ اكتساب الممكية ،كالحيازة في
المنقوؿ سند ال ممكية أو اإللتصاؽ أو غيرىا ،كما ال يجوز ترتيب حقوؽ ارتفاؽ تتعارض مع
الغرض المخصص لمممؾ العمومي.
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فالقواعد السالفة الذكر تؤدي إلى حماية وضماف بقاء مكونات الموارد المائية ضمف
األمبلؾ العمومية الوطنية كما ىي ،سواء بالنسبة األشخاص المعنوية العامة أو األفراد عمى حد
سواء ،فبل يجوز لسمطة إدارية التنازؿ عف ما في ذمتيا المالية بصورة غير مشروعة ،كما ال
يحؽ ألي فرد القياـ عمى جزء مف أمبلؾ الدولة العامة واإلدعاء بممكيتيا بالتقادـ.
وبناء عمى ما تقدـ ذكره ،يعتبر مبدأ الممكية العمومية وسيمة لحماية الموارد المائية بالنظر
لما يتمتع بو مف مميزات عامة تتمثؿ في عدـ جواز التصرؼ في الممؾ العمومي (الفرع األوؿ،
وعدـ جواز تممكو بالتقادـ (فرع ثاني) ،وكذا عدـ القدرة في الحجز عميو (الفرع الثالث).
الفرع األول :عدم جواز التصرف في الممك العمومي المائي.
يعتبر مبدأ عدـ قابمية الممؾ العمومي لمتصرؼ فيو ،أحد أىـ الدعائـ التي قامت عمييا
فمسفة الممكية العامة؛ فمبدأ عدـ قابمية الممؾ العمومي لمتصرؼ فيو يعد أساس التفرقة بيف
األمبلؾ الخاصة واألمبلؾ العامة مع ما يميز كؿ مف نظامييما القانونيف؛ كما يعد المبدأ
السالؼ أحد أىـ الوسائؿ القانونية لحماية األمبلؾ العمومية ،ذلؾ أنو يضمف المحافظة عمى
وحدة المركز القانوني ليذا الصنؼ مف األمبلؾ ،باعتباره يمنع تممكو مف غير اإلدارة بما يضمف
بقاء تخصيصيا لبلستعماؿ الجماعي استعماال أفضؿ.1
إف الموارد المائية باعتبارىا ممكا يندرج ضمف األمبلؾ الوطنية العمومية فقد اىتـ المشرع
بالنص عمى القواعد المتضمنة حمايتيا مف أي تصرؼ في المادة  689مف القانوف المدني التي
تنص ":ال يجوز التصرؼ في أمواؿ الدولة ."...
وقد تـ تأكيد ذلؾ في القانوف رقـ  30/90المؤرخ في  01ديسمبر ،1990المتضمف قانوف
األمبلؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  14/08المؤرخ في  20جويمية ،2008
فقد جاء في المادة  4منو بعد التعديؿ  ":األمبلؾ الوطنية غير قابمة لمتصرؼ فييا."...

1

تواـ حدة ،قواعد حماية األمبلؾ الوطنية العمومية ،مذكرة ماجستير ،تخصص :إدارة ومالية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ،1

 ،2011/2010ص .11
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وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد أف التنصيص ىذا المبدأ ورد في قانوف المياه رقـ
 136/15في المادة  1/4التي تنص ":الممؾ العمومي غير قابؿ لمتصرؼ أو التفويت أو الحجز
أو التقادـ.".
ويقصد بيذه القاعدة منع كؿ التصرفات المدنية المنصبة عمى الممؾ العمومي المائي ،التي
مف شأنيا نقؿ ممكيتو ،أو ترتيب أي حؽ غير عيني عميو تتعارض مع الغرض المخصص لو
ىذا الماؿ العمومي.
تعتبر إذف قاعدة عد ـ جواز التصرؼ في الممؾ العمومي المائي أولى وأىـ النتائج المترتبة عمى
ثبوت صفة العمومية لمممؾ العمومي المائي.
فالممؾ العمومي المائي طالما أنو مخصص لممنفعة العمومية بمقتضى المادة
 100،3،2،1مف القانوف رقـ  12/05المتضمف قانوف المياه ،بحيث تنص المادة  100منو
عمى أنو ":يشكؿ التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطيير خدمات عمومية.".
وتنص المادة  101مف نفس القانوف عمى أنو ":تعتبر الخدمات العمومية لممياه مف اختصاص
الدولة والبمديات"؛ وبمقتضى ذلؾ طالما أف الموارد المائية مخصصة لممنفعة العمومية فبل يجوز
إ جراء تصرفات مدنية عمييا كالبيع والرىف واإليجار إلى غير ذلؾ مف التصرفات المدنية الغير
قابمة لمتطبيؽ عمى األمبلؾ العامة طالما أنيا مخصصة لمنفع العاـ ،فالغرض مف ىذه القاعدة
كغيرىا مف القواعد ىو حماية األمبلؾ العمومية بما فييا المياه ،وذلؾ حتى ال تقؼ قواعد
القانوف المدني حائبل دوف تحقيؽ الغرض الذي خصص مف أجمو خصص الماؿ.2
كما أف قاعدة عدـ جواز التصرؼ في الممؾ العمومي المائي ليست مطمقة ،ألنو توجد
أنواع مف التصرفات المنصبة عمى األمبلؾ العامة مع احتفاظيا بصفة العمومية ألنيا ال
تتعارض مع تخصيصيا لمنفع العاـ ،ومف ىذه التصرفات نذكر:

1

ظيير شريؼ رقـ  1.16.113الصادر بتاريخ  ،2016/08/10المتعمؽ بتنفيذ القانوف رقـ  ،36/15المتعمؽ بالماء ،ج.ر،

رقـ  ،6494المؤرخة في  ،2016/08/25ص .6305

2

عزت فوزي حنا ،المرفؽ العاـ اإلقتصادي-دراسة مقارنة -رسالة دكتوراه( ،مجموعة رسائؿ دكتوراه) ،بدوف ذكر الجامعة

والكمية ،1994 ،ص .365
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 التصرفات التي تتـ بيف الدولة وأحد األشخاص المعنوية التابعة ليا ،حيث عمى أساس ذلؾيجوز انتقاؿ الممؾ العمومي إلى أحد األشخاص المعنوية العامة.
وتجب اإلشارة ،أف المشرع أكد في المادتيف  2و  3مف قانوف األمبلؾ الوطنية بأف
األمبلؾ الع مومية الطبيعية ممؾ لمدولة وجماعاتيا اإلقميمية؛ غير أف ىذه الممكية تتميز عف
الممكية المتعارؼ عمييا في القانوف المدني ،فالمادة  674منو تعرؼ الممكية عمى أنيا  ":حؽ
التمتع والتصرؼ في األشياء بشرط أال تستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف واألنظمة.".
وفي ىذا اإلطار أورد المشرع ممكية الدولة واألجيزة التابعة ليا في المادة  688مف القانوف
المدني ،والتي تنص ":تعتبر أمواال لمدولة العقارات والمنقوالت التي تخصص بالفعؿ أو بمقتضى
نص قانوني لمصمحة عامة ،إلدارة أو لمؤسسة عمومية أو لييئة ليا طابع إداري ،أو لمؤسسة
اشتراكية ،أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخمة في نطاؽ الثورة الزراعية.".
 حالة منح أو إبراـ الدولة أو جماعاتيا عقدا مع أحد أشخاص القانوف العاـ أو الخاص إلدارةأو تسيير الممؾ العمومي.
وقد ميز قانوف المياه الصادر في سنة  2005بيف األمبلؾ العمومية الطبيعية واألمبلؾ
العمومية االصطناعية ،بحيث نجده قد خصص المواد مف  71إلى  93لمموارد المائية الطبيعية
وأكد في المادة  71مف أنو يشترط الستعماؿ الموارد المائية مف طرؼ أي مستعمؿ ميما كانت
طبيعتو القانونية الحصوؿ عمى رخصة أو امتياز.
أما بالنسبة لؤلمبلؾ العمومية المائية االصطناعية ،فقد خصص قانوف المياه المواد مف 100
إلى  124لتبياف طرؽ تسييرىا ،بحيث أكد في المادة  101عمى امكانية تسييرىا بواسطة امتياز
أو تفويض التسيير والتي تعتبر كميا عبارة عف عقود تمنح لمدة محددة عمى أساس دفتر شروط
ونظاـ خدمة عمومية ،وفي ىذه الحالة تعتبر موجودات الممؾ العمومي المائي منذ بداية نشأتو
أو إقامتو ضمف األمبلؾ العمومية وما صاحب اإلمتياز أو المفوض لو إال نائب عف الشخص
العمومي في تسيير المرفؽ طواؿ مدة العقد.
وتعتبر قاعدة عدـ جواز التصرؼ في الممؾ العمومي المائي قاعدة نسبية وليست مطمقة،
ذلؾ أف تطبيقيا مقيد ومرتبط بفكرة تخصيص الممؾ لممنفعة العمومية ،فإذا انتيى ىذا
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التخصيص زالت عف المياه صفتيا العمومية وتحولت إلى ممؾ خاص ،ولمشخص المالؾ في
ىذه الحالة األخيرة التصرؼ فييا وفي حدود ما بينو القانوف.
وبذلؾ يتجمى أف قاعدة عدـ التصرؼ في الممؾ العاـ بما فييا المياه ترتبط بفكرة تخصيصو
لممنفعة العمومية بما يترتب عمى ذلؾ أف الشخص العمومي يسترد حريتو في التصرؼ في ىذا
الممؾ إذا انتيى تخصيصيا لممنفعة العامة ،بحيث تصبح مف األمواؿ الخاصة ومف ثـ تنتفي
الحكمة مف حظر التصرؼ فييا1؛ فمبدأ عدـ القابمية لمتصرؼ ال يمنع اإلدارة مف التصرؼ في
ال ممؾ العمومي بؿ يفرض عمييا فقط مباشرة إجراءات رفع التخصيص أوال وىو ما جعؿ بعض
الفقو وعمى رأسيـ األستاذ  M. Walineال يتحدث عف عدـ قابمية التصرؼ في الممكية العمومية،
بؿ عف عدـ القابمية المشروطة لمتصرؼ في الممكية العامة ،بحيث يعتبر عدـ القابمية لمتصرؼ
ىو مبدأ نسبي إذ يكفي رفع التخصيص عف الممؾ العمومي حتى يصبح ىذا األخير قاببل
لمتصرؼ فيو.2
غير أف رفع موضوع التخصيص ال يتعمؽ باألمبلؾ العمومية المذكورة في المادة  15مف قانوف
األمبلؾ الوطنية والمتمثمة في مجمؿ الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية كالموارد
المائي ة بمختمؼ أنواعيا والمحروقات والثروات المعدنية الطاقوية والمعادف...إلخ؛ فيذا الصنؼ
مف األمبلؾ العمومية يخرج عف المبدأ النسبي لعدـ قابمية التصرؼ في الممؾ العمومي ،فحتى
رفع التخصيص ال يكفي لوحده حتى يمكف التنازؿ عف ىذا الصنؼ مف األمبلؾ.3
وقد أثار االستاذة رحماني تساءال في مؤلفو األمبلؾ العمومية في القانوف الجزائري
والمتعمؽ بمدى اعتبار موقؼ المؤسس الدستوري مف بعض الثروات والموارد واعتبارىا غير قابمة
لمتصرؼ بصفة مطمقة ،موقفا صائبا ،بالنظر لطبيعة وظيفة ىذه األمبلؾ مف جية ،والى
المتطمبات التي تفرض اإلستثمار في ىذه األمبلؾ مع ما يتبلئـ مع طبيعتيا ومآليا وحجميا مف
1

عبد السبلـ زايدي ،المرجع السابؽ ،ص .175

2

في ذات السياؽ صدر قرار عف محكمة النقض الفرنسية الصادر في  1963/04/02المنشور بمجمة  AJDAلسنة 1963

في الصفحة  486والذي قضت فيو أف البيوع الواقعة عمى األمبلؾ العمومية قبؿ أف تخضع ىذه األخيرة إلى رفع التخصيص أو
قبؿ أف تزوؿ الظواىر الطبيعية التي أدت إلى إدراجيا ضمف األمبلؾ العمومية تعد بيوعا باطمة.
A. Rahmani, Les biens publics en droit algérien, les éditions internationales, 1996, P 102.
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أخرى؛ خاصة وأف عدـ قابمية الممؾ العمومي لمتصرؼ يستوجب عدـ جواز كؿ أػشكاؿ تجزئة
الممكية .1باإلضافة إلى ما ينجـ عف ىذا الموقؼ مف ازدواجية لمنظاـ القانوني لكتمتيف مف
األمبلؾ تتواجداف تحت عنواف واحد ىو الممكية العمومية.
واذا كاف أصؿ قاعدة عدـ جواز التصرؼ في األمبلؾ العمومية بما فييا المياه ،وكانت
ىذه القاعدة بمثابة قيد يرد عمى الشخص العمومي في التصرؼ فييا ،فإف ىناؾ عدة آثار تنجر
عف تطبيؽ ىذه القاعدة وىي:
أوال :بطالن التصرفات التي ال تتفق مع تخصيص الممك العمومي المائي.
يتعيف توافر شرطيف لقياـ ىذا األثر ،الشرط األوؿ أف يكوف التصرؼ مف التصرفات
المدنية التي ال يجوز إبراميا بشأف الممؾ العمومي المائي كالبيع أو الرىف أو اليبة...إلخ؛ بينما
يتمثؿ الشرط الثاني في وقوع التصرؼ عمى الممؾ العمومي المائي المخصص لممنفعة العمومية
بمقتضى المواد األولى 3،2،مف قانوف المياه والتي اكتسبت صفة العمومية نتيجة ولـ ترفع
السمطة المختصة تخصيصيا.
يؤدي توافر الشرطاف حسب بعض المختصيف إلى اعتبار أف التصرفات الواردة عمى الممؾ
العمومي باطمة بطبلنا نسبيا مقرر لمصمحة السمطة اإلدارية وىو وحدىا صاحبة الحؽ في
التمسؾ بو دوف األفراد وىو اإلتجاه الذي سار فيو اإلجتياد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية
في قرارىا الصادر في  12فيفري  21986حيث رفضت فيو مسألة أف يتمسؾ الغير بمبدأ عدـ
قابمية الممؾ العمومي لمتصرؼ مف اجؿ إبطاؿ عقد بيع وارد عمى ممؾ عمومي ،قائمة بأف
لئلدارة وحدىا حؽ في الطعف في القرار المتضمف البيع ،وذلؾ بالرغـ مف اإلنتقادات الواسعة
التي تمقتيا محكمة النقض الفرنسية إثر قرار سابؽ ليا أصدرتو بتاريخ  25مارس  1942سارت
فيو بذات اإلتجاه .وقد تركزت ىذه اإلنتقادات حوؿ كوف مبدأ عدـ قابمية الممكية العمومية
لمتصرؼ فييا ييدؼ أساسا إلى حماية تخصيص الممكية العمومية لئلستعماؿ الجماعي وليس
حماية الييئة المالكة؛ غير أف محكمة النقض عادت وأخذت بيذه اإلعتبارات في قرارىا الصادر
A. Rahmani, op. cité, P 137.
Cass. civ. 3e , 12 fév. 1986, Sté N.D. des fleurs/Sarl Montlaurt – Grasse, A.J.D.A, 1986, P 391.
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بتاريخ  03ماي  1988المعروؼ بقضية  ،1Renaultإذ قضت فيو بأف خرؽ مبدأ عدـ قابمية
الممكية العامة لمتصرؼ يعد باطبل بطبلنا مطمقا ،وأف لكؿ شخص الحؽ في إثارة ىذا المبدأ
متى كاف ذلؾ ضروريا لمدفاع عف حقوقو وىو ما يمنح لكؿ شخص ذي مصمحة الحؽ في رفع
دعوى إلغاء التصرؼ ببيع ممؾ عاـ ضمف اجؿ تقادـ الدعاوى أماـ القضاء المدني الفرنسي
والمحدد بثبلثيف سنة.
بينما يرى غالبية الفقو إلى اعتبار البطبلف المترتب عمى مخالفة قاعدة عدـ جواز التصرؼ في
الممؾ أو الماؿ العاـ ىو باطؿ بطبلف مطمؽ لتعمقو بالنظاـ العاـ ،ومف ثـ يمكف لممتصرؼ إلييـ
في الممؾ العاـ التمسؾ بالبطبلف والتحمؿ مف التزاماتيـ تجاه الشخص العاـ ،ألف البطبلف شرع
في ىذه الحالة لحماية المنفعة العمومية.2
وعميو فإف مؤيدي ىذا الرأي األخير يجمعوف عمى أف التصرفات التي تخضع لقواعد القانوف
المدني وتنصب عمى األمبلؾ العمومية تقع باطمة بطبلف مطمؽ لتعمقيا بالنظاـ العاـ.
ثانيا :جواز ترتيب حقوق ارتفاق خاصة بالممك العمومي المائي.
تشكؿ الممكية حؽ مف الحقوؽ العينية األصمية وىي حؽ يعطي لصاحبيا سمطة كاممة
عمى الشيء ولكف تقع عميو قيود .كما أف ىذا الحؽ يتج أز إلى حؽ انتفاع وحؽ استعماؿ وحؽ
سكف وحؽ ارتفاؽ ،ىذا األخير يعتبر حؽ متجزئ عف حؽ الممكية شأنو في ذلؾ شأف الحقوؽ
األخرى.
عرؼ القانوف المدني حؽ االرتفاؽ في المادة  867كما يمي ":حؽ االرتفاؽ حؽ يجعؿ حدا
لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر ويجوز أف يترتب االرتفاؽ عمى ماؿ إف كاف ال يتعارض مع
االستعماؿ الذي خصص لو ىذا الماؿ".

Cass. civ. 3e , 3 mai 1988, consort Renault c/EDF , A.J.D.A, 1988, P 679.
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ويأخذ حؽ االرتفاؽ شكميف ،فقد يكوف ىذا الحؽ عمبل إيجابيا أو عمبل سمبيا .فيما يتعمؽ
بالشكؿ األوؿ "يكوف حؽ االرتفاؽ عمبل ايجابيا يقوـ بو مالؾ العقار المرتفؽ في العقار المرتفؽ
بو كما في حاؿ االرتفاؽ بالمرور أو بالمطؿ أو المجرى".
فيما يتعمؽ بالشكؿ الثاني لحؽ االرتفاؽ" ،فقد يكوف عمبل سمبيا ،أي يتحتـ عمى مالؾ العقار
المرتفؽ بو االمتناع عف القياـ بأعماؿ معينة ،كاف يحؽ لو في األصؿ القياـ بيا ،كما في حالة
االرتفاؽ بعدـ تعمية البناء إلى حد معيف".
وفيما يتعمؽ باالرتفاقات المتعمقة بالموضوع محؿ الدراسة ،فإف قانوف المياه الصادر في
سنة  1983ال معدؿ والمتمـ قد نظـ مسألة االرتفاقات في الباب الثالث تحت عنواف "االرتفاقات"
وقسميا إلى فصميف األوؿ تضمف االرتفاقات الخاصة بالممكية العامة لممياه وخصص ليا المواد
مف  31إلى  ، 39بينما الفصؿ الثاني فقد تضمف ارتفاقات المصمحة الخاصة وخصص ليا
المواد مف  40إلى .49
بينما في إطار القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه ،فقد ميز بيف االرتفاقات المتعمقة باألمبلؾ
العمومية الطبيعية واالرتفاقات المتعمقة باألمبلؾ العمومية اإلصطناعية؛ حيث أكدت المادة 10
وما بعدىا أنو تنشأ عمى ضفاؼ الودياف واألنيار والبحيرات والسبخات والشطوط منطقة ارتفاقات
تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضيا بيف  3و  5أمتار حسب الحالة تخصص لمسماح
بالمرور بحرية لكؿ عامؿ وعتاد اإلدارة المكمفة بالموارد المائية وكذلؾ المقاوليف المسند إلييـ
ميمة صياغة وتنظيؼ وحماية الحواؼ.
أما بالنسبة لئلرتفاقات المتعمقة بالممؾ العمومي المائي اإلصطناعي فطبقا ألحكاـ المادة
 21مف نفس القانوف فتستفيد الدولة وجماعاتيا اإلقميمية والمؤسسات العمومية وكذا أصحاب
اإلمتياز والمفوض ليـ الخدمات العمومية لمموارد المائية الذيف ينجزوف منشآت وىياكؿ تابعة
لؤلمبلؾ العمومية اإلصطناعية لممياه مف ارتفاقات االستيبلء أو الشغؿ المؤقت أو اإلقامة عمى
الممتمكات المجاورة.
كما يمكف لؤلشخاص المذكورة أعبله ،بموجب المادة  27في حاؿ قياميـ بإنجاز تييئة ذات
منفعة عمومية االستفادة مف ارتفاقات خاصة بوضع قنوات باطنية أو مكشوفة عمى أراضي
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خاصة غير مبنية ،مع امكانية التعويض عف األراض التي أصابت المالكيف المعينيف بسبب ىذه
االرتفاقات.
الفرع الثاني :عدم جواز تممك الممك العمومي المائي بالتقادم.
جاء النص عمى ىذه القاعدة في المادة  4مف القانوف رقـ  14/08المتضمف تعديؿ القانوف
رقـ  30/90المتعمؽ باألمبلؾ الوطنية التي تقضي ":األمبلؾ الوطنية العمومية غير قابمة
لمتصرؼ فييا وال لمتقادـ."...
أما في القانوف المدني فقد تـ التنصيص عمييا في المادة  ": 689ال يجوز التصرؼ في
أمواؿ الدولة ،أو حجزىا ،أو تممكيا بالتقادـ."...
بينما في فرنسا يرجع الفضؿ في تكريسيا لمفقو والقضاء إلى أف أقرىا التشريع المتعمؽ بالدوميف
العاـ لعاـ .11957
فقاعدة عدـ جواز تممؾ الممؾ العمومي المائي بالتقادـ ،ىي حتمية لمقاعدة السابقة فما داـ
أنو ال يجوز التصرؼ في الموارد المائية بنقؿ ممكيتيا إلى الغير ،فمف باب أولى عدـ جواز
اكتساب ممكيتيا بالتقادـ ألف النتيجة منحيا لممشرع أيا كانت وسيمتيا وىذه القاعدة نص عمييا
حماية لؤلمبلؾ العمومية الوطنية بما فييا المياه.
ويرى األستاذ  Walineأف عدـ قابمية الممكية العمومية لمتقادـ أىـ مف مبدأ عدـ القابمية
لمتصرؼ فييا ويبرز ذلؾ أف األمر ال يتعمؽ بتصرؼ إرادي صادر عف اإلدارة بؿ يعد نتيجة
إلىماؿ اإلدارة ينجـ عنو استحواذ األفراد عمى الممؾ العمومي واستغبللو لمدة طويمة تؤدي إلى
تممكو مف قبميـ؛ وذلؾ عمى الرغـ مف أف التشريع درج عمى النص عمى عدـ قابمية تممؾ الممؾ
العمومي بالتقادـ كمبدأ مستقؿ عف مبدأ عدـ قابميتو لمتصرؼ بدليؿ ما نص عميو المشرع
الفرنسي في المادة  52مف قانوف أمبلؾ الدولة وما نص عميو المشرع الجزائري في المادة  4مف
المذكورة أعبله.
وعميو ،فإف مؤدى ىذه القاعدة عدـ جواز استناد األفراد عمى وضع يدىـ في األمبلؾ
العمومية المائية لمدة طويمة أو قصيرة لممطالبة باكتساب ممكيتيا؛ كما أف حيازتيـ ليا ال تعد أو
1
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تصمح سببا لقبوؿ دعاوى وضع اليد ،ألف ىذه الدعاوى شرعت لحماية الحيازة القانونية ،وحيازة
األفراد لؤلمبلؾ العمومية تعد حيازة غير مشروعة في نظر القانوف فبل تحمييا دعاوى وضع
اليد.
الفرع الثالث :عدم جواز الحجز عمى األمالك العمومية المائية.
تخضع الموارد المائية ،وعمى العموـ جميع األمبلؾ العمومية الوطنية المائية بسبب
طبيعتيا الحيوية واالستراتيجية في توفير احتياجات السكاف واالقتصاد إلى قاعدة عدـ جواز
الحجز عمييا ،مما ينجر عنو عدـ امكانية قياـ األفراد باتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري عمى
األمبلؾ ال عمومية المائية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية بالحجز عمييا وبيعيا الستيفاء
ديونيـ مف ثمنيا طالما أنيا مخصصة لمنفع العاـ.
وتجد قاعدة عدـ جواز الحجز عمى األمواؿ العامة أساسيا في المادة  689مف القانوف
المدني حيث ورد بيا أنو ال يجوز التصرؼ في ىذه األمواؿ أو الحجز عمييا ،أو اكتساب
ممكيتيا بالتقادـ.
كما تجد أساسيا أيضا في المادة  4مف قانوف األمبلؾ الوطنية ،حيث ورد بيا عمى أف األمبلؾ
الوطنية العمومية غير قابمة لمتصرؼ فييا وال لمتقادـ وال لمحجز عمييا ،والحكمة مف ذلؾ ىو أف
الممؾ العمومي المائي مخصص لمنفع العاـ المكرس بموجب المادة  100مف قانوف المياه التي
أكدت عمى التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطيير تعتبر خدمات عمومية.
وتجب اإلشارة إلى وجود استثناء وحيد يخرج عف نطاؽ الممكية العمومية وىو ما جاء في
المادة  98مف قانوف المياه التي تنص ":يحؽ لكؿ مالؾ أف يستعمؿ مياه األمطار التي تسقط
عمى أرضو والتصرؼ فييا.".
المطمب الثاني :حماية الموارد المائية من التموث.
يعد الماء أو كما يسميو البعض البيئة المائية مصد ار طبيعيا وحيويا وأساسيا ال يمكف
االستغناء عنو لجميع الكائنات الحية ،فكاف لزاما عمى اإلنساف المحافظة عمى نوعيتو نقيا وخاليا
مف المواد الضارة سواء عمى ىيئة أمبلح ذائبة أو رواسب معمقة ،حيث يجب أف يكوف عديـ
الموف والطعـ والرائحة وأف يكوف خاليا مف الكائنات الدقيقة مثؿ البكتيريا والفيروسات والفطريات،
98

وأف يكوف خاليا مف المواد العالقة والكيميائية بأنواعيا المختمفة؛ غير أف الشيء المبلحظ ىو
تعرض مياه البحار واألنيار والسدود لمتموث بفعؿ العديد مف نشاطات اإلنساف ،واذا كاف تموث
مياه األنيار والسدود يعتبر أشد خطورة عمى صحة اإلنساف نظ ار الستعماليا في الشرب والري،
فإف تموث مياه البحار والمحيطات يشكؿ ىو اآلخر خطورة ال شؾ فييا بالنسبة لسكاف السواحؿ،
فضبل عف شعوب الدوؿ التي تعتمد عمى ىذه المياه في الشرب بعد تحميتيا.
وبناء عمى ما سبؽ ،سنتناوؿ بالدراسة مفيوـ التموث المائي (فرع أوؿ) ،ثـ ننتقؿ إلى تبياف
المعالجة التشريعية لمتموث المائي(فرع ثاني).
الفرع األول :مفيوم التموث المائي.
يعد التموث المائي أقدـ صورة مف صور التموث البيئي التي عرفيا اإلنساف ،وقد بدأ التيديد
الجاد بيذا النوع مف التموث مع ازدياد نشاطات النقؿ البحري الدولي وظيور الناقبلت العمبلقة
التي تحمؿ شحنات مف المواد الضارة بالحياة البحرية بشكؿ خاص والصحة العمومية بشكؿ
عاـ ،وفي الوقت الذي يظؿ فيو الخطأ البشري عامبل أساسيا في معظـ حاالت التي تؤدي إلى
تموث البيئة المائية.
ويبلحظ أف التشريعات البيئية ال تنظـ إال األنشطة التي تؤدي إلى تموث موصوؼ بالماء،
أي ليس كؿ أنواع المموثات التي تعتبر ضارة بالماء ،وانما التموث الذي تتوافر فيو مواصفات
محددة ،وىو ما يستمزـ تحديد معنى التموث المائي.
وتحت ىذا الفرع سنتطرؽ إلى تعريؼ التموث المائي ثـ تبياف مصادره وذلؾ في فكرتيف
مستقمتيف.
أوال :تعريف التموث المائي.
إف تحديد المفاىيـ األسياسية لمتموث المائي يقودنا بالضرورة إلى معرفة المقصود بالتموث
مف الناحية المغوية واإلصطبلحية ،ثـ اإلنتقاؿ إلى تبياف معناه في المجاؿ المائي.
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 )1تحديد معنى التموث :جاء في معجـ لساف العرب المحيط تحت كممة "تموث" أف التموث
يعني التمطخ يقاؿ تموف الطيف بالتبف ولوث ثيابو بالطيف أي لطخيا ،ولوث الماء أي كدره
وعكره.1
وأف ىناؾ معاجـ عربية أخرى تشير إلى أف التموث يعني خمط الشيء بما ىو خارج عنو
فيقاؿ لوث الشيء بالشيء أي خمطو بو ومرسو.2
وعمى ذلؾ يبلحظ أف معنى كممة "تموث" اسـ مف فعؿ "يموث" وىو يدور حوؿ الحالة الطبيعية
لؤلشياء بخمطيا بما ليس مف ماىيتيا بعنا صر أجنبية أو غريبة عنيا فيغير مف طبيعتيا ويعيقيا
عف أف أداء الوظيفة المعدة ليا.
وفي المغة الفرنسية جاء بقاموس "روبير" تحت فعؿ يموث  polluerيمطخ أو يوسخ safir
ووسخ الشيء أي جعمو غير سميـ أو جعمو غير سميـ؛ بينما في المغة اإلنجميزية فجاء فييا
"يموث"

 polluteيجعؿ الشيء غير نقي أو غير صالح لبلستعماؿ والتموث عكس نقس

 impureأو غير صالح .3unfit
ومما تقدـ يتضح أف معنى تموث الماء ىو اختبلط الماء بمواد غريبة ضارة؛ أو اختبلطو بشيء
آخر يكدره ويفقده نقاءه فيصبح غير نظيؼ ،ويؤثر عمى الصحة العمومية.
أما بالنسبة لمتعريؼ العممي لمتموث البيئي فبل يوجد تعريؼ ثابت متفؽ عميو وانما ىناؾ
عدة محاوالت قد بذلت في ىذا الصدد حرصت عمى أف يتضمف تعريؼ التموث أغمب العناصر
التي تؤدي إليو ،ولكف الجميع يسمـ بأف الوصوؿ إلى تعريؼ عممي شامؿ يحتاج مزيد مف
الوقت بؿ ىو في نظر البعض مستحيؿ.4
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يعرؼ البعض التموث بأنو" :حدوث تغيير وخمؿ في مكونات البيئة الحية وغير الحية تؤدي
إلى شمؿ في النظاـ االيكولوجي أو التقميؿ مف قدرتو عمى أداء دوره الطبيعي في التخمص مف
المموثات الناجمة عف عوامؿ كثيرة طبيعية وصناعية بقعؿ اإلنساف؛ ىناؾ مف عرفو بأنو تغيير
غير مرغوب فيو في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمماء واليواء والتربة بحيث
يمكف أف تؤدي إلى إلحاؽ الضرر في صحة وحياة وأنشطة اإلنساف أو الكائنات الحية األخرى؛
وأيضا ىناؾ مف عرفو بأنو كؿ تغيير ناتج عف تدخؿ اإلنساف في أنظمة البيئة يؤدي إلى ضرر
لمكائنات الحية بشكؿ مباشر وغير مباشر ،ويشمؿ الماء واليواء والتربة والغذاء".1
وقد عرفو المجمس االقتصادي واإلجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة بأنو ىو التغيير الذي
يحدث بفعؿ التأثير المباشر وغير المباشر لؤلنشطة اإلنسانية في تكوينو أو في حالة الوسط
عمى نحو يخؿ ببعض االستعماالت أو األنشطة التي كاف مف المستطاع القياـ بيا في الحالة
الطبيعية لذلؾ الوسط؛ كما عرفتو منظمة التعاوف والتنمية اإلقتصادية بأنو إدخاؿ اإلنساف مباشرة
أو بطريقة غير مباشرة لمواد أو لطاقة في البيئة والذي يستتبع نتائج ضارة عمى نحو يعرض
الصحة اإل نسانية لمخطر ويضر بالموارد الحيوية وبالنظـ البيئية ويناؿ مف قيـ التمتع بالبيئة أو
يعيؽ االستخدامات األخرى المشروعة لموسط.2
أما بخصوص التعريؼ القانوني لمتموث فقد تناولتو التشريعات المتعمقة بالبيئة ،حيث عرفتو
المادة  4الفقرة التاسعة مف القانوف رقـ  10/03المتعمؽ بحماية البيئة في التنمية المستدامة
بأنو ":كؿ تغيير مباشر أو غير مباشر لمبيئة ،يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أو قد يحدث وضعية
مضرة بالصحة وسبلمة اإلنساف والنبات والحيواف واليواء والجو والماء واألرض والممتمكات
الجماعية والفردية".3
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بينما عرفتو المادة األولى مف قانوف البيئة المصري لسنة  1994في فقرتيا السابعة عمى
النحو التالي ":أي تغيير في نواحي البيئة بما قد يؤدي بطريؽ مباشر وغير مباشر إلى اإلضرار
بالكائنات الحية والمنشآت أو يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية.
وما يبلحظ عمى قانوف البيئة المصري أنو ميز بيف تعريؼ التموث البيئة وتدىور البيئة
المعرؼ في الفقرة الثامنة مف نفس المادة بأنو التأثير عمى البيئة بما بقمؿ مف قيمتيا أو يشوه مف
طبيعتيا البيئية أو يستنزؼ مواردىا أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار.1
أما المشرع العراقي فقد التموث في الفقرة  6مف المادة الثانية مف قانوف حماية وتحسيف
البيئة لسنة  1997عمى أنو ":وجود أي مف المموثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة
غير طبيعية تؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشرة إلى اإلضرار باإلنساف والكائنات الحية أو
البيئة التي توجد فييا"؛ بينما عرفو التشريع األردني لسنة  2006المتعمؽ بالبيئة في مادتو الثانية
بأنو ":تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة أو يؤثر سمبا عمى عناصرىا،
أو يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية أو ما يخؿ بالتوازف الطبيعي".2
 )1تحديد المقصود بالتموث المائي :يعرؼ التموث المائي بأنو كؿ ما يدخؿ كتمة مف أثر يحدثو
اإلنساف فيؤدي إلى تغيير الصفات الطبيعية والكيميائية واخبلؿ التوازف الطبيعي في تمؾ الكتمة
وبالتالي تضر بالغنساف والكائنات الحية؛ فالماء المموث ىو الذي يحتوي عمى مواد عضوية
وغير عضوية ذائبة مثؿ األحماض العضوية والمعدنية والمنظفات الصناعية واألمبلح
والطحالب والطفيميات وتغير ىذه المواد مف الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية لمماء
وبذلؾ يصبح غير مناسب لمشرب واالستخداـ الصناعي والزراعي.3
كما عرفو البعض بأنو إحداث تمؼ أو افساد لنوعية المياه ،مما يؤدي إلى حدوث خمؿ في
نظاميا اإليكولوجي بصورة أو بأخرى ،بما يقمؿ مف قدرتيا عمى أداء دورىا الطبيعي ،بؿ تصبح
ضارة مؤذية عند استعماليا ،أو تفقد الكثير مف قيمتيا؛ وبعبارة اخرى أف تموث الماء ىو تدنيس
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لممجاري المائية مف انيار ومحيطات وبحيرات ،إضافة إلى مياه األمطار واآلبار والمياه
الجوفية ،مما يجعؿ مف ىذه المياه غير صالحة لبلستعماؿ البشري أو الحيواني أو النباتي أو
األحياء التي تعيش فييا المسطحات المائية.1
ولقد أصدرت ىيئة الصحة العالمية عاـ  1961تعريفا لمتموث المائي بقوليا" أنو يعتبر
المجرى المائي مموثا عندما يتغير تركيب الماء أو بتغير حالتو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
بسبب نشاط اإلنساف بحيث تصبح ىذه المياه أقؿ صبلحية لبلستعماالت الطبيعية الكيميائية
والبيولوجية المخصصة ليا أو لبعضيا التي تجعميا غير صالحة لمشرب أو لبلستيبلؾ المنزلي
أو الصناعي أو الفبلحي.
كما عرفو مجموعة الخب ارء العممييف التابعيف لؤلمـ المتحدة بأنو إحداث فساد لنوعية المياه،
بإدخاؿ مواد بطريقة مباشرة وغير مباشرة مف جانب اإلنساف ،مما يؤدي إلى خمؿ في النظاـ
اإليكولوجي لمماء ،فيقمؿ مف قدرتو عمى أداء دوره الطبيعي.2
أما فيما يتعمؽ بالتعريؼ القانوني ،فقد عرفو المشرع الجزائري في قانوف المياه لسنة 1983
رقـ  17-83في المادة  98بأنو ":كؿ تغيير مضر بمميزات المياه ،تحدثو النشاطات البشرية
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،مما يجعؿ المياه غير صالحة لبلستعماؿ الطبيعي.".
كما عرفو في قانوف حمية البيئة في إطار التنمية المستدامة في المادة  4الفقرة العاشرة
بأنو ":إدخاؿ أي مادة في الوسط المائي ،مف شأنيا أف تغير الخصائص الفيزيائية و /أو
البيولوجية لمماء وتتسبب في مخاطر عمى صحة اإلنساف ،وتضر بالحيوانات والنباتات البرية
والمائية ،وتمس بجماؿ المواقع ،أو تعرقؿ أي استعماؿ طبيعي آخر لممياه".
أما بالنسبة لممشرع المغربي فقد اعتبر في المادة  51مف القانوف رقـ  10/95السالؼ
الذكر ،أف الماء يعتبر مموثا إذا تعرض بفعؿ نشاط بشري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بفعؿ
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تفاعؿ بيولوجي أو جيولوجي لتغيير في تركيبو أو حالتو بحيث أصبح نتيجة لذلؾ غير صالح
لبلستعماؿ الذي أعد لو.
بينما اعتبر المشرع المصري التموث المائي في البند الثاني عشر مف المادة األولى مف
قانوف البيئة بأنو ":إدخاؿ أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو ال إرادية مباشرة
أو غير مباشرة ينتج عنو ضرر بالموارد الحية وغير الحية أو ييدد صحة اإلنساف أو يعوؽ
األنشطة المائية بما في ذلؾ صيد األسماؾ أو يفسد صبلحية مياه البحر لبلستعماؿ أو ينقص
مف التمتع بيا أو يغير مف خواصيا".1
فالتموث المائي إذف ىو ادخاؿ مادة ميما كاف نوعيا صمبة أو سائمة أو غازية في النظاـ
المائي بإمكانيا أف تغير مف مكونات الماء وخصائصو الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية ،مما
يجعميا ضارة باإلنساف والحيواف والنبات ،وتصبح غير صالحة لبلستعماؿ الطبيعي.
ومف تمؾ التعريفات يتضح أف تموث الماء الذي تيدؼ تشريعات حماية البيئة المائية إلى
مكافحتو ليس ىو كؿ إضافة أو إدخاؿ مواد غريبة عف الماء ،بؿ يمزـ توافر عناصر معينة كي
تقع أعماؿ التموث تحت طائمة القواعد القانونية المنظمة لحماية البيئة:2
 حدوث تغيير في تركيب الماء وعناصره ،وىذا التغيير تبدأ مبلمحو ومعالمو بحدوث اختبلؿبالتوازف الفطري الطبيعي بيف عناصر ومركبات الماء ،باختفاء بعضيا أو قمة نسبتيا ،وبالتالي
تتأثر نوعية الماء وخواصو ،فبل يكوف صالحا لمشرب أو الري أو التطيير...إلخ.
 وجود يد خارجية وراء ىذا التغيير ،وىي عادة يد اإلنساف وأعمالو أو أنشطتو ،مف ذلؾ تفريغالمخمفات والنفايات السامة في المياه وعمى ىذا إذا كانت أنشطة التموث ال ترجع لئلنساف
كالفيضانات والبراكيف ،فإف تشريعات حماية البيئة ال تعني بيا ،ذلؾ أف القواعد القانونية ال
سيطرة ليا عمى األحداث التي تأتي مف الطبيعة.
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 إلحاؽ أو احتماؿ إلحاؽ الضرر بالبيئة ومواردىا ،وذلؾ بإحداث آثار سمبية عمى النظـاإليكولوجية ،تتمثؿ في القضاء عمى المكونات والعناصر الطبيعية لمبيئة ،أو الحط مف نوعيتيا،
أو التقميؿ مف انتاجية االيكولوجية الطبيعية أو تمؾ التي يصنعيا اإلنساف.
ثانيا :مصادر التموث المائي.
إف المياه قد تتعرض لتغيير في خصائصيا وتصبح غير صالحة لبلستعماؿ بسبب تموثيا،
وىذا التموث ينتج أساسا عف األنشطة التي يقوـ بيا اإلنساف ،وىذه األنشطة متعددة ويمكف
اجماليا في االنشطة المنزلية والصناعية.
وعميو ،يمكف تمخيص أىـ مصادر تموث المياه في مصدريف ىما مخمفات المصانع
السائمة(أوال) ،ومخمفات المياه المنزلية(ثانيا)،
 )1مخمفات المصانع السائمة :يقصد بمخمفات المصانع السائمة ىي تمؾ الفضبلت التي تنتج
مف عمميات التصنيع وىي مخمفات تتميز بالخطورة وذلؾ الحتوائيا عمى مموثات كيميائية ضارة
يؤدي وصوليا إلى جسـ اإلنساف إلى أضرار كبيرة ،سواء كانت عف طريؽ مياه الشرب إذا
استخدمت المياه المموثة التي ألقيت فييا كمصدر ليا سواء تعمؽ األمر بمياه األنيار والبحار
واما عف طريؽ الغذاء.
تحتوي مياه المصانع ومخمفاتيا ما نسبتو  60بالمائة مف مجموع المياه المموثة لؤلنيار
والبحار والبحيرات ،وتصدر أغمب المموثات مف مصانع الدباغة والرصاص والزئبؽ والنحاس
واإلسمنت ومصانع تكرير السكر...إلخ؛ باإلضافة إلى التموث الييدروكربوف الناتج عف التموث
بالبتروؿ ،فمعظـ مصانع الدوؿ النامية ال تمتزـ بضوابط الصرؼ الصناعي بؿ تمقي بفضبلتيا
مباشرة في المياه مما تسبب في انتشار أمراض كثيرة مف اىميا الكولي ار والتيفود واإللتياب
الوبائي...إلخ.1
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لذلؾ يجب إجراء عمم يات المعالجة محميا أي يقوـ المصنع بمعالجتو مخمفاتو لمعرفة المواد التي
تحتوي عمييا وعدـ اإللقاء بمخمفاتيا السائمة في اآلبار العميقة التي تتصؿ بعد ذلؾ بالمياه
الجوفية وتسبب تموث األنيار والبحيرات في نياية األمر.
 )2مخمفات المياه المنزلية :يعتبر التخمص مف مياه الصرؼ الصحي مف أكبر المشاكؿ في
المدف خاصة بعدما اتسعت الرقعة السكانية واكتظت المدف بالسكاف ،وال تزاؿ الكثير مف دوؿ
العالـ تمقي بمياه الصرؼ الصحي في المسطحات المائية كالبحار واألنيار والبحيرات ،مما
يؤدي إلى تفاقـ وضعية البيئة المائية عمى اعتبار أف مياه الصرؼ الصحي تحتوي عمى بكتيريا
كثيرة جدا تسبب أمراض خطيرة منيا بكتيريا "السالمونيبل" التي تسبب مرض التيفويد والحمى
المعوية وبكتيريا "الشيجبلنا" التي تسبب القيء واإلسياؿ وتؤدي إلى الجفاؼ خاصة عند
األطفاؿ ،وبيكتيريا "الميبتوسبيرا" التي تسبب التيابات الكمى والكبد والجياز العصبي المركزي.1
الفرع الثاني :مظاىر تكريس مكافحة التشريعات لمتموث المائي.
في ظؿ اإلىتماـ المتزايد بالبيئة حرصت الدوؿ عمى إصدار نصوص قانونية تحمي
مواردىا المائية مف الناحية النوعية ،ومف بيف ىذه النصوص نجد القوانيف المتعمقة حماية البيئة
في إطار التنمية المستدامة والمياه.
أوال :في إطار التشريع الجزائري المتعمق بحماية البيئة والمياه.
إف عممية مكافحة تموث المياه في الجزائر تتركز أساسا عمى مراقبة عممية التفريغ و وضع
جرد عف درجة تموث المياه.
يستيدؼ قانوف حماية البيئة رقـ  10/03في إطار قواعده المتصمة بحماية المياه واألوساط
المائية إلى التكفؿ بتمبية المتطمبات اآلتية والتوفيؽ بينيا في مجاؿ -:التزويد بالمياه واستعماالتيا
وآثارىا عمى الصحة العمومية والبيئة طبقا لمتشريع المعموؿ بو؛ وضماف توازف األنظمة البيئية
المائية واألوساط المستقبمة؛ وكذا المحافظة عمى المياه ومجارييا.2
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 إجراء جرد لممياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرؾ والمياه الساحمية وكذامجموع األوساط المائية مع بياف درجة تموثيا؛ مع إعداد لكؿ نوع مف المياه مستندات خاصة
حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كؿ نوع منيا؛ حيث يحدد
التنظيـ ىذه المواصفات التقنية والمعايير التي يجب أف تستوفييا مجاري المياه وأجزاء مجاري
المياه والبحيرات والبرؾ والمياه الساحمية والمياه الجوفية ،وأىداؼ النوعية المحددة ليا ،وكذلؾ
تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القياـ بيا لمكافحة التموثات المثبتة.1
 حظر تصريؼ المياه المستعممة أو رمي لمنفايات ،أيا كانت طبيعتيا ،في المياه المخصصةإلعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي اآلبار والحفر.2
بينما في إطار قانوف المياه رقـ  12/05نبلحظ أنو مف بيف مظاىر الحماية النوعية لممياه
ىو مراقبة عمميات التفريغ باعتبارىا مف أىـ أسباب تموث المياه ولقد خصص ليا المشرع
الجزائري نصوص قانونية كثيرة لما ليا مف آثار في تمويث المياه واعتبرىا عنصر ىاـ في حماية
الموارد المائية ،حيث أوجب قانوف المياه في المادة  48عمى اإلدارة المكمفة بالموارد المائية أف
ت تخذ كؿ التدابير التنفيذية لتوقيؼ تفريغ اإلف ارزات أو رمي المواد الضارة عندما ييدد تموث المياه
الصحة العمومية كما يجب عمييا كذلؾ أف تأمر بتوقيؼ أشغاؿ المنشأة المتسببة في ذلؾ إلى
غاية زواؿ التموث.
كما تمنع المادة  46تفريغ المياه القذرة ميما تكف طبيعتيا أو صبيا في اآلبار والحفر وأروقة
التقاء المياه والينابيع وأماكف الشرب العمومية والودياف الجافة والقنوات.
نبلحظ أف المشرع استعمؿ أسموب الحظر المطمؽ بالنسبة لتصريؼ المواد التي ليا
انعكاسات سمبية عمى الصحة العمومية والموارد الطبيعية الحيوية ،غير أنو مف جية أخرى نص
في المادة  44مف قانوف المياه عمى أف يخضع رمي اإلف ارزات أو تفريغ أو إيداع كؿ أنواع
المواد التي ال تشكؿ خطر التسمـ أو ضر ار باألمبلؾ العمومية لمماء إلى ترخيص تحدد كيفيات
منحو عف طريؽ التنظيـ.
1

المادة  49مف نفس القانوف.

2

المادة  51مف نفس القانوف.
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تعتبر إذف رخصة التفريغ أو الصب وسيمة قانونية تيدؼ إلى محاربة مصدر مف مصادر
التموث ووسيمة مف وسائؿ الضبط التشريعي الخاص بحماية الموارد المائية باعتبارىا إجراء
وقائي يحوؿ دوف وصوؿ المموثات لمموارد المائية.
وفي إطار تحسيف وحماية نوعية المياه تكوف حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرؾ
الميددة بتجميع البقايا عمى إثر تفريغ اإلف ارزات المموثة موضوع مخططات تحسيف وحماية نوعية
المياه  ،يشمؿ ىذا المخطط تدابير وأعماؿ تيدؼ عمى:1
 إزالة مصادر التموث الدائـ السيما بإنجاز أنظمة تصفية المياه القذرة الحضرية والصناعية، الوقاية مف مخاطر التموث العارض ووضع التدابير المبلئمة لمحد منو، تنفيذ كؿ العمميات التقنية التي تسمح بتحسيف نوعية المياه، وضع أجيزة المبلحظة ومتابعة مقاييس تبيف نوعية المياه ووضع نظاـ تنبيو مضاد لمتموث،تحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسيف وحماية نوعية المياه والموافقة عمييا وتنفيذىا عف
طريؽ التنظيـ.
وفي إطار حماية الممؾ العمومي المائي مف التموث تحدث مناطؽ حماية نوعية لممياه
بغرض الوقاية مف المواد المموثة حوؿ منشآت حصر وتعبئة ومعالجة وتخزيف المياه الباطنية أو
السطحية ،وكذا بعض الطبقات المائية اليشة والودياف ،وتشمؿ ىذه المناطؽ وبحسب ضرورات
الوقاية عمى العناصر التالية:2
 نطاؽ حماية مباشرة :تيدؼ إلى منع أي تسرب مباشر لمواد مموثة في الماء يكوف امتدادهمف األراضي المخصصة لمنشآت وىياكؿ حشد المياه ومعالجتيا وتخزينيا.
 نطاؽ حماية مقربة :ييدؼ إلى منع تدىور نوعية الماء عف طريؽ انتقاؿ جوفي أو سطحيلمواد خطرة أو سامة مف مصدر انبعاث التموث.

1

أنظر المواد مف  38إلى  42مف قانوف المياه؛ وكذا المرسوـ التنفيذي رقـ  399/07المؤرخ في  ،2007/12/23يتعمؽ
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وفيما يتعمؽ بالييئات المختصة بإقامة نطاؽ الحماية النوعية لمموارد المائية فتتمثؿ فيما
يمي:
* بالنسبة لممنشآت واليياكؿ الموجودة سابقا يكوف إقامة نطاؽ الحماية النوعية مف اختصاص:
المؤسسات العمومية أو األشخاص المعنوييف الخاضعيف لمقانوف العاـ أو الخاص أو كؿ
األشخاص الطبيعييف المستغميف لمحطات معالجة المياه ومحطة تحمية مياه البحر ،الجماعات
اإلقميمية التي تستغؿ منشآت وىياكؿ حشد المياه ومعالجتيا وتخزينيا ،المؤسسات العمومية أو
األشخاص الطبيعية والمعنوية المستغمة لمسدود أو الحواجز المائية لمآخذ المياه أو كؿ منشآت
أو ىياكؿ حشد المياه السطحية.
* بالنسبة لممنشآت واليياكؿ التي ىي في طور اإلنجاز ،يتكفؿ بيا أصحاب المشاريع
والمفوضيف أو كؿ شخص معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص إنجاز مشاريع وىياكؿ
ومنشآت حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتيا وتخزينيا.
* أما بالنسبة لممناطؽ اليشة لطبقات المياه الجوفية والودياف ،فيكوف مف اختصاص الوكالة
الوطنية لمموارد المائية بإقامة حماية نوعية.
 نطاؽ حماية بعيدة :ييدؼ إلى توسيع نطاؽ الحماية البعيدة لدعـ الحماية ضد أخطار التموثالحاد أو المنتشر أو المفاجئ يوافؽ امتداده المساحة الموجودة بيف حدود نطاؽ الحماية المقربة
ونطاؽ الحوض المنصب لممياه أو حوض تزويد الطبقات المائية الجوفية.
وعمى الصعيد المحمي نجد أنو لمبمدية والوالية دور في حماية الموارد المائية مف التموث،
حيث تعتبر البمدية النواة الرئيسية لمتنمية ،باعتبارىا قريبة مف المواطنيف ،وقد وضعت أساسا
بيدؼ تسيير شؤوف األشخاص القاطنيف بيا ،وتحسيف وضعيتيـ في مختمؼ المجاالت ،وكذا
ترقية المحيط الذي يعيشوف فيو؛ ومما ال شؾ فيو أف مشكمة الحفاظ عمى المياه مف التموث مف
أىـ القضايا المرتبطة بحياة المواطنيف.
وعمى ىذا األساس تعتبر البمدية المؤسسة الرئيسية في تطبيؽ حماية البيئة بصفة عامة،
وحماية المياه مف التموث بصفة خاصة؛ فيي التي تتحمؿ مسؤولية إنجاح السياسة الوطنية في
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مجاؿ حماية المياه ،وفي ىذا المجاؿ تقوـ البمدية بالعديد مف اإلختصاصات التي تمكنيا مف
توفير مياه محمية نظيفة وخالية مف التموث.
إف البمدية ممزمة باتخاذ التدابير المتعمقة بالنظافة العمومية أو المياه القذرة أو مكافحة
األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه ،فيذه القضايا تعد مف أىـ المشاكؿ التي تتطمب استعماؿ
أساليب الضبط اإلداري الخاص بحماية النظاـ العاـ لكونيا ليا آثار سيئة عمى صحة
المواطنيف.
وقد أوكؿ المشرع في القانوف رقـ  10/11المتعمؽ بالبمدية ،1ميمة صرؼ المياه ومعالجتيا
لمبمدية بصورة رئيسية حيث جاء في الباب الثاني والمتعمؽ بصبلحيات البمدية ،وضمف الفصؿ
الرابع المتعمؽ بحفظ الصحة والطرقات البمدية ،وضمف نص المادة  123عمى سير البمدية
بمساىمة المصالح التقنية لمدولة عمى احتراـ التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما المتعمقيف بحفظ
الصحة والنظافة العمومية ال سيما في مجاؿ صرؼ المياه المستعممة ومعالجتيا.
كما يتجمى دور الوالية في حماية البيئة بجانب البمدية ،وذلؾ مف خبلؿ اإلختصاصات
والصبلحيات المخولة ليا بموجب قانوف الوالية رقـ  ،207/12فأشارت المادة األولى في فقرتيا
الثانية مف ىذا القانوف أف اختصاصات المجمس الشعبي الوالئي تشمؿ التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية وتييئة إقميـ الوالية وحماية البيئة وترقية حصائميا النوعية.
كما تقوـ الوالية بمد المساعدات لمبمديات التابعة ليا حتى يكوف العمؿ منسجـ ومتكامؿ؛ فقانوف
الوالية أشار إ لى حماية البيئة بطريقة رسمية وبصفة عامة عف كؿ ما يمس البيئة واإلضرار بيا
عند قياـ الوالية بوضع مخططاتيا اإلقتصادية ،يتعيف مراعاة الجانب البيئي وتطبيؽ النصوص
التشريعية والتنظيمية في ىذا المجاؿ.
وفي مجاؿ حماية الموارد المائية أكد قانوف الوالية عمى أف الوالي يتولى إنجاز أشغاؿ
التييئة والتطيير وتنقية مجاري المياه في حدود اإلقميـ الجغرافي لموالية؛ فالوالي ممزـ باتخاذ كافة
1
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اإلجراءات المتعمقة بحماية الموارد المائية لما ليذه األخيرة مف آثر عمى صحة المواطنيف قصد
تفادي أخطار األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه الذي مرده امتزاج المياه المستعممة مع المياه
الصالحة لمشرب أو غياب معالجة مسبقة لممياه قبؿ توجيييا لبلستيبلؾ البشري.
كما تساىـ الوالية في ىذا المجاؿ م ف خبلؿ إنجاز أشغاؿ التييئة والتطيير وتنقية مجاري
المياه في حدود إقميـ الوالية.
ثانيا :مكافحة التموث المائي في فرسا.
تعتبر فرنسا مف الدوؿ المتقدمة التي تضاعفت فييا دور القوانيف الخاصة بحماية البيئة واف
كاف ذلؾ لـ يتحقؽ إال بطريقة تدريجية عمى مراحؿ ،حيث بدأت الطفرة التشريعية ليذه القوانيف
منذ عاـ  1975والتي تمخضت عف إصدار العديد مف القوانيف البيئية اليامة.1
ومف بيف القوانيف الفرنسية التي صدرت لحماية البيئة المائية نذكر القانوف رقـ  3لسنة 1992
الصادر في  03جانفي  1992بشأف المياه والذي حؿ محؿ القانوف الصادر في  16ديسمبر
 1964الخاص بتنظيـ وتوزيع المياه والمكافحة ضد تموثيا ،وقد حرص المشرع الفرنسي عمى
التأكيد في ىذا القانوف عمى بعض المبادئ اليامة والرئيسية ،حيث اعتبر الماء جزء مف الثروة
العامة المشتركة لؤلمة وأف حمايتو والمحافظة عميو مف الناحية النوعية والكمية وتطوير مصادر
تمثؿ مصالح عامة.2
كما منع القانوف رقـ  633لسنة  1975المتعمؽ بالنفايات رمي ىذه األخيرة في الوسط
الطبيعي مباشرة ألنيا تؤدي بطبيعة الحاؿ إلى إلحاؽ أضرار بالتربة والماء...إلخ؛ ما يبلحظ أف
المشرع الفرنسي قد تصدى لمنفايات عمى أساس موضوعي بحيث أنيا قد تؤدي إلى اإلضرار
بالمحيط.3

Voir : Michel. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, paris, 1996, p 711.
Voir : J. louis, Brèves notes sur la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la documentation française, 1992, p 61.
Voir : Michel Prieur, op. Cité, p 713.

111

1
2
3

المطمب الثالث :الحماية الجنائية لممياه.
إف قانوف المياه الجزائري كغيره مف القوانيف المقارنة ال يقؼ عند تجريـ األفعاؿ الضارة
بالموارد المائية وتحديد األشخاص المسؤوليف جزائيا ،وانما امتدت حمايتو إلى وضع آليات
ج ازئية تيدؼ إلى قمع ىذه الجرائـ ،وال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ توفر جياز رقابي فعاؿ ىدفو
البحث عف المخالفات التي تطاؿ الممؾ العمومي المائي ومعاينتيا وتقديـ أصحابيا أماـ
القضاء ،قصد توقيع الجزاء المناسب حسب خطورة األفعاؿ.
وقد خصص المشرع الباب التاسع مف قانوف المياه لبياف الحماية الجنائية المقررة لممياه،
وىذا ما يظير مف خبلؿ انشاء شرطة خاصة بالمياه (فرع أوؿ) كجياز مكمؼ بالبحث عف
المخالفات المقررة بموجب قانوف المياه ،فضبل عف تبياف مختمؼ الجرائـ المتصمة بالمياه
والعقوبات الجزائية المقررة ليا (فرع ثاني).
الفرع األول :تدخل شرطة المياه كجياز مكمف بمعاينيا الجرائم الماسة بالممك العمومي
المائي.
مف أجؿ تفعيؿ السياسة الوطنية في مجاؿ الموارد المائية ومعاينة مختمؼ المخالفات
الماسة بيذا المصدر الحيوي أنشأ المشرع بموجب قانوف المياه شرطة لممياه كجياز متخصص.
ويعتبر موضوع شرطة المياه مف بيف المواضيع اإلدارية والقانونية الحيوية في مجاؿ المياه؛
خاصة في ىذا الظرؼ بالذات المتميز بندرة ىذه المادة الثمينة التي ال تعوض ببديؿ آخر؛ لذلؾ
أوكؿ ليا ميمة الضبط اإلداري الخاص بالموارد المائية.
وسنتناوؿ ضمف ىذا الفرع اإلطار التنظيمي شرطة المياه (أوال) ثـ تبياف صبلحياتيا
(ثانيا).
أوال :اإلطار التنظيمي لشرطة المياه.
تعتبر شرطة المياه عبارة عف ىيئة مختصة تابعة لئلدارة المكمفة بالموارد المائية مف أجؿ
حماية الثروة المائية بشتى أنواعيا ،والتي تتمتع بسمطة البحث والتحري والمعاينة والتحقؽ مف
المخالفات التي يرتكبيا األشخاص داخؿ التراب الوطني قصد إثباتيا محاضر مف التطبيؽ
الصارـ لمقانوف.
112

يتبيف أف شرطة المياه تابعة لسمطة الوصاية ،أي أف الييئة أو سمؾ الموظفيف
المتخصصيف في البحث والمعاينة والمراقبة في كؿ ما يتعمؽ بميداف الموارد المائية والمحافظة
عمييا يتبعوف لسمطة رئاسية تختمؼ حسب اإلدارة أو المصمحة التي ينتموف إلييا.
فرغـ أف ىؤالء يخضعوف لمقانوف األساسي لمموظفيف المنتميف إلى األسبلؾ الخاصة باإلدارة
المكمفة بالموارد المائية سواء لدى المصالح المركزية لئلدارة المكمفة بالموارد المائية أو المصالح
غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة ليا؛ وىذا ما نصت عميو المادة  159مف قانوف
المياه ":تنشأ شرطة لممياه تتكوف مف أعواف تابعيف لئلدارة المكمفة بالموارد المائية.".
لكف المشرع سمح لبعض الو ازرات األخرى غير و ازرة الموارد المائية أف تستفيد مف بعض
الموظفيف ،بحيث يكونوا في وضعية خدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية تتبع و ازرات أخرى
مثمما نصت عميو المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  361/08المتضمف القانوف األساسي
النموذجي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى األسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالموارد المائية.1
وعميو ،فسمطة الوصاية ال تنحصر في الو ازرة المكمفة بالموارد المائية فقط بؿ تمتد إلى الجية
التي يتبعيا ليا ىؤالء الموظفيف ،فالمادة  53مف المرسوـ التنفيذي المذكور أعبله تنص ":يكوف
سمؾ شرطة المياه تحت السممية"؛ ومعنى ذلؾ أف كؿ موظؼ يتمقى التعميمات والتوجييات فيما
يتعمؽ بالمياـ المنوطة بو مف قبؿ السمة السممية التي يتبعيا.
وعميو ،فإف سمؾ شرطة المياه ال يتمتع باإلستقبللية اإلدارية ،وانما ىو عبارة عف مجموعة
مف الموظفيف المختاريف عف طريؽ اإلمتحانات المينية والمسابقات أو عف طرؽ اإلختيار مف
بيف ميندسي الدولة في الموارد المائية المثبتيف لسنوات خدمة فعمية محددة في المادة  54مف
المرسوـ التنفيذي رقـ 361/08؛ ثـ يتـ توزيعيـ حسب حاجات اإلدارات العمومية ومؤسسات
الموارد المائية أو مؤسسات أخرى تابعة لو ازرات أخرى.
إف ىذا السمؾ مف الشرطة اإلدارية يعتبر مف الييئات الخاصة ،فيي تتخصص في ميداف
واحد وفي موضوع محدد عمى سبيؿ الحصر والمتمثؿ في حماية الموارد المائية؛ وىذا مف خبلؿ
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  361/08المتضمف القانوف األساسي النموذجي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى األسبلؾ الخاصة
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الكشؼ عف األشخاص المخالفيف لقانوف المياه بحيث ال يمكف أف تتعدى اختصاصاتيـ إلى
ميداف آخر غير محدد مف طرؼ المشرع.
وفيما يتعمؽ بالتركيبة البشرية لشرطة المياه ،ففي التشريع الجزائري السابؽ الصادر بموجب
القانوف رقـ  17/83المتضمف قانوف المياه العدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ  13/96فمف خبلؿ
 143كانت تسند ميمة مراقبة المياه والبحث عف المخالفات المحددة في ىذا القانوف لكؿ مف
ضباط الشرطة القضائية وأعوانيا والميندسيف والتقنييف الساميف والتقنيوف المختصوف والنواب
التقنيوف وكؿ أعواف االستغبلؿ المتواجديف عمى مستوى محيطات الري التابعوف لو ازرة الموارد
المائية ،ولكف ليس كؿ ىؤالء يمكنيـ القياـ بالبحث عف المخالفات ،إنما يعينوف بواسطة مقررة
و ازرية مف بيف مستخدمي الري الذيف ليـ خبرة ال تقؿ عف سنتيف.1
بينما تتكوف شرطة المياه حسب قانوف المياه الصادر سنة  2005مف أعواف تابعيف لئلدارة
المكمفة بالموارد المائية ،يعينوف بموجب قرار وزاري ،أما فيما يتعمؽ بالقانوف األساسي الخاص
بيـ ومستوى التكويف لؤلعواف التابعيف ليا والعبلوات التي يستحقونيا وكذا وجوب حمؿ الشارات
المميزة ليـ فيتـ عف طريؽ التنظيـ؛ ويتعمؽ األمر بالمرسوـ التنفيذي رقـ  361/08السالؼ
الذكر.
يتبيف أف المشرع تفطف إلى أف التشكيمة الكبيرة مف األعواف التي أوكمت ليـ ميمة البحث
والمراقبة والمعاينة إلى حد ما ،ذلؾ أف تمؾ المياـ كانت وكأنيا إضافية بالنسبة لوظائفيـ
الرئيسية التي تـ تعيينيـ فييا .وىكذا فإف التشريع الحالي أنشأ سمؾ شرطة لممياه وصنؼ في
ثبلث رتب حسب المادة  52مف القانوف األساسي وىـ عمى التوالي:
 رتبة مفتش .inspecteur -رتبة مفتش رئيس .inspecteur en chef

 رتبة مفتش عميد .divisionnaire inspecteur1

المرسوـ التنفيذي رقـ  ،348/98المؤرخ في  ،1998/11/07يحدد شروط وكيفيات تطبيؽ المادة  143مف القانوف رقـ

 17/83المؤرخ في  ،1983/06/16المعدؿ والمتمـ المتضمف قانوف المياه ،ج.ر ،رقـ  ،83المؤرخة في  ،1998/11/08ص
.19
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كما نبلحظ أيضا أف المشرع أعطى شرطة المياه صفة شبو قضائية؛ خاصة عندما نجد أف
األعواف التابعيف ليا يؤدوف اليميف أماـ محكمة إقامتيـ اإلدارية وليس أماـ الجية اإلدارية التي
يتبعونيا ،لممارسة مياميـ وىذا ما نصت عميو المادة  159مف قانوف المياه في فقرتيا الثانية
مف أنو  ":يؤدي أعواف شرطة المياه أماـ محكمة إقامتيـ اإلدارية لممارسة وظائفيـ ،اليميف
اآلتي :أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أؤدي وظيفتي بأماف واخبلص وأف أحافظ عمى سر المينة
وأسير عمى تطبيؽ قوانيف الدولة".
وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة في ىذا اإلطار ،نجد قانوف المياه المغربي السالؼ الذكر
الذي أكد أف األشخاص المعينيف ضمف شرطة المياه يتـ تعيينيـ بموجب قرار صادر عف كتابة
الدولة المكمفة بالمياه بعد استشارة مدير وكالة الحوض المائي المختص في ذلؾ بصفة أصمية؛
لكف قبؿ مباشرة مياـ يتعيف عمييـ أداء اليميف أماـ المحكمة اإلبتدائية المختصة وفقا لما يوجبو
ظيير  .11914/05/01وقبؿ ذلؾ ال تكوف ليـ الصفة في مباشرة ما تسمح بو المواد مف 104
وما بعدىا واال فقدت المحاضر التي ينجزونيا قوتيا الثبوتية لصدورىا مف جية غير مسؤولة.2
ولقد أكد المشرع الجزائري في المادة  160مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه عمى
ممارسة أعواف شرطة المياه لصبلحياتيـ عمى ضوء قانونيـ األساسي وأحكاـ قانوف اإلجراءات
الجزائية سيما المادتيف  3/14و .27
وعميو  ،تتميز الضبطية القضائية في مجاؿ القوانيف المتعمقة بحماية البيئة عموما والمياه
بصفة خاصة بأىمية دورىا الذي يعتمد عمى الطبيعة الخاصة لمياـ مف تمنح ليـ صفة
الضبطية؛ بحيث يجب أف يكونوا عمى قدر كاؼ مف التأىيؿ الفني والخبرة العممية عمى نحو
تمنح ليـ امكانية ضبط واثبات كافة الجرائـ ،فبل يمكف أف يستقؿ بيذه الميمة مأمورو الضبط
ذوو االختصاص العاـ لما قد يستمزمو الكشؼ عف بعض الجرائـ الخاصة بالمياه مف توافر
متخصصيف قادريف عمى استعماؿ بعض األجيزة الفنية الدقيقة واف كاف ذلؾ ال ينفي حؽ
1

المادة  104مف قانوف المياه المغربي رقـ .10/95

2

أنظر :عشواف عبد اهلل ،دور القضاء في حماية الممؾ العمومي المائي :قراءة في القانوف رقـ  10/95المتعمؽ بالماء ،مجمة

ندوات محكمة فاس ،صادرة عف قضاة محكمة ،المغرب ،العدد  ،11فيفري ،2011 ،ص .66
115

مأموري الضبط القضائي ذوي اإلختصاص العاـ مف ضبط مختمؼ الجرائـ المنصوص عمييا
في قانوف العقوبات والقوانيف المكممة لو؛ كقانوف المياه الذي أكد في المادة  161منو أف
المخالفات المرتكبة خرقا ألحكاـ قانوف المياه تكوف محؿ بحث ومعاينة وتحقيؽ يقوـ بو ضبط
وأعواف الشرطة القضائية أعواف شرطة المياه.
كما يتبيف أيضا أف اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي اإلختصاص الخاص ال
يسمح ليـ بكافة اختصاصات مأموري الضبط القضائي المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات
الجزائية والتي ال يتطمب أداؤىـ ألعماليـ ممارستيا بشأف ىذا النوع مف الجرائـ ،فمثبل قانوف
اإلجراءات الجزائية الفرنسي في المادة  28منو نجده يؤكد عمى أف الموظفيف وأعضاء اإلدارات
والخدمات العامة الذيف تمنح ليـ قوانيف خاصة بعض سمطات الضبط القضائي الخاص تمارس
في إطار الشروط والقيود المبينة ليـ في القانوف ،فبل يسمح ليـ اتخاذ إجراء أو استعماؿ أي
سمطات غير معترؼ بيا.1
وبناء عمى المادة  27مف قانوف المسطرة الجنائية المغربي ،فإنو ال يمكف لمعوف المعيف طبقا
لممادة  104مف قانوف المياه معاينة وانجاز محاضر خارج اختصاصو المحدد بمقتضى القانوف،
وىي اختصاصات ال تخرج عف ثبلث:
 المخالفات المتعمقة باستغبلؿ الممؾ العمومي المائي؛ عدـ احتراـ شروط االستغبلؿ المحددة مف طرؼ وكاالت الحوض المائي في مقرر الترخيصأو عقد اإلمتياز أو دفتر الشروط؛
 المخالفات المتعمقة باألعماؿ الممنوعة بمقتضى التنظيمات الخاصة بالممؾ العمومي المائي.ويمزـ العوف المعيف بالبحث والتدقيؽ في حدود سمطاتو وصبلحياتو ،فالصفة الضبطية ال تكوف
خارج نطاؽ وظيفتو إال في حاالت دقيقة ،فمثبل قانوف المياه والغابات المنظـ لممخالفات المتعمقة

1

أميف مصطفى محمد ،الحماية اإلجرائية لمبيئة :المشكبلت المتعمقة بالضبطية واإلثبات في نطاؽ التشريعات البيئية ،دار
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باألنيار والبحيرات والمياه الراكدة التي أسند ظيير  1917سمطة معاينتيا ألعواف المياه
والغابات.1
وبالرجوع لمقانوف الجزائري نجد المادة  27مف قانوف اإلجراءات الجزائية تقضي ":يباشر
الموظفوف وأعواف اإلدارات والمصالح العمومية بعض سمطات الضبط القضائي التي تناط بيـ
بموجب قوانيف خاصة وفؽ األوضاع وفي الحدود المبينة بتمؾ القوانيف.
ويكونوف خاضعيف في مباشرة مياـ الضبط القضائي الموكؿ ليـ ألحكاـ المادة  13مف ىذا
القانوف.".
ثانيا :صالحيات شرطة المياه.
إف صبلحيات شرطة المياه محددة في قانوف المياه ضمف الباب التاسع المعنوف ب"شرطة
المياه" تحت الفصؿ األوؿ الموسوـ ب" صبلحيات شرطة المياه" مف المادة  161إلى المادة
 ،165وتتمخص ىذه الصبلحيات فيما يمي:
 أعطى المشرع ألعواف شرطة المياه في إطار قواعد البحث التمييدي الذي ييدؼ إلى جمعاإلستدالالت واجراء التحري ات البلزمة لتسييؿ التحقؽ مف الوقائع والتثبت منيا ،صبلحية الولوج
إلى المنشآت واليياكؿ المستغمة بعنواف استعماؿ الممؾ العمومي المائي ،باإلضافة إلى إمكانية
طمب تشغيميا بغية القياـ بالتحقيقات البلزمة واإلطبلع عمى أي وثيقة يرونيا ضرورية ألداء
مياميـ.2
ولقد تـ ال تنصيص عمى ىذه الصبلحية في التشريع المغربي المتعمؽ بالمياه في المادة 105
منو ،والتي سمح فييا ألعواف الضبط القضائي الخاص في مجاؿ المياه بالولوج لآلبار ومنشآت
جمب المياه أو صب الماء في إطار الشروط المحددة في الفصميف  64و  65مف قانوف
المسطرة الجزائية.

1

أنظر :عشواف عبد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص .72

2

المادة  163مف قانوف المياه.
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كما أعطى المشرع المغربي إمكانية أخذ العينات واإلحتفاظ بيا قصد إجراء التحاليؿ المخبرية
عمييا وفحصيا لمتأكد مف مطابقتيا لما يفرضو قانوف المياه.1
 في حاالت التمبس ،أجاز المشرع الجزائري ألعواف شرطة المياه تقديـ المعني المتمبس بتيمةالمساس بالممؾ العمومي المائي أماـ وكيؿ الجميورية أو ضابط الشرطة القضائية إال في حالة
وجود مقاومة وجود مقاومة وتشكيؿ خطر ،فإنو يتعيف ذكر ذلؾ في محضر المعاينة.
كما أجاز المشرع ألعواف شرطة المياه االستعانة بالقوة العمومية أثناء تأدية مياميـ.2
تجب اإلشارة أف مجمؿ أعماؿ البحث والمعاينة والتحقيؽ في المخالفات المخمة بقانوف
المياه ،تثبت في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبيا أو أصحابيا ،3باعتبار أف
المحضر يشكؿ اإلطار القانوني الذي يعكس كؿ العمميات التي يباشرىا ضابط شرطة المياه
المختص ويجب أف يتضمف محضر مخالفة أحكاـ قانوف المياه ما يمي:4
* اسـ مديرية الموارد المائية المختصة؛
* الدائرة أو البمدية التي ارتكبت فييا المخالفة؛
* السنة ،الشير ،اليوـ الذي قاموا فيو بالمعاينة؛
* اسـ ولقب أعواف شرطة المياه المحمفوف ورقـ المقرر المعينوف بو؛
* التعريؼ بمرتكب الجريمة(االسـ والمقب وتاريخ مكاف الميبلد ،المينة والعنواف مع وصؼ
المخالفة.
1

وىنا نذكر مجموعة مف الضوابط التي يتعيف مراعاتيا عند أخذ العينات وىي:

 وضع األختاـ عمى كؿ عينة مأخوذة؛ في حالة وقوع أخذ العينات بحضور مالؾ أو مستغؿ منشأة الصرؼ ،فإنو يتعيف إخطاره بذلؾ؛ وىنا يستشؼ أف األخذ ليسمتوقؼ عمى إرادة ىذا األخير ،كما يتعيف تسميمو عينة مختومة مطابقة لمعينة المأخوذة؛

 -يتعيف اإلشارة في المحضر المنجز لما سمؼ مف عمميات؛

 تحرير المحضر فو ار طبقا ألحكاـ المادة  106مف قانوف المياه المغربي ،والفورية تعني انجاز العممية بالنظر إلمكانية تعرضالعينات لمتمؼ فتفسد وتصبح غير قابمة إلثبات المخالفة.

2

أشار إلى ىذا الحؽ التشريع المغربي المتعمؽ بالمياه في المادة .109

3

المادة  162مف قانوف المياه.

4

أنظر محضر المخالفة النموذجي الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  348/98السالؼ الذكر.
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* مبلحظات العوف وتاريخ ومكاف تحرير المحضر؛
* امضاء مرتكب المخالفة والعوف المحقؽ.
يرسؿ محضر معاينة المخالفة إلى كؿ مف وكيؿ الجميورية المختص إقميميا ،المدير الوالئي
المكمؼ بالموارد المائية.1
يتولى وكيؿ الجميورية في حاؿ ثبوت المخالفات عمى الممؾ العمومي تحريؾ الدعوى
العمومية ومباشرتيا؛ واذا كانت أغمب الجرائـ التي تمت معاينتيا مف طرؼ األشخاص المؤىميف
واثباتيا في محاضر ليا حجية ،فيكوف عمى النيابة عندئذ إعداد الممؼ واحالة المتيـ عمى
المحكمة لمحاكمتو طبقا لمتشريع المعموؿ بو.
يتبيف أف مأموري الضبط القضائي ذوي اإلختصاص الخاص يتمتعوف بصبلحيات ميمة
وحساسة في نفس الوقت ،وفي المقابؿ نجد أف المشرع منح ليـ حماية قانونية تتجمى:
* تجريـ أي فعؿ يعيؽ أو يمنع أداء مأموري الضبط القضائي المختص وعدـ مخالفة أوامرىـ.
* امكانية طمب تسخير القوة العمومية لمساعدتيـ في تأدية مياميـ.
إف الموارد المائية أصبحت ميددة بفعؿ اإلعتداءات والتجاوزات المبلحظة والمسجمة عمى
الممؾ العمومي المائي ،دوف مراعاة اإلجراءات القانونية المحددة وال احتراـ لممقاييس التقنية،
ويتعمؽ األمر ىنا بعجز السمطة العمومية في ميمتيا "كشرطة المياه" ال سيما عمى مستوى
تطبيؽ القوانيف وفرض الرقابة وانزاؿ العقوبات الردعية.
األمر الذي أدى إلى اعتداءات متكررة عمى الممكية العمومية لممياه ،كاإلقتطاعات الفوضوية
لممياه ،وسرقة رماؿ الودياف ،وحفر آبار غير مشروعة ،وعمميات الربط غير المشروعة وغير
المراقبة في نفس الوقت .ىذه التجاوزات تولدت عنيا مشكبلت عديدة تمثمت في استغبلؿ مفرط
لمطبقات المائية الجوفية ،وتمويث الموارد المائية السطحية وتأثيراتيا الخطيرة عمى الصحة
العمومية.
1

المادة  3مف المرسوـ التنفيذي رقـ .348/98
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وتشير حصيمة لنشاط شرطة المياه الممخص خبلؿ سنة  2002إلى ما يمي:1
* عدد اعواف شرطة المياه المؤىميف ىو  600موزعيف عبر التراب الوطني.
* عدد المخالفات المسجمة عمى مستوى  37والية بقدر ب  1359مخالفة بعد أف كانت
سنة 1998تقدر ب .2141
* عدد المتابعات القضائية المعمنة قدر ب .229
وتنقسـ المخالفات الرئيسية المسجمة خبلؿ نفس السنة كما يمي:2
* اقتطاعات المياه غير المشروعة.689 :
* األضرار البلحقة بالمنشآت المائية.115 :
* السقي بالمياه المستعممة (القذرة).355 :
وتنصب العقوبات المعمنة مف طرؼ المحاكـ حوؿ غمؽ اآلبار غير الشرعية ودفع الغرامات
المالية.
كما تعاني شرطة المياه في الجزائر زيادة عمى قمة أعوانيا مف نقص في اإلمكانيات
والوسائؿ المبلئمة التي تساعدىا عمى متابعة ومحاربة الجرائـ المرتكبة ىذا مف جية ،ومف جية
أخرى أف ىناؾ حاالت لمغش تـ تسجيميا في عممية استغبلؿ المياه المعدنية ،بحيث لوحظ أف
جيات كثيرة استثمرت في ىذا المجاؿ دوف احتراـ الشروط؛ سواء تعمؽ األمر بمدى مطابقة
اإلمتياز الممنوح لمقاييس االستغبلؿ أو تمؾ المتصمة بعامؿ النوعية التي يبدو أف سببيا الرئيس
يعود لغياب الرقابة المستمرة والصارمة.

Ministère des ressources en eau, direction de la mobilisation des ressources en eau, bilan d’activité de la police

1

des eaux au titre de l’année, Algérie, 2002, P 2-3.
Ibid, P 3
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الفرع الثاني :تنوع الجرائم والعقوبات المقررة بموجب قانون المياه.
تضمف قانوف المياه كغيره مف التشريع ات المقارنة جممة مف الجرائـ المتعمقة بالمياه ،فضبل
عف تبياف العقوبات المقررة ليا ،وذلؾ بموجب المواد مف  166إلى  179ضمف الباب التاسع
الموسوـ ب"شرطة المياه" تحت الفصؿ الثاني المعنوف ب" المخالفات والعقوبات".1
ويبدو أف األحكاـ الجنائية الواردة في قانوف المياه تـ التنصيص عمييا مف أجؿ فرض وبسط
حماية فعالة لممياه وضماف تنفيذ السياسة الوطنية المنتيجة في ىذا المجاؿ ،تماشيا مع مبدأ
إقرار الحماية لممكونات البيئية األمر الذي يؤدي بنا إلى التساؤؿ حوؿ مدى تناسب العقوبات
المقررة في قانوف المياه مع طبيعة وحجـ اإلعتداءات واألضرار الواقعة عمى الموارد المائية.
ألجؿ ذلؾ سنتناوؿ ضمف ىذا العنواف مختمؼ األعماؿ التي تشكؿ جريمة متصمة بالممؾ
العمومي المائي باإلضافة إلى تبياف العقوبات المقررة ليا.
أوال :الجرائم المتصمة بطبيعة الموارد المائية.
يقصد بيذا النوع مف الجرائـ مجمؿ األعم اؿ الماسة بمصادر الثروة المائية التي تتجمى في
حالة عدـ تبميغ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية المختصة إقميميا عند اكتشاؼ المياه الجوفية مف
طرؼ شخص طبيعي أو معنوي سواء كاف اإلكتشاؼ بصفة عمدية أو صدفة2؛ حيث كيؼ
المشرع ىذا العمؿ حسب المادة  166مف قانوف المياه عمى أنو مخالفة يعاقب صاحبيا بغرامة
مالية تتراوح بيف  5000دج إلى  10000دج.
كما جرـ المشرع مختمؼ األعماؿ واإلنجازات المؤثرة عمى طبيعة الودياف والبحيرات والبرؾ
والشطوط ،كإقامة بناءات أو غرس أشجار أو إقامة سياج ثابت ،ألف ذلؾ سيؤثر عمى مجرى
الموارد المائية وط بيعتيا؛ وقد رصد ليا المشرع العقوبة المقررة في المادة  167مف قانوف المياه
والتي تتراوح بيف  50000دج و  100000دج ضد مرتكبي ىذه الجرائـ.

1

نظميا المشرع المغربي في قانوف المياه رقـ  10/95مف المادة  110إلى المادة  123ضمف الباب الثالث عشر المعنوف

"بشرطة المياه-المخالفات المقررة" تحت الفرع الثاني الموسوـ ب "العقوبات".

2

المادة  5مف قانوف المياه رقـ .12/05
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كما اعتبر المشرع استخراج مواد الطمي بأي وسيمة كانت أو إقامة مرامؿ في مجاري
الودياف دوف ترخيص ،جريمة يعاقب عمييا طبقا ألحكاـ المادة  168مف نفس القانوف بالحبس
مف سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية مف  200000دج إلى  2000000دج.
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمختمؼ التصرفات التي تعرقؿ التدفؽ الحر لممياه السطحية في مجاري
الودياف الماسة باستقرار الحواؼ والمنشآت العمومية ،وىو ما نصت عميو المادة  169مف نفس
القانوف التي تعاقب صاحبيا بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير وبغرامة مالية مف  50000دج
إلى  100000دج أو بإحدى العقوبتيف.
وبالرجوع أيضا إلى المادة  170نجدىا تؤكد أف عمميات انجاز اآلبار أو حفر دوف
ترخيص أو القياـ بتغيرات في المنشآت الموجودة والتي مف شأنيا أف تؤدي إلى استنزاؼ
المنسوب المستخرج ،تعتبر جريمة يعاقب عمييا بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنوات
وبغرامة مف  50000دج إلى  100000دج.
مف خبلؿ ما سبؽ تتجمى الحكمة مف منع التصرفات واألعماؿ المذكورة أعبله لكونيا تمس
بطبيعة الموارد المائية وتعرقؿ برامج استغبلليا وتسييرىا مف طرؼ اإلدارة المكمفة بالموارد
المائية التي تعتمد عمى أسموب المخططات التوجييية لتييئة الموارد المائية المنشأة عمى مستوى
كؿ وحدة ىيدروغرافية بغية وضع خيارات استراتيجية لتعبئة الموارد المائية.
ثانيا :الجرائم المتعمقة بنوعية المياه.
إف حماية الموارد المائية ال يكوف مف الناحية الكمية فقط وانما أيضا مف الناحية النوعية،
لذلؾ نجد أغمب التشريعات المتعمقة بالمياه تؤكد عمى ضرورة حماية الموارد المائية واألوساط
المائية مف كؿ أنواع التموث وذلؾ مف أجؿ ضماف وفرتيا مف الجانب النوعي وحفاظا عمى
الصحة والنظافة العموميتيف والتي تعد أحد أىـ األىداؼ المتوخاة مف قانوف المياه رقـ .12/05
وعميو ،يشكؿ تموث المياه –ال سيما المياه العذبة الصالحة لمشرب -خطورة بالغة عمى صحة
اإلنساف مف خبلؿ إصابتو باألمراض المعوية وىي تعد أمراض متنقمة عبر المياه ويطمؽ عمييا
 les maladies a transmission hydriqueونذكر منيا :الكوليرا ،التيفويد ،المبلريا...إلخ.
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لذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى نقاوة المياه وحمايتيا مف شتى أنواع التموث ،نجد قانوف المياه
جرـ عمميات رمي اإلف ارزات أو تفريغيا أو وضع المواد السامة في األمبلؾ العمومية المائية دوف
ّ
ترخيص مف خبلؿ المادة  171منو ،كما رصد غرامة مالية تقدر ب  10000دج إلى

 100000دج ضد مرتكبي ىذه األفعاؿ.
كذلؾ منع قانوف المياه القياـ بتفريغ المياه القذرة في اآلبار والحفر وأماكف التقاء المياه وأماكف
الشرب العمومية والينابيع والودياف والقنوات؛ كما حظر دفف المواد غير الصحية المموثة لممياه
الجوفية أو إدخاليا ضمف المنشآت المائية المخصصة لمتمويف بالمياه ،فضبل عف جريمة رمي
جثث الحيوانات أو دفنيا في المسطحات المائية والينابيع وأماكف الشرب العمومية ،حيث
اعتبرت المادة  172ىذا الفعؿ األخير بمثابة جنحة يعاقب مرتكبيا بالحبس مف سنة إلى خمس
سنوات وبغرامة مالية مقدارىا  50000دج إلى  1000000دج.
كما اعتبر المشرع الجزائري توريد المياه غير المطابقة لممعايير الصحية والنوعية مف طرؼ
األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف والموجو لبلستيبلؾ البشري جنحة يعاقب عمييا بموجب
المادة  176مف نفس القانوف بالحبس مف سنة إلى سنتيف وبغرامة مف  200000دج إلى
 1000000دج.
فغالبا ما يكوف مصدر ىذه المياه مجيوال مما يشكؿ خط ار عمى صحة المواطنيف المستعمميف ليا
سيما الذيف يقطنوف بالمناطؽ العمرانية.
أما بالنسبة الستخداـ المياه القذرة (الصرؼ الصحي) في عمميات السقي ،فقد صنفت
بموجب المادة  179كجنحة يعاقب عمييا بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مف
 500000دج إلى  1000000دج ،ذلؾ ألف استعماؿ ىذا النوع مف المياه في سقي
الخضروات يؤدي إلى تعرض صحة اإلنساف إلى عدة مخاطر.
ثانيا :الجرائم ذات الصمة بمنشآت الموارد المائية.
تضمف قانوف المياه مجموعة مف التدابير ذات الطابع الوقائي التي تمزـ أصحاب المنشآت
المتعمقة بالموارد المائية بتطيير المياه المستعممة بواسطة أجيزة التصفية بغية معالجة المياه
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المتسربة؛ ويترتب عف عدـ القياـ بذلؾ عقوبة جزائية محددة بموجب المادة  173والمقدرة بغرامة
مالية مف  100000دج إلى  1000000دج.
كما اعتبر عممية إنجاز آبار أو القياـ بأعماؿ الحفر الستخراج المياه الجوفية أو القياـ
بإنجاز منشأة لمتنقيب أو البحث عف منبع لممياه الموجية لبلستغبلؿ التجاري غير المرخص بيا،
أو انجاز منشأة لتحويؿ المياه أو ضخيا وحجزىا أو إنجاز أي منشأة بغرض استخراج المياه
الجوفية أو السطحية دوف ترخيص مف اإلدارة المكمفة بالموارد المائية المختصة إقميميا ،عبارة
عف جنحة يعاقب مرتكبيا طبقا لممادة  174مف نفس القانوف بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف
وبغرامة مف  100000دج إلى  500000دج.
اعتبر المشرع أيضا بموجب المادة  177عمميات تفريغ المياه في الشبكة العمومية أو في محطة
تصفية المياه القذرة دوف رخصة أو عدـ إخضاع ىذا التفريغ لممعالجة المسبقة جريمة يعاقب
فاعميا بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير وبغرامة مالية مف  100000دج إلى  500000دج
أو بإحداىما .ينطبؽ كذلؾ الحاؿ بالنسبة لعمميات إدخاؿ المواد الصمبة أو السائمة أو الغازية في
منشآت التطيير الماسة بصحة عماؿ المنشأة المعرقمة لسيرىا الحسف ،أيف اعتبرت بمثابة جنحة
معاقب عمييا بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات

وغرامة مالية مف  100000دج إلى

 500000دج.
تجب اإل شارة ،أف مختمؼ الجرائـ المرتكبة في مجاؿ المياه تضاعؼ عقوبتيا في حاؿ
العود ،كما يمكف مصادرة مختمؼ التجييزات والمعدات التي استعممت في ارتكاب الجريمة.
يتجمى في األخير أف المشرع الجزائري قد خص قطاع الموارد المائية بأعواف متخصصيف
يتولوف أعماؿ البحث والتحري عف المخالفات المتعمقة بالمياه ،وذلؾ مف خبلفا لما كاف سائدا
في السابؽ ،حيث كانت ميمة التحري مقتصرة بصفة حصرية عمى األعواف التابعيف إلدارة
الموارد المائية.
غير أنو في الشؽ المتعمؽ بالسياسة العقابية في المجاؿ المائي ،وبالرغـ مف رصد عقوبات
صارمة تتناسب مع حجـ األفعاؿ الماسة بالمورد الحيوي ،بحيث قد تصؿ عقوبات المخالفات
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إلى مميوني دينار جزائري كما ىو مقرر في المادة 167؛ كما قد تصؿ عقوبة الحبس في حدىا
األقصى إلى غاية خمس سنوات مثمما ىو مقرر في أحكاـ المادة  172مف نفس القانوف.
إال أف إجراءات المتابعة الجزائية التي تخضع لمقواعد العامة المقررة في قانوف اإلجراءات
الجزائية ،بحيث يبقى حؽ المتابعة مف اختصاص النيابة العامة المختصة إقميميا وال يختص بيا
القاضي الجنائي مف تمقاء نفسو وىو ما يعد مسمكا تقميديا ال يتماشى مع الطبيعة الخاصة
لمجرائـ التي تمس بالمكونات البيئية –األوساط الطبيعية -التي تستوجب إجراءات السرعة
والمرونة في التنفيذ بغية تفادي تدىور الموارد المائية.1

1

بف حمالة سامي ،مظاىر الحماية القانونية لمموارد المائية في ضوء تشريع المياه في الجزائر ،المرجع السابؽ ،ص .269
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خاتمة الفصل األول
يتضح جميا مف خبلؿ ما سبؽ أف المشرع الجزائري أراد مف خبلؿ قانوف المياه الصادر
في سنة  2005والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو تدارؾ النقائص السابقة المسجمة في
السياسة الوطنية لممياه ،ورد اإلعتبار ليذا المورد الحيوي األساسي في الحياة اليومية لممواطنيف
وكذا الحياة اإلقتصادية في ظؿ تنامي اىتماـ الدوؿ بالموارد المائية ،وىذا مف أجؿ تحقيؽ أمف
مائي مستداـ.
لذلؾ في ظؿ ندرة ىذا المورد الحيوي في الجزائر وضعؼ القدرات المتعمقة باالستغبلؿ
والتخزيف فضبل عف عدـ نجاعة أنظمة حمايتو مف مخاطر التموث واالستغبلؿ الفوضوي لممياه
وضعؼ التسيير ،حرص المشرع مف خبلؿ قانوف المياه عمى تبني استراتيجية جديدة قائمة عمى
التنمية المستدامة ليذا المورد مف أجؿ ضماف متطمبات األجياؿ الحاضرة مف المياه دوف
اإلخبلؿ بحاجيات األجياؿ القادمة؛ وقد تجسد ذلؾ أكثر مف خبلؿ وضع مخططات وطنية
وتوجييية لممياه واإلعتماد عمى مناىج اإلقتصاد وحماية البيئة المائية مع وضع مخططات
لمحاربة التموث ،ومف أجؿ تفعيؿ السياسة العقابية في ىذا اإلطار استحدث المشرع شرطة
متخصصة في الميداف المائي بموجب قانوف المياه األخير الذي حاوؿ تعميـ الطابع التجريمي
لمختمؼ التصرفات التي تمس بالممؾ العمومي المائي وتسميط عقوبات مقترنة مع طبيعة األفعاؿ
المرتكبة والتي قد تصؿ إلى الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
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الفصل الثاني
زخم اليياكل المؤسساتية المتدخمة في الممك العمومي
المائي.
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يعتبر قطاع الموارد المائية مف بيف القطاعات ذات الطابع االستراتيجي نظ ار لمدور الحيوي
الذي يمعبو في تفعيؿ عممية التنمية عمى المستوى الوطني ،ومف خبلؿ القراءة المتأنية والمتمعنة
لمتطور المؤسساتي الذي عرفيا قطاع المياه في الجزائر منذ سنة  1962إلى يومنا ىذا يبرز
بجبلء زخـ الييئات المكمؼ بتنفيذ السياسة الوطنية لمماء.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة لمماء شرعت السمطات العمومية في إعادة
التكييؼ الشامؿ لطبيعة التنظيـ المؤسساتي لممياه ،بغية رد اإلعتبار لعامؿ التنظيـ والتسيير
والمورد البشري ،وكذا التركيز عمى ترقية الخدمات العمومية لممياه مف الناحية النوعية والكمية
طبقا لممعايير المعموؿ بيا دوليا؛ بحيث تجمى ىذا اإلصبلح المؤسساتي في استحداث و ازرة
خاصة مكمفة بالموارد المائية بغرض إعادة تأىيؿ المياـ الحقيقية لمقطاع ،فضبل عف انشاء
مؤسستاف وطنيتاف لممياه الشروب والتطيير تحت تسمية " الجزائرية لممياه" و"الديواف الوطني
لمتطيير" ،إلى جانب الوكالة الوطنية لمموارد المائية وكذا اقتراح إعادة ىيكمة مؤسستي "الوكالة
الوطنية لمسدود" و"الوكالة الوطنية إلنجاز ىياكؿ الري األساسية وتسييرىا وصرؼ المياه"،
باإلضافة إلى تعزيز مياـ المعيد الوطني لتحسيف المستوى في التجييز".
وتجسيدا لمسار إعادة ىيكمة المؤسسات المكمفة قطاع المياه في إطار التسيير المندمج
ولجوء السمطات العمومية لتجربة التسيير المفوض لمخدمات العمومية ،استحدث المشرع ىيئة
جديدة تسمى سمط ة ضبط الخدمات العمومية لممياه تتمثؿ ميمتيا األساسية في ضماف حسف
سير الخدمات العمومية لممياه وذلؾ مف خبلؿ مراقبة مدى نجاعة الخدمات المقدمة مف طرؼ
الشركات العمومية والخاصة التي تعمؿ في قطاع المياه ،وكذا احتراميـ لمنصوص واألحكاـ
الواردة في دفتر الشروط ،باإلضا فة إلى الحسـ في المنازعات التي قد تنشأ بيف طرفي عقد
التفويض أو بيف المفوض لو والمرتفقيف.
بناء عمى ما سبؽ ،سنتناوؿ ضمف ىذا الفصؿ اإلطار اإلداري المركزي المكمؼ بالموارد
المائية (المبحث األوؿ) وكذا الوكاالت والمؤسسات ذات الطابع الوطني والجيوي المسندة إلييا
المحافظة الموارد المائية وتسييرىا(المبحث الثاني) ،باإلضافة إلى سمطة ضبط المياه مكمفة
بالضبط القطاعي لممورد الحيوي (المبحث الثالث).
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المبحث األول :وزارة الموارد المائية كييئة إدارية مركزية.
يعتبر الجياز اإلداري المركزي إحدى الوسائؿ التي تستخدميا الدولة مف أجؿ تنظيـ
قطاعاتيا وتجسيد سياستيا ،كما تمعب دو ار ىاما في انسجاميا مع الواقع اإلقتصادي
واإلجتماعي والسياسي داخؿ الدولة؛ وتعتبر الو ازرة المكمفة بالموارد المائية الييئة اإلدارية
المركزية الوصية المكمفة بالحماية والمحافظة عمى الموارد المائية وذلؾ بوضع سياسة مائية
منسجمة مع الحاجيات اإلقتصادية واإلجتماعية لمدولة؛ والتي يمكف تفعيميا عمى أرض الواقع إذا
ما توفرت الو ازرة عمى الموارد البشرية والمالية والتقنية البلزمة ،وكذا تعزيزىا بمصالح خارجية
تابعة ليا وضماف التنسيؽ التعاوف مع القطاعات الو ازرية األخرى التي ليا مسؤولية اتجاه المياه
عموديا؛ باإلضافة إلى تسييؿ ميمة الو ازرة المكمفة الموارد المائية في ممارسة اختصاصاتيا
بصفة متناسقة ومنتظمة ومرنة تحقيقا لممبتغى القانوني اليادؼ إلى حماية الماء في مختمؼ
النواحي.
وسيتـ التطرؽ ضمف ىذا المبحث إلى نبذة تاريخية عف تطور الجياز اإلداري المركزي
المكمؼ بالموارد المائية مف الناحية العضوية والوظيفية (مطمب أوؿ) ،ثـ اإلنتقاؿ إلى ابراز
اإلعتمادات المالية المخصصة لو (مطمب ثاني).
المطمب األول :نبذة تاريخية عن تطور الجياز المركزي المكمف بالموارد المائية.
لـ يحظى قطاع الموارد المائية باىتماـ كبير مف طرؼ السمطات العمومية ،خبلفا
لمقطاعات األخرى ،ويظير ذلؾ مف خبلؿ التنظيـ اإلداري والتشريعي والسياسة المعتنقة في تمؾ
الحقبة ،مما جعؿ ىذا القطاع الحيوي غير قائـ بذاتو وذلؾ مف خبلؿ التأخر في تخصيص و ازرة
خاصة بو ،والذي يمكف ارجاع سببو إلى أف السمطات العمومية كانت تراه أقؿ أىمية بالمقارنة
مع القطاعات األخرى التي خصصت ليا و ازرات بأكمميا.
ومف ىذا المنطمؽ نتعرض بالدراسة إلى الييئات اإلدارية المركزية المكمفة بالموارد المائية
في الجزائر منذ االستقبلؿ والى غاية  1999في الفرع األوؿ ،بينما يخصص الفرع الثاني لمو ازرة
المستحدثة سنة  2000لمتكفؿ بقطاع الموارد المائية.
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الفرع األول :عدم استقرار واستقالل الجياز اإلداري المكمف بالمياه(تناوب قطاع المياه بين
مختمف الو ازرات).
عرؼ قطاع الموارد المائية بعد االستقبلؿ العديد مف المراحؿ واإلتجاىات التي عكست
السياسات المائية التي كانت متبعة والتغييرات عمى المستوى التنظيمي والييكمي ،بحيث تميزت
ىذه المرحمة بتذبذب وتداوؿ القطاع بيف مختمؼ الدوائر الو ازرية األخرى ذات الطابع اإلقتصادي
واإلداري ،والتي يمكف تقسيميا عمى النحو التالي:
أوال :المرحمة األولى من  1962إلى .1970
قسمت الصبلحيات المتعمقة بالموارد المائية في الفترة الممتدة مف  1962إلى  1970بيف
قطاعي األشغاؿ العمومية مف جية ،و الفبلحة مف جية أخرى.
حيث تكفمت و ازرة األشغاؿ العمومية والبناء بالمياـ الرئيسية ،وذلؾ بفضؿ مديرية عمى مستواىا
تدعى "مديرية الري" ،باإلضافة إلى مصمحتيف خارجيتيف ىما :مصمحة الدراسات العممية
"الوكالة الوطنية لمموارد المائية حاليا" ومصمحة الدراسات العامة واألشغاؿ الكبرى في مجاؿ
الري "الوكالة الوطنية لمسدود" .بينما و ازرة الفبلح واإلصبلح الزراعي فقد تكفمت مف جيتيا
بجميع الصبلحيات ذات الصمة بالسقي والعتاد ومنشآت الري.1
ثانيا :المرحمة الثانية من  1970إلى .1989
لقد تـ اعتماد ىيكؿ تنظيمي آخر تميز بتجميع المياـ المرتبطة بالمياه عمى مستوى دائرة
و ازرية واحدة تسمى "كتابة الدولة لمري ،وذلؾ بموجب المرسوـ رقـ  55-71المؤرخ في  4فيفري
 1971المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكتابة الدولة لممياه ،2بحيث تشتمؿ عمى خمس
مديريات مف بينيا المديرية العامة لمبرامج والدراسات القانونية التي تتكفؿ بتنسيؽ ومتابعة
وتخطيط مجموع برامج الدراسات واألشغاؿ الخاصة بالمياه؛ بينما تسمى المديرية الثانية بمديرية
دراسات البيئة والبحث الخاصة بالمياه تكمؼ بالقياـ بمختمؼ األبحاث والدراسات المطبقة في
1

مشروع التقرير التمييدي حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المرجع السابؽ ،ص .24

2

المرسوـ رقـ  55-71المؤرخ في  4فيفري  1971المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكتابة الدولة لممياه ،ج.ر ،رقـ ،12

المؤرخة في  9فيفري  ،1971ص .197
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ىندسة المياه واحصائيا واالستعماؿ األنسب ليا؛ أما بالنسبة لمديرية المشاريع واإلنجازات
المتعمقة بالمياه فميمتيا وضع المشاريع واألشغاؿ الرامية إلى جمع الموارد المائية ومعالجتيا
وتوزيعيا بقصد سد مختمؼ الحاجيات.
واثر إعادة تشكيؿ الحكومة بموجب المرسوـ رقـ  176-80المؤرخ في  15جواف  11980تـ
إعادة النظر في الو ازرة المشرفة عمى القطاع مرة أخرى وذلؾ بموجب المرسوـ رقـ 172-80
المؤرخ في  21جواف  1980المحدد لصبلحيات و ازرة الري ،2فأنيط ليا كؿ المسائؿ المتعمقة
بالموارد المائية والبيئة وحماية الطبيعة؛ بينما في سنة  1985تـ دمج ثبلث قطاعات في و ازرة
واحدة لمري والبيئة والغابات 3والتي بدورىا تحوي عمى مديريات مركزية مف بينيا مديرية التزويد
بالماء والتطيير تتكفؿ بحماية الموارد المائية مف الناحية النوعية والكمية ووضع وتطبيؽ
السياسة الوطنية في مجاؿ المياه.
وفي سنة  1989صدر المرسوـ رقـ  132-89المحدد لصبلحيات و ازرة الري ،وحدد في
المادتيف  2و  3منو صبلحياتيا في مجاؿ الموارد المائية حيث تتكفؿ باألعماؿ التي تيدؼ
أساسا لمبحث عف الماء لجميع اإلستعماالت والتنقيب عنو وجمبو وتخزينو وتوزيعو .كما يندرج
ضمف اختصاصيا:
 أعماؿ البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع المياه وتقدير كميتيا؛ أعماؿ التنقيب عف الماء؛ أعماؿ البحث واألرصاد الجوية والجيولوجية المرتبطة بتقويـ الموارد الماء السطحية وتحديدأماكف السدود والمنشآت األخرى الخاصة بخزف الماء؛
 األعماؿ األخرى المرتبطة بإنجاز المنشآت الكبرى واستغبلؿ الشبكات الدولية لتوزيع المياهوصيانتيا؛
1

المرسوـ رقـ  176-80المؤرخ في  15جواف  ،1980المتضمف تشكيؿ الحكومة ،ج.ر ،رقـ  30لسنة .1980

2

المرسوـ رقـ  172-80المؤرخ في  21جواف  1980المحدد لصبلحيات و ازرة الري ،ج.ر ،لسنة .1980

3

المرسوـ رقـ  131-85المؤرخ في  21ماي  ،1985المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة الري والبيئة والغابات ،ج.ر،

رقـ  ،22المؤرخة في  22ماي  ،1985ص .721
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 التقويـ المستمر الكمي والكيفي لموارد المياه الكامنة والممكف تعبئتيا ،وكذلؾ توزيع المواردالمائي حسب الحاجة.
 اقتراح مخططات التنمية عمى المستوييف البعيد والمتوسط والقريب ،ويعد الخطط الوطنيةوالجيوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصيا وتوزيعيا طبقا لؤلىداؼ المنشودة في إطار السياسة
الوطنية لتييئة اإلقميـ.
ثالثا :المرحمة الثالثة :المرحمة من  1989إلى .1999
ظير خبلؿ ىذه المرحمة تنظيـ آخر لقطاع المياه حيث أوكمت صبلحية قطاع الموارد المائية
مرة أخرى لو ازرة الفبلحة وذلؾ مف خبلؿ كتابة الدولة لميندسة الريفية والري الزراعي؛ بينما في
سنة  1994أصبحت إدارة القطاع مف صبلحيات و ازرة التجييز والتييئة العمرانية وذلؾ
بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  240-94المؤرخ في  10أوت  1994المحدد لصبلحيات
الوزير المكمؼ بالتجييز والتييئة اإلقميمية ،حيث يكمؼ باقتراح السياسة الوطنية في مياديف
التييئة والري واألشغاؿ العمومية مع ضماف متابعة تطبيقيا ومراقبتيا.
يختص الوزير في مجاؿ المياه بناء عمى المادتيف  3و  4مف نفس المرسوـ بجميع األعماؿ
التي يكوف غرضيا البحث عف الماء لكؿ المستعمميف وانتاجو وتخزينو؛ مع ضماف مختمؼ
األنشطة المتعمقة بالتزويد بالماء ذات اإلستعماؿ المنزلي والصناعي ،كما يسير عمى حماية
الموارد المائية والمحافظة عمييا وضماف استعماليا برشادة؛ ويبادر بسياسة تسعيرة الماء
ويقترحيا وينفذىا بالتنسيؽ مع القطاعات األخر ،باإلضافة إلى التكفؿ بالتقويـ المستمر لحجـ
الموارد المائية المتاحة وتسطير برامج لئلستثمار في مجاؿ تحمية مياه البحر.
مف خبلؿ العرض السابؽ يتبيف أف قطاع المياه عرؼ عدة تركيبات وتنظيمات إدارية في
مختمؼ الو ازرات مما أدى إلى احتكاكيا بعدة قطاعات متعمقة بالبيئة ،ولكف عدـ اإلستقرار
صعب عمى السمطات العمومية تنفيذ السياسة المائية
والتذبذب الذي عرفتو إدارة الموارد المائية ّ
مما نتج عنو أضرار في مختمؼ النواحي ،وىذا ما دفع بالدولة إلى التفكير في تحسيف وتنمية

الجياز المؤسساتي المكمؼ بإدارة القطاع في إطار تنمية مستدامة ،وذلؾ مف خبلؿ تخصيص
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ألوؿ مرة و ازرة يظير في تسميتيا مصطمح الموارد المائية تمعب دور كبير في ترقية وتسيير
السياسة الوطنية لممياه مف خبلؿ تنظيـ إداري خاص بيا.
الفرع الثاني :استحداث وزارة مكمفة بالموارد المائية.
تشكؿ و ازرة الموارد المائية الييئة اإلدارية الوصية المكمفة بإدارة وتسيير المياه ،والتي تـ
انشائيا في إطار إعادة ىيكمة القطاع بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  324-2000المحدد
ل صبلحيات الوزير المكمؼ بالموارد المائية الممغى بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ ،188/16
حيث تشرؼ تنفيذ السياسة الوطنية لممياه ،كما تسير عمى تطبيؽ نصوص قانوف المياه،
والمحافظة عمى الموارد المائية بشتى أنواعيا.
وسنتناوؿ ضمف ىذا الفرع اإلطار الييكمي لمو ازرة (أوال) ثـ دراسة اختصاصاتيا(ثانيا)،
وأخي ار نتطرؽ إلى المديريات التنفيذية عمى مستوى الواليات التابعة لمو ازرة المكمؼ بالموارد
المائية(ثالثا).
أوال :اإلطار الييكمي لوزارة الموارد المائية.
تشتمؿ اإلدارة المركزية في و ازرة الموارد المائية الموضوعة تحت سمطة الوزير حسب
المرسوـ التنفيذي المتضمف التنظيـ اإلداري المركزي لمو ازرة 2عمى اليياكؿ التالية :األميف العاـ،
رئيس الديواف ،المفتشية العامة ،المديريات المركزية.
 )1األمين العام :يساعده ثبلث مديري دراسات ،ويمحؽ بو مكتب التنظيـ العاـ ومكتب األمف
الداخمي لمو ازرة.
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  324/2000المؤرخ في  ،2000/10/25يحدد صبلحيات وزير الموارد المائية ،ج.ر ،رقـ ،63

المؤرخة في  ،2000/10/25ص 12؛ الممغى بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  88/16المؤرخ في  ،2016/03/01المحدد
لصبلحيات الوزير المكمؼ بالموارد المائية والبيئة ،ج.ر ،رقـ  ،15المؤرخة في  ،2016/03/09ص .6

2

المرسوـ التنفيذي رقـ  325/2000المؤرخ في  ،2000/10/25المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة الموارد المائية،

ج.ر ،رقـ  ،63المؤرخة في  ،2000/10/25ص  ،14المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  11/08المؤرخ في
 ،2008/01/27ج.ر ،رقـ  ،05الصادرة في  ،2008/01/30ص  ،7والمعدؿ والمتمـ أيضا بالمرسوـ التنفيذي رقـ 291/10
المؤرخ في  ،2010/11/23ج.ر ،رقـ  ،72الصادرة بتاريخ  ،2010/11/28ص 10؛ والممغى بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ

 89/16المؤرخ في  ،2016/03/01المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لو ازرة الموارد المائية والبيئة ،ج.ر ،رقـ  ،15المؤرخة في
 ،2016/03/09ص .09
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 )2رئيس الديوان :يساعده ثمانية مكمفيف بالدراسات والتمخيصات يكمفوف بتحضير نشاطات
الوزير وتنظيميا في مجاؿ:
 النشاطات الحكومية والعبلقات مع البرلماف والمنتخبيف، العبلقات الدولية والتعاوف، اإلتصاؿ والعبلقات مع أجيزة اإلعبلـ، متابعة الحصائؿ الموحدة لنشاطات القطاع، العبلقات مع الحركة الجمعوية والمواطنيف والشركاء اإلجتماعييف واإلقتصادييف، متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع، متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتيا، تحضير ومتابعة الممفات المتعمقة بالخدمة العمومية لممياه والمحافظة عمى البيئة. )3المفتشية العامة :أنشئت المفتشية العامة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  ،90/16المتضمف
إنشاء المفتشية العامة لو ازرة الموارد المائية والبيئة وتنظيميا وتسييرىا ،1والتي يشرؼ عمييا
مفتش عاـ يساعده ستة مفتشيف مكمفيف حسب المادة  2مف المرسوـ التنفيذي المذكور أعبله
بمياـ التفتيش والتقويـ والرقابة لدى اإلدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتيا
والمصالح غير الممركزة ،وذلؾ في المجاالت ذات الطابع التقني والتنظيمي واإلداري والمالي
وعبلقات العمؿ.
كما يكمفوف مف جية أخرى بالتأكد مف تنفيذ وتطبيؽ ومتابعة الق اررات وتوجييات الوزير المكمؼ
بالموارد المائية مع اقتراح التدابير والتوصيات التي مف شأنيا تحسيف وتعزيز عمؿ وتنظيـ
المصالح والمؤسسات التي خضعت لمتفتيش.
 )4المديريات المركزية :تحتوي الو ازرة المكمفة بالموارد المائية عمى ثبلثة عشر مديرية مركزية
مكمفة بالبيئة والتنمية والمستدامة ،الدراسات وتييئات الري ،حشد الموارد المائية ،تحمية المياه،
التزويد بالمياه الصالحة لمشرب ،التطيير ،الري الفبلحي ،التخطيط والشؤوف اإلقتصادية ،التنظيـ
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  ،90/16المؤرخ في  ،2016/03/01المتضمف إنشاء المفتشية العامة لو ازرة الموارد المائية والبيئة

وتنظيميا وتسييرىا ،ج.ر ،رقـ  ،15المؤرخة  ،2016/03/09ص .23
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والشؤوف القانونية والمنازعات ،اإلعبلـ اآللي واألنظمة اإلعبلمية ،تثميف الموارد البشرية
والتكويف ،مديرية التعاوف ،مديرية الميزانية والوسائؿ العامة.
* المديرية العامة لمبيئة والتنمية المستدامة :تكمؼ بالدراسات اإلستشرافية واعداد التقارير
والدراسات المتعمقة ب البيئة والتنمية المستدامة ،كما تساىـ في صياغة النصوص القانونية
المتصمة بالبيئة والتنمية المستدامة وتضمف تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ومخطط العمؿ الوطني
لمبيئة وتقييميا وتحيينيا ومتابعتيما ،وتضـ المديرية العامة ستة مديريات تابعة ليا تساعدىا في
ػادية مياميا.1
* مديريات الدراسات وتييئات الري :تكمؼ بإعداد مخططات تييئة الري عمى المستوييف
الوطني والجيوي بناء عمى قاعدة المعطيات المتعمقة بالموارد المائية واحتياجات المستعمميف،
باإلضافة إلى سيرىا عمى جرد وتحييف وتقييـ الموارد المائية ووضع بنؾ معطيات .2وتضـ
مديريتيف فرعيتيف ىما المديرية الفرعية لمموارد المائية والتربة وكذا المديرية الفرعية لتييئات
الري.
* مديرية حشد الموارد المائية :تبادر في إطار التسيير المدمج لمموارد المائية عمى المستوى
الوطني بدراسة وانجاز المنشآت والتجييزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويميا
وشروط استغبلليا وضماف سيرىا العادي ،والتي تضـ بدورىا ثبلث مديريات فرعية األولى مكمفة
بحشد الموارد المائية السطحية ،بينما الثانية مكمفة بالموارد المائية الجوفية ،أما المديرية الفرعية
الثالثة فتكمؼ بتسيير واستغبلؿ ىياكؿ حشد الموارد المائية.3
* مديرية تحمية مياه البحر :تكمؼ في إطار اإلتصاؿ مع الييئات والقطاعات المعنية ،بدراسة
وانجاز وتطوير المنشآت القاعدية لتحمية مياه البحر ونزع األمبلح المعادف مف المياه المالحة
ألجؿ المنفعة العمومية وضمف سيرىا العادي؛ باإلضافة إلى إعداد التنظيـ التقني في مجاؿ
دراسة وانجاز واستغبلؿ المنشآت القاعدية لحشد تحمية مياه البحر ونزح األمبلح والمعادف مف
1

المادة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  89/16المذكور أعبله.

2
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المياه المالحة والسير عمى تطبيقو؛ كما تتابع وتراقب مدى تنفيذ

اإلمتيازات والرخص

الممنوحة .1وتضـ ثبلث مديريات فرعية مكمفة بتحمية مياه والبحر ونزع المعادف مف المياه
المالحة ومتابعة اإلمتياز.
* مديرية التزويد بالمياه الصالحة لمشرب :تكمؼ بكؿ دراسة أو إجراء ذي طابع تشريعي أو
تنظيمي أو تقني يتعمؽ بتنفيذ إصبلح الخدمة العمومية الخاصة بإنتاج وتوزيع المياه؛ كما تسير
عمى التسيير العقبلني والرشيد لمموارد المائية والمنشآت واليياكؿ المتصمة بيا مع تحديد مقاييس
الستغبلليا وصيانتيا؛ كما تتابع وتراقب برامج الدراسات وانجاز المنشآت القاعدية لمتزويد
بالمياه؛ والتي تضـ ثبلث مديريات فرعية مكمفة بتنمية الماء واالستغبلؿ والمراقبة واقتصاد
الماء.2
* مديرية التطيير :تكمؼ بكؿ دراسة تنصب حوؿ تسيير وتنفيذ تحسيف الخدمات العمومية
لمتطيير وحماية الموارد المائية والمحافظة عمييا مف الناحية النوعية ،وتحدد السياسة الوطنية
لمتطيير في مجاؿ جمع وتطيير المياه القذرة ومياه األمطار مع اقتراح معايير وأنظمة وشروطا
لذلؾ تحسبا لمتسيير المدمج لمموارد المائية ؛ كما توجو وتراقب النشاط وتطور الييئات تحت
الوصاية3؛ والتي تضـ بدورىا ثبلث مديريات فرعية مكمفة بتنمية وتسيير التطيير وتثميف مواد
التطيير.
* مديرية الري الفالحي :تساىـ في إعداد المخططات الوطنية والجيوية في مجاؿ السقي
وصرؼ المياه ،وبكؿ دراسة تتمحور حوؿ تحسيف واصبلح الخدمة العمومية مف خبلؿ تكريس
اإلستغبلؿ العقبلني لممنشآت واليياكؿ والشبكات الموجية لمسقي وصرؼ المياه ،حيث تضـ
ثبلث مديريات فرعية تنشط في مجاؿ المساحات الكبرى والري الصغير والمتوسط واستغبلؿ
الري الفبلحي.4
1
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* مديرية التخطيط والشؤون اإلقتصادية :تتكفؿ بإعداد الدراسات العامة واألشغاؿ المرتبطة
بالتخطيط لممشاريع واإلستثمارات؛ كما تشارؾ في الدراسات والمخططات القطاعية وتضمف
إنجاز البرامج وتعد الحصائؿ الدورية.1
* مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات :تكمؼ بالمبادرة واعداد مختمؼ مشاريع
النصوص القانونية والتنظيمية المتصمة بالقطاع وتتابع تنفيذىا بعد دخوليا حيز التنفيذ ،كما
تضطمع بدراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعمقة بالقطاع والصفقات العمومية ذات األىمية
القطاعية.2
* مديرية اإلعالم اآللي واألنظمة اإلعالمية :تكمؼ بتنسيؽ وتطوير المنشآت القاعدية لئلعبلـ
واإلتصاؿ وضماف اإلتصاؿ والتبادؿ الدائـ لممعمومات مع اليياكؿ الخارجية لمو ازرة؛ كما تضمف
حفظ وحسف تسيير األرشيؼ.3
* مديرية تثمين الموارد البشرية :تكمؼ باقتراح وتنفيذ وترقية وتثميف سياسة تسيير الموارد
البشرية لمقطاع؛ مع ضماف تجسيد السياسة الوطنية في مجاؿ التكويف وتحسيف المستوى في
البرامج.4
* مديرية التعاون :تساىـ باإلتصاؿ والتشاور مع الييئات والقطاعات المعنية بمتابعة العبلقات
الثنائية والمتعددة األطراؼ وتطوير البحث في مجاؿ الموارد المائية والبيئة مع الييئات الدولية؛
كما تحضر وتنسؽ مشاركة القطاع في نشاطات الييئات الدولية والجيوية المتخصصة في
مجاؿ الموارد المائية والبيئة.5
* مديرية الميزانية والوسائل :تكمؼ بكؿ األعماؿ المتصمة بتمبية حاجات مصالح اإلدارة
المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائؿ المالية والمادية ،وكذا تقييـ الحاجات في مجاؿ
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اعتما دات التسيير وضماف تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجييز؛ باإلضافة إلى قياميا بجرد لمختمؼ
الممتمكات التابعة لئلدارة المركزية ومسؾ جرد لمممتمكات العقارية التابعة لممصالح غير
ممركزة.1
وصفوة القوؿ ،أف الييكؿ التنظيمي المركزي الحالي لو ازرة الموارد المائية يحتوي عمى
سبعة مديريات تختص بالمياـ ذات الطابع التقني (كالري ،مياه الشرب ،التطيير ،تحمية مياه
البحر) ،وستة مديريات ذات طابع تنظيمي تعزز وتدعـ نشاط المديريات السبعة المذكورة أعبله؛
باإلضافة إلى وجود جياز إداري يسير عمى تنظيـ وادارة مياـ ونشاطات الوزير المكمؼ
بالقطاع ،والتنسيؽ بيف مختمؼ المديريات والمصالح الفرعية لمو ازرة يتمثؿ في األمانة العامة
والديواف والمفتشية العامة .وىو الشيء الذي يبرز بأف اإلمكانيات والوسائؿ الييكمية والتنظيمية
متوفرة عمى األقؿ يمزميا اإلطار البشري الكؼء لتسييرىا.
ثانيا :اختصاصات الوزير المكمف بالموارد المائية.
إف إنشاء و ازرة مكمفة بالموارد المائية جاء نتيجة إرادة السمطات العمومية في اعتبار الماء
كممؾ اقتصادي ورىاف استراتيجي لممستقبؿ ،يتعيف إدارتو واستغبللو بطريقة عقبلنية خدمة
لمتنمية المستدامة المتكاممة عبر كافة التراب الوطني؛ إال أف انشاء و ازرة متخصصة بيذا المورد
الحيوي يقتضي تحديد وتنظيـ مياـ الجياز اإلداري المكمؼ بترجمة السياسة التنموية لمدولة مف
جية ،وبتطبيؽ السياسة الجديدة لمماء مف جية أخرى.
وقد تجمى ذلؾ بصدور المرسوـ التنفيذي رقـ  324/2000الممغى بموجب المرسوـ
التنفيذي رقـ  88/16المحدد لصبلحيات الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،فحسب المادة  3نجد
أف المياـ الرئيسية لمو ازرة المكمفة بالموارد المائية والتي تمارسيا باإلتصاؿ مع القطاعات األخرى
المعنية بمسألة الماء ،تتمثؿ فيما يمي،
 األبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمياوتحديد مواقع السدود والمنشآت األخرى لمتخزيف،
 األبحاث الجيولوجية والييدروجيولوجية الموجية لتحديد الموارد المائية ومعرفتيا وتقييميا،1

المادة  13مف نفس المرسوـ التنفيذي.
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 الدراسات المتعمقة ب تقييـ الموارد المائية غير العادية وتحديدىا وتحديد مواقع المنشآتاألساسية البلزمة لنقؿ ىذه المياه وتخزينيا ألىداؼ المنفعة العامة.
 انجاز واستغبلؿ وصيانة المنشآت األساسية لمسقي وأنظمة التطيير ووحدات التصفية. التقييـ والتقويـ المستمر كما ونوعا لمموارد المائية العادية وغير العادية.ويبادر كذلؾ بالمبادرة بسياسة تسعيرة المياه ويقترح تنفيذىا؛ كما يعد ويسير عمى تطبيؽ
المخططات الوطنية والجيوية المتعمقة بالتنمية المستدامة لمموارد المائية ،ويسير أيضا عمى
مطابقة المقاييس واحتراميا في إنجاز منشآت حشد المياه الموجية لبلستيبلؾ المنزلي والفبلحي
والصناعي وتخزينيا وتحويمييا.
 يسير عمى اإلستعماؿ العقبلني والرشيد لمموارد المائية واقتصادىا.يتبيف مف خبلؿ ما سبؽ ذكره ،أف المياـ المسندة لمو ازرة المكمفة بتسيير قطاع الموارد
المائية محددة ومعرفة عمى مستوى الجرد ،التعبئة ،التوزيع ،التسيير ،واإلنجاز وحماية المورد
الحيوي في إطار تنمية مستدامة.
وفي إطار ضماف تحقيؽ تمؾ المياـ أسندت لموزير المكمؼ بالموارد المائية بموجب المادة
 2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  88/16السالؼ الذكر ،الصبلحيات التالية:
 المبادرة والتنظيـ ومتابعة تنفيذ كؿ تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يحكـ ميداف المواردالمائية والسير عمى تطبيقو،
 إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية في مياديف الموارد المائية والبيئة ويحدد الوسائؿ القانونيةوالبشرية والييكمية والمالية والمادية الضرورية،
 تطوير جميع اليياكؿ األساسية والطاقات الوطنية وتثمينيا األمثؿ وكذا الحفاظ عمىالفضاءات الحساسة واليشة وترقيتيا،
 الممارسة الفعالة لصبلحيات السمطة العمومية في ميداف الموارد المائية والبيئة، يسير عمى تطبيؽ اإلتفاقيات الدولية في المسائؿ المرتبة بدائرتو الو ازرية ،ويتخذ التدابيرالمتعمقة بتجسيد اإللتزامات التي تعيدت بيا الجزائر.
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كما يسير الوزير المكمؼ بالموارد المائية بموجب المادة  13عمى تطوير وتثميف الموارد
البشرية لتمبية حاجات تأطير النشاطات المكمؼ بيا ،ويعد وينفذ برامج تكويف تحسيف المستوى
وتجديد المعارؼ الموجية الحتياجات القطاع؛ وذلؾ مف خبلؿ مشاركتو مع القطاعات المعنية
في إعداد وتنفيذ عمؿ الدولة في مجاؿ تكويف وتحسيف المستوى وتجديد المعارؼ وتثميف الموارد
البشرية.
ويضطمع أيضا طبقا لممادة  9بتقديـ مساىماتو لمدوائر الو ازرية المعنية قصد تنفيذ األعماؿ في
مجاؿ مكافحة األمراض المتنقمة ،اآلثار الضارة لمفيضانات ،التموث البيئي واألضرار السيما في
الوسط الحضري والصناعي ،تدىور األوساط الطبيعية والتصحر.
يتبي ف أف األىداؼ المسطرة في المياـ والصبلحيات التي أسندت لمو ازرة المكمفة بالموارد
المائية تسمح باإلعداد العقبلني والرشيد لمبرامج والمخططات واألعماؿ التي ينبغي مباشرتيا بغية
استدراؾ التأخيرات التي تراكمت في السابؽ مف جية ،وضماف تمبية أحسف لمحاجيات
اإلجتماعية واإلقتصادية في إطار تنمية مستدامة لمموارد المائية وحماية البيئة.
ثالثا :مديريات الموراد المائية الوالئية.
أنشئت مديريات تنفيذية عمى مستوى الواليات مكمفة بالمياه وىي مديريات الري الوالئية
بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  238/90المؤرخ في  27أكتوبر  ،1990المحدد لقواعد تنظيـ
مصالح التجييز الوالئية وعمميا ،عمى اعتبار أنيا كانت تابعة لو ازرة التجييز والتي تتكوف مف
ثبلث مصالح مكمفة بالمياه والتطيير ،تطوير الري ،مصمحة إدارة الوسائؿ.
غير أنو بعد استحداث و ازرة مكمفة بالموارد المائية تـ إعادة تنظيـ ىذه المديريات بموجب
المرسوـ التنفيذي رقـ  187/02المؤرخ في  26ماي  ،2002المحدد لقواعد تنظيـ مديريات
الري الوالئية وعمميا ،المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 1226/11وأصبحت تسمى
مديريات الموارد المائية تماشيا مع تسمية الو ازرة التابعة ليا.
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  187/02المؤرخ في  ،2002/05/26يحدد قواعد تنظيـ مديريات الري الوالئية وعمميا ،ج.ر ،رقـ

 ،38لسنة 2002؛ المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ رقـ  226/11المؤرخ في  ،2011/06/22ج.ر ،رقـ ،35
المؤرخة في  ،2011/06/22ص .13
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وتضـ مديريات الموارد المائية خمس مصالح ىي:
 مصمحة تعبئة الموارد المائية، مصمحة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب، مصمحة التطيير، مصمحة الري الفبلحي، مصمحة اإلدارة والوسائؿ.وتكمؼ مديريات الموارد المائية الوالئية طبقا لممادة  3بعد التعديؿ بالمياـ التالية:
 السير عمى المحافظة واإلستغبلؿ العقبلني لؤلمبلؾ العمومية المائية، المساىمة في تطوير منشآت حشد الموارد المائية العادية وغير العادية، ضماف تطبيؽ ومتابعة تنفيذ التنظيـ المجاؿ المرتبط بتطوير المنشآت الخاصة بتزويدالمستيمكيف بالمياه الشروب والتطيير والري وتييئتيا واستغبلليا وصيانتيا،
 جمع وتحميؿ المعطيات المتصمة بنشاطات البحث عف المياه واستغبلليا وانتاجيا وتخزينياوتوزيعيا لئلستعماالت المنزلية أو الفبلحية أو الصناعية،
 ضماف التحكـ في المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لـ يكف فييا التحكـ موضوع تفويض، إعداد الدراسات اليندسية بالتشاور مع المديريات المركزية وكذا تحييف بطاقة نقاط المياهالمتواجدة عمى مستوى الوالية ومتابعة الدراسات والتحقيقات التي تساعد عمى معرفة أحسف
لمموارد المائية السطحية والجوفية.
ونظ ار لطبيعة المياـ التي تضطمع بيا وامتداد اإلقميـ تنشأ عمى مستوى كؿ والية أقساـ فرعية
خاصة بالموارد المائية والتي عادة ما تكوف موزعة حسب عدد الدوائر الموجودة في الوالية.
المطمب الثاني :اإلعتمادات المالية المخصصة لمقطاع.
إف تنفيذ السياسة الوطنية في مجاؿ الموارد المائية ال تتوقؼ عمى وضع إطار قانوني
ومؤسساتي فقط ،وانما تتطمب ضرورة ترجمتيا وتجسيدىا عمى أرض الواقع ،مف خبلؿ القياـ
بعمميات اإلنجاز واعداد البرامج والمشاريع وتخصيص مختمؼ اإلستثمارت التي تعكس األىداؼ
المسطرة.
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وحتى تتمكف الو ازرة ا لمكمفة بالموارد المائية مف القياـ بمياميا طبقا لمنصوص القانونية
والتنظيمية المحددة لذلؾ ،فإنيا تحتاج إلى موارد مالية وبشرية تسمح ليا بالتكفؿ الحسف
الحتياجات السكاف والصناعة والفبلحة مف الماء.
وفي ىذا اإلطار سنتطرؽ إلى وسائؿ المساىمات المالية المخصصة لقطاع الموارد المائية
(الفرع األوؿ) ،ثـ تبياف تطور اإلعتمادات المالية المخصصة لو (الفرع الثاني).
الفرع األول :وسائل المساىمة المالية المخصصة لقطاع الموارد المائية.
تتمثؿ وسائؿ المساىمة المالية في قطاع الموارد المائية في إعانات الدولة المباشرة في
إطار قانوف المالية عبر إدارة الموارد المائية ،وذلؾ مف خبلؿ تخصيص اعتمادات مالية سنوية
لمو ازرة الوصية التي تأخذ شكؿ نفقات التسيير ونفقات التجييز واإلستثمار.
وبمقتضى المادة  20مف القانوف رقـ  17/84المؤرخ في  1984/07/07المتعمؽ بقوانيف
المالية ،1فإف اإلعتماد ات المفتوحة لنفقات التسيير العادي تكوف تحت تصرؼ الدوائر الو ازرية
أما نفقات اإلستثمار فتكوف تحت تصرؼ المتصرفيف العمومييف ،ومنو فإف األعباء المالية لمدولة
تشمؿ :نفقات لمتسيير ونفقات لمتجييز.
تشتمؿ نفقات التسيير عمى مجمؿ اإلعتمادات المالية المخصصة لتغطية تكاليؼ القطاع
كرواتب المستخدميف ،توريدات...إلخ.
بينما تتضمف نفقات التجييز واإلستثمار مجموع اإلعتمادات الموجية لتغطية تكاليؼ
التجييز والدراسات وتكاليؼ اإلستثمارات الكبرى في قطاع الموارد المائية كإنجاز السدود،
التحويبلت الكبرى ،شبكات لنقؿ وتوصيؿ وتوزيع الموارد المائية.
نشير فقط أنو لحجـ النفقات واإليرادات سواء مف حيث الزيادة أو اإلنكماش آثار ممموسة
عمى اإلقتصاد الوطني ،وعمى كافة المجاالت ،فيما مرآة تعكس الصحة اإلقتصادية ألية دولة.
إف الطابع اإلقتصادي لممياه يتجمى أكثر في إطار ميزانية التجييز Budget d’Equipment

ويتعمؽ األمر بنفقات الدولة لمتجييز طبقا لمبرنامج السنوي لمتجييز الذي تعتمده الحكومة،
1

القانوف رقـ  17/84المؤرخ  ،1984/07/07المتعمؽ بقوانيف المالية (المعدؿ والمتمـ) ،ج.ر ،رقـ  ،28المؤرخة في

.1984/07/10
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والمنظمة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  227/98المؤرخ في  ،1998/07/13يتعمؽ بنفقات
الدولة لمتجييز؛ وىي النفقات المخصصة لتجييز اإلدارة بالوسائؿ المادية والمعدات البلزمة،
حيث تنص المادة األولى مف ىذا المرسوـ ":يوضح ىذا المرسوـ في إطار تنفيذ الميزانية العامة
لمدولة إجراءات التسجيؿ والتمويؿ والمتابعة المتعمقة بنفقات التجييز العمومي لمدولة.".
وتغطي ىذه النفقات سير اإلدارات العمومية ونقصد بالنسبة لممياه كؿ اإلدارات المكمفة
بالموارد المائية؛ باإلضافة إلى نفقات التجييز التخصيصات واعانات التجييز مف ميزانية الدولة
الموجية لبرامج خاصة ولمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري طبقا لنص المادة  2مف
المرسوـ التنفيذي المذكور أعبله.
ومف بيف امثمة ىذه المؤسسات نذكر "الجزائرية لممياه"" ،الديواف الوطني لمتطيير"" ،الوكالة
الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية ،حيث تنص المادة  25ثانيا مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 101/01المؤرخ في  2001/04/21يتضمف إنشاء الجزائرية لممياه  ":تشتمؿ ميزانية المؤسسة
عمى ما يأتي...:
 -1ميزانية التجييز.
.....1.2
 2.2في باب النفقات:
نفقات التجييز المرتبطة بإنجاز برامج االستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع اليياكؿ
القاعدية والمنشآت والتجييزات الضرورية لميمتيا.
يمكف أف تكوف ىذه البرامج برامج الدولة و/أو الجماعات المحمية التي يفوض التحكـ في
عمميا إلى المؤسسات أو برامج خاصة بالمؤسسة.".
كما تخصص نفقات التجييز لمتكفؿ بالتبعات المرتبطة بسياسة التييئة العمرانية (تييئة
اإلقميـ)
وتصنؼ نفقات التجييز العمومي إلى نفقات التجييز العمومية الممركزة والتي يطمؽ عمييا
المشرع بناء عمى المرسوـ التنفيذي رقـ  227/98المذكور أعبله "بالبرنامج القطاعي الممركز"
والتي تخص :
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 تجييزات اإلدارات المركزية والمؤسسات اإلدارية والمؤسسات التي تتمتع باإلستقبلؿ الماليواإلدارة المتخصصة؛ والتي تكوف موضوع مقررات يتخذىا الوزراء المختصوف باسميـ أو باسـ
المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري الموضوعة تحت وصايتيـ ،وكذا المؤسسات التي تتمتع
باالستقبلؿ المالي واإلداري المتخصصة الموضوعة تحت وصاية ىؤالء الوزراء أو تحت وصاية
الوزير المكمؼ بالمالية عند الحاجة مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لو ازرة الموارد المائية وكؿ اإلدارات
المكمفة بالموارد المائية التابعة مثؿ مديريات الموارد المائية الوالئية.
وتسجؿ طبقا لممادة  14مف نفس المرسوـ المذكور سمفا ،نفقات التجييز العمومي لمدولة
التي تنجزىا مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والممولة بمساىمة نيائية مف الدولة
باسـ إدارتيا الوصية كما ىو الحاؿ بالنسبة لممؤسسات العمومية التي تنشط في ميداف الموارد
المائية.
 النفقات المتعمقة بالتجييزات العمومية غير ممركزة التابعة لمدولة :يطمؽ عمييا المشرع فيالمادة  16أوال مف نفس المرسوـ ،بالبرامج القطاعية غير الممركزة والتي تخص برامج التجييز
المسجمة باسـ الوالية تبمغ رخصة برنامجيا حسب كؿ قطاع فرعي بموجب مقرر مف الوزير
المكمؼ بالمالية طبقا لبرنامج التجييز السنوي الذي اعتمدتو السمطة التنفيذية.
 النفقات المتعمقة بالتجييزات العمومية غير الممركزة التابعة لمخططات التنمية البمدية :تخضعالنفقات لرخصة برنامج شاممة حسب الوالية ،تبمغ لموالي مف طرؼ الوزير المكمؼ بالمالية بعد
التشاور مع الوزير المكمؼ بالجماعات اإلقميمية.
ويشمؿ ىذا البرنامج أولوية التزويد بماء الشرب والتطيير طبقا لنص المادة  21الفقرة
الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،227/98حيث تنص ...":ويتمحور ىذا البرنامج حوؿ
األعماؿ ذات األولوية في التنمية ومنيا عمى الخصوص التزويد بماء الشرب والتطيير."....
وتتـ عممية إعداد البرنامج مف قبؿ المصالح الوالئية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية
المحمية المعنية؛ بالنسبة لممياه تتمثؿ في مديريات الموارد المائية الوالئية باعتبارىا مصمحة تقنية
في التجييز.
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أما بالنسبة لمتخصيصات المسطرة بعنواف التجييز ،فتتـ عبر حسابات تخصيص خاصة
تنصب عف عمميات القرض والتسبيؽ التي تقوـ بيا الخزينة العمومية وذلؾ طبقا لمقانوف
 17/84المؤرخ في  1984/07/07المتعمؽ بقوانيف المالية ،حيث أكدت المادة  48منو عمى
عدـ امكانية فتح أو إقفاؿ ىذه الحسابات إال بموجب قانوف المالية ،كما عددت أنواع الحسابات
كما يمي - :الحسابات التجارية.
 حسابات التخصيص الخاص. حسابات التسبيقات. حسابات القروض. حسابات التسوية مع الحكومات األجنبية. حسابات المساىمة والسندات التي يمكف فتحيا بواسطة تعميمة مف الوزير المكمؼ بالمالية.ويقصد بالحسابات الخاصة لمخزينة تمؾ الحسابات التي تسجؿ فييا بعض العمميات ذات
الطابع المؤقت ،حيث يمكف لمدولة عمى بعض المبالغ ال تعتبر إيرادا بالمعنى الصحيح ،كما قد
تصرؼ بعض المبالغ مف الخزينة العمومية ،وال يمكف اعتبارىا إنفاقا بالمعنى الصحيح كذلؾ.1
وتعتبر حسابات التخصيص الخاص وسيمة جديدة لتنفيذ برامج التنمية ،ال سيما منيا
المتعمقة بتسيير عمميات االستثمار العمومي وتنفيذ بعض المخططات والبرامج ،لذلؾ أصبح
النظاـ الميزاني في الجزائر يتميز بتعدد في برامج التجييز ،ففي إطار العمميات المسطرة في
إطار الحساب رقـ  108-302المعنوف ":تسيير عمميات االستثمارات العمومية المسجمة بعنواف
برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي" يمكف التمييز بيف ثبلث برامج أساسية:2
 البرامج العادية، -البرامج التكميمية،

1

أنظر :أمالو نبيؿ ،خصوصية قانوف المالية والقانوف العضوي في النظاـ القانوني الجزائري ،مذكرة ماجستير ،تخصص :الدولة

والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوؽ  ،جامعة الجزائر  ،2007/2006 ،1ص .64

2

أنظر :أمزاؿ فاتح ،حسابات التخصيص الخاص في النظاـ الميزاني الجزائري ،مذكرة ماجستير ،تخصص :الدولة والمؤسسات

العمومية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر  ،2009/2008 ، 1ص .129
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 برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي.ىذا التمييز يبدو جميا مف الناحية النظرية ،خصوصا في مقررات البرامج الصادرة عف
الوزير المكمؼ بالمالية ،إذ يتـ توضيح طبيعة البرنامج في كؿ مقرر يصدره وزير المالية ،فيؿ
يتعمؽ األمر بعمميات مسجمة في برنامج عادي ،أـ برنامج تكميمي أـ في إطار برنامج الدعـ
اإلقتصادي؟
ومف الناحية العممية فإف كؿ البرامج األخرى تنفذ في صيغة واحدة ىي "برنامج دعـ
اإلنعاش اإلقتصادي" مف خبلؿ الحساب رقـ  108-302المذكور سابقا ،وىذا لما يوفره تنفيذ
ىذه النفقات في حسابات تخصيص خاص مف مرونة في التسيير ونقؿ اإلعتمادات مف سنة إلى
أخرى ،خاصة وأف نفقات التجييز –االستثمار العمومي -ىي نفقات متعددة السنوات وبالتالي
يجب ضماف ىذه المرونة لفعالية أكبر ولكف بشفافية أقؿ.
فاستنادا إلى الوضعية التقييمية لتنفيذ برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي في إطار الحساب رقـ
 108-302المذكور والتي أعدتيا مصالح المديرية العامة لممحاسبة بو ازرة المالية فإف أجؿ تنفيذ
النفقات المنفذة في ىذا الحساب ال تتعمؽ أساسا ببرامج االستثمار العمومي المكوف مف األشغاؿ
الكبرى ،دعـ اإلصبلحات  ،الدعـ المباشر لمفبلحة ،التنمية المحمية ،الموارد البشرية ،إذ أنو تـ
تنفيذ عمميات تتعمؽ بشراء تجييزات وسيارات لئلكتفاء فقط بذكر ىذه النفقات التي مف المفروض
أف تسجؿ وتنفذ في إطار برنامج عادي طبقا لمقواعد المحاسبية التي تحكـ تنفيذ نفقات الميزانية
العامة وليس في إطار حساب تسيير عمميات االستثمارات العمومية المسجمة بعنواف برنامج دعـ
اإلنعاش اإلقتصادي.
مع وضع البرنامج التكميمي لدعـ النمو ووضع الحساب رقـ  120-302المعنوف ب"
حساب تسيير عمميات االستثمارات العمومية المسجمة بعنواف البرنامج التكميمي لدعـ النمو"؛
شيد النظاـ الميزاني تغييب "لمبرنامج العادي" مف الممارسة الميزانية ،إذ أصبحت كؿ نفقات
التجييز لمدولة تس جؿ في إطار البرنامج التكميمي لدعـ النمو في إطار الحساب المذكور آنفا
المخصص لتنفيذ ىذا البرنامج ،وبالتالي مف الناحية الممارستية يتـ أثناء تسجيؿ العمميات
لصالح اإلدارات المعنية ،اإلشارة إلى ىذا الحساب وكذا التعميمات المتعمقة بتسييره.
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فإذا تمعنا في مقر ارت البرامج الصادرة عف الوزير المكمؼ بالمالية ،نجد أنو يتـ في
تأشيراتيا ذكر باإلضافة إلى القانوف رقـ  17/84المتعمؽ بقوانيف المالية والقانوف رقـ 21/90
المتعمؽ بالمحاسبة العمومية وقانوف المالية لمسنة المعنية والمرسوـ التنفيذي رقـ 227/98
المتعمؽ بنفقات الدولة لمتجييز ،يتـ اإلشارة إلى المرسوـ التنفيذي رقـ  403/05المؤرخ في
 2005/10/17المحدد لكيفيات تسيير حسابات التخصيص الخاص رقـ  120/302المعنوف
ب" حساب تسيير عمميات االستثمارات العمومية المسجمة بعنواف البرنامج التكميمي لدعـ النمو"،
كما تتـ اإلشارة إلى التعميمة رقـ  40المؤرخة في  2005/11/14المتضمنة تسيير ىذا
الحساب ،وعميو فعمميات ميزانية الدولة لمتجييز تسجؿ مباشرة في إطار البرنامج التكميمي لدعـ
النمو وتنفذ في إطار الحساب رقـ  120/302وليس في حساب الميزانية العامة لمدولة.
كما أف مقررات البرامج المتعمقة بكؿ إدارة تتبع بمقرر لتحويؿ اعتمادات الدفع مف ميزانية
الدولة لمتجييز إلى الحساب رقـ  ،120/302ىذه الممارسة تبرز األىمية القصوى التي يكتسييا
ىذا الحساب في تنفيذ ليس فقط البرنامج التكميمي لدعـ النمو وانما في تنفيذ ميزانية الدولة؛ فمع
الممارسة الميزانية والمرونة التي تكت سييا حسابات التخصيص الخاص ارتبطت ىذه األخيرة
بميزانية الدولة كما يظير مف خبلؿ الجدوؿ "ج" الممحؽ بقانوف المالية والذي أصبح نقطة تقاطع
بيف حسابات التخصيص الخاص والميزانية العامة لمدولة ،ىذا التقاطع يظير مف خبلؿ تحويؿ
اإلعتمادات مف ميزانية الدولة لمتجييز إلى بعض حسابات التخصيص وكذا نقؿ اإلعتمادات في
إطار الجدوؿ "ج" مف أسفؿ إلى أعمى ومف أعمى إلى أسفؿ.
ففي إطار الحساب المذكور أعبله ،تـ ابتداء مف سنة  2005تنفيذ ميزانية الدولة لمتجييز،
خصوصا مع غياب البرنامج العادي وتسجيؿ كؿ عمميات االستثمار العمومي في إطار البرنامج
التكميمي لدعـ النمو؛ حيث يتـ في إطار تسجيؿ العمميات اإلشارة في مقررات البرامج بأف ىذه
العمميات تتعمؽ بالبرنامج التكميمي لدعـ النمو ،أما في قانوف المالية فتظير ىذه العمميات
مجتمعة في الجدوؿ "ج" وتكوف موزعة عمى القطاعات المعنية بما فييا قطاع الموارد المائية إذا
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تعمؽ األمر باالستثمار العمومي أو في إطار النفقات برأس الماؿ لتشكؿ بذلؾ مجموع ميزانية
الدولة لمتجييز.1
ولتنفيذ ىذه النفقات يتـ تحويؿ اعتمادات الدفع وبصفة انفرادية لكؿ إدارة معنية بمقتضى مقرر
يصدره الوزير المكمؼ بالمالية ،والذي يتـ بمقتضاه تحويؿ اعتمادات الدفع إلى الحساب رقـ
 ،120/302كما يتـ تكميؼ أميف الخزينة العمومية بتحويؿ تخصيصات الميزانية مف حساب
نفقات التجييز إلى حساب التخصيص الخاص المذكور ،ويشير المقرر بصفة صريحة إلى أف
األمر بالتحويؿ يعادؿ إذف بالدفع وفقا لممادة  21مف قانوف المحاسبة العمومية ،كما تتـ اإلشارة
إلى توزيع اإلعتمادات حسب كؿ قطاع وقطاع فرعي.
مف خبلؿ ما ذكر يتضح جميا أف بعض حسابات التسيير أصبحت آلية لتنفيذ ميزانية
الدولة لمتجيز.
إف ىذه الممارسة الميزانية في ميداف حسابات التخصيص الخاص تظير أف ىذه األخيرة
تكتسي مرونة أكبر وقيود أقؿ في تنفيذ النفقات العمومية؛ لذلؾ أصبحت ىذه الوسيمة ممجأ لكؿ
اإلجراءات والق اررات ذات الطابع السياسي؛ عمى إعتبار أف الميزانية العامية ال تسمح بتجسيد
وأف حسابات التخصيص ىي وحدىا التي تسمح بتجسيد البرنامج الرئاسي ،التسيير المرف
العتمادات الدفع ،نقؿ اإلعتمادات مف سنة ألخرى ألف برامج التجييز ىي برامج متعددة
السنوات ممتدة عمى المدييف المتوسط والطويؿ وبالتالي تبدو مقبولة مف الناحية القانونية
والمحاسبية.
الفرع الثاني :تطور اإلعتمادات المالية المخصصة لقطاع الموارد المائية.
عرؼ قطاع الموارد المائية تخصيص اعتمادات مالية متزايدة لتنفيذ البرامج والمخططات
التنموية لمقطاع منذ اإلستقبلؿ ،ولكشؼ تطور ىذه اإلعتمادات يجب التمييز بيف مرحمتيف
أساسيتيف ىما:
1

أنظر :أمزاؿ فاتح ،المرجع السابؽ ،ص .131
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أوال :مرحمة ما قبل انشاء الوزارة المكمفة بالموارد المائية.
قدرت قيمة اإلعتما دات المالية المخصصة لمقطاع في مجاؿ إنجاز السدود ،اآلبار ،نقؿ
الماء ،الربط بشبكات التمويف بالمياه الصالحة لمشرب ،والتطيير...إلخ بأكثر مف  934مميار
دينار جزائري ابتداء مف سنة  1970إلى غاية .11999
وفيما يخص اإلستثمارات المنجزة خبلؿ  24سنة ( )1993-1970في قطاع المياه
الشروب والتطيير ،فيمكف تمخيصيا كما يمي:2
* البرامج الخاصة بقطاع مياه الشرب ( AEPمد الشبكات ،توسيعيا ،تجديدىا) خصص ليا
يقدر  20.000مميوف دينار جزائري.
* برامج التطيير خصص ليا مبمغ بقدر  8.000مميوف دينار جزائري.
* انجاز وصيانة السدود خصص ليا مبمغ إجمالي يقدر ب  24.000مميوف دينار جزائري.
* برامج أخرى رصدت ليا الدولة مبمغ مالي بقدر ب  75.000مميوف دينارا.
لقد بيف تقرير لمبنؾ العالمي الخاص بالنفقات واالستثمارات العمومية ،أف الدوؿ النامية
استثمرت خبلؿ الفترة الممتدة بيف ( )1989-1985ما يعادؿ في المتوسط  0,5مف ناتجيا
الداخمي الخاـ ( )PIBلتحسيف عممية التزويد بالماء الصالح لمشرب والتطيير؛ بينما دوؿ
( EMENAأوروبا-الشرؽ األوسط-شماؿ إفريقيا) فإنيا تميؿ إلى استثمار في المتوسط حوالي
 %1مف ناتجيا الداخمي الخاـ في السنة3؛ وفيما يخص الجزائر فإف اإلستثمارات المنجزة خبلؿ
( )1993-1970لتحسيف قطاع مياه الشرب والتطيير بمغت في المتوسط  %1,78مف الناتج
الداخمي الخاـ في السنة.4

1
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Ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire, Elément de réflexion pour une nouvelle de l’eau,
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28/29/30 Janvier 1995, p 12.
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و ازرة التجييز والتييئة العمرانية" ،الجزائر غدا :وضعية التراب الوطني ،استرجاع التراب الوطني"  ،ديواف المطبوعات
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يتضح مف خبلؿ المقارنة أف نسبة ما تخصصو الجزائر لمياه الشرب مف ناتجيا الداخمي
الخاـ وما تخصصو الدوؿ األخرى لمجموعة  ،ENEMAأف الجزائر تقدـ جيدا معتب ار في
اإلستثمار في قطاع الموارد المائية ،ومع ذلؾ فإف وضعية مياه الشرب ليست بأحسف مف دوؿ
ىذه المجموعة.
وقد كاف تمويؿ القطاع في بادئ األمر ال يستند عمى أي مخطط معد مسبقا أو برنامج
معيف ،ولكف بحموؿ عاـ  1974تغير موقؼ السمطات العمومية وتـ إدراج اإلعتمادات المالية
بانتظاـ في المخططات التي توالت:
 المخطط الرباعي الثاني ( :)1977-1974بمغ الغبلؼ المالي المخصص لمقطاع مف 3,5إلى  4مبليير دينار جزائري.
 المخطط الخماسي األوؿ ( :)1984-1980بمغت قيمة اإلستثمارات الخاصة بالقطاع 23مميار دينار جزائري؛ أي بنسبة  5,8بالمائة مف البرنامج اإلجمالي الستثمارات الدولة ،وحظي
قطاع التزويد بمياه الشرب بمبمغ يقدر  9,9مميار دينار جزائري.
 المخطط الخماسي الثاني ( :)1989-1985تـ تخصيص مبمغ  41مميار دج لبلستثمارفي قطاع الموارد المائية.
وقد سطرت و ازرة التجييز والتييئة العمرانية برنامج لمقطاع المائي ما بيف  1994و
 ،2000بقيمة مالية بمغت حوالي  196مميار دينار جزائري ،أي ما يقارب  3مبليير دوالر
والذي تـ توزيعو عمى النحو التالي:1
 التزويد بالمياه الصالحة لمشرب؛ بما فييا عمميات انجاز الشبكات وايصاؿ الماء بنسبة % 34مف الغبلؼ المالي؛
 التطيير وانجاز محطات لمعالجة المياه الصالحة لمشرب قدرت نسبة المبمغ الماليالمخصص لو ب %17؛
 إنجاز السدود الخاصة بالماء الشروب والسقي ،حيث خصصت لو مبمغ مالي قدرت نسبتوب  %44مف المبالغ المخصصة؛
1
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 بينما نسبة  %5المتبقية فخصصت ألشغاؿ الري المتوسط والصغير.وتتضح مبلمح تطور اإلعتمادات المالية المخصصة في الفترة مابيف  1970و  1999في
مجالي التزويد بالماء الشروب والتطيير ،مف خبلؿ توزيع اإلعتمادات عمى كؿ ساكف آنذاؾ،
حيث كاف نصيب الساكف ما بيف  1970و  1976يقدر ب  35دوالر؛ بينما في الفترة ما بيف
 1980و  1989فقد وصؿ إلى  28مميوف دوالر؛ ليصؿ إلى  18دوالر أمريكي عف كؿ ساكف
في الفترة الممتدة مابيف  1990و .11999
يتبيف مف خبلؿ األرقاـ المذكورة وجود انخفاض في حجـ الموارد المالية المخصصة لمقطاع
المائي خبلؿ فترة التسعينيات؛ ىذا التقميص مس أيضا معظـ القطاعات العمومية ،بسبب األزمة
المالية التي عرفتيا الجزائر مف جراء اإلنخفاض الحاد في سعر البتروؿ ،حيث نجـ عف اإلرتفاع
الكبير والمنظـ في تكاليؼ استغبلؿ المنشآت إلى إرتفاع األعباء المالية عمى المؤسسات المائية
التي أصبحت تعاني مف وضعية مالية صعبة.
ثانيا :مرحمة ما بعد إنشاء الوزارة المكمفة بالموارد المالية.
إف إنشاء و ازرة مختصة بالقطاع المائي يستمزـ توفير موارد مالية ضخمة لتفعيؿ السياسة
الوطنية الجديدة لمموارد المائية ،فعمى سبيؿ المثاؿ تـ تركيز اإلىتماـ في الفترة الممتدة ما بيف
 2009-2000عمى ضرورة تطوير القطاع المائي مف خبلؿ تعبئة موارد مالية إضافية بغية
استدراؾ النقائص المسجمة في السنوات الماضية ،وذلؾ تطبيؽ لمتوصيات المنبثقة عف الجمسات
الوطنية حوؿ الماء ،حيث بمغت قيمة اإلستثمارات العمومية الموجية لمقطاع ما بيف سنوات
 2000و  2004حوالي  604مميار دينار جزائري؛ حيث لوحظ ارتفاع في المعدؿ السنوي
لمغبلؼ المالي الموجو لبرنامج إنجاز وتطوير المنشآت المائية ليقدر بنسبة  %40في السنوات
الممتدة ما بيف  2000و  2003بعدما كاف محدد خبلؿ سنوات التسعينات ب .2%14
1

مشروع التقرير التمييدي حوؿ الظرؼ اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي الثاني مف سنة  ،2004المجمس الوطني اإلقتصادي

واإلجتماعي (لجنة التقويـ) ،الجزائر ،2004 ،ص .60

2
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وفي نفس الفترة لوحظ ارتفاع الموارد المالية التي خصصت بمعدؿ  21دوالر لكؿ ساكف
بعدما كانت تقدر  18دوالر سنوات التسعينات.
استفاد قطاع الموارد المائية خبلؿ سنة  2003عمى سبيؿ المثاؿ مف غبلؼ مالي بمغ
 29.448مميار دينار جزائري ،1خصص منو مبمغ  5.145مميار دينار جزائري لميزانية
التجييز ،أي ما يعادؿ إجماليا  1347عممية استثمارية خططت أو صممت؛ في حيف قدرت
ميزانية التجييز سنة  1993ب  12.9مميار دينارا ،وىو ما يشكؿ قفزة نوعية حققتيا الجزائر.
و تـ تقسيـ الغبلؼ المالي المخصص لسنة  2003كما يمي:
 البرنامج الساري العمؿ بو إلى غاية  2002/12/31خصص لو  259.33مميار دينارجزائري (أي ما يعادؿ  1917عممية إستثمارية).
 برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي إلى غاية  2002/12/31رصد لو مبمغ  2451ممياردينار جزائري (أي ما يقارب  100عممية استثمارية).
وتـ تخصيص جزء مف برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي لسنة  10.16 : 2003مميار دج
(أي حوالي  14عممية استثمارية).2
إف البرنامج المسطر لسنة  2003المقدر ب  145.5مميار دينار تـ توزيعو عمى النحو
التالي:3
* برنامج مركزي جديد 29.250 :مميار دج.
* برنامج المركزي جديد 35.050 :مميار دج.
* برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي 16.100 :مميار دج.
* الترخيص لبرنامج إعادة تقويـ المخطط الجاري العمؿ بو 65 :مميار دج.

1

القانوف رقـ  11/02المؤرخ في  ،2002/12/24المتضمف قانوف المالية لسنة  ،2003ج.ر ،رقـ  ،86المؤرخة في
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3

وفي سياؽ البرنامج الخماسي الممتد مف  2005إلى  2009ارتفعت قيمة اإلستثمارات
العمومية الموجية لمقطاع المائي مف خبلؿ البرنامج التكميمي لدعـ النمو وكذا البرنامج الخاص
بالجنوب واليضاب العميا لتصؿ إلى  14مميار دوالر؛ أي بحوالي  %15مف الغبلفي المالي
المخصص لتنفيذ الب رنامج الخماسي ككؿ ،حيث بمغ المعدؿ السنوي لنفقات اإلستثمار الموجية
لمقطاع بعنواف فترة ىذا البرنامج ب  900مميوف دوالر.1
ويرتقب وصوؿ حجـ االستثمارات في آفاؽ  2025في قطاع الموارد المائية إلى 35,71
مميار دوالر موزعة عمى النحو اآلتي:2
*  2,49مميار دوالر مخصصة لمبرامج المتعمقة بالري الزراعي.
*  9,74مميار دوالر تخصص لقطاع مياه الشرب.
*  4,18مميار دوالر تتعمؽ بقطاع التطيير.
*  19,3مميار دوالر تخص قطاع تعبئة الموارد المائية.
إف جيود الدولة في مجاؿ توفير الموارد المالية البلزمة لمقطاع تظير لمعياف ،ويتجمى ذلؾ
مف خبلؿ مساىماتيا المالية النيائية غير المسترجعة بغية القياـ باستثمارات كبرى في القطاع
مثؿ بناء السدود ،التحويبلت الكبرى ،انشاء محطات لمتحمية...إلخ.

1

مشروع التقرير التمييدي حوؿ الظرؼ اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي الثاني مف سنة  ، 2004المرجع السابؽ ،ص -64
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climatique, rapport d’investissement par pays, Algérie, 15/17 décembre 2008, P 1.
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المبحث الثاني :تعدد المؤسسات الوطنية المكمفة بالموارد المائية.
شرعت السمطات العمومية في إعداد تكييؼ التنظيـ المؤسساتي وىيكؿ تسيير قطاع الموارد
المائية ،الذي عانى في السابؽ مف نقائص جمة تجمت في غياب النظرة الشمولية المتكاممة
المبنية عمى الفعالية واحتراـ إدارة الزمف والتكمفة والجودة ،كانت نتيجيا تقديـ خدمات رديئة
النوعية في مجاؿ التزويد بالمياه الصالحة لمشرب والتطيير.
ومف جانب آخر ،ظير نقص التنسيؽ والتعاوف بيف مختمؼ القطاعات واليياكؿ اإلدارية السابقة،
الذي ترتب عنو ىدر الطاقات وتشتيت المجيودات وكذا عدـ وضوح وضبط المياـ
والمسؤوليات.
إف تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة لمموارد المائية يتوقؼ عمى إصبلح مؤسساتي يتجمى في
إنشاء مؤسسات وطنية ذات صبغة عمومية تيدؼ إلى تحسيف وترقية الخدمة العمومية وضماف
استدامتيا ،والتي تعمؿ تحت وصاية ورقابة الو ازرة المكمفة بالموارد المائية ولكؿ واحدة منيا مياـ
محددة في النظاـ القانوني الذي يحكميا.
وتتمثؿ المؤسسات الوطنية األكثر تدخبل في قطاع الموارد المائية فيما يمي :الوكاالت
(المطمب األوؿ) ،الجزائرية لممياه (مطمب ثاني) ،الديواف الوطني لمتطيير (مطمب ثالث).
المطمب األول :الوكاالت الوطنية.
يتضمف قطاع الموارد المائية ثبلث وكاالت وطنية متخصصة ذات طابع عمومي مكمفة
بترجمة وتجسيد السياسة الوطنية في ميداف الموارد المائية ،والمتمثمة في الوكالة الوطنية لممياه
(الفرع األوؿ) ،الوكالة الوطنية لمسدود (الفرع الثاني) ،الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد
المائية (الفرع الثالث).
الفرع األول :الوكالة الوطنية لمموارد المائة .ANRH
أنشئت الوكالة الوطنية لمموارد المائية بموجب المرسوـ رقـ  167/81المؤرخ في 25
جويمية  1981المتضمف إنشاء المعيد الوطني لمموارد المائية ،المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ
رقـ  129/87المؤرخ في  19ماي  1987المتضمف تغيير تسمية المعيد الوطني لمموارد
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المائية إلى الوكالة الوطنية الموارد المائية ،1وىي عبارة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
واختصاص عممي وتقني ،تتمتع بالشخصية المعنوية ،توضع تحت وصاية الوزير المكمؼ
بالموارد المائية.
تكمؼ الوكالة بميمة أساسية تتمثؿ في تطبيؽ برامج جرد الموارد المائية واألراضي القابمة
لمري في الببلد ،وذلؾ وفقا لؤلىداؼ المسطرة في المخطط الوطني لمتنمية وتبعا لمشروط المحددة
مف طرؼ السمطة الوصية؛ وكذا اإلعداد والضبط المستمر لكؿ المعطيات الضرورية لوضع
المخططات وبرامج لتعبئة الموارد المائية واستعماليا والمحافظة عمييا.
وطبقا ألحكاـ المواد  6و 7و  8مف المرسوـ المذكور أعبله ،تنقسـ مياـ الوكالة إلى ما يمي:
أوال :ميام الوكالة في إطار الموارد المائية الجوفية.
تكمؼ الوكالة الوطنية في ميداف الموارد المائية الجوفية بما يأتي:
 إحصاء موارد المياه الجوفية في الببلد. تصميـ وتركيب وتسيير الشبكة الوطنية لمراقبة طبقات المياه الجوفية، إعداد خريطة خاصة بعمـ الينابيع والموارد الجوفية، ضبط حصيمة موارد المياه الجوفية باستم اررية ومدى استخداميا، السير عمى حفظ موارد المياه الجوفية مف الناحية النوعية والكمية.ثانيا :ميام الوكالة في إطار الموارد المائية السطحية.
تكمؼ الوكالة الوطنية في ميداف الموارد المائية السطحية بما يمي:
 تصميـ وتركيب وتسيير الشبكة الوطنية لعمـ المناخ المائي المخصصة إلعداد الحصيمةالوطنية لممياه،
 -معالجة معطيات عمـ المناخ المائي ونشرىا وحفظيا،
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المرسوـ رقـ  167/81المؤرخ في  1981/07/25المتضمف إنشاء المعيد الوطني لمموارد المائية ،ج.ر ،رقـ  ،30المؤرخة

في  ،1981/07/28ص  ،1024المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ رقـ  129/87المؤرخ في  1987 /05/19المتضمف تغيير
تسمية المعيد الوطني لمموارد المائية إلى الوكالة الوطنية الموارد المائية ،ج.ر ،رقـ  ،21المؤرخة في  ،1987/05/20ص
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 القياـ بالدراسات المنيجية العامة في مجاؿ أنظمة عمو المناخ المائي قصد جرد موارد المياهالسطحية،
 القياـ بالدراسة الخاصة بعمـ المياه المرتبطة بأجيزة تعبئة موارد المياه السطحية، دراسة الظواىر المائية في األحواض التجريبية ،كاإلنجراؼ والسيبلف وتبخر وتسرب المياه، تقييـ وتقويـ شبكة مراقبة توقع الفيضانات.ثالثا :ميام الوكالة في ميدان الري وتصريف المياه.
تضطمع الوكالة الوطنية بإعداد جرد بموارد األراضي المخصصة لبلستصبلح عف طريؽ
الري وتصريؼ المياه ،وتحديد واعداد الخرائط والمميزات الخاصة بالقوة المائية لؤلراضي القابمة
لمري ،وكذا دراسة اإلحتياجات إلى المياه الزراعية واعداد مشاريع أجيزة الري وتصريؼ المياه.
وطبقا لممادة العاشرة المرسوـ المذكور أعبله ،تحتوي الوكالة الوطنية لمموارد المائية عمى
مخابر لمبحث في مجاؿ المياه تكمؼ بتمبية اإلحتياجات في مجاؿ التحاليؿ الكيميائية
والجرثومية ،تطوير ومراقبة برنامج دراسة التموث ،وكذا المشاركة في إعداد المعطيات التقنية
البلزمة المتعمقة بتحديد مقاييس صبلحية المياه الصالحة لمشرب واعداد مشاريع معالجة وتنقية
المياه.
الفرع الثاني :الوكالة الوطنية لمسدود والتحويالت الكبرى.ANBT
إف الدراسات وانجاز واستغبلؿ السدود والتحويبلت تضطمع بيا الوكالة الوطنية لمسدود
والتحويبلت الكبرى التي أنشئت بموجب المرسوـ رقـ  163/85المؤرخ في  20جواف 1985
المتضمف القانوف األساسي لموكالة الوطنية لمسدود 1في شكؿ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
وتقني موضوعة تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد المائية؛ غير أنو تـ إعادة ىيكمتيا سنة
 2005بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  101/05المؤرخ في  23مارس  2005المتضمف تعديؿ

1

المرسوـ رقـ  163/85المؤرخ في  1985/06/20المتضمف القانوف األساسي لموكالة الوطنية لمسدود ،ج.ر ،رقـ ،25

المؤرخة في  ،1985/06/12ص .849
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القانوف األساسي لموكالة الوطنية لمسدود ،1وذلؾ في شكؿ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقبلؿ المالي تخضع لقواعد القانوف العاـ في عبلقتيا
مع الدولة ولقواعد القانوف التجاري في عبلقاتيا مع الغير  ،فيذا التنظيـ الجديد سيسمح بتعزيز
وتطوير قدرة التأقمـ المؤسساتي في ظؿ اقتصاد السوؽ مف جية ،ومف جية أخرى بوضع
ضوابط جديدة لمتسيير تتصؼ بالمرونة والفعالية.
تعتبر الوكالة الوطنية لمسدود والتحويبلت الكبرى أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لتعبئة وجمب
وتحويؿ الموارد المائية السطحية ،ويمكف تقسيـ اختصاصات عمى ضوء المواد مف  7إلى 12
مف المرسوـ التنفيذي رقـ  101/05المذكور أعبله إلى ما يمي:
أوال :ميام في إطار عالقتيا مع المؤسسات والوكاالت البمدية المكمفة بتوزيع المياه.
تكمؼ المؤسسة بإنتاج الماء وتوفيره لممؤسسات والوكاالت البمدية المكمفة بتوزيعو وبضماف
التكفؿ بنشاطات تسيير المنشآت المستغمة واستغبلليا وصيانتيا في إطار حشد الموارد المائية
السطحية وتحويميا ،فبيذه الصفة تتولي الوكالة:
 تزويد مؤسسات التوزيع بالماء ووكاالت البمديات وفقا التفاقيات تبرـ مع مؤسسات توزيع الماءفي إطار برامج توزيع تحدد بموجب قرار صادر عف الوزير المكمؼ بالموارد المائية.
 القياـ بكؿ التدخبلت المتعمقة بالفحص والمراقبة التقنية وضماف مراقبة منشآت حشد وتحويؿالموارد المائية المستغمة وصيانتيا ونزع األوحاؿ.
 السير عمى تطبيؽ تسعيرة الماء عمى المؤسسات والوكاالت البمدية المكمفة بتوزيع الشروبوالصناعي والفبلحي وكذا المكمفة بإنتاج الطاقة.
 ض بط حالة مخزوف المياه الممكف استغبلليا واعتماد تدابير لمراقبة نوعية المياه في إطارتسيير الموارد المائية المكمفة بيا.
ثانيا :ميام في إطار األبحاث والدراسات وتحسين المستوى.
تتكفؿ الوكالة طبقا لممادة  8مف المرسوـ التنفيذي المذكور بالصبلحيات اآلتية:
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المرسوـ التنفيذي رقـ  101/05المؤرخ في  2005/03/23المتضمف تعديؿ القانوف األساسي لموكالة الوطنية لمسدود ،ج.ر،
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 تط وير ىندسة منشآت حشد الموارد المائية وتحويميا وكذا وسائميا لمتصور والدراسات بغرضالتحكـ في التقنيات المرتبطة بيدفيا.
 إنجاز كؿ دراسة أو بحث يتصؿ بيدفيا وبصفة خاصة في مجاؿ تطوير أنظمة حمايةوصيانة المنشآت المستغمة.
 تصور أو استغبلؿ أو إيداع كؿ شيادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصؿ بنشاطيا. المساىمة في تكويف وتحسيف مستوى المستخدميف العامميف في ميداف منشآت حشد وتحويؿالموارد المائية.
 جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات وكذا المعمومات والوثائؽ ذات الطابع اإلحصائيوالعممي والتقني واإلقتصادي ذات الصمة بنشاطيا.
ثالثا :ميام مرتبطة بتفويض من الدولة.
يمكف لمدولة صاحبة المشروع أف تمنح الوكالة صفة صاحب المشروع المفوض لو بموجب
اتفاقية لمقياـ باسميا ولحسابيا بالعمميات التي تساىـ في إنجاز المنشآت األساسية لحشد وتحويؿ
الموارد المائية السطحية؛ وبيذه الصفة تكمؼ الوكالة بما يمي:
 إعداد أو تكميؼ مف يقوـ بإعداد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمييدية وتنفيذ كؿاألشغاؿ المرتبطة بيذا اليدؼ؛
 تكويف ممفات استشارة المؤسسات المكمفة بالدراسات واإلنجاز؛ توقيع ومتابعة العقود المتعمقة بالدراسات واإلنجاز. ضماف اإلشراؼ عمى إنجاز المشاريع. استبلـ المنشآت ضمف الشروط العادية لمتسيير واإلستغبلؿ. ضماف تبعات الخدمات العمومية التي تسندىا الدولة في مجاؿ حشد وتحويؿ ومراقبة المياهالسطحية والحفاظ عمى منشآت الري.
كما تخضع لمجاؿ تدخؿ المؤسسة لممارسة نشاطاتيا المنشآت الموجية لحشد الموارد
المائية السطحية مف أجؿ إنتاج الماء لبلستيبلؾ المنزلي والصناعي والفبلحي وكذا المنشآت
المنجزة مف طرؼ الوكالة الموجودة في األحواض المتدفقة لمسدود مف أجؿ الحماية مف فيض
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األوحاؿ والفيضانات أو تمؾ التي تضمف بصفة تكميمية؛ إنتاج الطاقة الييدروكيربائية ،وال
سيما :السدود الكبرى ،المنشآت القاعدية لمتحويؿ بيف السدود ،كؿ منشأة أخرى كمفتيا الدولة
بيا.
وفقا لممياـ المذكورة أعبله ،إف الوكالة الوطنية لمسدود والتحويبلت الكبرى تعتبر بمثابة
األداة الوطنية في مجاؿ الدراسات واإلنجازات واستغبلؿ منشآت تعبئة وجمب وتحويؿ الموارد
المائية السطحية ،والتي تيدؼ بدرجة أولى إلى توفير الماء لبلستعماؿ المنزلي والصناعي
والفبلحي ،مما يستمزـ ضرورة تبني استراتيجية متكاممة مبنية عمى التسيير الرشيد لئلمكانات
والوسائؿ المتاحة وكذا التحكـ في آجاؿ اإلنجاز ،قصد الوصوؿ إلى فعالية أكثر لمقطاع.
إف التنظيـ الجديد سيمكف مف التكفؿ الجيد بمنشآت التعبئة المتزايد عددىا باستمرار مف
جانب التسيير واإلستغبلؿ والصيانة مف جية ،ومف جية أخرى التخفيؼ التدريجي عمى ميزانية
الدولة وضماف التحكـ في األعباء والنفقات المالية ،مما سيؤدي إلى تكثيؼ حجـ األشغاؿ
والمشاريع اإلستثمارية في قطاع ذو أىمية استراتيجية.
إف التوجو الجديد يتطمب تحسيف القدرات والكفاءات التي تضطمع باستغبلؿ وتسيير
وصيانة السدود ،وكذا تنمية القدرة عمى اإلبداع واإلبتكار لدى المورد البشري في الجانبيف
اإلداري والتنظيمي.1
وصفوة القوؿ أف الوكالة الوطنية لمسدود تعمؿ حاليا عمى إنشاء أساليب تسيير مرنة
ومحفزة ،وكذا عمى تنمية الطاقات والقدرات البشرية مما سياسيـ في امتصاص التأخيرات
المسجمة وتغطية النقائص والتقميص مف العجز المائي.
الفرع الثالث :الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية .AGIRE
تعتبر الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع
صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية ،توضع تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد

1

و ازرة الموارد المائية ،الوكالة الوطنية لمسدود ،استراتيجية تعبئة وتحويؿ واستغبلؿ وتسيير الموارد المائية السطحية ،الجزائر،

فيفري  ،2001ص .9
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المائية ،وتطبؽ عمييا قواعد القانوف اإلداري في عبلقاتيا مع الدولة وتعد تاجرة في عبلقتيا مع
الغير.1
أنشئت الوكالة في إطار التنظيـ المؤسساتي الجديد المكرس في قانوف المياه رقـ ،10/11
حيث أكدت المادة  64منو عمى ممارسة الفروع اإلقميمية لموكالة الوطنية (وكاالت األحواض
الييدروغرافية) التسيير المدمج لمموارد المائية عمى مستوى األحواض الييدروغرافية الطبيعية
التي حددت مياميا وقواعد تنظيميا وعمميا في إطار التشاور بموجب المرسوـ  262/11المؤرخ
في  30جويمية  2011المتضمف انشاء الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية.
تكمؼ الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية في إطار السياسة الوطنية لمتنمية
بإنجاز كؿ األعماؿ التي تيدؼ إلى ضماف تسيير مدمج لموارد المياه؛ وفي ىذا السياؽ تتكفؿ
الوكالة بالمياـ اآلتية:
أوال :تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج لإلعالم حول الماء.
تكمؼ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية بإعداد نظاـ تسيير مدمج لئلعبلـ حوؿ الماء منسجـ
مع أنظمة اإلعبلـ وقواعد المعطيات المنشأة والسيما عمى مستوى المؤسسات العمومية
المختصة.2
ويقصد بنظاـ التسيير المدمج لئلعبلـ حوؿ الماء مجموعة األدوات واإلجراءات المتعمقة
بتسيير المعطيات الجغرافية والتقنية واإلقتصادية والمؤسساتية والقانونية المتعمقة بالمياه مف أجؿ
تسييؿ الوصوؿ إلييا وتبادؿ تثمينيا.
وييدؼ ىذا النظاـ إلى اإلمداد وتنظيـ مجموعة مف المعمومات والمعارؼ الخاصة بالموارد
المائية سواء مف حيث إحصاءاتيا أو البرامج المسطرة أو مؤتمرات تخص المياه ،إصدارات
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  262/11المؤرخ في  ،2011/07/30يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية،

ج.ر ،رقـ  ،43المؤرخة في  ،2011/08/03ص .22
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المادة  66مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه؛ التي أحالت كيفية تنظيـ نظاـ التسيير المدمج لئلعبلـ حوؿ المياه وعممو

إلى التنظيـ؛ ويتعمؽ األمر بالمرسوـ التنفيذي رقـ  326/08المؤرخ في  2008/10/19المحدد لكيفيات تنظيـ نظاـ التسيير

المدمج لئلعبلـ حوؿ المياه ،ج.ر ،رقـ  ،60المؤرخة في  ،2008/10/19ص .8
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وابتكارات لخبراء ومختصيف ناشطيف في المجاؿ ،تصبو لمتحكـ أكثر في إدارة الطمب عمى
المياه ،حيث نجد مف أمثمتو النظاـ المعموماتي المائي الذي أنشأتو فرنسا سنة  1992وىو يتميز
بفعالية كبيرة في المجاؿ مف الناحيتيف النوعية والكمية لممعمومات المائية الخاصة بيذا البمد،
الشيء الذي يسيؿ مف استخداـ ىذا المورد بما يتماشى ومبادئ التنمية المستدامة ،وتتكفؿ بيذا
النظاـ المعموماتي الشبكة الوطنية لمبيانات المائية التي تعتبر آلية لمعمؿ المشترؾ ،تجمع أىـ
منتجي البيانات العامة حوؿ الماء مف سنة  1992إلى  ،2002لتسييؿ عممية تنظيـ وتبادؿ
المعمومات واتاحتيا لمف يحتاجيا ،أي تسييؿ تداوليا وتوفير المعمومات البلزمة إلعداد
المخططات التوجييية.
وينظـ نظاـ التسيير المدمج لئلعبلـ حوؿ المياه في شكؿ شبكة تشتمؿ عمى مختمؼ
المؤسسات المركزية وغير الممركزة لمو ازرة المكمفة بالموارد المائية؛ المؤسسات العمومية
الموضوعة تحت وصاية الو ازرة وكذا المتدخميف األخريف في مجاؿ المياه حيث تقوـ الوكالة
الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية بالتنسيؽ بيف مختمؼ عناصر الشبكة مف خبلؿ تمقي
تقارير دورية حوؿ المعمومات والمعطيات التي تتوفر لدييـ.
بناء عمى ما سبؽ ،يتبيف أف تسيير المعطيات المتعمقة بالمياه يتـ عبر ثبلث مستويات:
 عمى مستوى اإلدارة المركزية لمموارد المائية :يشكؿ قطب لتجميع المعمومات التي تمنحيامختمؼ ىياكؿ قطاع المياه ال سيما في مجاؿ إعداد قواعد معطيات قطاعية ووسائؿ اإلعبلـ
الضرورية إلعداد أدوات التخطيط في مجاؿ الري.
 عمى المستوى الجيوي :تقوـ وكاالت األحواض الييدروغرافية التابعة لموكالة الوطنية لمتسييرالمندمج لموارد المياه بتنسيؽ المعطيات المجمعة وتمخيصيا وتضع قواعد لممعطيات الجيوية.
 عمى المستوى القاعدي :يتكوف مف مجموع الييئات غير الممركزة والييئات الموضوعة تحتالوزرة المكمفة بالمياه؛ وكذا كؿ المتدخميف اآلخريف في مجاؿ الموارد المائية المكمفيف
وصاية ا
بتقديـ معطيات حوؿ المياه عمى مستوى حوض ىيدروغرافي ،والتي عمى ضوئيا تقوـ الوكالة
بتسيير نظاـ اإلعبلـ المدمج حوؿ الماء مف خبلؿ إعداد وتحييف قواعد المعطيات وأدوات
اإلعبلـ الجغرافية.
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وبالرجوع إلى المادة  67مف قانوف المياه نجدىا تمزـ كؿ األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف
الخاضعيف لمقانوف العاـ أو الخاص ،والحائزيف رخصة أو امتياز استعماؿ األمبلؾ العمومية
الطبيعية لممياه ،وأصحاب اإلمتياز أو المفوض ليـ الخدمات العمومية لممياه والتطيير،
وأصحا ب امتياز استغبلؿ مساحات السقي ،تقديـ تقرير دوري لئلدارة المكمفة بنظاـ التسيير
المدمج لئلعبلـ كؿ المعمومات والمعطيات المتوفرة لدييـ.
يتيح نظاـ اإلعبلـ حوؿ الماء لئلدارة المكمفة بالموارد المائية ،بناء عمى طمب كؿ مف يريد
القياـ بإنجاز منشأة مرخص بيا الستخرج األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه مف أجؿ استعماؿ
عمومي أو خاص ،تقديـ المعمومات ذات الطابع الييدرولوجي والييدروجيولوجي المتوفرة
باإلضافة إلى كؿ معمومة تتضمف مواصفات الحماية النوعية والكمية لمموارد المائية.
ثانيا :المساىمة في إعداد وتقييم وتحيين المخططات التنمية القطاعية.
تعد اإلدارة المكمفة بالموارد المائية المخطط التوجييي لتييئة الموارد المائية عمى أساس
معطيات واقتراحات وكالة الحوض الييدروغرافي المعنية التابعة لموكالة  ،ويكوف محؿ تشاور
في إطار لجنة الحوض الييدروغرافي التي تقوـ بدراستو وابداء الرأي المفصؿ بشأنو ويتضمف
المخطط التوجييي لمموارد المائية حسب المادة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  01/10المتضمف
المخطط التوجييي لمموارد المائية والمخطط الوطني لمماء؛ ما يمي:
 تقييـ الموارد المائية التي تتـ رصدىا بما فييا الموارد البديمة (المياه المستعممة ،تحمية مياهالبحر).
 تقييـ اإلحتياجات لمماء المعدة عمى أساس أىداؼ تطوير القطاع عمى المدى البعيد لكؿ وحدةىيدروغرافية.
 تحديد المشاريع والبرامج المييأة لمحشد وتخصيص الموارد المائية التي تسمح بتمبيةاإلحتياجات لمماء الفائض عمى المدى البعيد.
 تحديد المشاريع والبرام ج إلعادة تأىيؿ وتطوير منشأة التزويد بالماء الصالح لمشرب والتطييروالسقي.
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 التوزيع الزمني لمجمؿ المشاريع والبرامج حسب تطور اإلحتياجات لمماء خبلؿ مدة المخططوكذا تقدير مجمؿ التكاليؼ المتعمقة باإلستثمار.
ويتـ ضبط المخطط التوجييي لتييئة الموارد المائية عمى أساس العرض والطمب عمى
المياه  ،مف حيث الكمية والنوعية ،أىداؼ تنمية وتييئة وتعبئة المياه ونقميا بيف الوحدات
الييروغرافية الطبيعية مع األخذ بعيف اإلعتبار المقاييس اإلقتصادية؛ كما يحدد األىداؼ في
استعماؿ الموارد المائية وكذا اتخاذ التدابير المرتبطة بمتطمبات اقتصاد الماء وتثميف وحماية
نوعيتو مف منظور التسيير المستداـ لمموارد.1
ويخضع المخطط التوجييي لييئة الموارد المائية إلى مسار التحييف عمى التقييـ المستمر
والدوري الذي تقوـ بو اإلدارة المكمفة بالوارد المائية كؿ خمس سنوات؛ كما يمكف تحييف في حاؿ
حدوث تغير في العوامؿ الطبيعية التي ليا تأثير عمى الموارد المائية.
وتساىـ الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية كذلؾ في إعداد المخطط الوطني
لمموارد المائية ،الذي يحدد أولويات وأىداؼ السياسة الوطنية في مجاؿ حشد الموارد المائية
وتسييرىا المدمج وتحويميا وتخصيصيا ،كما تساىـ في تنفيذه مف خبلؿ مخططات وبرامج
التنمية القطاعية عمى المدى المتوسط والقصير ويتـ تقييمو أيضا كؿ خمس سنوات ،حيث
يشتمؿ التقييـ عمى إعداد حالة شاممة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية القطاعية ،تحسيف معطيات
الموارد المائية التي يتـ رصدىا واستعماليا ،القياـ بتشخيص التنمية القطاعية عمى مستوى
المؤسسات.
ثالثا :ممارسة التشاور في مجال التسيير المدمج عمى مستوى الفروع اإلقميمية.
يمارس التشاور في إطار التسيير المدمج لمموارد المائية عمى مستوى الفروع اإلقميمية
لموكالة (لجنة الحوض الييروغرافي المنشأة عمى مستوى كؿ وحدة ىيدروغرافية طبيعية) المنشأة
بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،2والتي تتكفؿ بد ارسة :مشروع المخطط
التوجييي لمموارد المائية ،مخططات تسيير الموارد المائية التـ حشدىا ،دراسة برامح الحماية
1

المادة  57مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه.

2

المادة  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ  24/10المتعمؽ بإطار التشاور في مجاؿ التسيير المدمج لمموارد المائية السالؼ الذكر .
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الكمية والكيفية لمموارد المائية ،والمسائؿ المتصمة بتييئة وتسيير الموارد المطروحة مف طرؼ
الوالة.
رابعا :ضمان تبعات الخدمة العمومية الموكمة إلييا من طرف الدولة.
تشكؿ تبعات الخدمة العمومية التي تتكفؿ بيا الوكالة الوطنية و/أو فروعيا اإلقميمية حسب
الحالة ،بالمياـ اآلتية - :1ضماف جمع معالجة المعطيات والمؤشرات المتعمقة بالمعايير الكمية
والنوعية التي تميز الموارد المائية واألوساط الطبيعية وكذا استعماالتيا.
 إنجاز العمميات ذات الطابع التقني لتحديد األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه ال سيما األوديةونقاط المياه الطبيعية.
 إعداد كؿ الوثائؽ والقياـ بنشاطات إعبلمية تحسيسية لمختمؼ فئات المستعمميف حوؿاإلقتصاد في المياه وحماية نوعيتو
تزود الوكالة بإعانات مف الدولة مف مقابؿ تبعات الخدمة العمومية التي يحدد دفتر؛ كما ترسؿ
لموزير المكمؼ بالموارد المائية عف كؿ سنة مالية ،قبؿ  30أفريؿ مف كؿ سنة ،برنامج عمؿ
وتقييـ المبالغ الموافقة لمتكاليؼ الناجمة عف تبعات الخدمة العمومية.
خامسا :القيام بإبرام العقود والمشاركة في التظاىرات العممية.
تكمؼ الوكالة الوطنية بمقتضى المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  262/11المذكور
أعبله ،في إطار العبلقات التي تربطيا بالمحيط اإلجتماعي واإلقتصادي بما يمي:
 إبراـ كؿ عقد أو اتفاقية مرتبطة بنشاطيا. القياـ بكؿ العمميات التجارية والمالية والصناعية والعقارية والمنقولة المتعمقة بموضوعيا التيمف شأنيا تحفيز تطويرىا.
 اقتناء أو استغبلؿ أو إيداع كؿ ترخيص أو نموذج أو إجراء تقني مرتبط بنشاطيا. إبراـ عقود اإلقتراض.1

المواد  4 ،3 ،2مف دفتر الشروط المحدد لتبعات الحدمة العمومية لموكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية ،الوارد في

المرسوـ التنفيذي رقـ  262/11المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية (المذكور أعبله).
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 أخذ المساىمات في كؿ شركة أو تجمع. تطوير العبلقات المينية وعبلقات الشراكات مع ىيئات وطنية أو أجنبية مماثمة. تنظيـ أو المشاركة في المحاضرات واإلجتماعات العممية والممتقيات الوطنية والدولية وكذا فيشبكات تبادؿ المعمومات والتجارب المتعمقة بنشاطيا.
المطمب الثاني :الجزائرية لممياه .ADE
إف تفعيؿ دور الدولة والمصالح التابعة ليا في المحافظة عمى الموارد المائية وتحسيف
تسييرىا وترقية خدماتيا يتطمب انشاء مؤسسة وطنية لضماف التسيير المستقؿ لمخدمات العمومية
لمتزويد بمياه الشرب في شكؿ امتياز حصري ،1وتتمثؿ المؤسسة في الجزائرية لممياه التي تعتبر
حسب المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01المنشئ ليا بأنيا مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع
صناعي وتجاري توضع تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،وىي تتمتع بالشخصية
المعنوية واإلستقبلؿ المالي ،تكمؼ بضماف تنفيذ السياسة الوطنية في مجاؿ إنتاج المياه
الصالحة لمشرب والصناعة ونقميا ومعالجتيا وتخزينيا وجردىا وتوزيعيا وكذا تجديد اليياكؿ
القاعدية المتصمة بيا وتنميتيا؛ فيي تمارس نشاطاتيا المخولة ليا قانونا في إطار عدـ التركيز
المتجسد في تقسيميا إلى وكاالت جيوية.
ومف أجؿ التطرؽ إلى النظاـ القانوني لمجزائرية لممياه ،البد مف دراسة إطارىا التنظيمي
(فرع أوؿ) ،ثـ اإلنتقاؿ لتبياف إطارىا الوظيفي (فرع ثاني) ،وأخي ار تسميط الضوء عمى سياستيا
في مجاؿ تحمية مياه البحر(فرع ثالث).
الفرع األول :تنظيم الجزائرية لممياه.
إف الج زائرية لممياه كغيره مف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تتميز
بطبيعة غير ممركزة في التنظيـ والتسيير ،بحيث أف المادة  18مف المرسوـ التنفيذي المنشئ ليا

1

تجب اإلشارة أف الجزائرية لممياه قد أنشئت عمبل بتوصيات البنؾ العالمي ،والتي قدميا لمدولة النامية مف أجؿ إدارة أحسف

لمموارد المائية ومنيا - :التدخؿ المباش ر لمسمطة المختصة في إدارة الطمب عمى الماء وخفض الكميات الميدرة مف خبلؿ
استخداـ التكنولوجيا وكذا الحد مف التسرب عف طريؽ إصبلح الشبكات القديمة.

 توعية الجميور مف خبلؿ تنظيـ حمبلت تحسيسية بالتنسيؽ مع المجتمع المدني.165

المعدلة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  1221/07تنص عمى أف ":شكؿ تنظيـ المؤسسة وطريقة
سيرىا ذو غي ر ممركزة .تتمتع الفروع الجيوية لممؤسسة باستقبللية التسيير في إطار الميزانية
السنوية واإلجراءات العامة لتسيير المؤسسة" ،فتنظيـ المؤسسة في جيوي يشمؿ عدة فروع يندرج
في إطار ما يعرؼ بعدـ التركيز االمرفقي والذي يسمح بتقريب اإلدارة مف المواطف مف جية،
ومف جية أخرى تحسيف الخدمات العمومية لممياه مف الناحية النوعية والكمية.
وسنتناوؿ ضمف ىذا العنواف األجيزة المركزية لمؤسسة الجزائرية لممياه (أوال) ،أجيزة المؤسسة
عمى المستوى الجيوي (ثانيا).
أوال :األجيزة المركزية لمؤسسة الجزائرية لممياه.
حدد المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01المتضمف إنشاء الجزائرية لممياه ،في الباب الثاني
الييكؿ التنظيمي لمؤسسة الجزائرية لممياه ،وحسب المادة  13منو فإف الجياز التداولي لممؤسسة
يتمثؿ في مجمس التوجيو والمراقبة ،بينما الجياز المسير فيتمثؿ في المدير العاـ؛ باإلضافة إلى
المديريات ذات طابع المركزي توضع تحت سمطة المدير العاـ.
 )1مجمس التوجيو والمراقبة (ىيئة تداولية) :يعتبر مجمس اإلدارة الجياز التداولي المفضؿ في
تسيير المؤسسة العمومية ،ينبغي تزويده بالسمطات والمسؤوليات الضرورية التي تمكنو مف
ممارسة ميامو والتي تتماشى مع خصوصية مختمؼ أصناؼ المؤسسات ،وفي ىذا الصدد
يتعيف إيبلء أىمية لتشكيمة المجمس والتي يتعيف أف تقتصر عمى أشخاص ذوي صمة فعمية
بنشاطات المؤسسة ،والذيف ينبغي أف يحظوا مف جية أخرى بتأىيؿ معترؼ بو ،ويجب أف يفتح
إلى شركاء آخريف في الداخؿ كممثمي المستخدميف.
يتشكؿ مجمس التوجيو والمراقبة لمؤسسة الجزائرية لممياه مف  14عضو مف بينيـ  11عضو
ممثؿ لموزراء المكمفيف ب :الموارد المائية رئيسا ،الجماعات المحمية ،المالية ،المساىمة وتنسيؽ
اإلصبلحات ،التجارة ،السكف ،الصناعة ،الفبلحة ،تييئة اإلقميـ والبيئة ،الصيد البحري؛ بينما
الثبلث أعضاء المتبقوف فيـ المدير العاـ لمجزائرية لممياه والمدير العاـ لمديواف الوطني لمتطيير
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  221/07المؤرخ في  ،2007/07/14المتضمف تعديؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01المؤرخ في

 2001/04/21والمتضمف إنشاء الجزائرية لممياه ،ج.ر ،رقـ  ،46المؤرخة في  ،2007/07/15ص .22
166

وممثؿ عف المستعمميف يعينو الوزير المكمؼ بالموارد المائية لمدة ثبلث سنوات بناء عمى اقتراح
مف جمعية تعمؿ في ميداف المياه الشروب.
يتبيف مف خبلؿ التركيبة العضوية لمييئة التداولية ىيمنة وثقؿ الوصاية عمى سمطة اتخاذ
القرار داخؿ المؤسسة ،وضعؼ عمى المستوى التمثيمي لممستعمميف بالرغـ منو أىميتو.
كما أنو عادة ما يتـ اختيار ممثمي الو ازرات عمى ضوء اختصاصاتيـ ورتبيـ وغالبا ما يكوف
ىؤالء الممثموف مسؤولوف (ىيئات وادارات مركزية) ال يتسنى ليـ بالنظر لحجـ مسؤولياتيـ وحجـ
مناصبيـ تخصيص الوقت الكافي ليذه الييئة  ،ناىيؾ عمى أف نفس المسؤوؿ قد يكوف عضوا
في أكثر مف ىيئة جماعية في ظؿ عدـ وجود تحفيز مادي.
وقد يظير مف جانب آخر مشكؿ ازدواجية التمثيؿ عمى مستوى الييئة بصفتيـ أعضاء مداوليف
مف جية ،وعمى مستوى الوصاية بصفتيـ ىيئة تتمتع بالوصاية والسمطة التقديرية.
يتداوؿ مجمس التوجيو والمراقبة في القضايا المتصمة بصبلحيات ونشاط المؤسسة والمتمثمة
في عدة مسائؿ حيوية حددتيا المادة  13مف المرسوـ المتضمف إنشاء الجزائرية لممياه نذكر
منيا:
 برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب. مشاريع مخطط تنمية المؤسسة عمى المدى القصير والمتوسط والطويؿ. سياسة التسيير المفوضة ال سيما منيا اإلمتياز واإلجارة وعقد التسيير. اإلتفاقية المبرمة بيف المؤسسة والدولة و/أو الجماعات المحمية مف أجؿ التكفؿ بتبعاتالخدمات العمومية.
 البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعمقة بيا. اإلقتراحات ذات الصمة باإلستثمارات. أخذ مساىمات وانشاء فروع وابراـ عقود الشراكة. القواعد العامة المتصمة باستعماؿ اإلمكانات المالية الموجودة وتوظيؼ اإلحتياطات المالية. قبوؿ اليبات والوصايا. سياسة التسعير :تعريؼ البيع وشراء الماء مف المؤسسة عند اإلقتضاء.167

 اإلتفاقات واإلتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة. تقارير محافظي الحسابات. كؿ مسألة يعرضيا عمييا المدير العاـ مف شأنيا تحسيف سير المؤسسة.ويجتمع المجمس في دورة عادية بناء عمى استدعاء مف رئيسو مرتيف في السنة؛ بينما في
الدورات غير العادية يجتمع كمما اقتضت ذلؾ مصمحة المؤسسة أو بطمب مف الوزير المكمؼ
بالموارد المائية ،حيث ال تصح اجتماعات المجمس إال في حاؿ توافر النصاب القانوني
لؤلعضاء والمقدر باألغمبية البسيطة عمى األقؿ عند اإلستدعاء األوؿ؛ وفي حاؿ عدـ اكتماؿ
النصاب تصح اجتماعات المجمس قانونيا بعد ثمانية أياـ مف التاريخ المحدد سابقا لئلجتماع،
وتتخذ الق اررات باألغمبية البسيطة لؤلعضاء الحاضريف وفي حاؿ تساوي األصوات يكوف صوت
الرئيس مرجحا؛ ثـ تحرر المدوالت في محاضر يوقع عمييا الرئيس وتدوف في سجؿ خاص مرقـ
ومؤشر عميو مع إرساؿ محضر اإلجتماع في أجؿ  15يوـ إلى أعضاء مجمس التوجيو
والمراقبة.1
 )2المدير العام (ىيئة تنفيذية) :يعتبر المدير العاـ الجياز التنفيذي لمؤسسة الجزائرية لممياه
يعيف وتنيى ميامو بموجب مرسوـ بناء عمى اقتراح مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية طبقا
لقاعدة توازي األشكاؿ2؛ إال أف المادة  16نفس المرسوـ المنشئ ليا لـ تبيف لنا إذا المرسوـ
رئاسيا أو تنفيذيا؛ إال المدير العاـ في الغالب يعيف مف طرؼ رئيس الجميورية طبقا ألحكاـ
المرسوـ الرئاسي رقـ  240/99المتضمف التعييف في الوظائؼ المدنية والعسكرية.
ويكمؼ بالمدير العاـ بتنفيذ توجييات ومداوالت مجمس التوجيو والمراقبة .كما يتمتع
بسمطات واسعة في مجاؿ التسيير اإلداري والتقني والمالي لممؤسسة ،إذ يقوـ بيذه الصفة بما
يمي:
 يعد التنظيـ العاـ لممؤسسة ويقترحو عمى المجمس. يتمتع بسمطة التعييف والفصؿ وممارسة السمطة السممية عمى جميع مستخدمي المؤسسة.1

المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01المتضمف إنشاء الجزائرية لممياه.

2

المبلحظ عمى طريقة ومدة التعييف أنيا تؤدي إلى استقبللية محدودة وىو ما ال يتماشى مع مفيوـ البلمركزية المرفقية.
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 يبرـ ويوقع الصفقات والعقود واإلتفاقيات واإلتفاقات في إطار التشريع والتنظيـ المعموؿ بياماإجراء الرقابة الداخمية.
 األمر بفتح كؿ الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات اإليداع وتسييرىا لدى الصكوؾالبريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض.
 يمتزـ بنفقات المؤسسة باعتباره األمر بالصرؼ. طمب التحكيـ أو الصح بعد موافقة الوصاية. الموافقة عمى المشاريع التقنية والسير عمى تنفيذىا. تمثيؿ المؤسسة أماـ القضاء.ويساعده في ميامو مديريف عاميف مساعديف يكمفاف باإلستغبلؿ والتنمية ،وثبلث مستشاريف
مكمفيف بأمف الممتمكات ،اإلتصاؿ ،الشؤوف القانونية والمنازعات.
كما توضع تحت سمطة المدير العاـ ثمانية مديريات مركزية تابعة لممؤسسة وىي عمى
التوالي :المديرية المركزية لممالية والمحاسبة؛ المديرية المركزية لمموارد البشرية والتكويف؛
المديري ة المركزية التجارية؛ المديرية المركزية لئلستغبلؿ؛ المديرية المركزية لمصيانة؛ المديرية
المركزية لمدراسات والمشاريع؛ المديرية المركزية لؤلمبلؾ والتسيير المفوض؛ المديرية المركزية
لئلدارة الوسائؿ.1
وترتبط الييئة التنفيذية عادة بالوصاية مف خبلؿ رقابة تسييرىا ،خاصة بالنسبة لمتقارير
الدورية التي يتعيف عمى الييئة المسيرة رفعيا دوريا لموصاية عمى نوعية التسيير ،مما يؤثر عمى
اإلستقبللية الحقيقية لمييئة التنفيذية (المدير العاـ).
إف جعؿ سمطة التقرير في يد مجمس التوجيو والمراقبة وسمطة التنفيذ في يد المدير العاـ
المعينيف مف طرؼ السمطة التنفيذية يفسر بقاء السياسة والسمطة الفعمية في مجاؿ المياه متمركزة

1

أنظر المواد  2و  3مف القرار المؤرخ في  ،2007/08/01يتضمف المصادقة عمى التنظيـ الداخمي لمجزائرية لممياه ،ج.ر،

رقـ  ،72المؤرخة في  ،2007/11/20ص .17
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ومحتكرة في يد ا لو ازرة المكمفة بالموارد المائية؛ مما يجعؿ المؤسسة عاجزة عف انتياج مخططات
وبرامج معينة بمنأى عف تدخؿ الو ازرة مف ضماف السير الحسف لقطاع حيوي واستراتيجي.1
ثانيا :أجيزة المؤسسة عمى المستوى الجيوي.
تنقسـ مؤسسة الجزائرية لممياه إلى خمس وكاالت جيوية مكمفة بتسيير المياه الشروب والتي
تضـ بدورىا  15منطقة والمقسمة إلى  53وحدة موزعة عمى واليات الوطف ،وتتوفر الوكاالت
حسب المادة  18مف المرسوـ المتضمف إنشاء الجزائرية لممياه عمى استقبللية في التسيير في
إطار الميزانية السنوية واإلجراءات العامة لتسيير المؤسسة.
ويمكف توضيح التنظيـ الجيوي لمؤسسة الجزائرية لممياه عمى النحو التالي:2
الوكالة الجيوية منطقة وىراف
لوىراف

منطقة معسكر

وحدة معسكر ،تيارت ،مستغانـ

منطقة سعيدة

وحدة سعيدة ،البيض ،النعامة

الوكالة الجيوية منطقة الشمؼ

لمشمؼ

وحدة وىراف ،عيف تيموشنت ،تممساف ،سيدي بمعباس ،وحدة اإلنتاج

وحدة الشمؼ ،عيف الدفمى ،تيسمسيمت ،غميزاف

منطقة الجمفة

وحدة الجمفة ،المسيمة ،األغواط

منطقة الج ازئر

وحدة مدينة الجزائر ،تيبازة ،المدية ،البميدة

الوكالة الجيوية منطقة سطيؼ
لمجزائر
منطقة تيزي وزو وحدة تيزي وزو ،بومرداس ،البويرة

وحدة سطيؼ ،برج بوعريرج ،بجاية ،اإلنتاج

الوكالة الجيوية منطقة ورقمة
لورقمة

منطقة تامنغست

وحدة تامنغستػ إليزي

منطقة بشار

وحدة بشار ،تندوؼ ،أدرار

الوكالة الجيوية منطقة
لقسنطينة

وحدة وقمة ،غرداية ،الوادي

أىراس

سوؽ وحدة سوؽ أىراس ،تبسة ،أـ البواقي ،وحدة اإلنتاج

منطقة قسنطينة وحدة قسنطينة ،جيجؿ ،ميمة ،وحدة اإلنتاج
1

بوىالي نوالي ،الجزائرية لممياه ،مرفؽ عاـ ،مذكرة ماجستير ،تخصص :دولة ومؤسسات عمومية ،جامعة الجزائر  ،1كمية

الحقوؽ ،ص .38

2

تـ إنجاز المخطط بناء باإلستناد إلى القرار المؤرخ في  ،2007/08/01المتضمف المصادقة عمى التنظيـ الداخمي لمجزائرية

لممياه السالؼ الذكر.
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منطقة باتنة

وحدة باتنة ،خنشمة ،بسكرة

منطقة عنابة

وحدة ،عنابة ،الطارؼ ،قالمة ،سكيكدة ،وحدة اإلنتاج

إف عدـ التركيز في التسيير يتيح لموكاالت الجيوية الخمسة سمطات وامتيازات في مجاؿ
نشاطيا ،كما أنيا تتمتع باستقبللية في التسيير المالي وذلؾ وفقا لمميزانية السنوية المرصودة
واجراء التسيير في المؤسسة والتي يتعيف عمييا التنسيؽ والتشاور مع الجماعات المحمية في
تسيير الخدمات العمومية لممياه.
كما أف تقسيـ الوكاالت إلى مناطؽ ال تتمتع بالشخصية المعنوية والتي قسمت بدورىا إلى
وحدات تندرج في إطار تقريب المؤسسات والخدمات العمومية مف المواطف وضماف تكريس
مبادئ اإلستم اررية والمساواة والتكيؼ ونوعية الخدمات تماشيا مع التحوالت اإلجتماعية
واإلقتصادية ولتجنب الوضع الكارثي الذي عرفو قطاع المياه في سنوات التسعينات الذي تميز
بتعدد في مؤسسات التسيير المستقمة وانعداـ التنسيؽ فيما بينيا.
الفرع الثاني :اختصاصات الجزائرية لممياه.
تتمتع الجزائرية لممياه بصبلحية واسعة مف أجؿ الوصوؿ إلى تسيير فعاؿ ومحكـ لمخدمات
العمومية لممياه الصالحة لمشرب ،والتقميص مف النقائص المسجمة في القطاع ،وذلؾ مف خبلؿ
انتياج خطة عمؿ استراتيجية الستغبلؿ اإلمكانيات التي سخرتيا ليا الدولة في سبيؿ النيوض
بالخدمة العمومية لمتزويد بالماء الصالح لمشرب.
وقد وردت مياـ وصبلحيات الجزائرية لممياه في النص التنظيمي المنشئ ليا ودفتر الشروط
المحدد ألعباء وتبعات الخدمات العمومية لممياه ،والتي يمكف تقسيميا إلى مياـ في إطار
السياسة الوطنية وفي إطار التفويض الممنوح القانوني مف ليا مف طرؼ الدولة ،باإلضافة إلى
مياـ أخرى ذات طابع مالي وتجاري.
أوال :ميام المؤسسة في إطار السياسة الوطنية لمتنمية.
الوطنية لمتنمية بما يمي:1
السياسة
ّ
تتكفؿ المؤسسة في إطار ّ

السياسة الوطنية لمياه ال ّشرب عمى كامؿ التراب الوطني.
 ضماف تنفيذ ّ1

المادة  6الفقرة األولى مف المرسوـ التنفيذي رقـ .101/01
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 التك ّفؿ بنشاطات تسيير عمميات إنتاج مياه ال ّشرب والمياه الصناعية و نقميا و معالجتياوجرىا و توزيعيا و التزويد بيا.
وتخزينيا ّ

 تجديد اليياكؿ القاعدية والمنشآت المائية التابعة ليا وضماف صيانتيا وتنميتيا.ثانيا :ميام في المؤسسة إطار التفويض الممنوح من الدولة.
المؤسسة ،بيذه الصفة ،عف طريؽ التفويض بالمياـ اآلتية:1
تكمّؼ
ّ

نوعية المياه الموزعة.
 -قياس ومراقبة ّ

 ضماف الخدمة العمومية لمياه الشرب اليادفة لضماف وفرة المياه لممواطنيف في ظروؼ مقبولةعالميا والساعية لتمبية أقصى طمب لمستعممي شبكة المياه العمومية
 استغبلؿ األنظمة والمنشآت الكفيمة باإلنتاج والمعالجة والتحويؿ والتخزيف وتوزيع المياهالصالحة لمشرب والمياه الصناعية
 المجوء إلى أعواف محمفيف مف شرطة المياه بعد موافقة الوالي المختص إقميميا بيدؼ حمايةالمياه طبقا لقانوف المياه.
السيما عف طريؽ:
 -المبادرة بكؿ عمؿ ييدؼ إلى اقتصاد المياه والتقميؿ مف تبذيرىاّ ،

* تحسيف فعالية شبكات التحويؿ والتوزيع ،مف خبلؿ إعادة تييئتيا وتطويرىا وتحديثيا

قصد القضاء عمى التسربات.
عمميات اإلعبلـ والتكويف والتربية والتّحسيس باتجاه
* مكافحة تبذير المياه بتطوير ّ

المستعمميف ،وفي ذات السياؽ قامت المؤسسة ومختمؼ وحداتيا الجيوية بنشر إعبلنات في
مختمؼ الجرائد واإلذاعات الوطنية ،تحث فييا المواطنيف وتطمب منيـ اإلمتناع عف تبذير المياه
واإلببلغ عف مواقع التسربات مف أجؿ تصميحيا.
* تصوير برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه.
السنوات و تنفيذىا.
السنوية و
ّ
المتعددة ّ
 -التخطيط لبرامج االستثمار ّ

 -دراسة كؿ إجراء يدخؿ في إطار سياسة تسعير المياه واقتراح ذلؾ عمى السمطة الوصية.

 تطوير مصادر المياه الغير عادية عند الحاجة.1

المادة  6الفقرة الثانية مف نفس المرسوـ التنفيذي.
172

 الحموؿ محؿ جميع المؤسسات والييئات العمومية الوطنية و الجيوية و المحمية في ممارسةميمة الخدمة العمومية إلنتاج وتوزيع المياه الصالحة لمشرب ،السيما:
* الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطيير (.)AGEP
* المؤسسات العمومية الوطنية ذات االختصاص الجيوي في تسيير مياه الشرب.
* مؤسسات توزيع المياه في الوالية.
* الوكاالت والمصالح البمدية لتسيير وتوزيع المياه.
ثالثا :ميام ذات طابع مالي وتجاري واقتصادي.
تكمؼ الجزائرية لممياه طبقا لممواد  7و  8و 9مف المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01بالمياـ
التالية:
 القياـ بجميع العمميات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصمة بيدفيا والتي مف شأنياتشجيع تنميتيا .
 القياـ بكؿ إقتراض. تسيير الذمة المالية الخاصة بيا والذمة التي تتحصؿ عمييا باإلنتفاع. تستفيد المؤسسة مف حؽ اإلنتفاع باألمبلؾ العمومية المخصصة ليا . إنشاء كؿ تنظيـ أو ىيكؿ يتعمؽ بيدفيا في كؿ مكاف مف التراب الوطني. تسيير المشتركيف في الخدمة العمومية لمتوزيع. ا ستعماؿ الوسائؿ الضرورية لضماف إستغبلؿ المنشآت التي تتكفؿ بيا وصيانتيا وسيرىا إعداد المخططات الرئيسية لتطوير اليياكؿ األساسية إلنتاج وتوزيع المياه التابعة لمجاؿنشاطيا.
 إعداد السياسة التجارية وتنفيذىا طبقا لدفتر الشروط العامة.تقوـ المؤسسة زيادة عمى ذلؾ باإلنجاز المباشر لكؿ الدراسات التقنية والتكنولوجية
واإلقتصادية التي ليا عبلقة بيدفيا :
 اقتناء واستغبلؿ وايداع كؿ براءة إختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بيدفيا. تطوير كؿ شكؿ مف أشكاؿ مساعدة الزبائف ونصحيـ.173

 التكميؼ بإنجاز بعض مف برامجيا عف طريؽ المناولة أو اإلمتياز أو التسيير أو بأي شكؿأخر مف أشكاؿ الشراكة.
وفيما يتعمؽ بمبادئ تسيير مؤسسة الجزائرية لممياه ،فإنيا قائمة عمى مبدأيف أساسيف ىما
عدـ التركيز في التسيير اإلداري الذي يخوؿ لموكاالت الجيوية التابعة لممؤسسة سمطات
وصبلحيات أوسع في مجاؿ اتخاذ القرار وتسيير مواردىا المالية ،وترقية الخدمة العمومية مف
خ بلؿ إدماج مناىج عمؿ جديدة ومقاييس تسيير عالمية تسمح بتسيير فعاؿ وناجع ليذه الخدمة.
وانطبلقا مما سبؽ ذكره ،يتبيف أف المياـ الرئيسية الموكمة ليذه المؤسسة تتمخص في
ضماف أحسف تمبية الحتياجات المستعمميف أو المستيمكيف لمياه الشرب ،وضماف تسيير فعاؿ
لممورد الحيوي ،وكذا إعطاء المياه قيمتيا اإلقتصادية الحقيقة مف أجؿ تغطية التكاليؼ واألعباء
المالية لضماف استم اررية الخدمة العمومية وديمومتيا.
الفرع الثالث :اتباع الجزائرية لممياه أسموب تحمية مياه البحر لمنيوض بالخدمة العمومية.
إف ضماف استم اررية الخدمات العمومية لممياه وتكيفيا مع التحوالت الراىنة يتطمب مف
الجزائرية لممياه المجوء إلى طرؽ ووسائؿ خاصة لتنمية موارد مائية جديدة غير طبيعية ،وتتمثؿ
ىذه الموارد في مياه البحر المحبلة التي أصبحت الوسيمة المفضمة لتوفير المياه الصالحة
لمشرب ،خصوصا في ظؿ التطور التكنولوجي الكبير في استخداـ تقنية إعذاب مياه البحر.
لذلؾ سنتطرؽ ضمف ىذا العنواف إلى دوافع لجوء الجزائر لتحمية مياه البحر وكذا تطور
انتياجيا.
أوال :دوافع لجوء الجزائر لتحمية مياه البحر.
إف سبب لجوء الجزائر لتحمية مياه البحر يرجع باألساس إلى مجموعة مف الدوافع المرتبطة
بطبيعة ىذا البديؿ غير التقميدي مف ناحية ،وبالواقع المائي مف ناحية أخرى.
 )1دوافع مرتبطة بطبيعة التحمية :ترجع ىذه الدوافع إلى الخصائص التي تميز صناعة تحمية
مياه البحر عف غيرىا مف الصناعات األخرى ،والتي تعد قاسما مشتركا بيف جميع الدوؿ التي
اعتمدت ىذا الخيار؛ والمتمثمة فيما يمي:
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 عدـ تأثر تقنية تحمية المياه بال تقمبات المناخية ،كما أف محطات التحمية يتـ إنشاؤىا بالقربمف مراكز االستيبلؾ مما يقمؿ مف تكمفة ضخ المياه الجوفية أو مد خطوط أنابيب لتوصيؿ
المياه إلى المناطؽ النائية؛
 تعتبر تكمفة تشغيؿ محطات التحمية مرتفعة إال أف تكمفتيا الرأسمالية تعتبر أقؿ مف تكمفةتشغيؿ المنشآت التقميدية عمى غرار السدود إلى جانب عدـ ثبات كميات المياه األمطار التي يتـ
استغبلليا؛
 تحتوي محطات التحمية عمى معدات ضخمة يتـ تطويرىا باستمرار ال سيما ما تعمؽ برفعوزيادة قيمتيا اإلقتصادية؛
 اإلستثمار في مجاؿ تحمية مياه البحر أكثر جدوى مف تمويؿ مشروعات المياه التقميدية. )2دوافع مرتبطة بحالة الموارد المائية في الجزائر :إف وضعية الموارد المائية مف الناحية
النوعية والكمية خبلؿ تسعينيات القرف العشريف كانت دافعا قويا نحو تعزيز التوجو لتحمية مياه
البحر وذلؾ بسبب:
 موجات الجفاؼ التي شيدتيا الجزائر عمى مدار العقود الماضية؛ محدودية الموارد المائية في شماؿ الببلد التي تضـ كثافة سكانية مرتفعة؛ وىذا ما كاف لوانعكاس كبير عمى حجـ الموارد المائية خاصة الجوفية منيا التي تعرضت لمضغط المفرط؛
 توفر الجزائر عمى شريط ساحمي طويؿ يضـ  14والية تشيد تمركز حضري كثيؼ مما أدىإلى زيادة الطمب عمى المياه الصالحة لمشرب التي أضحى ضماف توفيرىا غير متاح بشكؿ
كمي؛
 وفرة الموارد المالية والطاقية الضرورة إلنشاء محطات التحمية التي تتطمب تكمفة باىظة مفحيث نوعية التقنيات المستخدمة وكمية الطاقة المستيمكة.
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ثانيا :تطور تحمية مياه في الجزائر.
ترجع البدايات األولى الستخداـ تقنية إعذاب مياه البحر في الجزائر إلى ستينيات القرف
العشريف ،ويمكف تمخيص أىـ المراحؿ التي مرت بيا تحمية مياه البحر في الجزائر في النقاط
التالية:1
 شيدت سنة  1964إنشاء أوؿ محطة (وحدة صغيرة) لتحمية مياه البحر عمى الساحؿ الغربيلمدينة أرزيو-وىراف الشركة الفرنسية  Veolia sidemمف طرؼ بطاقة إنتاج يومي تعادؿ 573
متر مكعب في اليوـ ؛ بينما شيدت نفس المنطقة سنة  1969إنشاء ثاني وحدة لتحمية مياه
البحر مف قبؿ شركة  Weir Tchnaبطاقة إنتاج قدرت ب  3000متر مكعب في اليوـ.
 أنشئت بوالية مستغانـ وحدة لتحمية مياه البحر سنة  1994بطاقة إنتاج قدرت  5200مترمكعب في اليوـ.
 إنشاء وحدة لمتحمية بوالية عنابة سنة  1996بطاقة إنتاجية قدرت ب  5184متر مكعبوالتي خصصت لتوفير احتياجات شركة أسميداؿ مف المياه.
 في إطار المخطط اإلستعجالي لمحكومة المسطر نياية سنة  2002الذي تضمف إنجاز 21محطة صغيرة لمتحمية بسعة  2500متر مكعب لكؿ محطة؛ وبطاقة إجمالية قدرت ب 57000
متر مكعب ،وبتكمفة  80مميوف دوالر ممولة مف ميزانية الدولة.
وقد منح احت كار التدخؿ في ميداف إنجاز مصانع تحمية مياه البحر لمتعامميف عمومييف
ىما :مؤسسة الجزائرية لممياه التي تعمؿ لحساب الدولة الممثمة في ميداف المياه بو ازرة الموارد
المائية والجزائرية لمطاقة تتقاسـ أسيميا كؿ مف شركتي سوناطراؾ وسونمغاز ،والتي توصمت إلى
إبراـ عقود لمشراكة مع شركة أجنبية ذات خبرة في صيغ مختمفة مثؿ ( BOOبناء ،تممؾ،
استغبلؿ)( BOT ،بناء ،استغبلؿ ،تحويؿ)  ،ومف بيف محطات التحمية التي تـ إنجازىا في ىذا
اإلطار نذكر منيا:2
Voir : Document EP Algérienne des eaux, le dessalement option stratégiques et opportunité d’investissement,

1

2003, P 3.
Fayçal Abdelaziz, Dessalement de l’eau de mer, Barrages et complexe Hydrauliques, la magazine de l’économie

2

et du partenariat international, revue N° 102, Alger, ANEP, Avril 2009, P 14.
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 إبراـ عقد بصيغة  BOOمع شركة أمريكية تسمى  Black and Veatchوقد ترتب عفالشراكة انشاء مؤسسة جديدة تسمى كيرماء  Kahramaتتدخؿ في مجاؿ الكيرباء والماء وىي
مخولة إلنجاز مصنع أرزيو بسعة  90000متر مكعب بما يعادؿ أكثر  32مميوف سنويا.
 توصؿ كؿ مف الجزائرية لممياه والجزائرية لمطاقة إلى إبراـ عقد شراكة مع الشركة األمريكية IONICSفي صيغة " "BOOمف أجؿ إنجاز محطة الحامة في والية الجزائر سنة  2008وبطاقة
انتاجية تقدر ب  200000متر مكعب في اليوـ ،أي ما يعادؿ  73مميوف متر مكعب في
السنة ،حيث قدرت تكمفة اإلستثمار ب  210مميوف دوالر والذي ساىمت فيو الشركتاف
الجزائريتاف بنسبة  %30مف رأس الماؿ و  %70لمشركة األمريكية.
تجب اإلشارة إلى أف أىمية مشاريع إنجاز مصانع لتحمية مياه البحر بصيغتيBOT
و BOOتتجمى في طريقة التمويؿ ،إذ أف الدولة ال تتكفؿ بعممية التمويؿ وانما عمى المشروع
ضماف موارد مالية مف خبلؿ البحث عف مستثمريف أجانب لضماف تنفيذ محكـ لممشروع.
والجدوؿ الموالي يوضح لنا أىـ محطات التحمية التي أنجزت أو ستنجز بالصيغتيف السالفة
الذكر في آفاؽ :12019
الرقـ

الوالية

الموقع

3

طاقة اإلنتاج ـ

سنة البرمجة

في اليوـ

السكاف
المستفيديف

01

تممساف

الغزوات

100.000

2009/2008

666.660

02

وىراف

وىراف-غرب

100.000

2006/2004

666.660

03

وىراف

وىراف-شرؽ

100.000

2007/2005

666.660

04

الشمؼ

تنس

50.000

2010/2008

333.330

05

الجزائر

الجزائر-غرب

100.000

2010/2008

666.660

06

الجزائر

الحامة

200.000

2016/2008

1.333.320

07

الجزائر

الجزائر شرؽ

100.000

2010/2008

666.660

Voir : Document EP Algérienne des eaux, le dessalement option stratégiques et opportunité d’investissement,

1

op. Cite, P 3.
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08

بجاية

بجاية

50.000

2017/2015

333.330

09

جيجؿ

جيجؿ

50000

2017/2015

333.330

10

سكيكدة

سكيكدة

100.000

2017/2015

666.660

11

عنابة

عنابة

100.000

2019/2017

666.660

12

الطارؼ

الطارؼ

25.000

2019/2017

166.660

وقد تمكنت الجزائر منذ تبني خيار تحمية مياه البحر منذ مطمع األلفية الثالثة مف تخفيض
الضغط عمى مواردىا المائية التقميدية ،حيث عرفت منذ دخوؿ محطات التحمية الكبرى األولى
حيز الخدمة تطور وتحسف في إنتاج الماء المحمى في ظؿ وجود مخابر لتحميؿ ورصد لنوعية
المياه المنتجة ودرجة جودتيا ،وبالرغـ مف أف المحطات الكبرى ال تعمؿ بطاقتيا اإلنتاجية
المسطرة إال اإلنتاج الفعمي تحسف بشكؿ ممحوظ في السنوات األخيرة ليبمغ في تسع محطات
كبرى بقدرة انتاج بمغت  1,700مميوف متر مكعب سنة .2015
المطمب الثالث :الديوان الوطني لمتطيير.ONA
إف الغياب الكمي إلطار مؤسساتي يتكفؿ بخدمة التطيير وتسيير منشآتيا القاعدية مف جية،
وكذا التأخيرات المتراكمة واألضرار البلحقة بالموارد المائية والبيئة وىياكميا مف جية أخرى،
دفعت السمطات العمومية إلى التفكير واإلىتماـ بعممية تطيير المياه تماشيا مع زيادة الطمب
عمى المياه نوعا وكما ،وذلؾ عمى اعتبار أف عممية تطيير المياه أتاحت لمدوؿ امكانية استخداـ
التكنولوجيا في استعادة المواد المستعممة معالجتيا واعادة استعماليا.
وقد تجسد اىتماـ الدولة بقطاع التطيير مف خبلؿ انشاء مؤسسة عمومية وطنية تدعى
"الديواف الوطني لمتطيير" تتمتع بامتياز حصري لحماية الموارد المائية وذلؾ مف خبلؿ التكفؿ
بالتطيير أي بنقاء المياه وصفائيا مف كؿ المصادر التي يمكف أف تكوف سببا في تموثيا.
ويعتبر الديواف الوطني لمتطيير حسب المواد  1و  2و  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ 102/01
المتضمف إنشائو ،عبارة مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري موضوع تحت
وصاية الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي.
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ويتوفر الديواف الوطني لمتطيير عمى أجيزة مكمفة بتسيير (الفرع األوؿ) ،كما أسندت لو
العديد مف الصبلحيات لمديواف مف أجؿ المحافظة عمى البيئة المائية مف التموث (الفرع الثاني).
الفرع األول :أجيزة الديوان الوطني لمتطيير.
يعتبر الديواف الوطني لمتطيير مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكمؼ بتفعيؿ
السياسة الوطنية لمتنمية مف خبلؿ المحافظة عمى المحيط البيئي ،وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ أنشأ
المرسوـ التنفيذي رقـ  102/01المذكور أعبله في المادة  13منو أجيزة إدارية مكمفة بتسييره،
والتي تنقسـ إلى جياز تداولي يسمى "مجمس التوجيو والمراقبة" (أوال) وجياز تنفيذي يسمى
"المدير العاـ"(ثانيا).
أوال :مجمس التوجيو والمراقبة كجياز تداولي لمديوان.
يعتبر مجمس التوجيو والمراقبة مف بيف األجيزة المكونة لمديواف الوطني لمتطيير ،حيث
يشكؿ فضاء لمحوار والنقاش بيف أعضاء المجمس في مجاؿ تفعيؿ سياسة الديواف المسطرة في
النص التنظيمي المنشئ لو.
 )1تنوع تشكيمة المجمس التداولي في ظل أحادية سمطة التعيين :يتألؼ الديواف الوطني
لمتطيير مف ممثمي الو ازرات المعنية برئاسة وزير الموارد المائية عمى أف يكوف الممثموف ذوي
رتبة مدير في اإلدارة المركزية عمى األقؿ:1
 ممثؿ الوزير المكمؼ بالجماعات اإلقميمية؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالمالية؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالمساىمات وتنسيؽ اإلصبلحات؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالسكف؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالصناعة؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالفبلحة؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالصحة؛1
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 ممثؿ الوزير المكمؼ بتييئة اإلقميـ والبيئة؛ ممثؿ الوزير المكمؼ بالصيد البحري.إضافة إلى مدير الديواف ومدير الجزائرية لممياه وممثؿ عف المستعمميف.
ويمكف لممجمس أ ف يستعيف بأي شخص مف شأنو أف يساعده بحكـ كفاءتو في المسائؿ المسطرة
في جدوؿ األعماؿ.
ويبلحظ عمى تشكيمة المجمس أنو أخذ بعيف اإلعتبار جميع القطاعات التي ليا صمة مباشرة
بالتطيير ،كما حاوؿ أف يشمؿ بعض ممثمي المستعمميف ،غير أنو مف حيث األىمية النسبية في
انتماءات الممثميف بالمجمس ،فإف األعضاء الممثميف لمجيات األخرى غير الدولة يشكموف
األقمية.
ومف المفروض انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة  ،وىي الطريقة التي تجسد البلمركزية التقنية
ألف فكرة البلمركزية مرتبطة بتفويض صبلحيات واختصاصات واستقبللية إدارية ومالية لييئة
منتخبة ،لكف في الواقع نجد في أغمب األحياف تكوف معينة مف طرؼ الوصاية.1
وفي أحسف الظروؼ الجمع بيف الطريقتيف ،التعييف مف طرؼ الوصاية واإلنتخاب مف طرؼ
المستخدميف ،وىي الطريقة المعتمدة ألغمب المؤسسات العمومية ،لكف في الواقع نجد سيطرة
واضحة لمجزء المعيف وىيمنتو عمى ق اررات ىيئة المداولة ،خاصة بالنظر لمكفاءة ،إال أف التعييف
يعتبر ىو الطريقة األكثر استعماال.
ويتـ تعييف التشكيمة المكونة لمجمس التوجيو المراقبة حسب المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 102/01لمدة ثبلث سنوات بموجب قرار مف الوزير المكمؼ الموارد المائية بناء عمى اقتراح
مف جمعية تعمؿ في ميداف المياه والتطيير بالنسبة لممثؿ المستعمميف ،واقتراح الو ازرات التي
ينتمي إلييا األعضاء الممثموف.

Amel Aouij Mrad, Droit des services publics, centres de recherche l’étude administratives, ENA, Tunis, 1998, P

1

117.
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مف خبلؿ نص المادة يتضح أف جميع األعضاء الممثميف ،يخضعوف لمتعييف مف طرؼ الوزير
المكمؼ بالموارد المائية ،مما يدفع إلى لمتساؤؿ عف مدى استقبللية أعضاء المجمس عف و ازرة
الموارد المائية التي تمثؿ الوصاية.
 )2دورات مجمس التوجيو والمراقبة :يجتمع مجمس اإلدارة في دورة عادية مرتيف في السنة،
وذلؾ بدعوة مف رئيسو ،كما يمكنو لو اإلجتماع في دورة استثنائية إذا اقتضت ذلؾ مصمحة
المؤسسة أو بطمب مف السمطة الوصية (الوزير المكمؼ بالموارد المائية).
أما فيما يخص جدوؿ األعماؿ ،فإنو يعد مف طرؼ مجمس اإلدارة ،وترسؿ اإلستدعاءات مرفقة
بجدوؿ األعماؿ قبؿ خمسة عشر يوما مف انعقاد الدورة.
كما ال تصح مداوالت مجمس التوجيو والمراقبة إال بعد اكتماؿ النصاب القانوني المحدد باألغمبية
البسيطة عمى األقؿ ،وفي حاؿ عدـ اكتماؿ النصاب ،يعقد المجمس اجتماعو الثاني بعد مرور
ثمانية أياـ ،وتصح المداولة آنذاؾ ميما كاف عدد االعضاء الحاضريف.
وفيما يتعمؽ بطريقة اتخاذ الق اررات داخؿ المجمس ،فتتـ باألغمبية البسيطة ألصوات األعضاء
الحاضريف ،ويكوف ص وت الرئيس ىو المرجح في حاؿ التساوي في األصوات ،ويتعيف عمى
المجمس أف يدوف مداوالتو في محاضر ،تسجؿ في سجؿ خاص مرقـ ومؤشر عميو ،ويوقع مف
طرؼ الرئيس ،ويرسؿ إلى أعضاءه خبلؿ أجؿ خمسة عشر يوما.1
 )3مجال اختصاص مجمس التوجيو والمراقبة :تضمنت المادة  15مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 102/01أىـ المجاالت يتداوؿ فييا مجمس التوجيو والمراقبة التي يتداوؿ ويفصؿ فييا المجمس
والتي تتمثؿ فيما يمي:
 برنامج تنفيذ السياسة الوطنية لمتطيير. مشاريع المخططات التنموية لممؤسسة عمى المدى القصير والمتوسط والطويؿ. سياسة التسيير المفوضة لمخدمات العمومية لممياه ال سيما منيا اإليجار ،عقد التسيير،اإلمتياز.

1
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 مشروع اإلتفاقية المقرر إبراميا بيف الديواف والدولة و/أو الجماعات المحمية مف أجؿ التكفؿبتبعات الخدمات العمومية لممياه.
 البرنامج السنوي لنشاطات الديواف والميزانية المتعمقة بيا. القروض المرتبطة باإلستثمارات. أخذ المساىمات وانشاء الفروع وابراـ عقود الشراكة. استعماؿ اإلمكانيات المالية الموجودة وتوظيؼ اإلحتياطات المالية. قبوؿ اليبات والوصايا. سياسة التسعير التي يتـ اقتراحيا عمى السمطة العامة. حصائؿ المؤسسة وحسابات نتائجيا. المسائؿ المعروضة مف طرؼ الجياز التنفيذي لتحسيف سير المؤسسة.مف خبلؿ نص المادة يتبيف أف الصبلحيات المسندة لمجمس اإلدارة تبدو واسعة بالنظر إلى
العبارات المعتمدة لتبيانيا ،حيث تـ ألجؿ ذلؾ استخداـ مصطمحات مثؿ التداوؿ "سياسة تنمية
المؤسسة" " ،مخططات التنمية القصيرة والمتوسطة والطويمة المدى"" ،اإلقتراضات المرتبطة
باإلستثمار" .إال أف ترتيبات أخرى تأتي زيادة عمى تمؾ العبارات لمحد مف سمطة المجمس،
وجعميا يتبع سمطة الوصاية والتي تراقب بعض أعمالو مف خبلؿ إجراء المصادقة.
وبالنتيجة فإف مثؿ ىذه الترتيبات تحد مف صبلحية المجمس ،باإلضافة إلى عدـ تفرغ أعضائو
لكثرة انشغاالتيـ ،وامكانية تعيينيـ في العديد مف المجالس في نفس الوقت ،كؿ ىذا يجعؿ مف
مجمس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بشكؿ عاـ ،ليس لو تأثير فعاؿ
في حياة ىذه األخيرة.
إضافة إلى مجمس التوجيو والمراقبة فإنو لمديواف الوطني لمتطيير جياز آخر تسند مياـ تسيير
الييئة ككؿ والمتمثؿ في المدير العاـ فماىي طريقة تعيينو وماىي صبلحياتو؟
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ثانيا :الجياز التنفيذي (المدير العام).
يشكؿ المدير العاـ الجياز التنفيذي عمى مستوى الديواف الوطني لمتطيير الذي يتـ تعينو
مف طرؼ السمطة التنفيذية ،بحيث يضطمع بالعديد مف المياـ المتعمقة بتسيير المؤسسة ويساعده
في ذلؾ العديد مف األجيزة سواء عمى المستوى المركزي أو عمى المستوى الجيوي.
 )1طريقة تعيين المدير العام :يتـ تعييف أغمب مدراء المؤسسات العمومية مف قبؿ السمطة
التنفيذية ،وبذلؾ فيي السمطة المعنية بإنياء مياميـ طبقا لقاعدة توازي األشكاؿ ،وىذا لو تأثير
عمى استقبللية المؤسسة خاصة عند اتخاذ الق اررات ،ألنو يمكف أف تقوـ الوصاية وفي الوقت
الذي تراه مناسبا بإنياء مياـ المدير ،لذلؾ مف الضروري لموصوؿ ألكثر استقبللية وفعالية
تحديد مدة معينة إلدارة المؤسسة العمومية (المدير العاـ) ،حتى تضمف لو نوعا مف االستقبللية
وعدـ التبعية ولو نظريا لمييئة التي عينتو ،لذلؾ يجب تفادي المشكؿ مف خبلؿ تحديد مدة معينة
مسبقا تفاديا لضغط الوصاية عمى المؤسسة وعمى اتخاذ الق اررات وتحديد االستراتيجيات.
وبالرجوع إلى المادة  18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  102/01المذكور أعبله ،نجدىا تؤكد
عمى أف المدير العاـ لمديواف الوطني لمتطيير يعيف بموجب مرسوـ بناء عمى اقتراح مف الوزير
المكمؼ بالموارد المائية ،وتنيى ميامو بنفس األشكاؿ.
يكتنؼ المادة  18غموض حوؿ طريقة تعييف المدير العاـ ،ىؿ تتـ بموجب مرسوـ رئاسي أو
مرسوـ تنفيذي ،لكف اإلحتماؿ الغالب أف المدير العاـ تعيينو يتـ بموجب مرسوـ رئاسي وليس
تنفيذي ألف المرسوـ الرئاسي رقـ  240/99أعطى لرئيس الجميورية إمكانية التعييف في
الوظائؼ المدنية والعسكرية والتي يندرج في إطارىا مدراء المؤسسات العمومية الوطنية؛ كما أف
المادة لـ توضح مدة التعييف التي كاف يتعيف تحديدىا لضماف حسف سير ميمو المدير العاـ.
 )2سمطات المدير العام :يتمتع المدير العاـ مبدئيا بكؿ السمطات الضرورية لضماف السير
الحسف لممؤسسة ،وتنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة ،إال أف ىذا اإلطبلؽ مقيد مف جية أخرى
بترتيبات إضافية ،تأتي لتشترط مصادقة الوصاية قبؿ الشروع في تنفيذ الق اررات المتخذة ،والتي
تعتبر ذات أىمية وتأثير عمى اإلقتصاد الوطني ،وقد تطوؿ قائمة ىذه الق اررات ليصبح المدير
العاـ في وضعية تبعية مباشرة لمو ازرة الوصية.
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وقد تطرقت المادة  19مف المرسوـ المتضمف إنشاء الديواف ،إلى مياـ المدير العاـ والمتمثمة
فيما يمي - :ينفذ المدير العاـ توجييات المجمس ومداوالتو ويتمتع في ىذا اإلطار بأوسع
السمطات لضماف اإلدارة والتسيير اإلداري والتقني والمالي لمديواف.
 إعداد التنظيـ العاـ لمديواف ويقترحو عمى المجمس ويسير عمى احترامو. سمطة التعييف والفصؿ والسمطة السممية عمى جميع مستخدمي الديواف.برـ العقود ويوقع الصفقات واإلتفاقيات واإلتفاقات في إطار التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما
 إ اواجراءات الرقابة الداخمية.
 يأمر بفتح كؿ الحسابات الجارية والتسبيقات وحسابات اإليداع وتسييرىا لدى الصكوؾالبريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفؽ الشروط القانونية لمعموؿ بيا.
 امكانية طمب التحكيـ أو المصالحة بعد ترخيص مف الوزير الوصي. الموافقة عمى المشاريع التقنية والعمؿ عمى تنفيذىا. تمثيؿ الديواف في جميع أعماؿ الحياة المدنية وتمثيمو أماـ القضاء. يقترح عمى المجمس برامج النشاط العامة ،مشاريع المخططات وبرامج اإلستثمار ،الحصائؿحسابات النتائج ،اقتراحات بإستعماؿ النتائج ،الوضعية السنوية والتقرير الخاص بالقروض
والديوف ،مشروع القانوف األساسي لممستخدميف وسمـ األجور ،مشاريع توسيع نشاطات الديواف.
إف الشيء المبلحظ مف الناحية العممية بالنسبة لممدير العاـ أنو يتكفؿ بمياـ ثقيمة لوحده،
خصوصا وأف مجمس اإلدارة ال يمكنو أف يساىـ مساىمة كافية في إدارة المؤسسة ،وتوفير
المساندة البلزمة لمديرىا العاـ ،وليذا فاف ىذا األخير كثي ار ما يمجأ بإرادتو لمو ازرة الوصية لمفصؿ
في أمور ىي في األصؿ مف صبلحياتو ،وذلؾ إما طمبا لدعـ الوصاية أو تيربا مف مسؤولية
تبدو كبيرة.
 )3األجيزة المساعدة لممدير العام :بالرجوع إلى القرار الوزاري الصادر في سنة
 2001/11/19المتضمف المصادقة عمى التنظيـ الداخمي فإف الجياز المسير يشتمؿ عمى
المستوى المركزي عمى مديريف عاميف مساعديف لممدير العاـ ،وثبلث مستشاريف ،وثبلث خبليا،
وست مديريات مركزية.
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وفي إطار تكريس مبدأ عدـ التركيز اإلقميمي وتقريب الخدمات العمومية مف المواطف أنشئت
خمس وكاالت جيوية تابعة لمديواف ،تتكوف ىذه الوكاالت حسب المادة التاسعة مف القرار
الوزاري المذكور أعبله ،مف ثبلث خبليا ،وأربع مديريات.
كما تنقسـ الوكاالت إلى مناطؽ ووحدات ،كؿ منطقة تشتمؿ عمى أربع مديريات ،وكؿ وكؿ
وحدة عمى تشتمؿ ثبلث دوائر.
وقد تطرقت المواد مف  12إلى  16مف نفس القرار إلى اإلختصاص اإلقميمي والنوعي لموكاالت
الجيوية ،والمتثم مة أساسا في تعميـ الخدمات العمومية لمتطيير عمى مستوى القطر الوطني،
تكريسا لمبدأي المساواة والتكيؼ مع التحوالت التي يعرفيا المرفؽ العمومي.
أعيد تنظيـ الديواف بموجب قرار وزاري مؤرخ في  ،2006/11/30الذي لـ يتطرؽ لرتبتي
مساعدي المدير العاـ وأبقى عمى نفس المياـ المكمفيف بيا ،مع تقميصو لعدد المستشاريف إلى
مستشار واحد مكمؼ باإلتصاؿ.
وعمى مستوى الجيوي ،بقيت الوكاالت نفسيا مع ارتفاع عدد المديريات إلى خمس مديريات،
وعدد الدوائر إلى أربع مديريات ،كما تـ تمديد اإلختصاص اإلقميمي لموكالة الجيوية لمدينة
الجزائر بموجب المادة  14مف القرار المذكور أعبله إلى منطقة المدية ،وعميو أصبح عدد
المناطؽ  16بعدما كاف محددا ب  15منطقة مع بقاء نفس اإلختصاص اإلقميمي لموكاالت
الجيوية األخرى.
أما بالنسبة لطريقة تعييف المديريف المركزييف ومساعدي المدير ومديري الوكاالت الجيوية
فتتـ طبقا لممادة  17بموجب قرار صادر مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية بناء عمى اقتراح مف
المدير العاـ لمديواف.
الفرع الثاني ميام وأىداف الديوان الوطني لمتطيير.
يتمتع الديواف الوطني لمتطيير في سبيؿ الوصوؿ تنمية بيئة مائية سميمة في إطار تنمية
مستدامة بمجموعة مف الصبلحيات الواردة في النص التنظيمي المنشئ لو وكذا دفتر الشروط
المحدد ألعباء وتبعات الخدمات العمومية لمتطيير ،والتي يجب أف تساىـ في تمبية حاجيات
المستعمميف في الظروؼ األكثر اقتصادية واألكثر منفعة لصالح المجموعة.
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ويمكف تقسيـ مياـ الديواف في اإلطار إلى مياـ مرتبطة بالسياسة الوطنية لمتنمية وفي إطار
التفويض الممنوح القانوني مف ليا مف طرؼ الدولة ،باإلضافة إلى مياـ أخرى ذات طابع مالي
وتجاري.
أوال :ميام الديوان الوطني لمتطيير.
يتكفؿ الديواف في إطار السياسة الوطنية لمتنمية ،بضماف المحافظة عمى المحيط
المائي عبر كامؿ التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية لمتطيير بالتشاور مع الجماعات
اإلقميمية؛ وفي ىذا الشأف يتولى الديواف الوطني لمتطيير حسب المادة  6مف المرسوـ السابؽ
الذكر والمادتيف  2و 3مف القرار الوزاري المتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط المحدد ألعباء
وتبعات الخدمات العمومية لممياه1؛ القياـ بالمياـ التالية:
 )1ميام ذات طابع تفويضي مرتبطة بتبعات الخدمة العمومية :يكمؼ الديواف بيذه الصفة
بالتحكـ في اإلنجاز واألشغاؿ وكذا استغبلؿ منشآت التطيير األساسية التابعة لمجاؿ
اختصاصو ،وال سيما:
 مكافحة كؿ مصادر تموث المياه في المناطؽ التابعة لمجاؿ تدخمو – ال سيما وأف مسألةالتموث تعد مف بيف أىـ التحدات في مجاؿ المياه -و كذا تسيير كؿ منشأة مخصصة لتطيير
التجمعات الحضرية واستغبلليا ،وصيانتيا وتجديدىا وتوسيعيا وبنائيا والسيما منيا شبكات جمع
المياه المستعممة ،ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرؼ المياه في البحر ،في المساحات
الحضرية والبمدية وكذا في مناطؽ التطور السياحي والصناعي.
 إعداد و إنجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعممة وصرؼ مياه. تثميف المواد المشتقة مف المياه المصفاة وتسويقيا. ضماف تسيير المشتركيف في الخدمة العمومية لمتطيير. ضماف خدمات لممستعمميف تستجيب لمعايير النوعية واألمف. إنجاز مشاريع الدراسات واألشغاؿ لحساب الدولة والجماعات اإلقميمية.1

ويتعمؽ األمر بالقرار الوزاري المؤرخ في  ،2002/12/28يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء

وتبعات الخدمة العمومية لمديواف الوطني لمتطيير ،ج.ر ،رقـ  ،26المؤرخة  ،2003/04/13ص .23
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 المجوء إلى أعواف شرطة المياه المحمفيف بعد موافقة الوالي المختص إقميميا قصد حمايةالمحيط المائي وأنظمة تطيير المياه المستعممة.
ويكمؼ الديواف زيادة عمى ذلؾ ،بما يمي:
 القياـ بكؿ عمؿ في مجاؿ التحسيس ،التربية  ،التكويف ،الدراسة و البحث في مجاؿ مكافحةالتموث.
 التكفؿ عند االقتضاء ،بمنشآت صرؼ مياه األمطار في مناطؽ تدخمو لحساب الجماعاتالمحمية.
 إنجاز المشاريع الممولة مف طرؼ الدولة أو الجماعات اإلقميمية. إنجاز كؿ األعماؿ األخرى التي تدخؿ في إطار المياـ التي تسندىا إليو مف طرؼ الدولة فيإطار التفويض.
 المساىمة في حماية الممؾ العمومي لمري التابع لمجاؿ اختصاصو.ويتمقى الديواف مبمغا ماليا عمى أدائو لتبعات الخدمات العمومية التي تقع عمى عاتقو
بموجب دفتر شروط ،كما تمنحو الدولة مساىمة مالية لتغطية الفارؽ بيف اإليرادات الناجمة عف
طريؽ التعريفات التي تفرضيا الدولة وتكاليؼ االستغبلؿ الحقيقية أخذا بعيف اإلعتبار لمبادئ
التسيير المقبولة؛ إضافة إلى ضماف الدولة تمويبل بمساىمة نيائية لعمميات الدراسات واإلستثمار
والتجييز المرتبطة باإلنجاز والتوسيع والتجديد واعادة التأىيؿ لميياكؿ األساسية واألجيزة
والمنشآت والتجييزات التي توضع تحت تصرفو.1
 )2ميام ذات طابع مالي وتجاري واقتصادي :يكمؼ الديواف الوطني لمتطيير طبقا لممواد  7و8
و 9مف المرسوـ التنفيذي رقـ  102/01بالمياـ التالية:
 القياـ بجميع العمميات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصمة بيدفو والتي مف شأنياتشجيع تنميتيا .
 القياـ بكؿ إقتراض.1

المواد  08و 09و  10مف القرار الوزاري المتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط المحدد ألعباء وتبعات الخدمات العمومية

لممياه لمديواف الديواف الوطني لمتطيير(المذكور أعبله).
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 تسيير الذمة المالية الخاصة بيا والذمة التي تتحصؿ عمييا باإلنتفاع. يستفيد الديواف مف حؽ اإلنتفاع باألمبلؾ العمومية المخصصة ليا. إنشاء كؿ تنظيـ أو ىيكؿ يتعمؽ بيدفو في كؿ مكاف مف التراب الوطني. تسيير المشتركيف في الخدمة العمومية لمتوزيع. استعماؿ الوسائؿ الضرورية لضماف استغبلؿ المنشآت التي تتكفؿ بيا وصيانتيا وسيرىا. إعداد المخططات الرئيسية لتطوير اليياكؿ األساسية لمتطيير التابعة لمجاؿ نشاطيا. إعداد سياسة ترقية المواد المشتقة الناتجة عف التطيير وتنفيذىا.تقوـ الديواف باإلنجاز المباشر لكؿ الدراسات التقنية والتكنولوجية واإلقتصادية التي ليا
عبلقة بيدفيا:
 اقتناء واستغبلؿ وايداع كؿ براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بيدفو. تطوير كؿ شكؿ مف أشكاؿ مساعدة الزبائف ونصحيـ. التكميؼ بإنجاز بعض مف برامجيا عف طريؽ المناولة أو االمتياز أو التسيير أو بأي شكؿأخر مف أشكاؿ الشراكة.
ثانيا :أىداف الديوان الوطني لمتطيير.
يتبيف مف خبلؿ المياـ المسندة لمديواف الوطني لمتطيير المذكورة أعبله ،أف األىداؼ
األساسية مف وراء إنشائو تتمحور حوؿ ثبلث محاور أساسية ىي:
 -1التكفؿ بسياسة التطيير في الجوانب المؤسساتية والتسييرية والمالية ،لضماف التسيير
العقبلني والرشيد لميياكؿ الموجودة وتحسيف الخدمة العمومية وجمب الموارد المالية الضرورية
لتطوير التجييزات.
 -2تنمية سياسة إعادة استعماؿ المياه المستعممة في الصناعة والزراعة ،وذلؾ بتصفيتيا
ومعالجتيا مف خبلؿ إقامة محطات لمتصفية.
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 -3الحفاظ عمى صحة المواطنيف وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي البيئي.1
ومف أجؿ بموغ األىداؼ وتحقيقيا ،شرع الديواف في العديد مف العمميات أىميا:
 الشروع في إعادة استغبلؿ محطات التطيير؛ والتي ارتفع عددىا بحموؿ سنة  2014إلى 185محطة.
 الشروع في إنجاز مركز لمتكويف في ميف التطيير بتاريخ  2005/09/17بغية تكويفالمستخدميف وتعميؽ معارفيـ وتحيينيا مواكبة لمتطورات التي تحدث المستوى العالمي في
المجاؿ التكنولوجي.2
 الشروع في دراسة جديدة لتسعيرة التطيير ترتب عنيا إعادة مراجعة النص التنظيـ المحدد لياسنة . .2005
 الشروع في دراسة إلنجاز المخطط الوطني لتطيير المياه الشروع في جمع المعمومات والمعطيات المتعمقة بالمسح لمنشآت التطيير وحفظيا واستغبلليابواسطة اإلعبلـ اآللي.
تستمزـ عممية إعادة تنظيـ مؤسساتي كيذه مف جية ،ولتطوير أساليب التسيير في شتى
مظاىرىا التقنية واإلدارية والمالية مف جية أخرى ،تثميف الموارد البشرية في مجاؿ التكويف
والتدريب والتأطير؛ لذلؾ قامت و ازرة الموارد المائية بعد إنشائيا بتعزيز مياـ واختصاص المعيد

1

و ازرة الموارد المائية ،مياـ وصبلحيات الديواف الوطني لمتطيير ،الجزائر ،فيفري  ،2001ص  2و.3

2

رزاقي أمينة ،الديواف الوطني لمتطيير ،مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص :الدولة والمؤسسات العمومية،

جامعة الجزائر  ،1كمية الحقوؽ ،2014/2013 ،ص .98
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الوطني لتحسيف المستوى في التجييز ،1وذلؾ في مجاؿ التكويف والبرامج والدراسات والبحث
بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  116/02المؤرخ في .22002/04/03
إف المعيد الوطني لتحسيف المستوى في التجييز ىو عبارة عف مؤسسة عمومية ذات طابع
إداري مختصة بالميف المتعمقة بالماء في الجزائر ،يتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقبلؿ المالي،
موضوع تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد المائية.
ويتولى المعيد في إطار تطبيؽ السياسة الوطنية في مجاؿ التكويف أثناء الخدمة لو ازرة
الموارد المائية ،ميمة تقديـ تكويف لمستخدمي مختمؼ اإلدارات واليياكؿ والمؤسسات العمومية
التابعة لقطاع الموارد المائية ،وتحسيف مستواىـ وتجديد المعارؼ؛ وليذا الغرض يتكفؿ المعيد
حسب المادة  4مف المرسوـ المذكور أعبله القياـ بما يأتي حسب المجاالت التالية:
 -1في مجال التكوين :تقديـ تكويف متخصص لمستخدمي قطاع الموارد المائية ،وتعميؽ
معارؼ مستخدمي القطاع وتحيينيا وتطوير كفاءاتيـ المينية وتحسيف مردودىـ.
 -2في مجال برامج التكوين :إعداد البرامج التي يقدميا المعيد في مجاؿ التكويف المتخصص
وتحسيف المستوى وتجديد المعارؼ ،كما يكمؼ بالتنسيؽ مع المؤسسات واألجيزة المعنية في
تحديد حاجات التكويف لدى مختمؼ أصناؼ مستخدمي القطاع ،باإلضافة إلى إعداد دليؿ تقني
يتصؿ بمجاؿ نشاطو ونشره.
 -3في مجالي المتابعة والتقويم :يكمؼ المعيد بالمساىمة في التنسيؽ مع اليياكؿ واألجيزة
المعنية في متابعة تنفيذ برامج التكويف الموجية لمستخدمي المؤسسات واإلدارات العمومية
التابعة لمو ازرة وتقديـ اإلقتراحات الرامية إلى تحسينيا ،وكذا تنظيـ ومتابعة المسابقات
واإلمتحانات المينية.
1

يعتبر المعيد الوطني لتحسيف المستوى في التجييز ىو آخر مؤسسة في حمقة التطور المؤسساتي في ميداف تحسيف المستوى

لموظفي القطاع ،المستحدث ألوؿ مرة بتاريخ  1986/04/29تحت تسمية المركز الوطني لمتربية وتحسيف المستوى في الري؛
ثـ تغيرت تسميتو إلى المركز الوطني لتحسيف المستوى في الري بتاريخ 1990/06/30؛ وىو اآلخر تـ تحويمو إلى معيد وطني

لتحسيف المستوى في التجييز سنة .2002

2

المرسوـ التنفيذي رقـ  116/02المؤرخ في  ،2002/04/03المعدؿ والمتمـ لممرسوـ التنفيذي رقـ  280/94المؤرخ في

 ، 1994/09/17والمتضمف تحويؿ المركز الوطني لتحسيف المستوى في الري إلى معيد وطني لتحسيف المستوى في التجييز،
ج.ر ،رقـ  ،23المؤرخة في  ،2002/04/07ص .3
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 -4في مجالي الدراسات والبحث :يكمؼ المعيد في ىذا اإلطار بالقياـ بالدراسات والتحاليؿ
المرتبطة بتطوير تأطير القطاع؛ وكذا المبادرة أو المشاركة في أعماؿ الدراسات والبحرث
المرتبطة بالتكويف أثناء الخدمة ،باإلضافة إلى تنظيـ األياـ الدراسية والممتقيات والمؤتمرات
والندوات المرتبطة بمجاؿ نشاطو.
ومف أجؿ ذلؾ ،قامت الو ازرة المكمفة بقطاع الموارد المائية بتسطير برنامج أو مخطط
لتكويف وتحسيف مستوى المستخدميف ،الذي يشكؿ محو ار استراتيجيا في اإلصبلح الذي شرع في
تطبيقو مطمع سنة  ،2001ييدؼ إلى تحسيف نجاعة التسيير واحتراؼ الموظفيف ألجؿ تأىيميـ
لمناصب العمؿ وفقا لممقاييس والمتطمبات الدولية ،وىو ما يستدعي تدعيـ ىذا التوجو باإلستفادة
مف الخبرات األجنبية واسيامات المتعامميف الدولييف مف خبلؿ برامج الشراكة الثنائية أو المتعددة
األطراؼ.1
تجب اإلشارة في األخير أف مختمؼ المؤسسات المتدخمة في قطاع الموارد المائية
(الوكاالت ،الجزائرية لممياه ،الديواف الوطني لمتطيير) تخضع بموجب النصوص المنشئة ليا إلى
عدة أشكاؿ مف الرقابة يمكف تصنيفيا كما يمي:
 -1رقابة داخمية :وىي رقابة تمارس مف طرؼ جيات داخؿ المؤسسات ،وتتمثؿ فيما يمي:
*رقابة محافظ الحساب :نظـ المشرع مينة محافظ الحسابات بموجب القانوف رقـ 08/91
المؤرخ في  ،1991/04/27المتضمف مينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب
المعتمد ،2وعرفو في المادة  27منو عمى أنو ":كؿ شخص يمارس بصفة عادية باسمو الخاص
وتحت مسؤوليتو مينة الشيادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات والييئات المنصوص عمييا
في المادة األولى أعبله بموجب أحكاـ التشريع المعموؿ بو.".
يخضع تعييف محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ألحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ
 431/96المؤرخ  1996/11/30التعمؽ بكيفية تعييف محافظي الحسابات في المؤسسات
1

و ازرة الموارد المائية ،يوـ إعبلمي عف قطاع المياه ،الجزائر ،فيفري  ،2001ص .11

2

القانوف رقـ  08/91المؤرخ في  ،1991/04/27المتضمف مينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

ج.ر ،رقـ  ،20المؤرخة في  ،1991/05/01ص .651
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العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وىيئات الضماف اإلجتماعي
والدواويف ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية الغير مستقمة.
وبما أف أغمب المؤسسات المتدخمة في قطاع الموارد المائية ىي ذات طابع صناعي وتجاري،
فإف رقابة الحسابات يتوالىا محافظ أو عدة محافظيف لمحسابات يعينيـ الوزير المكمؼ بالقطاع
مف بيف المينييف المسجميف بيذه الصفة في جدوؿ المنظمة الوطنية لمخبراء المحاسبيف لمدة
ثبلث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة طبقا لممادة  31مف القانوف رقـ  08/91المذكور أعبله.
يتولى محافظ الحسابات رقابة حسابات الديواف ،وفي إطار ىذه الرقابة يتمتع بالصبلحيات
التالية - :فحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتيا لممعمومات المبينة في تقرير التسيير الذي
يقدـ لممدير العاـ.
 اعبلـ الديواف بالنقائص التي اكتشفيا والمعرقمة لسير المؤسسات.وقد خولت لو المادة  35مف القانوف رقـ  18/91اإلطبلع السجبلت والمراسبلت والوثائؽ
الخاصة بالمؤسسات ،كما يمكنو طمب تزويده لكؿ المعمومات البلزمة لعممو ،باإلضافة إلى
امكانية قيامو بأي تفتيش يراه ضروريا.
يعد محافظ الحسابات تقرير سنويا يرسؿ الييئة التداولية (مجمس اإلدارة) ،والى الوزيرالوصي والوزير المكمؼ بالمالية.1
* رقابة األجيزة المكونة لممؤسسة :يتجمى مظير خضوع المؤسسات العمومية لمرقابة الداخمية
عمى مستوى الييئة التداولية ،مف خبلؿ تداوؿ ونقاش بيف أعضاء مجمس اإلدارة في المسائؿ
التي تندرج اختصاصاتيـ واتخاذ القرار بشأنيا ،فرقابة المجمس التداولي تكوف سابقة عمى التنفيذ.
أما بالنسبة لمييئة التنفيذية ،فإف المدير العاـ يمارس رقابة رئاسية عمى جميع مستخدمي
المؤسسة ،فيو يمارس السمطة السممية عمييـ والتي تتجمى في التعييف ،التأديب ،التوقيؼ...إلخ.
 -2رقابة خارجية :يمارس ىذا النوع مف الرقابة مف كؿ مف مجمس المحاسبة والمفتشية العامة
لممالية.
1

أنظر في اإلطار عمى سبيؿ المثاؿ :المادة  27مف المرسوميف المتضمنيف انشاء كؿ مف الجزائرية لممياه والديواف الوطني

لمتطير؛ المادة  31مف المرسوـ المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية.
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* مجمس المحاسبة :تنقسـ رقابة مجمس المحاسبة 1عمى الييئات الخاضعة لرقابتو إلى رقابة
إدارية ورقابية قضائية ،فالنسبة لمرقابة اإلدارية فتخضع كؿ مرافؽ الدولة والجماعات اإلقميمية
والمؤسسات والييئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ،إلى رقابة مجمس المحاسبة حيث
يمارس ىذا األخير رقابتو عمى أساس الوثائؽ المقدمة أو في عيف المكاف ،ويفحص مدى
مشروعية النفقات واإليرادات المعتمدة مف طرؼ ىذه الييئات ،كما يراقب مدى احتراـ األمريف
بالصرؼ لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا وكيفية تسيير األمواؿ العمومية.
كما تمتد رقابة المجمس إلى الييئات والمؤسسات التي تستفيد مف مساعدات مالية ممنوحة مف
طرؼ الدولة أو الجماعات اإلقميمية وكافة الييئات الخاضعة لرقابتو مف خبلؿ فحص نتائج
استعماؿ ىذه المساعدات.2
فمجمس المحاسبة يمارس اختصاصو اإلداري بمراقبة نوعية التسيير المؤسسات ،مف تقييـ شروط
استعماليا لمموارد المالية العمومية والوسائؿ المادية وتسييرىا عمى مستوى الفعالية والنجاعة
اإلقتصادية؛ فاليدؼ العاـ لمرقابة يتمثؿ في االستعماؿ المنتظـ والصارـ لجميع الموارد والوسائؿ
واألمواؿ العمومية.
أما بالنسبة لمصبلحيات القضائية ،فإف مجمس المحاسبة كييئة قضائية يتمتع بصبلحية
إصدار األحكاـ واألوامر تكوف قابمة لمطعف مف طرؼ األشخاص والييئات المعنية ،حيث نظـ
األمر  20/95ىذه الصبلحيات في نقطتيف تتمثؿ في مراجعة حسابات المحاسبيف العمومييف
واصدار أحكاـ بشأنيا ،ويتأكد مف احتراـ قواعد اإلنضابط في مجاؿ تسيير الميزانية والمالية؛
ورتب جزاءات قضائية عند مخالفتيا ،ليكوف مف لو صفة ومصمحة امكانية الطعف فييا.

1

أنظر األمر  20/95المؤرخ في  ،1995/07/17المتعمؽ بمجمس المحاسبة ،ج.ر ،رقـ  ، 39ص03؛ المعدؿ والمتمـ

بموجب األمر 02/10المؤرخ في  ،2010 /08/26المتضمف تعديؿ األمر  20/95المؤرخ في 17يوليو 1995والمتعمؽ
بمجمس المحاسبة ،ج ر ،رقـ  ،50لسنة  2010ص .04

2

لتفصيؿ أكثر حوؿ الموضوع أنظر :دواعر عفاؼ ،المركز القانوني لييئات الرقابة العميا في مجاؿ المالية العمومية ،مذكرة

ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص :الدولة والمؤسسات العمومية ،جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ ،السنة الجامعية
 ،2013/2013ص  42وما بعدىا.
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* المفتشية العامة لممالية :تعتبر المفتشية العامة لممالية ىيئة عمومية رقابية متخصصة في
الميداف المالي ،حيث نجد طبقا لممادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ  272/08المتضمف
تحديد صبلحية المفتشية العامة لممالية ،1مف بيف الييئات التي تخضع لرقابتيا المؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تنصب رقابة المفتشية العامة لممالية عمى المؤسسات العمومية المتدخمة في قطاع الموارد المائية
حوؿ كيفية تسيير لئلعتمادات المالية الممنوحة مف طرؼ الدولة وفعالية التسيير ،وكذلؾ مراقبة
دقة حسابات المؤسسات ومدى صحتيا وانتظاميا ،وكذا مدى احتراميا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ
بيما في الجانب المالي والمحاسباتي.
المبحث الثالث :استحداث سمطة لضبط المياه في إطار التسيير المدمج لمموارد المائية.
عرفت الطرؽ التقميدية لتسيير المرافؽ العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري محدوديتيا
وعجزىا عف تمبية حاجيات المرتفقيف ،وىو عجز مرتبط بعدـ مردودية التسيير المباشر بالنظر
إلى ثقمو المالي عمى ميزانية الدولة وبالنظر إلى جممة اإلختبلالت التنظيمية والوظيفية لممرافؽ
العمومية المسيرة مف طرؼ الدولة مما أدى إلى عدـ فعاليتيا ومف ثـ اإلتجاه نحو فتح السوؽ
عمى المنافسة واإلستثمار الخاص .2فقد أدى إدخاؿ المنافسة في مجاؿ المرافؽ العمومية إلى
تغيير أنماط تدخؿ الدولة ،حيث انتقؿ دورىا مف التسيير المباشر والوصاية إلى الموافقة
والموازنة بيف المرفؽ العمومي والمنافسة ،وىو دور يستدعي تقميص رقعة اإلحتكار العمومي
ورقابة المنافسة عف طريؽ الييئات الجديدة المستحدثة في ىذه القطاعات السيما الشبكية منيا
عمى غرار اإلتصاالت ،الكيرباء ،الغاز ،المياه.
وتسمى ىذه الييئات اإلدارية الجديدة "السمطات اإلدارية المستقمة" ،المسماة كذلؾ "بسمطات
الضبط" وىي مؤسسات جديدة تندرج ضمف المؤسسات المكونة لجياز الدولة في الجزائر ،بحيث
لـ يظير ىذا النوع مف السمطات في القانوف اإلداري الجزائري إال في بداية التسعينات.
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  272/08المؤرخ في  ،2008/09/06المتضمف تحديد صبلحية المفتشية العامة لممالية ،ج.ر ،رقـ

 ،50لسنة  ،2008ص .08

2

ضريفي نادية  ،تسيير المرفؽ العاـ والتحوالت الجديدة ،دار بمقيس ،دار البيضاء ،الجزائر ،2010 ،ص  42وما بعدىا.
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وقد عرؼ قطاع الموارد المائية ظيور مفيوـ الضبط ،1ابتداء مف سنة  2001بالموازاة مع
فتح القطاع عمى المنافسة ،حيث أسندت ميمة الضبط إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري "الجزائرية لممياه" الخاضعة لوصاية و ازرة الموارد المائية والبيئة ،وقد اعتبرتيا
المادة  6الفقرة ط مف المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01كييئة ضبط لمتسيير المفوض ،2وذلؾ إلى
غاية صدور قانوف المياه لسنة  2005المتضمف القواعد الجديدة في مجاؿ المياه تماشيا مع
مبدأ حرية التجارة الصناعة ،والذي ترجـ عمى المستوى المؤسساتي بنقؿ جزء مف صبلحيات
السمطة العامة لصالح ىيئة جديدة مكمفة بضبط المياه؛ تسمى "سمطة ضبط الخدمات العمومية
لممياه" المستحدثة بموجب المادة  65مف القانوف المتعمؽ بالمياه مف أجؿ ضبط قطاع المياه
والعمؿ عمى الموازنة بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة لممتعامميف السيما وأف إنشائيا
تزامف مع تجسيد إعادة ىيكمة المؤسسات المكمفة بالمياه والتطيير ولجوء السمطات العمومية إلى
تجربة التسيير المفوض لخدمات المياه ،وذلؾ مف أجؿ التأكد مف مدى نجاعة أداء الشركات
العمومية والخاصة في ىذا الميداف الحيوي وكذا مراقبة مدى احتراـ الشركات والمؤسسات
لمنصوص واألحكاـ الواردة في دفاتر الشروط والحسـ في النزاعات التي قد تحدث بيف الشركات
وزبائنيا السيما بعد دخوؿ القطاع الخاص لئلستثمار في مادة تعتبر حيوية وحساسة لممرتفقيف.
بناء عمى ما تقدـ سيتـ التطرؽ ضمف العنواف إلى اإلطار المفاىيمي لسمطة الضبط في
مجاؿ المياه (مطمب أوؿ) ،ثـ تبياف مدى استقبليتيا عضويا ووظيفيا (مطمب ثاني) ،وأخي ار
الصبلحيات واإلختصاصات المسندة ليا باعتبارىا سمطة ضابطة لمقطاع (مطمب ثالث).

1

تجب اإلشارة إلى أف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ إلى تعريؼ مصطمح الضبط إال بعد تعديؿ قانوف المنافسة بموجب القانوف

رقـ  12/08في المادة  3منو التي تقضي ":الضبط :كؿ إجراء أيا كانت طبيعتو ،صادر عف ىيئة عمومية ييدؼ بالخصوص
إلى تدعيـ وضماف توا زف قوى السوؽ ،وحرية المنافسة ،ورفع القيود التي بامكانيا عرقمة الدخوؿ إلييا وسيرىا المرف ،وكذا
السماح بالتوزيع اإلقتصادي األمثؿ لموارد السوؽ بيف مختمؼ أعوانيا وذلؾ طبقا ألحكاـ ىذا األمر.".

2

تـ إلغاء المطة "ط" مف المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01بموجب المادة  23مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،303/08المؤرخ في

 ، 2008/09/27يحدد صبلحيات وكذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه وعمميا ،ج.ر ،رقـ  ،56المؤرخة في
 ،2008/09/28ص .10
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المطمب األول :اإلطار المفاىيمي لسمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه.
تـ استحداث سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه في إطار تجسيد مسار إعادة ىيكمة
المؤسسات المكمفة بمرفقي المياه والتطيير ،وفيما يمي سيتـ التطرؽ إلى الضبط القطاعي لمرفؽ
المياه بيف ضرورة اإلنفتاح عمى المنافسة ومقتضيات الخدمات العمومية (فرع أوؿ) ثـ اإلنتقاؿ
إلى تحديد مفيوـ ىذه السمطة واألساس القانوني الذي يشكؿ مصد ار قانونيا ليا (فرع ثاني).
الفرع األول :ضبط مرفق المياه بين ضرورة اإلنفتاح المنافسة ومقتضيات الخدمة العمومية.
إف فتح المرافؽ العمومية أماـ المنافسة لـ يشمؿ المرافؽ العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري وانما تعدى ذلؾ إلى المرافؽ العمومية ذات الطابع اإلداري التي تمتمكيا اإلدارات
(المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري) ،كمرفؽ المياه ،رغـ خصوصية ىذا القطاع مقارنة
بغيره مف القطاعات األخرى ،ومف أجؿ تفادي الوقوع وضعية ىيمنة عمى السوؽ عمدت الدولة
إلى إنشاء سمطة إدارية مستقمة مكمفة بضبط استغبلؿ الخدمات العمومية لممياه ،فتـ اإلنتقاؿ مف
القانوف اإلداري لممرافؽ العمومية إلى قانوف الضبط اإلقتصادي.
وسيتـ في ىذا اإلطار تبياف عوامؿ اإلنفتاح عمى المنافسة وكذا الصعوبة المتعمقة بنقؿ نموذج
الضبط لمرفؽ المياه بالنظر ألىميتو مف الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية.
أوال :دوافع اإلنفتاح عمى المنافسة.
إف أسباب إنفتاح المرافؽ العمومية عمى المنافسة يعود إلى سببيف رئيسيف :العامؿ األوؿ
إقتص ادي ،فاإلنفتاح عمى المنافسة عمى قطاعات كانت في السابؽ حك ار عمى الدولة وممنوعة
عمى القطاع الخاص كاإلتصاالت والغاز والكيرباء ،بؿ ولقطاعات كانت تعتبر مرفقا عموميا
بامتياز كالمياه ،أدى إلى ضرورة إرساء أدوات قادرة عمى ارساء المنافسة النزيية والشفافة وكذا
تطويرى ا مف أجؿ حماية مستعممي المرفؽ العمومي؛ فالتطور اإلقتصادي أدى إلى بروز اقتصاد
جديد يطرح تساؤؿ حوؿ دور الدولة في اإلقتصاد وحوؿ وسائؿ تدخميا ،فالضبط يمكف أف يظير
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بأنو طريؽ جديد يتكيؼ مع التحوالت التي حدثت ،وال يمكف تقميص مفيومو إلى مجرد تنظيـ
جديد.1
ففكرة الضبط تندرج في إطار اإلصبلحات التي عرفتيا الدولة ومرافقيا العمومية ،مف أجؿ
مواكبة التحوالت التي تحدث عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي.2
أما العامؿ الثاني فيو قانوني ،بحيث يعد مف بيف العوامؿ المساىمة في بمورة فكرة الضبط في
الجزائر ،رغـ أف دور القانوف المقارف ال يمكف انكاره في ىذا المجاؿ ،إضافة إلى الضغط
الممارس مف طرؼ المؤسسات الدولية في الضغط عمى الدوؿ النامية لتبني فكرة الضبط وىذا
كمو يندرج في إطار ما يعرؼ بعولمة اإلقتصاد والقانوف ،مف خبلؿ الفصؿ بيف مياـ المتعامؿ
ومياـ الضبط ،فأدخمت فكرة الضبط وأدواتيا في الج ازئر بعد أف كانت غير معروفة.
فالضبط اإلقتصادي يعبر عف مفيوـ الدولة الحديثة ،فيو يوازف بيف الحرية ،النوعية ،النجاعة،
كما يمثؿ الضبط نموذج مفضؿ في الرقابة عمى المرافؽ العمومية المفتوحة عمى المنافسة.
ثانيا :خصوصية وصعوبة تكريس الضبط في مجال المياه.
يعتبر نقؿ نموذج الضبط المكرس في باقي القطاعات الشبكية األخرى ،وارسائو في مجاؿ
المياه أمر صعب ،فإرساء سمطة إدارية مستقمة قوية تتخممو مجموعة مف العوائؽ أىميا
خصوصية مرفؽ المياه مقارنة بالمرافؽ الشبكية األخرى.
يشكؿ مرفؽ المياه مقارنة بما يشابيو مف المرافؽ العامة الشبكية ،خصوصية مزدوجة ،فمف
جية يتعمؽ بمرفؽ عمومي محمي خالص ،فبل توجد شبكة وطنية لنقؿ المياه ،فالجماعات
اإلقميمية ىي التي تضطمع بتنظيمو وتسييره بالطريقة التي تريد توزيع ومعالجة المياه وىو ما
أكدتو المادة  101مف قانوف المياه مف خبلؿ اعتبار الخدمات العمومية لممياه مف اختصاص
الدولة والبمديات ،ومف جية أخرى فإف تسيير مرفؽ المياه يختمؼ عف مرافؽ اإلتصاالت والغاز
1

عيساوي عز الديف ،ضبط المرافؽ العمومية :نموذج مرفؽ المياه ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،جامعة عبد الرحماف

ميرة-بجاية -كمية الحقوؽ ،عدد  ،2010/2ص .101
2

فالضبط حسب البعض أصبح صيغة لمتوافؽ السياسي ،فالميبراليوف يرونو كوسيمة لمحد مف دور الدولة في اإلقتصاد ،بينما

اإلشتراكيوف يرونو وسيمة حديثة لتدخؿ الدولة في اإلقتصاد ،لتفصيؿ أكثر أنظر:
Laurent Richer, La loi 10/02/2000 sur l’électricité, entre concurrence et service public, A.J.D.A, 2000, P 239.
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والكيرباء ،فبل وجود لمادة بديمة يمكف أف تستخمفو ،عكس اإلتصاالت والغاز والكيرباء؛ كما أف
طرؽ تسييره متنوعة تتراوح بيف اإلستغبلؿ المباشر ،1اإلمتياز ،2التفويض3؛ الشيء الذي يجعؿ
القطاع أكثر تعقيدا عف غيره مف القطاعات األخرى.
فالتساؤؿ الذي يثار في ىذا الصدد ىو كيؼ يمكف التوفيؽ بيف الضبط الوطني الممارس مف
طرؼ سمطة إدارية مستقمة وبيف استقبللية الجماعات اإلقميمية المكرسة بموجب قانوني الوالية
والبمدية؟ فنموذج الضب ط المكرس عالميا يقوـ عمى وطنية الضبط والمرفؽ ،ومف جانب آخر
نبلحظ بأف الجماعات اإلقميمية تقوـ بعممية الضبط وفقا لمقانوف والتنظيـ المعموؿ بو.
فالحاجيات الوطنية بعيدة عف الواقع المحمي ،حيث ال يمكف لييئة الضبط الوطنية إال إبعاد
وتمديد المعطيات عمى حساب المردودية والفعالية والنجاعة في مختمؼ المرافؽ العمومية المحمية
وعمى تطور تسعيرة المياه.
وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة ،نجد أف انشاء سمطة ضبط وطنية لممرفؽ العمومي لممياه في
فرنسا يتـ بناء عمى اقتراح مف طرؼ المجمس األعمى لمقطاع العمومي ،بحيث أكد ىذا األخير
عم ى ضرورة انشاء سمطة ضبط وطنية متمتعة بصبلحية موسعة في الرقابة عمى تسيير
الخدمات العمومية ،تطوير نظاـ اعبلمي إحصائي حوؿ الماء ،تحديد معالـ نجاعة وفعالية
المرفؽ ،تحديد عراقيؿ ومعوقات تطور األسعار في القطاع ،المساىمة في تحضير دفاتر
الشروط النموذجية لمخدمات العمومية لممياه ،وضع قواعد قانونية تحد حرية البمديات في التعاقد،
االضطبلع بسمطتي األمر والتحقيؽ وكذا امكانية فسخ العقود غير مشرعة.4
لكف ىذا المقترح لـ يمقى تأييد ،فيو يحد وينفي مف الخصوصية المحمية لممرافؽ العمومية ،كما
أنو يرسي حموؿ ال تتبلئـ مع الواقع ،فيو إذف يجيؿ مبدأ حرية التعاقد الذي تتمتع بو البمديات.
فكاف ال بد مف تجسيد نموذج لمضبط أكثر مرونة وفعالية ،يتجو نحو اضفاء الشفافية واإلعبلـ،
1

المادة  3/110مف قانوف المياه المذكور أعبله.

2

المادتيف  102و  103مف نفس القانوف.

3

المادتيف  104و  110مف نفس القانوف.

4

عيساوي عز الديف ،المرجع السابؽ ،ص .103
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والمقارنة بيف األسعار وجعؿ المرتفقيف عمى عمـ تسعيرة المتر المكعب مف الماء ،وتحديد معالـ
الجودة والمردودية في قطاع الموارد المائية ،وتسوية مختمؼ النزاعات التي يمكف أف تقع بيف
األطراؼ ،واعطاء نصائح واستشارات لمجماعات اإلقميمية حوؿ الضوابط التعاقدية المرتبطة
بمرفؽ المياه؛ فمياـ الضبط ال أف تكوف محددة بالضرورة لموصوؿ إلى ضبط قطاعي أكثر
توازف.1
الفرع الثاني :تعريف سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه.
تعتبر سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه مف قبيؿ السمطات التي اإلدارية المستقمة،
فيي تندرج ضمف مصاؼ الجيؿ الثاني بعد الييئات اإلدارية التقميدية ،فكاف ال بد مف اإلحاطة
بمختمؼ الجوانب المتعمقة بيا ال سيما تحديد المقصود بيا وكذا األساس القانوني لنشأتيا ،وفي
األخير إبراز الخصائص المميزة ليا.
أوال :تحديد المقصود بالسمطات اإلدارية المستقمة.
يتفؽ الكثير مف شراح القانوف اإلداري عمى صعوبة وضع تعريؼ دقيؽ لمسمطات اإلدارية
المستقمة انطبلقا مف اختبلؼ أنظمتيا القانونية ،وتبايف المجاالت التي تضبطيا وكذا تبايف
واختبلؼ نشاطاتيا وطرقة عمميا مف دولة ألخرى.
فقد عرفيا األستاذ  M.Gentotبأنيا" :ىيئات إدارية عمومية غير قضائية ال تتمتع بالشخصية
المعنوية ىدفيا ضبط القطاعات الحيوية والحساسة وتحسيف عبلقة اإلدارة بمرتفقييا مع ضماف
عدـ تدخؿ السمطة التنفيذية أثناء تأديتيا لمياميا.2"...
بينما عرفيا كؿ مف  R.Guillienو  J.Vincentعمى النحو التالي ":السمطات اإلدارية تعد بمثابة
مؤسسات دولة تعمؿ باسميا ولحسابيا مع تمتعيا باستقبللية في مواجية الحكومة والبرلماف،
ىدفيا ضبط قطاعات معينة بصفة مباشرة".3

Stéphane branncier, La régulation des services publics, R.F.D.A, 2001, P 52.
éditions, 1994, 16 et s.

éme

M. Genetot, Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, 2

Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, 16eme édition, Dalloz, 2007, P 70.
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1
2
3

أما بالنسبة لؤلستاذ  Yves Gaudemetفقد اعتبر الييئات اإلدارية المستقمة ىي تمؾ المؤسسات
التي تتمتع بسمطة اتخاذ القرار في ممارسة مياميا واختصاصاتيا بالرغـ مف عدـ تمتعيا
بالشخصية المعنوية وعدـ خضوعيا ألي نوع مف الرقابة رئاسية كانت أو وصائية.1
مف خبلؿ ما تقدـ نخمص أف التعاريؼ المذكورة أعبله ركزت عمى تعدد واختبلؼ المجاالت التي
تضطمع بضبطيا ىذه السمطات وكذا مدى استقبللية أعضائيا ال سيما اتجاه السمطة التنفيذية
والبرلماف ،مع غياب رقابة سممية أو وصائية عمى أعماليا ،باإلضافة إلى تنوع الصبلحيات
واالختصاصات التي تتمتع بيا ال سيمت في الميداف اإلقتصادي.
وانطبلقا مف التعاريؼ السابقة ،يمكف تعريؼ سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه عمى
أنيا ىيئة إدارية غير قضائية تتمتع بالشخصية المعنوية ىدفيا ضبط قطاع المياه وتحسيف
عبلقة اإلدارة بمرتفقييا مع ضماف عدـ تدخؿ السمطة التنفيذية -الممثمة بو ازرة الموارد المائية
والبيئة -لدى تأديتيا لمياميا وىذا ما يستشؼ مف نص المادة  65مف قانوف المياه.
ثانيا :األساس القانوني لنشأة سمطة ضبط خدمات المياه.
عمى غرار القطاعات األخرى ،فإف قطاع المياه لـ ينشئ سمطة إدارية مستقمة إال منذ سنة
 ،2005وذلؾ بموجب المادة  65مف قانوف المياه رقـ  12/05والتي تنص ":يمكف أف تمارس
مياـ ضبط الخدمات العمومية لممياه بواسطة سمطة إدارية مستقمة.
تكمؼ سمطة الضبط في إطار التشريع الجاري بو العمؿ وأحكاـ ىذا القانوف بالسير عمى حسف
سير الخدمات العمومية لممياه مع األخذ بعيف اإلعتبار بصفة خاصة مصالح المستعمميف."...
ويعود سبب تأخر إنشاء سمطة ضبط إدارية مستقمة في مجاؿ المياه إلى عدـ حدوث
تحوالت كبيرة عرفيا قطاع الموارد المائية قبؿ سنة  ،2005وبالنظر لكؿ اإلعتبارات التي يرتبط
بيا مرفؽ المياه (قطاع استراتيجي محتكر) ،فقد أشار قانوف المياه إلى بعض اإلختصاصات
المخولة ليذه السمطة وأحاؿ إلى التنظيـ كؿ ما يتعمؽ بتحديد صبلحياتيا وتنظيميا.
وتطبيقا ليذا النص صدرت العديد مف النصوص التنظيمية المنظمة ليا وىي عمى التوالي:
Yves Gaudemet, Traite de droit administratif, tome 1, 16 eme éditions, L.G.D.A, 2002, P 77 et 78.
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1

 المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08المحدد لصبلحيات وكذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط الخدماتالعمومية لممياه وعمميا ،1والذي تضمف  24مادة قسمت إلى خمس فصوؿ تضمف األوؿ أحكاـ
عامة ،بينما الفصؿ الثاني فقد خصص لصبلحيتيا ،أما بالنسبة لمفصؿ الثالث فقد خصص
لتنظيـ تسييرىا ،أما الفصميف الرابع والخامس فيتعمقاف باألحكاـ المالية والختامية.
 بينما النص القانوف الثاني فيو القانوف رقـ  05/09المؤرخ في  2009/11/11المتضمفالموافقة عمى األمر رقـ  01/09المؤرخ في  2009/07/22والمتضمف قانوف المالية التكميمي
لسنة .22009
 أما النص األخير فيتعمؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  261/10المؤرخ في ،2010/10/21والمتضمف القانوف األساسي لمستخدمي سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ،3والذي ييدؼ
إلى تحديد القواعد األساسية المطبقة عمى مستخدمي ىذه الييئة والذي تضمف بدوره أربعة
فصوؿ ،األوؿ خصص لحقوؽ وواجبات المستخدميف ،بينما الثاني فيتعمؽ بييكمة مناصب العمؿ
وتحديدىا ،أما الفصؿ الثالث فقد ضبط عبلقة العمؿ بيف الييئة ومستخدمييا ،كما خصص
الفصؿ الرابع لمعقوبات واإلجراءات التأديبية.
ثالثا :مميزات سمطة الضبط في مجال الخدمات العمومية لممياه.
تتسـ سمطة ضبط المياه بمجموعة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف السمطات
اإلدارية المستقمة ،ومف بيف ىذه السمات نذكر:
 -)1السمطة :لقد اختمؼ شراح القانوف اإلداري سيما الفرنسييف منيـ ،في تحديد مفيوـ ىذه
السمطة التي تنعت بيا الييئات اإلدارية المستقمة؛ فيقوؿ األستاذ  P.Soubourneأف مفيوـ

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08المؤرخ في  ،2008/09/27يحدد صبلحيات وكذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط الخدمات

العمومية لممياه وعمميا  ،ج.ر ،رقـ  ،56المؤرخة في  ،2008/09/28ص .9

2

القانوف رقـ  05/09المؤرخ في  2009/11/11المتضمف الموافقة عمى األمر رقـ  01/09المؤرخ في 2009/07/22

والمتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة .2009

3

المرسوـ التنفيذي رقـ  261/10المؤرخ في  ،2010/10/21والمتضمف القانوف األساسي لمستخدمي سمطة ضبط الخدمات

العمومية لممياه ،ج.ر ،رقـ  ،64المؤرخة في  ،2010/10/28ص .17
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السمطة يحيؿ إلى سمطة اتخاذ ق اررات معروفة بالتنفيذ قابمة بأف تؤدي إلى الطعف بسبب تجاوز
السمطة.1
كما يرى بعض األساتذة اآلخريف عدـ حسر السمطة في مفيوميا القانوني فيمكف أف تكوف سمطة
معنوية .إال أف الذي يعنى باألجيزة ال يكوف محصو ار في الدراسة واإلرشاد وال تقتصر عمى
إصدار آراء مسبقة عمى الق اررات التي ستتخذ ،فبالعكس ىذه التدخبلت بالرغـ مف أنيا ال تترجـ
بق اررات ليا مضموف وتتدخؿ في نشاط متناسؽ ،وىي تفرض بقوة وتعمؿ إذف كسمطة.2
غير أف الفقو الفرنسي اتفؽ أف المشرع الفرنسي لـ ينشئ سمطة رابعة إلى جانب السمطات
الثبلث ،واف أطمؽ عمييا وصؼ سمطة عمى ىيئة ما؛ فإنو يبتغي وراء ذلؾ تبياف الطبيعة
القانونية الخاصة ب يا ،ومف ثـ إخراجيا مف مصاؼ الييئات اإلدارية التقميدية ،انطبلقا مف أف
الييئات اإلدارية المستقمة ليست أداة تنفيذية في يد الحكومة ،وانما ىي سمطة مستقمة تتمتع
بالحرية في التفكير والتدبير.
وبالرجوع إلى النصوص المنظمة لقطاع المياه ،نجد نص المادة  8مف المرسوـ التنفيذي
رقـ  303/08السالؼ الذكر تؤكد بأف سمطة الضبط تتمتع بكؿ السمطات الضرورية لممارسة
صبلحية سمطة الضبط في حدود التشريع والتنظيـ المعموؿ بو؛ فتتولى بذلؾ سمطة تنفيذ أحكاـ
تسيير الخدمات العمومية لممياه السيما ما تعمؽ منيا بتفويض التسيير ،والسمطة التي خولت
لسمطة ضبط المياه ليست سمطة بمفيوـ السمطة التي تتمتع بيا السمطات التقميدية ،لكف ىي
سمطة بمفيوـ اعطاء ىذه الييئات القدرة عمى اتخاذ ق اررات تمكنيا مف مباشرة االختصاصات
التي استحدثت ألجميا بكؿ فعالية ونجاعة.
 -)2الطابع اإلداري :يترتب عمى اإلعتراؼ بالطابع اإلداري لمييئات اإلدارية المستقمة ،اقصاء
فكرة الطبيعة القضائية عنيا ،عمى اعتبار أف األعماؿ الصادرة عنيا ال تتمتع بقوة الشيء
المقضي فيو ،وقد المشرع الطبيعة اإلدارية عمى بعض السمطات اإلدارية المستقمة كمجمس
P. Soubourne, Les autorités administratives indépendantes, A.J.D.A, 1993, P 275.
Yves Cannac, François Gazier, étude sur les autorités administratives indépendantes, cité par M.J Guedon, les

1
2

autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, 1991, P 19 et s.
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المنافسة الذي نصت المادة  9مف القانوف رقـ  12/08المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  03/03عمى
أنو ":تنشأ سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب النص "مجمس المنافسة" تتمتع بالشخصية
القانونية واإلستقبلؿ المالي ،توضع لدى الوزير المكمؼ بالتجارة.1".
وبالمقابؿ نجد أف المشرع تفادى في بعض الحاالت اضفاء الطابع اإلداري لبعض سمطات
الضبط ،لكف في الحقيقة فإف اضفاء الطابع اإلداري ليذه الييئات سواء كرسو المشرع صراحة
أو لـ يكرسو ال شؾ فيو ،وتبرير ذلؾ أنيا وسيمة تـ المجوء إلييا لتمبية حاجيات جديدة ال تصمح
لتمبيتيا المرافؽ اإلدارية التقميدية ،لما لممجاالت التي تتدخؿ فييا ىذه الييئات مف تعقيد
وخصوصية ،وفيما يخص سمطة ضبط المياه فقد أضفى عمييا المشرع الطابع اإلداري صراحة
بموجب المادة  65مف قانوف المياه حيث ذكرت بأنيا سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب
النص سمطة الضبط تتمتع بالشخصية المعنوية.
وبما أف المشرع اعترؼ بصريح النص عمى الصفة اإلدارية التي تتمتع بيا ىذه السمطة،وأنيا
يمكنيا أف ت تخذ أي إجراء مبلئـ في سبيؿ ضبطيا لقطاع حيوي ىو المياه ،وذلؾ مف خبلؿ
اصدار ق اررات إدارية وأخرى تنظيمية لممارسة اإلختصاصات المنوطة بيا قانونا ،وعميو في
حاؿ نشوب نزاع فإف الجية القضائية التي تفصؿ في الدعاوى المرفوعة الق اررات الصادرة عف
السمطات اإلدارية المستقمة ىي مجمس الدولة ،ويتحدد نطاؽ اختصاصو بإلغاء ىذه الق اررات.2
 -)3االستقاللية :رتبت كؿ مف الوضعية والطبيعة القانونية لسمطات الضبط في المجاؿ
اإلقتصادي تناقض داخؿ التقاليد السياسية ،ويكمف في أف اإلدارة ليست جية مستقمة مف حيث
المبدأ عمى األقؿ بؿ تابعة لمحكومة وغير خاضعة لرقابة البرلماف ،3وىو ما دفع شراح القانوف

1

القانوف رقـ  12/08المؤرخ في  ،2008/06/25المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  03/03المتعمؽ بالمنافسة ،ج.ر ،رقـ ،36

المؤرخة في  ،2008/07/02ص 11؛ المعدؿ والمتمـ أيضا بموجب القانوف رقـ ،05/10ج.ر ،رقـ  ،46المؤرخة في
 ،2010/08/18ص .10

2

القانوف العضوي رقـ  01/98المؤرخ في 1998/05/30المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو ،ج.ر ،رقـ

 ،37لسنة 1998؛ المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف العضوي رقـ ،13/11ج.ر ،رقـ  ،43لسنة .2011

3

عزاوي عبد الرحماف ،الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانوف العاـ ،جامعة الجزائر  ،1كمية

الحقوؽ ،2007/2006 ،ص .213
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اإلداري لمقوؿ بأف انشاء الييئات اإلدارية المستقمة يضع النظرية التقميدية موضع شؾ مف ناحية
مساسيا بالمبدأ الديمقراطي الذي يقضي بأف سمطة الدولة يجي أف تمارس تحت سمطة ورقابة
ممثمي األمة ،باإلضافة إلى نقضيا مبدأ الوحدة يقيـ ىياكؿ الدولة وينظميا في شكؿ جياز يعمؿ
بانسجاـ وفي نسؽ واحد.1
وبالنسبة لؤلستاذيف  Pierre Delvolvéو  Georges Vedelفإف استقبللية سمطة الضبط قد
تقترب مف استقبللية السمطة القضائية ،إال أف استقبللية سمطات الضبط ليا طبيعة خاصة فيي
ال تتكوف مف عناصر قضائية فحسب ،بؿ تفمت مف أي تبعية رئاسية.2
وفي ذلؾ يرى األستاذ زوايمية رشيد أف المقصود باستقبللية سمطات الضبط ىو عدـ خضوعيا
ألي رقابة رئاسية أو وصائية وبغض النظر عف تمتعيا بالشخصية المعنوية مف عدميا ،عمى
أساس أف ىذه األخيرة ال تعد بمثابة معيار حاسـ لتحديد مدى استقبلليتو ،فالعبرة ليست
بالشخصية المعنوية ،وانما بسمطة اتخاذ القرار التي تحوزىا سمطات الضبط في القطاع الذي
أنشئت مف أجمو.
وبالنسبة لممشرع الجزائري فقد اعترؼ صراحة باستقبللية بعض سمطات الضبط ،كسمطة
ضبط المياه بموجب المادة  65مف قانوف المياه التي أكدت عمى امكانية ممارسة الضبط في
مجاؿ المياه مف طرؼ سمطة إدارية مستقمة.
ولتقدير مدى صحة استقبللية التي أقرىا المشرع لسمطة ضبط المياه ،ال بد مف استعماؿ
معياريف أساسييف ىما المعيار العضوي والمعيار الوظيفي؛ وىو ما سيتـ توضيحو في المطمب
الموالي.

Abdelhafid Ossoukine, La transparence administrative, édition dar el Gharb, 2002 , P 194 .
2

1

جورج فوداؿ ،بيار داؿ فولفيو ،القانوف اإلداري –ترجمة منصور القاضي ،ط  ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات ،بيروت،

 ،2001ص .344
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المطمب الثاني :مدى استقاللية سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه.
أنشئت سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 303/08
المتضمف صبلحيات وقواعد تنظيـ سمطة ضبط المياه ،وذلؾ تطبيقا ألحكاـ المادة  65مف
قانوف المياه التي نصت عمى أف مياـ الضبط في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه يمكف أف
تضطمع بو سمطة إدارية مستقمة.
والمقصود باالستقبللية مف الناحية القانونية ،عدـ خضوع الجياز لرقابة السمطة الرئاسية وال
لرقابة الوصاية اإلدارية ،غير أف إطبلؽ المشرع صفة سمطة ضبط مستقمة عمى سمطة ضبط
المياه ما ىو إال نقؿ انتقائي ليذا النوع مف الييئات اإلدارية مف قطاعات أخرى إلى قطاع
المياه ،ولو اف استقبللية السمطة محؿ نقاش ،بؿ أف تحميؿ االستقبللية مف الناحية العضوية
(فرع أوؿ) والناحية الوظيفية (فرع ثاني) يبيف عكس ىذه الصفة.
الفرع األول :اإلستقال لية العضوية لسمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه.
إف دراسة اإلستقبللية العضوية ليذه الييئة يقتضي بالضرورة البحث عف عناصر خاصة
تجسد ىذه اإلستقبللية ،والمتمثمة أساسا في أجيزة الييئة ،والقواعد النظامية التي يخضع ليا
أعضاء سمطة الضبط.
أوال :أجيزة سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه.
أحاؿ المشرع إلى التنظيـ مسألة تحديد أجيزة وتشكيمة سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه
وعمميا بدؿ النصوص التشريعية ،وىو ما يشكؿ ظاىرة جديدة في القانوف الجزائري بالنسبة
لمسمطات اإلدارية المستقمة ،فمنذ سنة  2002نبلحظ إحالة مفرطة عمى التنظيـ مف أجؿ تحديد
قواعد وتنظيـ عمميا ،وكذا تحديد اختصاصات السمطة اإلدارية المستقمة وبالرجوع إلى المرسوـ
التنفيذي  303/08السالؼ الذكر ،نجد أف سمطة ضبط المياه تتشكؿ مف األجيزة اآلتية :لجنة
اإلدارة واألمانة العامة.
 -)1تشكيمة لجنة اإلدارة :تعد التشكيمة البشرية لسمطة الضبط مف بيف المعايير الحاسمة
لمعرفة درجة اإلستقبللية العضوية ليذه الييئات ،األمر الذي يتطمب دراسة تشكيمة لجنة إدارة
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سمطة الضبط في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه لمعرفة مدى تجسيد اإلستقبللية وذلؾ مف
خبلؿ الوقوؼ عند عدة جوانب.
أ /مدى تعدد وتنوع صفة األعضاء :تضـ لجنة اإلدارة أربعة أعضاء ،يعيف مف بينيـ الرئيس
الذي يمثؿ سمطة الضبط ،ويعيف األعضاء لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
إف تعدد تشكيمة لجنة إدارة سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه يجعميا تندرج ضمف مصاؼ
الييئات الجماعية organisme collégiaux؛ وىي أىـ صفة تتميز بيا السمطات اإلدارية
المستقمة ،حيث أف معظميا يتشكؿ مف عدة أعضاء.
والصفة الجماعية تمنح لسمطة ضبط المياه ضماف تعدد اإلتجاىات ،وتنوع اآلراء ،وتسمح
بتبلقي اآلراء المختمفة والبحث عف الحموؿ المتوازنة.1
وما يمكف مبلحظتو في تشكيمة لجنة إدارة سمطة ضبط المياه ىو عدـ تحديد وظيفة أعضائيا ما
إذا كانوا يعينوف مف بيف ذوي اإلختصاص والخبرة في قطاع الموارد المائية أـ ال؛ باإلضافة إلى
الشروط الواجب توافرىا في ىذه التركيبة البشرية؛ األمر الذي يفتح المجاؿ لمسمطة التقديرية
لرئيس الجميورية عند اختيار ىؤالء دوف اإلعتماد عمى معايير الخبرة والكفاءة لصالح معايير
التبعية واإلنتماء عمى عكس أعضاء سمطات الضبط األخرى كمجمس المنافسة وسمطة ضبط
االتصاالت...إلخ.
ب /اسموب تعيين أعضاء سمطة الضبط :يتعيف معرفة أسوب تعييف الرئيس واألعضاء اآلخريف
لسمطة الضبط فرصة التأكد مف مدى وجود اإلستقبللية التي نص عمييا القانوف مف عدميا،
فمف خبلؿ النصوص المنشئة لسمطات الضبط يتجمى أسموب التعييف لمرئيس واألعضاء ،يختمؼ
فيما بينيـ ،فيناؾ ىيئات إدارية مستقمة ،يتـ التعييف فييا بموجب مرسوـ رئاسي ،وىيئات أخرى
يتـ التعييف فييا لمرئيس واألعضاء األخري ف بناء عمى اقتراح مف الوزير الذي تتبع لو السمطة
الضابطة في المجاؿ المحدد ليا؛ أو بقرار مف الوزير وتنيى مياميـ بنفس الطريقة.
M.J Guedon, op.cit, P 63.

1

ومف بيف مظاىر تكريس التشاركية والتشاورية في اتخاذ القرار ،مداوالت لجنة إدارة سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه التي ال
تصح إال بحضور ثبلثة أعضاء عمى األقؿ بما فييـ الرئيس ويصادؽ عمى المداوالت باألغمبية البسيطة ألصوات األعضاء

الحاضريف ،والتي يكوف صوت الرئيس مرجحا فييا.
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أما بالنسبة لطريقة تعييف أعضاء سمطة الضبط المكمفة بقطاع الموارد المائية ،فإف النص
يقضي بأف التعييف يكوف بموجب مرسوـ رئاسي بناء عمى اقتراح مف الوزير المكمؼ بالموارد
المائية والبيئة ،1فإذا كاف اإلقتراح مف طرؼ السمطة اإلدارية المركزية فإف الشؾ وارد حوؿ
مدى استقبللية األعضاء محؿ اإلقتراح.
 -)2األمانة االمة :كرس النظاـ الداخمي لسمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه أمانة عامة
عمى مستواىا ،تعمؿ تحت سمطة رئيس لجنة اإلدارة ،وتمحؽ بيا خمية لنظاـ المعمومات والوثائؽ
وخمية لمتعاوف ،ويتـ تعييف أمينيا العاـ بموجب مقرر مف طرؼ الوزير المكمؼ بالموارد المائية
والبيئة.
ويبدو أف اليدؼ مف وراء تعييف أميف عاـ لسمطة ضبط المياه مف طرؼ السمطة التنفيذية
(الوزي ر المختص) ىو ضماف بقاء ىذه السمطة تحت المراقبة الدائمة لمدولة أو مف أجؿ خمؽ
عبلقة مينية بيف الو ازرة المكمفة بالموارد المائية والبيئة وسمطة ضبط المياه.
وبما أف األميف العاـ ليس لو دخؿ في الوظائؼ األساسية لسمطة ضبط المياه ،فإف ميامو
يمكف حصرىا في تسيير نظاـ المعمومات والوثائؽ واإلعبلـ ،باإلضافة إلى االضطبلع بميمة
الوصؿ بيف السمطتيف مع اإلحتراـ والتحمي بشروط النزاىة والكفاءة والخبرة.2
ثانيا :النظام القانوني المتعمق بأعضاء السمطة.
يشكؿ النظاـ القانوني لؤلعضاء ركيزة ىامة في استقبللية سمطة ضبط الخدمات العمومية
لممياه عضويا ،خاصة وأف أصالة نموذج السمطات اإلدارية المستقمة عف باقي السمطات اإلدارية
األخرى يكمف في تكريس المشرع لضماف استقبللية عضوية ىامة تتمثؿ في نظاـ العيدة
والتنافي.

1

أنظر المادة  7مف المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08السالؼ الذكر.

2

إفرقيا بري ،الضبط في مجاؿ المياه ،مذكرة ماجستير ،فرع :قانوف األعماؿ ،جامعة الجزائر  ،1كمية الحقوؽ،2013/2012 ،
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 -)1نظام العيدة :تعتبر مسألة تحديد مدة عيدة أعضاء السمطة اإلدارية المستقمة مف بيف أىـ
المظاىر التي يمكف مف خبلليا إثبات مدى استقبلليتيا.1
حيث لـ ي تـ النص عمى تعييف الرئيس األعضاء لمدة غير محددة قانونا ،فبل يمكف عندىا إثارة
أي استقبللية عضوية ،إذ يكوف ىؤالء عرضة لمعزؿ والتوقيؼ في أي وقت مما ينافي تماما
اإلستقبللية العضوية لمسمطة.2
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدة العيدة ،فإذا كانت طويمة فيذا يعتبر ضماف الستم اررية عمؿ سمطة
الضبط ،أما في حاؿ ما إذا كانت العيدة قصيرة فإنو يؤدي إلى المساس بمبدأ االستم اررية
واالستقبللية ،عمى اعتبار أف أعضائيا لف يتمكنوا مف أداء وظائفيـ بكؿ حرية ونزاىة.
وبال عودة إلى قطاع الموارد المائية نجد أف مسألة العيدة بالنسبة ألعضاء سمطة ضبط
المياه قد كرستيا المادة  7مف المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08التي نصت عمى ":تسير سمطة
الضبط لجنة إدارة تتكوف مف أربعة أعضاء مف بينـ الرئيس يعينوف لمدة خمس سنوات قابمة
لمتجديد مرة واحدة.".
فأعضاء سمطة ضبط المياه يعينوف لمدة خمس سنوات ،لكف ىذه العيدة قابمة لمتجديد مرة
واحدة ،وىذه الصفة تمس باستقبللية السمطة ،كما تنيى مياميـ بنفس الطريقة طبقا لقاعدة توازي
األشكاؿ ،إال أنو ال توجد إشارة لظروؼ أو أسباب إنياء عضويتيـ خبلؿ مدتيـ النيابية وىو ما
يؤثر ال محالة عمى تركيزىـ في آداء مياميـ بكؿ حرية وبدوف ضغط أنيـ معرضوف لمعزؿ في
أي لحظة مف طرؼ السمطة عينتيـ ،3فعمى سبيؿ المثاؿ تـ انياء مياـ محافظ بنؾ الجزائر قبؿ
أف تنتيي عيدتو المحددة ب 6سنوات .لذلؾ كاف مف الضروري وضع ضمانات لعدـ امكانية

Zouaimia Rachid, Les autorités indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition Houma, Alger,
2
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2005, P 41 et 42.

شيخ ناجية شيخ ،المركز القانوني لمييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو ،مداخمة ممقاة في إطار الممتقى الوطني حوؿ

السمطات اإلدارية المستقمة في المجاؿ اإلقتصادي ،أياـ  24/23ماي  ،2007بجاية ،ص .95

3

مرسوـ رئاسي مؤرخ في  ،1992/07/21يتضمف انياء ميـ السيد عبد الرحماف رستمي حاج ناصر ،ج.ر ،رقـ  ،57لسنة

.1992
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العزؿ خبلؿ مدة النايبة في النصوص التشريعية وتطبيقو عمى جميع سمطات الضبط المستقمة
أو عمى األقؿ اإلعتماد عمى التكريس التشريعي ألسباب العزؿ في ذات النصوص المنشئة ليا.
 -)2مبدأ الحياد :نظام التنافي واإلمتناع :قصد ضماف استقبللية سمطة الضبط ،استوجب
األمر تكريس مبدأ الحياد الذي يندرج تحتو نظاـ التنافي والذي يقصد بو تنافي وظيفة أعضاء
سمطة الضبط مع ممارسة أي وظيفة أخرى كانت عمومية أو خاصة ،وكذا اي نشاط ميني،
وأية إنابة انتخابية ،باإلضافة إلى امتناع األعضاء عف امتبلؾ أية مصالح في القطاع المضبوط
بصفة مباشرة أو غير مباشرة.1
وقد كرس المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08حالة التنافي ألعضاء سمطة ضبط الخدمات
العمومية لممياه بموجب المادة  15منو التي أكدت عمى عدـ جواز الجمع بيف وظيفة عضو في
لجنة اإل دارة مع أي وظيفة عمومية أخرى واي نشاط ميني آخر أو عيدة نيابية وطنية كانت أـ
محمية أو التزاـ مباشر أو غير مباشر ذي فائدة في مؤسسة تعمؿ في ميداف الموارد المائية.
كما تـ التأكيد عمى حالة التنافي في المرسوـ التنفيذي رقـ  261/10المتضمف القانوف األساسي
لمستخدمي سمطة ضبط المياه في المادة  4منو التي منعت مستخدمي سمطة ضبط المياه مف
الحصوؿ عمى فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسيـ أو بتدخؿ شخص آخر عمى مستوى مؤسسة
تمارس نشاط في مجاؿ لبري ،باإلضافة إلى المنع مف ممارسة أي نشاط مربح ميما كانت
طبيعتو؛ مع امكانية ممارسة مينة التكويف كنشاط ثانوي.
تجب اإلشارة إلى أف سياؽ المادتيف  15و 4مف المرسوميف المذكوريف أعبله ،قد جاء
عمى صفة العموـ ،عمى اعتبار انيما لـ تحددا إف كانت المؤسسات التي يوجد فييا ىؤالء
األطراؼ تقع في الجزائر أو خارجيا؛ مما يؤدي إلى تعميـ حاالت المنع حتى عمى األشخاص
الذيف ليـ مسؤوليات أو مساىمة في مؤسسات خارج الوطف ،فالميـ أف تكوف مرتبطة بقطاع
الموارد المائية.
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غير أف حاالت التنافي المتعمقة بممارسة مسؤوليات مباشرة أو غير مباشرة اقتصرت عمى
األعضاء ولـ يشمؿ أسرىـ وأصوليـ وفروعيـ مف الدرجة األولى وىذا عمى خبلؼ بعض
سمطات الضبط األخرى كسمطة ضبط الصحافة المكتوبة.1
مف خبلؿ ما سبؽ ،يتبيف أف قاعدة التنافي تمس بحرية األعضاء ،حيث تمس بحؽ مف الحقوؽ
المشروعة لؤلفراد والمتمثمة في حرية العمؿ والممكية المكرسة دستوريا وقانونيا؛ غير أف اليدؼ
مف وراء ىذا اإلجراء ىو ضماف استقبللية سمطة ضبط المياه عف أي ضغوط خارجية مف
مؤسسات أخرى ليا صمة بقطاع الموارد المائية ،أو استغبلؿ العضو لوظيفتو في لجنة إدارة
سمطة الضبط مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ خاصة.2
أما بالنسبة إلجراء اإلمتناع  le procédé de l’empêchementفيو تقنية تستثني بعض
أعضاء سمطة الضبط مف المشاركة في المداوالت المتعمقة بالمؤسسات محؿ المتابعة بحجة
وضعيتيـ الشخصية اتجاىيا.3
رغـ أىم ية اإلجراء خاصة بالنسبة لسمطات الضبط ذات الطابع الردعي ،إال أف المشرع لـ
يكرسو في القوانيف المنشئة ليا باستثناء مجمس المنافسة الذي نصت المادة  1/29مف األمر رقـ
 03/03المتعمؽ بالمنافسة ،المعدؿ والمتمـ ،عمى أنو ":ال يمكف ألي عضو في مجمس المنافسة
أف يشارؾ في مداولة تتعمؽ بقضية لو فييا مصمحة أو يكوف بينو وبيف أحد أطرافيا صمة قرابة
إلى غاية الدرجة الرابعة ،أو يكوف قد مثؿ أو يمثؿ احد األطراؼ المعنية."....

1

حيث تنص المادة  17مف القانوف العضوي رقـ  05/12المتعمؽ باإلعبلـ ":ال يمكف ألعضاء سمطة ضبط الصحافة

المكتوبة ،وكذا أفراد أسرىـ وأصوليـ وفروعيـ مف الدرجة األولى أف يمارسوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مسؤوليات أو يحوز
مساىمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع اإلعبلـ".؛ ج.ر ،رقـ  ،2لسنة .2012

2

ما تجب اإلشارة إليو أف حالة التنافي قد كرسا في القانوف الجزائري بخصوص األعواف الساميف لمدولة الذيف يمنع عمييـ

ممارسة نشاط ات مماثمة أو أي فائدة مادية أو معنوية في القطاع محؿ التعييف ،وعـ مزاولة نشاط لمحساب الخاص في نفس
القطاع خبلؿ سنتيف مف تاريخ انياء المياـ ؛ أنظر :األمر رقـ رقـ  01/07المؤرخ في  ،2007/03/01المتعمؽ بحاالت
التنافي واإللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائؼ ،ج.ر ،رقـ  ،16لسنة .2007
Zouaimia Rachid, Les autorités indépendantes statuant en matière économique, op.cit, P 144.
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3

والشأف ذاتو ينطبؽ عمى سمطة ضبط المياه ،فبتفحص المواد المتعمقة بيا والواردة ضمف
النصوص التنظيمية نجد عدـ اإلشارة إلى ىذا اإلجراء ،حيث تـ اإلكتفاء بذكر عدد األعضاء
الواجب توافرىـ لصحة المداوالت مع ترجيح صوت الرئيس دوف اإلشارة إلى اإلجراء.1
ثالثا :مدى تكريس نظام الحماية القانونية ألعضاء سمطة الضبط :رغـ االىمية البالغة لسمطة
ضبط مرفؽ المياه والدور البارز الذي أنيط بيا وذلؾ نظ ار لحساسية المجاؿ المخصص ليا ،إال
أنو باستقراء النصوص القانونية المتعمقة بيا نجد أنو لـ تخصص ألعضائيا أي نظاـ حماية
بينما بالرجوع إلى القانوف األساسي لمستخدمي سمطة ضبط المياه نجد المادة  3منو أكدت عمى
استفادة المستخدميف مف الحماية ضد التيديدات أو اإلىانات أو الشتائـ أو القدح ميما كانت
طبيعتيا والتي يتعرضوف ليا أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفيـ ،وكذا الحؽ في جبر الضرر
الناجـ عف ذلؾ ،كما وسعت نفس المادة مف دائرة الحماية المقررة لمستخدمي سمطة ضبط المياه
مف خبلؿ امكانية رفع دعوى مباشرة أماـ الجيات القضائية تتأسس فييا سمطة الضبط كطرؼ
مدني.
األمر نعيب عدـ توفير الحماية لؤلعضاء وتوفيرىا لممستخدميف ،خاصة أف بعض النصوص
المنظمة لسمطات الضبط قد احتوت عمى حماية قانونية لصالح أعضائيا ،كمجنة ضبط الكيرباء
والغاز التي أكدت المادة  129مف قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 2عمى ممارسة
أعضاء المجنة المديرة أعواف لجنة الضبط وظائفيـ بكؿ شفافية وحياد واستقبللية.
وعميو ،فإف استبعاد نظاـ الحماية عمى أعضاء سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه يجعميـ
عرضة لمضغط والتدخؿ مف طرؼ جيات أخرى ال سيما السمطة التنفيذية والمتعامميف في قطاع
المياه مما يؤدي إلى المساس باستقبللية الييئة.
وأخي ار عمى ضوء دراسة عناصر اإلستقبلؿ العضوي لسمطة ضبط المياه يمكف الوصوؿ
إلى وجود استقبللية نسبية .فبالرغـ مف تبني نظاـ /أو مبدأ الجماعية إال أننا نبلحظ وجود حدود
ونقائص وذلؾ بسبب:
1

المادة  3مف المرسوـ التنفيذي رقـ .303/08

2

القانوف رقـ  01/02المؤرخ في  ،2002/02/05المتعمؽ الكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ج.ر ،رقـ  ،8لسنة .2002
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 عدـ تحديد النص المنشئ لسمطة ضبط خدمات المياه طبيعة المؤىؿ المطموب في أعضائياوىو ما يترؾ السمطة التقديرية الواسعة لمجية صاحبة التعييف.
 عدـ تحديد طبيعة األعضاء الذيف سيتـ اقتراحيـ مف طرؼ الوزير المكمؼ بالموارد المائيةوالبيئة ،مما يوسع فرضية اقتراحيـ مف بيف أعضاء الجياز المركزي لمو ازرة المعنية.
 تخويؿ رئيس الجميورية تعييف رئيس لجنة إدارة سمطة ضبط المياه ،يؤثر عمى حياده ونزاىتو. غياب أىـ وأخطر ضمانة بإمكانيا كفالة استقبللية سمطة ضبط المياه المتمثمة في عدـ وجودنظاـ حماية قانونية ألعضائيا مما يجعميـ عرضة لمتيديد والضغط.
 حصر االقتراح في جية واحدة فقط ،فكاف مف األجدر تنويع جيات اإلقتراح ألعضاء سمطةضبط المياه ،وأكثر مف ذلؾ إشراؾ األجيزة المينية ضمف تشكيمة سمة الضبط.
الفرع الثاني :اإلستقاللية الوظيفية لسمطة ضبط المياه.
إف سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ال تتمتع فقط باستقبللية عضوية التي تتجمى مف
خبلؿ تشكيميا والنظاـ الذي تخضع لو ،وانما تتمتع أيضا باستقبللية وظيفية في ممارسة وظائفيا
والمتمثمة في استقبلليتيا ماليا واداريا ،وكذا األىمية في إعداد نظاميا الداخمية ،باإلضافة إلى
تمتع بالشخصية المعنوية ،رغـ أنو ليس بعامؿ حاسـ لقياس درجة استقبلليتيا.
غير أف وجود معالـ اإلستقبللية الوظيفية لسمطة ضبط المياه ال ينفي كوف ىذه اإلستقبللية
نسبية؛ نظ ار لخضوعيا لنوع مف التبعية اتجاه السمطة التنفيذية وىو ما يظير جميا في التقرير
السنوي الذي تعده الييئة المعنية وترسمو إلى السمطة التنفيذية ،إلى جانب مصادقة ىذه األخيرة
عمى النظاـ الداخمي ليذه السمطة وكذا األنظمة الصادرة عنيا.
أوال :اإلستقالل المالي.
يعتبر االستقبلؿ المالي مف بيف الركائز األساسية التي يمكف مف خبلليا معرفة مدى
استقبللية سمطات الضبط استقبلال وظيفيا ،1ذلؾ أنو يجب التمييز بيف ما إذا كانت لمييئة
ميزانية مستقمة خاصة بو ،ثـ معرفة مصدرىا ،ىؿ ىي إعانات قدمت مف طرؼ الدولة أو
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1

تدخؿ في اطار الميزانية العامة لمدولة ،مف جية ،أـ تأتي مف مصادر أخرى كالغرامات واألتاوى
التي يتـ تحصيميا بطرؽ مختمفة مف جية أخرى.
بالرغـ مف أف اإلستقبلؿ المالي يعد كنتيجة مف النتائج المترتبة عمى اإلعتراؼ بالشخصية
المعنوية ،إال أف المادة  2مف البمرسوـ التنفيذي رقـ  303/08السالؼ الذكر ،أكدت عمى أف
سمطة ضبط المياه تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقبلؿ المالي ،وىو ما يدؿ عمى الرغبة في
ضماف استقبللية ىذه السمطة في المجاؿ المالي.
ويتضمف اإلستقبلؿ المالي ثبلث حقائؽ مختمفة:1
 االستقبللية المالية التي تحيؿ إلى معرفة كيفيات تمويؿ ىذه الييئات بواسطة إيرادات ذاتية أوبواسطة إعانات الميزانية؛
 استقبللية التسيير. استقبللية البرمجة وتنفيذ الميزانية.انطبلقا مف المدلوؿ النظري لمصطمح اإلستقبلؿ المالي ،يمكف التساؤؿ عف الوضعية الحالية
في مجاؿ تطابؽ أو عدـ تطابؽ الوضعية المالية لسمطة ضبط المياه مع ىذا المحتوى؟ وكيؼ
يمكف أف تؤثر ىذه اإلستقبللية مف عدميا عمى نشاطيا؟
 -)1تحديد مصدر الموارد المالية لسمطة ضبط المياه :قصد تمكيف سمطة ضبط المياه مف
ممارسة الوظائؼ والمياـ المخولة ليا قانوف وفي سبيؿ ضماف السير الحسف لمضبط استوجب
األمر تخصيص ميزانية ليا ،تستمد مصادرىا حسب المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 303/08مف إعانة الدولة والصندوؽ الوطني لمماء الصالح لمشرب ،باإلضافة موارد أخرى
مرتبطة بنشاطيا.
أ /تمويل سمطة الضبط من ميزانية الدولة والصندوق الوطني لمماء :تتكفؿ الدولة عند بداية
نشاط سمطة ضبط المياه بتمويميا مف خبلؿ االقتطاع مف ميزانية تسيير و ازرة الموارد المائية
1

عرؼ جانب مف الفقو االستقبلؿ المالي (الذمة المالية) :تمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقمة عف الذمة المالية الجية أو

الشخص الذي أنشأه ،حيث تكوف وعاء لحقوقو والتزاماتو المترتبة عف نشاطو؛ محمد الصغير بعمي ،القانوف اإلداري :التنظيـ
اإلداري ،دار العموـ  ،عنابة ،2002 ،ص .31
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الوزرة المكمفة بقطاع الموارد
ومف مساىمات الصندوؽ الوطني لمماء الموضوع تحت وصاية ا
المائية.1
وقد خصص قانوف المالية بندا في ميزانية و ازرة الموارد المائية ابتداء مف سنة  ،2010لتغطية
المصاريؼ األولية المتعمقة أساسا بتجييز المقر اإلجتماعي والتغطية المالية لنفقات الموظفيف،
وذلؾ كمرحمة أولى سابقة عمى وضع سمطة الضبط حيز النشاط.2
لكف الشيء الممفت لبلنتباه أف تمويؿ ميزانية سمطة الضبط عف طريؽ تخصيص اعتماد مالي
في حساب الو ازرة المكمفة بالموارد المائية ،سيؤدي بالضرورة إلى وجود رقابة خارجية عمى طريقة
استعماؿ األمواؿ؛ وىي أمر ضروري مف أجؿ ضماف اإلستخداـ العقبلني والرشيد ليا.
ب /التمويل بواسطة مراد مرتبطة بنشاطيا :تندرج الموارد المالية المتصمة بنشاط سمطة ضبط
المياه ضمف ميزانيتيا الخاصة ،ومف ثـ تتمكف مف تكويف ذمة مالية ليا عف طريؽ البديؿ المالي
نظير الخدمات التي تقدميا ليذا القطاع الحيوي واإلستراتيجي؛ وعمى عكس سمطات الضبط
األخرى 3فإف المشرع لـ يحدد أنواع وأسس ىذه األتاوى أو الموارد وكيفية تحصيميا ،فترؾ
المجاؿ واسعا لتأويؿ الكيفية البلزمة لذلؾ؛ فكاف مف األجدر تبياف الطريقة األكثر فعالية لمحفاظ
عمى استقبللية السمطة ،كسف نص تنظيمي يحدد طريقة تحصيؿ الموارد المرتبطة بنشاطيا
وتبياف أنواعيا.
كما نبلحظ أف استقبللية سمطة ضبط المياه في تسيير مواردىا المالية كرستيا المادة  11مف
المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08التي تنص ":يمارس رئيس لجنة اإلدارة السمطات الضرورية
لتسيير سمطة الضبط عمى في مجاؿ -:األمر بالمصاريؼ واإليرادات."...

1

أنظر في ىذا اإلطار المرسوـ التنفيذي  304/05المؤرخ في  ،2005/08/20المعدؿ والمتمـ لممرسوـ التنفيذي رقـ

 176/95المؤرخ في  ،1995/06/24المحدد لكيفيات تسيير حسابات التخصيص الخاص رقـ  302-079الذي عنوانو
"الصندوؽ الوطني لممياه الصالحة لمشرب" ،ج.ر ،رقـ  ،58المؤرخة في  ،2005/08/25ص .22

2

المرسوـ التنفيذي  438/09المؤرخ في 2009/12/30المتضمف إحداث باب وتحويؿ اعتماد إلى ميزانية تسيير الموارد

المائية ،كمساىمة في سمطة ضبط المياه ،ج.ر ،رقـ  ،04المؤرخة في .2010/01/14

3

كسمطة ضبط البريد واإلتصاالت ،لجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا "."COSOB
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تبيف المادة بوضوح استق بللية سمطة ضبط المياه بصرؼ نفقاتيا دوف الرجوع إلى أية جية إدارية
لمتصديؽ عمى النفقات؛ مما يدؿ عمى غياب رقابة قبمية عمى اآلمر بالصرؼ الرئيسي ،والمتمثؿ
في رئيس سمط الضبط .لكف ىذه االستقبللية المكرسة تـ التضييؽ عمييا مف خبلؿ وجود محافظ
الحسابات معيف مف طرؼ الوزير المكمؼ بالموارد المائية يضطمع بالرقابة عمى حسابات سمطة
ضبط المياه.
ومف خبلؿ التطرؽ إلى تمويؿ سمطة ضبط المياه نستشؼ أف استقبلليتيا مف الناحية
المالية تعتبر نسبية ،نظ ار لمتدخؿ المباشر لمدولة في تمويؿ ىذه السمطة ،مف خبلؿ اإلعتمادات
المالية اإلضافية والضروري ة لتمكينيا مف أداء مياميا وذلؾ بمناسبة إعداد مشروع قانوف المالية
لكؿ سنة ،وىذا ما يؤدي إلى تقميص استقبلليتيا بسبب دخؿ الدولة المبرر في رقابة مدى
استغبلؿ الماؿ المرصود في إطار عقبلني ومشروع؛ مف خبلؿ وجود محافظ لمحسابات عمى
مستواىا؛ مما يؤدي إلى التقميص مف ح رية سمطة الضبط في مجاؿ المياه بالتصرؼ في ذمتيا
المالية ومف ثـ التقميص مف استقبلليا المالي.
-)2تسيير الحسابات المالية لسمطة الضبط :أكد المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08في المادة
 18عمى أف ميزانية سمطة الضبط تمسؾ وفقا لمشكؿ التجاري ،والتي تتكوف مف نفقات وايرادات،
والنفقات مقسمة بدورىا حسب المادة  19إلى نفقات التسيير ونفقات التجييز والنفقات األخرى
الضرورية ألداء مياميا.
وفي الشؽ المتعمؽ بتنفيذىا وتسييرىا ،فتتمتع باستقبللية حقيقية والتي نممسيا مف خبلؿ المادة
 11مف نفس المرسوـ التنفيذي عند جعؿ رئيسيا ىو اآلمر بالصرؼ ؛ غير أف اإلستقبللية تـ
تضييقيا مف خبلؿ وجود محافظ لمحسابات معيف ومكمؼ بمراقبة العمميات المالية التي تقوـ بيا
سمطة ضبط المياه.
فمسؾ سمطة الضبط لمدفاتر التجارية وفقا لمطرؽ التجارية سيؤدي إلى اإلنتقاؿ مف دائرة
التسيير العمومي المعقد والبطيء الذي يحكمو القانوف العمومي والدخوؿ في كنؼ التسيير
الخاص المرف المضبوط بموجب قواعد القانوف الخاص.
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مما يجعمنا نؤكد عمى وجود خصوصية لسمطة ضبط المياه ،وذلؾ بالنظر إلى اختبلؼ القانوف
الواجب التطبيؽ بالنسبة لمستخدمييا ،فيطبؽ القانوف المتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية الذي يمثؿ
النظاـ العا ـ لمعمؿ في الجزائر ،وبالتالي يخضع المستخدموف لو وليس لقانوف الوظيفة العمومية،
وكؿ النزاعات الناشئة عف عبلقة العمؿ تخضع لرقابة القاضي العادي (القسـ اإلجتماعي) وليس
القضاء اإلداري.
ثانيا :اإلستقاللية في اتخاذ القرار :تتخذ سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه الق اررات عف
طريؽ عقد اإلجتماعات ونظاـ التصويت.
 -)1مرحمة تحضير الق اررات :يعتبر تحديد دورات لجنة إدارة سمطة ضبط المياه واإللتزاـ بنظاـ
اإلجتماعات في اتخاذ الق اررات مف العناصر الضامنة الستقبلليتيا ،خاصة في ظؿ غياب
القررات مف طرؼ السمطة التنفيذية.
الرقابة المباشرة عمى ا
إف ضماف استقبللية التسيير اإلداري ألي سمطة إدارية يستمزـ ضرورة تحديد عدد األعضاء
الواجب توافرىـ مف أجؿ صحة المداوالت في نظاميا الداخمي.
غير أنو بالرجوع إلى المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08نجده حدد النصاب القانوني لصحة
مداوالت لجنة اإلدارة وليس النظاـ الداخمي ،حيث تضمنت المادة  1/10منو ":تتداوؿ لجنة
اإلدارة عند حضور ثبلثة مف أعضائياعمى األقؿ بما فييـ الرئيس."...
يبلحظ أف المادة لـ تبيف اآلثر المترتب عف عدـ صحة المداوالت لعدـ توافر النصاب القانوني
لؤلعضاء ،وحسب وجية رأينا األثر المترتب عف ذلؾ ىو البطبلف ،كذلؾ لـ تبيف مصير المجنة
في حاؿ استمرار عدـ توافر النصاب القانوني لصحة مداوالتيا.
 -)2مرحمة المصادقة عمى المداوالت :باإلضافة إلى النصاب القانوني الواجب توافرىا الشرعية
ق اررات لجنة اإلدارة سمطة الضبط في مجاؿ المياه ،فإف الق اررات تخضع أيضا لنظاـ التصويت
الذي يعتمد عمى توافر أغمبية بسيطة لؤلصوات وفي حاؿ تساوي عدد األصوات يكوف صوت
الرئيس مرجحا؛ وىو ما نصت عميو الفقرة  2مف المادة  ":10يصادؽ عمى المداوالت باألغمبية
البسيطة ألصوات األعضاء الحاضريف وفي حاؿ التساوي في األصوات يكوف صوت الرئيس
مرجحا.".
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وىذا راجع حسب رأينا إلى محاولة التوفيؽ بيف جميع اآلراء والوصوؿ إلى حموؿ متوازنة تخدـ
السياسة العامة المحددة مف طرؼ الدولة ،مف أجؿ تسيير أنجع لقطاع حيوي والوصوؿ لضبط
اقتصادي فعاؿ يخدـ تطمعات المرتفقيف.
ثالثا :تحديد سمطة وضع النظام الداخمي.
إف كيفية عمؿ سمطة ضبط مستقمة تكوف محددة في أنظمتيا الداخمية ،فإذا كانت نشأة ىذه
الييئات مكرسة عف طريؽ القانوف وىي مستقمة عف أي سمطة رئاسية أخرى ،فمف المفترض أف
تكوف ليا حرية في وضع نظاميا داخمي.
فاإلستقبللية الوظيفية حسب ىذا المظير تتجمى في حؽ وحرية سمطة الضبط في اختيار
مجموعة القواعد التي مف خبلليا تقرر كيفية تنظيميا وسيرىا دوف مشاركتيا مع أي جية أخرى
وبالخصوص السمطة التنفيذية ،كما تظير أيضا مف خبلؿ عدـ خضوع نظاميا الداخمي
لممصادقة عميو مف طرؼ السمطة التنفيذية.
ومف بيف سمطات الضبط التي خوؿ ليا المشرع الحؽ في وضع نظاميا الداخمي نذكر عمى
سبيؿ المثاؿ سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية حيث أكدت المادة  20مف
القانوف رقـ  03/2000المحدد لمقواعد المتعمقة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية 1أف
سمطة الضبط تحدد نظاميا الداخمي المحدد لتنظيـ وقواعد عمؿ وحقوؽ وواجبات اعضاء
المجمس والمدير العاـ وكذا القانوف األساسي لمستخدمييا.
أما بالنسبة لسمطة ضبط المياه فتتمتع لجنة اإلدارة بسف مشروع النظاـ الداخمي الذي يحدد
قواعد تنظيـ وتسيير سمط الضبط ،وذلؾ طبقا لممادة  16مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،303/08
الت ي تقضي " :تعد لجنة اإلدارة مشروع النظاـ الداخمي لسمطة الضبط الذي يحدد خاصة
تنظيميا الداخمي وقواعد سيرىا.".
لكف النص المذكور في الحقيقة لـ يفصؿ وبصفة نيائية في قضية النظاـ الداخمي ،ألنو أشار
إلى مجرد مشروع ،ولـ يشر إلى إمكانية المصادقة عمى المشروع لدخولو حيز التنفيذ ،في حيف
1

القانوف رقـ  03/2000المؤرخ في  ،2000/08/05المحدد لمقواعد المتعمقة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ،ج.ر،

رقـ  ،48لسنة .2000
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أف النظاـ األساسي لمستخدمي سمطة الضبط يصادؽ عميو بموجب مرسوـ تنفيذي وذلؾ طبقا
لمفقرة  2مف نفس المادة.
لكف يبدو أف لفظ مشروع يفيد بعدـ اكتماؿ قانونية وجاىزية النظاـ الداخمي ،وينتظر المصادقة
عميو مف طرؼ السمطة التنفيذية لترتيب آثار قانونية ،وىو ما يقمص مف اإلستقبللية الوظيفية
لسمطة ضبط المياه كوف ىذه األىمية ناقصة تنتظر التصديؽ عمى مشروع النظاـ الداخمي
المقترح مف طرفيا.
وفي الجانب التطبيقي تمت المصادقة عمى مف طرؼ الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،األمر
الذي أدى إلى وجود فئة جديدة مف سمطات الضبط يخضع نظاميا الذي تحضره لممصادقة
المسبقة مف طرؼ الوزير المعني بالقطاع.1
رابعا :الوسائل البشرية.
يحتؿ العنصر البشري في سمطات الضبط اإلداري مكانة متميزة ،كونيا تبرز معالـ ىذه
السمطة ،فعادة ما يوجد نوعيف مف التركيبة البشرية لسمطات الضبط ،موارد بشرية مخولة لمسمطة
مباشرة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وىؤالء األشخاص يعمموف كموظفيف لدى الييئة
مثؿ أعضاء لجنة اإلدارة بسمطة الضبط ،أما النوع الثاني مف الموارد البشرية فيتمثؿ في
المستخدميف العادييف لدى سمطة الضبط تـ توظيفيـ أو التعاقد معيـ مف طرؼ رئيس سمطة
الضبط طبقا لمصبلحيات المخولة لو قانونا كممثؿ قانوني لمسمطة وصاحب صبلحية التعييف
وكآمر بالصرؼ ،وىذا ما أشارت إليو المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08التي
تقضي ب ":يمارس رئيس لجنة اإلدارة السمطات الضرورية لتسيير سمطة الضبط عمى
الخصوص في مجاؿ - :األمر بالمصاريؼ واإليرادات،
 توظيؼ المستخدميف وتوقيفيـ. التعييف عمى مستوى اليياكؿ. -أجور المستخدميف."...

1

افريقيا بري ،المرجع السابؽ ،ص .32
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لكف ما تجب اإلشارة إليو أف العماؿ التقنييف المكونيف لخبليا النشاط يعتبروف بمثابة قاعدة
التسيير األساسي في السمطة ،وبالرجوع لنظاميا الداخمي نجد أف رئيس سمطة الضبط مقيد في
التعييف مف اشتراط موافقة الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،كما أف تحديد رواتب الرئيس وأعضاء
لجنة اإلدارة يتـ بموجب مرسوـ تنفيذي.1
خامسا :صالحية إصدار األنظمة وحدودىا.
خوؿ المشرع لسمطات الضبط في المجاؿ االقتصادي عدة صبلحيات ،مف بينيا ممارسة
السمط ة التنظيمية عف طريؽ إصدار األنظمة التي تندرج ضمف مجاؿ تدخميا ،وىي نفس المياـ
التي خوليا المشرع لسمطة ضبط المياه بموجب المادة  65مف قانوف المياه ،التي أكدت عمى
اضطبلعيا في إعداد المقاييس واألنظمة المتعمقة بتسيير الخدمات العمومية لممياه ،غير أف
سياؽ المادة جاء عمى عاما ،فكاف عمى التنظيـ المتعمؽ بقواعد عمؿ السمطة أف يوضح اكثر
ىذه األنظمة ويرفع المبس والغموض

وىو ما لـ نجده مكرسا في المرسوـ التنفيذي رقـ

.303/08
كما تثار كذلؾ مسألة حجية األنظمة الصادرة عنيا في مواجية نفسيا والغير ،وذلؾ مف حيث
مدى تمتعيا بأىمية كاممة في اصدار ىذه األنظمة ودخوليا حيز التنفيذ دوف انتظار الموافقة
المسبقة؛ أـ أف ىذه األنظمة تبقى مجرد مشروع فقط ال يرتقي إلى درجة االنظمة إال بعد موافقة
الوزير المختص.
سادسا :اإلعتراف بالشخصية المعنوية.
اعترؼ المشرع لمعظـ سمطات الضبط بالشخصية المعنوية ،عكس المشرع الفرنسي الذي
لـ يعترؼ ليا بيا إال في اآلونة األخيرة ولمبعض منيا فقط.
ويرى االستاذ زوايمية رشيد أف منح الشخصية المعنوية لسمطات الضبط وتمتعيا بيا ليس
بالمعيار والعامؿ الحاسـ لقياس مدى اإلستقبللية .لكف عمى الرغـ مف ذلؾ وبالنظر لمنتائج
المترتبة عنيا التي تؤثر وتساعد نسبيا في اظيار استقبلليتيا الوظيفية.
1

تنص المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08عمى ما يمي ":يحدد نظاـ رواتب الرئيس وأعضاء لجنة اإلدارة

والمستخدميف بموجب مرسوـ تنفيذي.".
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وقد اعترؼ المشرع لسمطة ضبط المياه باكتساب الشخصية المعنوية طبقا لممادة  2مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  ، 303/08ويترتب عمى ىذا اإلعتراؼ جممة مف اآلثار القانونية نذكر منيا أىمية
التقاضي والتعاقد ،مع تحمميا مسؤولية عف أعماليا.
 -)1أىمية التقاضي :نعني بو تمثيؿ سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه أماـ القضاء ،وذلؾ
في جميع أعماليا المدنية ،وعادة ما يتـ اسناد ىذه الصبلحية لرئيسيا ،وبالتالي فالرئيس ىو
صاحب الصفة في الخصومة سواء بصفتو مدعيا أو مدعى عميو.
وقد خولت نصوص قانونية منشئة لسمطات الضبط صبلحية بأىمية التقاضي؛ فبالنسبة لمجنة
ضبط الكيرباء والغاز فيتولى رئيسيا تمثيؿ المجنة أماـ القضاء طبقا لنص المادة  119مف
القانوف رقـ  01/02المتعمؽ بالكيرباء والغاز والتي تنص ":يتولى رئيس المجنة أشغاؿ لجنة
الضبط ويضطمع بجميع السمطات الضرورية وال سيما في مجاؿ -...:تمثيؿ المجنة أماـ
العدالة."...
واألمر مثيؿ بالنسبة لسمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه حيث تنص المادة  13مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  303/08عمى أنو ":يمثؿ رئيس لجنة اإلدارة سمطة الضبط في كؿ النشاطات
الخاصة بالحياة المدنية وأماـ العدالة .".كما قضت أيضا المادة  2/3مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 261/10المتضمف القانوف األساسي لمستخدمي سمطة ضبط المياه عمى امكانية مباشرة سمطة
ضبط الخدمات العمومية لممياه دعوى مباشرة لحماية مستخدمييا عند الحاجة ،عف طريؽ
التأسيس كطرؼ مدني أماـ القضاء المختص.
 -)2أىمية التعاقد :طبقا لمقواعد العامة ،نجد مف بيف اىـ نتائج تمتع سمطات الضبط
بالشخصية المعنوية اكتسابيا ألىمية التعاقد ،أي امكانية إبراـ عقود واتفاقيات مع لجاف وىيئات
أخرى؛ ونشير في ىذا الصدد إلى سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية التي
خولت ليا المادة  13مف القانوف رقـ  03/2000السالؼ الذكر امكانية التعاوف في إطار
مياميا مع السمطات األخرى أو الييئات الوطنية واألجنبية ذات اليدؼ المشترؾ.
أما بالنسبة ألىمية التعاقد لسمطة ضبط المياه فيي نتيجة ضرورية مكرسة وموكمة لرئيسيا في
مجاؿ توظيؼ المستخدميف ،تسيير الممتمكات سواء كانت عقا ار أو منقوال باإلضافة إلى مساىمة
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السمطة بموجب اتفاقية في تنفيذ أحكاـ تسيير الخدمات العمومية لممياه ،ال سيما في مجاؿ
عمميات تفويض تسيير المياه التي عرفت بدورىا فتح المجاؿ لمقطاع الخاص لبلستثمار في
مجاؿ المياه تطبيقا ألحكاـ المادة  104مف قانوف المياه.
 -)3مسؤولية سمطة الضبط :المقصود بيا إلقاء المسؤولية عمى عاتؽ سمطة ضبط الخدمات
العمومية نتيجة األضرار الناجمة عف األخطاء الجسيمة التي ترتكبيا ،وبالتالي جبر الضرر يقع
عمى عاتقيا ،حيث تتولى دفع التعويضات مف ذمتيا المالية الخاصة وليس مف الذمة المالية
لمدولة ،وىو ما يجعميا سمطة مستقمة غير تابعة لمسمطة التنفيذية في دفع التعويضات.
لكف التساؤؿ الذي يثار في ىذا اإلطار حوؿ الجية التي تتولى دفع التعويض في حالة ما إذا
كاف التعويض يفوؽ مي ازنية سمطات الضبط أو أف األخيرة عاجزة عف الدفع.
أكد مجمس الدولة الفرنسي عمى تحمؿ السمطات اإلدارية المستقمة المسؤولية الكاممة عف
تصرفاتيا فيي التي تتولى دفع التعويضات والدولة ال تتحمميا إال في حالة عجزىا؛ فدور
الدولي احتياطي في تحمؿ المسؤولية إذا كاف ىناؾ عجز مسجؿ في دفع التعويضات مف طرؼ
سمطات الضبط.1
سابعا :إعداد التقرير السنوية قيد نسبي عمى اإلستقاللية.
تعتبر التقارير التي تعدىا السمطات اإلدارية المستقمة وترسميا إلى السمطة التنفيذية مظير
يقيد مف حريتيا في القياـ بنشاطاتيا ،نتيجة الرقابة الممارسة مف طرؼ السمطة التنفيذية عمى
نشاطاتيا السنوية ،ونجد مثؿ ىذه الرقابة مكرس عمى مستوى العديد مف سمطات الضبط
كمجمس المنافسة الذي قضت المادة  1/27مف األمر رقـ  03/03عمى رفع مجمس المنافسة
تقرير سنوي عف نشاطو إلى الييئة التشريعية والى رئيس الحكومة (الوزير األوؿ حاليا) والوزير
المكمؼ بالتجارة.2
1

ديب نذيرة ،استقبللية سمطة الضبط المستقمة في القانوف الجزائري ،مذكرة ماجستير ،تخصص :تحوالت الدولة ،كمية الحقوؽ

والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  ،2012/2011 ،ص .76

2

في ىذا اإلطار تنص المادة  1/14مف المرسوـ التنفيذي رقـ  241/11المحدد لتنظيـ مجمس المنافسة وسيره ":طبقا ألحكاـ

المادة  27مف األمر رقـ  03/03المؤرخ في  2003/07/19والمذكور أعبله ،تقرير سنوي عف نشاطو إلى الييئة التشريعية
والوزير األوؿ والوزير المكمؼ بالتجارة .وينشر التقرير في النشرة الرسمية لممنافسة.".
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كما نجد مثؿ ىذه الرقابة البعدي ة مكرس أيضا عمى مستوى سمطة ضبط الخدمات العمومية
لممياه ،بحيث أنيا تعد تقرير سنوي تقدمو لموزير المكمؼ بالموارد المائية حوؿ نشاطاتيا
واإلقتراحات اليادفة إلى تحسيف الخدمات العمومية لممياه طبقا لممادة  6مف المرسوـ التنفيذي
السالؼ ذكره.
مف خبلؿ تحميؿ مدى استقبللية سمطة ضبط المياه وظيفيا يتجمى أنو بالرغـ مف تصنيفيا
ضمف السمطات اإلدارية المستقمة مف خبلؿ عدـ خضوعيا ألي رقابة سممية أو وصائية مف أي
جية كانت ،إال أف ىذا التكييؼ ال يجعميا في منأى عف التدخبلت المستمرة لمسمطة التنفيذية ال
سيما في المجاؿ المالي والموافقة المسبقة عمى مختمؼ األنظمة الصادرة عنيا ،باإلضافة إلى
تقديـ تقرير سنوي لمسمطة التنفيذية يتضمف حصيمة نشاطيا.
المطمب الثاني :اختصاصات سمطة ضبط المياه.
استحدثت سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه في إطار تجسيد مسار إعادة الييكمة التي
عرفتيا المؤسسات المكمفة بتسيير مرفؽ المياه والتطيير ،ولجوء السمطات العمومية إلى تجربة
التسيير المفوض لمخدمات التي سمحت بإشراؾ القطاع الخاص في عممية التسيير.
وبموجب النصوص القانونية المنظمة ليا (قانوف المياه والمرسوـ التنفيذي رقـ )303/08
تضطمع بالعديد مف الصبلحيات ،مف بينيا صبلحيات ذات الطابع اإلستشاري (الفرع األوؿ)،
وصبلحيات ذات صبغة تنظيمية)الفرع الثاني) ،باإلضافة إلى الصبلحيات ذات الطابع
الرقابي(الفرع الثالث) ،غير أنو توجود ىيئة أخرى تشارؾ سمطة ضبط المياه في ضبط قطاع
حيوي تتمثؿ في مجمس المنافسة(الفرع الرابع).
الفرع األول :اإلختصاصات ذات الطابع اإلستشاري.
إذا كانت سمطة ضبط المياه ال تجد في السمطة التنظيمية وسيمة نشاطيا األساسي ،فإنيا
في المقابؿ تتمتع بسمطة استشارية واسعة في تقديـ اآلراء والتوصيات المرتبطة بالمياه ،بالرغـ
مف أنيا مجردة مف أي قوة إلزامية إال أنيا تعبر عف مشاركة حقيقة لمسمطة التنفيذية في
الوظيفة المعيارية ذات الصمة بمجاؿ تدخميا.
أوال :تقديم اآلراء.
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تعتبر سمطة إبداء الرأي اإلستشاري مف الناحية القانونية أقؿ تأثيرا ،غير أنيا تسمح لسمطة
الضبط بإبداء موقفيا وامكانية التأثير عمى القرار النيائي في المسائؿ اليامة؛ إذ مكف المشرع
أغمب سمطات الضبط مف ممارسة ىذا اإلختصاص عف طريؽ تقديـ آراء تخص إعداد
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بمجاؿ تدخميا كمجنة ضبط الكيرباء والغاز وسمطة
ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية.
أما بالنسبة لسمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ،فنستشؼ دورىا بموجب المرسوـ التنفيذي
المنظـ لعمميا رقـ  303/08السالؼ الذكر ،في المادة  4منو في فقرتيا األخيرة والتي خولت ليا
امكانية إبداء الرأي حوؿ مدى نجاعة وفعالية ومردودية عمميات الشراكة –العمومية الخاصة-
لتسيير الخدمات العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير المنفذة مف طرؼ فروع اإلستغبلؿ
المنشأة طبقا ألحكاـ المادة  2/104مف قانوف المياه التي تمنح لصاحب اإلمتياز إمكانية
تفويض أو جزء مف النشاطات لفرع او عدة فروع الستغبلؿ المنشأة لمخدمة العمومية.
ثانيا :تقديم اإلقتراحات.
يعد إقتراح نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي مف طرؼ السمطات اإلدارية المستقمة
لمسمطات العمومية أحد أىـ طرؽ ممارسة السمطة التنظيمية غير المباشرة بالنظر إلى السمطة
المعنوية التي تمتمكيا ىذه الييئات والتي تسمح ليا بالمساىمة في إعداد وتحييف النصوص
القانونية التي تخص مجاؿ تدخميا واقتراح التعديبلت الضرورية والمناسبة.
وقد خولت المادة  6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08لسمطة ضبط الخدمات العمومية
لممياه ،تقديـ اقتراحات في إطار تقريرىا السنوي الذي يرفع إلى الوزير المكمؼ بالموارد المائية،
تتضمف ىذه اإلقتراحات التعديبلت التشريعية والتنظيمية الضرورية في مجاؿ المياه التي تساىـ
في تحسيف الخدمات العمومية لممياه.
فسمطة ضبط المياه تقؼ عمى الصعوبات المتعمقة بتنفيذ االصبلحات في قطاع المياه مف خبلؿ
التأكد مف مدى فعالية وفعمية تطبيؽ النصوص وتقترح تكممة لمتنظيـ القائـ بنصوص تتماشى
وتنظيـ سوؽ حيوي واستراتيجي.
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ثالثا :القوة غير اإللزامية لإلختصاص اإلستشاري.
يطرح موضوع الدور اإلستشاري المقدـ مف طرؼ سمطات الضبط العديد مف التساؤالت
حوؿ قوة آرائيا بشأف األخيرة ،ىؿ يتـ اإللتزاـ بيا أـ تؤخذ عمى سبيؿ المشورة ال غير؟
باعتبار أف سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه تتمتع بخبرة في مجاؿ ضبط قطاع الموارد
المائية ،فإف اإلقتراحات أو اآلراء الصادرة عنيا كاف المفترض أف تكوف ممزمة باعتبارىا صادرة
عف خبير ،غير أنو باستقراء مختمؼ النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لمقطاع ال نجد
نص قانوني يمزـ السمطات العمومية بضرورة األخذ باإلستشارة ،فآراء سمطة الضبط في مجاؿ
المياه إذف ال تعدو أف تكوف مجرد اقتراحات ال تكتسي أي طابع إلزامي لمسمطة التنفيذية ،سوى
قياـ سمطة الضبط بمفت النظر حوؿ الجوانب التي تبدو كفيمة في ضماف سير المرفؽ العمومي
لممياه بانتظار واطراد.
الفرع الثاني :اإلختصاص ذات الطابع التنظيمي.
يندرج اإلختصاص التنظيمي ضمف اإلختصاصات األصيمة لمسمطة التنفيذية ،لكف بالرغـ
مف ذلؾ تتمتع السمطات اإلدارية المستقمة بصبلحية ممارسة السمطة التنظيمية ذات الطابع
الخاص عف طريؽ قواعد مجردة غير موجية إلى شخص محدد تنشئ التزامات عمى عاتؽ
المتعامميف في المجاؿ الخاضع الختصاصيا؛ وتمنح ليـ في المقابؿ عدة حقوؽ ،وبالرغـ مف
وجود العديد مف المبررات لمنح ىذا اإلختصاص التنظيمي إال أنيا تبقى مقيدة في المقابؿ
بضرورة اخضاع التنظيمات التي تصدرىا لممصادقة المسبقة مف طرؼ السمطة التنفيذية ،مع
عدـ إمكانية قياـ السمطة التنفيذية بسمطة الضبط في المجاالت العائدة لمسمطة اإلدارية المستقمة،
إال أف تمتع ىذه األخيرة باختصاص أصيؿ مف اختصاصات السمطة التنفيذية في الوقت الذي لـ
يخوؿ فيو الدستور اختصاص التنظيـ لغير السمطة التنفيذية ،مما يجعؿ ممارستيا لصبلحية
التنظيـ تتناقض وأحكاـ الدستور ،ويتجمى ىذا التناقض أكثر عندما ال تخضع التنظيمات
الخاصة لممصادقة المسبقة.1
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وفيما يخص سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ،فقد خوؿ ليا المشرع كؿ الصبلحيات
الضرورية لممارسة صبلحيتيا في إطار القانوف والتشريع المعموؿ بو ،وعمى ىذا األساس فيي
تتمتع بسمطة تنظيمية ذات طابع خاص تيدؼ إلى ضماف تفعيؿ القانونية والتنظيمية المتعمقة
بالمياه في اإلطار الذي حدده المشرع ،وذلؾ في المجاالت التالية:
أوال :المساىمة في إعداد دفاتر الشروط المتعمقة بتفويض تسيير مرفق المياه.
إف تفويض الخدمات العمومية لممياه ىي طريقة جديدة لتسيير المرفؽ العمومي لممياه في
إطار مواكبتو لمتحوالت التي عرفتيا الجزائر  ،وذلؾ مف أجؿ تبني رؤية جديدة مف خبلؿ
تقميص دور الدولة في مجاؿ تسيير الخدمات العمومية ومنحو لفائدة أعواف أو متعامميف جدد
وفقا لقواعد الشفافية والنزاىة والمنافسة بغية الوصوؿ إلى مردودية ونجاعة المرفؽ العمومي.
وباعتبار أف تفويض تسيير مرفؽ المياه يتضمف مجموعة مف الوثائؽ مف بينيا دفتر الشروط،
اتفاقية التفويض؛ بحيث يعتبر دفتر الشروط الجزء األكبر مف وثائؽ تفويض المرفؽ العمومي
لممياه ،باعتباره يتضمف عرض مفصؿ عف في تنظيـ شروط استغبلؿ وتسيير المرفؽ العمومي.
مف بينيا شرط قياـ المفوض لو وتحت مسؤوليتو توفير المياه لممستعمميف بالكمية والنوعية
البلزمتيف ،وبالضغط الكافي ،شرط ضماف المفوض لو استغبلؿ وصيانة المنشآت المائية
الموضوعة تحت تصرفو ،أيضا شرط تكفمو بتوصيؿ ووضع وصيانة العدادات وأشغاؿ التجديد
واعادة التأىيؿ.
ثانيا :المساىمة في إعداد وتنفيذ المعايير واألنظمة المتعمقة بالخدمات العمومية.
يعتبر المرفؽ العمومي لممياه مف بيف المرافؽ العمومية ذات الطابع اإلستراتيجي تختص بو
الدولة والبمديات طبقا ألحكاـ المادة  100مف قانوف المياه الصادر في سنة  ،2005غير أنو
نظ ار لفتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لتسييره بموجب اتفاقية تفويض تسيير الخدمات ،وفي
اطار ضماف القواعد أو المبادئ التي يقوـ عمييا المرفؽ العمومي مف بينيا االستم اررية والتكيؼ
والمساواة ،خولت المادة  65مف قانوف المياه وكذا المادة  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ 303/08
لسمطة ضبط المياه صبلحية إصدار أنظمة ومقاييس متعمقة بتسيير الخدمات العمومية ،بحيث
تنص المادة ...":65وفي إطار ميمتيا ،فإف سمطة الضبط :
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 تساىـ في تنفيذ نظاـ تسيير الخدمات العمومية لممياه ،واعداد المقاييس واألنظمة المتعمقةبيا.".
يتبيف أف المشرع لـ يوضح معنى نظاـ ىؿ النظاـ مف الناحية التنظيمية الصادر عف الييئة
المتدخمة المنفذة لمتشريع ،دفاتر الشروط أـ يقصد بو العقد الذي يؤطر عممية التفاوض.
إف النظرة الجديدة لمضبط تتوافؽ مع المياـ الضبطية لسمطات الضبط بواسطة اإلتفاقية la

 ،régulation contractualiséeحيث تتضمف ىذه النظرية استعماؿ الضبط في إطار اإلتفاقية
كتأميف ووقاية ضد متقمبات السوؽ.
ومف أجؿ السير عمى حسف سير الخدمات العمومية لممياه ،تضطمع سمطة ضبط المياه بإصدار
النشريات ذات الصمة بنوعية المياه المقدمة لممنتفعيف ومدى جودتيا طبقا ألحكاـ المادة  65مف
نفس القانوف.
الفرع الثالث :اإلختصاصات الرقابية.
تيدؼ وظيفة الرقابة في المجاؿ اإلقتصادي إلى ضماف وجود منافسة شرعية وشريفة في
السوؽ وحماية مصالح المتعامميف والمستيمكيف ،حيث مكف المشرع أغمب سمطات الضبط مف
نظاـ رقابي دائـ يشمؿ مف الناحية المادية مدى احتراـ القوانيف والتنظيمات السارية المفعوؿ ومف
الناحية العضوية كؿ الفاعميف في السوؽ مف متعامميف ومستيمكيف والعبلقة البينية التي تربطيـ؛
ويمارس اإلختصاص الرقابي عف طريؽ وسيمتيف ىامتيف ىما:
 سمطة التحقيؽ التي تيدؼ إلى ضماف شرعية المنافسة واحتراـ القواعد القانونية المؤطرةلمقطاع.
 سمطة اتخاذ تدابير اتجاه المتعامميف اإلقتصادييف.1وبالنظر لؤلىمية البالغة التي تشكميا سمطة الرقابة فقد أىؿ المشرع سمطة ضبط الخدمات
العمومية لممياه صبلحيات واسعة تندرج في إطار مراقبة قطاع المياه بعديا
posteriori
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contrôle a

مف خبلؿ سمطة التحقيؽ التي تمكنيا مف البحث عف المخالفات واثباتيا ،بحيث تضطمع سمطة
الضبط برقابة حسف سير وتنظيـ السوؽ ومدى احتراـ المتعامميف اإلقتصادييف -عمومييف كانوا
أـ خواص -لمقوانيف واألنظمة الخاصة بيا.1
وتتجسد الرقابة البعدية التي تقوـ بيا سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه المكرسة في قانوف
المياه والنصوص التنظيمية المطبقة لو فيما يمي:
أوال :مراقبة مدى احترام المكمفين بالخدمات العمومية لممياه اللتزاماتيم.
تتمثؿ الميمة األساسية لسمطة ضبط المياه في مراقبة

مدى مردودية ونجاعة أداء

الشركا ت العمومية والخاصة ،التي تعمؿ في ميداف الموارد المائية ،وكذا مراقبة مدى احتراـ
المؤسسات والشركات لمنصوص واألحكاـ الواردة في دفاتر الشروط.
فالتحوالت العميقة التي تعرفيا المرافؽ العمومية في الوقت الراىف مف الجانبيف اإلقتصادي
والتقني ،تسمتزـ وجود جودة ونوعية الخدمات لممرتفقيف الذيف أصبحوا أكثر وعيا ،مف خبلؿ
مطالبتيـ بالنوعية والجودة في الخدمات بصفة دائمة ومستمرة متكيفة مع الحاجيات ،لذلؾ خوؿ
المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08في المادة  4منو ،لسمطة ضبط المياه مراقبة وتقييـ نوعية
الخدمات العمومية المقدمة لممستعمميف مف طرؼ الييئات المستغمة ليا ،وكذا المادة  65مف
قانوف المياه التي أعطت ليا سمطة القياـ بالتحقيقات والخبرات والدراسات المعمقة.
فالتسيير المستداـ واألنجع لمموارد المائية يفرض عمى أصحاب اإلمتياز والموكمة ليـ الخدمات
العمومية توفيرىا بالنوعية والكمية المطموبة ،متكيفة مع احتياجات المرتفقيف المتزايدة والمتضادة
وفقا لدفتر الشروط.
فيأخذ الضبط في ىذا اإلطار بالمؤشرات والمعايير التقنية التي تسمح بتكريس النجاعة
والمردودية مف خبلؿ الوقت الذي ستستغرقو الخدمة المراد القياـ بيا ونوعيتيا عمى ضوء دفاتر
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الشروط وىي رقابة المطابقة اآللية التي تتيح بمتابعة مستمرة لممؤسسات المكمفة بتقديـ الخدمات
واخضاعيا لقواعد عقابية في حاؿ اإلخبلؿ بالتزاماتيا.1
ثانيا :مراقبة وتحميل تكاليف وتسعيرة الخدمات العمومية.
إف تسعيرة المرفؽ العمومي لممياه تعد مف قبيؿ الشروط التنظيمية ألنيا تندرج ضمف قواعد
تنظيـ المرفؽ العمومي بحيث ال يمكف ألصحاب اإلمتياز أو المفوض إلييـ الخدمات العمومية
لممياه أي تعديؿ أو رفع قيمة التسعيرة ،ميما كانت الصعوبات المالية التي تواجييـ كما ال يمكف
لمقاضي أف يحكـ برفعيا؛ ألف تحديدىا يتـ بموجب قرار صادر مف السمطة المختصة.
فالمكمفوف بتقديـ الخدمات العمومية ممزموف عند إعداد فاتورة المياه بالتقيد بأحكاـ المرسوـ
التنفيذي رقـ  13/05المحدد لقواعد تسعيرة الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الشروب والتطيير
وكذا التعريفات المتعمقة بو؛ فتغطي ىذه الرسوـ والتعريفات عبر عممية الفوترة كميا أو جزئيا
األعباء المالية التي تتحمميا المؤسسات والشركات في أشغاؿ التجديد واعادة التأىيؿ وتطوير
اليياكؿ والمنشآت الموضوعة تحت تصرفيا.
وفي ىذا اإلطار يتعيف عمى السمطة المكمفة بضبط القطاع حسب المادة  4مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  303/08مراقبة مدى احتراـ المتعامميف اللتزاماتيـ ،وذلؾ مف خبلؿ اإلطبلع عمى
الوثائؽ الضرورية مف المؤسسة أو عف طريؽ التفتيش الدوري لممؤسسات لمػتأكد مف مدى احتراـ
النصوص القانونية والتنظيمية المتعمقة بالتسعيرة.
وعميو ،فالمؤسسات والشركات المكمفة بتسيير المرفؽ العمومي لممياه يمنع عمييا القانوف
إجراء تعديبلت عمى األسعار حتى واف ترتب عنو اختبلؿ في التوازف المالي لممستثمر؛ غير أنو
تجسيدا لحؽ اإلستغبلؿ التجاري لممرفؽ العمومي لممياه مف طرؼ المؤسسات المكمفة بتسييره
أقر المشرع في نص المادة  142مف قانوف المياه امكانية م ارجعة أسعار الماء إذا اقتضى
تطور الظروؼ اإلقتصادية العامة ،فتمعب سمطة الضبط في ىذا اإلطار دو ار محوريا مف خبلؿ
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اضطبلعيا بعممية دراسة وتحميؿ مدى توافؽ األسعار مع التكمفة الحقيقية ،ومف ثـ اقتراح الزيادة
البلزمة في التسعيرة إلى السمطة التنفيذية.
ثانيا :دراسة شكاوي المتعاممين والمرتفقين.
تتدخؿ سمطات الضبط بصفة الحقة في رقابة السوؽ عف طريؽ الوظيفة الردعية

la

 fonction répressiveوالتي تعبر حسب بعض األساتذة عف ممارسة تقميدية المتيازات السمطة
العامة كما أنيا تعبر عف المفارقة التي تميز سمطات الضبط والتي بقدر ما يتسـ دورىا
بالسمطة المعنوية مع استعماؿ وسائؿ مرنة ،فإف ضماف فعالية وظيفتيا يقتضي المجوء إلى
وسائؿ الردع التي تندرج أصبل ضماف الصبلحيات األصمية لمسمطات القضائية؛ فاعتراؼ
المشرع بسمطات عقابية لصالح ىيئات إدارية في مجاؿ المخالفات اإلقتصادية وغير اإلقتصادية
يعود سببو إلى عوامؿ المرونة ،السرعة ،المردودية ،الفعالية التي يتميز بيا تدخؿ سمطات
الضبط في مقابؿ تعقد وطوؿ اإلجراءات القضائية.
وحسب المادة  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،303/08فإف سمطة ضبط المياه تتكفؿ بدراسة
شكاوى المتعامميف أو مستعممي الخدمات العمومية لممياه وصياغة كؿ التوصيات المناسبة ،كما
تضطمع بميمة الفصؿ في النزاعات التي قد تحدث بيف الشركات والمؤسسات المكمفة بمرفؽ
المياه وزبائنيا ،خصوصا بعد دخوؿ شركات أجنبية لئلستثمار في قطاع المياه.1
الفرع الرابع :عالقة سمطة ضبط المياه بمجمس المنافسة.
شيدت اقتصاديات الدوؿ السائرة في طريؽ النمو والتي تمر بمرحمة انتقالية عمى غرار
الجزائر سيطرة االحتكارات الطبيعية والقانونية في تسيير نشاطات المرافؽ العمومية ،وفتح
القطاعات أماـ المنافسة صاحبو انشاء سمطات ضبط مستقمة عمى مستوى ىذه القطاعات التي
شيدت نوعا مف التحرر واالنفتاح عمى المنافسة كقطاع الكيرباء والغاز والمياه...إلخ وىي
تصور جديد إلدارة مستقمة تسعى إلى تمكيف المتعامميف اإلقتصادييف مف الوصوؿ إلى السوؽ
واالستفادة مف ميزاتو ،وتكريس دور الدولة الجديد في ضبط وتنظيـ السوؽ وضماف حسف سيره.
فيدؼ سمطات الضبط ىو ضماف احتراـ شروط ممارسة النشاط القبمي والبعدي ،وتنظيـ
Laggoune oualid, op.cité, P 17.
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المنافسة عمى مستولى كؿ قطاع اقتصادي تشرؼ عميو ،أي أف اختصاصيا يكوف بشكؿ
عمودي ،وفي مقابؿ ذلؾ نجد أف تنظيـ المنافسة في السوؽ وحمايتيا وقمع الممارسات المقيدة
لممنافسة قد أسند لسمطة ضبط أفقية تسمى مجمس المنافسة ،وذلؾ بالنسبة لمختمؼ القطاعات
التنافسية.
وعميو ،نبلحظ بأف العبلقة الوظيفية التي تجمع بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط
القطاعية تطرح اشكاالت قانونية مف خبلؿ تقاطع وتقاسـ االختصاصات ،مما يستمزـ توضيح
طبيعة ىذا التداخؿ في االختصاص ،وكذا طبيعة العبلقة بينيما في مجاؿ الفصؿ في المنازعات
التي يمتد فييا االختصاص إلى الجيتيف.
أوال :تداخل االختصاص بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط.
إف الفكرة األساسية التي تجمع مجمس المنافسة مع سمطات الضبط ىي الوصؼ القانوني
ليا باعتبارىا سمطات إدارية مستقمة ،والتي استحدثت كضرورة حتمية لمتغيير في المنيج
االقتصادي المتبع  ،وتكوف العبلقة الوظيفية بينيا أكثر غموضا بالنظر لتقاسميا أىداؼ
مشتركة ،1لذلؾ فتداخؿ االختصاص بيف سمطة ضبط المياه ومجمس المنافسة تظير مف خبلؿ
المياـ المنوطة بكؿ سمطة.
فسمطة ضبط المياه أنشئت كرد عمى نوعيف مف المتطمبات :األوؿ يتعمؽ بضماف فتح
السوؽ ،بحيث تعمؿ عمى انفتاح القطاع الذي تشرؼ عميو مف خبلؿ تزويدىا بالوسائؿ المادية
والبشرية والتقنية البلزمة ،وفي ىذه الحالة ال نكوف بصدد تنظيـ المنافسة وانما محاولة تفعيميا،
وليذا فقانوف المنافسة في ىذه الحالة لو دور ثانوي ،وفي ىذه الحالة فإف سمطة الضبط ىي
التي يمكف التمييز بيف القطاعات المفتوح عمى المنافسة أو تمؾ التي مازالت تحت االحتكار.
ومف ىنا تتدخؿ سمطة الضبط في الحفاظ عمى ىيكمة السوؽ ،عف طريؽ مراقبة تصرفات
األعواف االقتصادييف عمومييف أو خواص ،شروط دخوؿ السوؽ ،تنظيـ عقود االمتياز
والتفويض  ،ضبط التسعيرة؛ فيذا التدخؿ يمكف أف يتخذ في شكؿ ق اررات في مجاؿ المنافسة
فتضمف فعالية أكثر في ضبط القطاع المعني.
1
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بينما المتطمب الثاني إلنشائيا فيتمثؿ في ضماف التوازف في السوؽ مف خبلؿ حؿ
المنازعات وتوقيع العقوبات المقررة عمى األشخاص المخالفيف ،وىنا يمكف لنا أف نميز بيف
مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية ،فمجمس المنافسة ال يممؾ إال توقيع العقاب بينما
تممؾ ىي األخرى دور إيجابيا مف خبلؿ وضع دفاتر الشروط ،ويتعدى دورىا إلى مرافقة
المتعامميف وتقديـ المساعدات التقنية ليـ ،وتوجييـ كمما اقتضت الضرورة؛ غير أف نقطة
التداخؿ التي قد تثير إشكاال تتمثؿ في امكانية نظر سمطات الضبط في نزاعات يتعمؽ بإحدى
الممارسات المقيدة لممنافسة ،بعيدا عف أدوارىا التقنية.
أما بالنسبة لمجمس المنافسة فيتمتع بصبلحيات واسعة ،عمى اعتبار أنو يعالج كافة
المواضيع التي تخص النشاطات االقتصادية المرتبطة بالمنافسة ،فمجمس المنافسة تسند لو
ميمة محاربة كافة أشكاؿ اإلحتكار ووضعيات الييمنة غير المرخصة ،وفي نطاؽ صبلحياتو
يمكف لممجمس أف يتعاوف مع العديد مف المتدخميف مثؿ مديريات التجارة (مصالح محاربة الغش
ومراقبة األسعار) ،حيث يمكف ألي متعامؿ اقتصادي المجوء إليو لعرض أي تجاوز يمس بمبدأ
المنافسة.
وعميو ،فمجاؿ تدخؿ مجمس المنافسة مف الناحية الزمنية يأخذ صورتيف :األولى تتمثؿ في
التدخؿ السابؽ ،حيث أف مجمس المنافسة حتى واف كاف ليس لو دور كبير في مجاؿ تغيير
األسعار ونوعية الخدمات ،إال أنو يمعب دور ميـ في تفعيؿ ميكانيزمات تنظيمية قطاعية،
ويتأتى لو ذلؾ مف خبلؿ إعطاء رأيو في مشاريع القوانيف التي ليا عبلقة بالمنافسة ،واكثر مف
ذلؾ يمكنو القياـ بالتحقيقات حوؿ شروط تطبيؽ النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي
ذات الصمة بالمنافسة ،وفي حاؿ ثبوت عرقمة ىذه النصوص لممنافسة يباشر المجمس كؿ
العمميات إلزالة القيود ،وبذلؾ لـ يتنازؿ مجمس المنافسة عف اختصاصو حتى ولو كاف القطاع
المعني تحت سمطة ضبط قطاعية.
أما بالنسبة لمصورة الثانية لتدخؿ مجمس المنافسة فتسمى بالتدخؿ البلحؽ ،حيث أف تدخمو في
ىذه الحالة يكوف في حاؿ عدـ امتبلؾ سمطات الضبط القطاعية لصبلحيات في مجاؿ المنافسة
أو أنيا تدخمت لكنيا فشمت في ضماف احتراـ قواعد المنافسة ،أو كاف تصرفيا مناؼ لممنافسة،
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فعندىا يمكف لو طمب معمومات مفصمة مف طرؼ سمطات الضبط القطاعي ،فيما يخص ىيكمة
السوؽ المعني ،ورأييا في آثر الممارسات المقيدة لممنافسة عمى نفس السوؽ ،والمبلحظ أف أىـ
الممارسات التي يمكف اف تشكؿ خط ار عمى المنافسة في ىذه المرحمة االنتقالية ىي ىيمنة
مؤسسة عمى السوؽ وتعسفيا في ذلؾ ،لذلؾ فإف مجمس المنافسة يفرض رقابة مسبقة عمى
التجميعات االقتصادية بالرغـ مف عدـ تشكيميا لممارسة مقيدة لممنافسة؛ ويفرض كذلؾ رقابة
بعدية عمى التعسؼ في وضعية ىيمنة.
ثانيا :تحميل عالقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط في ظل األمر رقم .03/03
حاوؿ المشرع مف خبلؿ قانوف المنافسة ضبط العبلقة بيف مجمس المنافسة وسمطات
الضبط ،وذلؾ مف الفقرة األولى مف المادة  39والتي جاء فييا ":عندما ترفع قضية أماـ مجمس
المنافسة حوؿ ممارسة تتعمؽ بقطاع نشاط يكوف تحت مراقبة سمطة الضبط ،فإف المجمس يرسؿ
نسخة مف الممؼ إلى السمطة المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاىا ثبلثوف يوما"
ومف جية ثانية ،فقد جاء في الفقرة الثالثة مف المادة  ،50والمتعمقة بإجراءات التحقيؽ في
القضايا المتعمقة بالمنافسة عمى ضرورة إجراء التحقيؽ في القضايا ذات الصمة بالنشاطات
القطاعية الموضوعة تحت رقابة سمطات الضبط بالتنسيؽ مع مصالح السمطات المعنية.
إف تحميؿ المادتيف يوحي بعدـ وجود حدود فاصمة بشأف توزيع االختصاص بيف مجمس
المنافسة وسمطات الضبط القطاعية  ،ذلؾ أف استشارة المجمس ليذه األخيرة ال يعني بالضرورة
تمتعو باختصاص عاـ وأف اختصاص سمطات الضبط يكمف في تقديـ االستشارة التقنية المتعمقة
بالقطاع في مجاؿ الممارسات المنافية لممنافسة ،خصوصا وأف األمر متعمؽ باإلخطار .فإخطار
المجمس غير وجوبي لممتعامؿ االقتصادي الذي يممؾ الخيار في اخطار سمطة الضبط القطاعية
المختصة ،ومف ثـ فإف المادة ال تعني بالضرورة أولوية اإلخطار؛ لكف مف الناحية الشكمية
تظير رغبة المشرع في منح المجمس اختصاصا عاما مقارنة مع سمطات الضبط القطاعية وذلؾ
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أف األمر رقـ  03/03يضـ في أسانيده أو تأشيراتو القانونية مجمؿ النصوص المتعمقة بإنشاء
سمطات الضبط.1
فعمى سبيؿ راسؿ مجمس المنافسة سمطة ضبط البريد والمواصبلت بتاريخ  2014/03/19طبقا
ألحكاـ المادة  39مف قانوف المنافسة ،قصد إبداء رأييا بخصوص شكوى مودعة لدى المجمس
بتاريخ  2005/05/10مف طرؼ شركة ذات مسؤولية محدودة سري " "SERIضد الجزائرية
لئلتصاالت ،فأعطت سمطة ضبط البريد والمواصبلت رأييا المبدئي بتاريخ  2014/04/20مع
طمبيا عمى عاتقيا تسيير التحقيؽ مف طرؼ أعوانيا المؤىميف بالنظر لقربيا مف السوؽ المعني.
ىذا االقتراح رفض مف طرؼ مجمس المنافسة وذلؾ باإلستناد إلى المادة  50مف نفس األمر
والتي تقضي في فقرتيا الرابعة أف التحقيؽ في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوع تحت
رقابة سمطة ضبط يتـ بالتنسيؽ مع السمطات المعنية.
ونتيجة لذلؾ اتخذ المجمس ق ار ار عمى أساس الرأي المبدئي الصادر عف سمطة ضبط البريد
والمواصبلت وكذا عمى أساس التقرير المنجز مف طرؼ مصالح التحري التابعة لو (تعييف مقرر
لمتحري في القضية) .2كما خوؿ المشرع بموجب المادة  34مف نفس األمر لمجمس المنافسة
االستعانة بأي خبير أو االستماع إلى أي شخص بإمكانو تقديـ معمومات؛ وفي ىذه الحالة ليس
ىناؾ شخص أكثر خبرة مف سمطة الضبط القطاعية.
إف المشرع مف خبلؿ ىذا الحكـ حاوؿ أف يرفع الحرج الذي يمكف أف يقع فيو مجمس
المنافسة مف خبلؿ فصمو لنزاعات تندرج تحت رقابة سمطات الضبط القطاعية ،خاصة وأف ما
يعاب عمى مجمس المنافسة ىو غياب الفيـ الدقيؽ لميكانيزمات وخصوصيات السوؽ وافتقاره
لمخبرة.
لكف مف جية أخرى نجد أف المشرع قد أغفؿ الحالة العكسية ،وىي حالة رفع قضية أماـ سمطة
ضبط وكانت تتعمؽ بإحدى الممارسات المقيدة لممنافسة والتي تدخؿ في اختصاص مجمس

1

بوجمميف وليد ،المرجع السابؽ ،ص .391
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أنظر :النشرة الرسمية لممنافسة ،رقـ  ،7لسنة  ،2015الصادرة عف مجمس المنافسة ،ص .2
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المنافسة ،فيؿ ستتعامؿ مع مجمس المنافسة بنفس الطريقة بمعنى ىؿ ستطمب مف مجمس
المنافسة إبداء رأيو في القضية؟
إف االجابة عمى التساؤؿ يمكف أف نممسيا مف خبلؿ بعض النصوص الخاصة التي تنظـ
اختصاص وصبلحيات سمطات الضبط القطاعية بما فييا سمطة ضبط المياه ،والتي أعطتيا
اختصاص النظر في بعض النزاعات المتعمقة بالمنافسة ،لكف في مقابؿ ذلؾ يتمتع مجمس
المنافسة بس مطة اإلخطار الذاتي والتي مف خبلليا يتدخؿ إلبداء رآيو حتى ولو لـ يطمب منو
ذلؾ وىذا ما نصت عميو المادة  34مف األمر رقـ  03/03المعدؿ والمتمـ.
وفي األخير نخمص أف عبلقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط مف خبلؿ قانوف المنافسة
جاءت مقتضبة بخصوص كيفية تحديد التعاوف والتنسيؽ ،وميما يكف مف أمر فإف دور سمطة
الضبط حسب األمر رقـ  03/03يبقى دو ار استشاريا يعكس دور ىيئة الضبط في امكانية
التأثير عمى ق اررات مجمس المنافسة مع أف العودة إلى اقتراح مشروع قانوف المنافسة تؤكد نية
المشرع في بادئ األمر إشراؾ سمطة الضبط المعنية في اتخاذ القرار مف طرؼ مجمس المنافسة
وىو ما جاء في المادة  24مف مشروع القانوف التي تمزـ مجمس المنافسة عمى عدـ اتخاذ ق اررات
انفرادية ،بؿ يصدر ق ارره باإلتفاؽ مع سمطة الضبط المعنية ،والتي تـ اسقاطيا مف األمر رقـ
 03/03في مناقشات النواب ،ويبدو أف السبب الرئيسي يرجع إلى محاولة إعطاء المجمس أكبر
استقبللية ممكنة ،ىذا األخير الذي يقتصر دوره عمى ارساؿ ممؼ القضية إلى سمطة الضبط
المعنية إلبداء رأييا حوؿ القضية المعروضة عمييا ،دوف أف يحدد المشرع ىؿ الرأي الصادر
عنيا ممزـ مف الناحية الشكمية والموضوع أـ أنو يبقى مجرد رأي يمكف لممجمس أف ال يأخذ بو،
حتى واف كاف الرأي صادر عف سمطة ضبط مختصة وخبيرة.
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خاتمة الفصل الثاني
إف اإلصبلح المؤسساتي المقدـ والذي ال يزاؿ مستم ار في إطار تنفيذ السياسة الوطنية
الجديدة لمماء ،يرمي أوال إلى تعريؼ السياسة المائية عمى مستوى الجرد والحشد والتعبئة،
والتوزيع ،والتطيير وحماية المورد المائي؛ وكذا إعادة تأىيؿ الخدمات العمومية بتحسيف سير
ال ييئات والتحكـ في أساليب التسيير تكيفا مع ىدفي النجاعة والفعالية ،إلى جانب تكويف
وتحسيف مستوى المورد البشري خاصة في الميف المتعمقة بالماء ،باإلضافة إلى ضبط القطاع
عف طريقة سمطة إدارية مستقمة تضمف احتراـ المبادئ التي تقوـ عمييا الخدمات العمومية
لممياه.
وفي ى ذا اإلطار تـ تنظيـ إدارة القطاع والفضاءات الوسيطة ،قصد التحكـ في إجراءات التسيير
والتنظيـ وتقنيات عمميات اإلنجاز واإلستغبلؿ  ،وذلؾ مف خبلؿ نسؽ مؤسساتي متدرج فنجد
عمى المستوى المركزي و ازرة الموارد المائية المكمفة بتسيير وادارة القطاع المائي ،والوكاالت
الوطن ية المختمفة المكمفة بالجرد وعرفة الموارد المائية (الوكالة الوطنية لمموارد المائية) ،وكذا
حشد وتعبئة الموارد المائية (الوكالة الوطنية لمسدود) ،وكذا توزيع المياه وتطييرىا(الجزائرية
لممياه والديواف الوطنية لمتطيير) ،وأخير ضماف استم اررية الخدمات العمومية المقدمة مف
القطاعيف العمومي والخاص (سمطة ضبط المياه)
إف النسؽ المؤسساتي السالؼ الذكر عمى المستوى المركزي إلى الجيوي ومف التسيير
اإلداري إلى التقني يمارس ميامو في إطار األحواض الييدروغرافية؛ إذ ينبغي تحسيف وتنمية
كفاءتو في التكفؿ بتسيير وادارة المياه في الدولة ،سواء مف ناحية ىيكمة التنظيـ ،أو مف حيث
إعداد وتنمية واستقطاب الكفاءات الفنية البلزمة ،أو مدى توفير التقنيات والتجييزات وشبكات
المعمومات.

235

خاتمة الباب األول
يتبيف مف خبلؿ دراسة الباب الموسوـ بتنظيـ متبايف لمموارد المائية ،أف السياسة الوطنية
ا لمنتيجة مف قبؿ السمطات العمومية في تنظيـ إدارة الموارد المائية في الجزائر باعتبارىا ممكا
عموميا بامتياز ،ترتكز مف جية عمى تكييؼ اإلطار القانوني الذي يحكـ الموارد المائية مع
المقاييس والقواعد المطبقة ،مف خبلؿ وضع مبادئ حديثة ليذا المورد الحيوي تتمثؿ أساسا في
وحدة المورد والتشاور والتخطيط اإلسترتيجي واإلقتصاد والبيئة ،ومف جية أخرى عمى ضماف
تنمية مستدامة مف خبلؿ إرساء ترتيبات جديدة قائمة عمى حماية المورد في الشؽ المدني والبيئة
والجنائي.
كما تبيف في إطار الشؽ المؤسساتي ،أف السياسة الجديدة المنتيجة تقوـ عمى تدعيـ
وتعزيز اإلطار المؤسساتي القائـ عمى تسيير وتدبير القطاع المائي ،مف خبلؿ توضيح وتحديد
المياـ وتوفير الموارد المالية البلزمة لكؿ المؤسسات التي تنشط في مجاؿ المياه بدقة ،تسمح
بالمرونة والفعالة والنجاعة؛ وبالتالي التحكـ في العمؿ .باإلضافة إلى الجانب المتعمؽ بتحسيف
مستوى مستخدمي القطاع في جميع الميف ذات الصمة بالماء ،مف أجؿ التحكـ الدقيؽ والشامؿ
في التسيير العقبلني تكيفا مع ىدؼ النجاعة والمردودية ،سيما وأف العامؿ البشري يعد المفتاح
األساسي لمنجاح.
وعمى ضوء ىذه النتائج ،يمكف القوؿ أنو إذا ما تـ تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة لمماء المكرسة
في قانوف المياه باإلرتكاز عمى التحكـ الجيد في المحاور الثبلثة السالفة الذكر ،فسوؼ يرتكز
قطاع الموارد المائية عمى أسس تنظيمية سميمة ومتينة تسمح لو بمواجية التحديات التي تنتظره
في المستقبؿ القريب.
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الباب الثاني
األنماط التسييرية لممرفق العمومي لممياه :اعتماد شبو
كمي لنمط المؤسسة العمومية
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يشكؿ التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطيير خدمات عمومية ،وكأصؿ عاـ وبحسب
المادة  101مف القانوف رقـ  12/05المذكور سابقا ،تعتبر الخدمات العمومية لممياه مف
اختصاص الدولة والبمديات غير أنو يمكف لمدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية
ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العمومي عمى أساس دفتر شروط ونظاـ خدمة يصادؽ
عمييما عف طريؽ التنظيـ ،كما يمكنيا تفويض كؿ أو جزء مف تسيير الخدمات ألشخاص
معنوييف خاضعيف لمقانوف العمومي أو الخاص بموجب اتفاقية.
ويمكف أيضا لمبمديات استغالؿ الخدمات العمومية لممياه عف طريؽ االستغالؿ المباشر
المتمتع باالستقاللية المالية أو عف طريؽ منح امتياز تسيير الخدمات ألشخاص معنوييف
خاضعيف لمقانوف العمومي.
يتبيف أف الخدمات العمومية المقدمة مف طرؼ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية في مجاؿ المياه
تشكؿ مرفؽ عمومي بامتياز ،وا لذي يمكف اعتباره عمى أنو نشاط يمارسو شخص عاـ أو خاص
ينصب أساسا عمى انتاج الماء ومعالجتو وتوصيمو وتوزيعو بالكمية والنوعية الالزمتيف ،مف أجؿ
سد الحاجيات العمومية مف ىذه المادة الضرورية.
فالمرفؽ العمومي لممياه يتميز بالطبيعة المزدوجة ،فيو يشكؿ مرفؽ عمومي محمي ألنو
يندرج ضمف اختصاص البمديات التي تتولى تسييره مباشرة عبر مختمؼ أنحاء الوطف ،ييدؼ
إلى تحقيؽ المنفعة المحمية بالدرجة األولى ،وذلؾ مف خالؿ السير عمى تمبية الحاجيات العامة
مف المياه عمى المستوى المحمي؛ كما أنو يشكؿ مرفؽ عمومي وطني ألنو يعتبر مف بيف
المرافؽ العمومية الحيوية واإلستراتيجية ذات المنفعة الوطنية ،وىو ما يفسر بقائو ضمف
اختصاصات الدولة التي سخرت لو امكانات ضخمة مف أجؿ تحسيف وتطوير الخدمات
العمومية لممياه ،باإلضافة إلى قياميا بإنشاء مؤسسة عمومية وطنية تتكفؿ بتسيير المرفؽ عمى
المستوى الوطني عمى شاكمة الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير.
وباعتبار المرفؽ العمومي لممياه العمودي األساسي لمتنمية ،وقاعدة مف قواعد البنية التحتية
لمدولة وباعتماده كموضوع جديد لإلستثمار منذ سنة  ،2000جعمت منو مكانة ىامة باستثمارات
ذات خصائص تقنية واقتصادية غير عادية بالنظر لطبيعة األطراؼ وموضوع االستثمار
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المتعمؽ بالخدمات العمومية لممياه المفتوحة لمتنافس في نشاطات االستغالؿ والتوزيع واالنتاج،
والتي أدت إلى تغي ر المتدخميف في القطاع اإلقتصادي وظيور روابط قانونية جديدة ذات طابع
خاص ،فرضت تغير القواعد القانونية التي تحكـ السوؽ والمنافسة بما يتماشى مع المعطيات
الجديدة.
وعميو ،سنتعرض مف خالؿ الباب الثاني إلى مختمؼ األنظمة التسييرية لممرفؽ العمومي
لممياه المكرسة في القانوف المياه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو ،بحيث نخصص الفصؿ
األوؿ لدراسة مختمؼ االساليب التقميدية ومد ى فعاليتيا في تأميف الخدمات العمومية لممياه مف
الناحية النوعية والكمية؛ بينما الفصؿ الثاني فيتناوؿ التسيير المفوض كأسموب جديد لتسيير
الخدمات العمومية لممياه.
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الفصل األول
أساليب تسيير كالسيكية متنوعة لمرفق المياه.
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يعتبر مرفؽ المياه أحد أىـ المرافؽ العمومية الشبكية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،وىو
ما أكده التشريع المنظـ ليذا القطاع الذي اعتبر توفير الماء الصالح لمشرب والتزويد بالمياه
والتطيير خدمات عمومية ذات أولوية ،تقع مسؤولية توفيره مف الناحية النوعية والكمية عمى
عاتؽ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية.
وعميو ،تتكفؿ الدولة بضماف استم اررية التزويد بالماء عف طريؽ حشدىا وتوزيعيا بالكمية
الكافية والنوعية المطموبة ،وذلؾ قصد تمبية حاجيات السكاف وتغطية طمب الصناعة والنشاطات
االقتصادية واالجتماعية األخرى المستعممة لممياه.
إف عممية توفير الخدمات العمومية لممياه مف طرؼ الدولة قد تتـ بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة .فبالنسبة لطريقة التسيير األولى فتسمى االستغالؿ المباشر ،بينما الطريقة الثانية فتتجسد
في إدارة وتسيير المرفؽ العمومي لممياه بواسطة مؤسسة عمومية تأخذ في الغالب شكؿ EPIC

التي ظيرت نتيجة ازدياد تدخؿ الدولة في الحياة العمومية ال سيما في المجاليف الصناعي
والتجاري .والتي ىي أصال مف شؤوف القطاع الخاص ويتصؿ نشاطيا بإنتاج مواد كمرفؽ
الصناعات الحربية أو تقديـ خدمات كمرفؽ الغاز والكيرباء والماء(المبحث األوؿ).
كما يعتبر اإلمتياز أسموبا مف أساليب التسيير التقميدية لممرفؽ العمومي لممياه تـ تكريسو
بموجب قانوف المياه الصادر في سنة  1983لتتسع قائمة النصوص القانونية المنظمة لو وتأخذ
طابع ليبرالي لتسيير المرافؽ العمومية سنة  ،1996مع تراجع في قانوف المياه لسنة  2005عف
امكانية منح تسييره لمقطاع الخاص(المبحث الثاني).
وبالرغـ مف المجيودات مف قبؿ السمطات العمومية في تحسيف سير الخدمات العمومية
لممياه في اطار التسيير العمومي إال أف حصيمة القطاع لـ تعطي النتائج المرجوة وبقيت دوف
المستوى المطموب بالنسبة لخدمات عمومية ىامة ذات طابع استراتيجي(المبحث الثالث).
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المبحث األول :طرق التسيير العمومية لمرفق المياه.
تعتبر المادة  100مف قانوف المياه ،أف التزويد بالمياه الصالحة لمشرب والتطيير عنصراف
مكوناف لمخدمات العمومية تابعاف ضمنيا لمدولة والبمديات ،تقع عمييما مسؤولية تأميف تسييره
بشكؿ أفضؿ وفؽ ما تقتضيو المصمحة العامة.
ويعتبر التسيير المباشر مف بيف الطرؽ الكالسيكية إلدارة المرافؽ العمومية في تقديـ
الخدمات العمومية لممرتفقيف ،الذي اقترف باحتكار الدولة ليا ،عمى اعتبار أف فكرة ظيور ىذا
األخير مرتبط أصال بالدولة ،فتكوف بذلؾ ىي األقدر عمى تحقيؽ المصمحة العامة.
كما شرعت الدولة في إنشاء العديد مف المرافؽ العامة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية
والتي تعتبر أولى بوادر لظيور نوع جديد مف المرافؽ العمومية ،غير أف نمط تسييرىا يختمؼ
عف المرافؽ اإلدارية لتشبو تسيير المؤسسات الخاصة بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة ،مما ترتب
عنو ظيور نمط جديد لتسيير ىذه المرافؽ و ىي المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية.
إف تسيير وادارة المياه خالؿ ىذه المرحمة ،لـ يقتصر عمى اإلدارة وحدىا ،إذ ونظ ار لمصعوبات
والمشاكؿ التي عرفيا القطاع ،االمر الذي دفع بالدولة إلى استحداث مؤسسات عمومية لعميا
تساىـ في تحسيف الخدمات العمومية.
بناء عمى ما سبؽ ،سنتناوؿ تحت ىذا المبحث ثالث مطالب ،األوؿ يخصص لدراسة
االستغالؿ المباشر في تسيير الخدمات العمومية لممياه ،بينما المطمب الثاني فيخصص ألسموب
المؤسسة العمومية في تسيير المرفؽ ،أما المطمب الثالث فينصب عمى الجانب التطبيقي مف
خالؿ التطرؽ إلى انتياج األسموبيف في الجزائر سواء في ظؿ النظاـ االشتراكي أو الميبرالي.
المطمب األول :االستغالل المباشر .La régie directe
يقصد بيذه الطريقة قياـ الييئات اإلدارية العامة أي الدولة أو الجماعات االقميمية،
باستغالؿ مرافقيا العمومية مباشرة ،مستخدمة في ذلؾ موظفييا وأمواليا ووسائميا القانونية ،مع
تحمميا جميع ما يمكف أف ينجـ بسبب ذلؾ مف مخاطر ومسؤوليات.
ويالحظ أف تطبيؽ ىذه الطريقة ال ينحصر في المرافؽ العامة اإلدارية وحدىا ،بؿ يمكف أف يمتد
ليشمؿ األنواع األخرى مف المرافؽ ذات الصبغة الصناعية والتجارية ،مثؿ مرفؽ الياتؼ
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والمواصالت السمكية والالسمكية سابقا ،وىي تخضع في ىذه الحالة لقواعد القانوف العاـ مف
حيث سيرىا وتنظيـ عمميا ،وتعييف موظفييا ،وترقيتيـ وتحديد اختصاصيـ ،كما أنيا تخضع
لقواعد المحاسبة العمومية ،فتضاؼ ايراداتيا إلى ايرادات الدولة ،وتطبؽ عمى نفقاتيا قواعد
سنوية الميزانية ووحدتيا وعمومتييا.1
الفرع األول :صور االستغالل المباشر لمخدمات العمومية لممياه.
يعتبر أسموب االستغالؿ المباشر لمخدمات العمومية لممياه ،مف بيف األساليب الشائعة في
الجزائر ،وذلؾ عف طريؽ تحميؿ مسؤولية تسيير المرفؽ عمى عاتؽ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية،
فيي التي تتكفؿ بجمع ونقؿ وتخزيف ومعالجة وتوزيع المياه بالنوعية والكمية طبقا لمقانوف
المتعمؽ بالمياه والقوانيف المكممة لو.
ويمكف أف يتخذ أسموب اإلدارة المباشرة لمرفؽ المياه شكميف رئيسيف:
أوال :اإلدارة البسيطة .la régie simple

تتولى اإلدارة بنفسيا تسيير المرفؽ العمومي بواسطة أعوانيا ،وعف طريؽ اإلمكانيات
المادية الخاصة بيا ،وتخضع جميع ىذه العمميات ،إلى القواعد القانونية المقررة في ميزانية
البمدية الخاصة بيذا المرفؽ ،وتطبؽ في ىذا اإلطار أساليب القانوف العمومي بجميع أشكالو
وبالتحديد امتيازات السمطة العامة .لكف ىذا الشكؿ مف االستغالؿ ال يتمتع بالشخصية المعنوية،
فيو تابع لمجية التي أنشأتو فيي التي تتمتع بالشخصية المعنوية ،ومثاؿ ذلؾ إنشاء البمدية في
إقميـ معيف مرفؽ تسيير المياه ...إلخ ،وتتكفؿ ىي مباشرة بتسيير ىذا المرفؽ ،وذلؾ عف طريؽ
موظفييا وأمواليا ،فيي التي تتكفؿ بإنجاز المنشآت القاعدية ( شبكات نقؿ وتوزيع المياه) عمى
حسابيا ،ثـ تستغميا مباشرة وتتكفؿ بكؿ مصاريؼ االستغالؿ؛ الصيانة؛ التجديد؛ إعادة التأىيؿ،
ويخضع اسموب اإلدارة البسيطة لمرقابة المباشرة لمدولة كما يخضع لقواعد المحاسبة العمومية،
وتقيد النفقات واإليرادات المتعمقة بو ضمف الميزانية العامة لمبمدية كما يشترط أف يؤمف السعر
التوازف المالي لممصمحة.
1

حداد عبد اهلل  ،الوجيز في قانوف المرافؽ العمومية الكبرى ،منشورات عكاظ ،المغرب ،بدوف سنة نشر ،ص .87
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إف أسموب اإلدارة البسيطة يطبؽ غالبا في إدارة المرافؽ العمومية ذات الطابع اإلداري،
ويندرج في ىذا التنظيـ اإلدارات المركزية لموزرات (كو ازرة الموارد المائية) واإلدارات المحمية
لموالية والبمدية ومختمؼ المصالح األخرى التابعة لمدولة.
ولكف ىذا ال يمنع الدولة وجماعاتيا اإلقميمية مف استخداـ األسموب في التسيير المباشر في عدد
مف المرافؽ العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي إذا تبيف ليا مصمحة في ذلؾ.
ثانيا :أسموب اإلدارة المباشرة ذو االستقاللية المالية la régie dotée de l’autonomie
.financière

يتمثؿ في تسيير المرفؽ العمومي مف طرؼ الجماعات اإلقميمية التي أنشأتو ،وذلؾ عف
طريؽ تعييف عوف عمومي يقوـ بتسيير ىذا المرفؽ ،تكوف عممياتيا المالية مسجمة في الميزانية
الممحقة لميزانية البمدية ،كما تكوف لو محاسبة مشخصة حتى يتمكف مف االطالع عمى محتوى
المداخيؿ والمصاريؼ ،وىو ما نصت عميو المادة  135مف قانوف البمدية لسنة ( 1990الممغى)
حيث جاء فييا ":يمكن البمدية أن تقرر تمتع بعض المرافق العمومية المسيرة مباشرة بميزانية
مستقمة.".
الفرع الثاني :مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية لممياه.
إف الطابع االقتصادي الذي يتسـ بو المرفؽ العمومي لممياه ،يجعؿ مف الدولة صاحب
االختصاص األصيؿ في تأميف سير الخدمات العمومية لممياه والتطيير بانتظاـ واطراد ،وىو ما
أكدتو المادة  5مف المرسوـ التنفيذي  88/16المحدد لصالحيات الوزير المكمؼ بالموارد المائية
والبيئة عمى أف ىذا األخير مكمؼ بالتكفؿ بصفة مثمى بحماية البيئة والخدمة العمومية لممياه،
وذلؾ بمالئمة طرؽ استغالؿ وتسيير المنشآت األساسية وشبكات الري التي تندرج ضمف
اختصاصو  ،وكذا متطمبات السوؽ ،المرتكزة أساسا عمى تطوير المنافسة واالنفتاح عمى القطاع
الخاص.
فعمى ضوء قانوف المياه لسنة  2005يمكف لمدولة اختيار الطريقة األنسب إلدارتو وذلؾ
باستغاللو استغالؿ مباش ار أو إسناد عممية تسييره ألشخاص معنوية خاضعة لمقانوف العاـ
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بواسطة تقنية اإلمتياز؛ أو تفوض جزء أو كؿ مف الخدمات العمومية لممياه ألشخاص معنوية
خاضعة لمقانوف العمومي أو الخاص بموجب اتفاقية.
ويتـ ذلؾ طبقا ألحكاـ المادة  101مف القانوف رقـ  12/05في فقرتيا الثانية التي تنص ":يمكن
لمدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ
عمى أساس دفتر شروط ونظاـ خدمة يصادؽ عمييما عف طريؽ التنظيـ .كما يمكنيا تفويض
جزء مف تسيير ىذه الخدمات ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ أو الخاص بموجب
اتفاقية".
فمف خالؿ مصطمح "امكانية" نستشؼ أف األصؿ في تسيير الخدمات العمومية لممياه ىو
االحتكا ر مف طرؼ الدولة التي تسييره بنفسيا ،غير أف ىذا ال يمنع الدولة مف المجوء أسموب
الشراكة مع القطاع العمومي أو الخاص بغية تحسيف طرؽ إدارتيا.
الفرع الثالث :االستغالل المباشر لمخدمات العمومية لممياه عن طريق البمديات.
يرجع اختص اص البمديات في التكفؿ بالخدمات العمومية لممياه والتطيير إلى ما جاء مف
أحكاـ منصوص عمييا في القوانيف المنظمة لمجماعات اإلقميمية ،آخرىا قانوف البمدية لسنة
 2011الذي أكد في المادة  149عمى تكفؿ البمدية بتزويد المواطنيف بالمياه الصالحة لمشرب
وصرؼ المياه المستعم مة .وتساعدىا في ذلؾ الوالية التي تتكفؿ بضماف الدعـ التقني والمالي،
وألجؿ ذلؾ تستطيع البمدية أف تتكفؿ شخصيا بتسيير المرفؽ طبقا لممادة المادة  151التي
تنص ":يمكف لمبمدية أف تستغؿ مصالحيا العمومية عف طريؽ االستغالؿ المباشر.
تقيد إيرادات ونفقات االستغالؿ المباشر في ميزانية البمدية.
ويتولى تنفيذىا أميف خزينة البمدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.".
كما يمكنيا المجوء إلى أسموبي المؤسسة العمومية البمدية (المادة  153و  )154واإلمتياز
( )155لضماف عممية تسييره.
وقد تبمور ىذا اإلختصاص أكثر في محتوى المادة  101في فقرتيا الثالثة مف القانوف رقـ
 12/05المياه التي تقضي ":ويمكف لمبمدية حسب الكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـ استغالؿ
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الخدمات العمومية لممياه عف طريؽ االستغالل المباشر الذي يتمتع باالستقاللية المالية أو عف
طريؽ منح امتياز تسيير ىذه الخدمات ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ.".
وتماشيا مع قانوف المياه خولت المادة  152مف قانوف البمدية الصادر سنة  2011لمبمديات
امكانية منح ميزانية مستقمة لبعض المصالح العمومية المستغمة مباشرة.
غير أف الشيء المالحظ حتى واف كاف قانوف البمدية كرس أربع طرؽ في تسيير البمديات
ل مخدمات العمومية ىي اإلستغالؿ المباشر ،المؤسسة العمومية ،اإلمتياز ،التفويض ،غير أف
قانوف المياه قيد مف حرية البمديات في استغالليا لمخدمات العمومية لممياه ،أيف كرس شكؿ واحد
لتسييرىا مباشرة أال وىو التسيير المباشر المتمتع باستقاللية مالية ،فيكوف المرفؽ العمومي
موضوعا تحت سمطة ورقابة الييئة المنشئة ،ويتمتع بأجيزة تسيير مختمفة تتكوف مف مدير عاـ
ومجمس لإلدارة ،غير أف سمطة اتخاذ القرار النيائي تكوف بيد المجمس الشعبي البمدي،
فاالستقاللية المالية تظير مف خالؿ ميزانية ممحقة بالميزانية العامة لمبمدية يتـ فييا تحديد مجمؿ
العمميات المرتبطة بالمرفؽ العمومي.
ما يمكف مالحظتو أيضا ،ىو وجود تداخؿ في الصالحيات بيف البمديات والجزائرية لممياه،
فمف جية يؤكد قانوني البمدية والمياه عمى تكفؿ البمديات بتسيير الخدمات العمومية لممياه
والتطيير ،ومف جية أخرى نجد أف ىذه الصالحيات تصطدـ مع ما ورد في المرسوـ التنفيذي
رقـ  101/01المتضمف إنشاء الجزائرية لممياه ،الذي أكدت المادة  29منو عمى حموؿ الجزائرية
لممياه محؿ جميع المؤسسات والييئات العمومية الوطنية والمحمية في ممارسة ميمة الخدمة
العمومية إلنتاج المياه وتوزيعيا ال سيما الوكاالت والمصالح البمدية لتسيير وتوزيع المياه...إلخ
وفي إطار ضماف استم اررية الخدمة العمومية ،أكدت المادة  30عمى اتخاذ السمطات العمومية
التدابير المناسبة لضماف السير العادي والمنتظـ لممصالح والييئات العمومية المكمفة بالتزويد
بمياه الشرب والمياه الصناعية في كؿ الظروؼ إلى غاية امتالؾ المؤسسة الفعمي والتدريجي
لممنشآت واألصوؿ والوسائؿ المطابقة ليا.
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وىو ما يجعمنا نتساءؿ عف النص القانوني الواجب التغميب فقانوف البمدية ىو قانوف عاـ ،بينما
المرسوـ التنفيذي رقـ  101/01ىو عبارة عف نص خاص ،فاألرجح ىنا نغمب قاعدة النص
الخاص يقيد العاـ وىو ما يحد مف األحكاـ الواردة في قانوف البمدية لسنة  1990قبؿ إلغائو.
وبالرغـ مف تحديد أجؿ أقصاه  31ديسمبر  2002إلنجاز عمميات التحويؿ واالستبداؿ ،إال
الكثير مف البمديات رفضت تحويؿ تسيير الخدمة العمومي لمتزويد بالماء الشروب لمجزائرية
لممياه.
المطمب الثاني :تسيير المرفق العام لممياه عن طريق المؤسسة العمومية.

إف طريقة المؤسسة العمومية في إدارة المرفؽ العاـ تعد مف ابرز الطرؽ التي لجأت إلييا
معظـ الدوؿ ،السيما في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،مع التطورات االقتصادية واالجتماعية
التي مست الدولة ،وكذا األزمة االقتصادية العالمية لسنة  ،1929وعجز المبادرة الخاصة في
تمبية الحاجيات االجتماعية المتزايدة ،مما دفعت الدولة الميبرالية لمتدخؿ وممارسة نشاطات ذات
طبيعة صناعية وتجارية ،وتبيف أف صيغة المؤسسة العمومية التقميدية لـ يعد يتماشى والميمة
الجديدة ،لذلؾ لجأت الدولة إلى صيغة المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.
كما برز مفيوـ المؤسسة وعرؼ رواجا كبي ار منذ اعتراؼ محكمة التنازع الفرنسية في سنة
 1921في قضية  ،Bac d'Elokaبوجود مرافؽ عامة صناعية و تجارية  ،وذلؾ بتكريسيو
بصفة رسمية إمكانية قياـ الدولة بالنشاطات االقتصادية.
ولمتعمؽ أكثر في موضوع المؤسسة العمومية سنتناوؿ بالدراسة مفيوميا (فرع األوؿ) ثـ
تبياف تصنيفاتيا (فرع الثاني).
الفرع األول :تحديد مفيوم المؤسسة العمومية.
برز مفيوـ المؤسسة العمومية في بداية القرف العشريف بشكؿ بسيط حيث كاف يعرؼ بأنو
الذات العمومية الوحيدة التي ال تعتمد أساسا ترابيا أو جغرافيا واعتبرت مف جانب الفقو تجسيدا
لما اصطمح عمى تسميتو بالالمركزية المرفقية.
غير أف ىذا المفيوـ الموحد سرعاف ما عرؼ أزمة أطاحت بوحدتو وانسجامو بحيث أصبح
وعاء يشتمؿ عمى مؤسسات شديدة التنوع.
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لذلؾ سنتناوؿ ضمف ىذا الفرع تحديد المقصود بالمؤسسة العمومية (أوال) ثـ تبياف
خصائصيا (ثانيا).
أوال :المقصود بالمؤسسة العمومية.
إف طريقة المؤسسة العمومية تكرس نظاـ جماعي لإلدارة يسمح لألشخاص العامة باحتراـ
وحدة الدولة ،وتأكيد رقابتيا ويمكنيا مف مالئمة أىدافيا اإلقتصادية واإلجتماعية مع ظروؼ
تنظيـ وتسيير المرفؽ دوف أف تؤثر اإلستثناءات المتعددة عمى الييكؿ العاـ لإلدارات.
وقد عرفيا محمد فاروؽ عبد الحميد عمى أنيا ":ىي وسيمة مف وسائؿ إدارة المرافؽ العمومية،
تتميز أساسا بأنيا تعطي لممرفؽ العاـ تنظيما إداريا عاما يتمتع بقدر مف االستقاللية نتيجة
لإلعتراؼ ليا بالشخصية اإلعتبارية ،وىي طريقة تستعمؿ إلدارة المرافؽ اإلدارية القومية أو
المحمية...كما أنيا وسيمة لتسيير المرافؽ العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.1"...
بينما اعتبرىا االستاذ أحمد محيو "شخص اعتباري إداري مف النموذج التأسيسي اليدؼ مف
انشائيا تأميف التسيير المستقؿ لمرفؽ تابع لمدولة أو لوالية أو لبمدية أو لشخص عاـ آخر مف
النموذج التأسيسي".2
كما عرفيا األستاذ  De Sotoبأنيا ":شخص إداري مستقؿ عف الدولة والجماعات المحمية
مكمؼ بتسيير مرفؽ عاـ أو مجموعة مف المرافؽ العمومية مف نفس الطبيعة".3
فالمؤسسة العمومية تعتبر صورة لالمركزية حيث تفوض الدولة لشخص معنوي عاـ (المؤسسة)
تسيير مرفؽ عاـ ،وذلؾ بمنحيا استقاللية مالية وادارية وفي إطار التخصص بغية الوصوؿ
ألكثر فعالية ،واف كاف يجزـ البعض بأننا في إطار المركزية فإنو حسب وجية نظرة البعض
اآلخر يرى بأننا أماـ عدـ تمركز تقني ألف فكرة الالمركزية مرتبطة أصال بجياز منتخب
واستقاللية مف حيث تعييف األعضاء والييئة المسيرة والميزانية.
1

محمد فاروؽ عبد المجيد ،نظرية المرفؽ العاـ في القانوف الجزائري بيف المفيوـ التقميدي والمفيوـ اإلشتراكي ،د.ـ.ج،1987 ،

ص .31

2

أحمد محيو محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،د.ـ.ج ،الطبعة الرابعة ،1986 ،ص .443
J. De Soto, Grands services publics, Ed Montchrestien, Paris, 1971, P 78.
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وقد اعتبرىا االستاذ  Jean Walineبأنيا ":شخص مف أشخاص القانوف اإلداري
متخصص ،يدير مرفقا عموميا مع تمتعو بقدر مف االستقالؿ.
ويعرفيا أستاذ القانوف اإلداري المغربي بوعشيؽ أحمد عمى أنيا ":مرفؽ عاـ يدار بواسطة
منظمة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية العامة التي تكفؿ لو االستقالؿ المالي واالداري تحت
وصاية سمطة إدارية مركزية".1
ثانيا :خصائص المؤسسة العمومية.
إ ف أىـ ما يميز المؤسسة العمومية عف باقي الييئات األخرى ىو تمتعيا بالشخصية
المعنوية ،مما يخوؿ ليا قد ار مف الحرية في ممارسة المياـ المسندة إلييا ،إال أف ىذا االستقالؿ
مقيد بقيديف رئيسيف ىما :مبدأ التخصص والخضوع لنظاـ الوصاية اإلدارية.
 )1التمتع بالشخصية المعنوية :وىي بالنسبة لممؤسسة العمومية الشخصية المعنوية العمومية
ويؤدي اسناد الشخصية المعنوية إلى استقالليتيا اتجاه الدولة ،ويوسع مف ىامش حريتيا في
اتخاذ القرار ويضمف قياميا بمياميا بكؿ حياد وفعالية.
ومف بيف نتائج تمتعيا بالشخصية المعنوية نذكر:
* اإلستقالل المالي :بحيث أف المؤسسة تتمتع بذمة مالية مستقمة عف الذمة المالية لمجية أو
الشخص الذي أنشأىا ،وتكوف تمؾ الذمة وعاء لحقوقيا والتزاماتيا الخاصة بيا والمترتبة عف
نشاطيا ،فالجزائرية لممياه تتمتع بموجب المادة الرابع مف المرسوـ التنفيذي رقـ 101/01
المنشئ ليا باالستقالؿ المالي الذي تجسد في المادة  20مف نفس المرسوـ ":تتمتع الجزائرية
لممياه بذمة مالية خاصة بيا تتكوف مف أمواؿ محولة أو مكتسبة أو منجزة مف أمواليا الخاصة.
وكذلؾ مف المخصصات واإلعانات التي تمنحيا إياىا الدولة ،وتبيف ىذه األصوؿ في جدوؿ
ميزانيتيا".
إف إحتواء الذمة المالية لمجزائرية لممياه عمى إعانات تمنحيا الدولة يضع استقالليتيا المالية
محؿ اشكاؿ حقيقي ،وتجعميا قابمة لمتدرج.
1

بوعشيؽ أحمد ،المرافؽ العامة الكبرى ،دار النشر المغربية ،الدار البيضاء ،الطبعة الخامسة ،2000 ،ص .138
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فمف المفروض يكوف ليذه المؤسسات خاصة منيا المؤسسات التجارية والصناعية ذمة
مالية مستقمة تماما عف ذمة الدولة ،لكننا إذا تصفحنا الميزانية العامة لمدولة فإننا نجدىا تحوي
عمى إعانات ليذه المؤسسات خاصة منيا اإلدارية ،وفي أغمب األحياف ىذه اإلعانات تعتبر
المورد الوحيد ليا ،فيي بذلؾ لـ تكف حال لمعبء المالي بؿ زادت العبء المالي عمى الدولة
خاصة بالنظر لحجـ ميزانياتيا المتزايد سنويا.
فكانت المؤسسات العمومية الوطنية والوالئية والمحمية حبيسة في كثير مف االحياف المساعدات
التي تمنحيا الدولة التي كانت تتحمؿ مسؤولية السيطرة عمى عمميات االستثمار في جميع
المنشآت القاعدية التحتية بصفتيا األولى بالتكفؿ بيا.
* االستقالل اإلداري :يترجـ بوجود أجيزة إدارة خاصة ،وىذا لتأميف حرية العمؿ وتجنب ضغوط
المركزية والتسمسؿ اإلداري ،وتتكوف ىذه األجيزة مبدئيا مف جياز تداولي يتمثؿ في مجمس إدارة
أو لجنة إدارية ،وجياز تنفيذي (مدير أو مدير عاـ) ،واف أسموب تشكيؿ ىذه األجيزة ىو
التعييف بصورة عامة ،األمر الذي يؤدي إلى استقالؿ عضوي محدود جدا نظ ار لكوف االنتخاب
ال وجود لو وألف مستعممي المرفؽ العاـ مستبعديف مف التسيير.
وىو ما نستشفو مف المادة  11مف المرسوـ التنفيذي المنشئ لمجزائرية لممياه ،فالجزائرية لممياه
مزودة بمجمس توجيو ومراقبة ويسيرىا مدير عاـ إال أف استقالليتيا ليست بالمطمقة دائما نظ ار
لموصاية المفروضة عمييا بقوة القانوف.
 )2خضوعيا المؤسسة لنظام الوصاية :إذا كانت المؤسسة العامة تشكؿ صورة مف صور
الالمركزية في جانبيا المصمحي ،فإف ذلؾ ال يعني قطع العالقة بينيا وبيف سمطة الوصاية؛ بؿ
تظؿ خاضعة لنظاـ الوصاية فمف حؽ اإلدارات العمومية المركزية أف تراقب نشاطيا بيدؼ
التأكد مف عدـ خروجيا عف اليدؼ المحدد ليا ،وىذا أمر تفرضو المصمحة العامة ،إذ القوؿ
بخالؼ ذلؾ يعني ببساطة إطالؽ يد المرفؽ في القياـ بكؿ األعماؿ مما سيؤدي في النياية إلى
اساءة استعماؿ ىذه الحرية.
والمالحظ أف ىذه الرقابة واف كانت متفاوتة الحجـ إال أنيا تقترب كثي ار مف السمطة الرئاسية ال
سيما بالنسبة لممؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.
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فبالنسبة لموصاية الممارسة عمى المؤسسات المكمفة بتسيير المرفؽ العمومي لممياه ،فنجد
الجزائرية لممياه المكمفة بتسيير الماء الشروب التي نصت المادة  2مف المرسوـ التنفيذي المنشئ
ليا عمى ما يمي  ":توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد المائية"؛ واألمر مثيؿ
بالنسبة لمديواف الوطني لمتطيير الذي أكدت المادة الثانية منو عمى خضوعو لوصاية الو ازرة
المكمفة بالموارد المائية.
 )3التخصص الوظيفي :تعتبر المؤسسة العمومية شخص معنوي عاـ يقوـ عمى مبدأ
التخصص ،وىي الخاصية التي تمكف مف التمييز بيف المؤسسة العمومية والجماعات اإلقميمية،
فيذه األخيرة تتولى جميع النشاطات داخؿ نطاؽ جغرافي محدد ،أما المؤسسة فإنما تحدث
لتحقيؽ أىداؼ محدودة يحددىا النص المنشئ ليا ميما كاف مجاليا الجغرافي (محمي أو وطني)
ويتمثؿ نشاط المؤسسة عادة في تقديـ خدمة عمومية .فمثال الشركة الوطنية لمسكؾ الحديدية
موضوع نشاطيا ىو نقؿ المسافريف والبضائع.
إف سبب وجود المؤسسة ىو البحث عف التخصص الذي يولد الفعالية ،فنجاح التخصص في
الميداف االقتصادي جعمو في الوقت الراىف أحد أىـ محاور القانوف اإلداري ،عف طريؽ انشاء
مؤسسة عمومية متخصصة في مجاالت محددة بدقة.1
الفرع الثاني :تصنيف المؤسسات العمومية.
إف إنشاء المؤسسات العمومية ييدؼ إلى التكفؿ المتخصص بالمرفؽ العمومي ،فبالنظر
التساع رقعتو والتنوع الذي يعرفو بتنوع مجاالت تدخؿ الدولة ،فرض بالضرورة تنوع أصناؼ ىذه
المؤسسات ،منيا ما ىو كالسيكي ومنيا ما ىو حديث ظير في اطار تجسيد الالمركزية التقنية.
ولقد تـ احصاء حوالي  6500مؤسسة عمومية في الجزائر ،مف بينيا  900مؤسسة عمومية
ذات أىمية وطنية ،ومف ضمف ىذه المؤسسات ىناؾ  225مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
وتجاري ،في حيف أف  %80مف بيف المؤسسات العمومية ىي مؤسسات عمومية ذات طابع
إداري ،والنسب المتبقية ىي عبارة عف مؤسسات مختمفة.2
1

ضريفي نادية ،المرجع السابؽ ،ص .72

2

نفس المرجع.74 ،
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وبالرغـ مف وجود تنوع كبير حسب مجاالت تدخؿ ىذه المؤسسات التي تشمؿ مختمؼ
المياديف االقتصادية واالجتماعية مع تصنيؼ عديدة ،غير أننا سنتطرؽ إلى تصنيفيا بالنظر
إلى طبيعة المرفؽ العمومي الذي تقوـ بتسييره (المعيار الموضوعي) والتي تنقسـ إلى مؤسسات
عمومية ذات طابع إداري ( )EPAومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري(.)EPIC
أوال :المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري :المؤسسات العمومية اإلدارية ىي تمؾ
المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبيعة إدارية محضة ،تتخذىا الدولة والمجموعات اإلقميمية
كوسيمة إلدارة بعض مرافقيا اإلدارية مف خالؿ إعطائيا الشخصية المعنوية وخضوعيا في
أنشطتيا لقواعد القانوف العمومي ،1وتستعمؿ امتيازات السمطة العامة مثؿ إصدار أوامر وق اررات
ممزمة اتجاه األفراد؛ كما اف أمواليا ىي أمواؿ عمومية ومستخدمييا ىـ موظفوف عموميوف.
ثانيا :المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية :نظ ار لعدـ تماشي المؤسسات
العمومية اإلدارية مع المياـ الجديدة نشأت المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية
والتجارية بعد تطور دور الدولة في اطار امكانية قياميا بنشاطات اقتصادية وتجارية.
فيي تعتبر كذلؾ شخصا مف أشخاص القانوف العاـ ،تدير مرفقا عاما صناعيا وتجاريا ييدؼ
إلى تحقيؽ المصمحة العامة ،لكف تخضع إلى قواعد القانوف الخاص أكثر مف قواعد القانوف
ا لعمومي ألف معظـ نشاطاتيا تدار بنفسيا شروط المقاولة الخاصة كما أف أغمبية منازعاتيا
تخضع لممحاكـ العادية أما العامموف فييا فيقسموف إلى فئتيف  :فئة المديريف وكبار المراقبيف
والمحاسبيف وىؤالء يعدوف مف الموظفيف ،أما بقية العامميف فيعتبروف أجراء يخضعوف لمقانوف
الخاص.
وقد اعتبر األستاذ "ناصر لباد" المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية بأنيا المرافؽ التي
يكوف موضوع نشاطيا تجاريا وصناعيا ،مماثؿ لمنشاط الذي يمارسو األفراد أي األشخاص
الخاصة ،حيث تتخذىا الدولة والجماعات المحمية أي الدولة الوالية والبمدية كوسيمة إلدارة مرافقيا
ذات الطابع الصناعي والتجاري ،وىي تخضع في ىذا الشأف ألحكاـ القانوف العاـ والقانوف
الخاص معا كؿ في نطاؽ محدد.
1

لباد ناصر ،القانوف اإلداري :الجزء الثاني النشاط اإلداري ،ط  ،1لباد لمنشر ،الجزائر ،ص .186
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إف المؤسسة العمومية االقتصادية استعممت في الجزائر ،غير أف مفيوميا لـ يكف بار از
وواضح المعالـ نظ ار النتياج الدولة الجزائرية أنظمة سياسية واقتصادية مختمفة ،فغداة االستقالؿ
تبنت الدولة نظاما إداريا و اقتصاديا ذو طبيعة ليبرالية موروث مف القانوف الفرنسي ،وكرس ىذا
اإلرث قانونيا بصدور القانوف رقـ  157-62المؤرخ في  31ديسمبر  1962الذي يتضمف
تمديد التشريع المعموؿ بو إلى اجؿ غير محدد ،ما عدا ما يتنافى والسيادة الوطنية.
وبتمديد التشريع االستعماري استمرت الدولة في استعماؿ مفيوـ المؤسسة العمومية ،وىي تعبير
عف رأسمالية الدولة واتخذت المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية كطريقة لتسيير المرفؽ العاـ
الصناعي والتجاري ،وىي خاضعة لمقانوف العاـ ومنيا الديواف الوطني الميني لمحبوب...
غير أنو بظيور اإلصالحات االقتصادية في نياية الثمانينيات ،فإف مفيوـ المؤسسة عرؼ
رواجا كبي ار نظ ار لتنظيمو بموجب القانوف رقـ  01/88المؤرخ في  12جانفي 1988
والمتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية ،1فمف خالؿ مادتو  48التي تنص
عمى إمكانية المجالس الشعبية الوالئية و المجالس الشعبية البمدية مف إنشاء مؤسسات عمومية
ذات طابع صناعي وتجاري وفقا لإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف ومراعاة
اإلجراءات اإلدارية.
وقد عرؼ القانوف رقـ  01/88المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية في المادة  44بأنيا
تمؾ المؤسسة العمومية ،التي تتمكف مف تمويؿ أعبائيا االستغاللية جزئيا أو كميا عف طريؽ
عائد بيع إنتاج تجاري يحقؽ طبقا لتعريفة معدة مسبقا ،ولدفتر الشروط العامة ،الذي يحدد
األعباء والتقييدات التي تعود عمى عاتؽ المؤسسة والحقوؽ والصالحيات المرتبطة بيا ،وكذا
عند االقتضاء حقوؽ وواجبات المستعمميف.
وتعد المؤسسة العمومية اإلقتصادية في نظر ىذا القانوف شركات مساىمة ،أو شركات
محدودة المسؤولية ،تممؾ الدولة أو الجماعات المحمية فييا مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع
األسيـ و/أو الحصص .فنشاطيا ييدؼ بالدرجة األولى لتحقيؽ الربح ،أما نظاميا القانوني فيو
1
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مزدوج فتخضع لمقانوف العاـ والخاص طبقا لنص المادة  45مف نفس القانوف ،فيما يخص
عالقاتيا مع الدولة ونظاميا الداخمي فيما يخضعاف لقواعد القانوف العاـ أما في عالقاتيا مع
الغير فإنيا تخضع لمقانوف الخاص ،وبالتالي فإف منازعاتيا ذات طبيعة مختمطة.
كما عرفيا أيضا القانوف رقـ  04-01المؤرخ في  20أوت  2001المتعمؽ بتنظيـ
المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا 1في مادتو الثانية":إف المؤسسات
العمومية ىي شركات تجارية تحوز فييا الدولة أو أي شخص معنوي أخر خاضع لمقانوف العاـ
،أغمبية رأس الماؿ االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة ،وىي تخضع لمقانوف العاـ .كما تضيؼ
المادة الثالثة فقرة ثانية  :تخضع كيفيات إصدار القيـ المنقولة المذكورة أعاله واقتنائيا والتنازؿ
عنيا ألحكاـ القانوف التجاري .وىذا ما يميز ىذه المؤسسات لخضوعيا لنظاـ قانوني مزدوج
وذلؾ راجع لطبيعة وخصائص النشاط المرفقي الذي تسييره وبالتالي يستمزـ مرونة في التسيير
وحرية نسبية ومرونة في النظاـ القانوني.
المطمب الثالث :تطور انتياج األسموبين في تسيير المرفق العمومي لممياه.
بدأت الجزائر بعد االستقال ؿ مباشرة في العمؿ عمى استغالؿ المنشآت التي ورثتيا مف بقايا
مخمفات االستعمار الفرنسي عمى غرار السدود واآلبار والمساحات الزراعية والتي لـ تكف كافية
بما فيو الكفاية لتمبية الحاجيات المتزايدة مف المرتفقيف لممياه.
وقد سعت السمطات العمومية إلى تدارؾ النقص الفادح الذي خمفو مرفؽ المياه
االستعماري -والقائـ عمى أساس تمييزي -وذلؾ مف خالؿ إنجاز وتجديد السدود والخزانات
وتوسيع قنوات لتوصيؿ وتوزيع المياه لمختمؼ مناطؽ الجزائر ،حيث أصبح المورد المائي يشكؿ
ممؾ عمومي مشترؾ عمى خالؼ ما كاف مكرسا أثناء الحقبة اإلستعمارية ،أيف كاف المرفؽ
العمومي يقوـ عمى أساس التمييز والالمساواة بيف المستعمميف لإلستفادة مف مادة ذات طابع
حيوي؛ فقد كانت السياسة المنتيجة مف قبؿ المستعمر تمييزية في ىذا المجاؿ بيف المناطؽ
الحضرية واألرياؼ ،بحيث كاف يقدر عدد سكاف المناطؽ الحضرية ب  120000ألؼ نسمة
1

أمر رقـ  04/01المؤرخ في  ،2001/08/20يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا وخوصصاىا ،ج.ر،

رقـ  ،47المؤرخة في  ،2001/08/22ص .9
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يستيمكوف كمية مف المياه أفضؿ مف سكاف المناطؽ الريفية المقدر عدد سكانيا 5300000
نسمة.1وعميو ،فقد مر تسيير القطاع بعدة مراحؿ بعد االستقالؿ ،وتعكس ىذه المراحؿ التشريعية
سياسة تسيير مرفؽ المياه ،والتي يمكف تقسيميا إلى مرحمتيف أساسيف.
الفرع األول :مرحمة ما قبل ( 1989في ظل النظام اإلشتراكي).
بعد االستقالؿ ،في السنوات ما بيف  1962و  1970أو ّكمت مياـ تسيير الموارد المائية
إلى و ازرة األشغاؿ العمومية التي تتك ّفؿ بالمنشآت الكبرى لممياه بفضؿ المديرية المركزية،
ومصمحة الدراسات العممية ومصمحة الدراسات العامة ،واألشغاؿ الكبرى في مجاؿ الري ،أما
الري الفالحية .وكانت
و ازرة الفالحة ،فقد تك ّفمت بجميع الصالحيات المتعمقة بالسقي ومنشآت ّ
تسيرىا الجماعات المحمية ،وىذا في شتى
الخدمة العمومية بالنسبة لممياه الصالحة لمشرب ّ

األشكاؿ (خدمات ،إدارة المصمحة العامة ،شركات ما بيف البمديات ،شركات خاصة صاحبة

تسير مف طرؼ المصالح
االمتياز) ،ما عدا اليياكؿ الكبرى إلنتاج وتوصيؿ المياه ،التي كانت ّ

المختصة تحت إشراؼ اإلدارة المكمّفة آنذاؾ بالري الحضري.2
ّ

وقد صدر آنذاؾ قانوف البمدية األوؿ بموجب األمر رقـ  24- 67المؤرخ في  18جانفي

 ،1967واعترفت الدولة بموجبو بعقد االمتياز ،محاولة منيا توسيع إدارة المرافؽ العامة،
فاعترفت المادة  220منو لمبمديات بإمكانية المجوء إلى عقد االمتياز ،غير أنيا جعمت المجوء
إلى تمؾ الوسيمة طريقة استثنائية ألف األصل ىو االستغالل المباشر المكرس بموجب المادة
 212مف نفس األمر .كما صدر األمر رقـ  38- 69المؤرخ في  23ماي  1969المتضمف
قانوف الوالية ،وتضمنت المادة  136منو إمكانية لجوء الوالية لعقد االمتياز الستغالؿ بعض
المصالح العمومية ،بعد مصادقة وزير الداخمية .وبذلؾ تعذر المجوء لالمتياز بالنسبة لإلدارة
المحمية إال إذا ثبت عدـ إمكانية المجوء إلى االستغالل المباشر أو االستغالل بطريق
المؤسسة.
René Arrus, L’eau en Algérie: de l’impérialisme au développement (1830-1962), Office de publication
2

1

universitaire, presse universitaire de Grenoble, France, P 288.

كدودة عادؿ" ،اقتصاديات الموارد المائية في المغرب العربي ،واقع وآفاؽ ،حالة الجزائر" ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير

في العموـ االقتصادية ،كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2003 ،3ص .50
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وبالرغـ مف المجيودات المبذولة خالؿ ىذه الفترة مف عمميات االنجاز والتسيير ،إال أف عممية
التزويد بالماء الشروب عرفت تدىور ممحوظ ،بالنظر لمصعوبات التقنية والمالية التي واجيتيا
الجماعات اإلقميمية عمى مستوى بعض المدف الجزائرية.
أوال :إنشاء الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والصناعة .
نظ ار لمنقائص المسجمة في القدرات التقنية والمالية لمبمديات ،لجأت الدولة إلى التسيير
المركزي بإنشاء الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة لمشرب والصناعة ( )SONADEومنح
ليا احتكار انتاج وتوزيع المياه لصالح السكاف والمناطؽ السياحية والصناعية عبر كامؿ أنحاء
التراب الوطني سنة  ،11970وبالنظر إلى الصعوبات التي واجيتيا الشركة في القياـ بالمياـ
المنوطة بيا ،تـ إصدار ثالث أوامر فيما بعد ،حيث صدر أوؿ أمر سنة  1974لحصر
صالحيات الشركة في تسيير منشآت اإلنتاج؛ بينما األمر الثاني ،فقد صدر سنة  1975لوضع
المديرية الجيوية لوالية الجزائر تحت وصاية والي العاصمة مع توسيع صالحياتيا لتشمؿ
عمميات التوزيع ،وأخي ار صدر األمر الثالث سنة  1977لحؿ المديرية الجيوية لمشركة الوطنية
لمتزويد بالماء فرع الجزائر.
 -1تحولت مياـ تسيير قطاع الموارد المائية عمى المستوى المركزي إلى كتابة الدولة لمري في
 21جواف  ، 1970وىي ممثمة عمى مستوى الواليات والدوائر ،ولكنيا غير ممثمة عمى مستوى
البمديات ،وقد كاف توزيع وتسيير المياه الصالحة لمشرب والصناعة مف مياـ الشركة الوطنية
لتوزيع المياه " "SONADEالتي أنشئت بموجب األمر رقـ  82/70المؤرخ في  23نوفمبر
 1970والمتضمف إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية "سوناد"
ضمت ىذه الشركة الوكاالت البمدية لتوزيع المياه وشركة
والمصادقة عمى قانونيا األساسي وقد ّ

عمومية إقميمية وىي شركة المياه لمشماؿ اإلفريقي.2

1

راجع :األمر رقـ  82-70المؤرخ في  23نوفمبر  1970المتضمف إحداث الشركة الوطنية لتوزيع المياه مياه الشرب والمياه

الصناعية والمصادقة عمى قانونيا األساسي ،المعدؿ بموجب األمر رقـ  01/74المؤرخ في  16جانفي  ،1974ج.ر ،رقـ 101
لسنة  ،1970ص .1507

2

بوسماح محمد األميف  ،المرفؽ العاـ في الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1995 ،ص .20
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ومف خالؿ ىذه الشركة اختارت الدولة التسيير المركزي نظ ار لعدـ كفاءة البمديات لمقياـ بتمؾ
المياـ وسوء التسيير فييا ،فتـ منح الشركة احتكار إنتاج وتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
عبر كامؿ القطر الوطني ،كحؿ يسمح لمدولة بضماف توفير الشروط التقنية التي تساعد عمى
التزويد النوعي والكمي لمسكاف ،دوف التمييز بيف نشاط التسيير والصيانة .إال أف عمؿ الشركة
كاف مرىونا بتسميـ منشآت توزيع المياه عف طريؽ تحويؿ ممتمكات الجماعات المحمية إلى
ميمة صعبة ،في ظؿ
الشركة تطبيقا ألحكاـ المادتيف  3و  4مف نفس األمر ،لذلؾ ّ
تبيف أنيا ّ

الضغوطات الخارجية عمى القطاع ،والتي تسعى إلى فرض الالّمركزية في التسيير.

وبالرغـ مف أف شركة "سوناد" ىي ش ركة عمومية تابعة لمدولة ،منحت احتكار توزيع المياه
عمى المستوى الوطني ،بغية النيوض بالمرفؽ العمومي لممياه ،إال أف ثقؿ ىذه المياـ جعميا
غير قادرة عمى التكفؿ بكافة األنشطة ،وىو ما دفع السمطات العمومية إلى إعادة النظر في
مياميا بحثا عف النجاعة والفاعمية في التسيير.
 -2أعيد النظر في الشركة الوطنية لممياه سوناد المنشأة بموجب األمر رقـ  82/70التي أوكؿ
ليا ضماف توفير الخدمات العمومية لممياه بالكمية والنوعية الالزمتيف ،وأوؿ تعديؿ ط أر عمى
تنظيـ الشركة تـ بموجب األمر رقـ  101/74الذي فصؿ بيف مياـ التسيير والصيانة وتجديد
منشآت وتوصيؿ المياه ،ومياـ تسيير شبكات التوزيع وصيانتيا وتجديدىا؛ بحيث أصبحت شركة
"سوناد" تتكفؿ عمى المستوى الوطني بميمة تسيير وصيانة وتجديد مختمؼ المنشآت المتعمقة
بإنتاج وجمب المياه لكافة فئات المجتمع ،بينما تتكفؿ الجماعات اإلقميمية بتسيير شبكات توزيع
المياه ذات االستعماؿ الفردي أو الجماعي مع ضماف صيانتيا وتجديدىا ،طبقا ألحكاـ في
األمر رقـ  24/67المؤرخ في  18جانفي  1967والمتعمؽ بقانوف البمدية.
يمكف اعتبار ىذا التعديؿ أوؿ تراجع عما كاف مكرسا في األمر رقـ  ،82/70حيث استرجعت
الجماعات اإلقميمية بعض الصالحيات في مجاؿ المياه والتي كانت موكمة لشركة سوناد.

1

األمر رقـ  01/74يتضمف تعديؿ األمر رقـ  80/70المؤرخ  23نوفمبر  1970المتضمف إحداث الشركة الوطنية لتوزيع

المياه مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة عمى قانونيا األساسي ،ج.ر  ،رقـ  ،10لسنة  ،1974ص .103
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وكرستو في دستور
وطالما ّ
تبنت الدولة الجزائرية النظاـ االشتراكي ،أسموبا ونمطا اقتصادياّ ،

 1976فقد فرض عمييا ىذا النظاـ أف تركز أكثر عمى القطاع العاـ ،وصوال لميدؼ أال وىو
سيطرة الدولة عمى كؿ النشاطات والقطاعات وىو ما أدى إلى اتساع وظائؼ الدولة بشكؿ
مفرط ،وأدى بالنتيجة إلى تضاءؿ نسب المجوء لمقطاع الخاص في إطار اإلمتياز.
 -3صدر سنة  1975األمر رقـ  85/75المتعمؽ بإنتاج ،تحويؿ وتوزيع مياه الشرب والصناعة
في والية الجزائر العاصمة ،1وبمقتضاه فإف نشاط اإلنتاج والجر والتوزيع لممياه الشروب والمياه
الصناعية لوالية الجزائر أسندت إلى المديرية الجيوية لوالية الجزائر التابعة مف الناحية العضوية
لشركة سوناد ،لكنيا وضعت تحت سمطة والي والية العاصمة .أما فيما يخص مدينة
الجزائر(أعالي مدينة الجزائر والساحؿ) فإف الشبكات والمنشآت المسيرة سابقا مف طرؼ SNMC

أصبحت مسيرة مف طرؼ  SNAEوفقا لإلحتكار الممنوح ليا مف طرؼ البمديات؛ بينما باقي
شبكات العاصمة فإنيا تسير مف طرؼ شركة المؤسسات البمدية .ECOEVA
إف قطاع الموارد المائية سنة  1977أصبح تابعا مف الجانب المؤسساتي المركزي إلى و ازرة
الري بموجب المرسوـ رقـ  73/77المؤرخ في  23أفريؿ  1977المتعمؽ بإنشاء و ازرة الري
واصالح األراضي وحماية البيئة .وتميزت ىذه الفترة كذلؾ بمجوء الدولة إلى البنؾ العالمي،
وىدؼ ذلؾ ىو البحث عف الدعـ المالي والتقني مف قبؿ البنؾ ،حيث قاـ خبرائو باالطالع عمى
مشروع تطيير المياه في الجزائر ،الذي تـ تحضيره مف طرؼ  COMEDORبمساعدة مجمس
الميندسيف االستشارييف األلماف ،وتـ االتفاؽ بيف الجزائر والبنؾ عمى إنشاء شركة المياه لمجزائر
العاصمة " "SEDALفي  18أكتوبر  1977التي تتكفؿ باإلنتاج والتوزيع معا.2

1

األمر رقـ  85/75المؤرخ في  25ديسمبر  ،1975المتعمؽ بنتاج وتوصيؿ وتوزيع مياه الشرب والصناعة عمى مستوى والية

الجزائر ،ج.ر ،رقـ  ،104ص .1418
; Claude Martinand, Eau et assainissement, des villes et pays riverains de la Méditerranée, IPEMED
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فصدر األمر رقـ  13/77المؤرخ في  19أفريؿ  1977المتضمف حؿ المديرية الجيوية لوالية
الجزائر ،1وبمقتضى المادة األولى منو تـ حؿ المديرية الجيوية لوالية الجزائر "الفرع لسوناد"،
باإلضافة إلى حؿ المؤسسة البمدية لمياه مدينة الجزائر  ECOEVAوكذا الشركة الجزائرية
لمعدادات  ، SACوالتي تـ تحويؿ مجمؿ ممتمكاتيا وعماليا إلى والية الجزائر التي كمفت مف قبؿ
السمطات العمومية بإنشاء مؤسسة إشتراكية والئية أطمؽ عمييا تسمية  SEDALوالتي تعتبر
أوؿ مؤسسة نشأت تطبيقا لما تـ تكريسو مف مبادئ التنظيـ اإلشتراكي لممؤسسات وكذا األمر
رقـ  74/71المتعمؽ بالتسيير اإلشتراكي لممؤسسات ،2باإلضافة إلى األمر رقـ  23/75المتعمؽ
بالقانوف األساسي النموذجي لممؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي.3
وتنحصر مياـ المؤسسة في ضماف تغطية السكاف والجماعات العمومية واإلدارات
والمؤسسات بالمياه الصالحة لمشرب والمياه الصناعية عمى مستوى إقميـ والية الجزائر فقط ،وكذا
تصريؼ ومعالجة واعادة استغالؿ المياه المستعممة.
وقد تطرؽ النص المنشئ ،إلى امكانية توسيع مياـ المؤسسة اإلشتراكية لممياه عمى مستوى والية
الجزائر لتشمؿ مختمؼ البمديات المتاخمة لوالية الجزائر وكذا التابعة لبعض الواليات األخرى.
ومما يمفت اإلنتباه أيضا ،ىو تكرس مبدأ التسيير المالي المستقؿ لممرفؽ العاـ لتوزيع الماء
المنزلي والصناعي وتطييره سنة  ،1979وذلؾ بموجب المادة  119مف القانوف رقـ 09/79
المؤرخ في  31ديسمبر  1979المتضمف قانوف المالية لسنة  ،1980التي أكدت أف المرافؽ
العمومي لمنقؿ أو المرفؽ العمومي لممياه الشرب والصناعي وتطييره ،والتابعة لبمديات مقر
الوالية والبمديات ذات الكثافة السكانية التي تفوؽ  50000ألؼ نسمة ،يمكف أف تتمتع
باالستقاللية المالية بموجب قرار صادر عف الوزير المكمؼ بالموارد المائية.
1

األمر رقـ  13/77المؤرخ في  19أفريؿ  1977المتضمف حؿ المديرية الجيوية لوالية الجزائر ،ج.ر ،رقـ  ،32لسنة

 ،1977ص .580

2

األمر رقـ  74/71المؤرخ في  16نوفمبر  1971المتعمؽ بالتسيير اإلشتراكي لممؤسسات ،ج.ر ،رقـ  ،101لسنة ،1971

ص .1736

3

األمر رقـ  23/75المؤرخ في  29أفريؿ  1975المتضمف القانوف األساسي النموذجي لممقاوالت ذات الطابع اإلقتصادي،

ج.ر ،رقـ  ،38لسنة  ،1971ص .510
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ثانيا :إعادة اإلعتبار لمجماعات اإلقميمية في تسيير المرفق العمومي لممياه.
إف سيطرة اإلدارة مف خالؿ الجماعات اإلقميمية عمى مسألة تنظيـ وتسيير القطاع بقيت
قائمة ،والتي ظيرت بصورة واضحة في العديد مف النصوص القانونية ابتداء مف سنة ،1981
إذ فضال عمى القانوف رقـ  09/81المؤرخ في  4جويمية  1981المعدؿ والمتمـ لألمر 24/67
المؤرخ في  18جانفي  1967المتضمف قانوف البمدية ،1والقانوف رقـ  02/81المؤرخ  14فيفري
 1981المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  38/69المؤرخ في  23ماي  1969المتضمف قانوف
الوالية ،2تضمف أيضا المرسوـ رقـ  379/81المؤرخ في  26ديسمبر  1981المحدد
لصالحيات البمدية والوالية واختصاصاتيما في قطاع المياه أحكاما تدعـ تدخميا في سير وادارة
المرفؽ.3
فبالنسبة لمقانوف رقـ  09/81المذكور أعاله ،نجد أف المشرع أوكؿ بموجب المادة  159مكرر
 2لمبمديات ميمة ضماف الصحة العمومية والتطيير لمبمديات وذلؾ مف خالؿ ضمانيا انتاج
وتوزيع المياه بالكمية والنوعية الالزمتيف؛ وصرؼ المياه المستعممة ومعالجتيا حتى ال تؤثر عمى
النظاـ اإليكولوجي.4

1

القانوف رقـ  09/81المؤرخ في  4جويمية  1981المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ  24/67المؤرخ في  18جانفي 1967

المتضمف قانوف البمدية ،ج.ر ،رقـ  ،27المؤرخة في  17فيفري ، 1981ص  917وما بعدىا.

2

القانوف رقـ  02/81المؤرخ  14فيفري  1981المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  38/69المؤرخ في  23ماي  1969المتضمف

قانوف الوالية  ،ج.ر ،رقـ  07لسنة ، 1981ص  146وما بعدىا.

3

المرسوـ رقـ  379/81المؤرخ في  26ديسمبر  1981المحدد لصالحيات البمدية والوالية واختصاصاتيما في قطاع المياه،

ج.ر ،رقـ  52لسنة ، 1981ص  1879وما بعدىا.

4

كما نصت المادة  151منو عمى " يمكف أف تصير محطات مصنفة ،البمديات أو مجموعات البمديات التي تتوفر فييا التحؼ

النادرة الطبيعية و التصويرية أو المنافع الناجمة عف موقعيا الجغرافي أو المناخي ،أو المياه المعدنية مثؿ ينابيع المياه الساخنة
و الحمامات العالجية " ،كما أكدت الماة  152عمى أف اليدؼ مف التصنيؼ يرتبط بتسييؿ االقباؿ عمى المحطة وتمكينيا مف
التطور عف طريؽ أشغاؿ التجييز و الصيانة التي تتعمؽ عمى الخصوص بالمحافظة عمى المعالـ التذكارية وتزيينيا وتحسيف
وسائؿ الوصوؿ الييا و السكف و االقامة فييا  ،فضال عمى تسييؿ معالجة المرضى في محطات مياه معدنية ،كؿ بمدية أو

مجموعة البمديات يوجد عبر ترابيا منبع واحد أو عدة منابع مياه معدنية  ،أو تتوفر عمى مؤسسة تستغؿ منبعا أو عدة منابع

مياه معدنية

".
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وفيما يتعمؽ بالقانوف رقـ  02/81المتعمؽ بالوالية ،فقد تطرقت المادة  87منو الغير
المعدلة إلى دور الوالية في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه ،مف خالؿ إمكانية قياـ المجمس
الشعبي الوالئي بجميع العمميات الضرورية لتنمية المنشآت األساسية الخاصة بالوالية والمتعمقة
بالمياه والطرؽ والموانئ.1
كما أف المرسوـ رقـ 379/81المؤرخ في  26ديسمبر  1981المحدد لصالحيات واختصاصات
الجماعات اإلقميمية في مجاؿ المياه والصادر لتطبيؽ ما جاء مف أحكاـ واردة القانونيف
المذكوريف أعاله ،أشار في المادة  2منو عمى مساىمة البمدية في تسخير الموارد المائية ،ال
سيما منيا ما تعمؽ بآبار المياه ،جمب مياه الينابيع ،أخذ المياه مف مجراىا ،كما خولت المواد 4
و 5و  6و 7منو لمبمدية صالحية القياـ بعدة مياـ منيا:
 في مجال مياه الشرب :تتولى البمدية في إطار التزويد بالماء الشروب ،وبالتنسيؽ والتعاوفمع الوالية القياـ بجميع ال دراسات الالزمة لتنفيذ األشغاؿ وانجاز اليياكؿ الكبرى لجر المياه
وجمعيا وتوزيعيا مع ضماف توصيميا لممستيمكيف بغض النظر عف موقعيـ الجغرافي ،باإلضافة
إلى سيرىا عمى نقاوتيا والقياـ بمراقبتيا دوريا.
 في مجال التطيير :انجاز المنشآت األساسية لمتطيير وتنقيتيا؛ القياـ بالدراسات الضرورية؛إنجاز األشغاؿ المتعمقة بحماية التجمعات السكانية مف المياه الضارة؛ باإلضافة إلى السير عمى
تطبيؽ التنظيـ المتعمؽ بحماية الوسط الطبيعي ،وتسيير وصيانة وتجديد المنشآت وشبكات
تطيير المياه وتنقيتيا.
وفيما يتعمؽ بدور الوالية فقد خولت ليا المادتيف  11و  12مف نفس المرسوـ المياـ التالية:
 تتولى الوالية في ميداف التزويد بالماء الشروب والتطيير عندما يتجاوز المشروع حدود البمديةالواحدة دراسة وانجاز األشغاؿ التالية :جر المياه ماعدا تحويؿ المياه مف السدود الكبيرة وحقوؿ
الجمب أو موارد المياه الم سخرة خارج حدود الوالية؛ محطات المعالجة وتنقيتيا؛ بناء شبكات
كبرى لتوزيع المياه؛ انشاء أحواض كبرى لتخزيف المياه.
1

كما تطرقت المادة  85أيضا إلى امكانية قياـ المجمس الشعبي الوالئي بإنشاء واستغالؿ أية وحدة ذات طابع سياحي أو محطة

لممياه المعدنية تتجاوز امكانيات البمدية.
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 في مجاؿ التطيير مساعدة الوالية لمبمديات التابعة ليا في دراسة مشاريع التطيير والوقاية مفالمياه الضارة وانجازىا.
إف النتيجة التي يمكف الخروج بيا في ىذا اإلطار تتمثؿ في إعادة تفعيؿ دور الجماعات
اإلقميمية في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه والتطيير يعد بمثابة إعادة تكريس لالمركزية في
التسيير ،بعدما تميزت فترة السبعينات بييمنة الدولة عمى القطاع مف خالؿ شركة "سوناد".
وفي سنة  1983تـ إدخاؿ وس ائؿ قانونية ،مؤسساتية وتنظيمية تسمح بإعادة تأطير نشاط
القطاع ،فعمى ضوء توجييات المجنة المركزية وتجسيدا لق اررات الحكومة تـ إلغاء أحكاـ األمر
رقـ  82/70المتعمؽ بإحداث شركة "سوناد"؛ وذلؾ بموجب المادة  19مف المرسوـ 327/83
المؤرخ في  14ماي  ،1983المتضمف إحداث المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه ( ،)ENTEمع
إنشاء  13مؤسسة وطنية بتاريخ  14ماي  1983بموجب المراسيـ مف رقـ  328/83إلى غاية
 340/83مف أجؿ تسيير واستغالؿ منشآت التزويد بمياه الشرب والتطيير عمى مستوى واليات
الوطف والمقدرة آنذاؾ ب  31والية ،بحيث تتكفؿ كؿ مؤسسة بثالث واليات تقريبا ،بحيث يمكف
حصر المياـ الموكمة ليا فيما يمي -:إنتاج الماء ومعالجتيا وتوزيعيا عمى التجمعات السكنية
دوريا؛ تسيير وصيانة واعادة تجديد شبكات المياه بنوعييا ،القياـ بمختمؼ الدراسات ذات الطابع
التقني واإلقتصادي والمالي ذات الصمة بأىدافيا وتطمعاتيا المستقبمية ،تفعيؿ أحكاـ دفاتر
الشروط الصادرة بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية.
يالحظ أف المؤسسات التي تـ إنشاؤىا تندرج ضمف المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع
اإلقتصادي الخاضعة لمتسيير اإلشتراكي لممؤسسات ووصاية الوزير المكمؼ بالري بالرغـ مف أف
نشاطيا محدود مف الناحية المكانية (جيوي) ،األمر الذي جعؿ مف ىذه المرحمة تتميز بالعودة
شبو مباشرة لمدولة في تسيير القطاع الذي تجسد بإنشاء  13مؤسسة وطنية في شير ماي لسنة
 ،1983والتي تجمى دورىا أكثر بصدور قانوف المياه رقـ  17/83الذي أعطى في المادة 2/21
منو لمدولة امكانية منح المؤسسات والمقاوالت العمومية تسيير المرفؽ العمومي في إطار
اإلمتياز.
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وقد تميزت سنة  1985بإنشاء مؤسسة عمومية ذات إداري طابع تتمتع بالشخصية
المعنوية واإلستقالؿ المالي تسمى "الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطيير" ،1وذلؾ
بموجب المرسوـ رقـ  164/85المؤرخ في  11جواف  1985والذي كمفيا بالمياـ التالية-:
إعداد المخططات السنوية و/أو المتعددة السنوات لمتنمية في ميداف تطوير عمؿ المؤسسات
المكمفة بتسيير الخدمات العمومية لممياه؛
 تقديـ المساعدات التقنية الالزمة لممؤسسات التي تضطمع بإنتاج وتوزيع المياه؛ التحكـ في األشغاؿ الكبرى المتعمقة بإنجاز المنشآت المرتبطة بالمياه؛ ضبط المقاييس والتسعير في مجاؿ التزويد بمياه الشرب التطيير.وفي نفس السنة تـ اقتراح انشاء مؤسسات عمومية وطنية ذات اختصاص جيوية ومؤسسات
والئية ،مع ضرورة األخذ بعيف اإلعتبار أىمية المنشآت المائية التي يتـ تسييرىا وضرورة
التسيير الموحد لمشبكات عمى النحو التالي:
 تجميع النشاط المتعمؽ بتسيير واستغالؿ ماء الشرب في إطار مؤسسة وطنية ذات اختصاصجيوي بالنسبة لممدف الكبرى الخمس (الجزائر ،وىراف ،عنابة ،قسنطينة).
 التزويد بالخدمات العمومية لمياه الشرب والتطيير بالنسبة لمبمديات األخرى يتـ بواسطةمواردىا.
إف ىذه األحكاـ تسمح بوضع نظاـ لتسيير المنشآت المائية يتالءـ مع مقتضيات الالمركزية،
لذلؾ تـ اقتراح انشاء أربعة مؤسسات وطنية كبرى ذات اختصاص جيوي لمتكفؿ بتسيير منشآت
التزويد بمياه الشرب والشبكات الكبرى ذات الطابع اإلستراتيجي في  14والية؛ بينما  34مؤسسة
والئية فتتكفؿ بتسيير منشآت التزويد بماء الشرب محميا.2
1

حسب المادة األولى مف المرسوـ المنشئ ليا تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ،الشيء يجعميا غير خاضعة

لمتسيير اإلشتراكي لممؤسسات ،فيو النص األوؿ الذي عبر صراحة عف التراجع الرسمي في التسيير اإلشتراكي لممؤسسات

(المقاوالت)؛ لمزيد مف التفصيؿ أنظر :رزاقي أمينة ،الديواف الوطني لمتطيير ،مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،كمية
الحقوؽ ،جامعة الجزائر  ،2014/2013 ،1ص .27

2

نواؿ بوىالي ،المرجع السابؽ ،ص .5
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وفي إطار إعادة ىيكمة المؤسسات ذات التسيير اإلشتراكي في مختمؼ المجاالت بما فييا قطاع
المياه ،تـ تجسيد التصميـ الجديد لتسيير المرفؽ العمومي لممياه والتطيير سنة  1987وذلؾ مف
خالؿ ما يمي - :إنشاء تسع مؤسسات جيوية تتكفؿ بتسيير واستغالؿ منشآت التزويد بالمياه
الصالحة لمشرب والتطيير بػ  22والية ،بمعدؿ مؤسسة واحدة لكؿ واليتيف.
 حؿ المؤسسات الوطنية األربعة األخرى مف بيف الثالث عشرة وتحويميا إلى  12مؤسسةوالئية.
 إنشاء  26مؤسسة والئية بموجب مداوالت لممجالس الشعبية الوالئية المختصة ،والموضوعةتحت وصاية الوالي ،مكمفة بضماف توفير المياه مف الناحية النوعية والكمية في  210بمديات
التابعة ؿ  26والية.
وعميو ،فإف الخدمات العمومية لمتزويد بمياه الشرب والتطيير تتكفؿ بيا  35مؤسسة
عمومية مائية (  9مؤسسات جيوية و  26مؤسسة والئية) ويتـ تسييرىا في  %40مف البمديات
التي يمثؿ عدد سكانيا  %57مف إجمالي عدد السكاف و  %71مف التجمعات السكانية .أما
باقي البمديات فيي التي تتكفؿ بنفسيا بالخدمات العمومية لممياه والتطيير بصفة عامة بواسطة
التسيير المباشر.1
وقد تميزت ىذه المرحمة أيضا بصدور التشريع حوؿ استقاللية المؤسسات العمومية اإلقتصادية
مف خالؿ صدور القانوف رقـ  01/88المؤرخ  1988/01/12المتضمف القانوف التوجييي
لممؤسسات العمومية اإلقتصادية ،مما طرح أشكاؿ جديدة لتسيير المرافؽ العمومية.
الفرع الثاني :مرحمة ما بعد ( 1989في ظل النظام الميبرالي).
شيدت ىذه المرحمة اتخاذ العديد مف اإلجراءات واإلصالحات بغية تكييؼ األنظمة
القانونية لمييئات المسيرة لممرفؽ العمومي لممياه مع التحوالت التي عرفتيا البالد في المجاؿ
اإلقتصادي واإلجتماعي ،حيث أعادت الدولة النظر في دورىا في ىذا المجاؿ مف خالؿ تكريس

1

تقرير حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص.30
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طريقة جديدة لتسيير المرافؽ العمومية تيدؼ إلى الوصوؿ لتحقيؽ المردودية والعقمنة في
استخداـ الموارد لضماف تفعيؿ التنمية المستدامة لمرفؽ عمومي حيوي.
وقد تجمت اإلصالحات في تعديؿ دور الجماعات اإلقميمية في تسيير المرفؽ ،وتغيير الطبيعية
القانونية لممؤسسات المائية التسعة ،وأخير إنشاء الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير
كمؤسستيف عموميف وطنيتيف مكمفة بالمرفؽ.
أوال :تعديل دور الجماعات اإلقميمية وتغيير الطبيعة القانونية لممؤسسات المائية التسعة.
تكريسا لإلصالحات التي جاء بيا دستور  1989في مختمؼ المجاالت صدرت القوانيف
المنظمة لمجماعات اإلقميمية ،ويتعمؽ األمر بالقانوف رقـ  08/90المتعمؽ بالبمدية ،بحيث
تطرقت المادة  107والمواد مف  132إلى  137لصالحية البمدية في التكفؿ بالمحافظة الصحة
والنظافة في مجاؿ التزويد بمياه الشرب وصرؼ المياه القذرة ومعالجتيا ،فيمكف ليا التكفؿ بيا
مباشرة في شكؿ استغالؿ مباشر؛ أو إنشاء مؤسسات عمومية بمدية ذات طابع إداري و/أو
صناعي وتجاري.
أما بالنسبة لمقانوف المتعمؽ بالوالية رقـ  ،09/90فقد تطرقت المادة  69منو إلى دور المجمس
الشعبي الوال ئي في ىذا المجاؿ فيو يساعد البمديات مف الناحية التقنية والمالية في مشاريع
التمويف بالمياه الصالحة لمشرب وتطيير المياه التي تتجاوز اإلطار اإلقميمي لحدود البمدية
المعنية واعادة استعماليا.
وفي إطار اإلصالحات اإلقتصادية الكبرى التي عرفتيا الجزائر ابتداء مف سنة  1988بغية
التفرقة بيف المؤسسات التي تخضع ألحكاـ القانوف التجاري وبيف المؤسسات التابعة لمدولة التي
تمتاز بالخضوع لنظاـ قانوني مزدوج ،وتماشيا مع ىذه التحوالت شرعت السمطات العمومية سنة
 1992في تغيير الطبيعة القانونية لممؤسسات الجيوية التسعة المكمفة بتوفير وتسيير وتوزيع
المياه في  22والية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعي وتجاري بدؿ مؤسسات اشتراكية
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ذات طابع اشتراكي 1بموجب المرسوـ رقـ  100/92المؤرخ في  ،21992/03/03وقد تطرقت
المادة  05مف نفس المرسوـ إلى مياـ ىذه المؤسسات ،التي تنص  ":تتولى المنشآت أداء
الخدمة ال عامة المتعمقة بتطبيؽ السياسة الوطنية في مجاؿ المياه ،مف خالؿ التكفؿ بأعماؿ
تسيير عمميات توفير الماء ومعالجتو وتخزينو وايصالو وتوزيعو ،وعمميات التطيير والتنمية في
إطار نظاـ اإلمتيازات والمنشآت القاعدية المرتبطة بيا ،وبيذه الصفة تتولى :
 تسيير المنظومة القانونية التي تسمح بتوفير المياه والصيانة ونقميا وتخزينيا وصيانة تمؾالمنظومات،
 استغالؿ المياه ومعالجتيا وتصفيتيا، تسيير منظومة التطيير ومحطات تصفية المياه المستعممة وصيانتيا"...وما تجب اإلشارة إليو ،أف ىذه المؤسسات كانت عبارة عف EPIC 9 :وطنية تحت وصاية
وزير الموارد المائية تسير المرفؽ العمومي لممياه في  22والية ،و  EPIC 26والئية تحت
وصاية الوالي لتأميف سير مرفؽ المياه في  592بمدية.3
إف نظاـ التسيير عف طريؽ مؤسسات عمومية وطنية أو والئية لـ يطبؽ إال في ثمث
بمديات الوطف.
لقد أدى ىذا التنظيـ الفوضوي وتفتيت المسؤولية إلى نشوب نتائج دوف المستوى المطموب
بالنسبة لخدمة عمومية ىامة لمغاية مثؿ الماء والتطيير  ،يمكف حصرىا فيما يمي :
 عدـ إشباع اإلحتياجات والتوزيع والتبذير الفوضوي. انعداـ المعايير والمقاييس وتكرار لمكوارث الصحية.ويعود ضعؼ النت ائج المحققة إلى انعداـ التنسيؽ والتكامؿ بيف مختمؼ ىاتو المؤسسات
وبالتالي فإف تعدد المؤسسات التي تمارس اختصاصيا في مجاؿ المياه إذا ما أضفنا لو غياب
1

إف تحويؿ الطبيعة القانونية لممؤسسات تجد سندىا القانوني في المادة األولى الفقرة  2مف المرسوـ رقـ  ،101/88وبذلؾ

أصبحت ىذه المؤسسات تخضع المتعمقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الواردة في المواد  44إلى 47

مف القانوف رقـ .01/88

2

ج.ر  ،رقـ  ، 18المؤرخة في  ، 1992/03/08ص .517
Boumediéne Mammer .D.G de A.D.E, Document le service public de l’eau en Algérie , Pollutec , 2003 , P 04.
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3

المحفزات ،ضعؼ اإلستقاللية  ،زيادة مفرطة في عدد العماؿ  ،التسعير الجزافي الذي بمغ أكثر
مف ثمث الحجـ اإلجمالي ....إلخ 1أدى إلى وضع كارثي ،مما دفع المشرع إلى منح احتكار
الخدمات العمومية لممياه والتطيير عمى المستوى الوطني إلى كؿ مف الجزائرية لممياه والديواف
الوطني لمتطيير .
ثانيا :تسيير مرفقي مياه الشرب والتطير من طرف الجزائرية لممياه والديوان الوطني لمتطيير.
عرؼ قطاع الموارد المائية منذ إنشاء الو ازرة المكمفة بالموارد المائية سنة  2000العديد مف
التحوالت ،حيث أف تسيير المياه كاف يقتصر عمى تسعة مؤسسات عمومية موزعة عبر كبرى
المدف والتي تنقسـ بدورىا إلى فروع والئية تابعة لممؤسسة األـ مف جانب التوجيو واإلستقاللية.
وبالنظر لما عرفتو اشكالية توزيع المياه مف تدىور مستمر وكذا وضعية الجفاؼ التي كانت
سائدة في تمؾ المرحمة ،تبنت الو ازرة منيج اصالحي في تسيير المرفؽ العمومي لممياه؛ وذلؾ
مف خالؿ انشاء مؤسستيف عموميتيف وطنيتيف ىما الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير
بموجب مرسوميف تنفيذييف في سنة ،2001وذلؾ في شكؿ مؤسستيف عموميتيف ذات طابع
صناعي وتجاري بغية ممارسة نشاط تسيير الخدمات العمومية لممياه والتطيير في كافة أنحاء
التراب الوطني  ،لتحؿ بذلؾ محؿ المؤسسات العمومية الوطنية والجيوية والمحمية التي كانت
تعاني مف صعوبات جمة في الجانبيف التمويمي والتسييري .
ومما تجب اإلشارة إليو في ىذا الصددَّ ،
أف اختيار شكؿ مؤسسة عمومية ذات طابع
صناعي وتجاري يجد سببو أو يفسر بمرونة في التسيير مف جية ،ومف جية أخرى المساعدة
المالية لمدولة في مرحمة انتقالية  ،ولتقدير تغطية مالئمة لمسعر الحقيقي لمماء  -ىذا ما يشكؿ
فإف محاسبة كؿ مف الجزائرية لممياه والديواف الوطني
إصابة الستقاللية المؤسسة – وليذا ّ

لمتطيير تمسؾ وفقا لقواعد القانوف التجاري  ،أما في إطار تسيير اإلعتمادات التي تخصصيا

ليما الدولة فإنيا تنفذ وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.2
1

تقرير حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ  ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص

.104

2

بوىالي نواؿ ،المرجع السابؽ ،ص .26
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 -1الجزائرية لممياه :أنشئت مؤسسة الجزائرية لممياه بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 101/01
في شكؿ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقاللية
موضوعة تحت وصاية الوزير المكمؼ بالقطاع مف أجؿ تحسيف تسيير المرفؽ العمومي لممياه،
فمف خالؿ أحكاـ المادة  6مف نفس المرسوـ نالحظ بأف الجزائرية لممياه تتمتع بصالحيات في
إطار ضماف تنفيذ السياسة الوطنية لمتنمية ،وذلؾ بضماف تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب
عبر كامؿ التراب الوطني مف خالؿ التكفؿ بنشاطات تسيير عمميات إنتاج مياه الشرب والمياه
الصناعية ونقميا ومعالجتيا وتخزينيا َّ
وج ِرىا وتوزيعيا والتزويد بيا وكذا تجديد اليياكؿ القاعدية
التابعة ليا وتنميتيا.
كما تضطمع بقياس ومراقبة نوعية المياه الموزعة؛ المبادرة باألعماؿ ذات الصمة باقتصاد المياه
بواسطة تحسيف فعالية شبكات التوزيع ومكافحة تبذير بمختمؼ الطرؽ مثؿ القياـ بحمالت توعية
وتحسيسية لممستيمكيف؛ والمجوء إلى استغالؿ وتطوير المياه غير التقميدية عند الحاجة.
ويرى المختصوف أف الوصوؿ لمنجاعة في تسيير المرفؽ العمومي لممياه يتطمب انشاء
مؤسسات أخرى مستقمة عف مؤسسة الجزائرية لممياه في شكؿ لجاف أو وكاالت مياميا استشارية
بحتة ،وذلؾ إلبداء آرائيا التقنية المتعمقة بتسيير مرفؽ المياه ،مما سيسيؿ عمى الجزائرية لممياه
اتخاذ ق اررات صائبة تعود بالفائدة واإليجاب عمى المرتفقيف بمختمؼ شرائحيـ.1
وفيما يتعمؽ بتقييـ أدائيا لممياـ المنوطة بيا ،فقد أكد المجمس المجمس الوطني اإلقتصادي
واإلجتماعي في تقرير لو حوؿ الظرؼ اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي األوؿ مف سنة
 ، 2008وجود تحسف ىاـ في نسبة ربط السكاف بشبكات التزويد بالماء الشروب ،حيث بمغت
ىذه النسبة  %93في سنة  ،22008ويتوقع أف تصؿ نسبة التغطية إلى  %100عبر أرجاء
الوطف ،غير أف المشكؿ المطروح ىو أ ّف  %40مف شبكات التوصيؿ وتوزيع المياه توجد في
تدىور مستمر نتيجة قدميا وانعداـ صيانتيا وعدـ إحتراـ مؤسسات اإلنجاز لمشروط والمقاييس

1

ذكرتو بوىالي نواؿ ،نفس المرجع ،ص .52

Note de conjoncture de premier semestre 2008, Elément du synthèse, Le conseil national économique et

2

sociale, Novembre 2008 , P 40.
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المعموؿ بيا في تركيب القنوات ونوعية المادة المستخدمة في صنعيا ،باإلضافة إلى عدـ وجود
رقابة ومتابعة فعمية لعممية إنجاز الشبكات ،مما نتج عنو انكسارات بالجممة في القنوات ،مما
أدى إلى تسرب كميات معتبرة مف المياه وصمت إلى  %50الشيء الذي دفع بو ازرة الموارد
المائية إلى تخصيص غالؼ مالي قدره  1,5مميار دوالر مف أجؿ القضاء عمى ىذه التسربات
أو تقميصيا إلى نسبة .1%10
وعمى صعيد آخر يبرز مشكؿ المياه غير المحسوبة وغير المفوترة ،التي يرجع سببيا لعدـ
عد المياه المنتجة والمستيمكة ،أو إما نتيجة لتيرب بعض المستعمميف عف دفع فواتير المياه،
مما أدى إلى تكبد المؤسسة خسائر مالية ضخمة.
 -2الديوان الوطني لمتطيير :يعتبر الديواف مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية،
تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالؿ المالي ،يمارس نشاطو تحت وصاية الوزير المكمؼ
بالموارد المائية ،يخضع في عالقتو مع الدولة ألحكاـ القانوف العمومي بينما في عالقاتو مع
الغير فتطبؽ عميو أحكاـ القانوف التجاري.
وقد تـ تكميؼ الديواف الوطني لمتطيير بالتحكـ في اإلنجاز واألشغاؿ وكذا استغالؿ منشآت
التطيير األساسية التي تندرج ضمف اختصاصو وذلؾ في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لمتنمية،
بضماف المحافظة عمى المحيط المائي عمى مستوى القطر الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية
لمتطيير والتشاور مع الجماعات اإلقميمية.
وعميو ،فإف الديواف حؿ محؿ المؤسسات والييئات العمومية الوطنية والجيوية المحمية في
ممارسة الخدمة العمومية لمتطيير ،ال سيما المؤسسات العمومية الوطنية الجيوية؛ الوكالة
الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطيير ،والوكاالت البمدية لتسيير مرفؽ التطيير.
مف خالؿ الم ياـ السابؽ ذكرىا ،يتبيف أف األىداؼ األساسية مف إنشاء الديواف الوطني لمتطيير،
تتمحور حوؿ ثالث محاور أساسية ىي:

1

أوكاؿ حسيف ،المرفؽ العاـ لممياه في الجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير ،فرع  :الدولة والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوؽ،
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 التكفؿ بسياسة التطيير في الجوانب المؤسساتية والتسييرية والمالية ،لضماف التسيير العقالنيلميياكؿ الموجودة وتحسيف الخدمة العمومية وجمب الموارد المالية الالزمة لتطوير التجييزات؛
 تنمية إعادة استعماؿ المياه المستعممة في الصناعة والفالحة ،وذلؾ بعد تصفيتيا ومعالجتيامف خالؿ انشاء محطات لمتصفية؛
 الحفاظ عمى صحة المواطنيف وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي البيئي.وفيما يتعمؽ بتنفيذ السياسة الوطنية عمى أرض الواقع ،فيمكف مالحظة مؤشر إيجابي في
عممية توصيؿ الموطنيف بشبكات الصرؼ الصحي ،إال أف أغمب المياه المستعممة التي تجمعيا
الشبكات تصرؼ في الودياف بدوف أف يتـ تطييرىا رغـ أف التموث يزداد تفاقما ،حيث يمتد حتى
إلى السدود أحيانا؛ وسبب ىذه الوضعية يعود لإلىماؿ المتعمد وغياب الكفاءات في تسيير
المنشآت المتطورة ،إلى جانب عدـ وجود نظاـ لتكويف وتدريب وتحسيف مستوى ورفع كفاءة
الموظفيف مف أجؿ تأىيميـ لمناصب الشغؿ.
وانطالقا مف المعطيات السالفة الذكر ،يتبيف أف الييكمة المؤسساتية لممياه في الجزائر تفتقر
لمنظرة الشمولية المتكاممة المستدامة ،حيث أف ظيور مؤسسات ثـ اختفائيا(حميا) يدؿ عمى
وجود نوع التسرع في التكفؿ بمسألة المياه مف جية ،وعدـ وجود رؤية واضحة بسبب عدـ
االستقرار السياسي والتغيير المستمر لمييئات اإلدارية المركزية المكمفة بالمياه مف جية أخرى؛
أدت ىذه العوامؿ مجتمعة إلى تمييع المسؤوليات وتبعثر المصالح وتشتت الجيود ،بينما صرفت
مبالغ مالية معتبرة لتنمية القطاع.
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المبحث الثاني  :اإلمتياز أسموب تقميدي لتسيير مرفق المياه.
أدت اإلختالالت الكبيرة التي عرفيا مرفؽ المياه مف الناحية التسييرية إلى ضرورة إيجاد
طريقة أكثر مرونة ومردودية خاصة مع التحوالت الجديدة التي عرفتيا الجزائر ابتداء مف سنة
 ،1989والتي تفرض فتح باب المنافسة في شتى القطاعات ،وتبحث عف أكثر فعالية مف خالؿ
إرساء نظاـ تسيير كفيؿ بتحسيف أدائيا وضماف تقديميا لكافة المستعمميف بصفة مستمرة ومتكيفة
مع الحاجات المتزايدة .
يتجمى ىذا التحوؿ مف خالؿ انتياج الجزائر أسموب اإلمتياز مف أجؿ تسيير المرفؽ
العمومي لممياه  ،ىذا األخير يعتبر تقنية وسطية بيف خوصصة مرفؽ المياه والتخمي عنو لمقطاع
الخاص ،وبيف التسيير المباشر مف طرؼ القطاع العاـ ،وذلؾ مف خالؿ احتفاظ الدولة
وجماعاتيا اإلقميمية بممكية وتنظيـ المرفؽ العمومي لممياه مع التخمي عف تسييره لشخص آخر
 قد يكوف عاما أو خاصاً – فمعؿ ذلؾ سيساىـ في احتواء العيوب المسجمة ويسمح بتحقيؽنجاعة وفعالية ليذا المرفؽ الحيوي.
وعمى ضوء القوانيف المنظمة لقطاع المياه سنتناوؿ مفيوـ عقد امتياز المرفؽ العمومي لممياه
(مطمب أوؿ) ،ثـ تكييؼ طبيعتو القانونية (مطمب ثاني) ،وأخي ار تبياف آثار ىذا العقد بالنسبة
ألطراؼ العقد (مطمب ثالث).
المطمب األول  :ضبط مفيوم عقد إمتياز تسيير مرفق المياه .
يعتبر عقد اإلمتياز في مجاؿ تسيير المرفؽ العمومي لمموارد المائية  ،أحد أىـ صور
التسيير األكثر انتشارا ،حتى واف كانت ىذه اإلمتيازات تشكؿ في أغمب الحاالت إيجارات بسبب
الوجود المسبؽ لممرفؽ ،إال أف المشرع سماىا إمتيازات أو عقد اإلمتياز .
وسيتـ التعرض تحت ىذا العنواف إلى معنى عقد إمتياز تسيير مرفؽ المياه (فرع أوؿ) ،ثـ
اإلنتقاؿ إلى إبراز كيفية نشأة العقد (فرع ثاني).
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الفرع األول  :عدم استقرار المشرع في تعريف اإلمتياز.
يتجمى مف خالؿ تفحص مختمؼ النصوص القانونية المنظمة لممياه ،وجود معاف مختمفة
لعقد اإلمتياز في مجاؿ تسيير المرفؽ العمومي لممياه ،وذلؾ بسبب المراحؿ التنظيمية المختمفة
التي مر بيا القطاع ،فكاف البد مف التطرؽ لمختمؼ النصوص انطالقا مف صدور أوؿ قانوف
لممياه في سنة .1983
أوال  :اإلمتياز في القانون رقم  17/83المؤرخ في  16جويمية  1983المتعمق بالمياه.1
تجب اإلشارة أوال إلى أف اإلمتياز لـ يكف لو مكانة ضمف طرؽ تسيير مرفؽ االمياه قبؿ
سنة  ،1983فكاف صدور قانوف المياه لسنة  1983بمثابة إعادة إعتبار واحياء ليذه الطريقة
في تسيير المرفؽ ،بحيث خصص فصالً كامالً لإلمتياز ،وقد عرفو في المادة  21الفقرة األولى
منو والتي تنص  " :يقصد باإلمتياز بمفيوـ ىذا القانوف  :عقد مف عقود القانوف العاـ تكمؼ
بموجبو اإلدارة شخصا اعتبارياً قصد ضماف أداء الخدمات لمصالح العاـ ،وعمى ىذا األساس ال
يمكف أف يمنح اإلمتياز إال لصالح الييئات أو المؤسسات العمومية وكذا المجموعات المحمية.".
وقد ميزت المادة المذكورة أعاله بيف نوعيف مف االمتياز:
 إمتياز الخدمة العمومية لممياه ،الذي يمنح إلى األشخاص اإلعتبارية قصد ضماف أداءالخدمات لمصالح العاـ.
 إمتياز استعماؿ الممكية العامة لممياه  :وىو عقد إداري يبرـ بيف اإلدارة وشخص طبيعي أومعنوي يخضع لمقانوف العاـ أو الخاص.
عمى ال رغـ مف التساؤالت التي تثار حوؿ النص عمى أسموب االمتياز باعتباره الوسيمة القانونية
التي تعبر عف تخمي الدولة عف ميمة تسيير المرفؽ العمومي إلى مف تراه أكثر قدرة وكفاءة
عمى التسيير تسيي ار حسنا ،خاصة وأنو أسموب ال يتماشى والنيج االشتراكي الذي اعتنقو الدولة
آنذ اؾ ،فيو طريقة ال تزدىر في ظؿ ىذا النظاـ؛ بؿ يكوف النظاـ الرأسمالي المجاؿ الخصب
لتطبيقاتو .ىذا ما جعؿ مسألة تنظيمو بموجب ىذا القانوف متميزة حيث و كما ىو ظاىر مف
1

القانوف رقـ  17/83المؤرخ في  ، 1983 /07/ 16ج.ر  ،رقـ  ، 30المؤرخة في  ، 1983 /07/ 19ص .1895
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مضموف المادة قد جعؿ منح اإلمتياز لضماف تأدية الخدمات لمصالح العاـ ال يمنح إال
لألشخاص المعنوية العامة فقط ،وبذلؾ فيو يتماشى مع اإلطار اإليديولوجي الذي جاء فيو
النص ،المكرس لتقديس وىيمنة القطاع العمومي عمى المرافؽ العمومية.
وقد تال ىذا القانوف صدور مجموعة مف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ،نذكر
مثال المرسوـ رقـ  266/85المؤرخ في  29أكتوبر  1985المتعمؽ بمنح امتياز الخدمات
العمومية لمتزويد بمياه الشرب والتطيير ،1الذي يعتبر أوؿ نص تطبيقي لما جاء في المادة 21
مف قانوف المياه ،2وركز ىذا النص مف خالؿ المادة األولى منو عمى مفيوـ عقد اإلمتياز الوارد
قانوف المياه لسنة  1983والذي بمقتضاه يتـ منح إمتياز الخدمات العمومية لممياه ألشخاص
بناء عمى قرار صادر مف الوزير الوصي ( وزير
معنوية عامة فقط ،عمى أف يكوف ىذا المنح ً
الري والبيئة والغابات)  ،ويتكوف مف عنصريف ىما دفتر شروط وعقد اإلمتياز.3

ومع بداية التسعينات صدرت نصوص أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي تنظـ اإلمتياز،
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ فيما يخص إمتياز تسيير المرافؽ العمومية المحمية ،والتي يدخؿ في
إطارىا مرفؽ المياه ،قانوني الوالية والبمدية والسيما ما ورد في المادتيف  133الفقرة الثانية
و 138مف القانوف رقـ  08/90المؤرخ في  07أفريؿ  1990المتعمؽ بالبمدية ، 4وكذلؾ المادة
 130مف القانوف رقـ  09/90المؤرخ في  07أفريؿ  1990المتعمؽ بالوالية.5
وما يستفاد مف ىذه المواد ،أنو في حاؿ تعذر إدارة المرفؽ العمومي بصفة مباشرة مف طرؼ
البمدية  ،وبصفة مباشرة أو عف طريؽ مؤسسات تنشئ ليذا الغرض مف طرؼ الوالية ،يمكف
منح إمتياز تسييرىا بموجب مداولة مصادؽ عمييا مف طرؼ السمطة الوصية .
1

المرسوـ رقـ  266/85المؤرخ في  ، 1985/10/29المتعمؽ بمنح إمتياز الخدمات العمومية لمتزويد بمياه الشرب والتطيير،

ج.ر  ،رقـ  ، 45المؤرخة في  ، 1985/10/30ص .1645

2

ج.ر  ،رقـ  30لسنة  ، 1983ص .1898

3

ويمكف التأكيد عمى أف ىذا النص يعتبر بمثابة األساس القانوني الذي تـ بموجبو منح اإلمتياز لصالح  24والية في سنة

 ،1987وواليتيف سنة  ،1988باإلضافة إلى المؤسسات الجيوية التسع سنة 1992؛ لمزيد مف التفصيؿ حوؿ ىذه النقطة راجع:

أوكاؿ حسيف ،المرجع السابؽ ،ص .112

4

القانوف رقـ  08/90المؤرخ في  ، 1990/04/07المتعمؽ بالبمدية  ،ج.ر  ،رقـ  15لسنة  ، 1990ص .488

5

القانوف رقـ  09/90المؤرخ في  ، 1990/04/07المتعمؽ بالوالية  ،ج.ر  ،رقـ  15لسنة  ، 1990ص .504
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وقد صدر أيضا المرسوـ التنفيذي رقـ  454/91المؤرخ في  23أكتوبر  ، 1991يحدد
شروط إدارة األمالؾ الخاصة والعامة التابعة لمدولة وتسييرىا ويضبط كيفيات ذلؾ ،1حيث ينص
في المادة  170الفقرة الثالثة عمى ما يمي  ":وتخصص ىذه المرافؽ حينئذ لممصمحة العمومية
المقصودة أو لممارسة النشاط الذي لو منفعة عامة أو تشكؿ إمتيا اًز لممصمحة العمومية
المقصودة أو تسند بمقتضى القانوف إلى الييئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكمفة بالنشاط
الذي لو منفعة عامة .".بمعنى أف المشرع يسند تسيير المرفؽ العمومي لممياه عف طريؽ
تخصيص المنشآت واليياكؿ التابعة لألمالؾ العمومية اإلصطناعية لمؤسسات عمومية في
إطار عقد إمتياز تسيير الخدمات.
كما صدرت أيضا في سنة  1994تعميمة عف و ازرة الداخمية والجماعات المحمية رقـ-94
 842/3المتعمقة بإمتياز المرافؽ العمومية المحمية وتأجيرىا ،2وقد أعطت لإلمتياز األفضمية
واألولوية بالنسبة لطرؽ التسيير األخرى ،وعرفتو في صفحتيا الثالثة عمى النحو التالي  ":عقد
تكمؼ بمقتضاه اإلدارة المختصة فرداً أو شركة خاصة بإدارة مرفؽ عاـ واستغاللو لمدة معينة
مف الزمف ،بواسطة عماؿ وأمواؿ يقدميا صاحب حؽ اإلمتياز 'الممتزـ' عمى مسؤوليتو مقابؿ
رسوـ يدفعيا المنتفعوف مف خدماتو ،وذلؾ في إطار النظاـ القانوني الذي يخضع لو ىذا
المرفؽ.".
وقد تطرقت التعميمة السالفة الذكر إلى المرافؽ العمومية التي يمكف أف تكوف محالً
لمتسيير واإلستغالؿ عف طريؽ اإلمتياز  ،مف بينيا مرفؽ المياه الصالحة لمشرب والمياه القذرة .

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  454/91المؤرخ في  ، 1991/10/23يحدد شروط إدارة األمالؾ الخاصة والعامة التابعة لمدولة

وتسييرىا ويضبط كيفيات ذلؾ  ،ج.ر  ،رقـ  ، 60المؤرخة في  ، 1991/11/24ص 2312؛ الممغى بموجب المرسوـ التنفيذي
رقـ  427/12المؤرخ في  ،2012/12/ 16ج.ر ،رقـ  ،69المؤرخة في .2012/12/19

2

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،و ازرة الداخمية والجماعات المحمية  ،التعميمة رقـ  842/3-94المؤرخة في

، 1994 /12/ 07المتعمقة بإمتياز المرافؽ العمومية المحمية وتأجيرىا .
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ثانيا  :معنى اإلمتياز في األمر رقم  13/96المتضمن قانون المياه.1
يكرس ىذا األمر التوجو الجديد مف خالؿ تغيير العالقة القانونية واشراؾ أطراؼ أخرى في
تسيير الموارد المائية في ظِّؿ ظروؼ عجز القطاع العاـ في التسيير ،وذلؾ مف خالؿ المادة 4
المعدلة لممادة  21مف قانوف المياه رقـ  17/83التي تنص..." :عقد مف عقود القانوف العاـ،
تكمؼ اإلدارة بموجبو شخصاً اعتباريا أو خاصا قصد ضماف أداء خدمة ذات منفعة عمومية.
وفي ىذا الصدد يمكف أف تمنح لصالح الييئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحمية
واألشخاص اإلعتبارييف الخاضعيف لمقانوف الخاص .يجب أف تتوفر في ىؤالء األشخاص
اإلعتبارييف الخاضعيف لمقانوف الخاص المؤىالت الضرورية ،وتحدد كيفيات تطبيؽ ذلؾ عف
طريؽ التنظيـ.
يمكف أف يشمؿ اإلمتياز إنجاز ىياكؿ أساسية لمري قصد استغالليا مف طرؼ صاحب
اإلمتياز.".
يتبيف مف تعديؿ قانوف المياه الصادر في سنة  ،1983بأف ىناؾ ثالث مالحظات جوىرية
قد غيرت مف لب إمتياز تسيير الموارد المائية ىي:
 -1صاحب اإلمتياز يمكف أف يكوف مف أشخاص القانوف العاـ أو الخاص ،وبذلؾ نتج عف
تعديؿ قانوف المياه فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لممشاركة في تسيير مرفؽ المياه ،تماشيا مع
التحوالت الجديدة لمدولة المكرسة لنظاـ اقتصاد السوؽ؛ وما تعرفو المؤسسة مف خوصصة لـ
تأتي بنتيجتيا ،لذلؾ تـ المجوء إلى حؿ وسط ،تحتفظ الدولة مف خاللو بممكية المرفؽ واعطاء
الفرصة لمقطاع الخاص مف خالؿ خوصصة التسيير.2
 -2الفقرة الثانية اشترطت امتالؾ الشخص المعنوي الخاص عمى المؤىالت الضرورية لتسيير
الخدمات العمومية لممياه ،والمتمثمة أساسا في الشروط التقنية والمالية ،ويبدو أف ىذه الشروط
المفروضة مف طرؼ المشرع تعكس رغبة المشرع في انجاح التجربة األولى في مشاركة القطاع

1

األمر رقـ  13/96المؤرخ في  1996/06/15المتضمف قانوف المياه ،ج.ر  ،رقـ  37لسنة  ، 1996ص .3

2

أنظر  :ضريفي نادية ،تسيير المرفؽ العاـ والتحوالت الجديدة  ،دار بمقيس  ،دار البيضاء  ،الجزائر ،2010 ،ص .165
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الخاص في تسيير مرفؽ حيوي ،ومف ثـ تفادي العجز في اإلستغالؿ خاصة لما يتطمبو اإلمتياز
مف توفير كافة اإلستثمارات والتجييزات الالزمة لتسيير واستغالؿ المرفؽ العمومي برشادة.
 -3المالحظة الثالثة تتعمؽ بإمكانية أف يشمؿ اإلمتياز إنجاز ىياكؿ أساسية لمري مف أجؿ
استغالليا مف طرؼ صاحب اإلمتياز ،وبيذا أكد ىذا القانوف عمى اإلمتياز بكؿ عناصره  ،أي
إقامة استثمارات ليميزه عف اإليجار التي لـ تفرؽ القوانيف الجزائرية فيما بينيا  ،وبالتالي فيو
يتناسب مع التحوالت واإلطار اإليديولوجي الجديد لمجزائر وبذلؾ أصبح وسيمة ليبرالية لتسيير
المرافؽ العمومية بصفة عامة والمرفؽ العمومي لممياه بصفة خاصة.
إف السياسة المنتيجة في قطاع الموارد المائية آنذاؾ كانت ترتكز أساسا عمى الجانب
اإلستثماري لتوفير المياه والتي تظير بجالء مف خالؿ ميزانية التجييز المتعمقة بتطوير البنى
التحتية والرفع مف القدرات التخزينية ،دوف التفكير في استخداـ الطرؽ األنجع لتسيير ىذا المورد
النادر والذي يظير مف خالؿ التمويؿ الضعيؼ المخصص لصيانة المنشآت وتحسيف نظـ
التوزيع.
غير أف الشيء الممفت لإلنتباه في ىذا اإلطار ،أف فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لإلستثمار
في مجاؿ تسيير مرفؽ المياه قد بقي حب ار عمى ورقا بالنظر لمظروؼ األمنية والسياسية الصعبة
التي كانت تعيشيا البالد التي ال تحفز القطاع الخاص السيما األجنبي عمى المغامرة باستثمار
أمواؿ ضخمة ،فكاف البد مف انتظار حوالي  6سنوات ليظير وبشكؿ واضح وصريح فتح
المجاؿ أماـ أشخاص القانوف الخاص ،لالستثمار في مجاؿ استغالؿ المياه المعدنية الطبيعية و
مياه المنبع وليس في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه.1
وفي ىذا اإلطار صدرت نصوص تنظيمية عدة تؤكد أف اإلمتياز ىو الوسيمة المفضمة
لتسيير الموارد المائية ،مف بينيا المرسوـ التنفيذي رقـ  253/97المتعمؽ بمنح إمتياز الخدمات

1

المرسوـ التنفيذي  196 /04المؤرخ في  ، 2004/06/15المتضمف امتياز استغالؿ المياه المعدنية الطبيعية و مياه المنبع،

ج.ر ،رقـ  ،45المؤرخة في  ،2004/06/18ص .9
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العمومية لمتزويد بماء الشرب والتطيير ،1الذي يعتبر أوؿ نص تطبيقي لنص المادة 21
المعدلة ،وقد أعطى صراحة إمكانية لمبمديات لمنح إمتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه في
مادتو الرابعة بعدما كاف ذلؾ حك اًر عمى الدولة في قانوف المياه الصادر سنة  .1983كما صدر
أيضا القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  18نوفمبر  1998الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي
لمنح إمتياز استغالؿ الخدمات العمومية لمتزويد بماء الشرب والتطيير ،2بحيث تنص المادة 2
منو الواردة تحت عنواف "تعريؼ اإلمتياز" عمى ما يمي  ":طبقا لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا،
يقصد باإلمتياز  ،العقد الذي تكمؼ مف خاللو الدولة أو البمدية المسماة في صمب النص السمطة
مانحة اإلمتياز  ،الشركة أو المؤسس ة المسماة في صمب النص صاحبة اإلمتياز ،بتسيير خدمة
عمومية لتوفير ونقؿ وتوزيع ماء الشرب ،واستغالليا والمحافظة عمييا لمدة محددة مقابؿ أجر
يدفعو المستعمموف.".
يشتمؿ ىذا التعريؼ عمى أىـ العناصر المكونة لمضموف اإلمتياز مف خالؿ تحديد وصفو
القانوني وىو عقد ،ولطبيعة أطرافو (اإلدارة المانحة لإلمتياز وصاحب اإلمتياز) ،ومف ثـ تحديد
محؿ العقد أال وىو تسيير الخدمة العمومية لممياه مف طرؼ صاحب اإلمتياز خالؿ فترة زمنية
محددة ،ويتحصؿ في مقابؿ ىذه الخدمة عمى تسعيرة يدفعيا المستعمموف مقابؿ الخدمة المقدمة
ليـ.3

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  253/97المؤرخ في  1997/07/08الذي يتعمؽ بمنح امتياز الخدمات العمومية لمتزويد بماء الشرب

والتطيير ،ج.ر ،رقـ  ، 46المؤرخة في  ،1997/07/09ص .19

2

القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  1998/11/18المتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمنح إمتياز استغالؿ

الخدمات العمومية لمتزويد بماء الشرب والتطيير ،ج.ر ،رقـ  ،21المؤرخة في  ،1999 /03/ 29ص .14

3

غير أنو فيما يتعمؽ بالمقابؿ المالي الذي يتقاضاه صاحب اإلمتياز يكوف في صيغة رسم وليس أجر كما ورد في المادة ،2

حيث أف ىناؾ فرؽ بيف المصطمحيف ،فالرسـ ىو ذلؾ المقابؿ الذي يتـ الحصوؿ عميو مقابؿ تقديـ خدمة ،بينما األجر مف
منظور اقتصادي ىو عائد العمؿ ،واألجير ىو العامؿ الذي يبيع قوة عممو لرب العمؿ لقاء أجر معموـ؛ لتفصيؿ أكثر راجع:
أكمي نعيمة  ،النظاـ القانوني لعقد اإلمتياز اإلداري في الجزائري ،مذكرة ماجستير ،فرع :قانوف العقود ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،تاريخ المناقشة  ،2013/12/12ص .19
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ثالثا  :اإلمتياز في ظل القانون رقم  12/05المؤرخ في  04أوت  2005المتعمق بالمياه.1
كرس القانوف رقـ  12/05اإلمتياز بحيز أكبر ،بحيث قسمو إلى نوعيف؛ األوؿ يتعمؽ
بامتياز استعماؿ الموارد المائية التابعة لألمالؾ العمومية الطبيعة وىو عقد إداري يبرـ مع
شخص طبيعي أو معنوي ىدفو تسيير واستغالؿ الممؾ العمومي وفؽ دفتر شروط وفي مجاالت
محددة عمى سبيؿ الحصر ،بينما النوع الثاني مف اإلمتياز يتعمؽ بالخدمات العمومية لممياه
والتطيير ،بحيث نالحظ عدـ وجود تعريؼ دقيؽ ليا ،يسمح بتحديد طبيعتو القانونية والعناصر
المكونة لو ،وفي مقابؿ ذلؾ َّ
فإف اإلمتياز في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه ال يمنح إال
لألشخاص اإلعتبارية الخاضعة لمقانوف العاـ دوف ِسواىا مف األشخاص الخاصة ،حيث تنص
المادة  101في فقرتيا الثانية عمى أنو  " :يمكف لمدولة منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية
لممياه ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ عمى أساس دفتر شروط ونظاـ خدمة يصادؽ
عمييما عف طريؽ التنظيـ ."...
يتجمى مف خالؿ الفقرة المذكورة أعاله ،أف المشرع تراجع عف منح اإلمتياز لمقطاع الخاص في
مجاؿ مرفقي المياه والتطيير المكرس في تعديؿ قانوف المياه لسنة  ،1996ويبدو أف سبب ىذا
التراجع يعود باألساس إلى عدـ تحفز القطاع الخاص لتسيير المرفؽ بواسطة اإلمتياز في ظؿ
نظاـ تسعيرة ال تعكس التكاليؼ الحقيقية المتعمقة باإلستغالؿ واإلستثمار .فكرس المشرع مكانو
أسموب آخر لمشاركة القطاع الخاص في التسيير وىو "التسيير المفوض" الذي سنتناولو
بالتفصيؿ الفصؿ الثاني مف نفس الباب.
وتطبيق ًا لما ورد في قانوف المياه مف أحكاـ متعمقة بإمتياز تسيير الموارد المائية ،السيما ما جاء
في أحكاـ المادة  101الفقرة الثانية ،صدرت نصوص تطبيقية لو منيا :
 المرسوـ التنفيذي رقـ  53/08الصادر بتاريخ  09فيفري  2008الذي يتضمف المصادقةعمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتطيير ونظاـ الخدمة المتعمؽ

1

القانوف رقـ  12/05المؤرخ في  ،2005/08/04المتعمؽ بالمياه ،ج.ر ،رقـ  ،60المؤرخة في  ،2005/09/04ص .03
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بو ،1حيث تنص المادة  2مف دفتر الشروط الممحؽ بيذا المرسوـ التنفيذي عمى ما يمي ":
تعريف إمتياز الخدمة العمومية لمتطيير :يتمثؿ إمتياز الخدمة العمومية لمتطيير في ضماف
جمع المياه القذرة المنزلية وكذا تصفيتيا أو تفريغيا ومعالجة أوحاؿ التصفية لغرض إزالتيا
نيائيا.".
 المرسوـ التنفيذي رقـ  54/08الصادر بتاريخ  09فيفري  2008الذي يتضمف المصادقةعمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب ونظاـ
الخدمة المتعمؽ بو.2
وقد ورد تعريؼ لعقد إمتياز تسيير الخدمات العمومية لماء الشرب في المادة الثانية مف دفتر
الشروط الممحؽ بيذا المرسوـ والتي تنص  " :تعريف إمتياز الخدمة العمومية لمتزويد بالماء
الشروب  :يتمثؿ إمتياز الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب في ضماف التزويد بالمياه عف
طريؽ اإلستغالؿ والصيانة والتجديد واعادة تأىيؿ وتطوير منشآت ىياكؿ الحشد
والمعالجة والربط والتخزيف وتوزيع الماء الشروب .
يشمؿ إمتياز الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب عمميات الفوترة وتحصيؿ األسعار
المستحقة مف قبؿ المستعمميف وفقا لنظاـ الفوترة المحدد في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما
وتسعيرات الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب.".
وفي خضـ االصالحات القانونية التي باشرتيا السمطات العمومية سنة  ،2011صدر
القانوف رقـ  10/11المتضمف قانوف البمدية ،وأكد عمى مسؤولية البمدية في ضماف سير
المصالح العمومية التي تيدؼ إلى تمبية حاجيات المواطنيف القاعدية وادارتيا أمالكيا (مف
بينيما المياه ،التطيير ،صيانة الطرقات ،النفايات...إلخ) ،وذلؾ باختيار الطريقة التي تراىا
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  53/08المؤرخ في  ،2008/02/09ال ّذي يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير

2

المرسوـ التنفيذي رقـ  54/08المؤرخ في  ،2008/02/09ال ّذي يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير

باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتطيير ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو ،ج.ر ،رقـ  ،8المؤرخة في  ،2008/02/13ص .08

باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو ،ج.ر ،رقـ  ،8المؤرخة في  ،2008/02/13ص
.15
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مناسبة سواء االستغالؿ المباشر أو المؤسسة العمومية أو اإلمتياز أو التفويض .لـ يؤكد القانوف
أف اإلمتياز يعتبر الطريقة المثمى في التسيير المحمي ،لكف الشيء الذي يمفت االنتباه ىو
المساواة بيف مختمؼ الطرؽ باستعماؿ مصطمح أو الوارد في المادة  150في فقرتيا الثانية،
التي تفيد حسب وجية نظرنا التخيير وليس الترتيب.
ومف ثـ يمكف لمبمدية المجوء مباشرة لإلمتياز لتسيير مرافقيا ،دوف أف تفشؿ طريقة اإلستغالؿ
المباشر في التسيير.
أما بالنسبة لقانوف الوالية رقـ  07/12فمف خالؿ أحكاـ المواد مف  142إلى  149يتبيف أف
المشرع قد جعؿ مف تسيير المصالح العمومية الوالئية –التي يذكر فييا مرفقي المياه والتطيير-
خاضعة لمبدأ االستغالؿ المباشر والتسيير عف طريؽ مؤسسة عمومية ،واستثناء يمكف أف تكوف
محال لإلمتياز طبقا لنص المادة .149
يتجمى إذف عدـ وجود تكامؿ بيف قانوني البمدية والوالية بالنسبة لمدى حرية الجماعات اإلقميمية
في اختيار الطريقة التي تراىا مناسبة في تسيير مصالحيا.
ومف خالؿ ما سبؽ ،يمكف تعريؼ امتياز تسيير مرفؽ المياه عمى أنو عبارة عف عقد تكمؼ
بمقتضاه اإلدارة مانحة اإلمتياز سواءاً كانت الدولة أو الجماعات اإلقميمية ،شخصاً معنوي
خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص لتسيير الخدمة العمومية لمتزويد بمياه الشرب و/أو التطيير
واستغالليا والمحافظة عمييا بكؿ أعبائيا وتحت مسؤوليتو خالؿ مدة محددة ،عمى أساس دفتر
شروط ونظاـ خدمة مصادؽ عمييما ،ويتمقى صاحب اإلمتياز أجره مف المنتفعيف بخدمات
المرفؽ".
ويمكف عمى ضوء ىذا التعريؼ استخالص أىـ عناصر ومميزات عقد امتياز تسيير مرفؽ
المياه:
 عقداإلمتياز ينصَّب عمى المنشآت واليياكؿ التابعة لألمالؾ العمومية اإلصطناعية لممياه :تظيرىذه الخاصية في المادة  102مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه ،حيث كمفت صاحب
إمتياز تسيير الخدمات العمومية لمماء و /أو التطيير في إطار الحدود اإلقميمية لإلمتياز
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باستغالؿ المنشآت واليياكؿ التابعة لألمالؾ العمومية اإلصطناعية لمماء وصيانتيا وتجديدىا
واعادة تأىيميا وتطويرىا.
وتتكوف األمالؾ العمومية اإلصطناعية حسب المادة  16مف نفس القانوف مما يمي :
 -1منشآت ح شد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويميا ومحطات المعالجة والخزانات
ومنشآت نقؿ الماء وتوزيعو عبر شبكات القنوات واألنابيب ،وكذا مرفقاتيا المخصصة لإلستعماؿ
المنزلي قصد تزويد التجمعات الحضرية والريفية بالمياه وصرفيا .
 -2مجمعات المياه القذرة ومياه األمطار ومحطات التصفية ،وكذا مرفقاتيا المخصصة
لإلستعماؿ العمومي لتطيير التجمعات الحضرية والريفية.
 -3المنشآت واليياكؿ التي تعتبر ممؾ يرجع لمدولة بدوف مقابؿ بعد نفاذ اإلمتياز أو التفويض
لإلنجاز و اإلستغالؿ المبرـ مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص.
 أف اإلمتياز ينصب عمى مرفؽ عمومي ذو خصوصية مزدوجة ،فمف جية يتعمؽ بمرفؽعمومي محمي طبقا لمقوانيف المنظمة لمجماعات اإلقميمية ،فال توجد مادة تستخمؼ المياه ،ومف
جية اخرى فإف طرؽ تسييره كثيرة ومتنوعة تتراوح بيف التسيير المباشر ،المؤسسة العمومية،
اإلمتياز ،فض ال عف تفويض الخدمات ،مما يجعؿ القطاع أكثر تعقيدا عف غيره مف القطاعات
األخرى كالكيرباء والغاز واإلتصاالت.
 أف عقد امتياز المرفؽ العمومي لممياه يصنؼ ضمف طائفة العقود اإلدارية لتوافر عمى كافةشروط اعتبار العقد اإلداري مف خالؿ وجود الشخص العاـ طرفا في العالقة (و ازرة الموارد
المائية ،البمدية) ،فضال عف اتصالو بإدارة وتسيير مرفؽ عمومي (المياه) ،مع احتوائو عمى
شروط استثنائية غير مألوفة في القانوف الخاص التي تظير عدـ المساواة بيف األطراؼ
المتعاقدة لفائدة اإلدارة ممثمة في المصمحة العامة.
 أف عقد إمتياز تسيير مرفؽ المياه مف العقود المحددة المدة ،بحيث تتأسس وقتية ىذه العقود عمىتطور المرفؽ العمومي وسمطة المالئمة التي تتمتع بيا إدارة الموارد المائية المانحة لإلمتياز مف
زاوية تغيير طريقة إدارة المرفؽ العمومي لممياه ،وفي الوقت ذاتو بالنسبة لصاحب اإلمتياز عمى
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أساس فكرة التوازف المالي لممرفؽ العمومي ،إذ تحفز وقتية ىذا العقد صاحب اإلمتياز أف
يقتضي مف استغالؿ المرفؽ ما يكافئ نفقاتو وفوائد رأسماؿ المستثمر.1
وقد أكدت المادة الرابعة مف المرسوميف التنفيذييف رقـ  53/08و  54/08المتضمنيف المصادقة
عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتطيير والتزويد بالماء
الشروب ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو عمى التوالي ،عمى أف اإلمتياز يمنح لمدة ثالثيف سنة.
 عماؿ المرفؽ العمومي لمماء المسير عف طريؽ اإلمتياز ،يتبعوف صاحب اإلمتياز مباشرة،وعالقات عمميـ تخضع لمقانوف الخاص وليس لمقانوف اإلداري .رغـ أف اإلدارة المانحة لإلمتياز
تتدخؿ أحيانا وتنص في دفاتر الشروط عمى بعض الشروط والقواعد الخاصة بالعماؿ التابعيف
لصاحب اإلمتياز.2
وقد أكدت المادة  09مف دفتري الشروط النموذجييف لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لممياه
والتطيير ،الصادريف في سنة  ،2008عمى وجوب إخضاع مستخدمي صاحب اإلمتياز إلى
التكويف والمراقبة الطبية ،باإلضافة إلى ضرورة تزويدىـ ببطاقة تثبت وظائفيـ .
الفرع الثاني  :نشأة عقد اإلمتياز في مجال تسيير مرفق المياه .
إف نشأة اإلمتياز في مجاؿ تسيير الخدمات العمومية لممياه ىي نقطة اإلنطالؽ لبناء
النظاـ القانوني الذي يحكمو  ،فيناؾ مجموعة مف القواعد التي تحكـ ىذا العقد وتطبؽ عمى
بدءا بتحديد أطراؼ عقد اإلمتياز (أوال) وصوال إلى بياف طريقة منح ىذا
جميع مراحؿ إنشائوً ،
اإلمتياز ومكوناتو (ثانيا).

أوال  :أطراف عقد اإلمتياز.
إف عقد إمتياز تسيير الموارد المائية لو طرفاف  ،الطرؼ األوؿ ىو الشخص المعنوي العاـ
المانح لإلمتياز  ،أما الطرؼ الثاني فيو الشخص المستفيد مف اإلمتياز "صاحب اإلمتياز".

Edouard Geffray , L’application aux contrats en cours de disposition nouvelles sur la durée des contrats ,
2

1

R.F.D.A , N0 3 , 2009 , P 449 , 450.

جبوري أحمد  ،استغالؿ األمالؾ الوطنية الخاصة عف طريؽ اإلمتياز ،مذكرة ماجستير ،تخصص  :قانوف عقاري  ،كمية

الحقوؽ ،جامعة البميدة ،أفريؿ  ، 2011ص .20
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 )1مانح اإلمتياز :يتـ منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه عف طريؽ الدولة الممثمة
فإف اإلدارة المانحة لإلمتياز ىي مديرية التزويد بالمياه
بعا لذلؾ ّ
بو ازرة الموارد المائية ،وتِ ً

الصالحة لمشرب لدى و ازرة الموارد المائية طبقا لنص المادة  04المرسوـ التنفيذي رقـ

 325/2000الصادر بتاريخ  25أكتوبر  ،2000المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة
الموارد المائية ،1التي تضـ ثالث مديريات فرعية مف بينيا المديرية الفرعية لإلمتياز واصالح
الخدمة العمومية لممياه  ،بحيث تكمؼ ىذه األخيرة حسب نص المادة  04مف نفس المرسوـ بما
يمي  ":مديرية التزويد بالمياه الصالحة لمشرب ،وتكمؼ باإلتصاؿ مع القطاعات المعنية بما يأتي
...:
* المديرية الفرعية لإلمتياز واصالح الخدمة العمومية لممياه  ،وتكمف بما يأتي :
 السير عمى تبعية اليياكؿ القاعدية لمري التابعة لمقطاع إلى األمالؾ الوطنية واعداد المسحالمرتبط بذلؾ،
 إعداد دفتر الشروط إلمتياز الخدمة العمومية لمتزويد بالمياه ومراقبة تنفيذه، وضع كؿ سياسة تتعمؽ بإصالح تسيير الخدمة العمومية إلنتاج المياه وتوزيعيا، إنشاء نظاـ إعالمي في مجاؿ اختصاصيا وتحيينو.".وتباشر مديرية التزويد بالمياه الصالحة لمشرب صالحياتيا تحت إشراؼ الوزير المكمؼ
بالموارد المائية طبقا لممادة  03في فقرتيا السادسة مف المرسوـ التنفيذي رقـ 324/2000
المؤرخ في  25أكتوبر ،2000المحدد لصالحيات وزير الموارد المائية ،2والتي تنص  ":يمارس
وزير الموارد المائية صالحياتو  ،باإلتصاؿ مع القطاعات المعنية في المياديف اآلتية  - :إنجاز

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  325/2000المؤرخ في  ، 2000/10/25المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة الموارد المائية،

ج.ر ،رقـ  ،63المؤرخة في  ،2000/10/25ص  ،14المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  11/08المؤرخ في
 ،2008/01/27ج.ر ،رقـ  ،05الصادرة في  ،2008/01/30ص  ،7والمعدؿ والمتمـ أيضا بالمرسوـ التنفيذي رقـ 291/10
المؤرخ في  ،2010/11/23ج.ر ،رقـ  ،72الصادرة بتاريخ  ،2010/11/28ص .10

2

المرسوـ التنفيذي رقـ  324/2000المؤرخ في  ، 2000/10/25يحدد صالحيات وزير الموارد المائية  ،ج.ر  ،رقـ ،63

المؤرخة في  ، 2000/10/25ص .12
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واستغالؿ وصيانة منشآت حجز المياه ووحدات معالجة وضخ المياه وشبكات التزويد بالمياه
وتخزينيا وتوزيعيا  ،وكذا شبكات ومنشآت التصفية والتطيير ."...،
ولممديرية المركزية لمتزويد بالمياه الصالحة لمشرب مصالح تابعة ليا في إطار مديريات
الري الوالئية في مجاؿ المياه الصالحة لمشرب وتتمثؿ في مصمحة التزويد بالمياه الصالحة
لمشرب المحدثة بموجب المادة  04الفقرة الثانية بالنسبة لمديريات الري المنظمة في خمس
مصالح ،والمادة  05في فقرتيا األولى بالنسبة لمديريات الري الوالئية المنظمة في أربع مصالح،
مف المرسوـ التنفيذي رقـ  187/02الصادر بتاريخ  26ماي  2002المحدد لقواعد تنظيـ
مديريات الري الوالئية وعمميا ،1حيث تنص المادة  02ثالثا وثامنا منو  ":،تكمؼ مديريات الري
الوالئية السيما بما يأتي ... :
 السير عمى تطبيؽ التنظيـ في مجاؿ الموارد المائية ....، ضماف إدارة المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لـ تكف موضوع تفويض.".أما بالنسبة لمتطيير الذي يدخؿ ضمف الخدمات العمومية لممياه بمقتضى المادة  100مف
فإف اإلدارة
قانوف المياهّ .
بعا لذلؾ ّ
فإنو يمنح عف طريؽ الدولة الممثمة بو ازرة الموارد المائية ،وتِ ً
المانحة لإلمتياز ىي مديرية التطيير وحماية البيئة لدى و ازرة الموارد المائية طبقا لنص المادة 5

مف المرسوـ التنفيذي رقـ  325/2000الصادر بتاريخ  2000/10/25المتضمف تنظيـ اإلدارة
المركزية في و ازرة الموارد المائية ،والتي تضـ ثالث مديريات فرعية ،فحسب المادة الخامسة مف
المرسوـ التنفيذي المذكور أعاله فإف المديرية الفرعية لإلمتياز واصالح الخدمة العمومية
لمتطيير تكمؼ بما يمي  ":مديرية التطيير وحماية البيئة  ،وتكمؼ باإلتصاؿ مع القطاعات
المعنية بما يأتي ... :
* المديرية الفرعية لإلمتياز واصالح الخدمة العمومية لمتطيير  ،وتكمف بما يأتي :
 السير عمى تبعية اليياكؿ القاعدية لمري التابعة لمقطاع إلى األمالؾ الوطنية واعداد المسحالمرتبط بذلؾ،
1

ج.ر  ،رقـ  38لسنة  ، 2002المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  226/11المؤرخ في  ، 2011/06/22ج.ر،

رقـ  ، 35المؤرخة في  ، 2011/06/22ص .13
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 إعداد دفتر الشروط إلمتياز الخدمة العمومية لمتطيير ومراقبة تنفيذه، وضع كؿ سياسة تتعمؽ بإصالح تسيير الخدمة العمومية لمتطيير، إنشاء نظاـ إعالمي بمجاؿ اختصاصيا وتحيينو.".وتباشر مديرية التطيير وحماية البيئة صالحياتيا تحت إشراؼ وزير الموارد المائية
بمقتضى المادة  03الفقرة السادسة والسابعة مف المرسوـ التنفيذي رقـ  324/2000المؤرخ في
 25أكتوبر 2000المذكور أعاله ،والتي تنص  ":يمارس وزير الموارد المائية صالحياتو ،
باإلتصاؿ مع القطاعات المعنية في المياديف اآلتية  - :إنجاز واستغالؿ وصيانة منشآت حجز
المياه ووحدات معالجة وضخ المياه وشبكات التزويد بالمياه وتخزينيا وتوزيعيا  ،وكذا شبكات
ومنشآت التصفية والتطيير،
 إنجاز واستغالؿ وصيانة أجيزة التطيير ووحدات تصفية المياه المستعممة ."...،كما خوؿ الم شرع لمبمديات صالحية منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه وفقا لنظاـ
التسيير عف طريؽ مؤسسة عمومية طبقا لنص المادة  04مف نفس المرسوـ والمادة  101الفقرة
الثالثة مف قانوف المياه ،والمادتيف  150و  151مف القانوف رقـ  10/11المؤرخ في
 2011/06/22المتعمؽ بالبمدية.1
أما بالنسبة لموالية فقد خوؿ ليا القانوف رقـ  07/12المؤرخ في  2012/02/21المتعمؽ
بالوالية في المادة  149منو إمكانية منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه ،وذلؾ في حاؿ
تعذر اإلستغالؿ المباشر أو عف طريؽ المؤسسة العمومية المصالح العمومية المذكورة في المادة
 146مف نفس القانوف.2
 )2صاحب اإلمتياز:

يبرـ عقد اإلمتياز بيف اإلدارة المختصة بتنظيـ المرفؽ العمومي لممياه وشخص معنوي عاـ
وىو ما أكدتو المادة  101في فقرتيا الثانية والثالثة مف قانوف المياه ،وكذلؾ المادة األولى الفقرة
1

القانوف رقـ  10/11المؤرخ في  2011/06/22المتعمؽ بالبمدية ،ج.ر ،رقـ  ،37المؤرخة في  ،2011/07/ 03ص .22

2

القانوف رقـ  07/12المؤرخ في  2012/02/21المتعمؽ بالوالية ،ج.ر ،رقـ  ،12المؤرخة في  ،2012/02/29ص .22
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األخيرة مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08المتضمف المصادقة عمى دفتر
الشروط النموذجي لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب ونظاـ الخدمة
المتعمؽ بو  ،والتي تنص  ":يبرـ عقد اإلمتياز بيف السمطة المانحة لإلمتياز والشخص المعنوي
الخاضع لمقانون العام المسمى فيما يأتي  ":صاحب اإلمتياز ".
قيد المشرع تسيير
وفي إطار ضماف الخدمة العمومية لممياه مف الجانب النوعي والكمي ّ

ىذه الخدمة بالتأىيؿ الميني وذلؾ طبقا ألحكاـ المادة  02الفقرة األولى مف المرسوـ التنفيذي

رقـ 252/97الصادر بتاريخ  1997/07/08المتعمؽ بالشيادة الوطنية لمتأىيؿ الميني ،1والتي
تنص  ":تثبت الشيادة الوطنية لمتأىيؿ الميني كفاءات المترشح في تأميف خدمات الماء الصالح
لمشرب و /أو التطيير ذي النوعية الجيدة.".
مع أف المشرع ال يمنح ىذه الشيادة إال لألشخاص المعنوية العامة الخاضعة لمقانوف
وجوبا طبقا
الخاص وىو ما أكدتو المادة  02الفقرة الثانية منو  .ويجب أف تسمـ ىذه الشيادة
ً

لممادتيف  03و 04مف نفس المرسوـ في إطار عقد إمتياز تسيير الخدمة العمومية لمماء الصالح
لمشرب و /أو التطيير لضماف أداء كامؿ لمخدمة العمومية داخؿ المحيط اإلقميمي لإلمتياز .

وتمنح ىذه الشيادة لصاحب اإلمتياز حؽ تسيير الخدمة العمومية بمقتضى عقد إمتياز أو
أكثر داخؿ نطاؽ بمدية أو تجمع عدة بمديات  ،وتخوؿ ىذه الشيادة حقا لحامميا في طمب شيادة
تأىيؿ لمحيط إمتياز مف درجة أعمى نظ ار وأف المادتيف  06و 07قد قسمت تصاعديا محيطات
اإلمتياز عمى المستوى البمدي باإلعتماد عمى احتواء البمدية لعدد معيف مف المشتركيف .
ولمحصوؿ عمى الشيادة الوطنية لمتأىيؿ الميني ،يجب عمى طالبيا إيداع ممؼ تأىيؿ
يتكوف مف الوثائؽ المنصوص عمييا في المادة  13مف نفس المرسوـ .
وتقوـ المجنة الوطنية لمتأىيؿ الميني التابعة لو ازرة الموارد المائية بدراسة ىذه الممفات والبت
أف ىذه
فييا وتسميـ الشيادات الوطنية وكذا اتخاذ الق اررات فيما يخص طمبات التجديد بحكـ ّ
1

المرسوـ التنفيذي  252/97المؤرخ في  ،1997/07/08يتعمؽ بالشيادة الوطنية لمتأىيؿ الميني ،ج.ر ،رقـ  ،46المؤرخة

في ،1997/07/09ص .16
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الشيادات مؤقة وتدوـ لمدة سنتيف وذلؾ طبقا لممادتيف  09و  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 252/97المؤرخ في  1997/07/08المذكور أعاله.
فرض المشرع الجزائري أيضا موازاة مع شيادة التأىيؿ الوطني لمخدمة العمومية لمماء
والتطيير ،شيادة التخصص والتصنيؼ الميني لممؤسسات التي تعمؿ في إطار إنجاز األشغاؿ
العمومية لمري (المياه) ضمف أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ  289/93الصادر في
 1993/11/28الذي يوجب عمى جميع المؤسسات التي تعمؿ في إطار إنجاز الصفقات
العمومية في ميداف البناء واألشغاؿ العمومية والري أف تكوف ليا شيادة التخصص والتصنيؼ
المينييف. 1
وتيدؼ شيادة التخصص والتصنيؼ إلى تقويـ وتقييـ القدرة البشرية  ،المالية والتقنية
الخاصة بيذه المؤسسة في مدى إمكانية إنجازىا لألشغاؿ العمومية المتعمقة بالري (المياه)
ويتعمؽ األمر ىنا بالكفاءة والنجاعة في اإلنجاز ،بحيث تنص المادة  02مف نفس المرسوـ ّأنو":
يحدد التخصص مدى قدرة المؤسسة عمى القياـ بوسائميا الخاصة البشرية والمادية والتقنية
بإنجاز األشغاؿ حسب نوعيا ودرجة تعقدىا .
يحدد التصنيؼ أىمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتيا عمى إنجاز األشغاؿ ذات
الحجـ المعيف عمى أساس المعايير المحددة في المادة  07أدناه.".
وتسمـ ىذه الشيادة مف طرؼ وزير الموارد المائية بعد أخذ رأي المجنة اإلستشارية الوطنية
أو الوالي المختص إقميميا بعد أخذ رأي المجنة اإلستشارية الوالئية .واذا كاف نشاط المؤسسة
شامال لعدة قطاعات مع أنو يغمب مجاؿ نشاطيا قطاع المياه ،فإف تسميـ ىذه الشيادة يتـ مف
طرؼ الوزير الذي يدخؿ النشاط الرئيسي لممؤسسة ضمف صالحياتو ،وفي ىذه الحالة الوزير
المكمؼ بالموارد المائية .
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  289/93المؤرخ في  ،1993/11/28يوجب عمى جميع المؤسسات التي تعمؿ في إطار إنجاز

الصفقات العمومية في ميداف البناء واألشغاؿ العمومية والري أف تكوف ليا شيادة التخصص والتصنيؼ الميني ،ج.ر ،رقـ ،79
المؤرخة في  ،1993/12/01ص  ،12المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  114/05المؤرخ في ، 2005/04/07

ج.ر ،رقـ  ،26المؤرخة في  ،2005/04/10ص .4
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وقد أجاز المشرع في المادة  23مف نفس المرسوـ تجديد الشيادة بتقديـ طمب التجديد
والممؼ خالؿ الستة أشير التي تسبؽ تاريخ انتياء الصالحية.
ثانيا  :طريقة منح اإلمتياز ومكوناتو.
تطرؽ قانوف المياه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو إلى كيفية منح اإلمتياز في مجاؿ
الخدمات العمومية لممياه وكذا مكوناتو والمتمثمة أساسا في ثالث وثائؽ أػساسية.
 )1طريقة منح اإلمتياز :تختمؼ الطريقة التي تتـ بيا عممية منح إمتياز تسيير الخدمات
العمومية لممياه باختالؼ طبيعة السمطة اإلدارية المانحة لو  ،إف كانت مركزية أو محمية .
أ /منح اإلمتياز عمى المستوى المركزي  :يتـ منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه عمى
المستوى المركزي بموجب قرار صادر مف الوزير المكمؼ بالموارد المائية ،وىو ما أكدتو المادة
 03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  54/08المتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي
لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو ،والتي
تنص  ":يمنح اإلمتياز لتسيير الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب بقرار مف الوزير المكمؼ
ويتضمف ىذا القرار دفتر الشروط الخاص الممحؽ بو الذي يضـ البنود المنصوص عمييا
في دفتر الشروط النموذجي والمنصوص عميو في أحكاـ المادة  02مف المرسوميف التنفيذييف
المصادؽ عمييما في  .2008كما يجب أف ينشر قرار المنح ىذا في الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لممادة  04مف المرسوميف التنفيذييف المذكوريف أعاله .
وما تجب اإلشارة إليو في ىذا اإلطار ،ىو عدـ صدور القرار الوزاري المذكور أعاله إلى
يومنا ىذا ،رغـ تمتع الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير بإمتياز تسيير الخدمات العمومية
لممياه الصالحة لمشرب والتطيير ،وىو ما يشكؿ فراغ قانوني يجب تداركو .
لكف يبدو أف ال سبب الرئيسي الذي أجؿ صدور ىذا القرار ىو عدـ إكتماؿ عممية الجرد لألمالؾ
والمنشآت واليياكؿ المسممة لصاحب اإلمتياز ،ىذه األخيرة تتطمب وقت طويؿ عمى اعتبار أنيا
تشمؿ األمالؾ والمنشآت التالية :
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 جرد لجميع األمالؾ المنقولة والعقارية الموجودة داخؿ وخارج النطاؽ الممنوح والمذكورفي الممحؽ الثاني مف دفتري الشروط النموذجييف.
 جرد جميع المنشآت واليياكؿ المتعمقة بالتزويد بالماء الشروب و /أو التطيير. جرد جميع الوثائؽ التقنية الضرورية الستغالؿ المنشآت واليياكؿ.فإنو مف
أما فيما يخص اإلجراءات المتبعة لمنح إمتياز تسيير المرفؽ العمومي لممياه ّ ،

خالؿ بحث واستق ارء مجموع النصوص القانونية المنظمة لإلمتياز ،فإننا لـ نجد أي نص خاص
ينظـ كيفية منحو عكس المرفؽ العمومي المحمي .
عقدا يغمب
أف أىمية موضوع إمتياز تسيير مرفؽ المياه عمى المستوى الوطني تجعؿ منو ً
غير ّ

عميو الطابع الش خصي  ،لذلؾ تتمتع اإلدارة (و ازرة الموارد المائية) بحرية واسعة في إختيار
المتعاقد معيا الذي ستعيد إليو ميمة ومسؤولية تسيير المرفؽ ،مما يقتضي ثقة شخصية عالية
في مقدرة الممتزـ عمى تنفيذ المياـ الموكمة إليو وباألخص عمى الصعيد المالي والفني.
ب /منح اإلمتياز عمى المستوى المحمي  :قبؿ أف يبرـ عقد اإلمتياز ،مف الضروري أف يقرر
المجمس الشعبي الوالئي و /أو البمدي إعتماد اإلمتياز كطريقة لتسيير المرفؽ العمومي لممياه،
وذلؾ بموجب مداولة مصادؽ عمييا مف طرؼ السمطة الوصية الممثمة في الوالي .
فبعد أف يقرر المجمس التداولي إعتماد تقنية اإلمتياز لتسيير مرفؽ المياه  ،تطبؽ مجموعة
اإلجراءات التي تقوـ بيا الييئة التنفيذية مف إعداد دفتر الشروط وتحرير لعقد اإلمتياز النيائي
الذي يتـ عرضو عمى المجمس التداولي لمناقشتو والموافقة عميو .
لكف العقد ال ينعقد مف الناحية القانونية إال بعد المصادقة عميو مف قبؿ الوالي المختص
إقميميا بموجب قرار ،وىذا ما أكدتو التعميمة الصادرة عف وزارة الداخمية والجماعات المحمية.
وفي ىذا الصدد ،تنص المادة  149الفقرة الثانية والثالثة مف القانوف رقـ  07/12المتعمؽ
بالوالية ... ":يخضع اإلمتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عف طريؽ التنظيـ ويصادؽ عميو
حسب القواعد واإلجراءات المعموؿ بيا .
ويصادؽ عمى العقود المبرمة في ىذا الشأف طبقا ألحكاـ المادة  54مف ىذا القانوف.".
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وما تجب اإلشارة إليو ىو وجوب إحتراـ اإلدارة المانحة لإلمتياز لممعايير الموضوعية عند
إختيار المتعاقد معيا (الكفاءة والقدرة المالية) وأف تتـ ىذه اإلجراءات في عمنية وشفافية تامة.1
 )2مكونات اإلمتياز :يتكوف عقد اإلمتياز في مجاؿ تسيير الموارد المائية مف وثائؽ عدة تشكؿ
وحدة متكاممة وتكوف البناء النيائي لعقد اإلمتياز .
أ /دفتر الشروط  :وىو يشكؿ المنبع األساسي لشروط إمتياز تسيير مرفؽ الموارد المائية .حيث
يحدد بدقة الشروط الفنية التي تنظـ قواعد وشروط سير المرفؽ وكذلؾ الحقوؽ واإللتزامات
المتبادلة لطرفي العقد.2
لذلؾ يمثؿ دفتر الشروط الجزء األطوؿ في عقد اإلمتياز ،حيث يحتوي عمى نوعيف مف
الشروط ىي :
* الشروط ذات الطابع التنظيمي  :وىي التي تتعمؽ بالقواعد التقنية لسير مرفؽ المياه ،توضع مف
قبؿ اإلدارة دوف تدخؿ مف صاحب اإلمتياز وعميو أف يقبميا مف دوف نقاش.
* الشروط التعاقدية  :وىي التي تيـ طرفي عقد اإلمتياز كتمؾ المتعمقة باألعباء المالية المتبادلة
بيف الجية اإلدارية مانحة اإلمتياز مف جية والممتزـ مف جية أخرى ،ومدة اإلمتياز
وكذا المزايا المالية التي تتعيد اإلدارة بتقديميا لمممتزـ .
ب اإلمتياز لذلؾ يتوجب عمى الجماعات اإلقميمية عند إعدادىا ليذه
إف ىذه الوثيقة تعتبر لُ ْ

الوثيقة أف تحرص عمى مطابقتيا لدفاتر الشروط النموذجية المعدة مسبقا .

ب /عقد اإلمتياز  :وىو إتفاؽ بيف اإلدارة المانحة لإلمتياز وصاحب اإلمتياز حيث يقتصر عمى
تحديد طرفي اإلمتياز بدقة ،وضبط مضموف اإلتفاؽ الذي يتمثؿ في إلتزاـ اإلدارة بمنح تسيير
المرفؽ العمومي لممياه لصاحب اإلمتياز ،والتزاـ ىذا األخير باستغالؿ المرفؽ طبقا لقواعد دفتر
الشروط.

1

التعميمة رقـ  842/3-94المؤرخة في  ،1994/12/07المرجع السابؽ ،ص .5

Mohamed Elhannani, Implication du prive la gestion de secteur eau milieu rural, mémoire master spécialise en

2

management des services publics, Institut ville. Territoire et immobilier, Maroc, Décembre 2006, P 46.
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وما تجب اإلشارة إليو  ،أف المرسوميف التنفيذييف المتعمقيف بإمتياز تسيير الخدمة العمومية
لمتزويد بماء الشرب والتطيير ونظاـ الخدمة المتعمؽ بيما ،الصادريف في سنة  2008لـ يشي ار
إلى وثيقة عقد اإلمتياز ولـ يبينا محتواىا ،عكس المرسوـ رقـ  253/97المتعمؽ بمنح إمتياز
أف دفتر الشروط يتـ
الخدمة العمومية لمتزويد بمياه الشرب ،الذي أشار في المادة  06منو عمى ّ
إلحاقو بعقد اإلمتياز ،ويتضمف ىذا األخير كؿ مف :موضوع اإلمتياز واإلختصاص اإلقميمي

الذي لو صمة بالموضوع ،مدة اإلمتياز...إلخ .
غير أف المنشور الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2005/10/23المتضمف تحويؿ تسيير
أنشطة الخدمة العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير إلى الجزائرية لممياه والديواف الوطني
لمتطيير في إطار اإلمتياز ،قد كرس اتفاقية نموذجية لإلمتياز تكوف ممحقة بالمرسوميف
التنفيذييف المصادؽ عمييما سنة  2008إلى جانب دفتر الشروط النموذجي .
ت /الوثيقة المتعمقة بنظام الخدمة  :فضال عف الوثيقة المتضمنة عقد اإلمتياز ودفتر الشروط،
تمحؽ بدفتر الشروط النموذجي وثيقة متعمقة بنظاـ الخدمة ،تتضمف شروط كيفيات توفير الخدمة
العمومية لممياه إلى المستعمميف مف قبؿ صاحب اإلمتياز ،تزيد مف تعداد الشروط التنظيمية
عمى حساب الشروط التعاقدية ،وقد تـ التنصيص عمى ىذه الوثيقة في قانوف المياه مف خالؿ
المادة  101الفقرة الثانية ،وجاءت كممحؽ لدفتري الشروط النموذجييف الصادريف في سنة
 ،2008حيث تضـ  30مادة بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير و 30مادة بالنسبة لمخدمة
العمومية لمتزويد بماء الشرب ،في حيف اكتفت دفاتر الشروط النموذجية السابقة باإلشارة إلييا
فقط دوف الكشؼ عف محتواىا.
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المطمب الثاني :طغيان الطابع التنظيمي عمى الطابع التعاقدي المتياز تسيير مرفق
المياه.
يتميز عقد إمتياز تسيير المرافؽ العمومية بصفة عامة بالطبيعة المختمطة ،لكونو يتضمف
شروط تعاقدية وأخرى تنظيمية. 1
بناءا عمى قاعدة العقد
 -1الشروط التعاقدية  :يتـ اإلتفاؽ عمييا مف قبؿ طرفي عقد اإلمتياز ً

شريعة المتعاقديف  ،وىذه الشروط ال تيـ المرتفقيف مباشرة ،كتمؾ المتعمقة باألعباء المالية
المتبادلة بيف الجية اإلدارية المانحة لإلمتياز مف جية وصاحب اإلمتياز مف جية األخرى،

ومدة اإلمتياز...إلخ .
 -2الشروط التنظيمية  :وىي التي تتعمؽ بسير المرفؽ وتتمثؿ في مجموع القواعد التقنية
لتسيير المرفؽ ،توضع مف قبؿ السمطة مانحة اإلمتياز دوف تدخؿ مف صاحب اإلمتياز ،وعميو
أف يقبميا دوف نقاش ،كالبند المتعمؽ بكيفية وشروط أداء الخدمة .
كما يتجمى مف خالؿ تفحص واستقراء دفتري الشروط النموذجييف لمتسيير باإلمتياز لمخدمات
العمومية لمتزويد بمياه الشرب والتطيير ،بأنيما يحتوياف عمى شروط ذات طابع تنظيمي وأخرى
ذات طابع تعاقدي مع تكريس غمبة الطابع التنظيمي عمى بنودىما ،الشيء الذي يجعؿ دفتر
الشروط وكأنو إتفاقية منشئة لحالة تنظيمية ال غير ،وعمى ىذا األساس سيتـ التطرؽ في ىذا
المطمب إلى الشروط ذات الطابع التنظيمي في فرع أوؿ  ،ثـ إلى الشروط ذات الطابع التعاقدي
في فرع ثاني
الفرع األول  :الشروط ذات الطابع التنظيمي .
المقصود بالشروط التنظيمية كؿ األحكاـ المتعمقة بإنشاء وتنظيـ سير المرفؽ العمومي
لممياه في حد ذاتو ،وقد عرفيا األستاذ  A. De Laubadèreبأنيا  ":تمؾ األحكاـ التي تطبؽ
1

أنظر  :لباد ناصر ،الوجيز في القانوف اإلداري ،الطبعة الرابعة ،دار المجدد لمنشر والتوزيع ،سطيؼ ،الجزائر ،2010 ،ص

.224
أنظر كذلؾ  :محيو أحمد ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية  ،الطبعة الثالثة ،د.ـ.ج  ،الجزائر ،1985 ،ص ،441
.442
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عمى المرفؽ العمومي حتى ولو استغؿ المرفؽ العمومي بطريقة مباشرة مف طرؼ السمطة
العمومية ".1
إذ تتضمف األحكاـ التنظيمية كؿ الشروط ذات الصمة بتنظيـ وتشغيؿ المرفؽ العمومي عمى
أكمؿ وجو ،حيث تشكؿ ىذه الطائفة مف البنود قانوف المرفؽ وىي غير خاضعة لمتعاقد
والتفاوض ،بؿ تخضع إلرادة اإلدارة وحدىا ،2وىناؾ إمكانية تعديميا باإلرادة المنفرد لإلدارة،
وذلؾ َّ
ألف اإلدارة تبقى المسؤوؿ األوؿ واألخير عف المرفؽ العمومي لممياه اتجاه المنتفعيف منو،
َّ
ألف اإلمتياز ليس تنازال كميا بؿ ىو طريقة لتسيير المرافؽ العمومية تتماشى مع النيج الميبرالي .
وتتمثؿ الشروط التنظيمية لعقد إمتياز تسيير الموارد المائية فيما يمي :
أوال  :شروط تسيير واستغالل المرفق العمومي لممياه .

تكتسي األحكاـ المتعمقة بشروط استغالؿ وتسيير الموارد المائية أىمية بالغة باعتبارىا
تدخؿ ض مف مقتضيات تنظيـ المرفؽ ،وىي معرفة بدقة في دفتري الشروط النموذجييف المصادؽ
عمييما في سنة  ( 2008المذكوريف أعاله ) ويمكف ذكرىا عمى النحو التالي :
 -)1شرط ضمان الخدمات العمومية لممياه  :يتعيف عمى صاحب إمتياز تسيير الخدمة العمومية
لمتزويد بمياه الشرب بمقتضى ىذا الشرط ضماف مطابقة ىذا المورد الحيوي مع معايير الشرب
و /أو النوعية المحددة عف طريؽ التنظيـ ،إذ يتوجب عميو أف يضمف باستمرار المراقبة الذاتية
لنوعية المياه الموزعة ،وىو مسؤوؿ عف الخسائر الناجمة عف تدىور نوعية المياه وقد أكدت
عمى ىذا الشرط المادة  13مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ .54/08
وقد صدر مرسوـ تنفيذي سنة  2009وحدد كيفية إجراء تحاليؿ لمراقبة نوعية الماء الموجو
لمشرب بصفة منتظمة واستعماؿ المواد الكيميائية في معالجتيا.3

1

ضريفي نادية  ،المرجع السابؽ ،ص .180

2

أنظر :بف عمية حميد ،إدراة المرافؽ العامة عف طريؽ اإلمتياز د ارسة التجربة الجزائرية ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية

واإلقتصادية والسياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر  ،1عدد  - 3سنة  ،2003ص .125

3

المرسوـ التنفيذي رقـ  414/09المؤرخ في  ،2009/12/15يحدد طبيعة ودورية وطرؽ تحميؿ الماء الموجو لإلستيالؾ

البشري ،ج.ر ،رقـ  ،75المؤرخة في  ،2009/12/20ص .11
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أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير  ،فإنو يتوجب عمى صاحب اإلمتياز جمع المياه
القذرة وصرفيا وتطييرىا وكذا معالجة األوحاؿ الناجمة عف التطيير إلزالتيا النيائية .بحيث أف
المياه والمواد المصنعة المخصصة لإلستعماؿ البشري توجو بكمية قميمة أو كثيرة إلى مجاري
المياه التي يتعيف عمى المكمؼ بالتطيير قبؿ وصوليا إلى الوسط الطبيعي المستقبؿ محوىا أو
معالجتيا إلعادة إستعماليا إلى درجة ضماف نوعية محددة مف المياه بتفريؽ الشوائب العالقة بيا
واألوحاؿ بكيفية تجعؿ ىذه المياه قابمة لمتخزيف أو اإلستعماؿ الخارجي .
 -)2شرط استغالل وصيانة المنشآت واليياكل الموضوعة تحت تصرف صاحب اإلمتياز :بمقتضى
ىذا الشرط يمتزـ صاحب إمتياز الخدمة العمومية لممياه بضماف استغالؿ وصيانة المنشآت
وىياكؿ اإلنتاج والنقؿ والتخزيف والتوزيع  ،كما يتوجب عميو تسيير المنشآت واليياكؿ الممنوحة
بأحسف وجو واصالحيا عمى نفقتو وفي حاؿ عدـ تمكنو مف القياـ بذلؾ  ،تتولى السمطة مانحة
اإلمتياز القياـ بيذه األشغاؿ الضرورية لسير الخدمة وعمى نفقة المكمؼ بالخدمة.
يتضمف ىذا الشرط أيضا إعداد برنامج تقديري دوري لصيانة المنشآت وىياكؿ الخدمة
العمومية لمتزويد بمياه الشرب ،ومسؾ سجؿ تجاري يدوف فيو جميع المعطيات المتعمقة
بالتدخالت .وقد تطرقت إلى ىذه الشروط المواد مف  15إلى  18مف دفتر الشروط الممحؽ
بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08المذكور أعاله.
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير  ،فيتعمؽ ىذا الشرط بضماف السير الحسف وصيانة
واصالح ومراقبة مجموع القنوات الجامعة والمنشآت المكونة لشبكة التطيير ،كما يتكفؿ أيضا
بتصريؼ النفايات واستغالؿ وصيانة محطات برؾ التصفية وتكييؼ سعتيا ،باإلضافة إلى
معالجة األوحاؿ الناتجة عف نظاـ تصفية المياه القذرة.
وقد فرض المشرع عمى صاحب اإلمتياز مسؾ سجؿ تجاري يدوف فيو التدخالت المنفذة
والتطييرات المنجزة وقوائـ األجيزة المعنية باستيالؾ الطاقة .ىذه الشروط تجد مرجعيتيا في
المواد مف  14إلى  27مف المرسوـ التنفيذي رقـ  53/08المذكور أعاله.
 -)3شرط القيام باألشغال  :يتضمف ىذا الشرط بالنسبة لمخدمة العمومية لممياه في القياـ بأشغاؿ
التوصيؿ الخاصة بإيصاؿ الماء لممباني السكنية ومختمؼ النشاطات ووضع العدادات
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وصيانتيا ،حيث يزود صاحب اإلمتياز المشتركيف بعدادات مف نوع خاص مصادؽ عمييا مف
طرؼ الييئات المؤىمة ويتولى صيانتيا عمى نفقتيـ  ،كما يحوي ىذا الشرط قياـ الممتزـ بأشغاؿ
التجديد واعادة التأىيؿ لممنشآت والمعدات المنجزة والواقعة داخؿ محيط اإلمتياز ،وأشغاؿ
التوسيع واستخداـ الطرقات ،ويجد ىذا البند مرجعيتو في المواد مف  19إلى  24مف المرسوـ
التنفيذي رقـ .54/08
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير فيتضمف ىذا الشرط قياـ المكمؼ بالخدمة بأشغاؿ
التوصيؿ بالشبكة العمومية لمتطيير لممباني الواقعة داخؿ األمالؾ العمومية وانجاز كؿ أشغاؿ
إعادة التأىيؿ والتجديد الضرورية لمسير الحسف لمنشآت وىياكؿ التطيير .كما يتكفؿ أيضا
بإنجاز أشغاؿ التوسيع الالزمة لمسير الحسف لمنشآت وىياكؿ التطيير وكذا تنفيذ األشغاؿ
المتعمقة بالتمركز الصحيح لممنشآت وحساب وتراصؼ األبعاد لكؿ أجزاء المنشآت وتمركز
الممحقات لمخططات المرجع ( المواد مف  28إلى  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ .) 53/08
 -)4شرط تأمين الخدمة العمومية لممياه باستمرار  :المقصود بيذا البند السير والعمؿ المنتظـ
والمطّرد لمرفؽ الموارد المائية  ،إذ يتوجب عمى المكمؼ بالخدمة العمومية لمتزويد بمياه الشرب
ضمانيا بصفة دائمة ومستمرة وبدوف توقؼ إال في ثالث حاالت خاصة ىي :
 حالة القوة القاىرة. اإلنقطاع اإلستعجالي و /أو الخاص. التحديد الظرفي إلستعماؿ الموارد المائية.ويجد ىذا الشرط سنده القانوني في المادة  25مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي
رقـ .54/08
فإنو يتوجب عمى المكمؼ بيذه الخدمة
أما بالنسبة لتسيير الخدمة العمومية لمتطييرّ ،

تأمينيا بصفة مستمرة ما عدا في حالة التوقفات الطارئة و /أو الخاصة ،الربط بالشبكة العمومية
لمتطيير ،وىذا الشرط تطرقت إليو المادة  33مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ
.53/08
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 -)5شرط تقديم التقارير والحصائل  :مف أجؿ تمكيف السمطة المانحة لإلمتياز مراقبة صاحب
اإلمتياز  ،يقدـ ىذا األخير التقارير التقنية والمالية الضرورية لتقييـ تقنية اإلمتياز  ،فبالنسبة
لمخدمة العمومية لممياه يشتمؿ التقرير التقني عمى:
 األحجاـ السنوية واألحجاـ الدنيا ،القصوى المنتجة والموزعة وعدد المشتركيف واإلستيالكاتالمتوسطة ونوعية الخدمة.
 نسبة تسربات الماء وأشغاؿ التجديد واعادة التأىيؿ والتوسيع المنجزة والتي ستنجز. العدادات الموضوعة في السنة وعدد المستخدميف.كما تتضمف الحصيمة المالية تفاصيؿ عف نفقات وايرادات صاحب اإلمتياز وتطورىا مقارنة
بالسنة الماضية ،ولقد أقرت ىذا الشرط المادتيف  26و 27مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ
التنفيذي رقـ .54/08
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير  ،فيجد ىذا اإللتزاـ مرجعيتو في المادة  38و  39مف
دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ .53/08
 -)6شرط التأمين  :يتعمؽ ىذا البند بتغطية أصحاب اإلمتياز المسؤولية المدنية لمنشآت
وتجييزات الخدمة العمومية لممياه و /أو التطيير الممنوحة بوثيقة التأميف عف مختمؼ األضرار
الالحقة بالغير مف جراء العقد ،ويجد ىذا الشرط سنده القانوني في المادة  04مف دفتري الشروط
الممحقيف بالمرسوميف التنفيذييف المصادؽ عمييما سنة . 2008
ثانيا  :نظام التسعيرة .
يعرؼ نظاـ تسعيرة الموراد المائية بأنو وسيمة لتحميؿ المشتركيف مجمؿ األعباء المتعمقة
بالخدمة العمومية لمميا ه وأعباء نظاـ التطيير بما في ذلؾ إتاوة التموث مف جية  ،ومف جية
أخرى األرباح المقدرة لإلستغالؿ التجاري لصاحب اإلمتياز وكذا الرسوـ األخرى المسطرة قانونا،
فإف نظاـ التسعيرة يستند إلى مبادئ التوازف المالي
فحسب المادة  138مف قانوف المياه ّ

والتضامف اإلجتماعي ،التحفيز عمى اقتصاد الموارد المائية وحماية نوعيتيا .

وقد صنفت التسعيرة ضمف األحكاـ التنظيمية وليس التعاقدية لسببيف رئيسيف :
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 -1أف التسعيرة تندرج في إطار قواعد تنظيـ المرفؽ العمومي ،وعميو ال يستطيع صاحب
اإلمتياز المجوء إلى زيادة المقابؿ المالي ميما كانت الصعوبات المالية التي تعترضو ،واإلدارة
وحدىا ليا صالحية تعديؿ وتغيير التسعيرة بإرادتيا المنفردة دوف أخذ رأي صاحب اإلمتياز،
كمما دعت الضرورة؛ وقد أقّر المرسوميف التنفيذييف الصادراف في سنة  2008صراحة بأف
التسعيرة تدخؿ ضمف األحكاـ التنظيمية في المادة  21الفقرة األولى و  36عمى التوالي.
ويتعمؽ األمر ىنا بالمرسوـ التنفيذي رقـ  13/05المؤرخ في  2005/01/09المحدد لقواعد
تسعير الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الصالح لمشرب والتطيير وكذا التعريفات المتعمقة بو،1
حيث تنص المادة  02منو  ":يغطي تسعير الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الصالح لمشرب
والتطيير كؿ أو جزء مف األعباء المرتبطة باستغالؿ منشآت وتجييزات الري المرافقة ليا
وصيانتيا وتجديدىا وتطويرىا.".
 -2أما السبب الثاني لتصنيؼ التسعيرة ضمف األحكاـ التنظيمية ،فيكمف في مساسيا
بالمنتفعيف وتنعكس عمى الخدمات العمومية لممياه وخصوصيتيا ،فيي غير قابمة لمتفاوض
والزيادة اإلنفرادية مف طرؼ صاحب اإلمتياز الباحث عف الربح  ،واال فما ىو الفرؽ بيف الخدمة
المقدمة مف القطاع العاـ والخدمة المقدمة مف القطاع الخاص ،فالغرض مف تسيير المرفؽ
العمومي ليس الربح فقط واّنما تحقيؽ واشباع الحاجات العامة  ،لذلؾ قد ال تغطي أحيانا ىذه
التسعيرة النفقات التي يقوـ بيا صاحب اإلمتياز فتمجأ السمطة المانحة إلى تغطية الفارؽ مف

خالؿ اإلعانات التي تيدؼ أساسا لضماف استقرار األسعار وجعؿ ىذه الخدمات في متناوؿ
الجميع بسبب خصوصيتيا وحساسيتيا بالنسبة لممجتمع .

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  13/05المؤرخ في  ، 2005/01/09يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الصالح

لمشرب والتطيير وكذا التعريفات المتعمقة بو  ،ج.ر  ،رقـ  ، 05المؤرخة في  ، 2005/01/12ص.9
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ثالثا  :األحكام المتعمقة بمستخدمي صاحب اإلمتياز .
رغـ أف عالقتيـ مع صاحب اإلمتياز ىي خاضعة لمقانوف الخاص ،إال أنو حسب األستاذ
 A. De Laubadèreيجوز لمسمطة المانحة وضع شروط خاصة ليـ تندرج ضمف البنود
التنظيمية.1
استنادا لذلؾ فقد ورد في المادة  09مف دفتري الشروط الممحقيف بالمرسوميف التنفيذييف
و ً

الصادريف في سنة  ،2008بعض البنود الخاصة بالمستخدميف التي يجب عمى صاحػ ػ ػبػ ػ ػ ػ ػ ػي
اإلمتياز احتراميا ،وتتمثؿ ىذه البنود فيما يمي :
 -)1التكوين  :يتوجب عمى أصحاب اإلمتياز في مجاؿ تسيير الموارد المائية تنظيـ دورات
تكوينية لممستخدميف بغية ضماف استغالؿ أمثؿ لممنشآت .

 -)2الدخول لميياكل  :يقوـ أصحاب اإلمتياز بتزويد األعواف ببطاقة تثبت وظيفتيـ وتسمح ليـ
بالدخوؿ إلى ىياكؿ الخدمات العمومية لمموارد المائية .
 -)3المتابعة الطبية  :بمقتضى المادة  117مف قانوف المياه يخضع كؿ شخص يعمؿ في
منشآت وىياكؿ استغالؿ الخدمات العمومية لممياه لمتابعة طبية وال يمكف لألشخاص المصابيف
بمرض يمكف أف ينتقؿ عف طريؽ المياه ممارسة ىذه الخدمة .
الفرع الثاني  :الشروط ذات الطابع التعاقدي .
يعرفيا الفقيو  Duguitبأنيا تمؾ األحكاـ التي ال نجدىا عند تسيير السمطة العمومية لممرفؽ
العمومي مباشرة ،2وىي التي تضفي عمى اإلمتياز صفة العقد وتخضع لقاعدة العقد شريعة
المتعاقديف  ،حيث أنيا مف صنع ورضا الطرفيف وتطبؽ عمييا نظرية العقود  ،وال يمكف تعديميا
إال بموافقة الطرفيف.
وتتمثؿ الشروط ذات الطابع التعاقدي إلمتياز تسيير الموارد المائية فيما يمي :

Rahal Benamar, op . cité , P 16.
Rahal Benamar, op . cité , P 17.
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2

أوال  :مدة اإلمتياز .
يكوف اإلمتياز دائما لمدة محددة وىذا ىو الفرؽ بيف الخوصصة التي تعني التنازؿ الكمي
عف المرفؽ العمومي ،ونظاـ اإلمتياز الذي يخص التنازؿ عف تسيير واستغالؿ المرفؽ لمدة
معينة وبذلؾ فيو ليس تنازؿ أبدي .
وتتميز عقود اإلمتياز بمدتيا الطويمة التي تصؿ إلى  99سنة وذلؾ ُب ْغية السماح لصاحب

اإلمتياز باسترجاع قيمة اإلستثمارات وكذا األعباء الناتجة عف تسيير واستغالؿ المرفؽ.1

وقد تـ تحديد مدة إمتياز تسيير الموارد المائية ب  30سنة يبدأ سريانيا بالنسبة لإلمتياز
الممنوح مف وزير الموارد المائية مف تاريخ نشر قرار المنح في الجريدة الرسمية طبقا لممادة 04
مف

المرسوميف التنفيذييف المصادؽ عمييما سنة

 ( 2008المذكوريف أعاله ) ،وبالنسبة

إلمتياز تسيير الموارد المائية الممنوح مف طرؼ الجماعات اإلقميمية فيسري ابتداءا مف إمضاء
الطرفيف عمى الوثيقة.
ثانيا  :اإلمتيازات الممنوحة لصاحب اإلمتياز .
يستفيد صاحب اإلمتياز بموجب عقد إمتياز تسيير الموارد المائية مف إمتيازات وفوائد ال
يمكف مصادفتيا عند القياـ بالتسيير المباشر مف طرؼ اإلدارة ،وتدخؿ ىذه اإلمتيازات ضمف
البنود التعاقدية التي اليجوز لمسمطة مانحة اإلمتياز أف تعدليا بإرادتيا المنفردة ،ويمكف حصر
ىذه الشروط عمى النحو التالي:
أساسا في المقابؿ المالي الذي يتمقاه صاحب اإلمتياز بمناسبة
 -)1اإلمتيازات المالية :تتمثؿ
ً
استغالؿ المرفؽ  ،باإلضافة إلى اإلعانات المالية الممنوحة مف طرؼ السمطة مانحة اإلمتياز،

والتسبيقات القابمة لإلسترجاع ،وضماف القروض التي يمجأ إلييا صاحب اإلمتياز.2
 -)2الشرط المتعمق باحتكار صاحب اإلمتياز استغالل المرفق العمومي لممياه  :وينصب ىذا
الشرط في إ لتزاـ اإلدارة مانحة اإلمتياز بعدـ منح نفس اإلمتياز لمتنافسيف محتمميف ،3ولـ يرد
Ibid , P 18.
Yves Delaire , La délégation des services publics locaux – levrault ;3eme Edition , Paris ,2008 , P 313.
Rahal Benamar, op . cité , P 18.
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مثؿ ىذا الشرط في دفتري الشروط المصادؽ عمييما في سنة  ،2008حيث اكتفت المادة 06
منيما ببياف إلتزاـ صاحبي اإلمتياز بتسيير المرفؽ العمومي في نطاؽ اإلمتياز المحدد ليما،
ىذا ما يوحي بإمكانية منح اإلمتياز لمتعامميف آخريف في حدود إقميمية أخرى.1
 -)3األحكام الخاصة بمنح بعض إمتيازات السمطة العامة لصاحب اإلمتياز  :إف عممية تسيير
واستغالؿ المرفؽ العمومي قد تتطمب منحو بعض إمتيازات السمطة العامة التي تعود أصال
لإلدارة مانحة اإلمتياز باعتبارىا الييئة المكمفة بتسيير المرفؽ ،ىذه اإلمتيازات تعتبر وسيمة
قانونية يستعمميا صاحب اإلمتياز بغية ضماف تطبيؽ نظاـ المرفؽ في مواجية المستعمميف،
وكمثاؿ عمى ذلؾ خولت المادة  22الفقرة األولى والثانية مف نظاـ الخدمة العمومية لمتزويد بمياه
الشرب الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08لصاحب اإلمتياز سمطة غمؽ التوصيؿ في حالة
عدـ دفع المستعمميف لفاتورة الخدمات العمومية لممياه خالؿ مدة  15يوما مف استالميا،
باإلضافة إلى إمكانية غمؽ اإلشتراؾ بصفة تمقائية في حاؿ عدـ تسديدىا خالؿ سنة ،مع
إمكانية المتابعة القضائية مف قبؿ صاحب اإلمتياز ضد المستعمميف مف أجؿ تغطية التكاليؼ.
ثالثا  :شرط التوازن المالي .
يعتبر مف أىـ الشروط األساسية في عقد اإلمتياز ،فقد يرد بصفة صريحة أو ضمنية في
العقد  ،فيو يحفظ التوازف المالي لصاحب اإلمتياز ويضمف لو حقو في حالة التقمبات والظروؼ
اإلستثنائية.2
وقد تمت اإلشارة إلى ىذا الشرط في المواد 07و  08و 09مف دفتر الشروط العامة
المحدد ألعباء وتبعات الخدمة العمومية لمجزائرية لممياه.3
وما تجب اإلشارة إليو ىو أف دفتري الشروط المصادؽ عمييما في سنة  ، 2008لـ يتطرقا
إلى ىذا الشرط  ،رغـ أف المشرع في قانوف المياه قد أقره في المادة  140منو ،التي تنص ":في
1

أوكاؿ حسيف ،المرجع السابؽ  ،ص .117

2

سكاؿ خديجة ،ال مرافؽ العمومية المحمية ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة ماجستير ،شعبة إدارية ومالية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر،

 ،2003/2002ص .116

3

القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  ،2002/12/28يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات

الخدمات العمومية لمجزائرية لممياه ،ج.ر  ،رقـ  ،26الصادرة بتاريخ  ،2003/04/13ص .22
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حالة ما إذا أدى تطبيؽ اإللتزامات العارضة إلى أسعار ال تتوافؽ والتكمفة الحقيقية المبررة مف
صاحب اإلمتياز أو المفوض لو يمكف أف يمنح لو تعويض مالي يساوي األعباء اإلضافية التي
تحمميا في ىذا الصدد ".
رابعا  :الشرط الخاص بتسوية الخالفات الناشئة عن تنفيذ العقد .
قد يتفؽ طرفا عقد إمتياز تسيير الموارد المائية عمى حؿ الخالفات الناشئة عف تنفيذ
اإلتفاقية بطريقة ودية  ،وذلؾ لتجنب المجوء إلى القضاء الذي يمزـ المتقاضيف أمامو القياـ
بإجراءات تحتاج إلى كثير مف الوقت.
ومعيار التمييز بيف البنود التنظيمية والتعاقدية إلمتياز تسيير الموارد المائية ىو مدى
بنودا
ارتباط ىذه البنود بتنظيـ وتشغيؿ المرفؽ ،فإذا كانت متصمة بالتنظيـ والتشغيؿ كانت ً

تنظيمية وفي حاؿ كانت مستقمة عنيا كانت تعاقدية.

أخير ىو الطابع المختمط لعقد إمتياز تسيير الموارد المائية مف خالؿ
ًا
وما يمكف قولو

احتوائو ألحكاـ تنظيمية وأخرى تعاقدية ،1غير أنو بالرجوع إلى فحوى العقد ال سيما ما ورد في
دفتري الشروط النموذجييف المصادؽ عمييما في سنة  ، 2008نالحظ تغميب لمبنود التنظيمية
عمى حساب البنود التعاقدية ،فعمى سبيؿ المثاؿ نالحظ أف األحكاـ المتعمقة بشروط استغالؿ
وتسيير المرفؽ العمومي لممياه قد أخذت النصيب األوفر مف دفتري الشروط ،وعمى الرغـ مف
بنودا ذات طابع تعاقدي إال أنيا ال تشكؿ سوى تعاقد ذو طابع تنظيمي ،ألف
تضمف ىذا األخير ً
األساس الذي تستند إليو ىو دفتر الشروط الموض وع مسبقا مف طرؼ اإلدارة المانحة لإلمتياز.

إف السمطة المانحة لإلمتياز والشخص الممتزـ تختمؼ مصالحيما بطريقة متميزة في عقد
إمتياز تسيير الموارد المائية عف ماىو في العقد الخاضع لمقانوف الخاص ،وىذا اإلختالؼ يكمف
أساسا في طبيعة المصمحة  .إذ أف مصمحة صاحب اإلمتياز ىي مجرد مصمحة مالية خاصة
حيث ييدؼ مف وراء تسييره واستغاللو لمرفؽ الموارد المائية الحصوؿ عمى قدر معيف مف
الربح ،في حيف أف مصمحة اإلدارة مانحة اإلمتياز ىي مصمحة عامة ،ألنيا ال تيدؼ مف وراء
1

أوكاؿ حسيف  ،المرجع السابؽ  ،ص .118
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إبراـ ىذا العقد تحقيؽ مصمحة مالية مباشرة ،وانما تيدؼ إلى تسيير فعاؿ وناجع لممرفؽ
العمومي لممياه الذي ىي مسؤولة عنو .
ىذه الفكرة األخيرة ىي مف تحكـ النظاـ القانوني إلمتياز تسيير الموارد المائية ،حيث أف
اإلدارة ممزمة بالحفاظ عمى المصمحة العامة باستعماؿ ما تممكو مف إمتيازات السمطة العامة،
وينتج عف ىذا عدـ التكافؤ بيف اإلرادتيف وتفوؽ اإلدارة وسيطرتيا عمى العقد وبالتالي سيؤثر ال
محالة عمى النظاـ القانوني لمعقد.
كما أف تعمؽ عقد اإلمتياز بتسيير المرفؽ العمومي لممياه سيخضعو لممبادئ التي تحكـ
سير المرافؽ العمومية مف مساواة واستمرار وتكيؼ ،وىذا ما يزيد مف الطابع التنظيمي لمعقد
ويزيد مف تميز نظامو القانوني.

المطمب الثالث :آثار اإلمتياز في مجال الخدمات العمومية لممياه.
يترتب عمى تنفيذ عقد إمتياز تسيير مرفؽ الموارد المائية حقوؽ وواجبات خاصة بكؿ طرؼ
في العقد ،في حيف يظير تفوؽ السمطة مانحة اإلمتياز عمى صاحب اإلمتياز نظ ار لتمتعيا
بسمطات ىامة في مواجيتو ،لكف خصوصية ىذا العقد تجعمو يمقي بظاللو عمى طرؼ آخر
خارج عنو غير أف تنفيذه يؤثر عمى ىذا الطرؼ وىـ المرتفقوف الذيف تنصرؼ إلييـ آثار ىذا
العقد  ،وسيتـ تحت ىذا المطمب تبياف حقوؽ وواجبات صاحب اإلمتياز (فرع أوؿ) ،ثـ القياـ
أخير اإلنتقاؿ إلى إبراز
بدراسة صالحيات وواجبات السمطة المانحة لإلمتياز (فرع ثاني) ،و ًا
الحقوؽ والواجبات الناجمة عف اإلمتياز بالنسبة لممرتفقيف (فرع ثالث).

الفرع األول  :صالحيات وواجبات السمطة مانحة اإلمتياز.
إف جميع الحقوؽ التي تتمتع بيا السمطة مانحة اإلمتياز إنما ىي ناتجة عف طبيعة المرفؽ
العمومي وخصوصية الخدمة التي يتعيف ضمانيا باستمرار؛ وبالنظر ليذه الخصوصية خولت
ليا سمطات متميزة عف قواعد القانوف الخاص باعتبارىا مسؤولة مسؤولية تامة عف تنفيذه.
كما تفرض عمييا في ذات الوقت التزامات تكوف ضرورية إلدارتو بالقدر الذي يتناسب واليدؼ
المنشود مف وجوده.
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أوال  :صالحيات السمطة مانحة اإلمتياز.
تتمتع اإلدارة مانحة اإلمتياز بسمطات واسعة في مواجية المتعاقد معيا إلى حد وصفيا
ومرد ذلؾ أف اإلدارة رغـ تنازليا عف ميمة تسيير مرفؽ
بالغير المألوفة في القانوف الخاص،
ُ
دوما عف تنظيمو وسيره بانتظاـ.
المياه لصاحب اإلمتياز إال أنيا تبقى مسؤولة ً

 -)1مراقبة تسيير الخدمات العمومية لممياه :يقوـ ىذا الحؽ عمى أساس القاعدة التي تقضي
بضرورة سير المرفؽ العمومي لممياه بانتظاـ واطراد ،ومف ثـ ال يمزـ لممارسة ىذا الحؽ أف
ينص عميو صراحة في العقد.
وتراقب السمطة المانحة لإلمتياز تسيير واستغالؿ الخدمة العمومية مباشرة أو بواسطة
ىيئات مراقبة يتـ تعيينيا ،فبالنسبة لييئات الرقابة المعينة تتمثؿ في شرطة المياه ،وسمطة ضبط
مستقمة في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه ،1والتي تكمؼ ب - : 2السير عمى احتراـ المبادئ
التي تُسير األنظمة التسعيرية وتراقب تكاليؼ وتسعيرات الخدمات العمومية لممياه .
 تقوـ بالتحقيقات المتعمقة بتقييـ نوعية الخدمات المقدمة لممستعمميف. مراقبة مدى احتراـ نظاـ تسيير الخدمات العمومية لمموارد المائية .إف الرقابة الممارسة مف قبؿ السمطة مانحة اإلمتياز تنقسـ إلى:
أ /رقابة تقنية :تيدؼ إلى التأكد مف مدى احتراـ صاحب اإلمتياز لقواعد سير المرفؽ العمومي
لممياه المحددة في دفاتر الشروط النموذجية ونظاـ الخدمة المتعمقة بيا ،لذلؾ يتوجب عمى
صاحب اإلمتياز تقديـ تقرير لمسمطة مانحة اإلمتياز في أجؿ ال يتجاوز  06أشير بعد انقضاء
السنة المعنية ،ويتضمف ىذا التقرير عدة عناصر تقنية واحصائية خاصة بالمرفؽ.
ب /رقابة مالية  :تتمثؿ الرقابة المالية في سمطة اإلدارة مانحة اإلمتياز في فحص الحصيمة
المالية التي يمتزـ صاحب اإلمتياز بإعدادىا وتقديميا سنويا إلى جانب التقرير التقني ،وتتضمف
ىذه الحصيمة المعطيات األساسية التالية:
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08المؤرخ في  ،2008/09/27يحدد صالحيات وكذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط الخدمات

العمومية لممياه وعمميا ،ج.ر ،رقـ  ،56المؤرخة في  ،2008/09/28ص .9
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 تفاصيؿ النفقات وتطورىا مقارنة بالسنة الماضية. تفاصيؿ إيرادات اإلستغالؿ التي تبرز منتوجات بيع المياه أو البيع المحتمؿ لمماء المصفى. -)2حق تعديل البنود التنظيمية الواردة في العقد بإرادة اإلدارة المنفردة :يمكف لمسمطة مانحة
اإلمتياز تعديؿ الشروط التنظيمية  ،والمتعمقة عمى الخصوص بسير وتنظيـ مرفؽ المياه ،وذلؾ
حتى يتماشى ىذا األخير مع المستجدات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية الضرورية.1
 -)3حق توقيع جزاءات عمى صاحب اإلمتياز إذا لم ينفذ إلتزاماتو :يجد ىذا الحؽ مصدره في
إمتيازات السمطة العامة ،التي تخوؿ لإلدارة توقيع جزاءات بحؽ صاحب اإلمتياز إلمتناعو ،أو
إىمالو لمقياـ بواجباتو ،واىميا فرض غرامات مالية عمى الممتزـ في حالة عدـ وفائو باإللتزامات
المفروضة عميو في دفتر الشروط دوف اإلخالؿ بتعويض الضرر اتجاه الغير عند اإلقتضاء،
وكذا وضع المرفؽ تحت الحراسة نتيجة إرتكاب صاحب اإلمتياز خطأ جسيـ ثابت. 2
إذ تحؿ اإلدارة محؿ الممتزـ المقصر بصورة مؤقة لتسيير المرفؽ العمومي لممياه عمى حسابو
ونفقتو وتحت مسؤوليتو  ،لضماف سير حسف ومنتظـ وبدوف انقطاع  ،وفي ذات المعنى تنص
المادة  16الفقرة الثانية مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08أنو  ":وفي
حاؿ عدـ تمكف صاحب اإلمتياز مف صيانة المنشآت واليياكؿ ،تنفذ السمطة المانحة لإلمتياز
تمقائيا ،عمى عاتؽ صاحب اإلمتياز ،األشغاؿ الضرورية لسير الخدمة.".
 -)4حق استرداد المرفق قبل نياية مدة اإلمتياز :إذا رأت السمطة العامة أف طريقة اإلمتياز لـ
تعد تتفؽ مع المصمحة العامة التي أنشئ المرفؽ العاـ مف أجميا ،يمكنيا استرداد المرفؽ
العمومي لممياه وتعوض صاحب اإلمتياز عما يمحؽ بو مف أضرار وال يجوز لو أف يحتج بالحؽ
المكتسب وال بالقاعدة الممزمة لمعقد ،بؿ حقو الوحيد ىو التعويض فقط .وتجب اإلشارة ىنا أف
الفسخ لعقد اإلمتياز ال عالقة لو بالفسخ كعقوبة ألف الممتزـ ىنا لـ ُيخؿ بالتزاماتو.
1

لتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع راجع :محمد فاروؽ عبد الحميد  ،نظرية المرفؽ العاـ في القانوف الجزائري بيف المفيوـ

التقميدي واإلشتراكي  ،د.ـ.ج  ،الجزائر  ، 1987 ،ص .9
Marcel Waline, Précis de droit administratif, Edition Montchrestien, Paris, 1969, P 483 et 484.

304

2

 -)5تفويض تسيير الخدمات العمومية لمموارد المائية :يتبمور دور التفويض في فتح مجاؿ تسيير
الخدمات العمومية لممياه لألشخاص المعنوية الخاصة  ،ويسمح في نفس الوقت بتجسيد المبادئ
التي يقوـ عمييا المرفؽ العمومي مف ديمومة وانتظاـ وتطور وكذا توفير الخدمة العمومية لممياه
والتطيير في أغمب الظروؼ .وتماشيا مع ذلؾ  ،تنص المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 324/2000المحدد لصالحيات وزير الموارد المائية ،1أف  ":يكمؼ وزير الموارد المائية مف
أجؿ تكفؿ أحسف بالمرفؽ العاـ لممياه  ،بتكييؼ طرؽ استغالؿ وتسيير المنشآت وشبكات الري
التي تدخؿ في مجاؿ إختصاصو مع مقتضيات إقتصاد السوؽ والمتمحورة أساسا حوؿ تطوير
المنافسة والتفتح عمى القطاع الخاص.".
ثانيا :واجبات السمطة مانحة اإلمتياز.
تقع عمى اإلدارة المانحة لإلمتياز مجموعة مف اإللتزامات اتجاه صاحب اإلمتياز تسري
ابتداءا مف دخوؿ اإلمتياز حيز التنفيذ  ،ومف أىـ الواجبات نذكر:
ً

 -)1تسميم منشآت الموارد المائية بعد منح اإلمتياز :بمجرد منح إمتياز تسيير الموارد المائية
تسمـ السمطة المانحة لإلمتياز لصاحب اإلمتياز جميع اليياكؿ والمنشآت محؿ اإلمتياز
الممنوح ،2وىذا ما أكدتو المادة  12مف دفتري الشروط الممحقيف بالمرسوميف التنفيذييف
المصادؽ عمييما في سنة .2008
ويتـ إثبات تسميـ اليياكؿ الجديدة حسب المادة المذكور أعاله بموجب محضر موقع بيف
السمطة مانحة اإلمتياز وصاحب اإلمتياز مرفؽ بجميع الوثائؽ المنصوص عمييا في المادة 07
أعاله مف نفس المرسوـ .
ويكوف تسميـ اليياكؿ الجديد كما يأتي:
أ /التسميم الكمي :بحيث تستمـ السمطة المانحة لإلمتياز المنشآت واليياكؿ المنجزة كميا أو
بحضور صاحب اإلمتياز .
1
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ب /التسميم الجزئي :إذا كانت األشغاؿ تستدعي التشغيؿ عمى مراحؿ ،يمكف لمسمطة مانحة
اإلمتياز تسميـ ىذه المنشآت واليياكؿ المعنية لصاحب اإلمتياز في ظروؼ تسمح باستغالليا.
 -)2جرد األمالك والمنشآت المودعة لدى صاحب اإلمتياز :يقع عمى عاتؽ السمطة المانحة
لإلمتياز حسب المادة  07مف دفتري الشروط النموذجييف المصادؽ عمييما في سنة  2008قبؿ
تسميـ المنشآت واألمالؾ واليياكؿ لصاحب اإلمتياز القياـ بجردىا سواء أكانت عقارية اـ منقولة
عمى النحو التالي:
 جرد كؿ األمالؾ المنقولة والعقارية الموجودة في داخؿ وخارج النطاؽ الممنوح المذكورة فيالممحؽ الثاني مف دفتر الشروط.
 جرد جميع المنشآت وتجييزات التطيير و /أو ىياكؿ التزويد بمياه الشرب. جرد لجميع الوثائؽ التقنية الضرورية الستغالؿ المنشآت واليياكؿ. -)3ضمان استمرارية المرفق العمومي لممياه :يقع عمى عاتؽ السمطة مانحة اإلمتياز ضرورة
اتخاذ اإلجراءات المناسبة مف أجؿ ضماف اإلستغالؿ المتواصؿ لمموارد المائية ،وىذا إلى غاية
أخذ كؿ مف الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير الحيازة الكاممة لمبنى التحتية والتجييزات
والوسائؿ التي يجب أف تتـ في أجؿ أقصاه شير .وعند الوصوؿ ليذا الطور ،المحضر الذي
سيقاـ بيف الطرفيف سيكرس نقؿ تسيير المرفؽ العمومي لممياه.
 -)4واجب التخصيص :عرفتو المادة  82في فقرتيا األولى مف قانوف األمالؾ الوطنية بأنو":1
استعماؿ ممؾ عقاري أو منقوؿ يممكو شخص عمومي في ميمة تخدـ الصالح العاـ لمنظاـ،
ويتمثؿ في وضع أحد األمالؾ الوطنية الخاصة التي تمتمكيا الدولة أو الجماعات اإلقميمية تحت
تصرؼ دائرة و ازرية أو مصمحة عمومية تابعة ألحدىما وقصد تمكينو مف أداء الميمة المسندة
ليا.".

1
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والذي يمارس بعنواف التجييز بالنسبة لممؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مثؿ
" الجزائرية لممياه " أو " الديواف الوطني لمتطيير " طبقا لممادة  82الفقرة األخيرة مف نفس
القانوف.
فتخصص السمطة مانحة اإلمتياز العقارات التابعة ليا المصنفة ضمف األمالؾ الوطنية
الخاصة وتمنحيا لصاحب اإلمتياز كوسائؿ تسمح لو بالتسيير الحسف لمموارد المائية.
الفرع الثاني  :حقوق وواجبات صاحب اإلمتياز.
تستخمص آثار اإلمتياز بالنسبة لصاحب إمتياز تسيير الموارد المائية أساسا مف بنود عقد
اإلمتياز والتنظيـ ،وعميو سيتـ التطرؽ لحقوؽ صاحب اإلمتياز ،ثـ اإلنتقاؿ إلى بياف واجباتو.
أوال :حقوق صاحب اإلمتياز.
يتمتع صاحب إمتياز تسيير الموارد المائية في مواجية كؿ مف السمطة المانحة لإلمتياز
والمستعمميف  ،بمجموعة مف الحقوؽ يمكف حصرىا عمى النحو التالي:
 -)1اإلنفراد باستغالل المرفق العمومي لممياه داخل محيط اإلمتياز :تنص المادة  06مف دفتر
الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08أنو  ":يتولى صاحب اإلمتياز ضماف الخدمة
العمومية لمتزويد بالماء الشروب في نطاؽ اإلمتياز المحدد في المخططات المذكورة في الممحؽ
األوؿ مف دفتر الشروط الخاص.".
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير فقد نصت عميو المادة  06مف دفتر الشروط الممحؽ
بالمرسوـ التنفيذي رقـ . 53/08
وبمقتضى ذلؾ تتعيد اإلدارة المانحة لإلمتياز بعدـ منح غيره مف المنافسيف التسييالت
التي تمنحيا إياه كاإلعانات المالية والقروض الطويمة المدى ،إذا استمزـ المرفؽ العمومي لممياه
نفقات باىضة في اإلنجاز والصيانة فيصبح صاحب اإلمتياز محتك ار لممرفؽ العمومي احتكا ار
فعمي بسبب عدـ قدرة أي شخص عمى منافستو.1

1

أنظر :القطب مرواف محي الديف ،طرؽ خصخصة المرافؽ العامة اإلمتياز -الشركات المختمطة  - BOT -تفويض المرفؽ
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كما أف ىذا العقد يخوؿ لصاحب اإلمتياز حسب المادة  102مف قانوف المياه القياـ
باألعماؿ الالزمة إلستغالؿ المرفؽ العمومي لممياه.
ويستجيب ىذا الحؽ لمبدأ سير المرفؽ العمومي بانتظاـ واطراد أو كما أطمؽ عميو المشرع
"السير الحسف لمخدمة" وتخوؿ السمطة المانحة لصاحب اإلمتياز سمطات إدارية لمقياـ بالمنشآت
الضرورية لممرفؽ العمومي لممياه مثؿ نزع الممكية ،1وفي ذات اإلطار خولت المادة  07والمادة
 09مف المرسوميف التنفيذييف المصادؽ عمييما في سنة 2001

لمجزائرية لممياه والديواف

الوطني لمتطيير ،صالحية اقتناء الممكية وتسييرىا والتي تعتبر ضرورية ليما طبقا لمقواعد
المتعمقة بنزع الممكية.2
 -)2قبض المقابل المالي من مستعممي المرفق العمومي :يعد ىذا الحؽ مف أىـ الحقوؽ
األساسية لصاحب اإلمتياز المكمؼ بتسيير الموارد المائية  ،عمى إعتبار أنو مستثمر يتوخى
تحقيؽ الربح في إدارتو ليذا المرفؽ .3حيث تنص المادة  102الفقرة الثانية مف قانوف المياه ":
كما يكمؼ صاحب اإلمتياز كذلؾ باإلستغالؿ التجاري لإلمتياز عف طريؽ إدخاؿ مجموع
عمميات الفوترة وتحصيؿ المبالغ المستحقة عمى مستعممي الخدمة العمومية لممياه أو التطيير
طبقا لنظاـ التسعيرة.".
ويعكس ىذا الحؽ إحدى الجوانب األساسية في إضفاء الطابع اإلقتصادي عمى المياه.
وتقع ىذه الرسوـ والتعريفات تحت نظاـ تسعيرة الخدمات العمومية لممياه ،بحيث يغطي
ويجسد قبض ىذه الرسوـ والتعريفات عبر عمميات الفوترة لمستعممي الخدمة العمومية لممياه
جزئيا أو كميا األعباء المالية التي يتحمميا صاحب اإلمتياز في أشغاؿ الصيانة ،التجديد
واإلستثمار ،أي أعماؿ التسيير المنصبة عمى المنشآت و /أو اليياكؿ محؿ عقد اإلمتياز في
اإلستغالؿ التجاري الممارس بعنواف أداء ىذه الخدمة العمومية .
1

أنظر  :الضحاؾ إدريس ،المرجع السابؽ ،ص .91
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القانوف رقـ  11/91المؤرخ في  ، 1991/04/27يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية ،ج.ر  ،رقـ

 ، 21المؤرخة في  ، 1991/05/08ص .693
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أنظر :ىياـ مروة  ،القانوف اإلداري الخاص ( المرافؽ العامة وطرؽ إدارتيا ػ اإلستمالؾ األشغاؿ العامة ػ التنظيـ المدني )،
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وتتـ فوترة وتحصيؿ المبالغ المستحقة لمستعممي الخدمة العمومية لممياه و التطيير حسب
المادة  06مف نفس المرسوـ ،مف قبؿ صاحب اإلمتياز المستغؿ لمخدمة العمومية لممياه ،وذلؾ
بمقتضى اتفاقية تبرـ بيف صاحب اإلمتياز المستغؿ لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب
والمكمؼ باستغالؿ الخدمة العمومية لمتطيير.
ويؤكد ىذا اإلجراء الطابع العمومي لممؤسسات صاحبة اإلمتياز في الخدمات العمومية
لممياه مف خالؿ توحيد مستحقاتيا في فاتورة واحدة لممستعمميف .حتى واف كاف لصاحب اإلمتياز
الحؽ بعنواف اإلستغالؿ التجاري لممرفؽ العمومي لممياه قبض المبالغ المالية المستحقة في تأدية
الخدمة العمومية لممياه  ،فال يجوز لو فرض رسوـ أو أتاوة إال تمؾ المحددة بواسطة التنظيـ،
وىذا ما أكدتو المادة  21الفقرة األولى مف دفتر الشروط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ ،54/08
والتي تنص  ":تحدد تسعيرات الخدمة العمومية لمماء الشروب طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ
بو.".
ومراعاة لمصمحة صاحب اإلمتياز في ممارسة حؽ اإلستغالؿ التجاري لمرفؽ المياه وكذلؾ
المستعمؿ في نفس ا لوقت المعني بمبدأي المساواة والمنفعة العامة لممرفؽ العمومي  ،فقد أوجد
المشرع إجراءات مراجعة التعريفات المقررة في نص المادة  142مف قانوف المياه .
لذلؾ فرضت المادة  141مف نفس القانوف عمى صاحب اإلمتياز تقديـ تقارير سنوية تتعمؽ
أساسا بالجانب التقني والمالي ،ستسمح لمسمطة مانحة اإلمتياز مف المعرفة الحقيقية ألداء
الخدمات العمومية لممياه .
 -)3ضمان التوازن المالي لمعقد :إف استغالؿ صاحب اإلمتياز لمرفؽ عمومي ما بمقتضى عقد
إمتياز ال يخمو مف المخاطرة ،والمقصود بالتوازف المالي مواجية صاحب اإلمتياز أعماؿ السمطة
المانحة التي قد تؤدي إلى اختالؿ في التوازف المالي لممرفؽ العمومي محؿ اإلمتياز ،كأف تقوـ
السمطة المختصة في منح اإلمتياز بإجراء تعديالت جوىرية في نظاـ سير المرفؽ العمومي أو
تخفيضات بميغة في أسعار الخدمات ،بحيث ينجـ عف ذلؾ خسائر وأضرار تصيب صاحب
اإلمتياز األمر الذي ي خوؿ لو الحؽ في الرجوع عمى اإلدارة إلعادة التوازف المالي وفقا لنظرية
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فعؿ األمير ،1وفي ذات السياؽ تنص المادة  140مف قانوف المياه أنو  ":في حالة ما إذا أدى
تطبيؽ اإللتزامات العارضة إلى أسعار ال تتوافؽ والتكمفة الحقيقية المبررة مف صاحب اإلمتياز
أو المفوض لو ،ي مكف أف يمنح لو تعويض مالي يساوي األعباء المالية اإلضافية التي تحمميا
في ىذا الصدد.".
وقد ال يعود أحيانا اإلخالؿ بالتوازف المالي لمعقد بسبب فعؿ اإلدارة وال صاحب اإلمتياز،
أي بفعؿ ظروؼ غير منتظرة تتسبب في أعباء مالية باىضة عمى صاحب اإلمتياز ،فيحؽ لو
طمب إعادة التوازف المالي لمعقد عمى أساس نظرية الظروؼ الطارئة.2
 -)4تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه :خولت المادة  104مف قانوف المياه لصاحب
إمتياز الخدمات العمومية لممياه حؽ تفويض كؿ أو جزء مف تسيير ىذه الخدمة محؿ اإلمتياز
الممنوح لمتعامميف عمومييف أو خواص ليـ مؤىالت مينية وضمانات مالية كافية .غير أف
المادة  105مف نفس القانوف ألزمت صاحب اإلمتياز عرض ىذا التفويض عمى المنافسة،
وبالتالي فإف المشرع خوؿ لصاحب اإلمتياز إبراـ صفقة عمومية في إطار اإلمتياز مثمو مثؿ
اإلدارة المكمفة بالموارد المائية ،لكوف ىذا األخير يسير مرفؽ عمومي مف جية ولكونو شخصا
مف أشخاص القانوف العاـ مف جية أخرى ،نظ ار وأف المادة  06مف المرسوـ الرئاسي رقـ
 247/15المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ 3تنص ":ال تطبؽ أحكاـ
ىذا الباب إال عمى الصفقات العمومية محؿ نفقات :الدولة؛ الجماعات اإلقميمية؛ المؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري؛ والمؤسسات العمومية الخاضعة لمتشريع الذي يحكـ النشاط
التجاري عندما تكمؼ بإنجاز عممية ،ممولة كميا أو جزئيا ،بمساىمة مؤقتة أو نيائية مف الدولة
أو الجماعات اإلقميمية".
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أنظر  :صدراتي صدراتي  ،نظرية التوازف المالي لمعقد اإلداري  ،بحث مقدـ لنيؿ درجة ماجستير في العموـ اإلدارية والمالية ،

معيد الحقوؽ والعموـ اإلدارية ،بف عكنوف ،جامعة الجزائر ،1984 -1983 ،ص  47وما بعدىا.

2

نفس المرجع  ،ص .91

3

المرسوـ الرئاسي رقـ  ،247/15المؤرخ في  ،2015/90/16يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ،

ج.ر ،رقـ  ،50المؤرخة في  ،2015/09/20ص .3
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عمى أنو في نفس الوقت يجب أف ينصب التفويض عمى إنجاز مشاريع في إطار عقد
أشغاؿ عمومية محؿ تمويؿ مف ميزانية الدولة مف جية ،ومف جية أخرى يتعيف عمى صاحب
ض طمب الموافقة المسبقة مف إدارة الموارد المائية ،وىذا ما أكدتو المادة  108مف
المفَ ِو ْ
اإلمتياز ُ

قانوف المياه .

ثانيا  :واجبات صاحب اإلمتياز.
يقع عمى عاتؽ صاحب إمتياز تسيير الموارد المائية مجموعة مف اإللتزامات ،اليدؼ
الرئسي منيا ضماف سير حسف ومنتظـ لمخدمات العمومية لمموارد المائية.
 -)1القيام باإلنشاءات الضرورية لتسيير المرفق العمومي :إف المنشآت واليياكؿ المشكمة في
مجموعيا لممرفؽ العمومي لممياه تعود ممكيتيا لمدولة أو البمديات طبقا لنص المادة  16مف
قانوف المياه ،والتي تعد في نفس الوقت السمطات المانحة لإلمتياز ،فميا أف تعمد إلى إقامة ىذه
المنشآت واليياكؿ الضرورية بنفسيا لتوفير ىذه الخدمة في إطار عقود األشغاؿ العمومية ثـ
تمنح بعد ذلؾ إمتياز تسيير ىذه الخدمة العمومية لممياه لصاحب اإلمتياز أو أف تكمؼ ىذا
األخير ببدأ األشغاؿ العامة الضرورية لتسيير ىذا المرفؽ بمقتضى عقد مقاولة مبرـ مع السمطة
تبعا
مانحة اإلمتياز ،بإقامة المنشآت واليياكؿ الالزمة ويكوف اإللتزاـ باستغالؿ المرفؽ العمومي ً

أصال ،باعتباره المقابؿ الذي يتحصؿ عميو صاحب اإلمتياز في تنفيذ األشغاؿ.
ال ً

غير أننا نالحظ بأف المشرع في المادة  102مف قانوف المياه يحصر نطاؽ تسيير
الخدمات العمومية لممياه بالنسبة لصاحب اإلمتياز في استغالؿ ،صيانة وتجديد واعادة التأىيؿ
وتطوير المنشآت واليياكؿ التابعة لألمالؾ العمومية اإلصطناعية ،أي األمالؾ المنجزة مف قبؿ
الدولة والجماعات اإلقميمية أو تنجز لحسابيا.
فالجزائرية لممياه صاحبة إمتياز تسيير الخدمات العمومية لمياه الشرب ُخوؿ ليا صالحية

القياـ بأشغاؿ عمومية لحسابيا الخاص في إطار ميمتيا في العديد مف المواد الواردة بالمرسوـ

التنفيذي رقـ  101/01المتضمف إنشائيا ،ومف أبرزىا ما جاء في المادة  08الفقرة األولى التي
تنص  ":تكمؼ المؤسسة عمى الخصوص بالمياـ العممية اآلتية  - :إنشاء كؿ تنظيـ أو ىيكؿ
يتعمؽ بيدفيا في كؿ مكاف مف التراب الوطني "...،؛ وكذلؾ نص المادة  09الفقرة الثالثة مف
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نفس المرسوـ ،التي تنص  ":يمكف أف تقوـ المؤسسة زيادة عمى ذلؾ ،بما يمي  - :القياـ ببناء
أو إقامة أو تييئة كؿ الوسائؿ الضرورية لنشاطيا وانجاز كؿ أشغاؿ المنشآت لحسابيا الخاص
أو لحساب الغير ."...،
واألمر مثيؿ بالنسبة لمديواف الوطني لمتطيير صاحب إمتياز تسيير الخدمة العمومية
لمتطيير ،الذي خوؿ لو صالحية القياـ بأشغاؿ عمومية في إطار ميمتو لحسابو الخاص ،وىو
ما ترجمتو عديد المواد المدرجة في المرسوـ التنفيذي رقـ  102/01المتضمف إنشائو ،ومف
أبرزىا المادة  11في فقرتيا الثالثة  ،التي تنص  ":يمكف أف تقوـ المؤسسة زيادة عمى ذلؾ ،بما
يمي - :القياـ ببناء أو إقامة أو تييئة كؿ الوسائؿ الضرورية لنشاطيا وانجاز كؿ أشغاؿ
اإلنشآت لحسابيا الخاص أو لحساب الغير ،طبقا ليدفيا ."...،
وىذا ما يتماشى مع أحكاـ المادة  08مف دفتري الشروط المصادؽ عمييما في سنة
بأف المنشآت واليياكؿ المنجزة لمخدمات العمومية لممياه مف ميزانية
 ،2008والتي يستفاد منيا ّ

الدولة ىي ممؾ لمسمطة مانحة اإلمتياز  ،أما األمالؾ المكتسبة أو المنجزة مف األمواؿ الخاصة
فتشكؿ ممؾ لصاحب اإلمتياز .

 -)2اإللتزام باستغالل المرفق العمومي لممياه :يعد ىذا اإللتزاـ أمر جوىري في عقد اإلمتياز
وأساس وجوده ،بحيث يجب أف يقوـ صاحب اإلمتياز باستغالؿ المرفؽ بنفسو ،وال يجوز التنازؿ
عف اإللت ازمات الممقاة عمى عاتقو إلى الغير ،إال بعد أخذ إذف مف السمطة مانحة اإلمتياز .1كما
يقع عميو أيضا ضماف سيرورة المرفؽ العمومي لمموارد المائية بصفة مستمرة ومنتظمة ومسايرة
لمتطور .
بحيث يجب أال تنقطع خدمات المرفؽ العمومي لممياه ،بأف يكفؿ صاحب اإلمتياز استمرار
توفير الماء وانتظامو ليس فقط بموجب عقد اإلمتياز بؿ بموجب القانوف .

1

لباد ناصر ،المرجع السابق ،ص .222
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لتأتي المادة  102مف القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه وتقرر حؽ اإلستغالؿ ،حيث
تنص  ":يكمؼ صاحب إمتياز الخدمات العمومية لمماء والتطيير في إطار الحدود اإلقميمية
باستغالؿ المنشآت واليياكؿ التابعة لألمالؾ اإلصطناعية لمماء."...
وقد أكدت المادة  13مف دفتر الشرط الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08عمى شروط
استغالؿ الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب والمتمثمة أساسا في:
 وجوب ضماف توفير المياه لممشتركيف بصفة مستمرة داخؿ نطاؽ اإلمتياز ،باستثناءالحاالت المنصوص عمييا في المادة  25مف نفس المرسوـ وىي  :حالة القوة القاىرة ،اإلنقطاع
اإلستعجالي أو الخاص ،التحديد الظرفي الستعماؿ المياه عندما يفوؽ الطمب اليومي لممياه
اإلنتاج اليومي .
 ضرورة مطابقة الماء الموزع لمعايير صالحية الماء الشروب ،وقياـ صاحب اإلمتيازبالمراقبة الذاتية لنوعيتو بصفة منتظمة .
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير ،فقد أكدت المادة  33مف دفتر الشروط الممحؽ
بالمرسوـ التنفيذي رقـ  53/08عمى ضرورة استمرار الخدمة العمومية لمتطيير وعدـ توقفيا إال
في حالة التوقفات الطارئة أو الخاصة أو الربط بالشبكة العمومية لمتطيير.
ويبقى صاحب اإلمتياز في كؿ الحاالت خاضعا لمرقابة الفنية  ،والمالية لإلدارة مانحة
اإلمتياز وتحت إش ارفيا وفقا لعقد اإلمتياز ودفتر شروط والقانوف ،وال تنصب ىذه المراقبة إال
عمى تسيير المرفؽ دوف إدارتو بحيث ال تحؿ اإلدارة محؿ صاحب اإلمتياز وذلؾ بيدؼ حماية
الجميور المستعمؿ ،ومتابعة اإلعانات المالية المقدمة إف وجدت .
 -)3القيام بأشغال التييئة :إف المياه النابعة مف مختمؼ الموارد المائية ىي عبارة عف أوساط
حية وىي معرضة لمتوحؿ أو التمؼ مف جراء العوامؿ الطبيعية واإلنسانية ،لذلؾ يجب القياـ
بالصيانة المنتظمة ليا بيدؼ إرجاعيا لحالتيا الطبيعية .1كما تمتد أشغاؿ التحسيف عند تاريخ
1

أنظر :مرسمي محمد ،المياه في الوطف العربي ،مجمة المبرز ،المدرسة العميا لألساتذة ،بوزريعة ،العدد  ،12جانفي  -جواف
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سرياف مفعوؿ اإلمتياز لكؿ المنشآت واليياكؿ واألجيزة المرصودة ألداء الخدمة العمومية لممياه،
وىو ما أشارت إليو المادة  102مف قانوف المياه.
وتيدؼ ىذه األعماؿ بصفة أصمية إلى تحقيؽ المنفعة العامة بتزويد مستعممي ىذه
المنشآت واليياكؿ بالمياه وبالخدمة العمومية لمتطيير بتمكينيـ مف صرؼ المياه المستعممة في
شبكات التطيير.
ويجد ىذا اإللتزاـ مرجعيتو في نص المادتيف  05و  67الفقرة الثانية مف القانوف رقـ
 30/90المتضمف األمالؾ الوطنية ،التي تنص  ":يترتب عمى حماية األمالؾ الوطنية نوعاف
مف التبعات ىما - :اإللتزاـ بصيانة األمالؾ الوطنية العمومية .
وتفرضو القواعد القانونية الخاصة التي تخضع ليا الييئة أو المصمحة المسيرة."...
وعمى ىذا األساس يمتزـ صاحب اإلمتياز وعمى نفقتو بأشغاؿ الصيانة واإلصالحات الكبرى
الالزمة لتوفير وحسف سير الخدمة العمومية لممياه وذلؾ بصيانة واصالح جميع المنشآت
والتجييزات الواقعة في محيط اإلمتياز الممنوح  .كما يمتزـ بصيانة العدادات المستعممة في قياس
كميات المياه عمى نفقة المشتركيف حتى تبقى صالحة لضماف العد الصحيح لكميات المياه
المستيمكة.
أما بالنسبة ألشغاؿ تجديد المنشآت ،فقد أكدت ىذا اإللتزاـ المادة  21مف دفتر الشرط
الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08المذكور أعاله ،وكذلؾ المادة  30مف دفتر الشروط
الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ . 53/08
 -)4التسيير العقالني لمموارد المائية :ينطوي ىذا اإللتزاـ بالنسبة لصاحب اإلمتياز عمى قاعدة
اقتصاد استعماؿ الماء لممستفيديف مف الخدمة العمومية لممياه ،باستعماؿ صاحب اإلمتياز
المناىج والتجييزات التي تيدؼ إلى اقتصاد الماء عبر مراحؿ أداء ىذه الخدمة مف اإلنتاج إلى
التوزيع .
ويتبمور إلتزاـ التسيير العقالني لمموارد المائية في كؿ مف دفتر الشروط ونظاـ التسعيرة
عبر مراحؿ إقامة العدادات مف أجؿ الحصوؿ عمى معطيات إحصائية لكمية إنتاج الماء
واستيالكو .ىذه المعطيات يتعيف عمى صاحب اإلمتياز تقديميا لإلدارة المكمفة بالموارد المائية،
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التي َستُ ِع ْد نظاـ لإلعالـ حوؿ الماء طبقا لممادة  67مف قانوف المياه وىو ما أطمؽ عميو المشرع
بنظاـ التسيير المدمج لإلعالـ حوؿ الماء ،المنظـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 326/08

المؤرخ في .12008/10/19
ويتجسد ىذا اإللتزاـ في نظاـ الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب فيما يخص عدادات
المياه وما يفرضو مف تدابير صارمة ودقيقة في عمميا ،والمسطرة في المواد مف  11إلى 17
مف نظاـ الخدمة الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ . 54/08
كما يتعيف عمى صاحب اإلمتياز ترقية عمميات اإلعالـ والتحسيس الرامية إلى اقتصاد
الماء مف طرؼ مستعممي الخدمة العمومية لممياه مف خالؿ حمالت تحسيسية واعالمية في
مناسبات ليا عالقة بالموارد المائية مثؿ اليوـ العالمي لمماء المقرر في  22مارس مف كؿ سنة.
 -)5حماية األوساط المستقبمة لممياه من التموث :يستجيب ىذا اإللتزاـ لقاعدة حماية المياه
ومجارييا مف التموث الذي قد يتحقؽ بإدخاؿ أي مادة في الوسط المائي مف شأنيا أف تغير
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمماء ،وتتسبب في مخاطر عمى صحة اإلنساف وتضر
بالحيواف والنباتات البرية والمائية ،وىو ما أقرتو المادة  04في فقرتيا التاسعة مف القانوف رقـ
 10/03المؤرخ في  2003/07/19المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.2
سادسا  :تسميم المنشآت والتجييزات بانقضاء مدة اإلمتياز .

ويشمؿ ىذا التسميـ باإلضافة إلى المنشآت والتجييزات الممموكة مف طرؼ السمطة مانحة
اإلمتياز  ،المنشآت والتجييزات المنجزة مف أجؿ تسيير المرفؽ العمومي لمموارد المائية داخؿ
محيط اإلمتياز والتي ىي جزء منو ،بحيث ال يمكف لصاحب اإلمتياز أداء الخدمة العمومية
لممياه بدونيا والتي تصبح بدورىا بانقضاء مدة اإلمتياز مم ًكا يرجع لمسمطة المانحة لإلمتياز.
ويجد ىذا اإللتزاـ مرجعيتو القانونية في المادة  17مف قانوف المياه ،والمادة  05مف دفتري
الشروط المصادؽ عمييما في سنة  ( 2008المذكوريف أعاله ).
1

أنظر  :ج.ر  ،رقـ  ، 60المؤرخة في  ، 2008/10/19ص .8

2

ج.ر  ،رقـ  ، 43المؤرخة في  ، 2003/07/20ص .9
315

الفرع الثالث  :الحقوق والواجبات الناجمة عن اإلمتياز بالنسبة لممرتفقين.
آثار بالنسبة لممرتفقيف ،وستُوضح فيما يمي
يرتب عقد اإلمتياز في مجاؿ تسيير مرفؽ المياه ًا

ىذه اآلثار ناظريف إلييا مف زاوية حقوؽ وواجبات المرتفقيف اتجاه طرفي العقد.
أوال  :حقوق المرتفقين اتجاه طرفي العقد.

يتمتع المرتفقوف اتجاه طرفي عقد إمتياز تسيير الموارد المائية بمجموعة مف الحقوؽ ،والتي
يمكف حصرىا في النقاط التالية:
إف مستعمؿ المياه قبؿ تعاقده يكوف لو
 -)1الحق في اإلنتفاع من خدمات المرفق العمومي لممياهّ :
الحؽ في اإلستفادة مف المرفؽ العمومي ،والذي ال يجوز لصاحب اإلمتياز اإلمتناع عف التعاقد

معو عند طمبو بغير حؽ أو سبب قانوني.
وتنقسـ عقود اإلشتركات بالنسبة لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب حسب المواد 03
و  04و  05مف نظاـ الخدمة الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  ، 54/08عمى النحو التالي :
قر أو محال لمنشاطات
أ /اإلشتراك العادي :يمنح لكؿ شخص طبيعي أو معنوي يشغؿ م ًا
الصناعية والحرفية أو خدماتية ،ويعد ىذا اإلشت ارؾ لمدة سنة قابمة لمتجديد الضمني.

ب /اإلشتراك المؤقت :يمنح ىذا اإلشتراؾ لمدة محددة إلى المقاوليف الخواص إلحتياجات
الورشات المرخص بيا ،منظمي المعارض والتظاىرات ،مستغمي ومستعممي أو مالكي
المؤسسات المتنقمة المرخص بيا.
ث /اإلشتراك الخاص :يمكف أف يكوف محؿ إشتراؾ خاص يؤدي إلى إبراـ اتفاقية خاصة ،وذلؾ
في حاؿ اإلشتراكات الموافقة الستيالكات البمديات ،اإلشتراكات التي تمنح لمناطؽ النشاطات
التي تضمف تحت مسؤوليتيا تسيير نظاـ توزيع مياىيا.
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير ،فيترتب عمى قبوؿ طمب التوصيؿ مف طرؼ صاحب
اإلمتياز حسب المادة  05مف نظاـ الخدمة العمومية لمتطيير الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ
 ،53/08إعداد عقد لتوصيؿ البناية أو المؤسسة بالشبكة العمومية لمتطيير ،موقع مف الطرفيف
لمدة غير محددة.
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 -)2الحق في السير الطبيعي لممرفق العمومي لممياه :إف الحقوؽ التي يمنحيا مبدأ التكيؼ
نوعا مف اإللتزامات التي تفرض عمى عاتؽ الشخص المكمؼ
لممنتفعيف ،تشكؿ في وجييا اآلخر ً

بإدارة المرفؽ العمومي لمموارد المائية .فالمنتفع لو الحؽ في السير الطبيعي لمرفؽ المياه ،وحقو
ىذ ا يدخؿ في إطار واجب الوسيمة وليس واجب النتيجة الذي يقع عمى عاتؽ صاحب اإلمتياز
المكمؼ بتحقيؽ المرفؽَّ ،
ألف ضرورات المصمحة العامة قد تؤدي إلى تطبيؽ مبدأ التكيؼ
بصورة تضر بالمنتفعيف.1
 -)3الحق في الرقابة :لعؿ إعطاء المنتفعيف مف خدمات مرفؽ المياه موضوع اإلمتياز  ،حؽ
الرقابة أثناء تسييره  ،إنما يجد مصدره في كوف المنتفع يشكؿ المحور الثالثي في تقنية اإلمتياز
بعد السمطة العمومية والمستثمر مف جية ،وألف الرقابة وممارستيا ليست حؽ بؿ واجب يقع
2
أف يطمبوا مف اإلدارة التدخؿ إلجبار
ليـ
فإف
،
عمى عاتؽ السمطة مانحة اإلمتياز أصال
ْ
ّ

صاحب اإلمتياز عمى تنفيذ إلتزاماتو ومراعاة شروط العقد ،فإف رفضت اإلدارة التدخؿ صراحة
جاز لممنتفعيف الطعف باإللغاء في قرار الرفض ىذا لمخالفتو القانوف.3
 -)4حق إلغاء وتحويل عقد اإلشتراك :يتـ ذلؾ بعد تقديـ طمب مف المشترؾ إلى صاحب اإلمتياز
عف طريؽ رسالة موصى عمييا ،وتكوف التكاليؼ الناجمة عف إلغاء أو تحويؿ التوصيؿ عمى
عاتؽ المشترؾ وتتـ فوترة حجـ المياه المسجمة في العداد ،أو المقدرة في يوـ انتياء خدمة العداد
حسب التقييـ الذي يعده صاحب اإلمتياز ،ىذا الحؽ أكدتو المادة  06مف نظاـ الخدمة الممحؽ
بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08والمادة  12مف نظاـ الخدمة الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ
.53/08

1

أنظر  :القطب مرواف محي الديف ،المرجع السابؽ ،ص .85

3

أنظر  :راغب الحمو ماجد ،العقود اإلدارية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2009 ،ص .203

Jean - François Auby, op .cité, P 93.
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2

ثالثا :واجبات المرتفقين.
في مقابؿ الحقوؽ التي يتمتع بيا المنتفعيف مف الخدمات العمومية لمموارد المائية ،تُمقى
عمى عاتقيـ واجبات تتعمؽ أساسا بدفع مبمغ التوصيؿ ،وكذلؾ المقابؿ المالي لإلنتفاع مف
الخدمة ،واالمتناع عف القياـ بأعماؿ معرقمة لمسير المنتظـ لممرفؽ.
 -)1تسديد تكمفة التوصيل :يترتب عمى أشغاؿ التوصيؿ المنجزة مف قبؿ صاحب اإلمتياز دفع
مقابؿ مف طرؼ صاحب الطمب ،وفي السياؽ ذاتو تنص المادة  08الفقرة الثانية مف نظاـ
الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  54/08أنو ":ينجز
أشغاؿ إنجاز التوصيالت صاحب اإلمتياز أو تحت إدارتو عف طريؽ مؤسسة معتمدة  ،في مدة
ال تتجاوز  15يوما بعد موافقة صاحب الطمب عمى الكشؼ لممبالغ المستحقة ليذا اإلنجاز.".
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير ،فبمقتضى المادة  14مف نظاـ الخدمة المتعمؽ بو
الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  53/08يترتب عمى كؿ ربط لبناية أو لمؤسسة تفرغ المياه القذرة
المنزلية وغير المنزلية داخؿ الشبكة العمومية لمتطيير تسديد تكمفة التوصيؿ مف طرؼ الطالب
في أجؿ أقصاه  15يوم ا مف تاريخ قبوؿ الكشؼ المعد مف طرؼ صاحب اإلمتياز.
 -)2دفع تسعيرة الخدمات العمومية لممياه :يعد ىذا اإللتزاـ مف اإللتزامات األساسية المفروضة
عمى مستعممي المرفؽ العمومي لمموارد المائية ،بحيث يغطي دفع ىذه الرسوـ والتعريفات عبر
عمميات الفوترة لمستعممي الخدمة العمومية لممياه جزئيا أو كميا ،األعباء المالية التي يتحمميا
صاحب اإلمتياز في أشغاؿ الصيانة ،التجديد واإلستثمار أي أعماؿ التسيير المنصبة عمى
المنشآت واليياكؿ محؿ عقد اإلمتياز.
وقد أقرت المادة  139مف قانوف المياه والمادتيف  04و  06مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 13/05المحدد قواعد تسعيرة الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب والتطيير وكذا التعريفات
المتعمقة بوّ ،أنو تقوـ الييئة المستغمة (األشخاص المعنوية العامة صاحبة إمتياز تسيير الخدمة

العمومية لممياه واإلستغالؿ التجاري لممنشآت واليياكؿ المندرجة في إطار المرفؽ العمومي
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لممياه) المكمفة بأداء الخدمة العمومية لممياه ،بفوترة ىذه الخدمة لممستعمميف المتعاقديف معيا
بمقتضى عقد إشتراؾ.
وتتـ فوترة ىذه الخدمة عمى أساس األمتار المكعبة المستيمكة مف طرؼ كؿ فئة كؿ ثالثة
أشير ( متر مكعب – دج –  3أشير ).
غير أف المادة  09مف المرسوـ التنفيذي رقـ  13/05المؤرخ في  2005/01/09المذكور
أعاله ،تقر بأف فوترة كمية المياه المستيمكة بالنسبة لمفئة األولى (األسر) مرة كؿ ثالثة أشير
عمى أربعة أقساط في السنة.
أما بالنسبة لمفئة الثانية (اإلدارييف والحرفييف ومصالح قطاع الخدمات) والفئة الثالثة
(الوحدات الصناعية والسياحية) فتتـ فوترة كمية المياه المستيمكة كؿ ثالثة أشير بقسط واحد في
السنة ،أي أف الييئة المستغمة توجو لياتيف الفئتيف فاتورة واحدة في السنة .
أف المادة 145
وتقوـ فوترة الخدمة العمومية لممياه عمى أساس نظاـ التسعيرة الثنائية بحكـ ّ

مف قانوف المياه تنص  ":تعد فوترة مستعممي الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب عمى
أساس سمـ األسعار لكؿ منطقة تسعيرية إقميمية وتشمؿ قسميف:

 قسـ متغير يتناسب مبمغو مع الحجـ المستيمؾ خالؿ مدة زمنية معينة ويحسب بعداد خاصأو يحدد جزافيا  ،بصفة استثنائية ،
 -قسـ ثابت يدعى إتاوة ثابة لإلشتراؾ بمبمغ يغطي كالً أو جزًءا مف تكاليؼ الصيانة

والتوصيؿ الخاص وكراء عداد الماء وصيانتو والتسيير التجاري لممستعمميف.".

فإف الفاتورة التي يتحمميا المستعمؿ تتكوف مف عدة عناصر أىميا:
ومف ىنا ّ

حجـ

استيالؾ المشترؾ المسجؿ في العداد ،قسـ ثابت خاص باإلشتراؾ والصيانة لمعداد ،إتاوة
التطيير واتاوة التسيير المخصصة لتمويؿ عمميات صيانة وتجييزات التخزيف وتوزيع المياه،
وتجديدىا وتوسيعيا ،ويصب عائد ىذه اإلتاوة المحصمة مف طرؼ المؤسسة المكمفة بتسيير
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مرفؽ المياه  ،في حسابات تخصي ص خاص  ،تحت عنواف " الصندوؽ الوطني لممياه الصالحة
لمشرب".1
وقد حدد القرار الوزاري الصادرة عف و ازرة الموارد المائية بتاريخ  2005/10/10مبمغي
إتاوتي اإلشتراؾ بالنسبة لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب والتطيير ،2ويكوف ذلؾ وفقا
لمجدوؿ المقرر في نص المادة  02منو .
 -)3تحميل المشتركين مسؤولية حماية العداد :يجد ىذا اإللتزاـ مرجعيتو في المادة  13مف نظاـ
الخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  ،54/08والتي تنص ":
يجب عمى المشترؾ حماية العداد ضد كؿ نوع مف اإلتالؼ ،السيما ضد الصدمات واإلىت اززات
والتقمبات الجوية ...يتحمؿ المشترؾ مسؤولية أي إتالؼ قد يحصؿ لمعداد بسبب إىمالو.".
 -)4اإلمتناع عن القيام بأفعال تؤدي إلى عرقمة حسن سير مرفق المياه :يتعمؽ األمر بالنسبة
لمخدمة العمومية لمتزويد بمياه الشرب في عدـ قياـ المشترؾ باستعماؿ القنوات المصنوعة مف
الرصاص ،الفوالذ المزنؾ أو األسود إلنجاز عمميات التوصيؿ.
أما بالنسبة لمخدمة العمومية لمتطيير ،فقد أكد المشرع في المادة  02مف نظاـ الخدمة
المتعمؽ بيا عمى وجوب إمتناع المستعمميف التفريغ في الشبكة العمومية التطيير السيما المواد
التالية  -المواد القذرة  ،النفايات الصناعية الصمبة والمواد المشعة.
 -المواد السريعة اإللتياب  ،القمامات المنزلية والزيوت ،النفط ومشتقاتو .

1

أنظر  :بساعد عمي ،تسعيرة المرافؽ العمومية  ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في قانوف المؤسسات ،معيد الحقوؽ والعموـ

اإلدارية ،جامعة الجزائر ، 2000 -1999 ،ص .162

2

ج.ر ،رقـ  ،30المؤرخة في  ،2005/10/27ص .43
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المبحث الثالث :محدودية في توفير الخدمات العمومية لممياه في ظل أساليب التسيير
الكالسيكي.
تعتبر إشكالية تسيير المياه مف بيف اإلشكاليات التي تتجاوز األقاليـ والحدود الدولية ،وتعد
الجزائر مف أىـ الدوؿ التي تعاني مف ىذه اإلشكالية حيث عرفت منذ استقالليا العديد مف
المناىج في مجاؿ تسيير المياه مف خالؿ السياسات التي كانت تحكـ الدولة والمناىج المتخذة
في التسيير ،واسقاط ايديولوجياتيا عمى تسيير الخدمات العمومية عامة وخدمات المياه خاصة.
لكنيا انعكست سمبا وأدت إلى حدوث أزمات في مجاؿ تسيير المياه ،ومف بيف أىـ أسباب
األزمات السياسات المائية التي انتيجتيا الحكومات المتعاقبة وما ترتب عنيا مف عدـ استقرار
الوضع في مجاؿ تسيير الموارد المائية سواء مف الناحية التنظيمية أو مف الناحية التشريعية،
ومف خالؿ إنشاء العديد مف اليياكؿ والمؤسسات المكمفة بتسيير الموارد المائية وتوزيعيا عمى
العديد مف القطاعات مما جعؿ منيا في وضع غير مستقر أدى إلى تبديد الكثير مف األمواؿ
العمومية.
لذلؾ سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث دراسة األسباب المؤدية لمحدودية التسيير الكالسيكي
لممرفؽ العمومي لممياه ،وذلؾ بتبياف انعداـ التوازف بيف المياه المتاحة والطمب المتزايد عمييا
(مطمب األوؿ) ،وغياب تسيير عقالني ليا(مطمب الثاني) ،وأخي ار عدـ كفاية تسعيرة المياه في
تغطية تكمفتيا الحقيقية (مطمب الثالث).
المطمب األول :اختالل التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطمب المتزايد عمييا.
يشيد الوضع المائي في الجزائر تدىو ار ممحوظا نتيجة العوامؿ الطبيعية والمناخية وتنامي
الطمب المتزايد عمى المياه نتيجة لمزيادة السكانية ،واستيالؾ الفرد لممياه العذبة المحدودة
بمعدالت كبيرة في كثير مف األنشطة ،وضغط كيفي أدى إلى تدىور نوعيتيا بفعؿ النشاطات
البشرية المختمفة؛ ترتب عنو اختالؿ أو فجوة بيف ما ىو متوفر مف موارد مائية متناقصة وبيف
الطمب المتزايد عمييا ،وىو ما أثر سمبا عمى الخدمات العمومية لممياه المقدمة مف طرؼ القطاع
كما وكيفًا.
العمومي ً
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الفرع األول :الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة.
إف تشخيص العوامؿ األساسية المسببة ألزمة مرفؽ المياه في الجزائر ،يقود بالضرورة إلى
تحميؿ وفيـ المتغيرات الطبيعية والمناخية وأثرىا عمى الموارد المائية المتاحة ،وىذا لعدة
اعتبا ارت ،يأتي في مقدمتيا الموقع الجغرافي لمجزائر الذي يجعميا تنتمي إلى منطقة الدوؿ األقؿ
حظًا مف الماء في العالـ ،ضؼ إلى ذلؾ أف ىذه الوفرة تتعرض إلى ضغوط كمية بسبب الطمب
المتزايد عمييا ،وضغوط كيفية تؤدي إلى تدىور نوعيتيا بفعؿ االنساف.
أوال :ندرة الموارد المائية.
إف األرقاـ واإلحصائيات العالمية المتعمقة بالمياه تولد شعو ار خاطئا حوؿ مدى وفرتيا،
وذلؾ بسبب كثرتيا عمى المستوى العالمي ،وندرتيا عمى المستوى اإلقميمي والوطني ،فالكرة
األرضية تتوفر عمى  1400مميوف ـ 3منيا  %2.5مياه عذبة .إال أنيا غير موزعة توزيعا
عادال ومتوازنا بيف مختمؼ الدوؿ واألقاليـ العالمية ،حيث تبيف الدراسات بأف تسع دوؿ تستحوذ
عمى  %60مف الحجـ العالمي لمماء ،وبالمقابؿ نجد العديد مف الدوؿ ليا موارد مائية ضعيفة
جدا ،حيث يعيش عمى حاليا أكثر مف  % 40في مناطؽ تعاني مف نقص شديد ومتواصؿ في
الماء.1
وتعتبر الجزائر مف بيف البمداف اإلفريقية التي تعاني مف ضعؼ مواردىا المائية وعدـ انتظاميا
وىشاشتيا مف حيث الزماف والمكاف ،نظ ار لطبيعة المناخ السائد فييا الذي يتراوح بيف الجاؼ
وشبو الجاؼ ،بسبب وقوعيا في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط ،األمر الذي أدى إلى
تصنيفيا ضم ف قائمة البمداف األكثر فق ار مف حيث اإلمكانات المائية ،أي تحت الحد األدنى

1

لتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع أنظر مداخمة الخبير الدولي دانياؿ زيمر" "Daniel Zimerحوؿ :المياه في العالـ ،في اطار

الندوة المنظمة مف طرؼ مجمس األمة الجزائري تحت عنواف" :الموارد المائية رىاف القرف الواحد والعشريف" ،منشورات مجمس
األمة ،متخصصة في نشر المحاضرات والندوات المبرمجة عمى مستوى المجمس ،جواف  ،3002ص  5وما بعدىا.
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النظري المحدد مف طرؼ البنؾ الدولي عند حدود 1000ـ 3لمفرد سنويا ،1فبعدما كانت وفرة
المياه تقدر ب1500ـ 3لمفرد سنويا سنة  ،1962لتتراجع عاـ  1990إلى 720ـ ،3و  680ـ

3

عاـ  ،1995لتصؿ عند حدود  630ـ 3سنة  ،1998بينما تقدر في الوقت الراىف بأقؿ 530
ـ3؛ كما تشير الدراسات إلى امكانية وصوليا عتبة  430ـ 3في عاـ  22020إذا ما استمرت
العوامؿ المناخية والسكانية والتسييرية.
جدا ،إذ
انطالقا مف المعطيات السالفة الذكر ،يتبيف أف الجزائر تتميز بموارد مائية محدودة ً

تقدر بأقؿ مف  20مميار ـ 3مما جعميا في صدارة الدوؿ التي تعاني مف مشكمة المياه ،خاصة
وأف مستوى الندرة المائية يؤثر عمى مسار التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية؛ ضؼ إلى
ذلؾ توزيعيا المتفاوت مف الناحية الزمانية والمكانية.
ثانيا :الجفاف.
تتعرض الجزائر منذ أكثر  20سنة إلى جفاؼ شديد ومتواصؿ ،3فمف خالؿ عمميات
الرصد المتابعة بشأف التساقطات المطرية خالؿ الفترة الممتدة مف  1770إلى  ،1989تبيف أف
البالد عرفت سنوات طويمة ومتتالية مف الجفاؼ مس كافة التراب الوطني ،ال سيما المناطؽ

1

حاروش نور الديف ،إستراتيجية إدارة المياه في الجزائر ،دفاتر السياسة والقانوف ،كمية العموـ السياسية واإلعالـ ،جامعة

الجزائر ،2العدد السابع ،جواف  ،3003ص .55
تجب اإلشارة إلى أف المختصيف في مجاؿ المياه يعتمدوف عمى القاعدة التالية في تصنيؼ الدوؿ مائيا:

 دوؿ الضغط المائي :يحصؿ فييا الفرد سنويا ما بيف 0000و  0000ـ.2 دوؿ الندرة المائية :يتحصؿ فييا الفرد سنويا عمى أقؿ مف  0000ـ.2 دوؿ الندرة المائية المطمقة :نصيب الفرد فييا أقؿ مف  500ـ 2سنويا.أنظر :محمد بمغالي ،المرجع السابؽ ،ص .88
2

تقرير حوؿ الماء في الجزائر مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص .05

فبالرغـ مف المشاريع المنجزة أو التي ىي قيد اإلنجاز لبناء السدود واستعماؿ تقنية تحمية مياه البحر ،إال أف العجز المسجؿ في
الماء لغرض الشرب والسقي بمغ سنة  3003حوالي  000مميوف متر مكعب ويتوقع أف يبمغ ممياري متر خالؿ سنة 3035
حسب المشرفيف عمى القطاع؛ ذكرتو محسف زوبيدة ،المرجع السابؽ ،ص .80
3

المقصود بالجفاؼ مف الناحية الييدرولوجية ىبوط منسوب المياه السطحية والجوفية وتصريؼ األنيار دوف المعدؿ المعتاد

ليا ،باإلضافة إلى قمة األمطار؛ فراح رشيد ،المرجع السابؽ ،ص .011
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الغربية التي سجمت فييا أكثر شدة وحدة خالؿ الفترات المتتالة1785-1772 :1؛ -1833
1842؛ 1872-1858؛ 1912-1882؛ 1945-1935؛ 1966-1961؛ ،1989-1972
ضؼ إلى ذلؾ الجفاؼ الذي عرفتو الجزائر خالؿ  25سنة األخيرة ،حيث تراجعت نسبة تساقط
األمطار بنسبة  %50إلى  %60في المناطؽ الوسطى والغربية ،ومف  %5إلى  %30بالشرؽ،
وقد ترتب عف وضعية الجفاؼ السائدة عدة آثار سمبية نوجزىا فيما يمي:
 -1تقميص نسبة التخزيف في السدود الموجودة ب  %80مف طاقتيا اإلجمالية ،مما تسبب في
انخفاض االحتياطي الوطني مف الماء العذب مف مصدره السطحي واستنزاؼ الموارد المائية
الجوفية في شرؽ البالد ،فعمى سبيؿ المثاؿ بمغت الحصص المسجمة عمى مستوى السدود
المستعممة حجـ قدره  1.191مميار متر مكعب ،مقارنة بمتوسط الحجـ السنوي المقدر ب
 2.48مميار متر مكعب مما يبرز عجز قدره .2 %58
 -2تسطير مخططات استعجالية ابتداء مف سنة  1997بموجبيا يتـ تسيير الموارد المائية
المتاحة بصرامة وتقشؼ ،3وذلؾ بالمدف الجزائرية الكبرى كالجزائر العاصمة ووىراف وقسنطينة.
فبالنسبة لمجزائر العاصمة فقد خضعت لمخطط أورساؾ " "ORSECمنذ أفريؿ  1997الذي
أدى إلى توزيع الماء يوـ كؿ ثالثة أياـ عمى سكاف تقدر احتياجاتيـ ب  650ألؼ ـ/3اليوـ مف
الماء الصالح لمشرب سنة  .1998وفي سنة  2001وبموجب البرنامج االستعجالي لمتزود
بالمياه الصالحة لمشرب -المعمف عنو في  19سبتمبر  – 2001أكد عمى تزويد سكاف وأحياء
الجزائر العاصمة بوضع برنامج يوـ كؿ يوميف ،ثـ تحوؿ إلى برنامج يوـ واحد كؿ ثالثة أياـ.4

1

أنظر :بف عيشى بشير كدودة وعادؿ ،اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر :المشاكؿ والحموؿ ،مجمة العموـ اإلنسانية،

جامعة محمد خيضر ،العدد  ،02ص20؛ محمد بمغالي ،المرجع السابؽ ،ص .55
2

مشروع التقرير التمييدي حوؿ الظرؼ اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي الثاني مف سنة  ، 3003المجمس الوطني اإلقتصادي

3

يعتبر ىذا المخطط اإلستعجالي المسطر مف طرؼ السمطات العمومية وسيمة لتقنيف توزيع الماء مف الناحية الزمنية.

4

مشروع التقرير التمييدي حوؿ الظرؼ اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي الثاني مف سنة  ،3003المرجع السابؽ ،ص .50

واإلجتماعي ،الجزائر ،3002 ،ص  50وما بعدىا.
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الوزرة الوصية عمى القطاع برفع المخطط االستعجالي
استمرت ىذه الوضعية إلى غاية اقرار ا
لتزويد العاصمة بماء الشروب يوميا لكف خالؿ فترات زمنية محددة بعد ارتفاع منسوب مياه سد
قدارة إلى  140مميوف ـ ،3حيث أصبح التمويف يتـ يوـ كؿ يوميف.
أما بالنسبة لوالية وىراف ،فقد خضعت في صيؼ  1998إلى برنامج توزيع خاص يتـ بموجبو
توفير الخدمة العمومية لممياه الصالحة لمشرب بمعدؿ يوـ كؿ أربعة أياـ نتيجة الجفاؼ الحاد
الذي ضرب منطقة الغرب الجزائري ،لكف لـ يبقى الوضع عمى حالو فبمجرد التحسف الممحوظ
في مصادر المياه عاـ  1999خاصة امتالء السدود ،تـ تسطير برنامج آخر لمتوزيع في نياية
أفريؿ مف خاللو يتـ توفير الماء مرة كؿ ثالثة أياـ بمعدؿ يقارب  12إلى  18ساعة في أغمب
بمديات والية وىراف.1
وفيما يتعمؽ بوالية قسنطينة ،فقد خضعت بدورىا لبرنامج استعجالي خاص ،عمى اعتبار أنيا
كانت تعاني كذلؾ مف عجز في التمويف بمياه الشرب قدر ب  ،%50بموجب ىذا البرنامج
أصبح المواطف القسنطيني يتـ تزويده بالماء بمعدؿ يوـ كؿ ثالثة أياـ ،لكنو بمجرد تحسف
الوضع عاـ  1999اعتمدت المصالح المختصة برنامج آخر يقضي بتزويد قسنطينة بالمياه
يوميا وخالؿ فترات زمنية محددة.
وفي تصريح لممدير العاـ لمديواف الوطني لألرصاد الجوية لدى نزولو ضيفا عمى منتدى
المجاىد بتاريخ  ،2009/03/16أكد أف الجزائر ستعيش سمسمة مف التقمبات المناخية بشتى
أنواعيا ،مؤكدا أف عددىا سيزداد بشكؿ ممحوظ مقارنة بالسنوات الفارطة ،وأضاؼ أف التغيرات
المناخية التي تسجميا الجزائر مستقبال ستزيد مف اإلحتباس الحراري ،والجفاؼ ،وموجات ح اررة
كثيرة وفيضانات ،واحصاء عدد معتبر مف الحرائؽ ،وىي نفس اإلتجاىات المناخية في كؿ
مناطؽ البحر األبيض المتوسط؛ وحسب الديواف الوطني لألرصاد الجوية فإف الفترة الممتدة مف

1

محسف زوبيدة ،المرجع السابؽ ،ص .50
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 2000إلى  ،2020ستؤدي إلى انخفاض محسوس في نسبة الموارد المائية ،وانخفاض منسوب
المياه والودياف جراء تزايد تبخر الماء.1
إف طوؿ فترة الجفاؼ تدفع إلى التساؤؿ عف استقرار المناخ ،بؿ دراسة كيفية مراعاة مثؿ
ىذه الظاىرة والتخطيط ليا مستقبال ،في اطار ما يعرؼ بالتخطيط المتكامؿ لمموارد المائية ،دوف
انتظار الوقوع في أزمة لتحرؾ السمطات العمومية لمخروج بحموؿ مؤقة غير مكرسة لمبدأ
استم اررية الخدمة العمومية.
ثالثا :بروز ظاىرة اإلنجراف وتوحل السدود.
لقد أدت األمطار المتساقطة بغ ازرة في فترة قصيرة والغطاء النباتي غير الكافي والتضاريس
الناشئة إلى تعرية األحواض المنحدرة ،فحسب الوكالة الوطنية لمموارد المائية مف بيف 35
حوضا منحد ار لمسدود المستغمة تعاني مف ظاىرة التوحؿ بنسبة  %40مف مساحتيا ،ويتعمؽ
األمر بسد بورومي  ،%71إيغيؿ أمدة  ،%60فرقوؽ  ،%53بوحنيفة  ،%39سد قصب
 ،%38وترتب عف ىذه الوضعية توحؿ السدود التي فقدت قسط كبير مف قدرتيا عمى التخزيف.2
فقد توصمت الدراسة التي قامت بيا الوكالة الوطنية لمسدود سنة  ،1986إلى أف التوحؿ بمغ
حجما يقدر ب  300مميوف ـ 3بالنسبة ؿ  16سدا معني بالدراسة ،3وقد وصؿ حجـ الطمي
المترسب سنة  2004في  15سدا كبي ار عند حدود  900مميوف ـ ،3وقد أكد خبراء المخطط
األزرؽ أف نسبة التوحؿ السنوية المتوسطة لمسدود الجزائرية عمى المدى الطويؿ ستصؿ،%30
سدا إلى.4 %50
وأف النسبة التخزينية لمسدود ستصؿ بحموؿ سنة  2050فيً 17
1

فراح رشيد ،واقع ومتطمبات األمف المائي في الجزائر ،مجمة اإلقتصاد الجديد ،مخبر االقتصاد الرقمي ،جامعة الجياللي

بونعامة ،خميس مميانة ،العدد  ،05جانفي  ،3003ص .08
2

تقرير حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص.05

3

بمغالي محمد  ،المرجع السابؽ ،ص .55

4

تقرير حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص.05
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إف قضية توحؿ السدود وتراكميا تطرح مشاكؿ عدة ،فمف جية تضعؼ الطاقة االستيعابية
لمسدود ،ومف جية اخرى فإف القياـ بعممية إزالة األوحاؿ تعتبر عممية صعبة ومعقدة ،سواء مف
الناحية التقنية أو مف الناحية المادية التي تكمؼ كثي ار خزينة الدولة ،فعممية صيانة وتطيير
السدود مف األوحاؿ تتطمب تخصيص أمواؿ معتبرة تكفي لبناء وانجاز سدود جديدة؛ كما أف
التوحؿ تشكؿ خط ار سواء عمى المحيط أو البيئة او الجدوى اإلقتصادية لممشاريع ذات الطابع
اإلستراتيجي.
الفرع الثاني :عوامل بشرية.
إف الظروؼ االجتماعية واإلقتصادية لمجزائر قد تغيرت تغي ار ممحوظا منذ مطمع القرف
الماضي وبداية القرف الحالي بسبب تزايد السكاف وتمركزىـ في المدف وتحسيف ظروؼ المعيشة
والتوسع الحضري والتطور الصناعي وادخاؿ نظـ الري الواسع النطاؽ ،وقد أدى ىذا التطور
السريع إلى توليد ضغط متزايد عمى موارد المياه مما أسفر عف نشوب طمب عمى المياه لـ يكف
موجودا مف قبؿ وظيور تباينات جغرافية مائية وتفاقـ مشكمة تموث المياه في ظؿ غياب ثقافة
بيئية ووعي مائي لدى السكاف.
أوال :النمو السكاني المتزايد.
يعتبر ضماف توفير الخدمات العمومية لممياه باستمرار وتكيؼ مع حاجيات المواطنيف في
الوقت الراىف أمر صعب التحقيؽ ،وذلؾ بالنظر لمزيادة السنوية الممحوظة في عدد السكاف
وتمركزىـ الشديد في المدف ،حيث بمغت النسبة المتوسطة لمنمو السكاني في الجزائر  %2.2ما
بيف سنوات  1993و  ،12002وتشير اإلحصائيات الرسمية إلى انتقاؿ النمو الديمغرافي لمسكاف
مف  15.6مميوف نسمة سنة  1975إلى  37مميوف نسمة سنة  22010ليصؿ في نياية سنة
 2015عند حدود  39مميوف نسمة ،كما يتوقع أف يصؿ عدد السكاف حوالي 44مميوف نسمة في

1

بمغالي محمد ،المرجع السابؽ ،ص .010
2

Avent projet sur le secteur informel : illusions et réalités, conseil national économique et sociale, session plénière
24, 2004, p 31.
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آفاؽ 2020؛ ونظ ار لمعبء الديمغرافي فإنو يتوقع أف تنخفض وفرة الماء لمفرد الواحد إلى
حوالي  338ـ 3في السنة عاـ  ،2020وىو مستوى الندرة المطمقة أو الشح الشديد المائي حسب
التصنيفات الدولية ،وىو ما قد يعيؽ التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لبمد يتميز موارد مائية
محدودة.
لكف الشيء الممفت لإلنتباه في ىذا اإلطار ،ىو التوزيع غير المتوازف لمسكاف مف الناحية
اإلقميمية ،إذ نجد أف غالبيتيـ متمركزوف في الجزء الشمالي لمبالد (ال سيما المناطؽ الساحمية)،
فالمنطقة التمية لوحدىا في مساحة ال تتجاوز  %4تحتوي عمى أكثر مف ثمثي سكاف البالد
(بنسبة قاربت  ، 1)%64ويتوقع أف يرتفع النزوح الريفي نحو المدف الحضرية نياية سنة 2015
إلى  ، %69ويعود السبب الرئيسي لتزايد التمركز السكاني في المناطؽ الحضرية إلى استراتيجية
التنمية الشاممة والمستدامة التي باشرتيا السمطات العمومية والتي تعطي األولوية لمقطاع
الصناعي خالؿ المرحمة اإلشتراكية ،مما نجـ عنو توفير مرافؽ عمومية اجتماعية وثقافية
تضمف العيش الكريـ لممواطف في المدف.2
ثانيا :تدىور نوعية المياه بسبب التموث.
يعتبر تموث المياه ظاىرة خطيرة تؤدي إلى فقداف قسط كبير مف الموارد المائية ،ولقد عرفو
المشرع الجزائري في المادة  98مف قانوف المياه الصادر في سنة  1983السالؼ الذكر(الممغى)
عمى أنو...":كؿ تغيير مضر بمميزات المياه ،تحدثو النشاطات البشرية بصفة مباشرة أو غير
مباشرة مما يجعؿ المياه غير صالحة لإلستعماؿ العادي المثبت"؛ كما عرفو مجموعة مف الخبراء
التابعيف لألمـ المتحدة عمى أنو "إحداث تمؼ أو إفساد لنوعية المياه مف خالؿ مواد بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة مف طرؼ اإلنساف مما يؤدي إلى حدوث خمؿ في النظاـ اإليكولوجي
المائي بما يقمؿ عمى أداء دوروه الطبيعي"؛ كما يعرؼ بصيغة أخرى عمى أنو كؿ ما يدخؿ كتمة

1

تقرير حوؿ حالة ومستقبؿ البيئة في الجزائر ،و ازرة تييئة اإلقميـ والبيئة ،الجزائر ،3000 ،ص .00
Bourahla. A, croissance urbaine et la contrainte de l’eau, Revue IDARA, N° 03, 0555, p 000.

328

2

الماء مف أثر يحدثو اإلنساف فيؤدي إلى تغير الصفات الطبيعية والكيميائية واختالؿ التوازف
الطبيعي في تمؾ الكتمة وبالتالي تضر باإلنساف والكائنات الحية.1
فبالنسبة لنوعية المياه الموزعة لالستيالؾ البشري تشير الدراسات التي قامت بيا الوكالة الوطنية
لمموارد المائية في ىذا الصدد ،أف  %44منيا ذات نوعية جيدة ،و  %44ذات نوعية مرضية،
بينما  %12منيا ذات نوعية رديئة.2
ويرجع التموث المتزايد لممياه في الجزائر إلى عوامؿ متعددة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 -1نقص فعالية مراقبة نوعية المياه ،وذلؾ بالنظر لغياب برنامج وطني لممراقبة والمتابعة
المستمرة.
 -2عدـ تصفية ومعالجة المياه المستعممة.
 -3التسيير العشوائي لممياه المنزلية والصناعية واالستشفائية ،بحيث ىذه تعتبر االستعماالت
المختمفة لممياه المسؤوؿ عف مصادر تموث الموارد المائية وفي تفشي األمراض المتنقمة عبر
المياه .وقد بمغت كميات المياه المطروحة في الوسط الطبيعي سنة  1995حوالي  500مميوف
متر مكعب ،ومف المتوقع أف تصؿ إلى  1.2مميار متر مكعب سنة 2020؛ مع العمـ أف لتر
مف المياه القذرة يؤدي إلى تمويث ثمانية لترات مف المياه العذبة.
ترتب عف الوضعية المذكورة إلى تمويث بعض الودياف والسدود خاصة الواقعة بالقرب مف
المناطؽ الصناعية الكبرى ،فقد كشؼ التقرير الصادر عف و ازرة الصحة والسكاف واصالح
المستشفيات سنة  2003وجود  %73مف السدود الوطنية مموثة كسد بني بيدؿ بتممساف بسبب
مخمفات الشركة الوطنية لمصناعة والنسيج لمدينة سبدو ،وتموث سد بني عمراف بسبب مخمفات
وحدة الدىف والطالء لمدينة األخضرية ،تموث سد لكحؿ بمدينة البويرة نتيجة مخمفات مركب
المنظفات الواقعة في سور الغزالف.

1

ذكره رداوية معمر ،التكمفة المالية لمحماية مف التموث البيئي في إطار المخطط الوطني لمبيئة والتنمية المستديمة ،مذكرة
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مشرع التقرير التمييدي حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المرجع السابؽ ،ص .00
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أما فيما يتعمؽ بالمخمفات الطبية ،فتبمغ الكمية اإلجمالية لمنفايات والمخمفات المتولدة عف
المنشآت اإلستشفائية أكثر مف  125000طف في السنة.
إف األشكاؿ المختمفة مف التموث تشكؿ خطر حقيقي عمى الصحة العمومية لممواطنيف ال سيما
في حالة انتشار األمراض المتنقمة عبر المياه خالؿ السنوات األخيرة ،وخاصة في فصؿ الصيؼ
حيث تكثر األمراض كحمى التيفويد ( )typhoideوالييضة (الكولي ار  ،)choleraواإلسياؿ الذي
يمس بدرجة كبيرة األطفاؿ الذيف ال تتجاوز أعمارىـ الخمسة سنوات.1
 -4اإلستعماؿ المكثؼ لألسمدة مف طرؼ القطاع الفالحي خالؿ سنوات التسعينيات مثؿ
مبيدات األعشاب الضارة والحشرات ،لكف ىذه المواد المستعممة أدت إلى تمويث بعض طبقات
المياه بالشماؿ بسبب تسرب النيتراف الموجودة في األسمدة إلى المياه الجوفية والسطحية.
 -5اختالط مياه الشرب مع مياه الصرؼ الصحي ،بسبب قدـ قنوات الصرؼ الصحي وعدـ
احتراـ المؤسسات المكمفة باألشغاؿ بالقواعد التقنية في البناء والمتعمقة أساسا بالمسافة المطموبة
عند تمرير كؿ مف قنوات توزيع المياه الصالحة لمشرب والمياه القذرة ،وىو ما ترتب عنو تسرب
الماء المموث غمى مراكز تخزيف المياه الشروب.2
وكخطوة وقائي لتفادي تمويث الوسط المائي سطر المشرع في إطار قانوف المياه رقـ -05
 12مجموعة مف اإلجراءات القانونية والتنظيمية الصارمة في المواد مف  43إلى  ،52كما
دعميا بعقوبات صارمة لمف يخالؼ أحكاميا.

1

تقرير حوؿ حالة ومستقبؿ البيئة في الجزائر ،و ازرة تييئة االقميـ والبيئة ،المرجع السابؽ ،ص .81

تجب اإلشارة أف الجزائر تنفؽ سنويا أكثر مف  0.5مميار دينار ( 32مميوف دوالر) لمكافحة األمراض المتنقمة عبر المياه ،عمما
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ثالثا :عدم فعالية الحمالت التوعوية والتحسيس.
إف مشكمة المياه ىي مشكمة مجتمعية وحضرية بالدرجة األولى ،لذلؾ يتعيف تحسيس وتربية
وتوعية المواطف بأىمية وقيمة ىذا المورد الحيوي مف الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية ،وجعمو
عنصر فعاؿ في عممية تسييره.
لكف الشيء المالحظ في ىذا الصدد أف حمالت التحسيس  -بالرغـ مف قمتيا -في مجاؿ
اقتصاد المياه لـ تكف حاسمة في التقميؿ مف التبذير المتعمد ،عمى اعتبار أنيا كانت تطبؽ
بصورة عرضية ،كما أف وسائؿ اإلعالـ لـ تمعب المنوط بيا في توعية األفراد والمؤسسات بأىـ
المشكالت البيئية وضرورة المحافظة عمى الموارد الطبيعية ،وذلؾ عمى عكس الدوؿ المتقدمة
في ىذا المجاؿ التي تستخدـ كؿ الوسائؿ التكنولوجية والتقميدية في حمالت التوعوية حوؿ المياه
كاألنترنت ،الرسائؿ النصية عبر الياتؼ ،الجمعيات...إلخ.
وعميو فإف سبب الوضعية يعود باألساس إلى عدـ اشراؾ كؿ الفئات والييئات المعنية بمسألة
الماء ،ال سيما الجمعيات ذات الطابع البيئي والمدارس والمربوف وكذا فرؽ ومراكز البحوث مف
جية ،واقتصار نشاطات التوعية عمى األياـ الوطنية والعالمية التي ليا عالقة بالمياه والبيئة.
المطمب الثاني :غياب تسيير عقالني لمموارد المائية (عوامل تسييرية).
تعرؼ الجزائر عدة نقائص واختالالت في مجاؿ تسيير وتنظيـ قطاع المياه ،أىميا معاناة
المواطف الجزائري مف عدـ التزويد اليومي بمياه الشرب ،بسبب الكميات اليائمة المفقودة والتي
تصؿ في بعض األحياف إلى 70بالمئة عمى مستوى شبكات تزويد السكاف بمياه الشرب والى
العجز الممحوظ عمى مستوى محطات تصفية المياه المستعممة .ىذا كدليؿ واضح يؤكد عمى أف
جزء مف المشاكؿ التي يعاني منيا قطاع الماء سببيا سوء تسيير(التسيير اإلداري) ،مما أدى
إلى تفاقـ نطاؽ المشكمة.
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الفرع األول :غياب التكامل في مجال قطاع المياه.
يعاني قطاع الموارد المائية في الجزائر مف نقائص جمة ،لذلؾ ال بد مف تشخيص
الوضعية الحالية لممساىمة في ايجاد بديؿ لمتخفيؼ مف حدة مشكمة المياه بالمدف الجزائرية،
والتي تتجمى في غياب التحكـ في العمؿ ،نقص التنسيؽ واإلنسجاـ في مجاؿ برمجة المشاريع.
أوال :في مجال التحكم في العمل.
أدى سوء التحكـ في األعماؿ المنجزة مف طرؼ اإلدارة المختصة إلى تمديد اآلجاؿ إلنجاز
المشاريع وتنفيذ البرنامج ،وكذا إلى زيادة التكاليؼ الباىضة ،ىذه الوضعية التي أخرت عممية
تزويد السكاف بالمياه الشروب وأضرت باإلقتصاد الوطني تعود إلى األسباب التالية:
 )1االنقطاع والتأخر في إنجاز المشاريع :بالرغـ مف التأخر المسجؿ في تخطيط ودراسة
مشاريع إنجاز السدود ،فإف آجاؿ إنجازىا وبنائيا بطيئة ومعقدة ،وذلؾ راجع باألساس لغياب
تصور واضح في مجاؿ إدارة الزمف.
وتكشؼ الحصيمة السنوية لسنة  2001أف جميع المشاريع عرفت خالؿ العشرية األخيرة
آجاال تضاعفت ثالث مرات ،إلى جانب انقطاعات وتوقفات كمية تتراوح نسبتيا بيف %30
و ،%80منيا سد سيدي أمحمد بف طيبة بوالية عيف الدفمى ،وسد كودية مدور بوالية باتنة وسد
تميسديت بوالية البويرة1؛ مما أدت إلى زيادة التكاليؼ األصمية إلنجاز المشروع وتضاعفت في
بعض السدود ب  04مرات.
 )2المجوء إلى مؤسسات غير مؤىمة إلنجاز المشاريع :إف تفحص وتحميؿ مختمؼ االنحرافات
المسجمة في مجاؿ اآلجاؿ والتكاليؼ يبرز بوضوح عدـ كفاية وضعؼ المؤسسات ال سيما
الوطنية منيا التي أوكمت ليا ميمة انجاز المنشآت القاعدية ،فمف خالؿ عممية مقارنة بيف
مشاريع موكمة لممؤسسات الوطنية واألجنبية في نفس الفترة ( ،)1993نجد أف الشركات األجنبية
أنيت مشاريعيا في تاريخيا المحدد ()2001؛ بينما المؤسسات الوطنية فنسبة اإلنجاز المقدرة

1

Ministre des ressources en eau, agences nationale des barrages, bilan 2001, et perspectives, Algérie, janvier 2002,
p 8.
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كانت متوسطة قاربت  %52مع خطورة فيما يتعمؽ بعد احتراـ تعيداتيا حوؿ آجاؿ انتياء
األشغاؿ.1
 )3الظروف األمنية :أدى تدىور الوضع األمني في الجزائر سنوات التسعينات في كثير
األحياف إلى تأخر انتياء إنجاز المشاريع المرتبطة بقطاع المياه مف جية ،ومف جية أخرى عدـ
السماح بانطالؽ بعض المشروع ذات طابع اإلستراتيجي في وقتيا ،فقد عرفت العديد المشاريع
المبرمجة خالؿ سنوات 1990إلى 1998صعوبات متعددة مرتبطة بخطورة الوضع األمني،
والعجز المالي لممؤسسات؛ مما ترتب عنو توقؼ األشغاؿ وتمديد آجاؿ اإلنجاز مثؿ السدود.2
ثانيا :في مجال اإلنسجام في برمجة المشاريع.
يمكف تشخيص الوضعية الحالية لقطاع المياه في عدـ االنسجاـ والتكامؿ بيف عمميات
الدراسة واإلنجاز واالستغالؿ عمى النحو اآلتي:
 )1اإلعالن عن مشاريع سابقة ألوانيا :يظير ذلؾ مف خالؿ عدـ احتراـ المراحؿ السميمة في
إنجاز المشاريع ،كمشاريع تعبئة المياه المتعمقة بالسدود مثال ،حيث يتـ اإلعالف عف مشاريع قبؿ
نياية الدراسات واق ارراىا والمصادقة عمييا ،مما ترتب عنو إعادة الدراسات مف جديد أو إدخاؿ
تعديالت تتطلب تكاليف اضافية بسبب عدم تكيفها وأنماط التسيير الحالية.3
 )2إدخال تعديالت عمى مشاريع قيد اإلنجاز :نظ ار لعدـ كفاية المعطيات والبيانات المسحية
والجغ ار-تقنية المتعمقة بإنجاز المشاريع ،نظ ار لعدـ وجود نظاـ مرجعي لتحميؿ وتقييـ نوعية
الدراسات المنجزة مف طرؼ مكاتب الدراسات؛ استدعت الضرورة إدخاؿ تعديالت عمى المشاريع
طور اإلنجاز؛ فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف سد الشرفة بوالية معسكر قد صمـ في األصؿ عمػ ػ ػ ػى

Ibid, p 15.
2
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و ازرة الموارد المائية ،الوكالة الوطنية لمسدود ،استراتيجية تعبئة وتحويؿ واستغالؿ وتسيير الموارد المائية السطحية ،الجزائر،

فيفري  ، 3000ص .00
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Ministre des ressources en eau, agences nationale des barrages, rencontre nationale des cadres, Algérie, 24/25
juin 2003, p 14.
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ارتفاع  60متر وعرض قاعدتو قدرىا  200متر ،غير أنو تـ تعديمو كميا بسبب المميزات
الطبوغرافية لممنطقة ،فأصبح عموه  80متر وعرض قاعدتو تقمص إلى  100متر 1مما آثر
عمى قدرتو االستيعابية.
 )3غياب اإل نسجام والتكامل في إنجاز المشاريع :توجد العديد مف السدود التي تـ إنجازىا لكف
لـ يتـ استغالليا استغالؿ عقالني ،بسبب غياب قنوات توصيؿ المياه أو غياب التجييزات
المرافقة؛ فمثال أكد رئيس الحكومة بمناسبة لقائو مع الوالة لتطبيؽ البرنامج اإلستعجالي لمماء أف
سد تاك سبت بوالية تيزي وزو يحتوي عمى مخزوف مائي معتبر لكف بالرغـ مف انتياء األشغاؿ بو
لـ يستغؿ بطريقة عقالنية بسبب اإلفتقاد إلى شبكات لنقؿ المياه.2
يعود سبب ىذه الوضعية بالدرجة األولى إلى عدـ تزامف وتوافؽ الدراسات مع اإلنجاز
واإلستغالؿ ،نتيجة غياب خطة شاممة متكاممة.
باإلضافة إلى ذلؾ ،ما يمفت اإلنتباه ىو مسألة تخصيص الموارد المائية بعد تعبئتيا في
السدود ،فعمى سبيؿ المثاؿ يتـ توجييا مبدئيا لمسقي ،لكف بعد نياية األشغاؿ يتـ تغيير وجيتيا
وتخصص لمتزويد بالماء الشروب؛ مما يؤدي إلى إحداث بعض التعديالت التقنية عمى
المشروع.
ثالثا :في مجال حماية الماء باعتباره ممك عمومي.
تتعرض المياه في الجزائر إلى اعتداءات وتجاوزات تيدد وجودىا ،دوف مراعاة اإلجراءات
القانونية المحددة وال احتراـ المقاييس التقنية ،ويتعمؽ األمر ىنا بعجز السمطة العمومية في
ميمتيا "كشرطة مياه" التي تحمي الممؾ العمومي لممياه مف خالؿ تطبيؽ القوانيف وفرض الرقابة
وتسميط عقوبات ردعية.
األمر الذي ترتب عنو اعتداءات متكررة عمى أىـ ممؾ عمومي ،اإلستيالكات غير المشروعة،
عممية التوصيؿ والربط غير القانونية ،كاإلقتطاعات الفوضوية لممياه ،سرقة الرماؿ ،حفر آبار
دوف الحصوؿ عمى رخصة ،ىذه التجاوزات تولدت عنيا مشاكؿ عديدة تمثمت في االستغالؿ
1
2

أنظر :بمغالي محمد ،المرجع السابؽ.030 ،

كممة السيد رئيس الحكومة الجزائرية بمناسبة المقاء المخصص مع الوالة لتطبيؽ البرنامج اإلستعجالي حوؿ الماء ،الجزائر:

المدرسة الوطنية لإلدارة ،3003/03/05 ،ص .00
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المفرط لمطبقات المائية الجوفية ،وتموث المياه السطحية وما ينجـ عنيما مف تأثيرات خطيرة
عمى الصحة العمومية.1
تعاني شرطة المياه في الجزائر زيادة عمى قمة أعوانيا ،مف نقص في اإلمكانيات والوسائؿ
المالئمة التي تساعدىا عمى متابعة ومحاربة المخالفات المرتكبة ،حيث سجمت مخالفات متنوعة
في مجاؿ استغالؿ المياه دوف احتراـ الشروط ،سواء المتعمقة بمدى مطابقة رخص االمتياز
لمقاييس االستغالؿ أو المرتبطة بعامؿ النوعية حيث يعود سبب الوضعية إلى غياب الرقابة
المستمرة والصارمة في تسيير موارد القطاع ؛ وتؤدي بدورىا إلى سوء تسييره نظ ار لقمة عمميات
المتابعة والمراقبة والتوعية مقارنة بأىمية المورد لممجتمع واالقتصاد بوجو عاـ.2
الفرع الثاني :محدودية في نجاعة الخدمات العمومية لممياه.
إف تنظيـ قطاع المياه وتسييره يؤثراف عمى نجاعة الخدمة العمومية لمماء ،ورغـ جيود
أف النتائج تظؿ دوف المستوى
السمطات العمومية لمتقميص مف النقص المسجؿ في الماء ،إال ّ

المنتظر بالنسبة لخدمة عمومية ىامة لمغاية ،مثؿ التزويد بالمياه الشروب ،والتطيير ،حيث
تعتبر ىذه األخيرة مف بيف الخدمات األقؿ فعالية ونجاعة في الجزائر ،والتي يرجع سببيا
الرئيسي إلى انتياج أساليب كالسيكية في تسيير واستغالؿ مرفؽ عمومي استراتيجي.
أوال :فيما يتعمق بالتموين بمياه الشرب.
بالرجوع إلى التقرير الصادر عف المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي حوؿ الظرؼ
اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي األوؿ مف سنة  ،2008نالحظ وجود تحسف ممحوظ في نسبة
ربط السكاف بالشبكة العمومية لمتزويد بمياه الشرب ،فبعدما بمغت نسبة التوصيؿ  %61.9سنة
 ،1988و %78سنة  ،1999مقابؿ  %92سنة  ،2007انتقمت لتبمغ  %93سنة ،2008
ويتوقع أف تصؿ نسبة التغطية مستقبال  %100عمى المستوى الوطني.3
1

و ازرة الموارد المائية ،الوكالة الوطنية لمسدود ،إستراتيجية تعبئة وتحويؿ واستغالؿ وتسيير الموارد المائية السطحية ،المرجع

السابؽ ،ص .05
2

Ministre des ressources en eau, direction de la mobilisation des ressources en eau, bilan d'activité de la police des
eaux, Algérie, 2002, p02 et 03.
3

Note de conjoncture de premier semestre 2008, Elément du synthèse, Le conseil national économique et sociale,
Novembre 2008, p 4.
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لكف السمطات العمومية أظيرت فشميا في ضماف التزويد الدائـ والمستمر بمياه الشرب وقد اعتاد
المواطنوف عمى المخططات االستعجالية ،ذلؾ ألف الجميع يدرؾ أف بعض التجمعات الحضرية
في شماؿ الوطف ال تستفيد مف تزويد يومي بماء الشرب .ففي سنة  2004قدر اإلنتاج
اإلجمالي لممياه ب 01,5مميار متر مكعب لتزويد التجمعات السكانية الحضرية والريفية بالماء
الشروب ،في حيف بمغ العجز اإلجمالي حوالي  %29مقارنة بالطاقة المنجزة و  %38مقارنة
بالطمب عمى الماء.
انطالقا مف اإلحصائيات المذكورة فإف وضعية تزويد السكاف بالماء الشروب ،تجعمنا
نكتشؼ أف أغمبية التجمعات السكانية في البالد ال تستفيد مف تمويف منتظـ ،رغـ أف نسبة
التوصيؿ بشبكات مياه الشرب بمغت  ،%87فالكثير مف التجمعات تتحصؿ عمى المياه خالؿ
فترات زمنية محدودة يوميف أو ثالثة أياـ .رغـ أف المادة  09مف قانوف المياه لسنة 1983
المعدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ ( 13/96الممغى) ،تؤكد عمى ضرورة تزويد السكاف بالماء
الصالح لمشرب بكمية كافية لمحاجيات المنزلية وحفظ الصحة التي تعد ىدفا دائما لمدولة ،وحقا
لممواطف.
كما ّبيف التحقيؽ الرسمي الذي قامت بو و ازرة الموارد المائية خالؿ شير ديسمبر 2002

حوؿ وضعية تزويد السكاف بمياه الشرب الذي مس  1.403تجمع سكني النتائج التالية:1
 86 -تجمع سكني :منيا  %07فقط تعرؼ تزويدا متواصال  24ساعة بمياه الشرب؛

  732تجمع سكني :منيا  %51تعرؼ تزويد يوميا بمياه الشرب لحجـ ساعي يتراوح بيف 02ساعة إلى  16ساعة؛

1

Ministre des ressources en eau, état des lieux et perspectives de développement du secteur des ressources en
eau, Algérie, mai 2003, p 13 et 14.
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  585تجمع سكني :منيا  %42تعرؼ تزويد مف يوـ في كؿ يوميف ،أو يوـ كؿ  07أياـبحجـ ساعي يتراوح ما بيف ساعتيف إلى  08ساعات.
تعود ىذه الوضعية المزرية إلى التسربات الالمتناىية التي مست شبكات نقؿ وتوزيع المياه،
والتي تعتبر حسب المشرفيف عمى قطاع المياه بمثابة أكبر مشكمة تواجو القطاع ،حيث كانت
تتراوح كمية المياه التي تضيع سنة  1999ما بيف  40و %50

1

( 40ألؼ متر مكعب

يومياه)؛ بينما تفيد األرقاـ الواردة مؤخ ار في ىذا الصدد المتعمقة بحجـ الفاقد المائي عمى مستوى
شبكات تزويد السكاف بالمياه الصالحة لمشرب و الصناعي ،أنيا تبمغ في المتوسط ما بيف25
إلى  %30مف إجمالي المياه مف الحجـ اإلجمالي لممياه الموزعة عبر الشبكات والقنوات ،أي
قرابة ثمث المياه التي أنفقت عمييا الدولة أمواؿ طائمة في تعبئتيا ومعالجتيا وتوزيعيا.2
إف تسرب المياه يعد مشكال عويصا ،ألنو مف جية يؤدي إلى ضياع وىدر كميات كبيرة
مف المياه ،ومف جية أخرى يؤدي إلى تكبد خسائر مالية معتبرة بفعؿ المصاريؼ التي تنفقيا
السمطات العمومية مف أجؿ حشد ،معالجة ،تنقية نقؿ وتحويؿ المياه.
فإف التسربات التي تشيدىا قنوات مياه الشرب في مختمؼ أرجاء الوطف تشكؿ
وعميوّ ،

العائؽ ا ألكبر أماـ الحفاظ عمى الثروة المائية ،حيث تعود ىذه المشكمة إلى عوامؿ متعددة مف
بينيا:
 قدـ واىتراء شبكات نقؿ وتوزيع المياه التي تجاوزت عمرىا اإلفتراضي وعدـ تجديدىا والتييعود تاريخ إنجاز معظميا لمحقبة االستعمارية ،مع عدـ اىتماـ السمطات المعنية بصيانتيا
وتجديدىا بسبب التكاليؼ المالية الضخمة؛ فعمى سبيؿ المثاؿ تعتبر الجزائر العاصمة مف بيف
1

تقرير حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص

.000
2

أكد وزير الموارد المائية سابقا السيد عبد المالؾ سالؿ بمناسبة المقاء التقييمي المنعقد بمقر الو ازرة بتاريخ  ،3008/05/08أف

المعدؿ الوطني لتسرب المياه يبمغ  %20بعدما كانت تقدر ب %50؛ مشي ار إلى أف اليدؼ المراد الوصوؿ إليو ىو تخفيض
ىذه األخيرة إلى نسبة  00أو  ، % 05وىي متوسط التسرب العالمي؛ نقال عف الموقع اإللكتروني:
 http://www.tsa-algerie.comبتاريخ .3002/00/08
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المدف المتوسطية التي تمتمؾ شبكة توزيع األكثر قدما والتي يعود تاريخ انجازىا لمحقبة
االستعمارية.
 عدـ احتراـ مؤسسات اإلنجاز الوطنية لممعايير المعموؿ بيا ،خاصة مف حيث شروط انجازوتركيب الشبكات وحجـ القنوات ونوعية المواد المستخدمة ،مما أدى إلى انكسارات وتكرارىا
نتيجة عدـ تحمميا لضخ المياه1؛ والغريب في األمر أف شبكات التزويد المنجزة حديثا مف طرؼ
المؤسسات الجزائرية في مختمؼ المدف الجزائرية الكبرى تسجؿ انكسارات وتسربات أكبر مف
الشبكات التي تـ انجازىا خالؿ العيد االستعماري.
 غياب ىيئة لمتابعة ومراقبة انجاز الشبكات ومد القنوات وفؽ دفاتر الشروط الذي التزمت بومؤسسات اإلنجاز أماـ الجيات المعنية.
 قياـ المواطنيف بأشغاؿ انفرادية تتمثؿ في ربط أحيائيـ بشبكة التوزيع مستعمميف قنواتبالستيكية غير صالحة ،بسبب طوؿ االنتظار مف قبؿ المصالح المعنية أو بسبب الوضعية غير
القانونية ألحيائيـ التي ال تسمح بربطيا بالشبكة(كاألحياء الفوضوية) ،وىي أكبر مشكمة تواجو
القطاع.
 وجود الشبكات المائية في أقنية إلى جانب كوابؿ الكيرباء والغاز والياتؼ أو مجاري صرؼالمياه مما يعرضيا لألضرار عند الحفر أو أعماؿ الصيانة التي تقوـ بيا الجيات المختصة.
بالرغـ مف عدـ وجود تقديرات دقيقة لضياع المياه فإنو يمكف تسجيؿ حاالت لمجموعة مف
المدف الكبرى بالجزائر:
 تعتبر الجزائر العاصمة مف بيف المدف التي يسجؿ فييا أكبر نسبة لمتسرب ،حيث قاربت 200( %40تسرب يومي) ،بسبب قدـ الشبكات التي تمتد عمى طوؿ  400كمـ.2

1

فراح رشيد ،سياسة تسيير مياه الشرب في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،قسـ العموـ اإلقتصادية ،كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ

التسيير ،جامعة الجزائر  ،3000-0555 ،2ص .10
2

بمغالي محمد ،المرجع السابؽ ،ص .035
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 في وىراف سجمت شركة المياه والتطيير لوالية و ىراف  11ألؼ حالة تسرب سنويا مف أصؿ 30مميوف ـ 3المخصصة لتغطية احتياجات السكاف مف المياه ،أي ما يعادؿ حوالي  %35مف
المياه الموزعة تتسرب دوف االستفادة منيا ،ويعود سبب ذلؾ حسب الشركة إلى اىتراء شبكة
المياه الصالحة لمشرب والتي تعود إلى العيد االستعماري وقمة عمميات إعادة التأىيؿ المخصصة
لمحفاظ عمى الموارد الحالية.1
 في والية بجاية كشفت مديرية الوحدة الوالئية لمصمحة الجزائرية لممياه في بجاية عف وجود 200تسرب باطني ال تصؿ إلى سطح األرض وال تظير لمعياف ،بسبب عدـ صالحية القنوات
التي تعود أغمبيا إلى العيد االستعماري  .وأوضحت المديرية أف  % 98مف الشبكة الحضرية
لتوزيع الماء في بجاية في حالة ميترئة جدا ،وأف حوالي  7,5مميوف ـ 3مف مجموع  25مميوف
ـ 3مف الماء المنتج مف اآلبار ،أي ما يعادؿ  % 30مف المياه المنتجة ال تقطع المسافة
الفاصمة بيف اآلبار والخزانات بسبب ضياعيا في الطريؽ.
 كما سجمت مديرية مؤسسة الجزائرية لممياه بتيارت  07أالؼ تسرب سنويا ،أي بمعدؿ 20نقطة تسرب يوميا وربطت المديرية سبب ذلؾ إلى عدـ احتراـ مقاييس اإلنجاز لمشبكات،
باستعماؿ مواد ال تتناسب مف جية وعدـ مالئمة الشبكات القديمة لضغط الماء؛
 لوحظ في والية بومراداس أيضا أف أكثر مف  %45مف المياه الصالحة لمشرب الموزعة بياتتسرب عبر شبكة التوزيع نتيجة قدميا وانعداـ صيانتيا؛
ويزداد حجـ ىذه الخسائر بسبب اإلسراؼ في استيالؾ مياه الشرب والتبذير الزائد في
استخداميا ،وىذا ناتج عف االستيالكات غير المشروعة كسرقة المياه مف القنوات الرئيسية 2ليس
لمشرب وانما لتمويف المشاريع التجارية أو الصناعية ،واالستيالكات الكمالية  :تبذير

1

وذلؾ حسب تصريح لمسؤولة قسـ االتصاؿ والعالقات المؤسساتية عمى مستوى شركة المياه والتطيير لوالية وىراف؛ نقال عف

الموقع اإللكتروني( http://www.elhiwaronline.com :بتاريخ .)3001/00/05
2

قدـ وزير الموارد المائية السيد عبد القادر والي أرقاـ مخيفة في ىذا الصدد ،حيث أكد أف مصالحو سجمت في الثالثي األخير

ما يقارب  02ألؼ حالة سرقة لممياه مف خالؿ الربط غير القانوني لمقنوات  ،موضحا بوجود  3800قضية مطروحة عمى
مستوى العدالة بخصوص ىذه السرقات ،أنظر :جريدة الشروؽ اليومي 08 ،سبتمبر  ،3000العدد  ،5330ص .5
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المستيمكيف (سقي الحدائؽ ،غسؿ السيارات ،إقامة مسابح داخؿ المنازؿ...إلخ) ، 1ناىيؾ عف
التوصيالت بالشبكة العمومية لممياه مف دوف عدادات 2مما أدى إلى زيادة أحجاـ المياه المسعرة
جزافيا؛ غير أف الممفت لالنتباه في ىذا اإلطار ىو لجوء نسبة كبيرة مف المساكف الموصولة
بعدادات سميمة إلى طرؽ غير قانونية تحد مف فعاليتيا ،حيث يعمد ىؤالء إلى تركيبيا بشكؿ
مقموب لكي يستفيدوا مف المياه دوف حسابيا؛ بالرغـ مف أف الفعؿ يعد جريمة يعاقب عمييا
القانوف ألنيا تمس بالممؾ العمومي المائي وبمبدأ المساواة بيف الجميع أماـ أعباء المرفؽ
العمومي.3
أضؼ إلى ذلؾ وجود نسبة كبيرة مف المياه تخصص لسقي األراضي الفالحية ،حيث ال يتبقى
لالستعماؿ المنزلي سوى نسبة صغيرة تقدر ب  .%06مف ىنا تعتبر الجزائر مف الدوؿ األكثر
إسرافا لمماء ،حيث أف قرابة  660مميار لتر مكعب تبذر وتضيع سنويا(نصؼ المياه) أنفقت
عمييا أمواؿ طائمة لتعبئتيا ومعالجتيا ،4والتي يعود سببيا باألساس لعدـ تطبيؽ اإلجراءات
التنظيمية والعقابية التي تحد مف ظواىر اإلسراؼ واإلفراط في االستيالؾ ووضع إستراتيجيات

1

بالرغـ مف أف اإلسراؼ سموؾ منيي عنو وقد حذر اهلل سبحانو وتعالى منو ومف عواقبو في العديد مف اآليات ،حيث قاؿ

تعالى في سورة اإلسراؼ مف اآلية ﴿:20وكموا واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفين﴾..؛ وقد نيى النبي محمد عميو الصالة

والسالـ أيضا عف اإلسراؼ في استخداـ المياه حتى واف كنا عمى نير جار ،وقد ورد أف النبي عميو الصالة والسالـ كاف يتوضأ
بثمثي لتر مف الماء ،كما كاف يغتسؿ بالصاع؛ أنظر :عبد العزيز محمود المصري ،قانوف المياه في اإلسالـ ،دار الفكر لمطباعة

والتوزيع والنشر ،بدوف بمد نشر ،0555 ،ص .030
2

أكد المدير العاـ السابؽ لمجزائرية لممياه أف ىناؾ مميوف منزؿ ال يتمتعوف بعدادات لحساب كمية المياه المستيمكة ،والتي تعد

مف بيف األسباب الرئيسية التي تحوؿ دوف تقديـ المختصيف إلحصائيات دقيقة عف حجـ المياه المستيمكة؛
Projet de rapport sur la conjoncture économique et sociale de deuxième semestre 2003, le conseil national
économique et sociale, juin 2004, p 37 et 38.
3

إف ىذه التصرفات الغير قانونية يعاقب عمييا المشرع الجزائري بموجب المادة  250مف قانوف العقوبات ،وذلؾ لمساسيا بمبدأ

الممكية العمومية المكرس دستوريا وتشريعيا وتنظيميا؛ فمف غير المعقوؿ إجبار فئة مف المستعمميف عمى دفع تسعيرة الخدمات
العمومية لممياه في حيف نجد أف فئة أخرى تستيمؾ كميات كبيرة مف المياه بطرؽ غير مشروعة دوف أف تدفع المقابؿ.
Ministre des ressources en eau, direction de la mobilisation des ressources en eau, bilan d’activité de la police des

4

eaux, op.cit, p 5 et 6.
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مف شأنيا الحفاظ عمى المياه ،إلى جانب تكثيؼ عمميات التحسيس والتوعية المستمرة بقيمة
الماء في جميع المجاالت التنموية.
ومف أجؿ التقميص مف حجـ االختالالت والنقائص المسجمة ،سطرت السمطات العمومية
برنامج واسع النطاؽ إلعادة تأىيؿ شبكات توزيع مياه الشرب ،حيث شرع في تنفيذه عاـ 1999
ليمس كمرحمة أولى  30مدينة وتجمعا سكانيا بوالية الجزائر ووىراف وقسنطينة وسيمتد ليشمؿ
جميع واليات الوطف وىو يغطي الجوانب األساسية لخدمات المياه العمومية مف رسـ خرائط
واكتشاؼ التسربات والتكويف والتسيير التجاري واآللي ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد مشروع اصالح
الشبكة بوالية وىراف المنجز مف طرؼ شركة " "SAURبمغت كمفتو االستثمارية  60مميار دج
بالنسبة لشبكة طوليا 20.000كمـ؛ بحيث نجـ البرنامج المسطر تسجيؿ نتائج إيجابية ممموسة
ال سيما في مجاؿ الخسائر المسجمة عمى مستوى الشبكات.1
إف مشكؿ التسربات في الشبكات ال يؤدي فقط إلى ضياع أكثر مف ربع المياه التي أنفقت
عمييا أمواؿ طائمة لتعبئتيا ومعالجتيا ،بؿ يؤدي أيضا إلى كوارث صحية جراء اختالط مياه
الشرب بالمياه المستعممة نتيجة ِقدـ القنوات ،مما يحمؿ الخزينة العمومية تكاليؼ باىظة وأمواال
طائمة تقدر بالماليير ،ىذه األمواؿ كاف باإلمكاف استعماليا القتناء تجييزات صحية وانجاز
محطات تصفية مياه إضافية أو بناء مراكز صحية في المناطؽ النائية.
إف وحدات شركة الجازئرية لممياه المنتشرة عبر مختمؼ واليات الوطف تعاني مف مشكؿ
ّ

نقص أو انعداـ مخططات شبكات المياه وأزمات مالية ومشاكؿ في تسيير الميزانية بسبب تسرب

المياه عمى مستوى شبكات نقؿ المياه ،و سرقة المياه مف قبؿ بعض الزبائف ناىيؾ عف
المستحقات المتراكمة.
فقد كشؼ وزير الموارد المائية السيد محمد نسيب في منتدى الشروؽ بتاريخ  2013/10/07أف
قيمة ديوف المؤسسات العمومية الكبرى والمواطنيف لممصالح التجارية لمقطاع تقدر بأكثر مف 32

1
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مميار دينار ،أي  3200مميار سنتيـ .وأضاؼ الوزير أف المردودية التجارية لقطاع المياه تقدر
ب  ،%42فيما تحصي مصالحو خسارة بنسبة  ،%58يعود سببيا الرئيسي ليذه الخسارة في
السرقة وتيرب المستيمكيف الكبار مف الشركات العمومية واعتماد أسموب الدفع الجزافي عند
نسبة  ،%17وحسب نفس المسؤوؿ مف مجموع  1541بمدية ،توجد  800فقط مغطاة
بالعدادات ،بينما تبقى  741بمدية خارج مجاؿ رقابة وتغطية الجزائرية لممياه .1فعمى سبيؿ
المثاؿ في مجاؿ المستحقات المالية العالقة التي تديف بيا الجزائرية لممياه لدى زبائنيا نذكر:
إف مستحقات الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير لدى المواطنيف والمؤسسات العمومية
ّ -

اإلقتصادية واإلدارات عبر بمديات واليتي سطيؼ وبرج بوعريريج وبجاية قد بمغت  94مميار
سنتيـ ،ولإلدارة قسط كبير في حجـ ىذه المستحقات بسبب تيرب عدة إدارات مف تسديد فاتورة
الماء وعدـ ايالئيا أي أىمية ،عكس فواتير الكيرباء والغاز والياتؼ ،بسبب تفادي قطعيا ألف
ذلؾ يؤثر عمى السير الحسف لإلدارة ،في حيف يمكف الوصوؿ لمماء بسيولة؛
 بوالية باتنة فاقت مستحقات المؤسسات العمومية المكمفة بمرفؽ المياه والتطيير لدى زبائنيا 131مميار سنتيـ (بمديات ،مستشفيات ،مؤسسات استشفائية ،إقامات جامعية)؛
 كما كشؼ المكمؼ باإلعالـ عمى مستوى الجزائرية لممياه بوالية المسيمة في ندوة صحفيةعقدت بمركز التوزيع ،بأف الشركة سجمت إلى غاية نياية سنة  2014ديونا تقدر بأزيد مف
 104مميار سنتيـ ،منيا  65مميار لدى المواطنيف 17.5 ،مميار لدى البمديات 13 ،مميار
تخص باقي اإلدارات والمؤسسات والحرفييف.2

1

فرح رشيد ،وضع الموارد المائية في الجزائر ومعوقات تطبيقيا ،مداخمة مقدمة في إطار الممتقى الدولي األوؿ حوؿ األمف

المائي :تشريعات الحماية وسياسة اإلدارة ،مخبر الدراسات القانونية البيئية ،جامعة  08ماي  0515ڤالمة 05/01 ،ديسمبر
 ،3001ص  02و .01
2
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يتبيف مف خ الؿ ما سبؽ أف الجزائرية لممياه عبر مختمؼ وحداتيا المتواجدة عبر مختمؼ ربوع
الوطف ال تعاني فقط مف انخفاض كبير في إيراداتيا بسبب تسرب المياه وسرقتيا ،بؿ نجدىا
عاجزة عف تحصيؿ كافة مستحقاتيا مف زبائنيا ،بالرغـ مف القانوف يتيح ليا امكانية المجوء
ألساليب اإلكراه لتحصيؿ ديونيا ،كتوجيو إنذار ،غرامة الػتأخير عف الدفع ،القطع ،فسخ عقد
االشتراؾ ،المجوء لمقضاء كأخر حؿ ؛ غير أف المسؤوليف عمى ىذا القطاع يحبذوف المجوء إلى
الطرؽ التوعوية والتحسيسية لتحصيؿ الديوف تحت شعار "سدد فاتورتك نحن في خدمتك"،
وتيدؼ باألساس إلى جعؿ زبائف الجزائرية لممياه المقصريف إلى تسديد المبالغ المالية المترتبة
عف استيالكيـ لممياه منذ سنوات أو منذ أشير ،وفي حالة الرفض فسيتعرضوف لعقوبات ردعية
حسب ما يقتضيو القانوف.
ثانيا :فيما يتعمق بالتطيير.
إف المؤشر اإليجابي لقطاع التطيير ىو الوصوؿ السريع ألىداؼ األلفية لمتنمية المسطر
مف طرؼ منظمة األمـ المتحدة ،حيث بمغ حاليا طوؿ الشبكة الوطنية لمتطيير أكثر مف 41
ألؼ كمـ ،كما وصمت نسبة الربط عمى مستوى الوطف  %86سنة  12011لتصؿ إلى %92
في سنة  2016وتتوفر الجزائر حاليا عمى  171محطة لتصفية المياه المستعممة تـ انجاز
ال بعض منيا اطار برامج محمية ،بينما الحيز األكبر تـ إطار برامج قطاعية مركزية وغير
مركزية؛ حيث تسمح إجماال بتوفير 1.3مميار متر مكعب سنويا يمكف استعماليا مباشرة في
المجاؿ الفالحي.2
و بالرغـ مف ذلؾ سجمت اختالالت ونقائص وسمبيات في ميداف التطيير ،والتي يعود سببيا إلى
ضعؼ تشغيؿ وصيانة منشآت التطيير ،غياب اإلطارات والمختصيف األكفاء المػ ػؤىميف لتسيػير

1

أنظر في ىذا اإلطار رد وزير الموارد المائية سابقا السيد عيد المالؾ سالؿ بمناسبة سؤاؿ موجو لو مف طرؼ أحد أعضاء

مجمس األمة حوؿ برنامج قطاع التطيير  ،منشورات مجمس األمة ،العدد  ،18أكتوبر  ،3000ص .00
2

صدراتي عدالف ،حكومة المياه كخيار استراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة دراسة مقارنة بيف الجزائر وكندا ،مذكرة

ماجستير ،كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسير ،جامعة فرحات عباس سطيؼ ،ص .003
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المحطات ،إلى جانب غياب الموارد المالية الالزمة الستغالليا؛ فعمى سبيؿ المثاؿ إتاوة التطيير
المقدرة مف  2.1دج إلى  2.35دج ( %20مف فاتورة المياه) انطالقا مف الكمية المستيمكة
وحسب المنطقة التعريفية تبقى غير كافية لتغطية تكاليؼ التسيير محطات التصفية ،باإلضافة
إلى العجز المسجؿ في عممية تحصيميا نتيجة قياـ الجزائرية لممياه بتحصيؿ تسعيرة مرفؽ المياه
والتطيير المدعمة مف طرؼ الدولة.
وقد أكد المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي أيضا بمناسبة دراستو لقطاع الموارد
المائية ،أف المياه المستعممة التي تجمعيا الشبكات تصرؼ مباشرة في الودياف والبحر دوف
تصفية  ،حتى واف توفرت التجييزات الخاصة بذلؾ فإف غالبية محطات التصفية معطمة( 1أكثر
مف  63محطة معطمة) ،بالرغـ مف اإلستثمارات اليامة التي رصدت إلنجازىا والتي لـ يتبعيا
تمويؿ كاؼ لتسييرىا واستغالليا وصيانتيا.
فإذا كاف اليدؼ مف ربط التجمعات السكنية بشبكة التطيير ىو ضماف الشروط المالئمة
لمتطمبات البيئة والصحة العمومية ،فإف مف سمبياتيا كذلؾ ىو تصريؼ المياه المنزلية
والصناعية المستعممة في األودية وا لسواحؿ عموما ،مما يؤدي لظاىرة التموث المياه حتى أصبح
يمتد ليمس بعض السدود أحيانا؛ فقد بينت اإلحصائيات الصادة عف الوكالة الوطنية لمموارد
المائية وجود عدة مصادر مائية مسيا التموث جراء صرؼ المياه بطريقة عشوائية ببعض مدف
الغرب الجزائري.2
وحتى تكوف لدينا فكرة حوؿ بعض الدوؿ في ىذا المجاؿ نجد فرنسا التي تتوفر عمى
 12000محطة لتطيير المياه المستعممة ؿ 60مميوف نسمة أي ما يعادؿ محطة واحدة لكػ ػ ػ ػؿ

1

مشروع التقرير التمييدي حوؿ الماء في الجزائر :مف أكبر رىانات المستقبؿ ،تقرير المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي،
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 5000نسمة بينما نجد في الجزائر محطة واحدة لكؿ  600.000نسمة1؛ وفي كندا نجد أف

 %89مف المياه المستعممة تخضع لمتطيير والمعالجة المسبقة قبؿ تحويميا إلى الطبيعة.2

كما أف عممية التصفية في حد ذاتيا يشتكي بعض مسيرو المحطات مف كوف المياه القذرة
والناتجة عف تساقط األمطار تأتي إلى محطة التصفية في حالة متعفنة جدا وحاممة لمكثير مف
الشوائب التي تعيؽ عمؿ المحطات نتيجة عدـ قياـ المصالح المختصة بعممية تنظيؼ مستمرة
لممجاري المائية .باإلضافة إلى وجود وحدات صناعية كبرى ال تحترـ مقاييس معالجة المياه
فيي تقوـ بتصريؼ مخمفاتيا في الشبكة المائية دوف نزع الزيوت ،ودوف معالجتيا مف العناصر
السامة والمعادف الثقيمة .وىذا يؤدي إلى ارتفاع كمفة التطيير وارتفاع نسبة العطؿ بالمحطات،
مما ينعكس سمبا عمى الطاقة اإلنتاجية لممحطات وفعالية التسيير.
يتبيف مف خالؿ ما سبؽ ،أنو بالرغـ مف المجيودات المبذولة مف أجؿ تحسيف الخدمة
العمومية لمتطيير إال أنيا تبقى غير كافية ،فمحطات التصفية ال تحظى باألولوية والعناية
الالزمة والدليؿ عمى ذلؾ أف نسبة كبيرة منيا معطمة ،مما ترتب عنو تقميص في القدرة
االستيعابية لممحطات التي تقدر ب  1.3مميار متر مكعب؛ فعمى سبيؿ المثاؿ وصمت قدرة
محطات التطيير القصوى في سنة  2011حوالي  400مميوف متر مكعب في حيف ينتج
الجزائريوف أكثر مف  7مميار متر مكعب مف المياه القذرة.3
المطمب الثالث :عدم تغطية تسعيرة لتكمفة الماء الحقيقية.
يعتبر نظاـ تسعيرة المياه وسيمة لتحميؿ المشتركيف مجمؿ األعباء المتعمقة بالخدمة
العمومية لممياه وأعباء نظاـ التطيير بما في ذلؾ إتاوة التطيير مف جية ،ومف جية أخرى
األرباح المقدرة لإلستغالؿ التجاري لممستغؿ وكذا الرسوـ األخرى المقررة.

1
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Claude Martinand, Eau et assainissement des villes et pays riverains de la méditerranée, synthèse des travaux du
groupe international Eau, 2006, p 49.
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غير أنو باستقراء مختمؼ النصوص القانونية في ىذا اإلطار ،نجد تسعيرة الخدمة العمومية
لممياه بمختمؼ أنواعيا ال زالت لحد اآلف ال تعكس مجمؿ العمميات التي تقوـ بيا مؤسسات
القطاع العمومي مف االستكشاؼ واالنتاج والمعالجة والتوزيع والحفاظ عمييا ،فيي ال تكرس
االستعماؿ العقالني ليذا المورد الحيوي ،بحيث ال يساىـ مستعمموا المياه إال بقسط قميؿ ال
يتجاوز العشريف بالمئة مف كمفة الماء ،مما اضطر المؤسسات العمومية المكمفة بمرفؽ المياه
إلى اإلستعانة بالميزانية العامة لمدولة لضماف التوازف بيف نفقاتيا وايراداتيا.
وتحت ىذا المطمب سنحاوؿ التطرؽ إلى نظاـ تسعيرة المرفؽ العمومي لممياه مف خالؿ
فرعيف ،األوؿ يتضمف تسعيرة مرفؽ المياه قبؿ سنة  ،2005بينما الفرع الثاني فيتـ التطرؽ فيو
إلى أىـ اإلصالحات المكرسة في نظاـ تسعيرة المياه عمى ضوء قانوف المياه الصادر في سنة
 2005والنصوص التنظيمية المطبقة لو.
الفرع األول :نظام التسعيرة مرفق المياه قبل سنة .2005
يعتبر استعماؿ الماء خدمة تتطمب دفع ثمنيا ،ألف المؤسسات المكمفة بتػأميف ىذه الخدمة
مطالبة باإلستثمار قص د تعبئة الماء ومعالجتو ونقمو وتخزينو وتوزيعو ،وكذا اإلستغالؿ العقالني
لمختمؼ تجييزات الممؾ العمومي المائي ،ويشكؿ ذلؾ بالنسبة ليا أعباء مالية يتعيف
استرجاعيا؛ ولقد كرست النصوص التنظيمية المتعمقة بقطاع المياه خالؿ ىذه المرحمة نظاميف
لتسعيرة مرفؽ المياه؛ األولى سنة  1985وسميت بنظاـ التسعيرة أو التعريفة الموحدة (الوطنية)،
بينما النظاـ الثاني فقد كرس ابتداء مف سنة  1998وسمي بنظاـ التسعيرة لكؿ منطقة
(الجيوية).
أوال :نظام تسعيرة المياه المكرس سنة .1985
تمت عممية تمبية حاجيات السكاف مف المياه الشروب لمدة طويمة مف موارد جوفية ،سيمة
التعبئة وبتكاليؼ إنتاج وتوزيع ضعيفة نسبيا؛ غير أنو نتيجة لتزايد الطمب عمييا ،توجيت
السمطات العمومية نحو المياه السطحية ال سيما مع بداية الثمانيات ،والتي تطمبت استثمارات
ضخمة (سدود ،معالجة ،تحويالت) زادت في تكاليؼ اإلستغالؿ؛ مما ترتب عنو وضع
المؤسسات المكمفة بمرفؽ المياه في وضعية مالية صعبة ،والتي ازدادت تأزما نتيجة الزيادة
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الميمة لمتكاليؼ (الضرائب والرسوـ ،السمع ،األجور ،انييار قيمة الدينار)...؛ ومف ثـ فإف
العجز المسجؿ مف طرؼ مؤسسات انتاج وتوزيع المياه نتج عنو تراجع الخدمات المقدمة
لممنتفعيف ،تقميص صيانة المنشآت ،عدـ ضبط آفاؽ استشرافية لتنمية القطاع.
وابتداء مف سنة  1985تـ وضع نظاـ تسعيرة وطني لممياه يعكس السياسة المتبعة والمعتمدة في
التحصيؿ التدريجي لمتكاليؼ ،بحيث كانت تسعيرة المياه موحدة عبر كامؿ التراب الوطني،
والتي كانت تقدر ب  1دج/ـ 3في سنة  ،1985ثـ انتقمت إلى  1.55دج/ـ 3خالؿ سنة
 ،1991ثـ إلى  1.65دج/ـ 3في سنة  ،1992واستمرت في الزيادة لتصؿ إلى  2.20دج/ـ3
عاـ  ،1993وفي سنة  1994وصمت إلى  3.01دج/ـ ،3أما في سنة  1996فقد ارتفعت إلى
3.60دج/ـ.3
إف نظاـ التسعيرة الوطنية الموحدة لمياه الشرب لو عدة إيجابيات ،فمف جية يحقؽ مبدأ
المساواة بيف مختمؼ المستعمميف مف خالؿ تطبيؽ سعر موحد عبر مختمؼ أنحاء الوطف ،ميما
كانت طبيعة المستعمؿ (غني أـ فقير) ،موقع تواجده (قريب أو بعيد عف الشبكة) فترة استيالكو
( في أوقات االزدحاـ أو في فترات ارتخاء الطمب)؛ فيو نظاـ يقوـ عمى تسعيرة الخدمة بناء
عمى سعر تكمفة متوسط يتـ تعميمو عمى مختمؼ المستعمميف.
فتكريس تسعير موحد ومعقوؿ بالنسبة لكافة المستعمميف سيؤدي إلى تحقيؽ التضامف بيف
المستعمميف ،وفي ذات السياؽ أكد مقرري المحافظة العامة لمتخطيط الفرنسية أف التسعيرة
الوطنية الموحدة نوع مف التعبير المحاسبي عف التضامف الوطني ،الذي مف شأنو تدعيـ تماسؾ
البنياف االجتماعي والمساىمة في جعؿ الخدمات التي يقدميا المرفؽ العمومي في متناوؿ
الجميع وبسعر معقوؿ ،فتطبيؽ تسعيرة وطنية موحدة سيؤدي إلى توزيع المواد بيف المستعمميف،
بحيث يتضام ف المستعمؿ في المناطؽ التي فييا التكاليؼ منخفضة ،مع ذلؾ الذي يتواجد في
مناطؽ ذات تكمفة عالية ،وىكذا المحاور الرابحة تموؿ المحاور العاجزة بالرغـ مف أف المنطؽ
اإلقتصادي يقضي بتحمؿ كؿ مستعمؿ لمتكاليؼ الناجمة عف استعمالو ،ويالحظ المختصيف في
ىذا اإلطار أف استخد اـ التعريفات العمومية لتحقيؽ أىداؼ تعود لمسياسة اإلجتماعية المتبعة
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وىو أمر خطير ،إذا كاف يؤدي إلى تدعيمات متقاطعة بيف المستعمميف أو يؤدي إلى إفراط في
اإلستيالؾ يكوف مكمفا ،فالسعر بالنسبة إليو يجب أف يبني مؤشر بالنسبة لممستعمؿ.1
لكف نظاـ التسعيرة الوطنية المطبؽ قبؿ سنة  1995ترتب عنو عجز في الجانب المالي ؿ
 35مؤسسة مكمفة بتسيير شبكات توزيع المياه ،بحيث أف األسعار تظؿ منخفضة إذا ما تمت
مقارنتيا بتكاليؼ وتعبئة ومعالجة وتوزيع المياه وطنيا والتي تفوؽ تكمفة المتر المكعب 50دج،
فقد كاف نظاـ التسعيرة لسنة  1985يرتكز أساسا عمى تقدير سعر التكمفة الوطنية لممتر المكعب
الواحد مف الماء ،بحيث المؤسسات التي تقترب مف ىذا المتوسط تتمكف مف تغطية نفقاتيا ،في
حيف أف المؤسسات التي تبتعد عف تحقيؽ ىذا المتوسط فتكوف سجمت عج از في ميزانيتيا ،فسعر
التكمفة المتوسط يساوي  5.78دج لممتر مكعب مف الماء الموزع ،يقابمو سعر الوحدة القاعدي
المقدر ب  3.01دج.
وأماـ ىذه الوضعية اضطرت السمطات العمومية إلى إنياء العمؿ بنظاـ التسعيرة الوطنية
واإلنتقاؿ نحو تطبيؽ أسعار تغطي ولو جزء مف التكاليؼ المرتبطة باستغالؿ وتسيير مرفؽ
المياه في مختمؼ انحاء الوطف.
ثانيا :نظام التسعيرة المكرس سنة .1998
تؤكد التوصيات الصادرة عف المؤتمرات الوطنية والدولية المتعمقة بالمياه عمى ضرورة
اعتبار الماء منتوج اقتصادي واجتماعي في آف واحد ،ألف تعبئة الماء ونقمو ومعالجتو وتخزينو
والمحافظة عميو تتطمب موارد مالية ضخمة ال يمكف لمميزانية العامة لمدولة أف تتكفؿ بيا بصورة
دائمة؛ فالتعبئة المتزايدة لمموارد المتوفرة يجب أف يأخذ بعيف اإلعتبار التكاليؼ الحقيقة الناجمة
عف استغالؿ شبكة توزيع المياه.
فتطبيؽ التكاليؼ الحقيقية لمماء مف خالؿ نظاـ التسعير ،يعد بمثابة إجراء اقتصادي لمحد مف
تب ذير المياه واإلفراط في استيالكيا مف جية ،وتعويض تكمفة اإلنجاز والصيانة مف جية أخرى،

1

أنظر :بساعد عمي ،تسعيرة المرافؽ العمومية ،المرجع السابؽ ،ص .058
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مف ىنا تمحورت توصيات الجمسات الوطنية حوؿ الماء المنعقدة في سنة  1994عمى ضرورة
تحديد التسعيرة بالنظر إلى قيمة الموارد واألخذ بعيف اإلعتبار وضعية المستعمميف والخصائص
الجيوية.
خالفا لمتسعيرة الوطنية التي كانت مطبقة سنة  1985التي ال تراعي خصوية كؿ منطقة
وال تأخذ بعيف اإلعتبار التكاليؼ الحقيقية لمماء؛ استبدلت ابتداء مف سنة  1998بنظاـ تسعيرة
جيوية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  156-98المؤرخ في  16ماي  1998المحدد لكيفية
تسعير المياه المستعممة في المنزؿ والصناعة والفالحة والتطيير ،1فيذا األخير كرس نظاـ
تسعيري جيوي انتقائي حسب نمط اإلستعماؿ ،وتدريجي حسب كمية االستيالؾ.
 )1تحديد عشرة مناطق تسعيرة متجانسة بأسعار أساسية :ابتداء مف أوؿ جواف 1998
أصبحت الجزائر مقسمة إلى  10مناطؽ تعرفية متجانسة طبقا ألحكاـ المادة  9مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  156-98السالؼ الذكر ،بحيث تتراوح تسعيرة الماء مف أدنى سعر أساسي ىو
3.60دج/ـ 3إلى أقصى سعر وىو 4.50دج/ـ ،3وتضـ كؿ منطقة تعريفية عدد محدد مف
الواليات ،بحيث تختمؼ تسعيرة الماء فييا بحسب رقـ المنطقة التي تنتمي إلييا الوالية ،وقد تـ
ضبط أسعار المياه عمى ضوء تقدير الكمفة اليامشية لمماء في جميع الواليات ،بحيث الواليات
التي تكوف فييا التكمفة متقاربة أو متماثمة تجمع في شكؿ منطقة تسعيرية واحدة يطبؽ عمييا
نفس السعر ،فالمؤسسات المسيرة لمناطؽ تسعيرة مختمفة يتعيف عمييا احتراـ سعر المتر المكعب
الخاص بكؿ منطقة فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف تعريفة المياه الخاصة بالمنطقة التسعيرية الرابعة
الخاصة بواليات بشار ،البيض والنعامة حددت ب 3.60دج/ـ ،3بينما تعريفة المنطقة الخامسة
الخاصة بوالية الجزائر ،البميدة ،بومرداس فيي محددة ب3.80دج/ـ.3
 )2تصنيف فئات المستعممين :يخضع نظاـ تسعير الماء الموجو لممنازؿ والصناعة والتطيير،
فضال عف نظاـ التسعيرة حسب كؿ منطقة ،إلى تصنيؼ لفئات المستعمميف عمى أساس طبيعة
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  050-58المؤرخ في  00ماي  ،0558الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعممة في المنازؿ
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نشاط كؿ فئة ،وبالتالي يختمؼ معامؿ كؿ فئة مف فئة إلى أخرى ،وىو ما جاء في المادة 5
المرسوـ التنفيذي المذكور أعاله التي تنص ":تحسب تسعيرة الماء المستعمؿ في المنزؿ
والصناعة عمى أساس جداوؿ تراعي سعر تكمفة الماء في كؿ منطقة تعريفية ،وتصنيؼ فئات
المستعمميف ،وكذا أقساط استيالؾ الماء المطابقة لحجـ الماء الذي يتـ تزويدىـ بو ،وتشمؿ
فئات المستعمميف ما يمي - :العائالت (الفئة األولى) - ،المؤسسات واإلدارات والجماعات
والييئات العمومية (الفئة الثانية) - ،الحرفيوف ومصالح قطاع الخدمات (الفئة الثالثة)- ،
الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة) ،ومف خالؿ ىذا الجدوؿ سيتـ توضيح فئات
المستعمميف وأقساـ اإلستيالؾ ومعامالت الضرب والتسعيرات المطبقة:
فئات المستعممين
األولى (األسر)

أقسام اإلستيالك

القسط األول :من  0إلى25دج/م3/3

أشير.

القسط الثاني :من  26إلى 55
م3/3أشير.

معامالت الضرب التسعيرة المطبقة
وحدة واحدة

1
3.25

القسط الثالث :من  56إلى  82م5.5 3/3

 5.5وحدة

القسط الرابع :أكثر من  82م6.5 3/3

 6.5وحدة

أشير.
أشير.
الثانية (المؤسسات،
اإلدارات ،الجماعات

 3.25وحدة

4.5

قسط وحيد

4.5

المحمية ،الييئات
العمومية)

الثالثة ( الحرفيون
ومصالح قطاع

5.5

قسط وحيد

5.5

الخدمات)

الرابعة (الوحدات

الصناعية أو السياحية)

6.5

قسط وحيد
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6.5

 )3توجيو نظام التسعيرة الجيوية نحو تغطية التكاليف :إف نظاـ التسعيرة الجيوية يأخذ بعيف
اإلعتبار تكاليؼ إقامة اليياكؿ وتجديدىا ،بحيث تؤكد المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 156-98عمى تغطية تسعيرة استيالؾ الماء مصاريؼ صيانة منشآت الري وىياكمو األساسية
وتكاليؼ استغالؿ ذلؾ ،وتساىـ في تمويؿ االستثمارات لتجديد ىذه المنشآت واليياكؿ األساسية
وتوسيعيا ،فقد تبنت المادة التوصيات التي خرجت بيا الجمسات الوطنية لمماء المؤكدة عمى
ضرورة الوصوؿ تدريجيا نحو تغطية تكاليؼ الماء بواسطة التعريفة ،فضال عف تكاليؼ
االستغالؿ والتسيير الخاصة بمؤسسات توزيع المياه ،األعباء المتعمقة بتوسيع وتجديد وصيانة
شبكات التوزيع.
ومف أجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ تـ اعتماد نظاـ التسعير الثنائي المعتمد مف طرؼ الكثير مف
الدوؿ المتقدمة ،1والذي يتوافؽ مع المؤسسات العمومية الكبيرة والتي تسير شبكة ضخمة ،بحيث
يتيح النظاـ امكانية التأكد مف توافؽ التسعيرة مع التكمفة الحقيقية لعممية انتاج ونقؿ وتخزيف
وتوزيع المياه ،ويتـ نظاـ التسعير الثنائي مف قسميف :قسـ متغير يتناسب وكمية المياه
المستيمكة وقسـ ثابت موجو لتغطية تجديد وصيانة وتطوير اليياكؿ والتجييزات؛ وعميو فالفاتورة
التي يتحمميا المستعمؿ تتكوف مف العناصر التالية:
 حجـ االستيالؾ المسجؿ في العداد؛ قسـ ثابت يتعمؽ باإلشتراؾ وصيانة العداد؛ إتاوة تتعمؽ بالتطيير والتي تمثؿ  %20مف كمية الماء المستيمؾ؛ -إتاوة لمتسيير مستحدثة بموجب المادة  124قانوف المالية لسنة  21995المقدرة بمبمغ 3دج/ـ

3

والتي تخصص لتمويؿ عمميات صيانة المنشآت وتجييزات وتخزيف وتوزيع المياه ،وتجديدىا
وتوسيعيا ،ويصب عائد اإلتاوة المحصؿ مف طرؼ المؤسسات المكمفة بتسيير مرفؽ المياه في
1
2

عمي بساعد ،المرجع السابؽ ،ص .003
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حساب التخصيص الخاص ،وبالضبط في الصندوؽ الوطني لممياه الصالحة لمشرب.
كما فرض المشرع أيضا إتاوتيف إجباريتيف بغية تمويؿ البرامج الموجية لتحسيف نوعية الماء
واإلقتصاد فيو وذلؾ بموجب قانوف المالية لسنة :11996
 إتاوة اقتصاد الماء :يتـ تحصيميا مف كؿ مستعمؿ أو مستفيد موصوؿ بالشبكة العموميةلممياه ،كما أنيا تحصؿ مف كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمتمؾ أو يستغؿ في األمالؾ
العمومية المائية تجييزات جمب المياه بصفة دائمة أو مؤقتة ،وىي محددة ب  %4مف مبمغ
الفاتورة بالنسبة لواليات الشماؿ و %2بالنسبة لواليات الجنوب.
 إتاوة حماية نوعية الماء :يتـ تحصيميا مف كؿ مستعمؿ موصوؿ بالشبكة العمومية لممياهالمسيرة مف طرؼ مؤسسات انتاج وتوزيع المياه ،ولدى كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمتمؾ أو
يستغؿ آبار أو مناقب أو تجييزات أخرى ،وفيما يتعمؽ بنسبتيا فيي نفس المحددة إلتاوة
اقتصاد المحدد غير أف عائداتيا توجو لتمويؿ برامج حماية والحفاظ عمى نوعية مصادر المياه.
إف نظاـ التسعيرة الجيوية كاف مف المفترض أف يغطي تكاليؼ اإلستغالؿ مف عائدات بيع
المياه باعتبار منتوج اقتصادي ،غير أف الواقع أثبت العكس إذ لـ تعكس حقيقة التكاليؼ
لمواليات ،وىو ما يجعمنا نؤكد بأف التسعيرة الجيوية المكرسة سنة  1998تبقى غير اقتصادية
وال تحفز عمى اإلستعماؿ واإلستغالؿ العقالني لمورد نادر وال تحقؽ النتائج المرجوة في استرداد
واسترجاع الموارد المالية المستثمرة في ىذا القطاع ،فمقد وجد عمى سبيؿ المثاؿ أف معدؿ سعر
الماء الضروري لمحفاظ عمى توازف تكاليؼ اإلستغالؿ المقررة لسنة  1999كاف يجب أف يتراوح
بيف  13دج/ـ 3في والية قسنطينة ،و  14دج/ـ 3في عنابة ،و  15دج/ـ 3في واليتي الجزائر
ووىراف ،لكف سعر المتر المكعب المتوسط كاف عمى النحو التالي 9 :دج/ـ13.3 ،3دج/ـ،3
1
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 10.8دج/ـ 12.1 ،3دج/ـ ،3فيي منخفضة إذا ما تمت مقارنتيا بتكاليؼ تعبئة واستغالؿ
المياه وطنيا.1
ترتب عف التسعيرة المكرسة أف المؤسسات العمومية المكمفة بإنتاج وتوزيع المياه عاجزة وغير
قادرة عمى تغطية مجمؿ التكاليؼ مف مواردىا المالية الخاصة ،وىو ما جعميا غير قادرة عمى
ضماف استقاللية مالية فعمية ،مما سيؤثر ال محالة عمى نوعية الخدمات المقدمة لممستيمؾ.
الفرع الثاني :نظام التسعيرة المكرس خالل سنة .2005
ابتداء مف سنة  2005أدخمت تسعيرة جديدة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  13-05المؤرخ
في  90جانفي  2005المحدد لقواعد تسعيرة الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الصالح لمشرب
والتطيير وكذا التعريفات المتعمقة بو ،بحيث يخضع نظاـ التسعيرة الحالي لمجموعة مف المبادئ
ولمنطؽ التسعيرة حسب المناطؽ اإلقميمية الموافقة لعدد األحواض الييدروغرافية الخمسة
المنتشرة عبر التراب الوطني ،وحسب فئات االستعماؿ وأقساط اإلستيالؾ.
أوال :مبادئ نظام تسعيرة الخدمات العمومية لممياه.
أكد المشرع الجزائري في المادة  138مف قانوف المياه لسنة  2005أف نظاـ تسعيرة
المياه يستند إلى مبادئ التوازف المالي والتضامف اإلجتماعي ،التحفيز عمى اقتصاد الماء وحماية
نوعيتو.
 )1التوازن المالي :يعتبر التوازف المالي مف بيف حقوؽ الييئات المسيرة لمرفؽ المياه ،وبالتالي
فإف أي تغيير بميغ مف طرؼ السمطات العمومية في تسعيرة الخدمات العمومية لممياه الموجية
لتغطية األعباء المالية المختمفة لتسيير المرفؽ العمومي لممياه وكذا األرباح التي ستجنييا
المؤسسات وأصحاب اإلمتياز مف ىذا التسيير قد يصطدـ بيف التسعيرة المتفؽ عمييا في عقد
اإلشتراؾ المبرـ بيـ المسير والمستعمؿ وكذا التسعيرة الجديدة المقررة أو سيتأثر مع اإللتزامات
العارضة التي تُفرض عمى المؤسسات العمومية صاحبة اإلمتياز مف طرؼ السمطة المانحة لػ ػو
1

Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, « Le Secteur de l’hydraulique : point de situation »,
1999, p 27.
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بناء عمى صالحيتيا الموسعة في مجاؿ الرقابة واإلشراؼ والتوجيو والتي مف شأنيا أف تسبب
خسارة جسيمة لصاحب اإلمتياز1؛ لذلؾ أعطت المادة  140مف قانوف المياه الحؽ لصاحب
اإلمتياز المكمؼ بتسيير الخدمات العمومية لممياه أو المفوض لو في الحصوؿ عمى تعويض
مالي مف السمطة مانحة اإلمتياز في حاؿ فرض ىذه األخيرة التزامات عميو ال تتالءـ مع تسعيرة
الخدمة العمومية لممياه المقررة إلعادة التوازف المالي دوف تحميؿ المشتركيف ليذه الزيادة.
وفي اطار مواكبة التحوالت التي تحدث في مجاؿ تكمفة الخدمة العمومية لممياه أكدت الفقرة
الثانية مف المادة  139مف نفس القانوف عمى ضرورة أف تأخذ أسعار المياه في الحسباف
متطمبات تحسيف مستوى التكاليؼ وتطور اإلنتاجية وتحسيف مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمات.
 )2التضامن اإلجتماعي :يرتكز المبدأ عمى توزيع األعباء المالية المتعمقة بتسيير المرفؽ
العمومي لممياه عمى المستعمميف حسب فئاتيـ وحاجتيـ الضرورية مف الماء لسد حاجاتيـ
الحيوية ،2كما يتمحور حوؿ العوارض المحتممة التي يمكف أف تحدث بمناسبة التزويد بالماء أو
التفريغ؛ وكذا القيود المالية التي تفرض لمحاربة والحد مف التبذير المتزايد لمماء وفقا لمبدأ الماء
يؤدي ثمف الماء ،وكذا التأثير عمى نوعية المياه بفعؿ الحاجيات المتزايدة إلييا.3
ويتجسد نظاـ التضامف اإلجتماعي في ىذا اإلطار مف خالؿ نظاـ العدادات ،بحيث تكوف
تسعيرة المياه لألمتار المكعبة األولى دنيا تعكس قدرة المستيمكيف عمى الدفع ال سيما الفقراء
والمعوزيف والمحتاجيف ،والتي تتصاعد بالتدرج مع ارتفاع كميات المياه المستيمكة ،عمى أساس
فكرة التحويؿ اإلجت ماعي مف المستعمميف ذوي الدخؿ المرتفع واإلستيالؾ العالي لمخدمات
العمومية نحو المستعمميف ذوي الدخؿ المنخفض واالستيالؾ المحدود والتواضع

1

كربوش سميـ ،المرجع السابؽ ،ص .305

2

أنظر المادة  012مف قانوف المياه السالؼ الذكر.

3

بقار سممى ،النظاـ القانوني الستثمار الموارد المائية ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه ،تخصص :القانوف الخاص ،كمية

الحقوؽ -سعيد حمديف ،-جامعة الجزائر ،3000-3005 ،0ص .211
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»  ،« consommation modesteأو بواسطة فرض رسوـ إضافة في المناطؽ ذات
التسعير المنخفض ُبغية استثمارىا في المناطؽ ذات الكثافة السكانية الضئيمة.1

 )3التحفيز عمى اقتصاد الماء وحماية نوعيتو :يعتبر اقتصاد الماء مف بيف المبادئ التي تقوـ
عمييا تسعير وذلؾ مف خالؿ اإلتاوات التي يسددىا المستعمميف تطبيقا ألحكاـ المادة  3مف
قانوف المياه التي أكدت جممة مف المبادئ التي يقوـ عمييا يقوـ عمييا تسيير واستعماؿ الممؾ
العمومي المائي مف بينيا اإلسترجاع الكافي لتكاليؼ التدخؿ العمومي المرتبطة بالحماية الكمية
والنوعية مف خالؿ أنظمة األتاوى القتصاد الماء وحماية نوعيتو.2
فالمشرع يؤكد عمى ضرورة توفير الخدمات العمومية بالنوعية والكمية الالزمتيف مف جية ،ومف
جي ة أخرى نجده قد سطر اجراءات قانونية لمحفاظ عمى الموارد مف االستغالؿ المفرط الذي قد
يؤدي الستنزاؼ الموارد المائية ال سيما غير المتجددة منيا ،والذي يتجسد لفئات المستعمميف
المختمفة مف خالؿ تطبيؽ مبدأ التطور التدريجي الذي يقوـ عمى رفع تسعيرة مرفؽ المياه بارتفاع
مستويات االستيالؾ الناجمة عف التبذير واإلستعماؿ غير الرشيد وكذا وجود تسربات غير
سطحية لدى المستعمميف مما سيترتب عنو رفع قيمة فاتورة الماء.
كما ركز التشريع المتعمؽ بالمياه في المادة  138منو عمى ضرورة حماية الموارد المائية
مف التموث ،والتي تتجمى أكثر مف خالؿ أحكاـ المواد مف  48إلى  51مف القانوف المتعمؽ
بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ،المكرسة إللزامية حماية األوساط المائية واألنظمة
البيئية المائية مف شتى أنواع التموث التي مف شأنيا المساس بنوعية الم ػياه واإلض ػرار مخ ػتم ػؼ

1

سيؤدي نظاـ التسعيرة التدريجي أو التصاعدي إلى تكريس دعـ تبادلي وتضماني بيف فئات المستيمكيف ،وىو ما يساعد الييئة

المستغمة لمرفؽ المياه عمى تعويض النقص مف خالؿ فرض أسعار عالية عمى شرائح المجتمع التي تستيمؾ كمية كبيرة مف
المياه؛ لتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع أنظر :سممى بقار ،المرجع السابؽ ،ص .211
2

تحدد إتاوة اقتصاد الماء كما يمي %1 - :مف مبمغ الفاتورة بعنواف إتاوة اقتطاع الماء بالنسبة لواليات الشماؿ ،بينما واليات

جنوب البالد فقد حددت نسبتيا ب  %3مف مبمغ الفاتورة؛ راجع في ىذا اإلطار المادة  50مف القانوف رقـ  05-05المؤرخ في

 ،3005/03/20المتضمف قانوف المالية لسنة .3000

355

مستعممييا ،وذلؾ م ف خالؿ تطبيؽ مبدأ " مموث الماء يؤدي ثمف التموث الذي يحدثو" ،الذي
ييدؼ إلى الحفاظ عمى الموارد المائية ومحيطيا البيئي بتغريـ المتسبب في احداث التموث.
فتسعيرة المياه تضـ اتاوة تتعمؽ بحماية نوعية كرسيا قانوف المالية لسنة  2010في مادتو
 51والتي تنص ":تنشأ إتاوة حماية نوعية المياه مقابؿ مشاركة مستعممي ومستخدمي المياه في
برامج الحماية النوعية لمموارد المائية"؛ تتكمؼ المؤسسات المختصة إقميميا ونوعيا بتحصيميا".
ثانيا :تقميص عدد المناطق التعريفية وفئات المستعممين.
خالفا لنظاـ التسعيرة الجيوية السابؽ المبني عمى أساس عشرة مناطؽ تعريفية ،فإف المرسوـ
التنفيذي رقـ  13-05السالؼ الذكر كرس نظاـ تسعيرة جيوية لمخدمات العمومية لممياه
والتطيير حسب عدد األحواض الييدروغرافية – وعددىا خمسة -والتي تختمؼ فييا تسعيرتي
مياه الشرب والتطيير حسب المناطؽ الجغرافية الموافقة لمتقسيمات اإلقميمية ،وكذا فئات
المستعمميف التي تـ تقميصيا إلى ثالثة.
 )1المناطق التسعيرية اإلقميمية والسعر المرجعي المقرر ليا :سواء تعمؽ األمر بتسعيرة
الخدمة العمومية لممياه أو التطيير فإف عممية تسعيرىا تختمؼ حسب المناطؽ التسعيرية
اإلقميمية التي حددتيا المادة  12مف نفس المرسوـ التنفيذي؛ غير أنو نظ ار لالرتباط الوثيؽ
لمخدمة العمومية لمتطيير مف الناحيتيف الكمية والنوعية بالخدمة العمومية لمياه الشرب مف
الناحية الكمية ،فقد أكدت المستحقات المالية المترتبة عف استعماؿ الخدمات العمومية لممياه
والتطيير تحتسب في فاتورة واحدة يكمؼ بجمعيا المؤسسة المكمفة بتمويف بمياه الشرب،
والجدوؿ الموالي يوضح المنطقة التسعيرية اإلقميمية والسعر المقرر ليا:
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المنطقة

3

التسعيرية

سعر مياه الشرب

دج/م

سعر التطيير دج/م

الجزائر

6.30

2.35

وىران

6.30

2.35

قسنطينة

6.30

2.35

الشمف

6.10

2.20

الشمف-عين الدفمى-غميزان-تيارت-

ورقمة

5.80

2.10

ورقمة –الوادي-إليزي-األغواط-

3

الواليات المغطاة
الجزائر-البميدة-المدية-تيبازة-

بومرداس-تيزي وزو-البويرة -برج

بوعريريج-المسيمة-بجاية-سطيف.
وىران-عين تيموشنت-تممسان-

مستغانم-معسكر -سيدي بمعباس-
سعيدة -النعامة-البيض.

قسنطينة-جيجل-ميمة-باتنة-

خنشمة-بسكرة-عنابة-الطارف-
سكيكدة -سوق أىراس قالمة-
تبسة-أم البواقي.

تيسمسيمت-الجمفة.

غرداية -بشار-تندوف-أدرار-
تمنراست.

مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف نظاـ التسعيرة الحالي مبني عمى خمس مناطؽ تسعيرية إقميمية
موافقة لألحواض الييدروغرافية ،ويحدد لكؿ منطقة سعر قاعدي (مرجعي) لمياه الشرب يتغير
مف  5.8إلى  6.30دج/ـ3؛ بينما التطيير فسعره القاعدي يتغير مف  2.10إلى  2.35دج/ـ.3
 )2فئات المستعممين :تطرقت لتصنيؼ فئات المستعمميف المادة  8مف المرسوـ التنفيذي رقـ
( 13-05السالؼ الذكر) ،وقسمتو إلى ثالث فئات وىـ - :الفئة األولى :األسر.
 الفئة الثانية :اإلدارات ،الحرفييف ،ومصالح قطاع الخدمات. الفئة الثالثة :الوحدات الصناعية والسياحية.ويتـ تقسيـ األقساط المستيمكة بالنسبة لألسر عمى أربع أقساط ،بحيث يتـ فوترة الخدمات
المقدمة لألسر عمى أساس األمتار المكعبة المستيمكة كؿ ثالثة أشير ،بينما يطبؽ قسط وحيد
لالستيالؾ لممستعمميف مف الفئتيف الثانية والثالثة ،وفيما يمي جدوؿ يوضح فئات المستعمميف
وأقساط اإلستيالؾ ،معامالت الضرب والتسعيرة المطبقة:
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فئات المستعممين
الفئة األولى (األسر)

أقسام اإلستيالك كل ثالثة أشير معامالت الضرب
1

القسط األول :من 0

إلى25دج/م 3/3أشير.

القسط الثاني :من  26إلى 55
م3/3أشير.

وحدة واحدة
3.25

القسط الثالث :من  56إلى 5.5 82
القسط الرابع :أكثر من 6.5 82

 6.5وحدة

م 3/3أشير.
الحرفيون ،مصالح قطاع

 3.25وحدة
 5.5وحدة

م 3/3أشير.

الفئة الثانية (اإلدارات،

التسعيرة المطبقة

5.5

سعر موحد

5.5

الخدمات)

الفئة الثالثة (الوحدات

الصناعية أو السياحية)

6.5

سعر موحد

6.5

كما ىو موضح في الجدوؿ فإف الفئة األولي مف المستعمميف مقسمة إلى أقساط استيالكية
كؿ ثالث أشير ،القسط األوؿ يسمى بالقسط اإلجتماعي عمى اعتبار أنو موجو لتغطية الحد
األدنى مف احتياجات األسرة وىي مفوترة بسعر أدنى يساوي السعر القاعدي لكؿ متر مكعب مف
الماء المستيمؾ ،ثـ يرتفع سعر البيع بسرعة كبيرة بالنسبة لشرائح اإلستيالؾ األعمى.1
ثالثا :تقييم التسعيرة المسطرة في المرسوم التنفيذي رقم .13-05
رغـ تعديؿ تسعيرة الخدمات العمومية لممياه سنة  ،2005إال أنيا تبقى منخفضة سواء عند
مقارنتيا بتكاليؼ التعبئة والتسيير الوطنية ،حيث ال يتعدى متوسط ما يدفعو المواطف لمحصوؿ
عمى الماء الشروب 19دج/ـ 3في حيف تفوؽ تكمفة المتر المكعب 50دج ،ألف تكمفتو انطالقا
1

يرى بعض المختصيف أف تكريس القسط اإلجتماعي يستوجب إعادة النظر فيو ،عمى اعتبار أف الكثير مف األسر تتقاسـ نفس

السكف ،وبالتالي تستعمؿ عداد واحد مشترؾ ،مما سيخرجيا مف شريحة التسعيرة اإلجتماعية لدفعيا ثمف فاتورة مياه أغمى مما
تدفعو األسر الثرية؛ فراح رشيد ،س ياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيؽ الخصخصة في قطاع المياه في المناطؽ
الحضرية ،المرجع السابؽ ،ص .332
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مف الشبكة تقدر ب 32دج وتوزيع المياه يكمؼ ما بيف  20و  25دج/ـ3؛ أو مف حيث مقارنتيا
بمستويات األسعار المعموؿ بيا في دوؿ حوض البحر األبيض المتوسط ،فتقدر التسعيرة
المتوسطة لمياه الشرب بالمغرب  0.70دوالر/ـ ،3وفي تونس  0.60دوالر/ـ ،3وفي مرسيميا
بفرنسا 1.20دوالر/ـ ،3و  0.13دوالر لممتر المكعب في الجزائر.
فاألسعار المحددة لمختمؼ األغراض تبقى غير اقتصادية وال تحفز عمى اإلستعماؿ العقالني
ليذا المورد الحيوي والثميف ،حيث ال يساىـ مستعممو المياه إال بقسط قميؿ يقدر بحوالي %20
مف تكمفة الماء؛ فتبقى الدولة مجبرة عمى تغطية العجز المالي لممؤسسات المكمفة بتسيير ىذه
الخدمات.
كما أف الرفع مف تسعيرة الكيرباء يقتضي معيا رفع تسعيرة الخدمات العمومية لممياه ،فإذا
بقيت أسعار بيع المياه عمى حاليا دوف زيادة في المستقبؿ فإف خسائر المؤسسات المكمفة
بالتسيير ستكوف مرشحة لإلرتفاع أيضا بالنظر النعداـ التوازف بيف نفقاتيا وايراداتيا.
لذلؾ يتعيف عمى الدولة إعادة النظر في النظاـ التعريفي بتحديد أسعار كفيمة بالتوفيؽ بيف مبدأ
األسعار الحقيقة لتحقيؽ المجاعة والفعالية اإلقتصادية ،ومبدأ السعر اإلجتماعي لضماف استفادة
كؿ شرائح المجتمع مف الخدمة ،ويمكف في ىذا اإلطار اقتراح ما يمي:
 توضيح لكافة المستعمميف بعدـ دفعيـ لمقيمة الحقيقية لمماء (ليست بثمف عمى الماء) ،وأف مايدفعونو ىو عبارة عف مساىمة في التكمفة المتعمقة بإيصاؿ الماء ومعالجتو وتصفيتو وتييئتو
لمشرب ،لذلؾ يعتيف عمييـ قبوؿ الرفع التدرجي لألسعار مف أجؿ تغطية التكاليؼ وتحسيف
الخدمات وضماف استم ارريتيا بالكمية والنوعية الالزمتيف عمى مدار الساعة1؛
 ضرورة تفعيؿ األسعار الحقيقية بالنسبة لمفئتيف الثانية والثالثة (اإلدارات العمومية ،2الوحداتالصناعية والفالحية ،الحرفيوف) مف أجؿ تغطية تكاليؼ اإلستغالؿ واإلستثمار ،ألف تطبيؽ
السعر اإلجتماعي عمييما ال فائدة منو ،بحيث يرى المختصوف عند دراساتيـ لتسعيرة المياه
1

يتعيف عمى الدولة في ىذا اإلطار رفع األسعار تدريجيا بطريقة شفافة وخالؿ مدة زمنية طويمة نوعا ما  ،وذلؾ حتى يمقى

الرفع في التسعيرة قبوال وسط المستعمميف؛ حسيف أوكاؿ ،المرجع السابؽ ،ص .000
2

إف اإلدارات العمومية حتى واف كانت تضطمع بتقديـ خدمات عمومية لممرتفقيف فإف تطبيؽ التسعيرة اإلجتماعية عمييا سيؤدي

بموظفييا إلى اإلفراط في تبذير ىذا المورد الحيوي في ظؿ التأثيرات المناخية التي تعاني منيا الجزائر.
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لإلستعماؿ السياحي والصناعي بناء عمى تقرير مؤتر التنمية المستدامة في الجزائر ،أف التكمفة
الفعمية لممياه تعتمد ما بيف  1و  1.25دوالر/ـ 3في سنة  ،2009حيث تندرج فييا التكاليؼ
الرأسمالية اإلستثمارية واستغالؿ وصيانة واعادة تجديد المنشآت الموارد المائية العادية؛ أما إذا
تعمؽ األمر بالموارد غير العادية المتمثمة أساسا في مياه البحر المحالة ،فغف تكمفة المتر
المكعب ستكوف عند حدود  1.80دوالر.1
إف تعبئة ونقؿ ومعالجة وتخزيف وتوزيع المياه تتطمب توفير مصادر تمويؿ ،مف غير
الممكف تتكفؿ بيا الدولة كميا ،ليذا يتعيف وضع استراتيجية تتمحور حوؿ استم اررية تنمية قطاع
المياه ،وتسعى لتوفير مصادر تمويؿ ذاتية ،ىذا المصدر يتمثؿ في الثمف الذي يدفع مف طرؼ
الزبائف المستفيديف مف الخدمة العمومية؛ الذي يجب إعادة النظر فيو بغية فتح القطاع أماـ
المنافسة ،عمى اعتبار أف األسعار المطبقة حاليا غير محفزة لمقطاع الخاص المحمي واألجنبي
لإلستثمار في قطاع ال يحقؽ الربح إيراداتو ال تغطي تكاليؼ االستغالؿ واإلستثمار(انعداـ
التوازف).

1

بقار سممى ،المرجع السابؽ ،ص .250
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خاتمة الفصل األول
إف المتمعف في قانوف المياه الصادر سنة  ،2005يتجمى لو أف المشرع كرس أساليب
تسيير تقميدية متنوعة بغية ضماف سيرورة المرفؽ العمومي لممياه ،سواء تعمؽ األمر باإلستغالؿ
المباشر أو المؤسسة العمومية أو اإلمتياز الذي بقي حك ار عمى القطاع العمومي ،إال أف ىذه
الطرؽ لـ ت صؿ إلى تحسيف صورة المرفؽ بالشكؿ الذي يضمف احتراـ المبادئ التي يرتكز عمييا
(استم اررية ،مساواة ،تكيؼ ،نوعية ،جودة ،الشفافية) سواء خالؿ المرحمة اإلشتراكية أو الميبرالية،
حيث ال يزاؿ المرفؽ العمومي في ظميا يعاني مف اختالالت حادة في التسيير.
وبتشخيص وضعية المرفؽ العمومي لممياه نجد أف جؿ المشاكؿ والنقائص التي يعاني
منيا ،تأتي كنتاج عوامؿ متظافرة تعيؽ الييئات المسيرة لممرفؽ في تأدية مياميا وفقا لممعايير
المسطرة في القوانيف والتنظيمات ،وتحوؿ دوف تحقيؽ نجاعة وفعالية ألساليب التسيير
الكالسيكي؛ ىذه اإلختالالت يمكف أف تكوف نتاج عوامؿ طبيعية وديمغرافية ،ويمكف أف ترتبط
بالجانب اإلستغاللي ،كما يمكف أف تتصؿ بالنظاـ المالي واإلقتصادي (التسعيرة) لمرفؽ المياه.
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الفصل الثاني
التسيير المفوض أسموب جديد لتسيير الخدمات

العمومية لممياه .
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إف التسيير العمومي لممياه في المناطؽ الحضرية الكبرى أصبح يعد أم ار صعبا بالنظر
لزيادة النمو الديمغرافي والنزوح الريفي ال سيما في ظؿ زيادة الطمب عمى المادة الحيوية في
العديد مف القطاعات ذات الطابع االستراتيجي ،وىو ما ترتب عنو عجز في كثير مف األحياف
عف التعامؿ مع متطمبات إدارة الطمب ،فأصبحت الخدمات العمومية تُسير بالخسارة مف طرؼ
القطاع العمومي في ظؿ ارتفاع فاقد المياه نتيجة العجز في اصالح مواقع التسربات ووجود
نسبة مرتفعة مف التوصيالت غير القانونية بسبب ضعؼ الرقابة ،وسوء تقييـ المياه المستيمكة
فعال؛ باإلضافة إلى محدودية في توسيع الشبكات واقامة ىياكؿ قاعدية جديدة ،كؿ ىذه العوامؿ
دفع ت العديد دوؿ العالـ إلى تبني مجموعة مف اإلصالحات ليذا القطاع مف أجؿ تخفيؼ
األعباء المالية ،وعودة الكفاءة اإلقتصادية ،ورفع أداء المؤسسات وتحسيف نوعيتيا ،مف خالؿ
تبني طرؽ أكثر نجاعة في التسيير وذلؾ بالمجوء إلى القطاع الخاص والعمؿ وفقا آلليات السوؽ
في عممية التنمية .فمساىمة القطاع الخاص في تسيير الخدمات العمومية لممياه الصالحة
لمشرب والتطيير ضرورة فرضتيا عدـ نجاعة التسيير الكالسيكي ليذا المرفؽ الحيوي وىو ما
دفع الدوؿ إلى تحريره ولو نسبيا أماـ القطاع الخاص في إطار ما يعرؼ بالتسيير المفوض أو
الشراكة العمومية الخاصة (مبحث أوؿ).
إف قانوف المياه والقوانيف المتخذة لتطبيقو تعتبر اإلطار الخاص لعممية تفويض المرفؽ
العمومي لممياه ،حيث تؤكد أغمب التشريعات التي انتيجت كطريقة لمتسيير عمى ضرورة احتراـ
الشفافية والمنافسة عند القياـ بتفويض الخدمات العمومية لممياه (مبحث ثاني).
وتعتبر الجزائر مف بيف الدوؿ التي سارعت إلى خوض تجربة مع القطاع الخاص في انتاج
وتوزيع وتسيير خدمات المياه في المدف الكبرى وذلؾ تفعيال ألحكاـ قانوف المياه لسنة 2005
الذي فسح المجاؿ أماـ السمطات العمومية لمتعاقد مع مؤسسات حديثة تعتمد عمى التقنيات
واآل ليات العصرية والتكنولوجية والتي مف شأنيا التوظيؼ العقالني لإلمكانيات المادية والبشرية
والتقنية المتوفرة (مبحث ثاني).
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المبحث األول  :تحديد خصوصية التسيير المفوض لممرفق العمومي لممياه.
تعتبر تقنية تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه ىي وسيمة جديدة مف أجؿ مواكبة
التحوالت التي عرفتيا الجزائر في إطار تبني رؤية قائمة عمى تقميص دور الدولة وتدخميا في
تسيير الخدمات العمومية ومنحو لفائدة أعواف ومتعامميف جدد ،وىو ما أممتو الحاجة إلى نماذج
جديدة بإمكانيا دخوؿ المنافسة ضامنة لتحقيؽ النجاعة والمردودية.
وبالتالي وأماـ اإلنفتاح الذي تعرفو األسواؽ العالمية في شتى القطاعات الشبكية وغير الشبكية
وأماـ االبتكارات التكنولوجية المتزايدة ،أصبح مف الضروري تخمي الدولة ولو تدريجيا عف تسيير
بعض مصالحيا العمومية ال سيما التي تتمتع بالطبيعة الصناعية والتجارية كمرفؽ المياه
إلمكانية دخوليا المنافسة عف طريؽ التسيير المفوض ،وذلؾ مف أجؿ تفادي النقائص
واالختالالت المسجمة في إطار ما يعرؼ بالتسيير العمومي الكالسيكي.
ويقتضي تحديد خصوصية تفويض تسيير مرفؽ المياه بداية البحث عف مفيوـ التقنية
الجديدة في تسيير المرافؽ العمومية (مطمب أوؿ) ،وصوال إلى تبياف دوافع المجوء إلييا (مطمب
ثاني) ،وأخي ار التطرؽ ألىـ صورىا ( المطمب الثالث).
المطمب األول :مفيوم تفويض المرفق العمومي.
يعتبر التدبير المفوض األداة المفضمة في الوقت الراىف لتسيير المرافؽ العمومية المحمية
الشبكية عمى وجو الخصوص ،وا لذي برز عمى إثر التحوالت التي عرفيا العالـ والمتمثمة أساسا
في عولمة اإلقتصاد وتحرير التجارة العالمية مف جية ،وليترجـ مف جية أخرى تقميص سيطرة
الدولة والحد مف تدخميا في قطاعات كانت تعتبر في وقت قريب قطاعات استراتيجية تختص
الدولة وحدىا في تسييرىا.
لذلؾ فإف الحديث عف تعريؼ التدبير المفوض لممرافؽ العمومية ليس باألمر السيؿ بقدر
ما يتطمب ضرورة اإلحاطة بمختمؼ جوانبو المفاىيمية ،ولف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ دراسة
مقتضبة مف أجؿ تحديد المقصود بو مف الناحية التشريعية (الفرع األوؿ) ثـ مف الناحية الفقيية
(الفرع الثاني) ،وأخي ار مف الناحية القضائية (الفرع الثالث).
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الفرع األول :التعريف التشريعي.
المفوض" وسيمة حديثة في القانوف الجزائري ،يسمح بتسيير المرفؽ العاـ مف
ٌيعد "التسيير
ّ

تعبر عف مرحمة
قبؿ أشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ أو القانوف الخاص ،وىي وسيمة ّ

االنتقاؿ مف دولة المتدخمة إلى دولة ضابطة ،نظ ار لتنازؿ أو منح الدولة بعض سمطاتيا في
تسيير الخدمة العمومية ألشخاص خواص ،واذا كانت ىذه الوسيمة حديثة بالنسبة لممشرع
الجزائري ،فيي قديمة بالنسبة لممشرع الفرنسي ،الذي عرؼ مصطمح "التفويض" منذ القرف
،19إال أنو لـ ُيستعمؿ في المغة القانونية حتى سنوات التسعينيات مف خالؿ القانوف رقـ – 92
المتعمؽ باإلدارة اإلقميمية المؤرخ في  06فيفري  " loi Joxe " 11992الذي تضمف في
ُ 125
أكثر مف موضع مصطمح التفويض لكف بتسميات مختمفة مثؿ "اتفاقيات تفويض المرفؽ

العمومي؛ اتفاقية اإلدارة المفوضة ،عقود المرفؽ العاـ" وفي سنة  1993صدر القانوف رقـ 93
–  122المؤرخ في  29جانفي  1993المتعمؽ بالوقاية مف الفساد واحتراـ الشفافية في الحياة
االقتصادية واإلجراءات العامة ،" loi sapin" 2ىذا األخير الذي و ضع النظاـ القانوني العاـ
التفاقيات تفويض المرفؽ و إجراءات إبراميا وبذلؾ يشكؿ ىذا القانوف مع التعديالت التي طرأت
عميو االطار القانوني لتقنية التفويض 3وقد عرؼ المشرع الفرنسي "التفويض في إدارة واستثمار
المرفؽ العمومي" في المادة  38مف تشريع  29جانفي  1993المعدؿ سنة  2001بموجب
القانوف رقـ  1168-2001المؤرخ في  11جانفي  ،"murcef" 2001والتي تقضي بما يمي:
"تفويض الخدمة العمومية ىو عقد يخوؿ بموجبو شخص معنوي مف القانوف العاـ تسيير مرفؽ
عمومي يكوف في األصؿ ىو المسؤوؿ عنو ،لشخص آخر مفوض لو ،قد يكوف شخصا عاما

Loi d’orientation n° 92/125 du 6/02/1992 relative à l’administration territoriale de la République, JORF, n° 33 du

1

08 /02/1992.
Loi n° 93/122 du 29/01/1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique

2

et des procédures publiques, JORF, n° 25 du 30/01/1993, modifié par Loi n°2001/1168 du 11/12/ 2001, portant
mesures urgentes de reformes à caractère économique et financier, JORF, n° 288 , du 2/12/2001.
Bernard Monségu – Toges, L’exemple de la distribution de l’eau, A.J.D.A, N°7- 8 / 1996, P 627.
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أو خاصا ،بحيث يكوف

المقابؿ المالي الذي يحصؿ عميو األخير بصورة جوىرية بنتائج

استغالؿ المرفؽ  ،وقد يتكفؿ المفوض لو بإقامة منشآت أو اكتساب أمواؿ الزمة لممرفؽ".1
بينما كاف لممغرب السبؽ مقارنة مع الجزائر في استعماؿ مصطمح التدبير المفوض وذلؾ
مف خالؿ صدور القانوف رقـ  54/05الصادر بتاريخ  14فيفري  ،2006المتعمؽ بالتدبير
المفوض لممرافؽ العامة ،2الذي جاء بالعديد مف المقتضيات بغية توفير اطار قانوني مالئـ
يتماشى مع التطورات االقتصادية والسياسية؛ وقد تـ وضع أسس وضوابط صارمة إلبراـ عقود
التدبير المفوض غايتيا ضماف الشفافية والنزاىة والمنافسة ،لذلؾ يتجو قانوف التدبير المفوض
في المغرب لمتقرب مف قانوف الصفقات العمومية فيذا االخير نوع مف قانوف نموذجي عمى
اعتبار أنو يضـ قواعد تؤطر جميع المراحؿ لتنفيذ الصفقة العمومية.
كيفت المادة  02التدبير المفوض حسب القانوف المذكور أعاله بأنو ":عقد يفوض بموجبو
وقد ّ
شخص معنوي خاضع لمقانوف العاـ يسمى "المفوض" لمدة محددة تدبير مرفؽ عاـ يتولى
مسؤوليتو إلى شخص معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص يسمى" المفوض" يخوؿ لو حؽ
تحصيؿ أجرة مف المرتفقيف أو تحقيؽ أرباح مف التدبير المذكور أو ىما معا .ويمكف أف يتعمؽ
التدبير المفوض كذلؾ بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو ىما معا تساىـ في مزاولة نشاط
المرفؽ العاـ المفوض".
أما بالنسبة لمجزائر؛ فمف خالؿ تفحص النصوص المنظمة لقطاع المياه نجد أف القانوف
رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه  ،تطرؽ ليذا المصطمح مف دوف اعطاء تعريؼ شامؿ ودقيؽ
لمتسيير المفوض تاركا ميمة ذلؾ لمفقو والقضاء  ،وفي مقابؿ ذلؾ فإف التفويض في مجاؿ
الخدمات العمومية لممياه يمنح ألشخاص اعتبارية خاضعة لمقانوف ال ػعاـ أو القان ػوف الخاص ،
1

لقد انتقد البعض التعريؼ التشريعي لتقنية تفويض المرفؽ العاـ باعتبار أنو مف الخطأ وضع تحديد قانوني لمفيوـ مرف؛ ألف في ذلؾ

تقييد لدور االجتياد في ابتكار قواعد جديدة في حقؿ ىذه التقنية .فغياب تعريؼ ليا أفضؿ مف تعريفيا بشكؿ سيئ وناقص:
2

Lucien Rapp, Faut- il vraiment définir l’ensemble des délégations de service public?, A.J.D.A, 2001, p 38 et s.

ظيير شريؼ رقـ  ،15.06.1الصادر في  2006/02/14لتنفيذ القانوف رقـ  ،54/05المتعمؽ بالتدبير المفوض لممرافؽ

العامة ،ج.ر ،رقـ  ،5404المؤرخة في  16مارس .2006
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حيث تنص المادة  104عمى أنو  ":يمكف اإلدارة المكمفة بالموارد المائية التي تتصرؼ باسـ
الدولة أو صاحب االمتياز  ،تفويض جزء أ و كؿ مف نشاطات تسيير الخدمات العمومية لمماء
أو التطيير لمتعامميف عمومييف أو خواص ليـ مؤىالت مينية وضمانات مالية كافية."...
تجدر اإلشارة ،أنو في اطار اصالح المنظومة القانونية لمصفقات العمومية في الجزائر  ،صدر
المرسوـ الرئاسي رقـ  247/15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات
العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ ،1وتضمف ألوؿ مرة باب ثاني مخصص لتفويض المرفؽ
العمومي وأكد في المادة  207منو عمى امكانية تفويض تسيير المرافؽ العمومية مف طرؼ
االشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف العمومي إلى أشخاص معنوية عامة أو خاصة (مفوض
لو) ،ويتـ التكفؿ بأجر المفوض لو بصفة أساسية مف استغالؿ المرفؽ العمومي(األتاوى
المدفوعة مف طرؼ المنتفعيف )؛ مع الزامية اخضاع عممية تفويض المرفؽ العمومي لممبادئ
المنصوص عمييا في المادة  5مف ىذا التنظيـ والمتمثمة في حرية الوصوؿ لمطمب العمومي
والمساواة في معاممة المترشحيف وشفافية االجراءات وذلؾ طبقا لممادة  209مف نفس المرسوـ.
الفرع الثاني :التعريف الفقيي.
ُيعبر تفويض المرفؽ العمومي  -كاصطالح جديد  -عف تمؾ العالقة القديمة الموجودة

بيف السمطات العمومية و الخواص ،و قد أُستُعمؿ ىذا المصطمح ألوؿ مرة مف طرؼ األستاذ

) (J. M. Aubyفي كتابو "  " les services public locauxالصادر في الثمانينات مف
القرف الماضي الذي عرفو بأنو ":العقد الذي ييدؼ إلى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 أف يعيد إلى شخص آخر( يطمؽ عميو تسمية صاحب التفويض) تنفيذ ميمة مرفؽ عموميوالقياـ باالستغالؿ الضروري لممرفؽ ،ويمكف أف يتضمف العقد إقامة منشآت عامة.

1

المرسوـ الرئاسي رقـ  247/15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ،

ج.ر ،رقـ  ،50المؤرخة في  20سبتمبر2015؛ ص .2
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 أف يتحصؿ صاحب التفويض مسؤولية تشغيؿ المرفؽ واقامة عالقة مباشرة مع المستفيديفالذيف تؤدى ليـ الخدمات مقابؿ تسديدىـ لتعريفات محددة".1
 أف يتقيد صاحب التفويض بالمدة المحددة في العقد التي تعكس االستثمارات التي ييدؼ إلىتحقيقيا".
يعرؼ األستاذ  Claudie Boiteauأسموب تفويض المرفؽ العمومي بصفة عامة كذلؾ
بأنو" :عقد يتـ مف خاللو تسيير واستغالؿ مرفؽ بمقابؿ مالي يتحصؿ عميو المفوض لو ،يدفعو
المرتفقوف أو اإلدارة المفوضة ،ويتعمؽ مباشرة باستغالؿ المرفؽ وىو أىـ معيار يعرؼ تفويض
المرفؽ العاـ".2
بدوره األستاذ  M. Marcouعرؼ تقنية تفويض المرفؽ العمومي بأنيا ":عقد تعيد مف خاللو
قيمة عميو ،بطريقة تؤدي إلى انشاء عالقات
الجماعات العامة لمغير بتنفيذ مرفؽ عاـ ،ىي ّ
عقدية مف طرؼ المفوض لو مع المنتفعيف ميما كانت شكؿ العائدات".3

إذا تمعنا في مختمؼ التعاريؼ ،يتبيف بأنيا تتفؽ جميعيا عمى أف التفويض في إدارة
واستثمار المرفؽ العمومي يقوـ عمى العناصر التالية:
 وجود مرفؽ عاـ. تنفيذ مباشر لمنشاط المرفقي ال أف يكوف مجرد مساىمة أو مشاركة. منح تفويض المرفؽ العمومي لشخص آخر غير الجماعات العامة مانحة التفويض؛ ودوفتمييز بيف شخص خاص أو شخص معنوي عاـ.
المفوض" أو "التّدبير المفوض" بأنو ":أسموب قانوني تعاقدي بيف
وعميو ،يعتبر عقد "التسيير
ّ

طرفيف أو عدة أطراؼ ،ييدؼ إلى خوصصة أسموب تدبير المرفؽ العاـ ،الصناعي والتجاري
مف قبؿ شركة خاصة ،لمدة محدودة ،مف أجؿ توسيع وتحسيف الخدمات المقدمة لممستفيػ ػ ػ ػ ػ ػديف،

Jean François Auby , La délégation de service public. Guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, P 44.
2

1

ذكرتو ضريفي نادية في مؤلفيا ،تسيير المرفؽ العاـ والتحوالت الجديدة  ،المرجع السابؽ  ،2010 ،ص .129
Jean François Auby, La délégation de service public. Guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, P 44.
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3

وذلؾ تحت مراقبة السمطات المانحة لمتّدبير ،بيدؼ تجنب أي خمؿ مف شأنو أف يؤثر سمبا عمى
المردودية ،ويمتزـ الطرفاف ،كؿ فيما يعنيو ،بتنفيذ اتفاقية التدبير المفوض ضمف احتراـ التوازف
االقتصادي والمالي ،الستغالؿ المرافؽ المفوضة ،وكذا ضمف احتراـ المبادئ األساسية
التكيؼ بالنسبة لممرافؽ المفوضة ،وكذا المساواة في معاممة المستعمميف.
لالستم اررية وقابمية ّ

أما بالنسبة لتعريؼ التفويض في مجاؿ مرفؽ المياه محؿ الدراسة ،فقد عرفو جانب مف

الفقو الجزائري 1ب أنو كيفية لمشراكة بيف القطاعيف العمومي والخاص تحصؿ الشركة بموجبو عمى
امتياز لتمويؿ وانجاز المشروع والسير عمى استثماره طواؿ الفترة المحددة لو ،وعند نياية ىذه
المدة تسترجع الجية المتنازلة المشروع.
وقد تـ تعريفو كذلؾ مف طرؼ  ":Marie-José Gédéonطريقة لمتسيير يمتزـ بمقتضاىا
صاحب التفويض اتجاه الجماعات المحمية بضماف استغالؿ وتوزيع المياه ،مقابؿ تقاضي رسوـ
مف المنتفعيف بخدمات المرفؽ".2
الفرع الثالث :التعريف القضائي.
عرؼ مجمس الدولة الفرنسي التفويض في مجاؿ المرفؽ العمومي لممياه في ق ارره الصادر
في  22مارس  2000بأنو  ":طريقة لتسيير مرفؽ عمومي يتولى مف خاللو صاحب االمتياز
إنشاء وتجييز وادارة المرفؽ عمى حسابو وتحت مسؤوليتو  ،مقابؿ االنتفاع مف الرسوـ المدفوعة
مف قبؿ المرتفقيف".3
أما بالنسبة لمتعريؼ الذي يمكف أف يكوف شامال لمعناصر المكونة لتفويض تسيير لممرفؽ
العمومي لممياه فيكوف عمى النحو التالي  ":عقد تكمؼ بمقتضاه اإلدارة مانحة التفويض شخصاً
معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص لتسيير الخدمة العمومية لمموارد المائية واستغالليا
1

أنظر :غوتي مكامشة  ،الشراكة المائية وعقد امتياز المياه في الجزائر ،مجمة الفكر البرلماني ،مجمة متخصصة تصدر عف

مجمس األمة الجزائري ،العدد  ،25أفريؿ  ،2010ص  119و .120
Marie-José Gédéon, Sur les services publics, Edition économica - Paris, 1982, P 69.
Marceau Long, Système concessif et droit communautaire dans le domaine de l’eau, R.A, N0 318, 2000,

2
3

P 577.
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والمحافظة عمييا بكؿ أعبائيا وتحت مسؤوليتو خالؿ مدة محددة  ،عمى أساس دفتر شروط ،
ويتمقى المفوض لو أجره مف المنتفعيف بخدمات المرفؽ أو مف اإلدارة مانحة التفويض".
مف خالؿ التعاريؼ السالفة الذكر  ،يتبيف أف التسيير المفوض لمخدمات العمومية لممياه
يتميز بمجموعة مف الخصائص مف بينيا:
أف التسيير المفوض ينصب عمى ممؾ عاـ وطني  ،ويظير ذلؾ مف خالؿ المادة  17مف
ّ -)1

دستور  ،1996بحيث تـ تصنيؼ الموارد المائية ضمف الممكية العامة لممجموعة الوطنية  ،وقد
تـ تأكيد ىذا المبدأ في المادة  14و  15مف قانوف األمالؾ الوطنية وكذا المادة  02مف قانوف
المياه المذكور أعاله ،ومف ثـ فإف الممؾ العمومي سواء كاف طبيعي أو صناعي تتمتع بو الدولة
لوحدىا ،وىو غير قابؿ لمتنازؿ عنو وال لمتقادـ.
وعميو فإف خضوع خدمات المياه لإلحتكار الطبيعي ،يوجب عمى الدولة حماية المستيمكيف مف
التجاوزات المحتممة لممحتكر.

 -)2تفويض التسيير ينصب عمى مرفؽ حيوي وحساس ذو طابع احتكاري واستراتيجي في نفس
ا لوقت ليس لو بديؿ انفردت الدولة بإدارتو لسنيف طويمة ،أال وىو المرفؽ العمومي لممياه ،1فكال
مف االجتياد القضائي والقانوف يقراف بيذه الصفة فقضاء مجمس الدولة الفرنسي قديـ في ىذه
النقطة ،يعود إلى الربع األخير مف القرف التاسع عشر ،فنشاط المرفؽ العاـ لممياه حسب مجمس
الدولة ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة ،ولو عالقة مباشرة وعضوية باإلدارة ،ويخضع لنظاـ
قانوني خاص ىو القانوف العاـ .أما فيما يتعمؽ باالعتراؼ القانوني؛ فتنص المادة  100مف
قانوف المياه عمى ":يشكؿ التزويد بالمياه الشوب والصناعي والتطيير خدمة عمومية" .كما جاء
في المادة  6في فقرتيا الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،101/01المتضمف إنشاء الجزائرية
لممياه عمى ":وتكمؼ المؤسسة ،بيذه الصفة ،عف طريؽ التفويض بالمياـ اآلتية:

Belmihoub Cherif Mohamed, Grandeur et décadence du monopole public : réflexions sur les changements dans

1

la gestion des activités du service public de réseau, in revue IDARA, N° 25, 2003, 187.
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الخدمة العمومية لمياه الشرب لضماف وفرة المياه لممواطنيف في ظروؼ مقبولة عالميا والساعيةلتمبية أقصى طمب لمستعممي شبكة المياه العمومية ،"...كما ورد أيضا في نص المادة  8مف
المرسوـ التنفيذي رقـ  ،102/01المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمتطيير أنو ":يضمف الديواف
الوطني لمتطيير تسيير امتياز الخدمة العمومية لمتطيير".
 امكانية تولي شخص معنوي خاص وطني أو أجنبي تولي ميمة تسيير الخدمة العموميةلممياه؛ ومف ثـ يتبيف أف التشريع الجزائري لـ يعد يحصر عممية التسيير في مسيريف عمومييف
وانما فتح المجاؿ أماـ المتعامميف الخواص وطنييف كانوا أـ أجانب ،وذلؾ بغية تحقيؽ ىدؼ عاـ
يتمثؿ في تحسيف أداء المكمفيف بيذه الخدمة مف خالؿ االستفادة مف خبرتيـ وكفاءتيـ وميارتيـ
في مجاؿ المياه؛ ووفقا لذلؾ قد يكوف عقد تفويض المرفؽ العمومي وطني أو دولي فقد يتـ
االعالف عف عممية التسيير المفوض في مجاؿ مرفؽ عمومي شبكي وال تتوفر المؤىالت
والشروط المطموبة إال في مستثمر أجنبي فيذا ال يمنع مف ابراـ العقد معو ألنو الشخص
المختص في المجاؿ.
 -)3خضوع عقود التسيير المفوض كقاعدة عامة في إبراميا إلى عممية اإلشيار والمنافسة.
 -)4ارتباط المقابؿ المالي في عقود تفويض المرفؽ العمومي  -ماعدا ما تعمؽ بعقد التسيير( la

المتحصؿ عمييا مف استغالؿ المرفؽ ،فالمفوض لو يتحصؿ عمى
 )géranceبالنتائج المالية ُ
أجره مف اإلتاوات التي يدفعيا المستعمموف مقابؿ الخدمة المقدمة ليـ .

المطمب الثاني  :دوافع المجوء لمتسيير المفوض لمرفق المياه(الشراكة العمومية الخاصة).
أكدت الندوة الو ازرية المنعقدة بالىاي ،حوؿ "األمف المائي في القرف  "21في بيانيا
الصادر في  22مارس  2000عمى ضرورة ترقية التعاوف والشراكة انطالقا مف المواطنيف إلى
غاية المنظمات الدولية.
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كما أوصى البياف مف جانب آخر عمى تنظيـ تحويؿ ونقؿ التكنولوجيا والمعرفة واالستفادة
مف تجارب اصالحات الدوؿ المتقدمة في قطاع المياه ،إلى جانب خمؽ القدرات ودعـ الميارات
مف مختمؼ النواحي التكوينية والتنظيمية والتقنية في الدوؿ النامية.1
وعمى صعيد القارة اإلفريقية ،أوصى بياف المجمس العممي والتقني لالتحاد االفريقي لموزعي
الماء المنعقد في شير جويمية سنة  2003بالجزائر ،عمى ضرورة البحث عف شراكات مائية
متعددة األطراؼ مف شأنيا ضماف تمويؿ المشاريع العديدة الموجية إليجاد حموؿ دائمة لتزويد
سكاف القارة بالماء الشروب.2
ويمكف تمخيص أسباب المجوء لتفويض المرفؽ العمومي (الشراكة العمومية الخاصة) فيما
يمي :
الفرع األول :فتح المجال أمام القطاع الخاص.
يتبمور دور التفويض في فتح مجاؿ تسيير الخدمات العمومية لممياه لألشخاص المعنوية
الخاصة  ،ويسمح في نفس الوقت بتجسيد المبادئ التي يقوـ عمييا المرفؽ العمومي مف ديمومة
وانتظاـ وتطور وكذا توفير الخدمة العمومية لممياه والتطيير في أغمب الظروؼ ال سيما مع
وجود زيادة في طمبات المرتفقيف كميا ونوعيا (الناتجة أساسا عف زيادة الوعي المدني لدى
المرتفقيف بسبب تغير اإليديولوجيات والضغط الخارجي في إطار العولمة).3
وتماشيا مع ذلؾ تنص المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  324/2000المحدد
لصالحيات وزير الموارد المائية ،4أف  ":يكم ؼ وزير الموارد المائية مف أجؿ تكفؿ أحسف
بالمرفؽ العاـ لممياه  ،بتكييؼ طرؽ استغالؿ وتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخؿ في

Déclaration ministérielle de la Haye sur la sécurité de l’eau au 21 siècle « 22 mars 2000 », Pays-Bas, p 5.
2

أنظر  :جريدة الخبر الصادرة بتاريخ  ،2003/07/20عدد  ،3835ص .02
Stéphane Braconnier, Droits des services publics, presses universitaires de Frances, 2004, p434 ,435.

4

1

3

المرسوـ التنفيذي رقـ  325/2000المؤرخ في  ،2000/10/25المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة الموارد المائية،

ج.ر ،رقـ  ،63المؤرخة في  ،2000/10/25ص  ، 14المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  11/08المؤرخ في
 ،2008/01/27ج.ر ،رقـ  ،05الصادرة في  ،2008/01/30ص ،7والمعدؿ والمتمـ أيضا بالمرسوـ التنفيذي رقـ 291/10
المؤرخ في  ،2010/11/23ج.ر ،رقـ  ،72الصادرة بتاريخ  ،2010/11/28ص .10
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مجاؿ اختصاصو مع مقتضيات اقتصاد السوؽ والمتمحورة أساسا حوؿ تطوير المنافسة والتفتح
عمى القطاع الخاص.".
وتنص أيضا المادة  101الفقرة الثانية مف قانوف المياه أنو  ":يمكف لمدولة منح امتياز
تسيير الخدمات العمومية لممياه...كما يمكنيا تفويض كؿ أو جزء مف تسيير ىذه الخدمات
ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ أو القانوف الخاص بموجب اتفاقية.".
الفرع الثاني :الحاجة الماسة لتطوير نوعية الخدمات ونقل التكنولوجيا.
تسعى البمداف النامية المستقبمة األجنبي إلى التحكـ في العجز التقني لدييا باستعانتيا مف
خبرات الشريؾ األجنبي ،وتعمـ التقنيات واألساليب وحسف تسيير رؤوس األمواؿ ،لذلؾ فيي
تحرص عمى الػتأكد مف أف التكنولوجيا المستعممة لـ يتجاوزىا الزمنية وتزيد مف قدراتيا التقنية.
وتتمثؿ ىذه التكنولوجيا في المعموـ التي يتـ التوصؿ إلييا مف خالؿ مف خالؿ البحوث
والدراسات وتضـ األشكاؿ واألساليب السرية والعمميات المرتبطة ببراءة اإلختراع التي تخوؿ
لصاحبيا استغالؿ في المجاؿ الصناعي؛ كما تشمؿ الخبرة الفنية والنماذج والخرائط واإلرشادات
والتعميمات والتركيبات والرسوـ اليندسية وأجيزة التدريب والخدمات اإلستشارية والمعمومات الفنية
الالزمة لتركيب أو تشغيؿ األجيزة.
ويكوف لزاما عمى المفوض لو نقؿ الوثائؽ التي تبيف طريقة تصنيع وتركيب وصيانة المنتج،
وكذا المواصفات القياسية لطرؽ اإلنتاج ،زيادة عمى المواد المستخدمة ونوعيتيا ومصادرىا
وأسعارىا.
وفي ذات السياؽ ،أعدت األمـ المتحدة قانوف السموؾ لنقؿ التكنولوجيا ،اعتبرت فيو نقؿ
التكنولوجيا عبارة عف " تحويؿ معمومات فنية تستعمؿ في انتاج السمع ،أو في تطبيؽ طريقة ،أو
في تقديـ الخدمات".1

1

ذكرتو منور فريدة ،عقود اإلمتياز في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،تخصص :عقود ومسؤولية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ،1

 ،2012/2011ص .169
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وبذلؾ ،يدخؿ في نطاؽ التكنولوجيا ،كؿ ما يتصؿ بالخبرة الفنية كدراسات الجدوى
والتصاميـ والنماذج والتركيبات وتقديـ الخدمات الفنية ،كالخبرة اليندسية وتدريب العماؿ.
فالمفوض لو عند تسيير لمرفؽ عمومي حيوي وحساس في آف الوقت يتعيف عميو مسايرة التطور
الحاصؿ ،وأف يكوف حريصا عمى تطوير التكنولوجيا التي يستخدميا؛ كما قد يكوف مطالبا مف
الدولة المضيفة بنوع معيف مف التكنولوجيا بما يوافؽ استراتجياتيا.
الفرع الثالث :عدم كفاءة اإلدارة وارتفاع التكاليف.
يتجمى ذلؾ مف خالؿ استخداـ فاقد اإلنتاج في تقديـ الخدمة كمؤشر لقياس قصور األداء
في شبكات المرافؽ العامة إلمدادات المياه ،التي تعمؿ في ظؿ القطاع العمومي .وترتبط أوجو
القصور ارتباط وثيؽ بنقص الصيانة حيث تتدىور حاؿ شبكات نقؿ المياه وتتعطؿ مضخات
المياه ،وتسرب مياه الصرؼ الصحي ،وبناء عميو تضيع الطاقة اإلنتاجية وينخفض اإلنتاج مما
يحتـ توظيؼ استثمارات جديدة وضخمة لمجرد االحتفاظ بمستوى الخدمة الحالية ،يضاؼ إلى
ذلؾ عدـ االستغالؿ العقالني والفعاؿ لمعنصر البشري.
ونتيجة الرتفاع تكاليؼ تشغيؿ المرفؽ العمومي لممياه بالطرؽ الكالسيكية بسبب التوظيؼ
الزائد لمعماؿ واالختيار السيء في شراء التجييزات ومحدودية القدرة االنتاجية ،باإلضافة إلى
تزايد الدعـ العمومي السنوي مف أجؿ الحفاظ عمى استمرار تشغيمو قصور األرباح المالية أدى
العجز المالي لممرفؽ .
كما أف حاجة الدولة إلى إقامة ىياكؿ قاعدية جديدة وتجييزات عمومية ضخمة  ،والتي بدوف
شؾ تكمؼ خزينة الدولة أمواؿ طائمة لذلؾ لجأت لتفويض المرفؽ ليتولى المفوض لو انجاز
اليياكؿ واستغالليا لمدة معينة تسمح لو بتغطية التكالي
ضؼ إلى ذلؾ ،أف وجود شركات متعددة تتولى إدارة قطاع المياه سيؤدي إلى خمؽ نوع مف
المنافسة فيما بينيا ،ىذا ما سينعكس بصفة إيجابية عمى جودة الخدمات مف الناحية النوعية
والكمية لممياه الموزعة وبأسعار متفاوتة ،لذا كاف مف الضروري تشجيع القطاع الخاص لإلشتراؾ
في تقديـ ىذه الخدمة كأحد الطرؽ لرفع كفاءات ىذا القطاع ،والتغمب عمى المشاكؿ المالية
واإلدارية التي تقؼ عقبة في سبيؿ قياـ ىذا القطاع بتحقيؽ األىداؼ المسطرة لو.
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الفرع الرابع :تفعيل بنود اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي.
إف عالقات التعاوف بيف الجزائر واالتحاد األوروبي بدأت مع نشأة المجموعة االقتصادية
األوروبية ،وظمت الجزائر خالؿ الفترة الممتدة مف  ،1962 -1957تحظى بمعاممة الدوؿ
األ عضاء بالنظر لعدة عوامؿ منيا الجغرافية والتاريخية .ثـ جاءت بعد ذلؾ اتفاقية التعاوف في
أفريؿ  ،1976في إطار السياسة المتوسطية الشاممة ،والتي دامت قرابة عشريف سنة مع إدخاؿ
بعض التعديالت عمييا مف وقت آلخر.
غير أف انعقاد مؤتمر برشمونة ،أعطى صيغة جديدة لعالقة االتحاد األوروبي بدوؿ الضفة
الجنوبية لمبحر األبيض المتوسط ،التي انتقمت مف التعاوف إلى الشراكة .1وكانت الجزائر كغيرىا
مف الدوؿ المعنية بالتغير الذي حصؿ.
عبرت الجزائر إثر انعقاد ندوة برشمونة سنة  ،1995عف نيتيا في التوقيع عمى اتفاؽ
فقد ّ
الشراكة مع االتحاد األوروبي ،بغية النيوض باقتصادىا واالندماج في االقتصاد العالمي
كضرورة حتمية لتحقيؽ النمو والتقدـ ،وذلؾ بعد انضماـ كؿ مف تونس ،مصر ،األردف،
إسرائيؿ ،المغرب؛ وتجسيدا لتمؾ النية سعت السمطات العمومية دوما إلى تنش ػ ػ ػيط العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػات

1

يعتبر مفيوـ الشراكة مفيوما حديثا ،حيث لـ يظير في القاموس إال في سنة  1987بالصيغة اآلتية " نظاـ يجمع المتعامميف

االقتصادييف واالجتماعييف  ،أما في مجاؿ العالقات الدولية فإف أصؿ استعماؿ كممة شراكة تـ ألوؿ مرة مف في نياية
الثمانينات مف طرؼ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ).(CNUCED
لقد تـ استعماؿ كممة شراكة كثي ار مف طرؼ الباحثيف دوف إعطائيا مفيوما دقيقا ،وفي ىذا اإلطار يقترح  B. Ponsonأنيا

تتمثؿ في كؿ أشكاؿ التعاوف ما بيف مؤسسات أو منظمات لمدة معينة تيدؼ إلى تقوية فعالية المتعامميف مف أجؿ تحقيؽ

األىداؼ التي تـ تحديدىا؛ فمفيوـ الشراكة بيذا الشكؿ يشمؿ التحالؼ اإلستراتيجي ،لكف ينبغي أف نفرؽ بيف التحالؼ واالندماج
واالقتناء والشراكة ،فيعتبر  B.Garrette et P.Dussageأف االندماج واالقتناء ىو زواؿ المؤسسة المعنية لميالد وحدة أو
مؤسسة جديدة ،أما في التحالؼ والشراكة تبقى المؤسسة تحافظ عمى استقالليتيا مف حيث األىداؼ والمصالح الخاصة وتقيـ
عالقات مشاركة لتحقيؽ بعض األىداؼ المشتركة.

أنظر :عمورة جماؿ  ،دراسة تحميمية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة  ،العربية األورو متوسطية ،أطروحة دكتوراه في العموـ

االقتصادية ،فرع :تحميؿ اقتصادي ،كمية العموـ اإلقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2006/2005 ،3
ص .161
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المشتركة مع االتحاد ،سواء باستقباؿ أو ببعث وفود إلى ىذا األخير ،واندرجت ىذه البعثات في
إطار التشاور الدائـ بيف الطرفيف ،في إطار الشراكة األورو متوسطية.1
بادرت الجزائر في ظؿ المعطيات الجديدة لمسياسة الخارجية األوروبية الجديدة ،إلى بدء
مفاوضتيا مع اإلتحاد األوروبي سنة  1997مف أجؿ إبراـ اتفاؽ شراكة ،فعرفت المفاوضات نوع
مف التأخير بسبب اختالؼ في الرؤى حوؿ بعض الممفات المتعمقة بالجانب السياسي ،األمني،
اإلقتصادي .فتـ استئنافيا في سنة  2001وىذا بعد سمسمة مف الجوالت ،ليتـ في النياية
الوصوؿ إلى اتفاؽ نيائي رسمي يوـ  22أفريؿ  2002بمدينة فالونسيا اإلسبانية ،لدى افتتاح
الندوة األورومتوسطية .وقد وقع اإلتفاؽ عف الجانب الجزائري وزير الخارجية ،وعف الجانب
األوروبي وزراء االتحاد األوروبي إلى جانب المحافظ األوروبي المكمؼ بالشؤوف الخارجية،
وذلؾ بحضور رئيس الجميورية الجزائرية ورئيس الحكومة االسباني ،ودخمت حيز التنفيذ 01
سبتمبر .22005
تعتبر إتفاقية الشراكة المبرمة بيف الجزائر واالتحاد األوروبي مف أىـ االتفاقيات المبرمة في
تاريخ الجزائر ،عمى اعتبار أنيا تغطي مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية واإلجتماعية
والثقافية ،واليدؼ منيا إزالة كافة العراقيؿ وتحرير العالقات اإلقتصادية بإنشاء منطقة لمتبادؿ
الحر.
إف المبادئ العامة ليذه اإلتفاقية محددة في تصريح برشمونة ( )Barceloneوالذي كرس
التغير في السياسة اإلقتصادية لإلتحاد األوروبي عمى مستوى يشمؿ إلى جانب المجاؿ
اإلقتصادي ،الجانب السياسي ،األمني ،اإلجتماعي ،ويقوـ عمى مبدأ الشراكة ()Partenariat

Voir : Otmane BEKENNICHE, le partenariat euro-méditerranéen, les enjeux, OPU, Alger, 2010, p 51.
2

1

دخؿ االتفاؽ حيز التنفيذ بعد موافقة البرلماف الجزائري ،بموجب القانوف رقـ  05/05المؤرخ في  26أفريؿ  ،2005المتضمف

الموافقة عمى االتفاؽ االوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف جية ،والمجموعة
األوروبية والدوؿ األعضاء فييا مف جية أخرى ،الموقعة بفالونسيا في  22أفريؿ  ،2002وكذا مالحقو مف  1إلى 6

والبرتوكوالت مف رقـ  1إلى  7والوثيقة النيائية المرفقة بو ،ج.ر ،رقـ  ،30المؤرخة في  27أفريؿ  ،2005ص .5
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الذي يعني اإللتزمات المتبادلة بدال مف مبدأ المساواة الذي كاف يميز العالقات اإلقتصادية
الدولية.
إف االتفاقية المبرمة سيكوف ليا تأثير عمى اإلقتصاد الجزائري بعد دخوليا حيز التنفيذ في
سبتمبر  ،2005ألف االلتزامات الواردة فييا ستسمح بفتح المجاؿ االقتصادي لممنافسة في اطار
قواعد اقتصاد السوؽ ،مما سيؤدي إلى تقوية التعاوف اإلقتصادي الذي يخدـ المصمحة المشتركة
والذي يتعمؽ أساسا حسب ما جاءت بو المادة  48مف اإلتفاقية بالقطاعات التي تعاني مشاكؿ
داخمية أو التي تـ اإلتفاؽ بشأف تحرير مبادالتيا بيف الجزائر واإلتحاد األوروبي ،وكذا القطاعات
التي تسمح بتسييؿ التقارب بيف اإلقتصاد الجزائري واإلقتصاد األوروبي ،وخاصة القطاعات
المؤدية إلى رفع مستويات النمو وخمؽ فرص الشغؿ وتطوير المبادالت بيف الجزائر واإلتحاد
األوروبي واعطاء األولوية لمقطاعات المؤدية إلى تنويع الصادرات الجزائرية.
ومف بيف المجاالت التي مسيا التعاوف في المجاؿ الخدماتي نجد المواد المائية ،الذي
يشكؿ أحد أىـ المجاالت في قطاع الخدمات ،خاصة وأف اشكالية الماء أصبحت اليوـ تشكؿ
رىانا عالميا .و يتجمى ذلؾ أكثرمف خالؿ اليوـ العالمي الذي خصص لو.
احتوت اإلتفاقية في ىذا المجاؿ عمى مجموعة مف المواد تتعمؽ أساسا بالتسيير ،نقؿ الخبرة،
البيئة؛ فعمى سبيؿ المثاؿ تؤكد المادة  49أف التعاوف اإلقتصادي يتحقؽ عبر أعماؿ اإلستشارة
والخبرة والتكويف ،تنفيذ أعماؿ مشتركة ،أعمال دعم الشراكة واالستثمار المباشر من طرف
المتعاممين ،ال سيما الخواص منيم ،وكذا دعم برامج الخوصصة.
أما بالنسبة لممادة  52فقد تطرقت لمجانب البيئي ،حيث أكدت الفقرة األولى عمى تشجيع
الطرفان التعاون في مكافحة تدىور البيئة ،والتحكم في التموث واالستخدام الرشيد لمموارد
الطبيعية بيدف ضمان تنمية المستدامة وضمان نوعية البيئة وحماية صحة اإلنسان.
ويرتكز التعاوف في المجاؿ البيئي خاصة حسب الفقرة الثانية حوؿ التسيير العقالني لمموارد
المائية ،أثر الزراعة عمى نوعية المياه ،استخدام وسائل متقدمة لتسيير البيئة ومراقبتيا،
المساعدة التقنية من أجل الحفاظ عمى التنوع البيولوجي.
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ومف أجؿ خمؽ جو مناسب لقدوـ االستثمارات األجنبية في مجاؿ المياه ،قامت السمطات
العمومية بإعادة تكييؼ المنظومة القانونية الداخمية المنظمة لقطاع الموارد المائية لتتماشى
واالتفاقية المبرمة مع اإلتحاد األوروبي ،وذلؾ مف خالؿ صدور قانوف المياه رقـ  12/05الذي
فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص األوروبي لإلستثمار في قطاع المياه.
إف تسييره العقالني أصبح يفرض نفسو أكثر فأكثر ،مما اضطر السمطات العمومية عبر الوزير
المكمؼ بالموارد المائية إلى تفعيؿ بنود الشراكة مع اإلتحاد األوروبي وأحكاـ قانوف المياه ،والذي
تجمى مف خالؿ إبراـ عقود شراكة (تفويض تسيير) مع شركات أوروبية ال سيما فرنسية واسبانية
وألمانية لتسيير الخدمات العمومية لممياه في كبرى المدف الجزائرية.
المطمب الثالث :أنواع عقود تفويض المرفق العمومي.
تتعدد صور تفويض المرفؽ العمومي وذلؾ حسب مدى مساىمة المفوض لو في انشاء
المرفؽ واستغالؿ ،وحجـ المخاطر التي يتحمميا ،ونطاؽ السيطرة والرقابة التي تمارسيا الجية
مانحة التفويض عمى المرفؽ ،لذا فإف فكرة التفويض ال تكوف بدرجة واحدة بالنسبة ألنواع عقود
تفويض المرفؽ العمومي جميعيا ،فبعض العقود ال تثار أية مشكمة بصدد تكييؼ طبيعتو كعقد
تفويض مرفؽ عاـ ،في حيف أف البعض اآلخر يدور نقاش حوؿ مدى توافرىا التي تطمبيا
التشريعات في عقود تفويض المرفؽ العمومي ال سيما الشرط المتعمؽ بارتباط المقابؿ المالي
بنتائج اإلستغالؿ.
وعموما يمكف تصنيؼ أىـ عقد تفويض المرفؽ العمومي إلى أربعة أنواع وىي عقد امتياز
المرفؽ العاـ ،وعقد إيجار المرفؽ العاـ ،Affermageوعقد اإلدارة بالشراكةRégie intéressée

وأخي ار عقد اإلدارة  ، Géranceوالتي سيتـ تناوليا بالتفصيؿ تحت ىذا الفرع.
الفرع األول :امتياز المرفق العام.
يعتبر عقد اإلمتياز مف الطرؽ التقميدية في تسيير أشخاص القانوف الخاص لممرافؽ
العمومية ،ويشكؿ احد الصور التقميدية لتفويض المرفؽ العاـ.
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وقد ط أر عمى عقد اإلمتياز العديد مف التعديالت ال سيما فيما يخص اختيار صاحب اإلمتياز،
حيث كاف اختياره في السابؽ يخضع لمبدأ االختيار الشخصي مف طرؼ الشخص المعنوي العاـ
مانح اإلمتياز ،واصبح في الوقت الراىف خاضعا إلجراءات حددىا التشريع كاإلعالف المسبؽ
وتكريس مبدأ المنافسة والشفافية ،وىذا يعني أف الصورة الحديثة مختمفة عف الصورة القديمة،
وأضحت تشكؿ أحد أىـ الصور األكثر شيوعا لتفويض المرفؽ العاـ.
وعميو اصبح االمتياز خاضعا لمنظاـ القانوني لعقود تفويض المرفؽ العاـ المحدد مف طرؼ
المشرع الفرنسي بموجب قانوف  Sapinوالتعديالت التي طرأت عميو.
وقد سبؽ التعرض إلى مفيوـ اإلمتياز في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني؛ وسنستعيد في ىذه
الفقرة النقاط الرئيسية ليذا العقد ،مف اجؿ تسييؿ مقارنتو مع صور عقود التفويض األخرى،
وأىـ ىذه النقاط:
 -1يتضمف عقد امتياز المرفؽ العاـ تفويض أحد اشخاص القانوف العاـ إدارة مرفؽ عاـ إلى
شخص آخر سواء كاف طبيعي أو معنوي ،عاما او خاصا.
 -2تولي صاحب االمتياز استغالؿ المرفؽ العاـ عمى نفقتو ومسؤوليتو ،فيو الذي يتحمؿ جميع
اعباء تشغيؿ المرفؽ ويجني ثماره.
 -3يتقاضى صاحب االمتياز مقابؿ مالي مف المنتفعيف مف خدمات المرفؽ العاـ لممياه؛
ويقتضي أف يغطي ىذا المبمغ األعباء التي تكبدىا صاحب اإلمتياز ويحقؽ لو األرباح
المنشودة.
 -4يمكف أف يتضمف عقد االمتياز دعما ماليا مف طرؼ الشخص العاـ ،يتجمى في ضماف
القروض أو مساىمة مالية أو تعويضات تعيد التوازف المالي لمعقد.
وتعتبر التجربة الفرنسية األفضؿ واألقدـ في مجاؿ اشراؾ القطاع الخاص في تسيير مرفؽ
المياه بواسطة تقنية اإلمتياز ،بحيث توجد العديد مف الشركات الفرنسية الكبيرة والمتخصصة
التي تعمؿ في ىذا مجاؿ مثؿ ،Vivendi ,Suez, Saur :فقد استطاعت الفوز بالعديد مف
عقود اإلمتياز في مجاؿ التمويف بخدمات المياه المبرمة عف طريؽ المناقصة ،ونتيجة لخبرة
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ىذه الشركات الطويمة وتنوع مواردىا استطاع اف تحتؿ موقعا قويا في السوؽ الدولية والتي سيتـ
التطرؽ إلييا بالتفصيؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.
الفرع الثاني :اإليجار. Affermage
يشكؿ عقد إجارة المرفؽ العاـ تفويض إدارة المرفؽ العاـ مف طرؼ أحد اشخاص القانوف
العاـ إلى أحد األشخاص سواء كاف شخصا عاما أو خاصا ،يتولى استغالؿ مرفؽ عمومي عمى
نفقتو وتحت مسؤوليتو ،مقابؿ حصولو عمى المقابؿ المالي مف المستفيديف مف خدمات المرفؽ.
وقد عرؼ المرسوـ الرئاسي رقـ  247/15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015المتضمف
تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ ،اإليجار في المادة  210منو عمى النحو
التالي-......":اإليجار :تعيد السمطة المفوضة لممفوض لو بتسيير مرفؽ عاـ وصيانتو مقابؿ
إتاوة سنوية يدفع ليا ،ويتصرؼ المفوض لو ،حينئذ ،لحسابو ،وعمى مسؤوليتو.
تموؿ السمطة المفوضة بنفسيا إقامة المرفؽ العاـ .ويدفع أجر المفوض لو مف خالؿ تحصيؿ
األتاوى مف مستعممي المرفؽ العاـ".
أما بالنسبة لمتعاريؼ الفقيية لعقد اإليجار فيي متعددة ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد األستاذ
 C.Boiteauقد اعتبره بمثابة عقد بمقتضاه تفوض ىيئة عمومية لشخص آخر قد يكوف عاما أو
خاصا استغالؿ مرفؽ عاـ ،مع استبعاد قياـ المستأجر باستثمارات ،ويتـ دفع المقابؿ المالي عف
طريؽ إتاوات يدفعيا المرتفقوف ،متعمقة مباشرة باستغالؿ المرفؽ".1
كما أكد األستاذ  Stéphane Braconnierأننا نكوف أماـ عقد إيجار عندما تكوف منشآت
المرفؽ العاـ موجودة قبؿ العقد ويتولى المستأجر بعض أعماؿ الصيانة والتجييزات فقط ،فكؿ
مف المستأجر والييئة العمومية المؤجرة مسؤوؿ عف التجييزات بنسب متفاوتة محددة في عقد
اإليجار ،فالييئة العمومية ىي المسؤولة عف توسيع المرفؽ ،تجديده وتجييزه إذا كانت ىذه
التجييزات ضخمة ويكوف ذلؾ عف طريؽ إبراـ صفقة عمومية".2

1

ذكرتو ضريفي نادية ،تسيير المرفؽ العاـ والتحوالت الجديدة ،المرجع السابؽ ،ص  155و .156
Stéphane Braconnier, op.cit, P 98.
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إذف يمكف تعريؼ عقد االيجار في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه عمى أنو عبارة عف عقد يتـ
ب مقتضاه تأجير مرفؽ المياه أو جزء منو لمؤسسة عامة أو خاصة لمدة محددة ،تمتزـ بموجبو
شراء حقوؽ اإلنتاج مف إدارة الموارد المائية متحممة بذلؾ مسؤولية استغالؿ وصيانة التجييزات
واألخطار التجارية الناجمة عنيما ،فيي مكمفة بتشغيؿ شبكة توزيع المياه وصيانتيا وتوزيع الماء
عمى المشتركيف (كمية ،ضغط ،نوعية) واستفاء الرسوـ مف المنتفعيف.
مف خالؿ ما سبؽ ،يتبيف أف عقد إيجار المرفؽ العاـ يتميز بما يمي:
 -1تحمؿ الشخص المعنوي العاـ نفقات إقامة المنشآت األساسية ،أي أف السمطة مانحة
التفويض تتحمؿ نفقات إقامة المرفؽ العمومي أو إقامة المنشآت األساسية العائدة لو بحيث يسمـ
الشخص العاـ المرفؽ إلى صاحب التفويض( المستأجر) جاى از لمتشغيؿ ،ويتولى ىذا األخير
إدارتو واستغاللو باستخداـ أساليب حديثة وتكنولوجيات عالية.
ويناط أيضا بالمستأجر ميمة إجراء الصيانة الضرورية لممنشآت العائدة لممرفؽ وذلؾ مف تاريخ
إبراـ العقد ،مع بقاء ممكية المنشآت لمشخص المعنوي العاـ مانح التفويض(المؤجر).
 -2قصرة مدة عقد إيجار المرفؽ العمومي ،عمى اعتبار أف االستثمارات المكرسة في ىذا العقد
متواضعة ومقتصرة عمى نفقات التشغيؿ والصياف لممنشآت وتجديد بعضو ،دوف تحمؿ نفقات
إقامة ا لمرفؽ لذلؾ نجد أف مدة عقد إيجار المرفؽ العاـ قصيرة إذا ما قارنيا بعقد اإلمتياز ،
بحيث ال تتجاوز اثني عشرة سنة في حيف أف عقد اإلمتياز تتجاوز مدتو في غالب األحياف
خمسيف سنة.
 -3تأدية جزء مف المقابؿ المالي إلى الشخص المعنوي العاـ ،بحيث تقتضي القاعدة العامة في
عقد إيجار المرفؽ العاـ تأدية المستأجر مبمغ محدد إلى الشخص العاـ المؤجر ،مقابؿ استعمالو
لممنشآت العائدة لممرفؽ والتي تكبد الشخص العاـ نفقات إقامتيا.
وتسمح المبالغ المقدمة لمانح التفويض مف تغطية نفقات إقامة المنشآت األساسية واالستثمارات
التي كرسيا الشخص ا لمعنوي العاـ في اقامة منشآت المرفؽ موضوع العقد ،كما يمكف اف
تخصص ىذه المبالغ لمقياـ بتوسيع المرفؽ وتطوير بنيتو التحتية العائدة لو.
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وفي نفس السياؽ أكد مجمس الدولة الفرنسي عمى أف المبمغ المؤدى مف طرؼ صاحب
التفويض إلى السمطة المانحة في عقد إيجار المرفؽ العاـ ليس لو طابع الضريبة ،بؿ يشكؿ
عنصر مكوف لمثمف الذي تكبدتو اإلدارة مف نفقات في إقامة المنشآت األساسية ،ويدخؿ الثمف
ضمف الكمفة الشاممة لمخدمة المقدمة مف طرؼ المرفؽ والتي يجب أف يتحمميا المستفيدوف مف
خدمات المرفؽ.1
وقد طبؽ أسموب ايجار المرفؽ العمومي لممياه في العديد مف البمداف النامية مثؿ كوت
ديفوار والسنغاؿ ،2كما استعمؿ بمدينة صنعاء في اليمف كنموذج إلشراؾ القطاع الخاص في
إدارة مياه الشرب والصرؼ الصحي بحيث يقع عمى عاتؽ المستأجر مسؤولية تشغيؿ وصيانة
وتحمؿ المخاطر التجارية في حيف تبقى ممكية المرفؽ لمدولة التي يقع عمى عاتقيا توفير المياه
الخاـ ،ورأس الماؿ الالزـ لالستثمارات الجديدة مستفيدة مف القروض والمنح الممنوحة مف طرؼ
المؤسسات الدولية.3
الفرع الثالث :عقد مشاطرة االستغالل(الوكالة المحفزة؛ مشاطرة االستغالل)

Régie

.Intéressée
تطرؽ المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15السالؼ الذكر إلى تعريؼ ىذا العقد في المادة
 210التي تنص-... ":الوكالة المحفزة :تعيد السمطة المفوضة لممفوض بتسيير أو بتسيير
وصيانة المرفؽ العاـ .ويقوـ المفوض لو باستغالؿ المرفؽ العاـ لحساب السمطة المفوضة التي
تموؿ بنفسيا إقامة المرفؽ العاـ وتحتفظ بإدارتو.
ويدفع أجر المفوض لو مباشرة مف السمطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنشبة مئوية مف رقـ
األعماؿ ،تضاؼ إلييا منحة إنتاجية وحصة مف األرباح عند االقتضاء.

1

نقال عف القطب مرواف محي الديف  ،المرجع السابؽ ،ص  155و .156

Janique Etienne, Eau et assainissement : croyances, modes et modèles…, Revue Afrique contemporaine, N°1,
3

2

2003, P 111.

فراح رشيد ،سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيؽ الخصخصة في قطاع المياه في المناطؽ الحضرية ،المرجع
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تحدد السمطة المفوضة ،باالشتراؾ مع المفوض لو ،التعريفات التي يدفعيا مستعممو المرفؽ
العاـ .ويحصؿ المفوض التعريفات لحساب السمطة المفوضة األصمية".
كما عرفو جانب مف الفقو عمى أنو عقد مف خاللو توكؿ السمطة العمومية (مانح التفويض)
تسيير وصيانة مرفؽ عمومي لشخص طبيعي أو معنوي خاص يتولى لحساب السمطة العمومية
المفوضة ،وال يتحصؿ عمى المقابؿ المالي مف إتاوات المرتفقيف ،بؿ بأجر محدد بنسبة مئوية
مف رقـ األعماؿ المحقؽ ،باإلضافة إلى عالوة المردودية وجزء مف األرباح".1
وعميو ،يتبيف أف عقد اإلدارة بالشراكة ىو ذلؾ العقد الذي يعيد فيو شخص العاـ إلى شخص
الخاص أو عاـ إدارة واستغالؿ مرفؽ عاـ؛ بحيث يكوف صاحب التفويض عمى عالقة مباشرة
مف المستفيديف مف خدمات المرفؽ العاـ ،ويتولى تنفيذ األعماؿ المتعمقة بالتشغيؿ لحساب
الشخص العاـ مانح التفويض ،مقابؿ أجرة محددة في العقد يدفعيا مانح التفويض ،والتي ترتبط
برقـ األعماؿ المحقؽ.
مف خالؿ ما سبؽ يمكف استنباط بعض الخصائص التالية ليذا العقد:
 -1تحمؿ الشخص العاـ مانح التفويض نفقات إقامة المرفؽ العاـ.
 -2استغالؿ المرفؽ العمومي لحساب السمطة المفوضة.
 -3طبيعة عقد اإلدارة بالشراكة  :باالستناد إلى طرؽ تمويؿ المرفؽ يمكف تحديد طبيعة ىذا
العقد ،فمجمس الدولة الفرنسي صنفو ضمف أنواع عقود تفويض المرفؽ العمومي بمناسبة فصمو
في قضية  Smitomبتاريخ  30جواف  ،1999بالرغـ مف أف الجزء الذي تدفعو السمطة المفوضة
لممفوض لو كأجر ثابت يحدده العقد بحوالي سبعيف بالمئة ،في حيف أف القسـ المتغير والمرتبط
بنتائج اإلستغالؿ يقدر بثالثيف بالمئة.2

Stéphane Braconnier, op.cit, P 440.
Ibid, P 442.
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 -4مدة عقد االدارة بالشراكة غالبا ما يكوف لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات ويرجع سبب ذلؾ
إلى ضعؼ ومحدودية االستثمارات المكرسة مف طرؼ المفوض لو ،فيذا األخير يتولى فقط
نفقات التشغيؿ.
الفرع الرابع :عقد التسيير(اإلدارة) .Gérance ; Le Contrat de Management

نظـ المشرع الجزائري عقد التسيير بموجب القانوف رقـ  01-89المؤرخ في  07فيفري
 1989المتمـ لمقانوف المدني 1ضمف الفصؿ األوؿ مكرر المعنوف ب"عقد التسيير" تحت الباب
التاسع.
وقد لجأت الجزائر إلى تكريس عقد التسيير بمناسبة االصالحات االقتصادية التي عرفتيا
الجزائر في نياية الثمانينات والتي تيدؼ إلى منح استقاللية أكبر لممؤسسات االقتصادية في
تسيير أمواليا ،لكف ىذه االستقاللية غير تامة إذ يتطمب األمر إبقاء نوع مف السيطرة مف الدولة
وذلؾ بوضع نظاـ قانوني يحكـ العالقة التي تنشأ بيف المؤسسة والمتعامميف الخواص ،حتى ال
تفقد الدولة سيطرتيا عمى المؤسسة ،كما أنو مف جية أخرى نقص أو انعداـ تجربة المؤسسات
العمومية في التعاقد عمى ضوء قواعد قانوف األعماؿ.
كما أف المتعامموف الخواص يتمثموف فقط في الشركات األجنبية دوف الخواص الجزائرييف الذيف
ال تتوافر فييـ المؤىالت التي يتطمبيا عقد التسيير ،خاصة وأنو لـ يكرس قانوف لالستثمارات
يخدـ القطاع الخاص إال في سنة .1993
وقد عرفتو المادة األولى مف القانوف المذكور أعاله ":عقد التسيير ىو العقد الذي يمتزـ
بموجبو متعامؿ يتمتع بشيرة معترؼ بيا ،يسمى مسي ار إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة
مختمطة االقتصاد ،بتسيير كؿ امالكيا أو بعضيا باسميا ولحسابيا مقابؿ أجر ،فيضفي عمييا
عالماتو حسب مقاييسو ومعاييره ويجعميا تستفيد مف شبكاتو الخاصة بالترويج والبيع".

1

القانوف رقـ  01/89المؤرخ في  07فيفري  1989المتمـ لمقانوف رقـ  58/78المؤرخ  26سبتمبر  1975والمتضمف القانوف

المدني؛ ج.ر ،رقـ  ،6المؤرخة في  08فيفري .1989
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بموجب عقد التسيير إذف تقوـ الدولة بمنح تسيير المؤسسة العمومية االقتصادية لممسير والذي
يقوـ بعممية التسيير ،وىو ما حدده المشرع ،أي أنو وفقا ليذا العقد أعماؿ التسيير ال يقوـ بيا
مالؾ المؤسسة بؿ يقوـ بيا شخص آخر فينا نكوف أماـ المسير لحساب الغير ،ليذا السبب
حتى ال تثار مشاكؿ حوؿ ىذا العقد يتعيف تحديد نطاؽ أعماؿ التسيير بدقة ،ألف تسيير الذمة
المالية ال يكوف مف طرؼ مالكيا.
إذف عمى ضوء التعريؼ يتبيف أف المشرع لـ يحصر المسير المستثمر في الوطني أو
االجنبي ،وفي المقابؿ نجده قيده بشرط التمتع بشيرة وسمعة وخبرة في المجاؿ الذي ينشط فيو؛
باإلضافة إلى إبقاء مجاؿ تطبيؽ عقد التسيير مفتوحا أي أنو يمكف ألي مؤسسة ميما كاف
النشاط الذي تعمؿ فيو أف تبرـ عقد التسيير.
وبالنسبة لمنصوص القانونية التي تطرقت أيضا إلى عقد التسيير نجد المرسوـ الرئاسي
المتعمؽ بالصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ ،الذي عرفو في المادة  210عمى أنو منح
السمطة المفوضة لممفوض بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفؽ العاـ .ويستغؿ المفوض لو المرفؽ
العاـ لحساب السمطة المفوضة التي تموؿ بنفسيا إقامة المرفؽ العاـ وتحتفظ بإدارتو ؛ بحيث
يدفع أجر المفوض لو مباشرة مف السمطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية مف رقـ
األعماؿ ،تضاؼ إلييا منحة إنتاجية .
تحدد السمطة المفوضة التعريفات التي يدفعيا مستعممو المرفؽ العاـ يتـ تحصيميا مف طرؼ
المسير لحساب السمطة المفوضة والتي تحتفظ باألرباح .وفي حالة العجز تعوض السمطة
المفوضة المسير الذي يتقاضى أج ار جزافيا.
فعقد التسيير إذف ىو عقد مبرـ بيف ىيئة عمومية وشخص مف القانوف خاص ،ىدفو ضماف
سير المرفؽ وعدـ تحمؿ أعباء البناء والتجييز ،بؿ ىو مجرد مسير بسيط لممرفؽ ،ال يتحمؿ
أرباح وخسائر تسييره.
ويتشابو عقد التسيير مع عقد اإلدارة بالشراكة ،بحيث يتولى صاحب التفويض إدارة
واستغالؿ المرفؽ العاـ باسـ ولحساب الشخص المعنوي ،ضمف استقاللية ومس ػ ػ ػ ػؤولية ماليػ ػ ػ ػ ػ ػة
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محدودة وأحيانا غير موجودة ،مقابؿ أجر جزافي  Forfaitaireيحدد في العقد يدفع مف طرؼ
مانح التفويض .كما يشترؾ العقداف في إقامة الشخص العمومي المنشآت األساسية لممرفؽ
موضوع التشغيؿ ،مع اقتصار المفوض لو عمى عممية الصيانة الضرورية ،كما أف كالىما
يتميزاف بالمدة القصيرة التي ال تتجاوز خمس سنوات.
ويتميز عف عقد اإلدارة بالشراكة في المقابؿ المالي الذي يحدد في العقد دوف وجود لعالوة تدفع
مف طرؼ السمطة مانحة التفويض التي ترتبط بنتائج االستغالؿ.
تجب اإلشارة أف ىناؾ العديد مف الفقياء الفرنسييف ال يعتبروف ىذا العقد ضمف صور
تفويض المرفؽ العمومي وذلؾ بالنظر لممقابؿ المالي الذي يتمقاه المفوض لو وعدـ تحممو
الخسائر ،األمر الذي جعميـ يكيفونو عمى أنو صفقة عمومية لمتسيير المفوض « Marche
» ( public de la Gestion déléguéصفقة خدمات) أكثر منو استغالؿ لمرفؽ العمومي.
وقد سبؽ لمقضاء اإلداري الفرنسي أف صنؼ عقد التسيير بأنو صفقة عمومية وليس تفويض
لممرفؽ العاـ في قضية 1Commune Guilherand- Grange؛ وفي اطار المعنى ذاتو قضى
مجمس الدولة الفرنسي أف عقد إدارة المرفؽ العاـ ال يعد تفويضا ألنو ال يشرؾ المتعاقد في
المخاطر المحتممة إضافة إلى أف عائداتو التي يتقاضاىا مف مباشرة مف اإلدارة ال تتصؿ بنتائج
استغالؿ(استثمار) المرفؽ ،بؿ ىي عبارة عف ثمف يدفع سنويا ،وىو يتألؼ مف مبمغ ثابت وآخر
متغير يرتبط بعدد األمتار المكعبة مف المياه المنتجة والموزعة2؛ وفي أحكاـ أخرى نجد أف

1

أكد مجمس الدولة الفرنسي في ق ارره الصادر في  07فيفري  1999بمناسبة نظره في نزاع حوؿ اتفاقية عقد التسيير لمرفؽ

المياه الصالحة لمشرب ومرفؽ التطيير المبرـ بيف بمدية  Commune Guilherand- Grangeو

La compagnie générale des

 ،eauxأف عقد اإلدارة (التسيير) ال يعد تفويضا ،ألف الشركة المكمفة بإدارة مرفؽ المياه تتقاضى عائداتيا المحددة مسبقا في
العقد مف البمدية مباشرة دوف االستناد إلى نتائج المرفؽ االستغاللية ،مما يؤدي بالضرورة إلى تطبيؽ قواعد قانوف الصفقات
العمومية عمى العقد بالنتيجة؛
Eva Guyard, La Gestion de la rareté de l’eau en droit public Analyse comparée en droit français et italien, thèse
2

doctorant, faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, 2010, p 142.

وليد حيدر جابر ،التفويض في إدارة واستثمار المرافؽ العامة :دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ط ،1لبناف،2009 ،

ص .414
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القضاء اإلداري الفرنسي قد صنفيا ضمف عقد تفويض مرفؽ عاـ .والعبرة في التصنيؼ ما إذا
كاف عقد تفويض أو صفقة عمومية ىو مدى ارتباط المقابؿ المالي بنتائج االستغالؿ.1
لكف التساؤؿ الذي يطرح في ىذا اإلطار بعد التطرؽ لمختمؼ صور المرفؽ العمومي ،إذا
كاف تفويض المرفؽ العمومي في فرنسا كما سبقت دراستو ىو مفيوـ عاـ ُيغطي كافة العقود
التي يتـ بمقتضاىا تفويض التسيير ،فيؿ ينطبؽ األمر بالنسبة لتفويض تسيير الخدمات

العمومية لممياه في الجزائر طبقا لقانوف المياه؟ ،أو باألحرى ىؿ يتـ تفويض تسيير مرفؽ المياه
بموجب عقود ُمختمفة ،أـ أف األمر يتعمؽ بصيغة واحدة فقط أال و ىي " اتفاقية التفويض " ؟ .

مف خالؿ تفحص وتمعف أحكاـ المادتيف  101الفقرة  2و  104مف قانوف المياه رقـ

 ،12/05يتجمى أف تفويض الخدمات العمومية لممياه ىو أسموب ُمستقؿ بحد ذاتو ال يشمؿ
تميز عف المفيوـ الفرنسي لتفويض المرفؽ العمومي،
اإلمتياز وانما يختمؼ عنو ،ىذا ما يجعمو ُم ًا

المتضمنة لطرؽ تسيير المرفؽ قد نصت عمى أسموب
وما ُيؤكد ىذه الفكرة أف المادة ُ 101

التفويض بعد أف نصت عمى اإلمتياز ،بحيث نالحظ مف الناحية الشكمية لقانوف المياه أنو قد
أفرد قسـ خاص ألسموب التفويض إلى جانب القسـ الخاص بطريقة اإلمتياز ،و ىو القسـ الثاني

المعنوف ب  " :تفويض الخدمة العمومية " ،مف الفصؿ األوؿ المعنوف ب  ":أحكاـ تتعمؽ بطرؽ
تسيير الخدمات العمومية لممياه و التطيير " ،مف الباب السادس المعنوف ب  ":الخدمات
العمومية لممياه و التطيير".
كما أف قانوف المياه لسنة  2005لـ يذكر أي عقد أو أية صيغة قانونية يتـ بيا ىذا التفويض
إال ما يتعمؽ باتفاقية التفويض ( المادة  101الفقرة .) 2
ما يمكف قولو أنو إذا كاف تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه عمى ضوء القانوف رقـ
 12/05ال يشمؿ اإلمتياز ،فيذا ال ينفي أف يكوف ىذا التفويض الممنوح مف طرؼ السمطة
المانحة بموجب عقود أخرى كعقد مشاطرة االستغالؿ  ، Régie Intéresséعقد التسيير la

 ،géranceعقد اإليجار ، l’affermageعقد  ( B.O.Tبناء  ،تشغيؿ  ،تحويؿ ) الذي ظير في
كنؼ الدوؿ األنجموساكسونية.
1

مرواف محي الديف القطب ،المرجع السابؽ ،ص .460
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الفرع الخامس :تمييز تفويض المرفق العمومي عن الصفقات العمومية.
إف التطرؽ إلى موضوع تفويض المرفؽ العمومي والصفقات العمومية أمر ضروري وذلؾ
مف أجؿ معرفة النظاـ القانوني المطبؽ عمى كؿ نوع مف العقود ،فإذا كاف لمصفقات العمومية
قانوف خاص بيا فإف تفويض المرفؽ العمومي عمى العكس مف ذلؾ ال يوجد نص واحد يحكمو
بؿ يوجد عدة نصوص قانونية تضبطو؛ ففي فرنسا مثال نجد قانوف ساباف لسنة  1993أطَّر
تفويض تسيير المرفؽ العمومي ال سيما في الجانب المتعمؽ بالمنافسة واالشيار.
تشترؾ الصفقات العمومية مع تفويض المرفؽ العاـ في الطبيعة العقدية (في الغالب يكيفاف
عمى أنيما عقداف إدارياف)؛ والصفقة العمومية تبرـ غالبا مع شخص أحد أشخاص القانوف
الخاص بيدؼ تأميف الموازـ والمواد وتقديـ الخدمات إعداد الدراسات والقياـ باألشغاؿ التي
تحتاجيا المصمحة المتعاقدة؛ بينما التفويض يتضمف مف طرؼ شخص آخر مقابؿ حصولو عمى
مقابؿ مالي مرتبط بصورة أساسية بنتائج االستغالؿ ،وبالتالي فإف أىـ المعايير التي يمكف
االستناد إلييا لمتفرقة بيف العقديف ىي:
أوال :من حيث طريقة دفع المقابل المالي.
يرتبط المقابؿ المالي في عقد التفويض بصورة جوىرية بنتائج استغالؿ المرفؽ سواء كاف
مصدره الشخص العمومي أو المستفيديف مف خدمات المرفؽ العاـ؛ وفي غالب األحياف تكوف
في شكؿ إتاوات تدفع مف طرؼ المنتفعيف مف الخدمة.
أما بالنسبة لممقابؿ المالي لمصفقات العمومية فإف المتعاقد يحصؿ عمييا مف المصمحة المتعاقدة
والذي يشكؿ ثمنا لمخدمات والموازـ والدراسات واألشغاؿ المنجزة ،وال عالقة لو بنتائج استغالؿ
المرفؽ العاـ .
تجب اإلشارة إلى أف ارتباط المقابؿ المالي بنتائج االستثمار يعد معيار حاسـ لمتمييز بيف
العقديف.
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ثانيا :من حيث موضوع العقد :إف موضوع عقد التفويض ىو استغالؿ مرفؽ عاـ ،وال يمكف
تصور وجود تفويض إف لـ يكف موضوعو يشكؿ لنا مرفقا عاما؛ أما بالنسبة لمصفقات العمومية
فإف موضوعيا ىو تأميف ا لموازـ أو الخدمات أو الدراسات أو األشغاؿ التي تحتاجيا المصمحة
المتعاقدة التي تساعد في ضماف ديمومة سير وتطور المرفؽ ،لكف صفقات األشغاؿ قد يكوف
موضوعيا بناء واستغالؿ مرفؽ عمومي في نفس الوقت مما يجعؿ المتعاقد مع اإلدارة يتولى
استغالؿ المرفؽ كميمة ثانوية وليست رئيسية.
ثالثا :من حيث الخضوع لمنظام القانوني.
تفويض المرفؽ العمومي يخضع لنظاـ محدد ففي فرنسا نظمو قانوف ساباف ،بينما في
الجزائر نجد النص التنظيمي العاـ لتفويض المرفؽ ىو المرسوـ الرسوـ الرئاسي رقـ 247-15
السالؼ الذكر باإلضافة إلى النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص كقانوف المياه والنصوص
المطبقة لو ،أما بالنسبة لمصفقات العمومية فيي خاضعة دوما لتقنيف الصفقات العمومية Code
.du marché public

المبحث الثاني :النظام القانوني لتفويض المرفق العمومي لممياه.
تتضمف عممية اختيار المتعاقد في عقود تفويض المرافقة العمومية بما فييا مرفؽ المياه،
القياـ بمجموعة مف الخطوات ،إذ يتعيف عمى الجية مانحة التفويض أف تحدد طريؽ تفويض
المرفؽ العمومي المناسبة ،وبعد ذلؾ يتوجب عمييا الشروع باتباع مجموعة مف اإلجراءات ال
سيما منيا المتعمقة بالعالنية السابقة والمنافسة ،وصوال إلى اختيار المفوض لو.
وتعتبر فرنسا مف بيف الدوؿ األوربية السباقة في تأطير عممية تفويض المرافؽ العمومية
بشتى أنواعيا ،وذلؾ مف خالؿ إصدار ترسانة مف القوانيف كقانوف ساباف  sapinالمعدؿ والمتمـ
وقانوف الجماعات اإلقميمية والتي تميزت بالوضوح والدقة في تبياف إجراءات تفويض المرافؽ
العمومية (مطمب أوؿ) ،وذلؾ عمى عكس الجزائر التي تميزت بعدـ وجود نظاـ قانوني متكامؿ
منظـ إلجراءات تفويض المرافؽ العمومية بشتى أنواعيا ،حيث نجد قوانيف قطاعية تطرقت إليو
مثؿ قانوف المياه ،حيث نجده اشترط إجراءيف يتعمؽ األوؿ بتكريس الدعوة لممنافسة بينما الثاني
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يتعمؽ بوجود طمب الموافقة المسبقة مف و ازرة الموارد المائية قبؿ عرض التفويض عمى المنافسة
(مطمب ثاني)
المطمب األول :المراحل واإلجراءات الالزمة لتفويض المرافق العمومية في فرنسا.
إف أشخاص القانوف العاـ في ظؿ النظاـ التقميدي المتياز المرفؽ العمومي – سواء كاف
شبكيا أـ ال -كانت ليا حرية مطمقة في اختيار المفوض لو (صاحب التفويض) ،فمـ يكونوا
خاضعيف لقيود تحدد اإلجراءات الالزمة التي يتعيف اتباعيا الختياره ،إال أنو ابتداء مف سنة
 1993فرض المشرع الفرنسي بموجب تشريع  SAPINعمى مبدأ حرية اختيار الشخص العاـ
ل صاحب التفويض قيديف؛ األوؿ يتعمؽ بضرورة اإلعالف المسبؽ ،أما القيد الثاني فيتجمى في
إجراء منافسة تسمح بتقديـ عروض.
إال أف القيود المفروضة عمى اختيار المفوض لو ،ال تعني إلغاء حرية الشخص العمومي
في اختيار المفوض لو ،عمى اعتبار أنو ممزـ بالتقيد بالضوابط المسطرة مف طرؼ المشرع ،
وفي نياية المطاؼ يختار صاحب التفويض بحرية تامة طالما أنو تقيد باإلعالف المسبؽ وأجرى
المنافسة بيف عدة عارضيف.
الفرع األول :اجراءات اختيار صاحب التفويض.
فرض المشرع الفرنسي في المادة  38مف قانوف  Sapinعمى السمطة مانحة التفويض
اال عالف المسبؽ عف اختيار صاحب التفويض وفقا لمبدأ المنافسة بيف المؤىميف الذيف يتقدموف
بعروضيـ إلدارة مرفؽ عمومي محدد ،وذلؾ بيدؼ تحقيؽ شفافية إجراءات اختيار صاحب
التفويض .
وعميو ،تشكؿ االجراءات التي حددىا المشرع الختيار المفوض لو تكريسا لمبدأ المساواة بيف
المرشحيف لتولي تسيير مرفؽ عاـ ،وىذا المبدأ كرسو المجمس الدستوري الفرنسي بتاريخ 20
جانفي  ، 1993ويقتضي عمى أشخاص القانوف العاـ المجوء إلى اجراء المنافسة وفقا لطريقة
استدراج العروض.
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لذلؾ سيتـ التطرؽ تحت العنواف إلى مسألة اعداد دفتر الشروط والمصادقة عميو ،ثـ
االنتقاؿ إلى تبياف اجراء اإلعالف المسبؽ  ،وأخي ار التوقيع والمصادقة عمى اتفاقية تفويض
المرفؽ العمومي.
أوال :إعداد دفتر الشروط والمصادقة عميو.
إف الجماعات اإلقميمية في فرنسا سواء كانت مركزية أو محمية؛ حسب المرسوـ الصادر
في سنة  1980تتمتع بحرية في اختيار طريقة إدارة مرافقيا العاـ ،إما بنفسيا وفقا ألسموب
التسيير المباشر أو عف طريؽ الغير وفقا ألسموب اإلدارة غير المباشرة (التفويض) ،1غير أنو
في حالة اختيارىا لمطريقة الثانية يتعيف عمييا قبؿ اتخاذ قرار التفويض إجراء دراسة مسبقة
لمجموعة مف العناصر مف بينيا اإلعداد المسبؽ لدفتر الشروط.
ويعتبر ىذا االخير بمثابة عمؿ انفرادي يندرج ضمف صالحية السمطة المخولة التوقيع عمى عقد
تفويض المرفؽ العمومي؛ وىو يتضمف بدقة الشروط الفنية والمالية واإلدارية واالستثمارية الالزمة
في تحقيؽ المشروع ،وكذلؾ يحدد حقوؽ وواجبات أطراؼ العالقة ،وىو بذلؾ يعد بمثابة جزء
أساسي مكمؿ لعقد التفويض.
يحدد إذف مضموف دفتر الشروط الجية التي خوليا ليا القانوف صالحية توقيع العقد
بصورة منفردة ،دوف أف يكوف موضوع مناقشة مف طرؼ الشخص المكمؼ بإدارة واستثمار
المرفؽ(المفوض لو) ،بؿ يتعيف عميو أف يقبؿ بو كما وضعتو اإلدارة مسبقا ،كما أف أي تعديؿ
عميو يكوف لو قيمة تنظيمية بالنسبة لإلدارة وىو يتعمؽ بالصالح العاـ.
ودفتر الشروط ال يكتسب القوة التنفيذية إال بعد المصادقة عميو؛ والجية التي تتولى
المصادقة تختمؼ باختالؼ المرفؽ موضوع التفويض ،فإذا كاف المرفؽ العمومي موضوع
التفويض وطنيا فإف الوزير المعني بالقطاع ىو الذي يختص بالمصادقة عميو ،بينما إذا المرفؽ
بمديا فإف المجمس الشعبي البمدي ىو الجية المخولة لو قانونا التصديؽ عميو.

Claude Boiteau, Les conventions de délégation de service public, Edition locales de France, Paris, P 80 et s.
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1

ثانيا :اإلعالن المسبق ومبدأ المنافسة.
يشكؿ اإلعالف المسبؽ واجراء المنافسة في تفويض المرفؽ العاـ قيد يرد عمى الحرية
المطمقة لإلدارة في التعاقد ،فواجب التقيد بقواعد العالنية والمنافسة ييدفاف بالدرجة األولى إلى
تحقيؽ الشفافية ومنع الفساد وقياـ عقود يشوبيا خمؿ اقتصادي؛ والتي يتأكد معيا احتراـ اإلدارة
لمبدأ المساواة في تقنية التفويض.
وقد سطر التشريع الفرنسي في نصوص عدة ( قانوف ساباف  ،SAPINالقانوف العاـ
لمجماعات اإلقميمية ، CGCTقانوف  )MURCEFالقواعد والضوابط التي تشكؿ اإلطار العاـ
لعممية استدراج العروض في تقنية التفويض ،سواء كانت وطنية أـ محمية ،والتي سيتـ التطرؽ
إلييا بشيء مف التفصيؿ في ىذا العنواف.
 )1اإلعالن المسبق :قضى كؿ مف قانوف ساباف في المادتيف  45و  50والقانوف العاـ
لمجماعات اإلقميمية في المادتيف  1-1411و  2-1411بأف تفويض المرافؽ العمومية المتعمؽ
بيذا القانوف

يخضع إلجراءات العالنية (استدراج العروض) التي تسمح بالتقدـ بأكثر مف

عرض منافس؛ وىذا يعني أف اليدؼ مف اإلعالف المسبؽ ىو دعوة العارضيف المؤىميف وتحقيؽ
المنافسة العادلة بيف المترشحيف ،ودراسة ومقارنة عروضيـ بصورة فعالة.
كما أكد نفس القانوف عمى الزامية نشر اإلعالف في إحدى الوسائؿ المؤىمة لنشر
اإلعالنات القانونية ،وفي إحدى وسائؿ اإلعالـ المتخصصة والمتعمقة بالقطاع االقتصادي
المعني؛ باإلضافة إلى ضرورة تضمف اإلعالف عف استدراج العروض حد أدنى مف المعمومات
تتمخص في اآلتي :اسـ الجماعات اإلقميمية الراغبة في التفويض ،طبيعة المرفؽ موضوع
التفويض (مثال المياه أو الغاز أو كيرباء ،)...نوع الوسيمة التي ترغب اإلدارة في انتياجيا
إلدارة المرفؽ ،الوثائؽ المطموبة مف طرؼ المترشحيف ،المدة القصوى المحددة إلرساؿ
العروض.
وعممية استدراج العروض في فرنسا تخضع لمبادئ تشكؿ صماـ أماف إلبعاد تقنية
التفويض عف الفساد وتبذير الماؿ العمومي ،لتحوليا إلى أداة لتحديث وتنظيـ المرافؽ العمومية؛
وىذه المبادئ كالتالي:
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 المساواة :إف ىذا المبدأ يجب أف يستفيد منو كؿ المترشحيف ،بحيث يجب إعالـ كؿ واحدمنيـ بعممية استدراج العروض وتمكينو مف االطالع عمى المعمومة الالزمة دوف أي تمييز مع
باقي المرشحيف ،كما يجب منح المرشحيف ميمة معقولة ومتساوية تمكف مف إعداد طمباتيـ.1
فالجماعات اإلقميمية حتى واف ليا حرية التفاوض في اختيار الشخص المكمؼ بتسيير المرفؽ،
إال أنيا ممزمة بتأميف المساواة بيف جميع المرشحيف الذي قدموا عروضيـ.
 الشرعية :ونعني بو وجوب احتراـ اإلدارة لمنصوص التي وضعتيا في إعداد وتنفيذ عمميةاستدراج العروض دوف مخالفتيا ،واال تعرضت لممساءلة أماـ القضاء.
 الحياد :يجد ىذا المبدأ أساسو في مبدأي المساواة والمنافسة ،وىو يقضي بعدـ تدخؿ اإلدارةتحت أي مظير لمصمحة مرشح عمى حساب اآلخريف أو منحيا منافع وامتيازات لمبعض دوف
اآلخر.
 الشفافية :يرتبط مبدأ الشفافية ارتباط وثيؽ بمبدأي المساواة والمنافسة ،عمى اعتبار أفالشفافية حسب األستاذ  Michel Bazexكيفيا بأنيا وسيمة لمراقبة الخدمات المقدمة بواسطة
المرفؽ العاـ ،بغية التأكد مف أف مصالح المنتفعيف االقتصادية واالجتماعية قد تمت مراعاتيا
فعال مف الشخص المكمؼ بإدارة المرفؽ.
فالشفافية تشكؿ مركز صراع بيف المنتفعيف مف جية والشخص المكمؼ بتسيير المرفؽ العاـ.2
كما أف الشفافية تسمح بتقييـ نوعية الخدمة ومدى احتراـ المسير لمقوانيف وكذا لمقتضيات
المصمحة العامة ،وىي تتطمب إقرار الحؽ في اإلعالـ لممرتفقيف خاصة مف خالؿ المطبوعات

1

المدة المحددة إليداع العروض ىي  30يوما بالنسبة لمقانوف الفرنسي مع مكانية تعديؿ الميمة بشرط اعالـ جميع المرشحيف

المؤىميف لتقديـ عروض.
Michel Bazex, Obligations communautaires de transparence et prestations des services publics, Droit

2

administratif, Edition juris-classeur, octobre, 1993, P 15.
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الرسمية لمسير المرفؽ العاـ التي تتضمف مجموعة مف المعطيات المساعدة عمى تحديد نوعية
الخدمة المرغوب فييا.1
وتتجمى مظاىر تكريس الشفافية فيما يمي:
 إعالـ المنتفعيف والمترشحيف عف النتيجة النيائية لعممية استدراج العروض لتسيير المرفؽالعاـ.
 نشر مضموف دفتر الشروط. مشاركة الغير في عممية استدراج العروض( تقنييف وأصحاب الخبرة في الميداف اإلقتصاديوالمالي)
 إلزامية الشخص المكمؼ بتسيير المرفؽ بتقديـ تقرير سنوي طبقا لممادة  2مف القانوفالصادر في  08فيفري  1995المعدؿ والمتمـ لقانوف ساباف والمادة  3-1411مف قانوف
الجماعات اإلقميمية  ،يوضح فيو نوعية وجودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقيف وخطط المستثمر
وتطمعاتو لتطوير المرفؽ ،ويرسؿ ىذا التقرير مرفقا باألوراؽ المثبتة لمضمونو ،بشكؿ يمكف
الشخص العاـ مانح التفويض مف الوقوؼ عمى مدى احتراـ المستثمر والمبادئ لممرفؽ
العمومي.2
 )2إعداد قائمة المرشحين المقبولين :يتولى في فرنسا القياـ بإجراءات اختيار صاحب
التفويض ىيئة خاصة يطمؽ عمييا لجنة تفويض المرفق العام

La Commission de la

 ،délégation de service publicحيث تتولى إعداد قائمة بالمرشحيف المقبوليف لممشاركة في
تقديـ العروض ،وذلؾ بعد فحص وتدقيؽ الضمانات المالية والمينية وقدرتيـ عمى تأميف
استم اررية سير المرفؽ العاـ وتجسيد المساواة بيف المنتفعيف مف خدماتو.

1

ضريفي نادية  ،المرفؽ العاـ بيف ضماف المصمحة العامة وىدؼ المردودية حالة عقود اإلمتياز ،أطروحة دكتوراه ،فرع القانوف

العاـ ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،جامعة الجزائر  ،2012/2011 ،1ص .231

2

وليد حيدر جابر ،المرجع السابؽ ،ص .346

394

وتمزـ المجنة بقبوؿ جميع المرشحيف الذيف تتوفر فييـ الشروط التي يتطمبيا القانوف واألنظمة
النافذة؛ إ ذ تخضع أعماليا إلى رقابة المشروعية التي يقوـ بيؿ القاضي اإلداري؛ بالتالي يمكف
الطعف في قرار عدـ قبوؿ أحد المرشحيف في قائمة المقبوليف بسبب عيب تجاوز السمطة ،كما
ينظر القاضي اإلداري بدوره في مدى توافر الشروط والضمانات المالية المينية المالية والمعايير
المطموبة لدى المرشح صاحب الطعف.
وبعد إصدار قائمة المرشحيف المقبوليف يطمب منيـ تقديـ عروضيـ التي يجب أف تتضمف
الخصائص الكمية والنوعية لمخدمات المطموب تأديتيا ،وعند اإلقتضاء تحديد التعريفات (المقابؿ
المالي) الواجب دفعيا مف جانب المنتفعيف وذلؾ طبقا ألحكاـ المادة  38مف قانوف .Sapin
 )3فتح ودراسة العروض :أكدت المادة  38مف قانوف  Sapinلسنة  1993المعدؿ والمتمـ
بموجب قانوف  Murcefسنة  2001أف المجنة المختصة تتولى فتح العروض المقدمة ضمف
الميمة المحددة قانونا وتتحقؽ مف المستندات والمعمومات المطموبة في العروض المقدمة وذلؾ
بإجراء تحميؿ ليذه العروض ومقارنتيا فيما بينيا و ذلؾ باالستناد إلى المعايير المحددة سمفا ،ثـ
ترسؿ المجنة رأييا المعمؿ في شكؿ تقرير يرسؿ إلى السمطة المختصة في اتخاذ قرار ابراـ عقد
تفويض المرفؽ العمومي تقترح فيو اسـ مرشح أو أكثر لمتفاوض معيـ مباشرة؛ كما أنو يمكف
لمجنة عدـ اقتراح أي أحد لعدـ توافر الضمانات والقدرات الكافية لدى المرشحيف.
وال يحؽ لمّجنة القياـ بتعداد العروض دوف إبداء رأي واضح ومعمؿ ،وذلؾ تحت طائمة
بطالف اإلجراءات ،كما يمكف ليا أف تستمع إلى المرشحيف أو تطمب منيـ بعض التوضيحات،
شريطة تكريس مبدأ المساواة بيف جميع العارضيف.
تجب اإلشارة إلى أف رأي المجنة ليس إلزاميا ،وبالتالي تبقى السمطة المختصة باتخاذ قرار إبراـ
عقد التفويض حرة في تبنيو مف عدمو.1

Stéphane Braconnier, Droits des services publics, presses universitaires de France, 2004, P 459.
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1

ويمكف لمسمطة المختصة في إبراـ العقد وبصورة استثنائية التفاوض مع شخص آخر تختاره
بحرية ،سواء كاف مف بيف المرشحيف أـ مف خارجيـ ،وذلؾ في الحالة التي ال يتقدـ فييا أي
مرشح بعرض ،أو عندما ال تقبؿ السمطة المختصة أيا مف المرشحيف الذيف تـ اختيارىـ مف
طرؼ المجنة لعدـ استيفاءىـ الشروط والضمانات الالزمة؛ بالرغـ وجود امكانية طمب تعديؿ
عروضيـ لتكوف أكثر تماشيا وتوافقا مع الشروط واإلمكانات المطموبة.
 )4المفاوضات :في ظؿ النظاـ القانوني لتفويض المرفؽ العاـ ،أصبح مبدأ حرية الشخص العاـ
في اختيار صاحب التفويض مقيدا بضرورة اإلعػ ػ ػالف المسبؽ عف إجراء عمم ػية اختيػ ػ ػ ػار
صاحب التفويض ،واجراء منافسة تسمح بتقديـ عروض منافسة.1
وقد خوؿ قانوف  Sapinالسمطة المختصة باتخاذ قرار التفويض إجراء المفاوضات مع أحد
المرشحيف المقترحيف مف طرؼ لجنة تفويض المرفؽ العاـ الذيف تتوافر فييـ الشروط التقنية
والمالية ،أو مع أحد األشخاص الذي اختاره بصورة استثنائية ،بحيث يممؾ الشخص العاـ الحرية
التامة في اختيار مف تتفاوض معو وعدد المرشحيف الذيف يخضوف ليذا اإلجراء ،ولعؿ ىذا
األمر يعبر عف رغبة المشرع الفرنسي في تكريس والمحافظة عمى االعتبار الشخصي لتقنية
التفويض بغية اختيار الشخص المؤىؿ لتسيير المرفؽ.
وأكد القضاء اإلداري الفرنسي عمى أف المفاوضات المتعمقة بإبراـ عقد تفويض المرفؽ العاـ
يمكف أف تتناوؿ مختمؼ أوجو العقد ،الكمية والنوعية والمالية ،وبالنتيجة فإف خفض التسعيرة
الواردة في العرض أثناء المفاوضات ال يتعارض مع مبدأ المساواة بيف المرشحيف.2

1

وذلؾ عمى خالؼ امتياز المرفؽ العاـ التقميدي القائـ عمى مبدأ االختيار الشخصي غير المقيد لمسمطة مانحة اإلمتياز التي

تختار صاحب اإلمتياز دوف منافسة أو إعالف مسبؽ.
T.A. Paris 17 octobre 2005, Société Aquitaine gestion urbain et rurale, Numéro 05-1995.

396

2

وتيدؼ المفاوضات مع العارضيف المؤىميف إلى الحصوؿ عمى توضيحات حوؿ عروضيـ؛
وكذا الوصوؿ إلى العرض المناسب الذي يحقؽ التوازف المالي لممرفؽ وفقا لضوابط وشروط
توفر إدارة رشيدة لممرفؽ العمومي.
ثالثا :اختيار صاحب التفويض والتوقيع والمصادقة عمى العقد.
باإلستناد إلى نص المادة  38في فقرتيا الخامسة مف قانوف ساباف  Sapinنجدىا تؤكد
عمى أف العروض المقدمة يتـ التفاوض عمييا بحرية مف طرؼ الشخص العاـ مانح التفويض،
ويتـ اختيار المفوض لو عمى ضوء النتائج المترتبة عف عممية التفاوض.
ونالحظ أف المشرع الفرنسي قد أعطى الشخص العاـ حرية اإلختيار دوف أف يقيده باختيار
العارض األفضؿ وفقا لمعايير مفاضمة محدد ،فيحؽ لو التعاقد مع أي عارض مقبوؿ بعد
التحقؽ مف توفر الشروط المالية والتقنية والمينية.
ويعتبر عدـ تقييد حرية الشخص العاـ في اختيار صاحب التفويض باختيار األفضؿ
باإلستناد إلى معيار مفاضمة محدد بدقة ،إىدار وافراغ لممنافسة لمبدأ المنافسة ،ألف المنافسة
يجب أف تخضع لمعايير موضوعية عمى ضوئيا تتـ دراسة ومقارنة العروض المقدمة واختيار
األفضؿ منيا وذلؾ بيدؼ الحد مف السمطة المطمقة لإلدارة وتكريس الشفافية في تفويض
المرفؽ.
لكف في المقابؿ المشرع الفرنسي أراد أال يتجاوز بصفة مطمقة حرية اختيار الشخص العاـ
في اختيار المفوض لو ،وانما قيده ببعض اإلجراءات والقيود التي تضمف عروض تنافسية يتولى
تحميميا ومقارنتيا دوف إلزامو باختيار أحدىـ بناء عمى معيار تفضيمي محدد.
ويجري التوقيع عمى عقد التفويض بيف ممثؿ الدولة وىو الوزير المختص مف ناحية
والمفوض لو الذي جرى اختياره مف ناحية أخرى.
وبالنسبة لألشخاص العامة اإلقميمية أو المرفقية فيجري إقرار نتائج المنافسة مف طرؼ السمطة
التقريرية ،ويتولى توقيع العقد صاحب السمطة التنفيذية أي المدير أو رئيس البمدية  ،مع األخذ
بعيف اإلعتبار إلزامية الت صديؽ؛ ألف ىذا األخير يعد شرط جوىري في انتاج العقد آثره القانوني
بعد التوقيع ،فعقود التفويض الموقعة مف طرؼ الوزراء والتي تستيدؼ إدارة واستثمار المرافؽ
397

العمومية الوطنية ال تصبح نيائية إال بعد عرضيا عمى مجمس الوزراء والمصادقة عمييا ثـ
تبميغ المتعاقد بيا ،وبذلؾ تصبح المصادقة إجراء جوىريا لالنتقاؿ مف مرحمة مشروع العػ ػ ػ ػقد إلى
مرحمة العقد؛ أما العقد الذي يتناوؿ تفويضا لمرفؽ عاـ محمي كالمياه ،النفايات...إلخ فإنو ال
يكوف نافذا إال بعد عرضو عمى ممثؿ الدولة في المحافظة الذي لو ميمة شيرتيف لمتأكد مف
صحيا ،وفي حاؿ تبيف لو عدـ صحتيا فإنو إما يطمب إجراء تعديالت أو يحيؿ العقد عمى
القضاء اإلداري إلبطالو أو وقؼ تنفيذه.1
تجب اإلشارة أف السمطة المانحة لمتفويض يمكف ليا كاستثناء عدـ اتباع اجراءات المنافسة
في منح تفويض المرفؽ العاـ ،وذلؾ في حالة تحقؽ الشرطيف اآلتييف:
 وجود سبب طارئ يحمؿ الشخص العاـ عمى عدـ اعتماد مبدأ المنافسة ،والذي يتعيف أفيكوف مقترف بضرورة تشغيؿ المرفؽ العاـ بانتظاـ واضطراد.
 أف يكوف الشخص العاـ غير مؤىؿ إلدارة المرفؽ العمومي بنفسو.الفرع الثاني :مضمون عقد تفويض المرفق العمومي.
تقوـ بيف السمطة المانحة لمتفويض وصاحب التفويض عالقة تعاقدية تخضع اضافة لمنظاـ
القانوني لمتفويض لبنود وأحكاـ العقد؛ فيحدد العقد التزامات األطراؼ والحقوؽ التي يتمتعاف بيا،
سيتـ التركيز تحت ىذا العنواف عمى بعض المسائؿ الرئيسية التي يتميز بيا عقد تفويض المرفؽ
العمومي وىي :مدة العقد وامكانية التمدد ،التعريفات.
أوال :مدة عقد تفويض المرفق وتمديده.
يشكؿ احتراـ المدة المحددة في العقد أحد االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ اإلدارة ،فالمتعاقد
يستيدؼ مف وراء دخولو في شراكة مع اإلدارة الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المنافع،
وتحقيؽ ذلؾ ال يتـ إال بتوفير مدة كافية تسمح لو باستيالؾ المنشآت واألمواؿ الالزمة لتحقيؽ
المشروع.
1
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وعميو ،فإف مدة العقد تختمؼ باختالؼ االستثمارات المكرسة في تسيير المرفؽ العمومي،
ألف مدة العقد يجب أف تكوف كافية لتغطية االستثمارات وتحقيؽ مقدار مف الربح لصاحب
التفويض؛ وال يجوز في ظؿ النظاـ القانوني لمتفويض تمديد العقد إال بدافع المصمحة العامة أو
تنفيذ استثمارات ضرورية غير منصوص عمييا في العقد.
 )1مدة العقد األساسية :إف عقود اإلمتياز التقميدية في فرنسا كانت تبرـ لمدة طويمة قد تصؿ
إلى  99سنة ،والتي تتجاوز في بعض األحياف المدة الالزمة السترجاع قيمة االستثمارات
المكرسة مف طرؼ صاحب اإلمتياز .إال أف كؿ مف قانوف ساباف  Sapinوقانوف الجماعات
اإلقميمية  CGCTقد سط ار ضوابط تحد مف المدة الطويمة لعقد التفويض.
فقضى قانوف ساباف في المادة  40بأف تتضمف اتفاقية التفويض تحديدا لمدتيا لتنفيذىا؛
كما حدد المعايير التي يتوجب المجوء إلييا عند تحديد مدة العقد ،والتي يجب أف تستند إلى
تحقيؽ التوازف المالي لمعقد ومصالح أطرافو.
كما أكد القضاء اإلداري الفرنسي عمى ضرورة تحديد مدة عقد تفويض المرفؽ العاـ ،ويؤدي
عدـ تحديد المدة إلى بطالف العقد برمتو.1
وتقتضي القاعدة العامة بأف مدة العقد تتحدد باالستناد إلى االستثمارات المكرسة مف طرؼ
صاحب التفويض بيدؼ تشغيؿ المرفؽ العمومي ،فبعض صور عقود تفويض المرفؽ كاإلمتياز
مثال تتضمف إقامة منشآت المرفؽ وتشغيمو فتكوف مدتو أطوؿ مف عقد إجارة المرفؽ العاـ ،حيث
يقع ع بء إقامة المرفؽ عمى الشخص العاـ مانح التفويض بينما تنحصر االعباء الممقاة عمى
عاتؽ صاحب التفويض بنفقات التشغيؿ والصيانة الضرورية لممنشآت والتي ال تحتاج لوقت
طويؿ لتغطيتيا.
ويجب أال تتجاوز مدة عقد تفويض المرفؽ العاـ المدة العادية السترجاع األمواؿ المستثمرة في
تشغيؿ المرفؽ؛ مع األخذ بعيف االعتبار تغطية أعباء القروض المبرمة لػتأميف األمواؿ
واألصوؿ ،باإلضافة إلى تمكيف المفوض لو مف تحقيؽ مقدار مف األرباح.

C.A.A, de Marseille 13 mai 2003 Commune de contrés, Numéro 02-MA 01389.
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و في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير وجمع النفايات المنزلية
والنفايات األخرى ،فإف مدة تفويضيا ال يمكف أف تتجاوز عشريف سنة إال إذا كانت مدة استيالؾ
األصوؿ المكرسة لتشغيؿ المرفؽ العاـ تتجاوز العشريف سنة فيمكف تجاوزىا بعد أخذ رأي
الجيات المختصة التي حددىا القانوف.1
 )2تمديد مدة عقد تفويض المرفق العام :أكد المشرع الفرنسي في المادتيف  40مف قانوف
 Sapinو  2-1411مف القانوف العاـ لمجماعات االقميمية  2CGCTعمى ضرورة التقيد بمدة
عقد تفويض المرفؽ العاـ ،وعدـ جواز تمديدىا إال في حالتيف :األولى تتجمى عندما يكوف الدافع
تحقيؽ المصمحة العامة؛ بينما تتمثؿ الثانية في وجود استثمارات مادية غير منصوص عمييا في
العقد األساسي.
أ -التمديد بدافع المصمحة العامة :يمكف تمديد لمدة ال تتجاوز السنة في حاؿ كاف الباعث مف
وراء التجديد ىو تحقيؽ المصمحة العامة بناء عمى طمب مف الجماعة العامة مانحة التفويض أو
المتعاقد.
ومصطمح المصمحة العامة مفيوـ واسع جدا ،يمكف أف يشمؿ صعوبة اختيار الشخص العاـ
لصاحب التفويض الجديد أو عدـ امكانية الشخص العاـ استرداد المرفؽ إلدارتو بطريقة مباشرة
أو حصوؿ تغير في سياسة الحكومة اتجاه مرافقيا العامة.

1

حسب المادة  40مف قانوف ساباف فإف مدة تفويض المرفؽ العاـ لممياه ال يمكف أف تتجاوز  20سنة إال بعد الدراسة المسبقة

مف طرؼ مدير دائرة المالية العامة بمبادرة مف السمطة المفوضة لتبرير تجاوز ىذه المدة ،وتبمغ نتائج ىذه المعاينة إلى أعضاء
لجنة المداوالت قبؿ كؿ مداولة متعمقة بالتفويض.
Article 1411-2 : « …Une délégation de service ne peut être prolongée que :

2

; a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ
géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial,
de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la
convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive ».
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وقد ذىب مجمس الدولة الفرنسي إلى أف استم اررية المرفؽ العاـ تحقؽ المصمحة العامة
التي تبرر تمديد مدة عقد تفويض المرفؽ العاـ دوف الخضوع لمبدأ المنافسة تطبيقا لمفقرة الثانية
مف المادة  1411مف التقنيف الفرنسي المتعمؽ بالجماعات العامة اإلقميمية.1
ب -ألسباب مرتبطة بتنفيذ استثمارات :إف المشرع الفرنسي لـ يحدد في ىذه الحالة مدة قصوى
لتمديد العقد ،لكف المجمس الدستوري أكد عمى أنو يجب أال يتجاوز ثمث المدة األساسية
المنصوص عمييا في العقد2؛ إذ يشترط لصحة تحقؽ ىذه الحالة أف تتوفر مجموعة مف
الشروط:
 أف تكوف االستثمارات ضرورية لحسف سير المرفؽ العاـ أو توسيع مجالو الجغرافي لخدماتالمرفؽ العاـ.
 أف تكوف االستثمارات مطموبة مف الشخص العاـ مانح التفويض. أف تؤدي اإلستثمارات إلى تعديؿ بسيط في اإلقتصاديات العامة لمعقد. عدـ امكانية تحقيؽ اإلستثمارات خالؿ المدة األساسية لمعقد ،إال بزيادة كبيرة في األسعارالواردة في العقد.
تجدر اإلشارة إلى أف القضاء اإلداري الفرنسي أكد عمى اف الممحؽ الذي يتـ بموجبو تمديد
تفويض المرفؽ العاـ تطبيقا لممادة  1411مف التقنيف الفرنسي المتعمؽ بالجماعات اإلقميمية،
والمرتبط بتنفيذ أشغاؿ مف شأنيا تحسيف تشغيؿ التجييزات القائمة ،يعد تنفيذا لممرفؽ العاـ
موضوع العقد ،وفي ىذه الحالة فإف تعديؿ اقتصاديات العقد يبرره تحقيؽ استثمارات اضافية
غير منصوص عمييا في العقد األساسي ،والتي ال يمكف أف تستيمؾ ضمف مدة العقد الجاري إال
في حاؿ زيادة األسعار بصورة كبيرة.3

C.E, de 08 juin 2005 Commune de Ramatuelle, Numéro 255985.
2

1

القطب مرواف محي الديف  ،المرجع السابؽ ،ص .491
C.A.A, de 08 février 2005 Commune ‘d’Auxerre, Numéro 99 LY00655.
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قيد مف امكانية المجوء إلى التمديد ،مف خالؿ تحديد
يتبيف مف خالؿ ما تقدـ أف المشرع ّ

شروط معينة بدقة ليس مف السيؿ دائما توافرىا سيما التمديد الناتج ألسباب مادية.

ثانيا :التعريفات والبدالت وحقوق الدخول.
يتولى المفوض لو استغالؿ المرفؽ العمومي لمدة محددة مقابؿ حصولو عمى تعريفات تدفع مف
المستفيديف مف خدمات المرفؽ أو أجر محدد يتقاضاه مف الشخص العاـ مانح التفويض والتي
قاـ التشريع الفرنسي بتقييدىا ووضع مؤشرات لتطورىا.
كما يوجد أيضا في عقود تفويض المرافؽ العمومية مبالغ أخرى تدفع مف طرؼ صاحب
التفويض إلى السمطة مانحة التفويض كالبدالت  Redevancesويطمؽ عمييا في عقد اجارة
المرفؽ العاـ Surtaxe؛ باإلضافة لحقوؽ الدخوؿ  Droit d’entréeالتي تدفع مف طرؼ المفوض
لو عند إبراـ عقد تفويض المرفؽ العاـ.
 )1التعريفات :تعتبر التعريفات عبارة عف اقتطاعات تؤدى مف المنتفعيف بغية تغطية أعباء
مرفؽ عاـ معيف ،أو نفقات لتشييد وصيانة منشأ عاـ ،وذلؾ كمقابؿ لمخدمات المؤداة مف المرفؽ
أو في استخداـ المنشأة.
ولقد أكدت المادة  40مف قانوف ساباف الفرنسي عمى أف اتفاقية تفويض المرفؽ العاـ تحدد
التعريفات التي تمقى عمى عاتؽ المستفيديف مف خدمات المرفؽ ،ويتعيف تحديد معايير ومؤشرات
لتطورىا.
أ -شروط قيام التعريفات :يجب أف تكوف التعريفات عمى صمة بأمريف :األوؿ أف تفرض
كمقابؿ لخدمات تـ تأديتيا فعال لممنتفع بصورة مباشرة ،أما األمر الثاني فيو أف يكوف معدليا
مشتمال عمى تغطية لنفقات الخدمة موضوع االنتفاع فقط .وعميو إف اشتماليا لنفقات مرتبطة
بنشاطات خارجة عف االنتفاع يشكؿ تغيي ار لألصوؿ؛ فقد اعتبر القضاء اإلداري أف زيادة ثمف
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االشتراؾ بالمياه لتغطية نفقات نشاطات رياضية وثقافية ال تمت بصمة إلى الخدمة موضوع
االنتفاع ىو تحوير لمسمطة.1
أما الشرط الثاني يتمثؿ في أف تكوف التعريفات المقتطعة متناسبة مع قيمة الخدمات المؤداة
فعميا ،وذلؾ بعكس الرسـ الذي ال يتناسب في قيمتو مع الخدمة المقدمة .بمعنى آخر يجب أف
تكوف ىناؾ صمة وثيقة بيف معدؿ التعريفة مف جية والخدمات المقدمة مف جية أخرى.
وفي المعنى ذاتو قضى االجتياد القضائي أف تحديد البمدية لتعرفة االنتفاع مف مرفؽ المياه
بصورة مقتطعة جزافيا ،وليس وفقا لكميات المياه المستيمكة يشكؿ مخالفة لمبدأ المشروعية،
يستوجب ابطاليا.2
والتكافؤ المطموب ال يعني أف يكوف معدؿ التعريفات مقتص ار فقط عمى تغطية النفقات التي
تستوجب تأدية الخدمة ،بؿ يمكف أف يشتمؿ أيضا عمى نفقات أخرى ترتبط بالخدمة نفسيا
كتحديث وتطير المنشآت التي تنعكس إيجابا عمى المنتفعيف.
ب -تحديد طبيعة التعريفات :تباينت اآلراء حوؿ تكييؼ األحكاـ المتعمقة بالتعريفة المنصوص
عمييا في أحكاـ دفتر الشروط؛ ىؿ ىي ذات طبيعة تنظيمية يعود لمجماعة العامة(االدارة)
االنفراد بوضعيا بما ليا مف سمطة تقديرية؟ أـ عمى العكس ليا صفة األحكاـ التعاقدية التي ال
يجوز معيا لإلدارة تعديميا أو وضعيا؟
لكف في حقيقة األمر تعريفة المرفؽ العمومي ليا طابع مزدوج ،األوؿ يتمثؿ في أنيا أداة
تدخؿ في صميـ األحكاـ القانونية العامة المنظمة لممرافؽ العامة (مبادئ االستم اررية؛ التكيؼ؛
المساواة )...األمر الذي يجعؿ منيا أداة تنظيمية لممرفؽ العاـ.

T.A. de Lyon 30 novembre 1993, Paul chomat et a. R.F.D.A, 1995, P 711.

Note sous :C.E 30 Décembre 2002, Commune de Qu’Aix-en- Chartreuse-Jean ;Voir François La

1

2

chaume ;R.F.D.A, P 788.
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بينما الميزة الثانية لمتعريفة ،فتكمف في اف التعريفة ىي اتفاؽ رضائي يتـ بصورة متبادلة
بيف طرفي العقد (المفوض والمفوض لو).

إف الثنائية التي تمتاز بيا التعريفة جعمتيا ذات طبيعة مختمطة عبر عنيا األساتذة واإلجتياد
الحقا ،بصورة تبعدىا مف اطار وصفيا كأحكاـ تنظيمية بحتة يعود أمر تنظيميا لإلدارة وحدىا.1
فالنسبة لممنتفعيف التعريفة ليا صيغة تنظيمية ومف ثـ فإف أي تعديؿ يط أر عمييا يطبؽ مباشرة
عمى المنتفعيف؛ بينما بالنسبة لعالقة مانح التفويض(االدارة) وصاحب التفويض(المستثمر) فإف
التعريفة ليا طابع تع اقدي إذ ال يمكف لإلدارة تعديميا بمشيئتيا المنفردة دوف موافقة الطرؼ
اآلخر.
ج -تحديد التعريفات :يتعيف عمى التعريفات المدفوعة مف طرؼ المستفيديف مف خدمات المرفؽ
العمومي اف تعكس تكمفة تشغيؿ المرفؽ؛ وفي بعض الحاالت تغطي ىذه الكمفة بموجب
مساىمات تدفع مف طرؼ الشخص العاـ مانح التفويض ،وذلؾ عندما ال تكفي التعريفات لتغطية
نفقات تشغيؿ المرفؽ العمومي.
وقد أكد مجمس الدولة الفرنسي عمى أف تعريفات المرفؽ العاـ ذات الطابع الصناعي
والتجاري التي تؤخذ مف المستفيديف مف خدماتو ،يجب اف تساىـ في تغطية أعباء المرفؽ،
ويجب أف تجد مف ما يقابميا مباشرة في الخدمات المقدمة لممستفيديف مف خدمات المرفؽ.2
فعمى سبيؿ المثاؿ فإف تحديد سعر المياه في ظؿ عقد إيجار مرفؽ توزيع المياه تخضع
لعنصريف :األوؿ يجب أف يكوف السعر مقابؿ الخدمات المقدمة لممستفيديف مف خدمات المرفؽ؛
بينما الثاني فيتمثؿ في أف تغطي التعريفات نفقات التشغيؿ والنفقات المتعمقة بتسديد اقساط

1

وليد حيدر جابر ،المرجع السابؽ ،ص .189
C.E.30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux, Rec. P 355.

404

2

وفوائد القروض المبرمة مف طرؼ الشخص العاـ لتأميف المنشآت العامة والتجييزات األساسية
لمرفؽ توزيع المياه.1

كما يجب أف يدخؿ أيضا في احتساب التعريفات كمفة صيانة المنشآت والتجييزات
واستيالؾ األصوؿ ،باإلضافة إلى األجرة يتقاضاه المفوض لو في العقود التي يتولى فييا ىذا
األخير تحصيؿ المقابؿ لحساب الشخص العاـ مانح التفويض ،ويحصؿ عمى أجرتو مف طرؼ
ىذا األخير؛ وذلؾ في عقود اإلدارة أو اإلدارة بالشراكة.
د) التطور التدريجي لمتعريفات :يتعيف أف يتضمف عقد تفويض المرفؽ العمومي المؤشرات
والمعايير التي تعتمد لتطوير التعريفات ،إذ قد تط أر ظروؼ طارئة أثناء تنفيذ العقد تجعؿ مف
التعريفات المحددة غير محققة لمتوازف المالي ،وبالتالي فإف المؤشرات التي تـ التنصيص عمييا
في العقد تساىـ في إعادة النظر في التعريفات بشكؿ يؤدي إلى المحافظة عمى التوازف المالي
.

لمعقد في مواجية الظروؼ الطارئة

ثانيا :البدالت (الضريبة) التي يدفعيا المفوض لو .Redevance
تعتبر مبالغ مالية تمقى عمى عاتؽ المفوض لو مقابؿ حقوؽ محددة يتمتع بيا أو مقابؿ
نفقات تكبدتيا السمطة مانحة التفويض2؛ كحقوؽ إشغاؿ بعض أجزاء األمالؾ العمومية التي
تمنح لو مف طرؼ السمطة مانحة التفويض.
لكف يجب أف ترتبط ىذه األخيرة بموضوع عقد تفويض المرفؽ العاـ ،فقد أكد قانوف ساباف في
المادة  40منو باف اتفاقية التفويض يجب أال تتضمف بنودا تمقى عمى عاتؽ المفوض لو تنفيذ
خدمات أو أداء مدفوعات ليس ليا صمة بموضوع عقد التفويض.
Claude Boiteau, op.cit., P 12 et s.

Stéphane Braconnier, op.cit. P 447.
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وتعد أيضا مف قبيؿ البدالت الرسوـ التي يدفعيا المفوض لو في عقد إجارة المرفؽ المرفؽ
العاـ ،فيي تدفع ىي تدفع الشخص العاـ مانح التفويض مقابؿ األعباء التي تكبدىا في اقامة
المنشآت األساسية لممرفؽ ،ويشكؿ ىذا الرسـ كمقابؿ الستغالؿ ىذه المنشآت مف طرؼ
المفوض لو دوف تحممو نفقات في إقامتيا.
وقد نص قانوف ساباف في المادة  40في فقرتيا السادسة عمى ضرورة تحديد البدالت في
اتفاقية التفويض التي تدفع بصورة دورية أو شيرية أو فصمية.
ثالثا :حقوق الدخول .Droits d’Entrée
تقميديا حقوؽ الدخوؿ وردت في النظاـ الممكي الفرنسي القديـ ،بحيث كانت السمطة الممكية
تمنح لشخ آخر حؽ امتياز تشغيؿ واستغالؿ جزء مف الممؾ العمومي أو تشغيؿ أحد المرافؽ
العمومية ،ويتـ بيع ىذا الحؽ باعتباره أصؿ تجاري مقابؿ مبالغ محددة يطمؽ عمييا تسمية
حقوؽ الدخوؿ.1
لكف في الوقت الراىف ،المرافؽ العامة ال تشكؿ أصوؿ تجارية يتـ التنازؿ عنيا لشخص
آخر ،وانما يتـ تفويض تسييرىا مف طرؼ السمطات المختصة لشخص آخر؛ ويتولى ىذا األخير
دفع مبمغ مالي معيف لمسمطة مانحة التفويض يطمؽ عمى تسميتو حقوؽ الدخوؿ.
وتعتبر حقوؽ الدخوؿ مقابال ل الستثمارات التي كرسيا مانح التفويض أو صاحب التفويض
يحصميا مف
السابؽ؛ بحيث يتولى صاحب التفويض استرداد المبالغ مف التعريفات التي
ّ

المستفيديف مف خدمات المرفؽ العمومي ،ألنو يقتضي أف تغطي ىذه التعريفات جميع األعباء

التي تكبدىا صاحب التفويض مع تحقيؽ مقدار مف الربح.
وقد نظـ قانوف ساباف في المادة  40حقوؽ الدخوؿ ،بحيث أكد عمى ضرورة أف تكوف ليا
صمة بموضوع التفويض وأف تحدد كيفية احتسابيا عند وجودىا في عقد التفويض.
كما أف المشرع الفرنسي في المادة  1411فقرة  2مف التقنيف العاـ المتعمؽ بالجماعات
اإلقميمية أكد عمى عدـ جواز تضمف عقود تفويض المرافؽ العمومية المتعمقة بقطاع المياه

Jean François Auby, op.cit. P 44.
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والنظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات األخرى عمى بنود تفرض عمى المفوض لو دفع حقوؽ
الدخوؿ.1

المطمب الثاني :النظام القانوني لتفويض تسيير مرفق المياه في الجزائر.
إف الخدمات العمومية لممياه كأصؿ عاـ مف اختصاص الدولة والبمديات ،بحيث يمكف
تسييرىا عف طريؽ أسموب االستغالؿ المباشر الذي يتمتع باالستقاللية المالية أو المؤسسة
العمومية أو بواسطة اإلمتياز الذي يمنح ألشخاص معنوية خاضعة لمقانوف العاـ عمى أساس
دفتر شروط ونظاـ خدمة مصادؽ عمييا عف طريؽ التنظيـ؛ لكف ضرورة العمؿ عمى تحسيف
وتطوير مرفؽ المياه دفعت السمطات العمومية إلى التفكير في خوض تجربة الشراكة مع القطاع
الخاص ،فربما يساىـ في تحقيؽ نجاعة وفعالية لممرفؽ ،وقد تجمى ذلؾ مف خالؿ المجوء إلى
التفويض كأسموب جديد في تسيير المياه تطبيقا ألحكاـ المادتيف  101فقرة  1و 104

المتاف

أكدتا عمى امكانية اإلدارة المكمّفة بالموارد المائية ،التي تتصرؼ باسـ الدولة أو صاحب
االمتياز ،تفويض كؿ أو جزء مف تسيير نشاطات الخدمة العمومية لممياه أو التطيير ،لمتعامميف
عمومييف أو خواص ليـ مؤىالت مينية وضمانات مالية كافية؛ مع اعطاء صاحب االمتياز
أيضا الحؽ في أف يفوض كال أو جزءا مف ىذه النشاطات لفرع أو عدة فروع الستغالؿ المنشأة
ليذا الغرض (فرع أوؿ).
وقد تطرؽ قانوف المياه والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقو إلى بعض أحكاـ التسيير
المفوض لممرفؽ العمومي لممياه مثؿ مضموف التفويض وأطرافو وكذا اجراءات منح التفويض
(فرع ثاني) ،كما أخضع تنفيذ عقود تفويض مرفؽ المياه لرقابة متنوعة تشمؿ الجوانب اإلدارية

Article 1411-2 : « …Le versement par le délégataire de droits d’entrée à la collectivité délégante est interdit

1

quand la délégation concerne l’eau potable… ».
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والمالية اليدؼ الرئيسي منيا التأكد مدى احتراـ المفوض لو تسيير الخدمات لممبادئ التي يقوـ
عمييا المرفؽ وضماف المصمحة العامة والمردودية (فرع ثالث).
الفرع األول :أطراف عقد التسيير المفوض لمرفق المياه.
يبرـ عقد التسيير المفوض حسب المادة  104مف قانوف المياه بيف الشخص المعنوي
الخاضع لمقانوف العاـ مانح التفويض ( الدولة وأصحاب اإلمتياز) مف جية ،وشخص معنوي
خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص م ف جية أخرى ،ويطمب مف ىذا األخير إدارة واستغالؿ مرفؽ
المياه لمدة محددة في العقد.
يتضػػح إذف مػػف نػػص المػػادة  104مػػف قػػانوف  12-05المتعمػػؽ بالميػػاه السػػالؼ الػػذكر ،أف
أطراؼ عقد التسيير المفوض ىما:
أوال :السمطة مانحة التفويض.
أقػػر المشػػرع لمدولػػة عبػػر و ازرة الم ػوارد المائيػػة والبمػػديات وكػػذا أصػػحاب االمتيػػاز ،صػػالحية
مػػنح تفػػويض تسػػيير الخػػدمات العموميػػة لمميػػاه ألشػػخاص معنويػػة عامػػة أو خاصػػة متخصصػػة
ومتمرسة معترؼ بكفاءتيا في مجاؿ معيف بقطاع المياه.
فبالنسبة لمتفويض الممنوح مف طرؼ الدولة ،فقد خولت  104فقرة  1قانوف المياه لإلدارة
المكمفة بالموارد المائية التي تتصرؼ باسـ الدولة (و ازرة الموارد المائية والبيئة حاليا) امكانية منح
تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه بغية ضماف تجسيد المبادئ التي يقوـ عمييا المرفؽ
العمومي مف ديمومة وانتظاـ وتطور وكذا توفير الخدمة العمومية لممياه والتطيير في أغمب
الظروؼ  .وتماشيا مع ذلؾ  ،تنص المادة  05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  88/16المحدد
لصالحيات وزير الموارد المائية والبيئة ،1أف  ":يكمؼ وزير الموارد المائية والبيئة لمتكفؿ بصفة
مثمى بحماية البيئة والخدمة العمومية لمماء  ،بمالئمة طرؽ استغالؿ وتسيير المنشآت األساسية

1

المرسوـ التنفيذي رقـ  88/16المؤرخ في  ،2015/03/ 01المحدد لصالحيات وزير الموارد المائية والبيئة ،ج.ر ،رقـ ،15

المؤرخة في  ،2016/03/09ص .06
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وشبكات الري التي تدخؿ ضمف مجاؿ إختصاصو ،ومتطمبات اقتصاد السوق ،المركزة أساسا
حوؿ تطوير المنافسة واالنفتاح عمى القطاع الخاص.".
أما بالنسبة لمبمديات ،فإف قانوف المياه لـ يخوؿ ليا صالحية منح تفويض الخدمات
العمومية لممياه ،وانما قانوف البمدية رقـ  10/11الذي صدر في اطار اإلصالحات التي بادرت
بيا السمطات العمومية ىو الذي أعطى ليا ىذه الصالحية في المادة  150فقرة  2التي
تنص...":ويمكف تسيير ىذه المصالح مباشرة في شكؿ استغالؿ مباشر أو في شكؿ مؤسسة
عمومية عف طريؽ اإلمتياز أو التفويض".
كما أكدت المادة  156مف نفس القانوف ،عمى أف تفويض المصالح العمومية المذكورة في المادة
 – 149بما فييا مرفؽ المياه بنوعيو -يمكف أف يأخذ شكؿ عقد برنامج أو صفقة طمبية عمى
1
كميا يخص
األحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا  ،بحيث قد يكوف التفويض في ىذه الحالة ً

كافة النشاطات المرتبطة بمرفؽ المياه  ،أو جز ًئيا إذ يتكفؿ المفوض لو بجزء فقط مف تمؾ

النشاطات كأف يكتفي بميمة معالجة وتنقية المياه أو توفير المياه فقط لتقع عممية توزيعيا عمى

الم ِ
فوض أو شخص آخر.
عاتؽ ُ

وعميو يتبيف أف منح البمديات في الجزائر إمكانية تفويض الخدمة العمومية لممياه يعد

بمثابة تثميف لممبادرة المحمية و التي مف شأنيا أف تُساىـ في تحسيف أداء المرفؽ العمومي
بارز في تفويض المرفؽ العمومي مثمما
دور ًا
المحمي ،في الوقت الذي تمعب فيو البمديات بفرنسا ًا

تـ التطرؽ إليو سمفا.

كما قد يكوف صاحب االمتياز المنصوص عميو في المادة  102وما يمييا مف قانوف المياه
رقـ  12-05السالؼ الذكر ىو الذي يفوض كال أو جزء مف النشاطات المسؤوؿ عنيا لفرع أو
خاضعا لمقانوف
معنويا
شخصا
فروع الستغالؿ المنشأة ليذا الغرض .فصاحب اإلمتياز باعتباره
ً
ً
ً
1

إف التفويض الذي يكوف في شكؿ برنامح أو صفقة عمومية يدفعنا إلى التساؤؿ حوؿ مدى اعتبارىما كطريقتيف لتسيير المرفؽ

العاـ المحمي؟
غير أنو بالرجوع إلى التشريع الفرنسي ( )Loi Sapin, CGCTنجده لـ يتطرؽ إلييما ولـ يعتبرىما كصورة مف صور تفويض
المرفؽ العمومي ،وذلؾ بمناسبة تأطيره ووضع القواعد القانونية التي تحكمو؛ مما يؤدي بنا إلى القوؿ بأف المشرع الجزائري قد

أخمط في قانوف البمدية لسنة  2011بيف مصطمح تفويض المرفؽ العاـ والصفقة الطمبية وعقد برنامج.
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شخصيا بمقتضى عقد امتياز يربطو بالسمطة المانحة لإلمتياز
العاـ إما أف يقوـ بتسيير المرفؽ
ً
أو ُيفوض تسييره لمتعامميف عمومييف أو خواص يممكوف مؤىالت مينية معترؼ بيا قانونا أو

وضمانات مالية كافية.

والشخص المعنوي الخاضع لمقانوف العاـ (صاحب اإلمتياز) الذي يقوـ بتسيير خدمات المياه
في الجزائر ىو المؤسستاف العموميتاف :المؤسسة العمومية الوطنية "الجزائري لممياه"
" "Algérienne des Eauxبالنسبة لمياه الشرب ،التي أنشأت وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ -01
 101المؤرخ في  21أفريؿ  2001السالؼ الذكر ،وثانييما :المؤسسة العمومية "الديواف الوطني
لمتطيير " "Office national d'assainissementالتي أنشئت وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ -01
 102المؤرخ في  21أفريؿ  . 2001وىما مؤسستاف عموميتاف وطنيتاف ذات طابع صناعي
وتجاري أنشئتا في إطار إعادة تنظيـ قطاع المياه ،وضعتا تحت وصاية الوزير المكمؼ بالموارد
المائية ،تتمتعاف بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي ،تخضعاف في عالقاتيما مع الدولة
لمقواعد اإلدارية ،كمّفتا عف طريؽ التفويض بالقياـ بالمياـ المنصوص عمييا في المرسوميف
التنفيذييف المذكوريف سابقا ،فمؤسسة الجزائرية لممياه  ADEكمّفت عف طريؽ التفويض بمياـ
الخدمة العمومية لمياه الشرب .وتقوـ بيذه الخدمة بالتشاور مع السمطات المحمية ،وقد ذكرت
المادة  6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  101-01السالؼ الذكر مف بيف مياميا :تنظيـ تسيير
امتياز الخدمة العمومية لممياه الممنوحة لألشخاص المعنوييف العمومييف أو الخواص لحساب
الدولة و /أو الجماعات المحمية وفؽ اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرـ عمى أساس دفتر
الشروط العامة ...ويستعمؿ في ىذا الميداف كييئة ضبط التّسيير المفوض .ونفس الحكـ نصت
عميو المادة  8مف المرسوـ التنفيذي رقـ  102-01بالنسبة لمديواف الوطني لمتطيير ،ONA
حيث يضمف الديواف تسيير امتياز الخدمة العمومية لمتطيير الممنوح لألشخاص المعنوييف
العمومييف أو الخواص لحساب الدولة والجماعات المحمية وفؽ اتفاقية تفويض الخدمة العمومية
تبرـ عمى أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عميو في المادة  12مف المرسوـ ،طبقا لمتنظيـ
المعموؿ بو.
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لكف المادة  108مف قانوف المياه رقـ  12/05قيدت أصحاب اإلمتياز عند الشروع في
تفويض الخدمات العمومية لممياه باعتبارىـ ِ
مفوضِّيف ،بضرورة طمب الموافقة المسبقة مف اإلدارة
المكمفة بالموارد المائية ( و ازرة الموارد المائية والبيئة ) قبؿ عرض التفويض عمى المنافسة،
وبالتالي يعتبر ىذا اإلجراء دليؿ واضح عمى حؽ السمطة الوصية (الو ازرة) بصفتيا المسؤولة
عمى المرفؽ في ممارسة الرقابة القبمية والبعدية عمى عمميات التفويض التي يقوـ بيا صاحب
اإلمتياز .فو ازرة الموارد المائية خوؿ ليا القانوف صالحية ممارسة رقابة قبمية وبع ػ ػ ػ ػدية عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى
الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير في اطار قياميما بالتسيير المفوض لذلؾ يتعيف
عمييما عند تفويض الخدمات األخذ في الحسباف عنصر الميزانية ،المنافسة ،الثقة والشراكة عمى
المدى البعيد.1
ثانيا :المفوض ليم.
الطرؼ الثاني في عقد تفويض المرفؽ العمومي لممياه حسب المادة  101فقرة  2مف قانوف
المياه ىو المتعامموف العموميوف أو الخواص الذيف ليـ مؤىالت مينية وضمانات مالية كافية
لتسيير الخدمات العمومية لممياه ،وعميو المفوض إلييـ بصفة عامة حسب المشرع الجزائري ىو
كؿ شخص معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص ،بحيث قد يكوف ىذا األخير شركة جزائرية
أو يكوف شركة أجنبية.
أ -المفوض لو شركة جزائرية :مف خالؿ أحكاـ المادة  101فقرة  2يتبيف أنو يمكف تفويض
تسيير الخدمات العمومية لممياه إلى شركات جزائرية عمومية أو خاصة وطنية تتمتع بشيرة في
قطاع الموارد المائية؛ غير أف المشكؿ الذي يطرح في اإلطار ىو عدـ وجود مستثمريف
جزائرييف يتمتعوف بشيرة وخبرة وكفاءة في مجاؿ المياه تدفع وتحفز السمطات العمومية إلى
التعاقد معيـ ،مما اضطر ىذه األخيرة إلى اتباع طرؽ معينة خاصة لتكريس المنافسة ذات

1

أنظر :بوىالي نواؿ  ،المرجع السابؽ ،ص .30
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الطابع الدولي بيف عدة مستثمريف في مجاؿ المياه لمحصوؿ عمى أحسف عرض مف الجانب
المالي والتقني.
ب -المفوض لو شركة أجنبية :عمى أساس المادة  101فقرة  2المذكورة أعاله ،يمكف أف يكوف
المفوض لو المكمؼ بتسيير مرفؽ المياه شركة أجنبية يتـ التعاقد معيا مف طرؼ مف خوؿ ليـ
القانوف صالحية التفويض ،إذ عمى المستوى الدولي نجد شركات عمالقة متخصصة في
مجاالت مختمفة  -بما فييا قطاع المياه  -تتخذ في الغالب شكؿ شركات المساىمة وتستثمر في
مختمؼ دوؿ العالـ ،فشكؿ شركة المساىمة سمح ليا باحتواء رؤوس أمواؿ ضخمة مع محاولة
قدر اإلمكاف السيطرة عمى مجاؿ اقتصادي معيف.1
وقد أثبتت التجربة الجزائرية وأماـ غياب مستثمريف جزائرييف يتمتعوف بشيرة معترؼ بيا،
لجوء الس مطات العمومية لمتعاقد مستثمريف أجانب في عدة مياديف؛ ففي مجاؿ تسيير قطاع
المياه في الجزائر نجدة عدة شركات خارجية استفادت مف ىذا التفويض لمدة محددة ،وتتمثؿ
ىذه الشركات في Suez Environnementو Société des Eaux de Marseille
(فرنسا)( Agbar ،اسبانيا)( Gelsen -Wasser ،ألمانيا).2
الفرع الثاني :إجراءات تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه وفقا لقانون المياه رقم
.12/05
ِ
المفوض اتباع بعض اإلجراءات عند قيامو بتفويض الخدمات العمومية،
يتوجب عمى
السيما ما تعمؽ منيا بعرض التفويض عمى المنافسة والتأكد مف توافر الشروط المطموبة في
المفوض لو تسيير الخدمة.
أوال :عرض التفويض عمى المنافسة كقاعدة عامة.
بالرجوع إلى قانوف المياه نجده تضمف بعض اإلجراءات المتبعة في تفويض الخدمات
العمومية لممياه خاصة ما تعمؽ منيا بالمنافسة الواردة في المادة  105التي تنص " :يتـ تفويض
الخدمة العمومية عف طريؽ عرضيا عمى المنافسة ،"...وفي السياؽ ذاتو تنص المادة  03مف
1

أنظر :آيت منصور كماؿ ،عقد التسيير ،دار بمقيس ،دار البيضاء ،الجزائر ،2012 ،ص .87

2

سيتـ التفصيؿ في تجربة الجزائر مع التسيير المفوض لممياه في المبحث الثالث مف نفس الفصؿ.
412

المرسوـ التنفيذي رقـ  275/10المؤرخ في  ،2010/11/04المحدد لكيفيات الموافقة عمى
اتفاقية تفويض الخدمات العمومية لممياه والتطيير ،1أنو  ":يجب أف يتضمف الممؼ المرفؽ
بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية لممياه و التطيير ،الوثائؽ التالية :
 اإلشعار وممؼ اإلعالف عف المنافسة، تقرير تقييـ العروض، مبررات التأىيؿ المينية والضمانات المالية لممتعامؿ المقبوؿ.".والمنافسة التي أوردىا المشرع في مجاؿ تفويض الخدمات العمومية لممياه ،تدخؿ في إطار
الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العمومي المنظمة بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ
 247/15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات
المرفؽ العاـ  ،بحيث تنص المادة  02منو ":ال تطبؽ أحكاـ ىذا الباب إال عمى الصفقات محؿ
نفقات  - :الدولة،
 الجماعات اإلقميمية، المؤسسات العمومية الخاضعة لمتشريع الذي يحكـ النشاط التجاري ،عندما تكمؼ بإنجازعممية ممولة ،كميا أو جزئيا ،بمساىمة مؤقتة أو نيائية مف الدولة أو الجماعات اإلقميمية".
فالدعوة لممنافسة في مجاؿ تفويض تسيير مرفؽ المياه ىي عبارة عف إجراء يستيدؼ
الحصوؿ عمى عروض مف عدة متعامميف  -وطنييف و/أو أجانب  -مع تخصيص العقد
لمعارض الذي يقدـ األفضؿ سواء مف الناحية المالية أو التكنولوجية؛ كما أف الدعوة لممنافسة قد
تكوف وطنية أو دولية.
يتبيف إذف أف اليدؼ مف المنافسة ىو ضماف المساواة بيف المترشحيف ،وموضوعية
معايير االختيار وشفافية العمميات وعدـ التحيز في اتخاذ الق اررات ،وىو ما أكدتو المادة 209
1

المرسوـ الرئاسي المرسوـ الرئاسي رقـ رقـ 247/15المؤرخ في  ،2015/09/16المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية

وتفويضات المرفؽ العاـ ،ج.ر ،رقـ  ،50المؤرخة في  ،2015/09/20ص .3
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مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247/15المذكور أعاله التي أخضعت اتفاقيات تفويض المرفؽ
العمومية عند إبراميا لممبادئ المنصوص عمييا في المادة  05والمتمثمة في مبدأ حرية الوصوؿ
لمطمب العمومي والمساواة في معاممة المترشحيف والشفافية في الجانب اإلجرائي.
ِ
تتضمف موضوع الدعوة إلى
المفوضة أف تقدـ لكؿ مترشح وثيقة
و يتعيف عمى السمطة
ّ

يتحمميا المفوض إليو ،وشروط تنفيذىا،
وتحدد فييا محتوى الخدمات التي
المنافسة،
ّ
ّ

ومدة التفويض ،وكيفيات دفع أجر المفوض إليو أو تسعيرة الخدمة
والمسؤوليات الممتزـ بياّ ،
المدفوعة مف المستعمميف ،ومعايير تقييـ نوعية الخدمة .وىذا ما نصت عميو صراحة المادة
 105مف قانوف المياه رقـ  12-05السالؼ الذكر.
وفي حاؿ عدـ احتراـ القواعد المتعمقة باإلشيار والشفافية في تفويض مرفؽ المياه مف
طرؼ السمطة مانحة التفويض ،يمكف رفع دعوى استعجالية أماـ القضاء اإلداري (المحكمة
اإلدارية) مف طرؼ كؿ شخص لو مصمحة في ابراـ ىذا العقد والذي قد يتضرر مف ىذا
اإلخالؿ ،بحيث يمكف لممحكمة اإلدارية أف تأمر المتسبب باإلخالؿ باالمتثاؿ اللتزاماتو مع
تحديد أجؿ لالمتثاؿ وفي حاؿ تجاوز ىذه المدة يمكف فرض غرامة تيديدية تسري بعد نياية
األجؿ الممنوح مف طرؼ القاضي اإلداري؛ كما يمكف ليذا األخير أف يأمر بتأجيؿ امضاء العقد
إلى غاية نياية االجراءات ولمدة ال تتجاوز  20يوما.1
ثانيا :استقبال العروض وتقييميا.
بعد استنفاذ اإلجراءات المتعمقة بالمنافسة مف إعالف عف المناقصة في وسائؿ اإلعالـ ال
سيما الوسائط اإلشيارية المكتوبة منيا ،2يتـ استقباؿ عروض المتنافسيف في أظرفة مغمقة
تتضمف عرضا تفصيميا عف العممية ال سيما ما تعمؽ بمتطمبات المؤسسة المالية والتكنولوجية
بحيث تعد العروض بمثابة إيجاب يشمؿ العناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو ،ثـ بعد ذلؾ
1

راجع المادتيف  246و  247مف القانوف رقـ  09/08المؤرخ في  25فيفري  ،2008المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية ،ج.ر ،رقـ  ،21المؤرخة في  23مارس  ،2008ص 2؛ والمتعمقتيف باإلستعجاؿ في مادة إب ار ـ العقود والصفقات
العمومية.

2

إف المجوء إلى اإلشيار الصحفي الورقي (العادي) أو اإللكتروني مف قبؿ اإلدارة في تفويض المرفؽ العمومي لممياه سيؤدي
ّ
إلى ضماف تكريس مبدأي الشفافية والعالنية.
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تأتي مرحمة دراسة وتحميؿ تقييـ والعروض مع استبعاد مف ال تتوافر فييـ الشروط المطموبة وىذا
العمؿ تقوـ بو لجنة متخصصة عمى أساس البرنامج المسطر ،حيث يتعيف في ىذه المرحمة
ضرورة مراعاة االعتبارات الفنية والتكنولوجية في اختيار المفوض لو؛ إال أف ىذا ال يعني عدـ
األخذ بعيف االعتبار الجوانب المالية ،بحيث نرى بأف ىذا النوع مف االعتبارات يتوجب النظر
إلييا مف زاويتيف :األولى أف يكوف التعامؿ مع شركة ال تعاني مف عجز مالي ومف جية أخرى
يتعيف عمى الشركة مراعاة المقابؿ المالي لعممية عقد التسيير المفوض لمرفؽ المياه إذ مف بيف
التزامات مانح التفويض تحديد طريقة دفع المقابؿ لعممية التسيير المفوض.
يبدو أنو مف األحسف عند اختيار المفوض لو مراعاة الحموؿ الفنية التي يقترحيا في
العرض دوف التقيد فقط ببنود دفتر الشروط وىو ما يؤدي إلى ضماف خدمات ذات جودة عالية
في تسيير قطاع الموارد المائية.
ثالثا :اختيار المفوض لو.
يتـ اختيار المفوض إليو عمى أساس الكفاءة المينية والتقنية والمالية ،حيث يتولّى مسؤولية
التقيد بمبدأ المساواة بيف المرتفقيف المستفيديف مف خدمات المرفؽ العاـ ،ومبدأ
المرفؽ العاـ مع ّ
استم اررية المرفؽ العاـ ومبدأ مالءمتو مع التطورات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية،1

ويقدـ المفوض لو خدماتو بأقؿ كمفة وفي أحسف شروط السالمة والجودة والمحافظة عمى البيئة.
في نفس اإلطار ومف أجؿ ضماف الخدمات العمومية لممياه مف الجانبيف الكمي والنوعي
قيد المشرع تفويض تسيير ىذه الخدمات بالتأىيؿ الميني ومف بيف األمثمة الدامغة في ىذا
ّ

التوجو التنظيمي أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ  252/97المتعمؽ بالشيادة الوطنية لمتأىيؿ

الميني ،2حيث اشترطت المادة  02الفقرة األولى منو عمى المترشحيف لتأميف الخدمة العمومية
لممياه و /أو التطيير ذي النوعية الجيدة ،

1

ضرورة توفرىـ عمى الشيادة الوطنية لمتأىيؿ

في ىذا اإلطار أكدت المادة  209فقرة  2مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247/15المذكور أعاله عمى ضرورة مراعات مبادئ

االستم اررية والتكيؼ والمساواة عند تنفيذ اتفاقية تفويض المرافؽ العمومية.

2

المرسوـ التنفيذي  252/97المؤرخ في  ،1997/07/08يتعمؽ بالشيادة الوطنية لمتأىيؿ الميني ،ج.ر ،رقـ  ، 46المؤرخة

في ،1997/07/09ص .16
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الميني ،وذلؾ بنصيا ":تثبت الشيادة الوطنية لمتأىيؿ الميني كفاءات المترشح في تأميف خدمة
الماء الصالح لمشرب و/أو التطير ذي النوعية الجيدة " .لكف ىذا المرسوـ ال يمنح ىذه الشيادة
لألشخاص المعنوية لمقانوف الخاص طبقا لمفقرة  2مف نفس المادة.
كما فرض المشرع موازاة مع شيادة التأىيؿ الوطني لمخدمة العمومية لمماء والتطيير ،بموجب
المادة األولى مف المرسوـ التنفيذي رقـ  110/11المؤرخ في  6مارس  ،2011المتمـ لممرسوـ
التنفيذي رقـ  289/93السالؼ الذكر ،شيادة التخصص والتصنيؼ المينييف لممؤسسات التي
تعمؿ في قطاع الموارد المائية واألشغاؿ العمومية والبناء.1
وتيدؼ شياد التخصص والتصنيؼ المينييف تقييـ القدرات البشرية والمالية والتقنية الخاصة
بيذه ال مؤسسة في مدى امكانية قياميا باألشغاؿ المتعمقة بقطاع المياه ويتعمؽ األمر ىنا بالكفاءة
والنجاعة في اإلنجاز والتنفيذ.
وقد كيفت المادة  3مف نفس المرسوـ ىذه عمى أنيا وثيقة تنظيمية تتعمؽ بأشغاؿ البناء
واألشغاؿ العمومية والموارد المائية واألشغاؿ الغابية ،تخوؿ المؤسسة الحائزة ليا اختصاص
وطني في ميداف العمؿ المحدد؛ مع تحديد صالحيتيا لمدة ثالث سنوات قابمة لمتمديد طبقا
لممادة .6
وبينت المادة  07المعايير التي يتـ عف طريقيا تصنيؼ المؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
كاألخذ بعيف االعتبار العدد االجمالي لمعماؿ المحسوب لمسنة األخيرة والمصرح بيـ لدى
صندوؽ الضماف االجتماعي عمى ضوء الوثائؽ المحاسبية؛ والذي يظير فيو عدد عماؿ التأطير
التقني المتكوف مف اطارات جامعية وأعواف التحكـ في مف ذوي االختصاص المتصؿ بنشاطات
البناء واألشغاؿ العمومية والبناء والري؛ مع تحديد نسبة  %10و  %20مف اإلطارات الجامعية
والتقنييف وأعواف التحكـ مف العدد اإلجمالي لمعماؿ المصرح بيـ في السنة األخيرة  .وحدد ىذا
المرسوـ أيضا معيار آخر يتمثؿ في رقـ األعماؿ المحقؽ لمسنة األخيرة.
1

المرسوـ التنفيذي رقـ  110/11المؤرخ في  ،2011/03/06المتمـ لممرسوـ التنفيذي رقـ  289/93المؤرخ في

 ،1993/11/28الذي يوجب عمى المؤسسات التي تعمؿ في اطار انجاز الصفقات العمومية في ميداف البناء واألشغاؿ
العمومية والري أف تكوف ليا شيادة التخصص والتصنيؼ المينييف ،ج.ر ،رقـ  ،11المؤرخة في ،2016/03/09ص .32
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رابعا :التفاوض.
إف اختيار المفوض لو سواء عف طريؽ المنافسة أو عف طريؽ التراضي ىو عبارة عف
مرحمة تمييدية يمييا إجراء مفاوضات بيف الطرفيف ،وعقد تفويض تسيير المرفؽ العاـ لممياه ُيعد

بمثابة بناء قانوني يعبر عف استراتيجية أطرافو كما يتصورونيا في األىداؼ التي سيحققيا

موضوعو ،وتحديد موضوع العقد يستمزـ البحث عف سبؿ اإلتصاؿ بيف أطرافو وىو ما يعرؼ
بالمفاوضات السابقة عمى إبراـ العقد التي تسمح بتحديد اإللتزامات والحقوؽ ومختمؼ المشاكؿ
التي يمكف أف تثار عند تنفيذ العقد ،ونرى بأنيا ضرورية وذلؾ بالنظر لمطابع المميز لعقد
التفويض ،إذ تتنازؿ الدولة عف تسيير المياه بإعتبارىا كمرفؽ وممؾ عمومييف مما يفرض الزامية
وضعو في أيادي أمينة ،وثانيا ما يثير أكثر أىمية التفاوض في عقد التسيير المفوض ىو
ظيوره في صورة العقد الدولي في حاؿ كاف المفوض لو طرؼ أجنبي.
خامسا :إبرام عقد تفويض تسيير الخدمة العمومية لممياه.
يتـ منح التفويض بموجب اتفاقية بيف اإلدارة المكمفة بالموارد المائية (و ازرة الموارد المائية
والبيئة) مف جية ،والمفوض لو ىذه الخدمة العمومية مف جية أخرى  ،بحيث تعتبر ىذه
االتفاقية بمثابة الصيغة العامة التي تتحدد فييا وجيات النظر بيف المفوض والمفوض لو فيما
يخص تسيير المرفؽ وبعدىا يتـ تسطير الحقوؽ والواجبات الخاصة بكؿ طرؼ ،وتتـ الموافقة
عمى ىذه االتفاقية بموجب مرسوـ تنفيذي وىذا ما أكدتو المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 275/10المذكور أعاله .كما يمكف تعديؿ ىذه االتفاقية أو تمديدىا أو إلغائيا ضمف نفس
األشكاؿ طبقا لما تنص عميو المادة  107مف قانوف المياه.
أما إذا تـ منح تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه والتظيير مف طرؼ أصاحب
االمتياز(الجزائرية لممياه و/أو الديواف الوطني لمتطيير) ،فحسب المادة  4مف نفس المرسوـ
اتفاقية التفويض  -الموقعة مف المدير العاـ لمجزائرية لممياه و /أو المدير لمديواف الوطني
لمتطيير بعد مداوالت مجمس التوجيو والمراقبة
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conseil d’orientation et de

 -1surveillanceال تكوف نافذة إال بعد الموافقة المسبقة عمييا بموجب قرار مشترؾ بيف وزير
الداخمية ووزير الموارد المائية .مع امكانية تعديميا أو تجديدىا أو إلغائيا بنفس الصيغة التي
منحت بيا طبقا لقاعدة توازي األشكاؿ.
و فيما يخص التفويض الممنوح مف طرؼ البمديات مف أجؿ تسيير مصمحة المياه
والتطيير ،فيكوف بموجب عقد برنامج أو صفقة طمبية ُمعدة بحسب األحكاـ التشريعية و
التنظيمية المعموؿ بيا و ذلؾ كما تنص عميو المادة  156مف قانوف البمدية المذكور أعاله.

فبعد أف يقرر المجمس التداولي البمدية اعتماد تقنية التفويض لتسيير مرفؽ المياه وذلؾ بموجب
مداولة مصادؽ عمييا مف طرؼ السمطة الوصية الممثمة في الوالي  ،تطبؽ مجموعة اإلجراءات
التي تقوـ بيا الييئة التنفيذية مف إعداد دفتر الشروط وتحرير لعقد التفويض النيائي الذي يتـ
عرضو عمى المجمس التداولي لمناقشتو والموافقة عميو .لكف العقد ال ينعقد مف الناحية القانونية
إال بعد المصادقة عميو مف قبؿ الوالي المختص إقميميا بموجب قرار.
وقد أكد المرسوـ التنفيذي رقـ  275/10السالؼ الذكر ،في المادة  3منو عمى إلزامية
تضمف ا لممؼ المرفؽ بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية لممياه والتطيير ،الوثائؽ
التالية:
ػ اإلشعار وممؼ اإلعالف عف المنافسة.
ػ تقرير تقييـ العروض.
ػ مبرر التأىيالت المينية والضمانات المالية لممتعامؿ المقبوؿ.
كما تجب اإلشارة أيضا ،أف المشرع لـ يحدد مدة تفويض تسيير مرفؽ المياه بصفة واضحة
عمى عكس المشرع الفرنسي الذي حددىا ب  20سنة ،بينما حددت مدة امتياز تسيير مرفؽ
المياه ب  30سنة  ،وىو ما أكدتو المادة  04مف المرسوـ التنفيذي رقـ  53/08المتضمف
المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باالمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء
الشروب ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو ":يمنح االمتياز لمدة ثالثيف سنة(."...)30
1

أنظر :المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ،101/01المتضمف انشاء الجزائرية لممياه السالؼ الذكر ،والمادة  14مف

المرسوـ التنفيذي رقـ  ،102/01المتضمف انشاء الديواف الوطني لمتطيير السالؼ الذكر أيضا.
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وبالرجوع إلى ما جاء في نص المادة  105نجدىا تؤكد عمى ضرورة تحديد ىذه المدة عند
عرض التفويض عمى المنافسة ،ويفيـ مف ذلؾ أف تحديد مدة التفويض يخضع لمسمطة التقديرية
ِ
المفوضة ،وذلؾ حسب طبيعة وقيمة االستثمارات المنفذة ،فإذا كاف المفوض لو يتحمؿ
لإلدارة
مسؤولية القياـ باستثمارات قاعدية ( البنية التحتية) فإف مدة التفويض تكوف طويمة؛ بينما إذا
تعمؽ األمر بتسيير المرفؽ العمومي فقط دوف تكفؿ المفوض لو بإنجاز المنشآت فمدة التفويض
تكوف قصيرة في ىذه الحالة.
لكف الشيء المالحظ ،أف كافة عقود تفويض تسيير مرفؽ المياه بالجزائر المبرمة مع شركات
أجنبية متخصصة كانت قصيرة المدة لـ تتجاوز ستة سنوات.
كما يتبيف مف قانوف المياه في المادة  107منو امكانية تمديد ىذا العقد طبقا لنفس األشكاؿ
التي ُمنِح بيا ،لكنو في المقابؿ لـ يحدد صراحة الحاالت التي يمكف عمى ضوئيا تمديد مدة عقد
تفويض المرفؽ العمومي لممياه ،1وذلؾ عمى عكس التشريعات المقارنة (فرنسا ،المغرب) التي

حددتيا بدقة متناىية وىي:
 التمديد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المصمحة العاـ. عندما يكوف المفوض لو ممزما ،مف أجؿ حسف تنفيذ خدمة المرفؽ العاـ أو توسيع نطاقوالجغرافي وبطمب مف المفوض ،بإنجاز استثمارات مادية غير واردة في العقد األولي ،مف شأنيا
أف تغير االقتصاد العاـ لمتسيير المفوض ،وال يمكف استيالكيا خالؿ مدة العقد المتبقية إال
مقابؿ رفع مفرط في الثمف بشكؿ جمي.

1

غير أنو يبدو أف المؤسسات الجزائرية يمكنيا أف تطمب مف المسير تجديد العقد نظ ار لما حققو مف نتائج في تسيير المرفؽ،

وقد يتحقؽ ذلؾ أكثر في حالة عدـ الوصوؿ في عقد التفويض النتائج المرجوة منو والمحددة مسبقا في برنامج وسياسة تسيير
المرفؽ ،وترى بذلؾ ضرورة تجديد العقد حتى يتحقؽ التطور المطموب في المؤسسة -ال سيما إذا المؤسسة محؿ العقد قد عانت
مف العجز خالؿ مدة معينة قبؿ ا لتنازؿ عف تسييرىا وىو المشكؿ الذي عانت منو ىذه المؤسسات خالؿ مرحمة التسيير
التقميدي -؛ كما يمكف أف يكوف ذلؾ بطمب مف المسير ونتصور ذلؾ في حاليتيف :الحالة األولى عندما ال يتمكف في المدة
األولى مف تحقيؽ إدماج األمالؾ المسيرة ضمف شبكة التسيير بالشكؿ يحقؽ تطور ممحوظ ليا ،أما الحالة الثانية إذا كاف مرفؽ
المياه الذي يسيره يحقؽ المردودية وىو ما يخدـ مصمحة المسير إلى جانب مصمحة المؤسسات الجزائرية.
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مدة التمديد عمى اآلجاؿ الضرورية إلعادة توفير شروط استم اررية
 يجب أف تنحصر قص ار ّالمرفؽ أو التوازف المالي لمعقد .ال يمكف أف يتـ ىذا التمديد إال مرة واحدة ،ويجػب تبريره في
يعده المفوض ،وأف يكوف موضوع عقد ممحؽ بعقد التسيير المفوض.1
تقرير ّ
وبالنسبة لممقابؿ المالي لمخدمة ،فإذا كاف صاحب االمتياز المكمؼ بالخدمات العمومية
لممياه يتمقى أجره مف المستعمميف عف طريؽ األتاوى التي يدفعونيا مقابؿ استفادتيـ مف ىذه
الخدمة ،فإف قانوف المياه رقـ  12/05لـ يفصؿ في كيفية حصوؿ المفوض لو عمى المقابؿ
المالي ،فيؿ يتحصؿ عميو مف الييئة المفوضة أـ مباشرة مف المرتفقيف؛ فقد جاء نص المادة
 105منو عمى النحو التالي ":يتـ تفويض الخدمة العمومية عف طريؽ عرضيا لممنافسة مع
تحديد السيما  ،محتوى الخدمات التي يتحمميا المفوض لو ...وكيفيات دفع أجر المفوض لو أو
تسعيرة الخدمة المدفوعة مف المستعمميف ومعايير تقييـ النوعية .".
ويفيـ مف عبارة " كيفيات دفع أجر" التي تفيد الجمع وجود طرؽ متعددة لتحديد األجر
أف استعماؿ عبارة " أو تسعيرة الخدمة " توحي بأف المقابؿ المالي
المدفوع إلى المفوض لو ،إال ّ

يتمثؿ أساسا في األتاوى

المدفوعة مف طرؼ المرتفقيف.2
ما يمكف قولو في ىذا اإلطار ،أف األجر يختمؼ باختالؼ عقد التفويض ،الذي يمكف أف يتخذ
شكؿ عقد تسيير وبالتالي يتـ تحديد األجر بصفة جزافية ويتمقاه المفوض لو مباشرة مف
المفوض(السمطة مانحة التفويض) أو عقد إيجار أيف يكوف أجر المفوض لو عبارة إتاوات
مدفوعة مف طرؼ المرتفقيف.

1

المادة  13مف الظيير الشريؼ رقـ  1-06-15الصػادر فػي  14فيفػري  2006المتعمػؽ بتنفيػذ القػانوف رقػـ  54 .05المتعمػؽ

بالتدبير المفوض لممرافؽ العامة ( جريدة رسمية عدد  5404الصادرة بتاريخ  2006-03-16ص.)744
Voir aussi l'article :1411-2 alinéa 1 du CGCT (Code Général des collectivités Territoriales) modifié par: Article 30
de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
2

حسيف أوكاؿ ،المرجع السابؽ ،ص  134و .135
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عمى ضوء ما سبؽ ،فإف المقابؿ المالي الذي يتمقاه المفوض لو يتعيف تحديد طريقو دفعو
في العقد ،ويتـ اإلتفاؽ عمية أثناء مرحمة التفاوض ،فالتفاوض حوؿ الثمف في العقد مسألة
جوىرية إلبراـ العقد ،وال يمكف لألطراؼ مخالفتيا ، ،ونرى بأف المشرع قد اتخذ موقفا سميما في
ىذه المسألة مف خالؿ ترؾ الحرية لألطراؼ المتعاقدة -ال سيما السمطة مانحة التفويض -في
تحديد الثمف وفقا لتقديرات مختمفة حسب خصوصية كؿ عقد.
الفرع الثالث :الرقابة عمى تسيير الخدمات العمومية لممياه.
إف المفوض لو تسيير المرفؽ العمومي لممياه يبقى خاضعا لمرقابة الفنية واإلدارية
والمالية مف طرؼ السمطة مانحة التفويض وفقا لمقانوف ودفتر الشروط ،بحيث تشكؿ أحد
العوامؿ اليامة في إنجاح تقنية التفويض في إدارة واستثمار المرفؽ العمومي ،ويقوـ حؽ الرقابة
عمى أساس القاعدة التي تقضي بضرورة سير المرفؽ العمومي لممياه بانتظاـ واطراد ،ومف ثـ ال
يمزـ لممارسة ىذا الحؽ أف ينص عميو صراحة في العقد.
وتراقب السمطة مانحة التسيير المفوض الخدمات العمومية المقدمة مف طرؼ المفوض لو
مباشرة (نظاـ التقارير السنوية) أو بواسطة ىيئات مراقبة يتـ تعيينيا .كما نجد في النظاـ
القانوني المغرب تكريس لمرقابة الممارسة عمى تقديـ الخدمات مف طرؼ المفوض لو والتي
تنقسـ بدورىا إلى رقابة داخمية ورقابة خارجية.
أوال :ىيئات الرقابة المعينة.
تتمثؿ ىيئات الرقابة المعينة في كؿ مف شرطة المياه وسمطة ضبط المياه ،فبالنسبة لشرطة
المياه فقد أنشأىا الم شرع بموجب قانوف المياه بغية تفعيؿ السياسة الوطنية لممياه والتي تتكوف
مف سمؾ األعواف المتخصصيف التابعيف لإلدارة المكمفة بالموارد المائية  .حيث تنص المادة
 163مف قانوف المياه  ":قصد البحث عف المخالفات ومعاينتيا  ،يحؽ ألعواف شرطة المياه
الدخوؿ إلى المنشآت واليياكؿ المستغمة بعنواف األمالؾ العمومية لممياه  ،كما يمكنيـ مطالبة
مالؾ أو مستغؿ ىذه المنشآت واليياكؿ بتشغيميا مف أجؿ القياـ بالتحقيقات الالزمة كما يمكنيـ
أف يطمبوا االطالع عمى كؿ الوثائؽ الضرورية لتأدية ميمتيـ.".
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تدعيما ليذه الرقابة ،وفي اطار اإلصالحات المؤسساتي الذي عرفو قطاع المياه استحدث
المشرع في المادة  65مف قانوف المياه سمطة ضبط مستقمة في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه،
وذلؾ مف أجؿ ضبط مرفؽ المياه الذي يعد مف أىـ المرافؽ العمومية اليامة ،حيث تسعى ىذه
السمطة كباقي سمطات الضبط األخرى عمى ضماف توفير الخدمة العمومية لممستعمميف بصفة
دائمة ومستمرة بالنوعية والكمية الالزمتيف وتحسيف أداء ىذا المرفؽ الحساس الذي عرؼ انفتاحا
عمى المنافسة في اطار سياسة منح التفويض لمخواص لتسيير ىذا المرفؽ.
وتكرسا لذلؾ ،صدر المرسوـ التنفيذي رقـ  303/08المؤرخ في  2008/09/27المحدد
لصالحيات وكذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ،الذي أنشأ ىذه السمطة،
حيث تظير مياميا في:
 السير عمى تطبيؽ أحكاـ قانوف المياه والمساىمة في تفعيؿ أساليب تسيير الخدماتالعمومية لممياه.
 دراسة شكاوى المتعامميف أو مستعممي الخدمات العمومية لممياه وصياغة التوصياتالمناسبة.
 القياـ بتحقيقات ودراسات حوؿ نوعية الخدمات المقدمة لممستعمميف.باإلضافة إلى مراقبة الشركات العاممة في مجاؿ المياه ال سيما األجنبية منيا التي دخمت
سوؽ تسيير المياه في الجزائر عبر تقنية التفويض.1
ثانيا :الرقابة المباشرة (التقرير السنوي).
عمى غرار التشريع الفرنسي الذي ألزـ في المادة  40فقرة  3مف قانوف ساباف Sapin
صاحب التفويض كؿ سنة بإعداد تقرير يرفع إلى السمطة المانحة لمتفويض ،يتضمف الحسابات
التي تبيف إجمالي العمميات العائدة لتنفيذ تفويض المرفؽ العمومي ،وتحميؿ جودة الخدمات
1

تجدر اإلشارة إلى أنو تـ التطرؽ إلى سمطة ضبط خدمات المياه بالتفصيؿ في الباب األوؿ مف الفصؿ الثاني تحت المبحث

األوؿ  ،وذلؾ مف خالؿ دراسة مدى استقالليتيا عضويا ووظيفيا وكذا تبياف الصالحيات المسندة ليا باعتبارىا سمطة ضابطة
لقطاع الحيوي.
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المؤداة ،فإف المشرع الجزائري كذلؾ في اطار تفعيؿ المراقبة والتحقؽ مف وجود تسيير ناجع
وفعاؿ لمرفؽ المياه ألزـ في المادة  109مف قانوف المياه والمادة  26مف دفتر الشروط
النموذجي لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتزيد بمياه الشرب الممحؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ
 54/08صاحب اإلمتياز عندما يبادر بتفويض الخدمة العمومية بصفتو ىيئة مفوضة بتقديـ
تقرير سنوي تقني ومالي في أجؿ ال يتعدى سداسي مف السنة المنقضية يسمح بمراقبة شروؼ
تنفيذ تفويض الخدمة وتقييميا ،والذي يكوف موضوع مناقشة عمى مستوى مجمس الحكومة.
وبغ ية تسييؿ ميمة صاحب اإلمتياز يتعيف عمى المفوض لو أف يضع تحت تصرفو كؿ الوثائؽ
التقنية والمالية والمحاسبية الضرورة لتقييـ تفويض الخدمة العمومية لممياه سنويا والتي تسمح
بتحميؿ دقيؽ لمعائدات واألعباء وأسعار التكمفة وضماف الشفافية في األسعار مع امكانية
مراجعتيا مف طرؼ السمطات العمومية.1
مف خالؿ ما سبؽ ،يتضح أف التقرير السنوي المعد مف طرؼ المفوض لو يعتبر بمثابة
وسيمة إلضفاء الشفافية في تفويض المرفؽ العمومي ،غير أف األساتذة الخبراء والمختصيف أكدوا
عمى أنو حتى تقؼ السمطة المانحة عمى جودة الخدمات المقدمة مف طرؼ المرفؽ يقتضي أف
يتضمف التقرير السنوي المعمومات األساسية اآلتية:2
 الوسائؿ الفنية المستخدمة في تشغيؿ المرفؽ العاـ. برنامج تحديث الوسائؿ الفنية. وضع العامميف في المرفؽ العمومي ال سيما مف الناحية القانونية ومؤىالتيـ العممية وتدريبيـالمستمر.
 تمبية المرفؽ العمومي لمحاجات التي يطمبيا المستفيدوف مف خدماتو ال سيما في يتعمؽبمواعيد تقديـ الخدمة ،ونشر المعمومات المتعمقة بالمرفؽ لممستفيديف ،وكذا شروط استقباؿ
الجميور.
1

أنظر المادتيف  110و  141مف قانوف المياه.
Stéphane Braconnier, op.cit, P 19.
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 درجة اشباع حاجات المستفيديف وذلؾ باإلستناد إلى إحصائيات وتحقيقات تجرى معالمستفيديف مف خدمات المرفؽ.
 مدى تقيد المفوض لو أثناء تنفيذه لمعقد بقواعد السالمة البيئية خصوصا ما تعمؽ منيا بالحدمف التموث.
 التعريفات المفروضة ومدى تناسبيا مع الخدمات المقدمة لممستفيديف مف خدمات المرفؽ. مدى احتراـ المفوض لو لممبادئ العامة لممرافؽ العمومية خصوصا مبدأي المساواةواإلستم اررية.
وقد حدد دفتر الشروط النموذجي الصادر في سنة  2008في المادتيف  27و 28
قسـ ىذا التقرير إلى
المعمومات التي يتعيف تضمينيا في التقرير السنوي محؿ الرقابة بدقة ،كما ّ
شقيف :األوؿ تقني بينما الثاني يتعمؽ باألمور المالية.

 -)1رقابة عمى التقرير التقني  :تيدؼ إلى التأكد مف مدى احتراـ المفوض لو لقواعد سير
المرفؽ العمومي لممياه المحددة في دفاتر الشروط النموذجية ونظاـ الخدمة المتعمقة بيا  ،لذلؾ
يتوجب عمى المفوض لو تقديـ تقرير لمسمطة مانحة التفويض في أجؿ ال يتجاوز  06أشير بعد
انقضاء السنة المعنية  ،ويتضمف ىذا التقرير عدة عناصر تقنية واحصائية خاصة بالمرفؽ
نذكر منيا:
 سجؿ االستغالؿ. األحجاـ السنوي لممياه المنتجة ،المقتطعة ،الموزعة ،والمفوترة مف طرؼ صاحب اإلمتيازوحجـ المياه المشترات مف طرؼ المستفيديف.
 األحجاـ الدنيا والقصوى المنتجة والموزعة. العدد اإلجمالي لمعدادات الموضوعة والمشركيف حسب األصناؼ. نوعية المياه الموزعة وعدد اإلنقطاعات في توزيع المياه. نسبة تسربات المياه. األشغاؿ المنجزة المتعمقة بالتجديد واعادة التأىيؿ والتوسيع أو التي ستنجز مستقبال.424

 -)2رقابة عمى التقرير المالي  :تتمثؿ الرقابة المالية في سمطة اإلدارة مانحة التفويض في
فحص الحصيمة المالية التي يمتزـ المفوض لو بإعدادىا وتقديميا سنويا إلى جانب التقرير التقني
 ،وتتضمف ىذه الحصيمة المعطيات األساسية التالية :
 تفاصيؿ النفقات وتطورىا مقارنة بالسنة الماضية. تفاصيؿ إيرادات االستغالؿ التي تبرز منتوجات بيع المياه أو البيع المحتمؿ لمماء المصفى.المبحث الثالث  :تطبيقات التسيير المفوض لمخدمات العمومية المياه.
انتيجت العديد مف دوؿ العالـ تقنية التسيير المفوض في مجاؿ الخدمات العمومية لممياه
وذلؾ مف أجؿ تحسيف طرؽ إدارتيا وضماف نجاعة ومردودية لممرفؽ ،بحيث أدى فتح المجاؿ
أماـ القطاع الخاص –وطنيا كاف أو أجنبيا -إلى تنمية روح المنافسة مما انعكس بصفة ايجابية
عمى الجودة مف حيث نوعية وكمية المياه الموزعة وذلؾ بأسعار متفاوتة مع تغطية شاممة
ودائمة لمسكاف؛ ومف بيف الدوؿ األوروبية التي كاف ليا السبؽ في انتياج أسموب تفويض مرفؽ
المياه نجد فرنسا ،بينما بالنسبة لمدوؿ المغاربية نجد عمى سبيؿ المغرب والجزائر.
المطمب األول :التجربة الجزائرية لمشاركة القطاع الخاص في تسيير مرفق المياه.
أكد قانوف المياه رقـ  12/05أف تفويض تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه لشركات
خاصة يتـ بموجب اتفاقية ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف التسيير ورفع الكفاءة اإلدارية لمؤسسات المياه
واستقطاب الدعـ المالي بواسطة المستثمريف ،فاعتبر ىذا القانوف الخدمات العمومية لممياه مف
اختصاص الدولة والبمدية مع إقامة اطا ار قانوني جديد ليا ،مرتك از عمى آلية قاعدية ىي االمتياز
الذي تمنحيا الدولة ألشخاص معنوييف خاضعيف لمقانوف العاـ وحوؿ آلية تكميمية ىي تفويض
المصالح العمومية لممياه والتطيير لمتعامميف عمومييف أو خواص بغض النظر عف جنسية
المتعامؿ ،فقامت السمطات العمومية في اطار مواكبة التحوالت الجديدة التي عرفيا قطاع المياه
منذ سنة  2005باالستعانة بخبرة القطاع الخاص األجنبي – ال سيما األوربي -لالستثمار في
مجاؿ تسيير وتوزيع وعصرنة مرفؽ المياه بأكبر المدف الجزائرية ىي الجزائر العاصمة ،وىراف،
قسنطينة ،الطارؼ وعنابة ،والتي تزامنت مع دخوؿ اتفاقية الشراكة المبرمة مع االتحاد األوروبي
حيز التطبيؽ في مختمؼ المجاالت ابتداء مف سنة .2005
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الفرع األول :الخيارات المؤسساتية لتسيير مرفق المياه.
عمى غرار البمداف األخرى التي عانت مف ضعؼ في التدبير العقالني والمنسجـ لممياه ،فقد
حاولت السمطات العمومية البحث عف الحموؿ التي مف شأنيا التقميص مف المشاكؿ التسييرية
التي يعاني منيا مرفؽ المياه وذلؾ مف خالؿ انتياج تقنية التسيير المفوض ،1بحيث كاف اليدؼ
مف التجربة الجزائرية ىو تحديث أنماط التسيير وعصرنتيا وتكويف المستخدميف والتقميص مف
فترات انقطاع المياه وضماف توفيرىا عمى المدى المتوسط بصفة دائمة ومستمرة.
وقد تـ في مرحمة أولية إنشاء شركات تجارية برؤوس أمواؿ عمومية -طبقا لمقانوف التجاري-
مف طرؼ كؿ مف الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير تسند إلييا ميمة تسيير الخدمات
العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير عمى مستوى بعض المدف الجزائرية الكبرى 2التي
1

لتفصيؿ أكثر حوؿ الموضوع أنظر :يوسؼ لخضر حمينة ،تسيير المياه الصالحة لمشرب في المدف الجزائرية بيف الواقع المعقد

والفاعمة المطموبة ،مداخمة ممقاة في إطار المؤتمر العربي الثاني لممياه ،قطر 29/27 ،ماي  ،2014ص .28
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لقد ورد مفيوـ المدف الكبرى ضمف القانوف رقـ  20/01المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة وذلؾ تحت تسمية "الحواضر

الكبرى" ،والتي تعد أكبر المدف مف الناحية السكانية إذ يفوؽ تعداد سكانيا ثالثة أالؼ نسمة ،كما أف ليا قابمية لتطوير وظائؼ

دولية ،زيادة عمى وظيفتيا الجيوية والوطنية .وقد تبنى القانوف التوجييي لممدينة رقـ  06/06المؤرخ في  20فيفري  2006ىذا
التعريؼ مف خالؿ نص المادة  04منو  ":زيادة عمى الحاضرة الكبرى والمساحة الحضرية والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة
والمنطقة الحضرية الحساسة ،المحددة طبقا لمتشريع المعموؿ بو( "...ج.ر ،رقـ  ،15المؤرخة في  ،2006/03/12ص ).17
وبعد إدراج مفيوـ الحاضرة الكبرى كصنؼ مف المدف المعرفة قانونا ،جاء المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ المصادؽ عميو مف
خالؿ القانوف رقـ  02/10المؤرخ في  29جواف ( 2010ج.ر ،رقـ  ،61المؤرخة في  )2010/10/ 21مف أجؿ تحديد قائمة
المدف المصنفة كحواضر كبرى ،حيث اشتممت عمى أربع مدف عريقة وكبيرة ىي :الجزائر ،وىراف  ،قسنطينة ،عنابة .فقد جاء
تحديد قائمة ىذه المدف ضمف سيرورة المراحؿ التي تيدؼ إلى وضع الصورة المستقبمية لمجزائر في أفاؽ ( 2030طموحيا
التواجد ضمف أىـ خمس مدف متوسطية).

غير أنو ال يمكف الوصوؿ إلى ذلؾ إال في حالة تفعيؿ األىداؼ المسطرة ضمف مجاالت سياسة المدينة في القانوف

التوجييي ،فيتعيف عمى سبيؿ المثاؿ المحافظة عؿ البيئة الطبيعية؛ الحرص عمى االستغالؿ األمثؿ والعقالني لمثروات الطبيعية،
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تتواجد بيا كثافة سكانية كالجزائر العاصمة ،وىراف  ،قسنطينة ،الطارؼ وعنابة ،والتي بدورىا تـ
تفويض تسييرىا لمتعامميف أجانب وفؽ اتفاقية شراكة في صيغة عقود تسيير.1
أوال :الشركات التجارية المستحدثة في مجال المياه بالمدن الجزائرية الكبرى.
سنتطرؽ إلى المؤسسات التي تـ إنشاؤىا في شكؿ شركات تجارية تضطمع بتقديـ الخدمات
العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير في نطاؽ الحيز اإلقميمي المحدد ليا ،وتتمثؿ ىذه
الشركات في كؿ مف شركة المياه والتطيير لمجزائر العاصمة؛ شركة المياه والتطيير لعنابة
والطارؼ ،شركة المياه والتطيير لوىراف ،شركة المياه والتطيير لقسنطينة.
 )1شركة المياه والتطيير لمجزائر العاصمة " :"S.E.A.A.Lىي عبارة عف شركة تجارية
أنشئت بموجب رأسماؿ عمومي مشترؾ بيف الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير ( %50ؿ
 A.D.Eو %50ؿ  ،)O.N.Aلمتكفؿ بالخدمة العمومية لممياه الصالحة لمشرب والتطيير عمى
مستوى إقميـ والية الجزائر ،غير أنو سرعاف ما تفويض تسييرىا عف طريؽ التراضي لممتعامؿ
الفرنسي  Suez-Environnementبموجب اتفاؽ لمدة خمس سنوات والذي دخؿ حيز التنفيذ
ابتداء جانفي .22006
أدرج في اتفاؽ التراضي بقيمة  120مميوف دوالر بيف شركة  Suezلممحيط ومتعاممييا
بالجزائر تفويض التسيير لمدة  5سنوات ونصؼ لتوزيع المياه والتطيير في الجزائر العاصمة
عمى أساس إرشادات دفتر الشروط  ،بحيث تطمب الوصوؿ إلى ىذا االتفاؽ ثالث سنوات
استخداـ الوسائؿ التكنولوجية ،توفير وتدعيـ الخدمة العمومية وتحسيف نوعيتيا؛ تطوير أنماط التسيير العقالني باستعماؿ

األساليب الحديثة ،ترقية التعاوف والشراكة بيف المدف...إلخ.

1

إف كؿ عقود تفويض المرفؽ العمومي لممياه بالجزائر العاصمة ،الطارؼ وعنابة ،قسنطينة  ،وىراف ،قد تـ إبراميا قبؿ صدور

النصوص التنظيمية لقانوف المياه لمدة قاربت  5سنوات ،ويعتبر تأخر صدور النصوص التنظيمية ظاىرة في القانوف الجزائري
بحيث قمما نجد نصا تشريعيا قد صدرت بشأنو نصوص تنظيمية في مدة معقولة.
Ahmane Kheira, Le contrat international de L’eau contribution à une étude de partenariat public-privé, mémoire

2

de magister, spécialité droit public économique, faculté de droit, université d’Oran, 2013/2014, P 28.
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إليجاد حموؿ مستدامة لتحسيف نوعية المياه الموزعة والشبكة العمومية لمتطيير في العاصمة.
ويتعمؽ األمر باسترجاع وضع مريح مف الخدمات ينعـ بو سكاف الجزائر الكبرى مف خالؿ نيج
تعاقدي يتطابؽ مع االلتزاـ الصارـ لمشريكيف والقائـ عمى:1
 تجنيد خبرة  Suez-Environnementمع مجيود مدعـ لتكويف الموظفيف المحمييف . متابعة الدولة الجزائرية لبرنامج استثماري مف شأنو عصرنة أدوات التسيير والتجديد وتوسيعالشبكة بوتيرة معدليا  200مميوف أورو سنويا .
 ضماف توفير المياه لممواطف العاصمي( حوالي  3.2مميوف ساكف) بعد ثالث سنواتونصؼ  ،عمى مدار  24ساعة عمى  24ساعة .
 إدراج عقد قابؿ لمتعديؿ في مدتو يسمح بدعـ الشراكة في حاؿ نياية السنوات الخمسةكالتأجير مثال.
 )2شركة المياه والتطيير لمطارف وعنابة " :"SEATAاستُ ِ
حدثت شركة " "SEATAبموجب
اتفاؽ بيف كؿ مف الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير ،المتاف تقاسمتا أسيـ الشركة
بال تساوي ،وتتمثؿ مياميا الرئيسية في ضماف تسيير المياه الصالحة لمشرب وتصريؼ المياه
المستعممة في اطار الحيز اإلقميمي لواليتي الطارؼ وعنابة؛ غير أنو مف أجؿ تحسيف الخدمات
عمى مستوى الواليتيف أبرمت شركة المياه والتطيير لمطارؼ وعنابة بتاريخ  2007/12/17اتفاقا
لمتسيير المفوض مع الشركة األلمانية  Gelsen Wasserلمدة خمس سنوات ونصؼ ،وقد تـ
ىذا االتفاؽ بعد استنفاذ إجراءات المناقصة والمنافسة (مناقصة وطنية ودولية).

يتعيد

المتعامؿ األلماني حسب بنود االتفاقية التي بمغت قيمتيا حوالي  23مميوف أورو بضماف تسيير
الخدمات المذكورة أعاله وتحسينيا لسكاف الواليتيف  ،وذلؾ بنقؿ تكنولوجيا نشاطات توزيع المياه
والتطيير وضماف االستغالؿ األمثؿ والعقالني لمموارد المائية ،والقضاء عمى التسربات وترقية

1

أنظر  :غوتي مكامشة ،المرجع السابؽ ،ص .123
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توزيع مياه الشرب وكذا تسيير منشآت التطيير؛ باإلضافة إلى تنظيـ دورات تكوينية لإلطارات
الجزائرية لدى شركة "سياتا".1
وعمى الرغـ مف تمكف المتعامؿ األلماني مف تحسيف الخدمات الموكمة إليو في بعض
بمديات وأحياء الواليتيف مف ناحية توفير الماء والفوترة  ،إال أنو تـ فسخ العقد مف الجانب
الجزائري في  14أفريؿ  2011نظ ار لعدـ تمكف الشريؾ األلماني مف القضاء النيائي عمى
التسربات التي تطاؿ مياه الشرب والصرؼ الصحي ولجوئو المفرط والمبالغ فيو لممناولة
الخارجية دوف االىتماـ بالتأطير المحمي.
غير أف الشركة األلمانية  Gelsen Wasserلـ تكف راضية عف قرار الفسخ اإلنفرادي لمعقد
مف طرؼ السمطات العمومية الجزائرية؛ وىو ما دفعيا لمطعف في ىذا القرار -عف طريؽ المجوء
لمتحكيـ الدولي -عمى مستوى المركز الدولي لتسوية النزاعات حوؿ اإلستثمار بيف الدولة
المستضيفة ،ومواطني الدوؿ األخرى ( )CIRDIشير أكتوبر .22012
 )3شركة المياه والتطيير لوىران " :"SEORتعتبر شركة المياه والتطيير لوالية وىراف " LA
 ،"Société de l’eau et l’assainissement d’Oranعبارة عف شركة مؤلفة مف
شريكيف باألسيـ بالتساوي ،ىما الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير ،أوكمت ليا ميمة
التسيير المحكـ لممياه الشروب والمياه المستعممة عمى مستوى بمديات والية وىراف.
وبتاريخ  01أفريؿ  2008تـ تفويض تسيير ىذه الخدمات مف قبؿ شركة المياه والتطيير
لوىراف " " SEORإلى شركة ( Aqua Agbarوىي فرع اسباني تابع لشركة Suez-
 ،)Environnementبموجب اتفاقية موقعة لمدة خمس سنوات ونصؼ وبقيمة تقدر ب 30
مميوف أورو ،وذلؾ بعد استنفاذ اإلجراءات المتعمقة باإلشيار والمنافسة في إبراـ ىذا العقد.

1

النظاـ المعموماتي األورو متوسطي لممعرفة في مجاؿ المياه ( ،)Semideالتوقيع عمى عقد الشراكة بيف مؤسسة مياه الشرب

بعنابة ومتعامؿ ألماني ،نقػال عف اإللكتروني.http://www.semide.dz :؛ .2015/04/12
Voir: Nasser Lebed , Le partenariat euromaghrébin : le cas de la gestion de l’eau en Algérie , La revue des
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sciences commerciales, EHEC, Alger, Juin 2013, P 13 et s.
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تتكفؿ الشركة اإلسبانية بموجب عقد التفويض المحدد المدة ،بضماف تسيير واستغالؿ وتطوير
باسـ ولحساب" "SEORمجمؿ الخدمات المرتبطة بالمياه والتطيير بكؿ بمديات والية وىراف ،مع
ضماف نقؿ المعرفة الفنية ونقؿ التكنولوجيا.
 )4شركة المياه والتطيير لوالية قسنطينة " :"SEACOتأسست شركة المياه والتطيير
لقسنطينة بموجب اتفاؽ بيف الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير ،وذلؾ مف أجؿ تسيير
الخدمات العمومية لممياه الشروب والمياه المستعممة عمى مستوى إقميـ والية قسنطينة ،والتي
ينقسـ رأسماليا بالتساوي ( %50ؿ A.D.Eو %50ؿ .)O.N.A
وفي إطار التسيير المفوض دائما لجأت شركة المياه والتطيير لوالية قسنطينة ""SEACO
بتاريخ  2008/06/23إلى إبراـ اتفاقية تسيير المياه مع الشركة الفرنسية La Marseillaise
 des eauxلمدة خمس سنوات ونصؼ وبقيمة مالية تعادؿ  28مميوف أورو ،وذلؾ بعد استنفاذ
اإلجراءات المتعمقة بالمناقصة الوطنية والدولية في إبراـ عقد التسيير المفوض لمرفؽ المياه
بقسنطينة.1
وقد ترتب عف إبراـ اتفاقية التسيير المفوض التي دخمت حيز التنفيذ في شير سبتمبر
 2008العديد مف اإللتزمات التي تقع عمى عاتؽ شركة مرسيميا لممياه مف بينيا:2
 ضماف تمويف مواطني بمديات والية قسنطينة اإلثني عشر بالمياه الصالحة لمشرب عمىمدلر 24ساعة عمى  24ساعة ،وكذا تسيير مرفؽ التطيير،
-

تحويؿ المعرفة الفنية والتكنولوجية والتسييرية في ميداف المياه والتطيير مع تحييف

المخططات التوجييية وضماف تسيير شركة سياكو " "SEACOحسب الشروط المحددة في
العقد.

1

النظاـ المعموماتي األورو متوسطي لممعرفة في مجاؿ المياه ( " ،)Semideمبمغ  28مميوف يورو لتسيير شبكتي المياه والتطيير

طواؿ خمس سنوات" ،نقال عف الموقع اإللكتروني http://www.simide.dz:؛ .2015/04/12

2

البطاقة الممخصة لمتسيير المفوض لمخدمات العمومية لممياه والتطيير لوالية قسنطينة ،الجزائرية لممياه ،جواف .2009
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وقد ساىمت شركة مارسيميا في احتواء بعض النقائص التي كاف يعاني منيا مرفؽ المياه في
الوالية  ،إال أنيا حسب مسؤولي قطاع الموارد المائية لـ تتمكف مف تحقيؽ األىداؼ المسطرة
نظ ار لعدة صعوبات واجيتيا أثناء تنفيذىا لمعقد.
ثانيا :تحديد الطبيعة القانونية لممؤسسات المستحدثة.
أنشئت شركات المياه في المدف الجزائرية الكبرى مؤسسات عمومية اقتصادية في شكؿ
شركات مساىمة ( )SPAطبقا لممادة  592مف القانوف التجاري الجزائري 1تتمتع بمجمس إدارة
يدير الشركة ،حيث تعتبر النموذج األمثؿ لشركات األمواؿ فيي تيدؼ لتجميع األمواؿ قصد
القياـ بمشروعات صناعية واقتصادية ،فيي بذلؾ تعد أداة لمتطور االقتصادي في العصر
الحديث ،وقد نمت وتطورت بسرعة بفضؿ تجميع رؤوس األمواؿ وتركيزىا في قبضة بعض
األشخاص حتى كادت تحتكر المجاؿ الصناعي والتجاري لمدولة والسيطرة عمى سياستيا لقياميا
وحدىا بالمشروعات الكبرى التي تتطمب رؤوس أمواؿ ضخمة.
 )1تعريف شركة المساىمة :عرفت المادة  592مف القانوف التجاري شركة المساىمة بأنيا
الشركة التي ينقسـ رأسماليا إلى حصص ,وتتكوف مف شركاء ال يقؿ عددىـ عف سبعة شركاء،
ال يتحمموف الخسائر إال بقدر حصتيـ.
غير أف الفقرة األخيرة مف نفس المادة قد استثنت الشركات ذات رؤوس أمواؿ عمومية مف
إلزامية توافر سبعة شركاء ،مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لشركة المياه والتطيير المستحدثة في
الجزائر العاصمة ،وىراف ،قسنطينة ،الطارؼ وعنابة ،والتي تتكوف مف شريكيف مساىميف فقط
ىما الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير.
 )2خصائص شركة المساىمة  :تتميز شركة المساىمة حسب المادة  395بكونيا رأسماليا
ينقسـ إلى أسيـ قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية (شركات األمواؿ) ،ويسأؿ كؿ شريؾ فييا بقدر
نصيبو مف األسيـ وال تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عميو أو إفالسو ألنو ال

1

األمر رقـ  59/75المؤرخ في  ،1975/09/26المتضمف القانوف التجاري ،المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ 10/05

المؤرخ في  ،2005/06/26ج.ر ،رقـ  ،44المؤرخة في .2005/06/26
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مكاف لالعتبار الشخصي في ىذا النوع مف الشركات وال يكتسب الشريؾ المساىـ صفة التاجر
وينتج عف ذلؾ أف إفالس الشركة ال يترتب عنو إفالس الشركاء.
تتميز كذلؾ بوجود عدة ىيئات لإلدارة واإلشراؼ فيناؾ مجمس المديريف ومجمس اإلدارة
ومجمس المراقبة ،باإلضافة إلى جمعيات المساىميف التي تنقسـ إلى نوعيف :جمعية عامة عادية
وجمعية عامة غير عادية.
ويطمؽ عمى شركة المساىمة تسمية الشركة ،ويجب أف تكوف مسبوقة أو متبوعة بذكر
شكؿ الشركة ومبمغ رأسماليا .ويجوز إدراج اسـ شريؾ واحد أو أكثر في تسمية الشركة ( المادة
 593تجاري ).
كما تختمؼ إجراءات تأسيس الشركة المساىمة حسب ما إذا كاف التأسيس يكوف بالمجوء
العمني لالدخار أو مف دونو ،أو بمعنى آخر طرح أسيـ الشركة لالكتتاب العاـ عف طريؽ
المجوء إلى الجميور قصد الحصوؿ عمى أمواؿ ،وقد يقتصر اإلكتتاب عمى المؤسسيف دوف
المجوء إلى اإلكتتاب العاـ.1
الفرع الثاني :تفويض تسيير خدمات المياه والتطيير بالجزائر العاصمة.
تعتبر الجزائر العاصمة مف بيف المدف الجزائرية الكبرى التي يوجد بيا كثافة سكانية متزايدة
وذلؾ بالنظر لمنزوح الريفي المتزايد إلييا خالؿ فترة التسعينيات مف القرف الماضي ،والذي ساىـ
في انتشار ظاىرة البناء غير الشرعي ،وىو ما جعميا تعاني مف مشاكؿ ونقائص كبيرة في
مجاؿ التييئة الحضرية التي عرفت نقصا كبي ار في التجييزات والبنى التحتية كباقي الواليات التي
أثبتت مختمؼ مخططاتيا محدوديتيا عمى أرض الواقع بسبب عدـ مواكبة مختمؼ التغيرات التي
طرأت عمى واقع التسيير الحضري والتخطيط العمراني بيا.
وفي مجاؿ قطاع المياه باعتباره كمرفؽ عمومي نجد أف الجزائر العاصمة عانت مف أزمة
عطش حادة بداية مف سنة  2002نتيجة لظروؼ طبيعية وأخرى بشرية ،فالجفاؼ وتراجع نسبة
تساقط األمطار باإلضافة إلى التزايد المستمر والمضطرد لمسكاف مع تدىور وقدـ شبكات
1

لمتفصيؿ أكثر في إجراءات تأسيس شركات المساىمة راجع المواد مف  595إلى  609مف القانوف التجاري.
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التوصيؿ قد ساىمت في بشكؿ مباشر في تفاقـ أزمة المياه بالعاصمة .ومع فشؿ السمطات
العمومية المعنية في الخروج بحموؿ فعالة وناجعة تخرج القطاع مف أزمتو الحادة تمت االستعانة
بالخبرات التي يتمتع بيا القطاع الخاص األجنبي في إطار ما يعرؼ بالتسيير المفوض.1
أوال :سريان تفويض مرفقي المياه والتطيير بالجزائر العاصمة.
طبقا لتدابير القانوف الجديد المتعمؽ بالماء ،دخمت العممية األولى لتفويض تسيير وتوزيع
المياه حيز التنفيذ في جانفي  ،2006فبتاريخ  28نوفمبر  2005أبرمت كؿ مف الجزائرية لممياه
والديواف الوطني لمتطيير مع الشركة الفرنسية  Suez-Environnementعقد لمتسيير
المفوض لشركة المياه والتطيير بوالية الجزائر لمدة خمس سنوات متبوعة لفترة انتقالية لمدة ستة
أشير .2فكاف مفعوؿ القانوف الجديد فوريا جراء عممية فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص األجنبي
في تسيير قطاع المياه في الجزائر.
وتعد شركة  Suez-Environnementبمثابة تطور لشركة ليوف لممياه التي أنشئت سنة
 1880والتي تكفمت بتسيير مرفؽ المياه بالعديد مف البمديات الفرنسية الكبرى وفي سنة 2001
استحدثت  Suez Lyonnaise des Eauxوذلؾ بعد انصيار أو دمج ليوف لممياه والييئة
المالية  Suezوتجمعت مف ذلؾ مصالح المياه تحت اسـ Lyonnaise des Eaux؛ وابتداء
مف سنة  2008دخمت شركة  Suez‐Environnementالبورصة كفاعؿ رئيسي معترؼ بو

1

فخالؿ صيؼ عاـ  ، 2002عانت الجزائر مف جفاؼ شديد حيث كاف خالليا السد الرئيسي لتزويد المدينة جاؼ الذي يمثؿ

المصدر الوحيد لمماء تميو المياه الجوفية المتاحة؛ كما كانت حالة شبكة توزيع المياه في وضعية سيئة مما تسبب الوضع بالفعؿ
في مشاكؿ خطيرة مف توزيعيا خالؿ السنوات العشر الماضية(  ) 10بالجزائر العاصمة .لذلؾ قررت السمطات العمومية تدارؾ
الوضع مف خالؿ تنفيذ برنامج طموح لتحديث المرافؽ القائمة لممياه واستدعاء خبراء شركة سويس لمبيئة لتشخيص وتسيير مرفؽ
المياه بالجزائر العاصمة.

2

النظاـ المعموماتي األورو متوسطي لممعرفة في مجاؿ المياه ( ،)Semideسويز الفرنسية لمعالجة المياه توقع عقدا قيمتو 120

مميوف يورو في الجزائر ،النشرة الواحدة ،جانفي  ،2006نقال الموقع اإللكترونيhttp://www.emwis.org :؛ .2015/04/12
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في مجاؿ تسيير المياه والفضالت والنفايات مف خالؿ عممية اندماج بيف Gaz de France
و .1Suez
تضمف عقد تسيير مرفؽ المياه المبرـ بيف الطرفيف الجزائري والفرنسي عف طريؽ التراضي
بقيمة  120مميوف دوالر تكفؿ شركة  Suezبإدارة وتشغيؿ وصيانة وتطوير مجمؿ الخدمات
المرتبطة المياه والتطيير لسبعة وخمسيف بمدية مكونة لمجزائر العاصمة باسـ ولحساب شركة
" " S.E.A.A.Lوذلؾ مف خالؿ توفير المياه لمسكاف بصفة دائمة ومستمرة دوف انقطاع عمى
مدار  24ساعة 24/ساعة والقضاء النيائي عمى التسربات ،فيي بذلؾ مكمفة بإنتاج المياه،
نقميا ،معالجتيا ،تخزينيا ،توزيعيا.
والمالحظ أف شركة سويز لمبيئة  ،Suez Environnementقد استفادت مف الظروؼ
المواتية التي وفرتيا الدولة الحكومة بإعطائيا أكثر أىمية في مجاؿ المياه ،فالتعاقد بيف شركة
سويز لمبيئة والسمطات الجزائرية ،تـ بعد تفكير وتفاوض إليجاد حؿ مناسب لوضعية شبكة
توزيع المياه في الجزائر العاصمة ،وتطمب الوصوؿ إلى ىذا اإلتفاؽ ثالث سنوات إليجاد حموؿ
مستدامة لتحسيف نوعية المياه الموزعة وشبكة التطيير بالعاصمة ،وقد بدأ المشروع في أكتوبر
 2002واضفاء الصفة الرسمية عميو مف خالؿ مذكرة تفاىـ التي وقعت في فيفري  2003مف
طرؼ الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير والشركة الفرنسية ،Suez-Environnement
ىذه األخيرة أجرت تشخيصا ميدانيا لتقديـ حموؿ مستدامة والقضاء عمى الصعوبات والمشاكؿ
المرتبطة بتوزيع المياه وذلؾ بمساىمة مف مسؤولي  A.D.EوO.N.A؛ وتبعا لذلؾ صادؽ
مجمس الوزراء عمى الميزانية التقديرية المشتركة بواسطة عقد تسيير خدمات المياه والصرؼ
الصحي المشتركة في والية الجزائري .والييكؿ الذي اعتمد الغرض ىو شركة المساىمة ،وىي
شركة المياه والتطيير لمجزائر العاصمة والمنقسـ رأسماليا إلى باألساس إلى A.D.E %50

1

بودراؼ مصطفى ،التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجاؿ المياه ،مذكرة ماجستير في قانوف المؤسسات ،كمية الحقوؽ،

جامعة الجزائر  ،2012/2011 ،1ص .79
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و  ،O.N.A % 50ويأتي توقيع البرتوكوؿ األولي 1بيف  Suezوالسمطات الجزائرية بتاريخ 12
نوفمبر  2005وبحضور وزير الموارد الجزائرية؛ وزير المالية واإلقتصاد الفرنسي ،والرئيس
المدير العاـ لشركة  ، Suezوفي يوـ اإلثنيف الموافؽ ؿ  28نوفمبر  2005تـ التوقيع عمى
عقد التفويض النيائي بيف السمطات الجزائرية والشركة الفرنسية بحضور مديرىا العاـ Jean-
 Louis Chaussadeوالذي دخؿ حيز التنفيذ في فيفري .2006
غير أنو يطرح تساؤؿ حوؿ سبب المجوء إلى طريقة التراضي في إبراـ ىذه االتفاقية دوف
اتباع إجراءات المناقصة والمنافسة التي تعتبر األصؿ في إبراـ اتفاقية تفويض المرفؽ العمومي
لممياه طبقا ألحكاـ المادة  105مف قانوف المياه التي تنص ":يتـ تفويض الخدمة العمومية عف
طريؽ عرضيا لممنافسة ."...وىو ما يعد مخالفة مباشرة ألحكاـ قانوف المياه في الشؽ اإلجرائي
المتعمؽ بعرض التفويض عمى المنافسة.
لكف حتى واف كاف أسموب التراضي يعد بمثابة إجراء يعتمد بمقتضاه المتعامؿ المتعاقد عمى
شركة واح دة يختارىا دوف الدعوة لممنافسة وىي طريقة تمنح امكانية المجوء إلى الشركة بصفة
مباشرة دوف طريؽ المنافسة بيف عدة متعامميف ،فإف اإلستعانة بشركة دوف األخرى ال يتـ بطريقة
عشوائية ،إذ يخضع ىذا اإلختيار لعدة أسباب وتعد طريقة التراضي وفؽ الرأي الفقيي الغالب
استثناء مف األصؿ العاـ المتمثؿ في طريقة المنافسة ،ونظ ار لطابعو اإلستثنائي فال يتـ المجوء
إليو إال في حاالت معينة نذكر منيا:2
 التعاقد مع متعامؿ أجنبي في اطار اتفاقيات حكومية. احتكار متعامؿ واحد لمتكنولوجيا المطموبة. عدـ جدوى الدعوى لممنافسة.1

البروتوكوؿ ىو عبارة عف اتفاؽ يوقع عميو األطراؼ المعنية باألحرؼ األولى بصفة مبدئية ويتضمف أىـ مجاالت التعاوف

الفني واإلنتاجي واإلداري والييكؿ التنظيمي المقترح لممشروع ومصادر التمويؿ المتاحة وغيرىا ويترتب عمى البروتوكوؿ التزامات

مف حيث المبدأ لألطراؼ المختمفة لكنو ال يرتب النزاعات القانونية ألحد تجاه اآلخر إال بعد التوقيع عمى العقد النيائي لتنفيذ ما
جاء في البروتوكوؿ المتفؽ عميو ،ولذلؾ فإف البروتوكوؿ عادة ما ينبو إلى ضرورة دراسة وتقييـ إمكانيات التعاوف وفؽ لشروط
وظروؼ معينة قبؿ توقيع العقد النيائي.

2

كماؿ أيت منصور ،المرجع السابؽ ،ص .94
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 عدـ إمكانية تنفيذ الخدمات إال عمى يد متعامؿ متعاقد وحيد يحتؿ وضعية احتكارية. في حالة الخطر الداىـ الذي يمكف أف يمس بالممؾ أو اإلستثمار وتستدعي بذلؾ ضرورةالمجوء إلى متعامؿ ما.
كما يمكف تفسير لجوء السمطات الجزائرية لمتراضي في تفويض مرفؽ المياه لمشركة
الفرنسية سويز لمبيئة ،بالعوامؿ التاريخية أيف كانت الجزائر خاضعة لالستعمار الفرنسي لمدة
قاربت  130سنة ،بحيث يمكف لمشركة الفرنسية الحصوؿ

بسيولة عمى الخرائط المتعمقة

بالشبكة العمومية لمتزويد بالمياه الصالحة لمشرب والتطيير الخاصة بالجزائر العاصمة مف بمدىا
األصمي ،مما سيؤدي حتما إلى تحسيف وضعية المرفؽ وضماف فعاليتو في وقت قصير.
ما يمكف قولو في ىذا اإلطار ،أف عقد تسيير المفوض لممرفؽ العمومي يمكف إبرامو عف
طريؽ التراضي حسب وجية نظرنا في حالتيف رئيسيتيف ،األولى في حاؿ بحث السمطة مانحة
التفويض عف شركة واحدة أي احتكار مستثمر واحد لممعرفة التكنولوجية والفنية التي تبحث عنيا
السمطة مانحة التفويض(شركة عمالقة معروفة عمى المستوى الدولي وىو ما يمنح ليا السيطرة
عمى مختمؼ العقود التي تبرـ في مجاؿ نشاطيا).
الحالة الثانية ،في حالة وجود تعامؿ مسبؽ بيف الطرفيف ،إذ يتـ المجوء إلى مفوض لو معيف
أثبتت التجربة أنو حقؽ نتائج جيدة لممؤسسة محؿ العقد السابؽ بيف الطرفيف ،وىذا يعبر عف
وجود ثقة لدى المسير.
ومف جانب آخر ،ما يمفت االنتباه في ىذا العقد ىو تولي المتعامؿ الفرنسي  Suezمنصب
المدير العاـ في شركة المياه والتطيير لمجزائر العاصمة (يترأسيا ،)Jean Marc Jhanبحيث
يتمتع بصالحيات واسعة عمى اإلطارات المسيرة وعمى المستخدميف في اطار احتراـ االتفاقية
الجماعية والنظاـ الداخمي لمشركة ،وكذا مدير العالقات مع المؤسسات ،ومدير الزبائف ،مدير
أنظمة اإلعالـ ،مدير الماء الصالح لمشرب ،مدير التطيير ،مدير الدراسات واألشغاؿ.
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كؿ ذلؾ يدفع لمتساؤؿ عف المغزى مف تولي اإلطارات الفرنسية منصب المدير العاـ لشركة
المساىمة الجزائرية عوض اإلطارات الجزائرية؟ .خاصة وأف األمواؿ المخصصة لتغطية العجز
في تسيير المرفؽ ىي أمواؿ عمومية محضة مما يتيح امكانية المتابعة الجزائية لممدير العاـ
لمشركة في حاؿ ارتكابو لمجرائـ المتعمقة بإدارة وتسيير الشركة المنصوص عمييا في قانوف
العقوبات والنصوص المكممة لو.1
غير أنو يبدو أف تولي الشريؾ الفرنسي منصب المدير العاـ لمشركة الجزائرية يعود سببو
الرئيسي إلى ضماف التكفؿ بتسيير ناجع وفعاؿ لمشركة عمى ضوء المعايير الدولية المعترؼ
بيا.
ثانيا :المحاور الكبرى التفاق الشراكة في مجال المياه بالجزائر العاصمة.
إف الشراكة العمومية الخاصة في الجزائر العاصمة تيدؼ باألساس في مجاؿ المياه إلى
استرجاع وضع مريح مف الخدمات كاف ينعـ بو سكاف الجزائر الكبرى مف خالؿ نيج تعاقدي
يتطابؽ مع اإللتزاـ الصارـ لمشريكيف ،والذي مس ثالث محاور أساسية ىي:
 )1المحور األول :تحديث وتطوير خدمات المياه ومستوى الصرؼ الصحي تدريجيا بالجزائر
لتصبح كافية ومقبولة مف خالؿ:2
 تقييـ وجرد الممتمكات والمعدات الموجودة؛ إعادة تأىيؿ واصالح الشبكات واآلبار؛ تبني أدوات حديثة لمتسيير وتحسيف اإليرادات؛ دراسة الموارد والتحديات البيئية لمتقميؿ مف المياه المستعممة التي ال تتـ معالجتيا؛ )2المحور الثاني :تحسيف خدمات الزبائف بواسطة:
 إحصاء الزبائف والعدادات بمعرفة وضعيتيا وتحديثيا لتحسيف الخدمات لمزبائف؛ تفعيؿ وتعميـ نظاـ الفوترة بتقييـ فعمي وأكثر دقة لمكمية الموزعة والمستيمكة لمماء؛1

مف بيف الجرائـ الواردة في قانوف العقوبات والقوانيف المكممة لو التي يمكف متابعة المدير العاـ فييا نذكر :جريمة اختالس

األمواؿ العمومية واساءة استعماليا ،جريمة خيانة األمانة ،جريمة الرشوة ،الجرائـ المتعمقة بالصفقات العمومية...إلخ.
Signature du contrat de gestion du service d’eau et d’assainissement de la ville d’Alger entre Suez

2

Environnement et les Autorités Algeriennes, Suez Environnement, Dossier de presse, 29 Novembre 2005, P 3.
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عصرنة وسائؿ تسيير الزبائف :برامج خاصة بالفوترة ،مراكز ىاتفية لإلتصاؿ ،وأخرى

إلستقباؿ الزبائف.
 استالـ مداخيؿ الفوترة الناجمة عف بيع المنتوج المائي الصمح لمشرب وخدمات التطييربالطرؽ التكنولوجية باسـ ولحساب شركة المياه والتطيير لمجزائر العاصمة.
 )3المحور الثالث :يتعمؽ بالموارد البشرية والذي تضمف ما يمي:
 تكويف الثنائيات الخبراء /المدراء وتجنيد خبرة سويز لمبيئة ( 27خبي ار فرنسيا) مع مجيودمدعـ لتكويف الموظفيف والعماؿ المحمييف بشركة " ،"S.E.A.A.Lوذلؾ بنقؿ الخبرة لممدراء
التنفيذييف الجزائرييف لمجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير ،وتنظيـ دورات تدريبية لمرافقة
ونقؿ الخبرة والمعرفة في ىذا المجاؿ؛ فتفويض تسيير المرفؽ العمومي لممياه سيسمح لمدولة
الجزائرية مف اكتساب واستعماؿ التكنولوجيا الحديثة ،ألف الشركة الفرنسية تمتزـ باستخداـ
التكنولوجيا الحديثة في تشييد وتشغيؿ المرفؽ موضوع العقد ،بيدؼ الحصوؿ عمى أفضؿ أداء
وانتاج خدمات ذات جودة عالية بأقؿ تكمفة.
كما يتيح أيضا امكانية تحويؿ المرفؽ العمومي لممياه مف الشركة بعد نياية العقد إلى السمطات
العمومية ،وذلؾ بعد ضماف تدريب العامميف والموظفيف التابعيف لكؿ مف الجزائرية لممياه والديواف
الوطني لمتطيير عمى تشغيؿ المرفؽ إدارتو ،ال سيما التدريب عمى التكنولوجيا الحديثة
المستخدمة في عمميات التشغيؿ ،وذلؾ بيدؼ تمكيف الدولة مف تشغيؿ المرفؽ بعد تحويمو.
إذ يتعيف عمى شركة " "S.E.A.A.Lوالمتعامؿ  Suezقبؿ ستة أشير مف نياية العقد،
اتخاذ كؿ اإلجراءات الالزمة مف أجؿ تسييؿ تحويؿ المرفؽ لممستغؿ الجديد في حالة حسنة
صالحة لمتشغيؿ ،ويسمـ المتعامؿ الفرنسي لمشركة الجزائرية قائمة بأىـ اإللتزامات باسـ الشركة
مع تحويؿ كؿ الوثائؽ ذات الصمة بيا .كما ينبغي تسميـ التجييزات واليياكؿ في حالة سير
عادية ويتـ ذلؾ بعد القياـ بعممية الجرد المعدة مف األطراؼ المعنية.
 انشاء شبكة دولية لمبحث والتطوير :إلدارة قواعد البيانات وتبادؿ المعرفة والخبرة في مجاؿالمياه والصرؼ الصحي والخدمات المرتبطة بيا ،ىذه الخبرة ناتجة عف البحوث ومشاريع
التنمية ،فيذا النوع مف الشراكة يتيح شبكة مف الخبراء الباحثيف المعارؼ الدولية التي تساعد في
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حؿ األزمات؛ ومف ثـ ال يقتصر التزاـ الشركة الفرنسية عمى نقؿ التكنولوجيا في مجاؿ الخدمات
والتجييزات واجراء اإلنتاج ،وانما يمتد ليشمؿ القدرة عمى تشغيؿ التكنولوجيا الحديثة ونشاطات
البحث والتطوير.
 توفير جممة مف التقنيات والبرامج المستعممة في التسيير والتي أثبتت كفاءتيا العالية.ومف أجؿ تفعيؿ محاور الشراكة المذكورة أعاله عمى أرض الواقع ،تابعت الدولة الجزائرية
برنامج استثماري مف شأنو عصرنة أدوات التسيير والتجديد وتوسيع الشبكات بوتيرة معدليا 200
مميوف أورو سنويا.1
ثالثا :رقابة التسيير المفوض لمرفق المياه بالجزائر العاصمة.
تضمف العقد المبرـ بيف الطرفيف الجزائري والفرنسي في المادة  31امكانية فرض رقابة
عمى تنفيذ اتفاقية تفويض الخدمات العمومية لممياه ،مف طرؼ مجمس اإلدارة الذي مف حقو
أثناء سرياف العقد اإلطالع عمى جميع السجالت والبيانات والمستندات وكذا المراقبة والتدقيؽ في
حسابات مصاريؼ الشركة و نشاطاتيا بصورة دورية؛ مع امكانية المجوء لمرقابة الخارجية ألداء
ىذه الميم ة مف خالؿ مكاتب دراسات أجنبية أو وطنية أو التدقيؽ الداخمي أو الخارجي مف
خالؿ مدة العقد.2
ويمكف مراقبة شركة  Suezأيضا بتكميؼ مدقؽ خارجي لمياـ خاصة (محددة) أو عامة
قصد التأكد مف مدى تحقيؽ ما ورد في بنود العقد المتعمقة ال سيما ما تعمؽ منيا بتوفير المياه
بصفة دائمة ومستمرة وتوفير التكنولوجيا ،بحيث يتمتع ىذا المدقؽ الخارجي المعيف مف طرؼ
مجمس اإلدارة بكؿ الحقوؽ التي تخولو جمع المعطيات ودراستيا وكذا التقرب ميدانيا مف مواقع

Ghaouti Mekemcha, La concession de L’eau en Algérie, communication présente au séminaire sur les mutations

1

des contrats publics, Organisé par Unité de recherche droit et gouvernance, Faculté de droit des sciences
politiques Tunis, 2010, P 117.
Signature du contrat de gestion du service d’eau et d’assainissement de la ville d’Alger entre Suez

2

Environnement et les Autorités Algériennes, op.cit, P 4.
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الشركة قصد التقصي حوؿ كؿ ما مف شأنو االستفادة منو في التقارير التي يطمب منو إعدادىا
في ىذا الشأف.
رابعا :التحكيم كطرقة لتسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد التفويض.
إف النزاعات المتعمقة بعقود تفويض المرافؽ العمومية التي لـ تسوى بالتراضي غالبا ما يتـ
طرحيا أماـ التحكيـ ال سيما الدولي منو ،وذلؾ بسبب ما تتضمنو ىذه العقود مف أمور فنية
متخ صصة ومراحؿ متالحقة وأطراؼ متعددة ينتمي البعض منيا إلى دوؿ أجنبية تخشى المجوء
لمقضاء الوطني وتفضؿ المجوء إلى التحكيـ.
وقد خصص المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ  09/08الباب
الثاني لمتحكيم ضمف الكتاب الخامس الموسوـ ب" الطرق البديمة لتسوية النزاعات" وعرفو في
المادة  1007عمى أنو ":شرط التحكيـ ىو االتفاؽ الذي يمتزـ بموجبو األطراؼ في عقد متصؿ
بحقوؽ متاحة بمفيوـ المادة  1006أعاله ،لعرض النزاعات التي قد تثار بشأف ىذا العقد عمى
التحكيـ".
وقد عرفو البعض أيضا بأنو عممية قانونية مركبة تقوـ عمى اتفاؽ أطراؼ نزاع معيف عمى
عرض نزاعيـ عمى محكـ أو أكثر لكي يفصموا فيو عمى ضوء قواعد القانوف والمبادئ العامة
التي تحكـ إجراءات التقاضي ،أو عمى ضوء قواعد العدالة ،وفقا لما ينص عميو االتفاؽ ،مع
تعيد أطراؼ النزاع بقبوؿ الذي يصدر عف المحكميف ،والذي يحوز حجية األمر المقضي فيو،
ويصدر أمر بتنفيذه مف السمطات القضائية في الدولة التي يراد تنفيذه بيا.1
يتميز التحكيـ إذف بالسرعة في فض النزاع ،واختيار أطراؼ النزاع لممحكميف أصحاب
الخبرة واالختصاص في موضوع النزاع الذي يأخذ غالبا الطابع الفني المتخصص ،كما يحافظ
المحكميف عمى سرية المعمومات التي تنكشؼ أثناء نظر الخصومة التحكيمية بعيدا عف عمنية
الجمسات التي تحكـ التقاضي أماـ المحاكـ.

1

مرواف محي الديف القطب ،المرجع السابؽ ،ص .411
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وبالرجوع إلى فحوى عقد تفويض مرفؽ المياه بالجزائر العاصمة محؿ الدراسة ،نجده قد
تضمف في المادة  35منو عمى أف أي نزاع يمكف أف يحدث بيف األطراؼ فيما يخص تنفيذ أو
تفسير بنود العقد يكوف موضوع محاولة تسوية بالتراضي بيف األطراؼ خالؿ مدة  15يوما.
وفي حالة عدـ التوصؿ إلى تسوية بالتراضي يمكف أف يتـ عرض النزاع مف طرؼ الجية
المتضررة عمى التحكيم أمام الغرفة التجارية الدولية بباريس التي تفصؿ فيو نيائيا حسب
التنظيـ واإلجراءات المعموؿ بيا ،بحيث تتكوف المحكمة حسب االتفاؽ مف ثالث حكاـ يصدروف
الحكـ خالؿ ثالث أشير ابتداء مف تاريخ تعيينيـ عمى أف يتـ التحكيـ في الجزائر ويطبؽ خاللو
القانوف الجزائري حسب نص المادة .134
خامسا :نتائج تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه والتطيير بالجزائر العاصمة.
بخصوص مدى تحقيؽ النتائج المسطرة عمى أرض الواقع ،أعمف السيد "Jean Marc
" Jhanمدير عاـ شركة المياه والتطير " سياؿ" بالجزائر العاصمة أف نسبة التزود بالمياه 24
ساعة عمى  24ساعة إلى غاية أفريؿ  2009تقدر بحوالي  80 %بالجزائر العاصمة بعدما
كانت تقدر ب % 16فقط عاـ  2006وال تزاؿ ىناؾ بعض البمديات التي تشيد تذبذبا في
التوزيع والذي يعود إلى أشغاؿ الصيانة وتوسيع شبكات التوزيع بعدد مف أحياء العاصمة مف
جية ،والى اإلنقطاع المتكرر لمطاقة الكيربائية مف جية أخرى وىو اإلشكاؿ الذي يبقى مطروحا
رغـ االتصاالت المتكررة بمجمع سونمغاز.
وعف حصيمة الشركة بعد مرور  5سنوات مف النشاط أكد المتعامؿ الفرنسي أنو تـ تسجيؿ
تحسف في العديد مف المجاالت ،فقد تمت إقامة العديد مف المنشآت الجديدة منيا نظاـ المراقبة
عف بعد ،كما نجحت الشركة في ضماف استقرار توفير المياه بصفة دائمة ومستمرة وتطوير
شبكة الصرؼ الصحي ،وفتح  49شاطئ عمومي لصيؼ  ، 2008والقضاء عمى المناطؽ
1

يمكف في ىذه الحالة أف نكيؼ التحكيـ عمى أنو ليس الزاميا بؿ اختياري ،ومعيار التمييز بينيما في مدى حرية أطراؼ النزاع

في المجوء لمتحكيـ لتسويتو أو مدى الزامية المجوء إليو ،فإذا كانت إرادة األطراؼ حرة في اختيار المجوء إلى ىذه الطريقة مف
عدمو ،أي غير مفروض عمييـ بموجب نص قانوني في حاؿ نشوء نزاع معيف ،كاف التحكيـ اختياريا ،وىذا ىو األصؿ في

التحكيـ ،وعمى النقيض مف ذلؾ إذا لـ يكف لألطراؼ حرية المجوء إلى التحكيـ وكانوا ممزميف بالمجوء إليو في حالة نشوء نزاع
معيف ،وذلؾ باالستناد إلى نص قانوني يفرض ذلؾ ،كاف التحكيـ إجباريا.
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المموثة التي ألقيت فييا مياه الصرؼ غير المعالجة؛ وذلؾ مف خالؿ تجديد أكثر مف  100كمـ
مف شبكات توزيع المياه الشروب و  15000توصيؿ وتجديد أكثر  60كمـ مف قنوات التطيير
ومعالجة حوالي  115مميوف متر مكعب مف المياه المستعممة ،وانجاز ما يقارب  750مشروع
وورشة لممياه والتطيير و تـ استرجاع  100ألؼ مستيمؾ لممياه لـ يكونوا مدرجيف في الشبكة
الرسمية (مستيمكيف لـ يمتمكوا عدادات لممياه)؛ كما تـ  25000نقطة تسرب لممياه(بمعدؿ
إصالحي يقارب  ، )2200فقد تـ تقميص نسبة تسرب المياه مف  %40إلى .%30
وعف اإلنجازات األخرى المحققة مف طرؼ الشريؾ الفرنسي باإلضافة إلى عممية تكويف
ورسكمة إطارات الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير لمتدرب عمى التقنيات الحديثة التي تـ
استحداثيا في مجاؿ المراقبة والتدخؿ خالؿ حدوث التسربات ،وىي النقطة التي ركزت عمييا
الو ازرة بغرض تحضير العماؿ والمسيريف لمواصمة العمؿ بيذه التقنيات مستقبال ،فإنو تـ تدعيـ
مختمؼ المصالح بوسائؿ عمؿ حديثة مع إدراج التكنولوجيا الحديثة في نشاط مختمؼ المصالح،
باإلضافة إلى وضع نظاـ خاص لمراقبة عممية استغالؿ المياه الجوفية لمنطقة المتيجة ،تخفيض
عدد الفواتير الجزافية الستغالؿ المياه بعد توسيع عممية صيانة وتغيير العدادات ،مع تقريب
الوكاالت التجارية مف الزبوف و تسييؿ عممية دفع المستحقات مف خالؿ التعاقد مع مؤسسة "
بريد الجزائر " لفتح حساب خاص عبر كامؿ المكاتب البريدية.1
يتبيف خالؿ ما سبؽ ،أف األرقاـ المقدمة مف طرؼ المدير العاـ لشركة المياه والتطيير
لمجزائر العاصمة( )2007/2006تؤكد بأنو فيو تقدـ ممحوظ في الميداف بفضؿ عمميات
التطوير والتحديث في كافة المحاور األساسية في المؤسسة ،ويستنتج مف ىذه الحصيمة الوضع
التالي:

1

لتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع أنظر :الحصيمة المقدمة مف طرؼ المدير العاـ لشركة سياؿ ،مجمة سياؿ اإلخبارية ،عدد

 ،2015 ،11ص  4و .5
Document société des eaux et de l’assainissement d’Alger, Les avancées de la gestion déléguée de l’eau à Alger
2006-2011, 2012, P 23 et s.
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 تحقيؽ أغمب األىداؼ التقنية المحددة في اتفاقية التسيير 2011/2006بصفة عامة، احتراـ مخطط العمؿ، انخراط مستخدمي سياؿ في المشروع بفضؿ تجنيد المسيريف المحمييف ونشيط الشريؾاإلجتماعي،
 إثبات نجاعة سياسة الماء المطبقة مف طرؼ السمطات في مدينة الجزائر، تجربة مدينة الجزائر أصبحت اليوـ مرجعا عالميا معترؼ بو في مجاؿ تحسيف مرفؽ كبيرحضري مثؿ المياه والتطيير(جائزة  2011غموبؿ ووتر .)Global Water
لكف اإلشكاؿ الذي يبقى مطروحا بالنسبة لنشاط الشركة حسب المشرفيف عمى قطاع الموارد
المائية يخص نظاميا لمصرؼ الصحي وتطيير المياه المستعممة 1التي لـ تبمغ الشركة أىدافيا
المسطرة عمى مستوى العاصمة وال تزاؿ األشغاؿ متعثرة ألسباب تعود بالدرجة األولى إلى وعي
وثقافة المواطف الجزائري الذي يستعمؿ مجاري الصرؼ كمفرغات عمومية لمختمؼ فضالتو ،كما
أف المصانع الكبرى قامت بربط شبكات الصرؼ الخاصة بيا بالشبكات الرئيسة وىو ما أحدث
عدة أعطاب وتسربات نظ ار لنوعية الفضالت الصناعية السامة ،والتي غالبا ما تؤدي إلى توقؼ
عمؿ محطات التطيير.
و لموقوؼ عمى نشاط شركة "سياؿ" و مدى تنفيذىا لمشروط المتفؽ عمييا خالؿ توقيع عقد
الشراكة تـ اإلعالف عف مناقصة دولية الختيار مكتب دراسات متخصص لتقييـ العمؿ و إعداد
تقرير أولي مفصؿ ،بعد انتياء فترة العقد  31أوت  2011حيث أف تجديد العقد لمشركة أو
تحويؿ التسيير إلى اإلطارات الوطنية " الجزائرية لممياه " سيعود إلى الحكومة ،عمما أف المجمع
1

نشير ىنا إلى أف تسيير شبكات الصرؼ الصحي وتطيير المياه المستعممة في الجزائر العاصمة ىي مف صالحيات شركة

"سياؿ" ،غير أف ىياكؿ صرؼ مياه األمطار السطحية ليست مف صالحيات الشركة ،بؿ ىي تابعة لمبمديات و مؤسسات
التنظيؼ التابعة لموالية باإلضافة إلى مديرية األشغاؿ العمومية التي تسير عمى إنجاز مثؿ ىذه اليياكؿ ،ويرجع سبب تراكـ
المياه بالطرقات والشوارع إلى استخداـ بالوعات الصرؼ مف طرؼ بعض المواطنيف كمفرغات لجمع النفايات وىو ما يعيؽ

عممية صرؼ مياه األمطار ويجعميا تتجمع بالطرؽ مما يؤدي إلى امكانية وقوع فيضانات.
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الفرنسي قدـ طمبا لتجديد العقد لخمس سنوات أخر لتدارؾ بعض النقائص التي يتمكف مف
معالجتيا خالؿ فترة العقد األوؿ.
وعمى ضوء ىذا التقرير والنتائج اإليجابية المسجمة مف طرؼ الشركة ،فقد تـ تجديد عقدىا
لمدة خمس سنوات أخرى ،1باإلضافة إلى حصوليا الرسمي لتسيير المرفؽ العمومي لممياه
الصالحة لمشرب والتطيير بوالية تيبازة في .22012/01/02
وفيما يمي جدوؿ يوضح بعض اإلحصائيات واألرقاـ المحققة بالواليتيف إلى غاية منتصؼ سنة
.32012
والية الجزائر

األرقاـ األساسية

والية تيبازة

* المياه الصالحة لمشرب
طوؿ الشبكة

 4605كمـ

413كمـ

عدد الحفريات

263

77

عدد منشآت التخزيف

268

122

المنسوب المخزف ـ

893.209

88.570

المنسوب المنتج بمالييف ـ 3في السنة

88

27

327

30

نسبة التغطية

%100

%09

3

عدد محطات الضخ

* التطيير
طوؿ الشبكة
عدد محطات التصفية

3360كمـ
MEQH1.6/4

625كمـ
MEQH0.2/3

*الزبائف
1

بتاريخ  13أكتوبر  2011قدـ وزير الموارد المائية مف والية وىراف ،معاينة إيجابية لعممية اسناد التسيير المفوض لمموارد المائية بالجزائر،

وعمى الخصوص تجربة سياؿ ،كما أعمف كذلؾ تمديد الشراكة مع المتعامؿ الفرنسي
2

إف عممية تفويض تسيير مرفؽ المياه بوالية تيبازة قد تمت بعد عممية تشخيص مف طرؼ خبراء سياؿ سويز لمبيئة ،حسب مرجعية

 Wiktiبالتعاوف الوثيؽ مع كوادر القطاع الموجوديف بالمنطقة ،ومديرية الموارد المائية لوالية تيبازة ،وقد تـ تقديـ حصيمة ىذه العممية عمى

والي الوالية بحضور المنتخبيف المحمييف ،كما تـ عرضيا عمى مجمس إدارة سياؿ .إف تاريخ  02جانفي  2012سيمثؿ بداية اإلشراؼ

الرسمي لسياؿ عمى تسيير ىذا النطاؽ الجديد المتمثؿ في  28بمدية لوالية تيبازة وبتعداد سكاني يقارب  600ألؼ نسمة ،والذي كاف تحت

مسؤولية  ADEو  ،ONAوبذلؾ سيتـ دمج ما يقارب  1000موظؼ لممؤسسة:

Voir : Jean Marc Jhan, Top Seaal- Spéciale reprise de Tipaza, Seaal 2011-2016 Un nouveau challenge à relever,
3

Revue Seaal, N° 11, 2012, P 2 et 3.

وذلؾ وفقا لممعمومات الواردة في مجمة سياؿ اإلخبارية في عددىا رقـ  11لسنة .2012
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عدد الزبائف

522034

70365

عدد أياـ التكويف منذ سبتمبر 2006

 51.000يوـ

/

يشكؿ االتفاؽ الجديد اعتراؼ حقيقي مف طرؼ السمطات العمومية بالمجيودات التي تبذليا
شركة  Suez Environnementبالشراكة مع  S.E.A.A.Lسواء عمى صعيد تحديث
وتح سيف نوعية الخدمات أو عمى صعيد ديناميكية التسيير المستحدثة .وفيما يتعمؽ بالرىانات
الكبرى المرجوة مف تجديد العقد مع المتعامؿ الفرنسي " " S.E.A.A.L 2فيمكف حصرىا فيما
يمي:1
 التحديث المستمر لمخدمات المنطمقة في سنة  ،2006مف خالؿ ضماف توفير المياه والتكفؿبانشغاالت المواطف عمى مدار  24ساعة ،وذلؾ مف أجؿ بموغ المستوى العالمي المقبوؿ في
مجاؿ خدمتي المياه الصالحة لمشرب والتطيير،
 االستقالؿ الذاتي في التسيير في حدود سنة ،2016 توسيع نطاؽ التدخؿ ليشمؿ والية تيبازة.وفيما يتعمؽ بتحقيؽ األىداؼ المسطرة في العقد ،فقد أكد وزير الموارد المائية والبيئة يوـ
االثنيف  1فيفري  2016عمى ىامش تدشيف الطبعة اؿ 12لمصالوف الدولي لتجييزات
وتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة بقصر المعارض بالصنوبر البحري ،أنو يتـ حاليا تقييـ عقد
التسيير المفوض لخدمات المياه بمدينة الجزائر الموقع بيف الشركة الفرنسية (سويز لمبيئة) مف
جية والجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير والذي سينتيي في أوت المقبؿ ،غير أنو حسب
تصريح الوزير المعني فإف العقد سمح لإلطارات الجزائرية باكتساب خبرة كبيرة وتحكـ في
التسيير والمناجمنت وىي المزايا التي كانت تنقصيا.2

Jean –Louis Chaussade, Nous sommes fier de pouvoir accompagner le pays dans démarche de gestion durable

1

et exemplaire de la ressource en eau en tant que partenaires de confiance, Suez Environnement magazine,
Numéro 09, Mars 2012, P15 et s.

Voir le site :http://www.seor.dz, date : 10/10/2014.
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وقد وجو وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي بمناسبة اجتماعو مع إطارات
القطاع ،إنذار لكؿ مف المتعامؿ الفرنسي وشركة الجزائرية لممياه ،وحمميـ مسؤولية تذبذب
التزويد بالمياه أياـ عيد األضحى وشدد عمى ضرورة عدـ تكرارىا مستقبال ،وبالمقابؿ ذكر
المسؤوؿ األوؿ عف القطاع بأنو تـ تمديد عقد المتعامؿ الفرنسي لعاميف إضافييف.1
الفرع الثالث :تفويض تسيير خدمات المياه والتطيير بوالية وىران.
عانت الجزائر عموما ومنطقة الغرب خصوصا ووالية وىراف بالتحديد منذ بداية األلفية
الثالثة مف أزمة عطش خانقة نتيجة ظروؼ طبيعية وبشرية ،فالجفاؼ وتراجع نسبة تساقط
األمطار بمنطؽ الغربي الجزائري والتي وصمت إلى  40بالمئة باإلضافة إلى التزايد المستمر
لمتعداد السكاني وقدـ واىتراء الشبكات العمومية لمتوصيؿ ،قد ساىـ بشكؿ مباشر في تفاقـ أزمة
الموارد المائية.
إف طرح مشكؿ الماء بحدة أماـ السمطات العمومية العاجزة عف توفيره بصورة كافية في ظؿ
ازدياد الطمب عميو مف طرؼ القطاع المنزلي والصناعي ،قد دفع المشرفيف عمى قطاع الموارد
المائية إلى االستعانة بخبرة متعامؿ اسباني في اطار التسيير المفوض لمساعدة الشركات
الجزائرية عمى تسيير المياه بوالية وى ارف فمعؿ ذلؾ يساىـ في احتواء أزمة المياه الخانقة التي
مست الوالية.
أوال :لمحة عامة عن والية وىران.
تقع مدينة وىراف في إقميـ شبو حضري مكثؼ ،فيي تحتؿ المركز الثاني مف حيث الحجـ
في مجموع المدف الجزائرية ،بمغ عدد سكاف حاضرة وىراف حسب احصائيات سنة  1998حوالي
 860ألؼ نسمة ليبمغ  1.442.956نسمة حسب اإلحصاء العاـ لمسكاف والسكف لسنة 2008
أي بزيادة تقدر ب  582.956نسمة ولتبمغ في سبتمبر  2013حسب اإلحصائيات

1

أنظر جريدة الشروؽ اليومي ،األحد  18سبتمبر  ،2016العدد  ،5221ص .5
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 1.570.656نسمة ،يتوزع السكاف عمى مسافة قدرىا 300كمـ 2أي بكثافة سكانية تزيد عف
 4807نسمة/كمـ 2بعدما كانت تقدر ب 2800نسمة/كمـ 2سنة .11998
تميزت وىراف باعتبارىا مدينة إقميمية بجاذبية نسبية منذ سنوات الستينات مما جعميا وجية
لمنازحيف مف األرياؼ لمواليات المحيطة بمدينة وىراف .األمر الذي ساىـ في بروز ظاىرة البناء
غير الشرعي فقد عرفت الفترة الممتدة مف  1990إلى  1995ظيور وحدات سكانية غير
شرعية في الضاحية القريبة مف مدينة وىراف مف خالؿ ثمانية مواقع ذات أىمية كبيرة ،حيث
قدرت النسبة الديمغرافية بيا بحوالي  %15مف سكاف منطقة وىراف أي أكثر مف 100.000
نسمة سنة  .1997األمر الذي يبيف الحجـ الذي أخذتو الكثافة السكانية بسبب النمو العشوائي
ليذه السكنات؛ مما انعكس سمبا عمى التييئة الحضرية التي تعرفا نقصا كبي ار في التجييزات
والبنى التحتية ،وىو األمر الذي أصبح أحد أىـ اإلنشغاالت الرئيسية لمسكاف ،فمنذ سنوات لـ
يتـ تسجيؿ أي استثمار عمومي بسبب الطابع غير القانوني لممواقع المشغولة .وقد أثر ىذا
ا لوضع عمى مختمؼ شبكات الوالية ،ففي مجاؿ النقؿ مثال لوحظ عدـ وجود تناسؽ بيف وسائؿ
النقؿ الموجودة والطمب المسجؿ ،حيث أدى التطور العمراني لمحاضرة الوىرانية إلى ظيور
حركة مرور مكثفة مقارنة مع محيطيا.
وبالنسبة لشبكة المياه الصالحة لمشرب لوالية مصنفة ضمف الحاضرة الكبرى ،فإنيا تعاني مف
عجز في تسيير منشآت وخدمات تحت المستوى المطموب ،بحيث تضـ حاضرة وىراف حوالي
شبكة لمتزويد بالمياه الشروب تقدر ب 1700كمـ ،وتتمتع بقدرة ىائمة مف االحتياجات تقدر ب
 230.000ـ 2يوميا ،غير أنيا تجند أقؿ مف  150000ألؼ متر مكعب مع قسط استيالكي

1

لتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع أنظر :أماؿ حاج جاب اهلل ،اإلطار القانوني لممدف الكبرى في الجزائر ،دار بمقيس ،دار

البيضاء ،الجزائر ،2014 ،ص  165و .166
سنوسي بف عومر ،فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر-تقييـ تجربة الشراكة قطاع عاـ ،خاص ،-أطروحة دكتوراه
في العموـ اإلقتصادية ،كمية العموـ التجارية وعموـ التسيير والعموـ اإلقتصادية ،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف،2014/2013 ،
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عائمي يقدر ب  60لتر لمساكف الواحد يوميا ،أما مردود الشبكة فيقدر ب  %60وغير متحكـ
فييا.1
ثانيا :انشاء وتفويض تسيير شركة المياه والتطيير لوىران.
استفادت والية وىراف مف خاصية دمج خدمتي توفير وتوزيع المياه باإلضافة إلى خدمة
التطيير في يد مؤسسة عمومية اقتصادية واحدة اتخذت شكؿ شركة مساىمة تسمى شركة المياه
والتطيير لوالية وىراف والتي تأسست مف طرؼ شركة الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير
برأسماؿ يقدر ب  1000000000دج ،مقسـ بالتساوي بيف الشريكيف الجزائرييف ،بحيث كمفت
بتسيير الخدمات العمومية لممياه الشروب وتصريؼ المياه المستعممة لبمديات والية وىراف.
وبغية الوصوؿ لتطمعات المواطنيف بأقؿ التكاليؼ الممكنة وفي أسرع وقت ممكف في مجاؿ
المياه كاف ال بد عمى الجيات الوصية المتمثمة في الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير أف
تختار بشكؿ جيد الشريؾ األجنبي مف خالؿ معايير معينة كالخبرة والتجارب السابقة لمساعدتيا
عمى التسيير ،لذلؾ قامت بإصدار نداء عرض دولي (مناقصة) طبقا لممادة  104فقرة  2مف
قانوف المياه مف أجؿ تفويض تسيير مرفؽ المياه بوالية وىراف (إقامة شراكة عمومية خاصة)
والذي شارؾ فيو العديد مف المتعامميف األوروبييف مف بينيـGelssen-wasser :2
،Amga (Italie) ،Agbar-Aqua (Espagne) ،(Allemagne

Véolia Water

).SAUR international (France
وبعد دراسة وتقييـ العروض المقدمة مف طرؼ لجنة تقييـ العروض المكونة مف ممثميف عف
الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير وممثؿ عف والية وىراف ،وقع اإلختيار بتاريخ  1أفريؿ
 2008عمى المتعامؿ اإلسباني  Agbar Aquaلضماف تسيير واستغالؿ وتطوير الخدمات
العمومية لممياه باسـ ولحساب شركة المياه والتطيير لوىراف ،وكذا نقؿ المعرفة الفعمية وتحويؿ

1

أماؿ حاج جاب اهلل ،المرجع السابؽ ،ص .167
Voir: Nasser Lebed, op. cité, P 14.
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التكنولوجيا والكفاءة ،لمدة زمنية تقدر بخمس سنوات ونصؼ وبقيمة مالية تقدر ب 30مميوف
أورو.
أما بالنسبة لمسياؽ التاريخي لممتعامؿ اإلسباني ،فإف  Agua de Barcelonaىي شركة
اسبانية الجنسية نشأت سنة  1867وىي أحد فروع الشركة الفرنسية Suez Environnement
التي كانت تابعة ليا إلى غاية  1881أيف استحوذ المستثمروف الكتالونييف وأدرجت في شكميا
الحالي عاـ  1919لتوفير خدمات المياه والصرؼ الصحي ببرشمونة حيث يتواجد مقرىا بمدينة
برشمونة؛ تحتؿ الشركة اإلسبانية المرتبة األولى في سوؽ المياه بإسبانيا فيي تحتكر توفير
خدمتي المياه والتطيير في  1000بمدية مف أصؿ  8000بمدية (توفر خدمات المياه ؿ24
بمدية بمدينة برشمونة) ،فمف نسبة  %42مف حجـ السوؽ اإلسبانية المسيرة مف طرؼ القطاع
الخاص تسيطر شركة أغبار عمى نسبة  %62مف حصة الخواص (توفر الخدمات ألكثر مف
 25مميوف نسمة) .وقد تبنت شركة أغبار سياسة التوسع خارج اسبانيا مستفيدة مف سياسة
االنفتاح التي تبنتيا العديد مف دوؿ العالـ باإلضافة إلى آلية الشراكة بيف القطاع العاـ و القطاع
الخاص المستحدثة فاستثمرت الشركة في أكثر مف  140دولة بمجموع مشتركيف يفوؽ 26.5
مميوف مشترؾ بشكؿ رئيسي في أمريكا الالتينية ) األرجنتيف ،الب ارزيؿ ،تشيمي ،كولومبيا ،كوبا،
المكسيؾ ،أوروغواي ( باإلضافة لمعديد مف الدوؿ خارج أمريكا الالتينية كالجزائر ،تركيا،
الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة البريطانية والعديد مف دوؿ العالـ مع عائد سنوي
يقدر ب  1,960مميوف دوالر أمريكي.1
وفيما يتعمؽ بعقد الشراكة المبرـ لمدة خمس سنوات بيف شركة سيور"  "SEORوالمتعامؿ
اإلسباني ،فقد تـ تقسيمو عمى مرحمتيف أساسيتيف:

Voir le site: http://www.agbar.es/es, date consulté : 10/10/2015.
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المرحمة األولى :تدوـ لمدة ستة أشير ،تستثمر شركة أغبار خالؿ ىذه الفترة في تشخيص
النقائص والمشاكؿ التي يتخبط فييا قطاع المياه ،مع وضع خطط عمؿ واالستراتيجيات التي
تراىا مالئمة لمخروج بحموؿ لتمؾ المشاكؿ.
المرحمة الثانية :خمسة ) ( 5سنوات ،يتـ في ىذه الفترة تطبيؽ خطة عمؿ التي تـ االتفاؽ
عمييا في المرحمة األولى خالؿ الستة أشير األولى ،حيث تمتزـ الشركة الكتالونية بالعمؿ عمى
تسيير خدمات المياه والصرؼ الصحي والسير عمى تحسينيا و ضماف نقؿ خبرتيا لشركة سيور
وجاىزيتيا لمواجية التحديات ،الرىانات والمشاكؿ اآلنية التي يعاني منيا القطاع فيمكف تمخيص
ميمتيا في الخروج بحموؿ لممشاكؿ التي تواجو قطاع المياه والمتمثمة في النقص الكبير في
الموارد المائية المخصصة لموالية والتي تقدر ب  140.000ـ 3 /يوـ ،مع سوء توزيع مياه
الشرب وتصريؼ الدياه المستعممة عمى مستوى تراب الوالية حيث تشير اإلحصائيات أف ٪7
مف السكاف ليس بإمكانيـ الحصوؿ إطالقا عمى المياه الشروب باإلضافة إلى استياء سكاف والية
وىراف مف طرؽ التعامؿ التي تنتيجيا المؤسسات العمومية لقطاع المياه مع انشغاالتيـ نتيجة
ضعؼ ميزانية العائالت أماـ تراكـ الديوف ،حيث ستعمؿ الشركة عمى االستجابة لتمؾ المتطمبات
مع تقديـ خدمة عمومية قائمة عمى التواصؿ .مف خالؿ ما تـ استعراضو السمطات الوصية تأمؿ
في الوصوؿ لخدمات عمومية ذات جودة سواء مف الناحية النوعية والكمية ترقى لتطمعات
مواطني والية وىراف.
ثالثا :أىداف عقد الشراكة الميرم بين الطرف الجزائري واإلسباني .
تيدؼ الشراكة موضوع الدراسة لخمؽ و تطوير مؤسسة خدمات عمومية عالية األداء،
وقادرة عمى التجاوب مع احتياجات سكاف مدينة وىراف فيما يخص خدمات الدياه .ىذه الشراكة
تشكؿ عممية تعاقدية مناسبة وتحدد التزامات قوية بيف الشريكيف) سيور و أغبار (عمى أساس:
 ضماف مزيد مف االنضباط في إدارة الخدمات العمومية لمياه الشرب و الصرؼ الصحيلتحسيف حياة مواطني الوالية .و زيادة التمويف عمى مستوى ستة وعشريف ( )26بمدية مكونة
لوىراف.
450

 إدارة خدمات مياه الشرب والصرؼ الصحي لوالية وىراف بطريقة فعالة وذلؾ الناحية البيئية،االقتصادية والتقنية.
لقد تضمف عقد التفويض المبرـ بيف سيور وأغبار ضرورة الوصوؿ لألىداؼ التالية:1
 ضماف خدمات المياه الصالحة لمشرب عمى مدار  24ساعة 24/ساعة. التكفؿ بتسيير مياه الصرؼ الصحي عف طريؽ معالجتيا وتنقيتيا بواسطة محطات التصفية. تحسيف قدرات الموظفيف عف طريؽ التكويف. إدارة الزبائف لزيادة المردود التقني والتجاري. تطوير التسيير اإلقتصادي والمالي. انجاز خطط خاصة باألمف واإلتصاؿ.ولموصوؿ لألىداؼ المسطرة تبنت الشركة المسيرة جممة مف المبادئ لمرفع مف الكفاءة
التسيير لمكوادر مف خالؿ تحويؿ الميارة مف مسيري  Agbarإلى المسيريف الجزائرييف مف
خالؿ توفير  21تقني وخبير في مجاؿ رسـ الخرائط الصيانة والنوعية.
وقد وضعت شركة سيور  SEORخطة متوسطة وقصيرة األجؿ مقسمة عمى أساس الفترة
الزمنية المتعاقد عمييا ( )2013-2009مف أجؿ ايجاد التحسينات الضرورية في ميداف المياه،
والتي تقوـ عمى التوجيات اإلستراتيجية التالية:2
 )1في مجال التزويد بالمياه الصالحة لمشرب :ضماف التمويف بالمياه الشروب عمى مدار 24
ساعة  ،24/التقسيـ القطاعي لشبكات التوزيع البالغ طوليا  3412كمـ ،تصميـ مخطط منظـ
لمعرفة التسريبات ،تصميـ مخطط استبداؿ العدادات ،صيانة التجييزات ،توسعة شبكات التزويد
بالماء الشروب ومراقبتيا الدائمة عف بعد.

Voir le site :http://www.seor.dz, date consulté : 10/10/2014.
Ibid.
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 )2في مجال الصرف الصحي :صيانة واعادة شبكة الصرؼ الصحي المقدرة  2046كمـ،
إنشاء المخطط الرئيسي لمشبكة ،صيانة التجييزات ،التخطيط لنشاطات التصفية ومعالجة المواد
المتبقية ،استغالؿ محطة تصفية المياه القذرة.
 )3إدارة الزبائن :إحصاء عدد الزبائف ،إنشاء برمجيات جديدة مف أجؿ تحسيف الخدمات،
تحسيف خدمات الفواتير ،التقميص مف حجـ الديوف لدى مختمؼ القطاعات ،تحسيف تسيير
المحاسبة وحجـ المبيعات ،تطوير وسائؿ اإلتصاؿ عمى مستوى  17وكالة تابعة لمشركة مف
خالؿ وضع رقـ أخضر تحت تصرؼ الزبائف متصؿ بشكؿ مباشر بمركز االستقباؿ الياتفي.
 )4تحديث التسيير المالي :يتضمف ىذا األخير إنشاء التسيير المالي والمحاسبي مع تحفيز
استخداـ المحاسبة التحميمية مف أجؿ متابعة الميزانية السنوية.
 )5تكوين وتبادل الخبرات :إنشاء وتطبيؽ دورات تكوينية لجميع الموظفيف حسب متطمبات
اليياكؿ ،تبادؿ الميارات بيدؼ تحسيف الكفاءات وتحصيؿ األداء الجيد لموظفي الشركة،
تحصيؿ المعارؼ التطبيقية المعمقة المناسبة مع وظيفة.
رابعا :العراقيل التي واجيت الشركة.
مف بيف العراقيؿ التي واجيت الشركة حسب المسؤوليف القائميف عمييا أثناء تنفيذ عقد
الشراكة نجد قمة منسوب المياه وكثرة التسربات بسبب اىتراء قنوات المياه التي يعود تاريخيا إلى
العيد اإلستعماري ،األمر الذي فرض حتمية وضع استراتيجية جديدة تتماشى والمتطمبات
المتزايدة لمسكاف وىو ما يعتبر رىانا وتحديا يتعيف كسبو ،باإلضافة إلى اإلنقطاعات المتكررة
لمتيار الكيربائي التي تتسبب في عدـ التمكف مف تشغيؿ مضخات المياه لمؿء الخزانات التي
تزود األحياء التي تقع في المرتفعات بالماء.
خامسا :تقييم تجربة التسيير المفوض لمرفق المياه بوالية وىران.
إلى غاية التسعينيات مف القرف الماضي كانت والية وىراف تعرؼ نقصا فادحا في ىذه
المادة الحيوية ولـ يتعدى مخزوف الوالية في الكثير مف الحاالت  150ألؼ متر مكعب ،في
مغاير
ا
الوقت الذي كانت فيو حاجة الوالية  350ألؼ متر مكعب يوميا ،غير أف الواقع أصبح
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تماما مع مطمع األلفية الجديدة ،وذلؾ مف خالؿ تجسيد العديد مف المشاريع المتعمقة بضرورة
توفير مياه الشرب لفائدة مواطني والية وىراف.1
وعمى ىذا األساس تـ بفضؿ العديد مف االستثمارات والمجيودات المبذولة مف قبؿ شركة
سيور توفير  285ألؼ متر مكعب مف المياه الصالحة لمشرب سنة  ،2009لتتحسف سنة
 2011وتصؿ إلى  350ألؼ متر مكعب ،وكذا استعادة ما ال يقؿ عف 30بالمئة مف المياه
الصالحة التي كانت تضيع في الطبيعة.
فبعدما كانت والية وىراف في أمس الحاجة إلى قطرة ماء صالحة لمشرب أصبحت اآلف بفضؿ
المجيودات المبذولة في اطار الشراكة العمومية الخاصة مف بيف الواليات الرائدة التي تمكنت
مف توفير ما تستيمكو مف ماء في وقت قصير ،خاصة وأف الحصة الوحيدة لمفرد قاربت 200
لت ار يوميا بعدما كانت ال تتعدى  75لت ار خالؿ أربعة أياـ التسعينيات ،ومف ثـ فإف احتياجات
الوالية مف الماء قد تمت تمبيتيا وفي آفاؽ سنة  2014سيتـ الوصوؿ ؿ 375متر مكعب يوميا.
كما أف توفير الماء لممواطنيف بالوالية أصبح يمس ما ال يقؿ عف  99.7بالمائة طواؿ أياـ
األسبوع عمى مدار 24سا 24/سا؛ غير أنو يتعيف التنويو بأف طوؿ شبكة التزويد بمياه الشرب
عبر كامؿ بمديات وىراف وصؿ إلى  2773كمـ بيا  49محطة لمضخ و  73بئ ار  ،إضافة إلى
ثالث محطات لتحمية مياه البحر أرزيو ،العنصر ،المقطع التي تعد مف بيف أكبر المحطات في
العالـ بسعة تقدر بػ  500ألؼ متر مكعب في اليوـ التي مف المفترض أف تدخؿ حيز الخدمة
منتصؼ .22015
عمى ضوء ما تقدـ ذكره ،فإف الوالية وصمت إلى حد اإلكتفاء الذاتي مف خالؿ  20ألؼ
متر مكعب مف محطة بريديعة ،و  80ألؼ متر مكعب مف المقطع كمرحمة أولية ،ومشروع
" "MAOب  125ألؼ متر مكعب ووادي التافنة ب 150ألؼ متر مكعب ،ومحطة كيرماء ب

1

أنظر :نادية عطار ،التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسيف القطاع العاـ-التجربة الجزائرية في مجاؿ تفويض تسيير المياه،-

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في العموـ اإلقتصادية ،تخصص تسيير المالية العامة ،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف ،كمية
العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،2015/2014 ،ص  150و .151
Voir le site :http://www.seor.dz, date consulté : 10/10/2014.
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 60ألؼ متر مكعب ،كؿ ىذا يبرز اإلمكانيات اليائمة المسخرة والمجسدة عمى أرض الواقع
بوالية وذلؾ مف خالؿ:
 توزيع مياه الشرب عمى مدار  24ساعة عمى  24ساعة طبقا لممعايير الدولية المتعارؼعمييا بمجمؿ بمديات الوالية.
 إنشاء أربع مخابر لتحميؿ مياه الشرب تغطي مجمؿ تراب الوالية. تكويف مجموعة كبيرة مف اإلطارات الجزائرية في مجاؿ عصرنة تسيير توزيع وصرؼ المياهبالعاصمة ،في انتظار فتح أوؿ مدرسة عمى المستوى الوطني لممناجمنت في مجاؿ ميف المياه
يكوف مقرىا بوىراف ويؤطرىا خبراء مف شركات أجنبية عمى غرار مجمع'' سويز ''الفرنسي
و''أغبار ''االسباني.
إدماج  100ألؼ زبوف غير شرعي في قائمة الزبائف الدائميف لممؤسسة. فتح المجاؿ لصقؿ المواىب الجزائرية في المجاؿ التقني مف خالؿ إشراكيـ في إعداد نظاـمعموماتي لممراقبة والتسيير عف بعد لكؿ خزانات وشبكات توزيع وصرؼ المياه مما أدي
إلصالح األعطاب وفي وقت قياسي ،مع االحتياط والوقاية مف فيضانات األودية وقنوات جمع
مياه األمطار.
تمكنت الشركة بعد أربعة سنوات مف النشاط مف تصميح  5400تسرب لمياه الشرب عبرالشبكة الرئيسية
لتوزيع المياه في السنة في ظرؼ ال يزيد عف يوميف ونصؼ ،مع إحصاء  3900عممية ربط
جديدة بالشبكة
الرئيسية في السنة وتوسيع الشبكة عمى طوؿ  60كيمومتر وصيانة  9200عممية ربط بالشبكة
ووضع  42ألؼ عداد جديد كؿ سنة.
تعد حالة شركة المياه والتطيير وىراف مف الحاالت الناجحة لما يتعمؽ األمر بعقود الشراكة
بقطاع المياه في العالـ ،فقد حققت الشركة نتائج إيجابية فمف مدينة يعاني سكانيا يوميا مف
مشكؿ المياه حتى في األحياء الراقية إلى مدينة ال يكاد ينقطع فييا تدفؽ المياه ،ما مكف الشركة
مف أف تكوف أوؿ ىيئة عمومية جزائرية تتحصؿ عمى" شيادة إدارة الجودة سنةLa " 2011
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 ،19001 ISO "Certificat Du Management De Qualitéوىو األمر الذي حفز
السمطات العمومية بعد عممية التقييـ عمى تجديد عقد الشراكة مع شركة  Agbar Aquaإلى
غاية أوت  2016بغية ضماف مواصمة المساعدة المستمرة التقنية لمشركات الجزائرية المتمتعة
بامتياز تسيير ىذا القطاع اإلستراتيجي.2
يتجمى مف خالؿ ما سبؽ مدى أىمية الدور الذي تمعبو شركة سيور " "SEORفي توفير
خدمات المياه بالوالية وأثر عقد الشراكة عمى تطوير الشركة الناشئة" شركة المياه والتطيير
لوىراف"؛ فالقفزة التي شيدىا قطاع المياه بالمدينة مف خالؿ إزالة الشركة الغبف عف جزء كبير
مف القاطنيف بالمدينة ،فقد مارست شركة أغبار كؿ الصالحيات في سبيؿ إصالح المنظومة
المؤسساتية لشركة" سيور "حيث ارتفعت كفاءة كؿ مف القسـ التقني بالشركة) المياه والتطيير (
مف خالؿ تمكف الشركة مف توفير المياه لسكاف المدينة بشكؿ يومي  24ساعة و  7أياـ
أسبوعيا وبنوعية عالية ومضمونة وىو ىدؼ كاف مف المستبعد تحقيقو في الماضي القريب وكذا
شطر التسيير ،فمف خالؿ تطوير النظاـ المالي والمحاسبي واإلداري حيث تمكنت الشركة مف
رفع إيراداتيا لمستويات قياسية وبالتالي نجحت في اليروب مف شبح اإلفالس الذي يطارد
الشركات العمومية؛ ومف جانب تكويف اإلطارات وتدريب العماؿ بالشركة فيمكف القوؿ أف
السمطات الحكومية ممثمتا بالشركة المسيرة تمكنت مف تحصيؿ خبرة كافية تسمح لذا بتولي
القطاع عف طريؽ الكوادر والعماؿ المؤىميف بعد انتياء عقد الشراكة بينيا وبيف المسير اإلسباني
Agbarنتيجة خطة التدريب المتبع مف طرؼ الشريؾ اإلسباني.

1

باإلضافة إلى حصوليا عمى شيادة النوعية سنة  ،2012وشيادة الحفاظ عمى المحيط :أنظر الموقع الرسمي لمشركة

.http://www.seor.dz
2

لقد اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة سابقا السيد عبد الوىاب نوري يوـ اإلثنيف الموافؽ ؿ 2016/02/10أف عقد الشراكة

في مجاؿ المياه بوالية وىراف يعتبر مف بيف العقود األكثر نجاح؛ أنظر الموقع اإللكتروني:
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http://www.aps.dz/ar/economice

الفرع الرابع :التكييف القانوني لعقود تفويض تسيير الخدمات العمومية لممياه.
إف تفحص مجمؿ عقود تفويض المرفؽ العمومي لممياه المبرمة مف طرؼ السمطات
الوصية مع شركات أوروبية متخصصة ،سيؤدي بنا حتما إلى ضرورة تصنيفيا ضمف أحد
صور تفويض المرفؽ العمومي ىؿ تندرج ضمف عقد التسيير أـ عقد إيجار أـ عقد مشاطرة
اإلستغ الؿ ،كما تطرح عقود التفويض مرفؽ المياه أيضا اشكالية تتعمؽ بالجية القضائية
المختصة بالنظر في النزاعات التي قد تط أر أثناء تنفيذ العقد.
أوال :عقود تفويض مرفق المياه بالجزائر تعتبر عقود تسيير(إدارة) بامتياز.
إف تحسيف الخدمات العمومية لممياه الصالحة لمشرب والمياه المستعممة يتوقؼ عمى تحسيف
أداء المكمفيف بيا؛ ويمكف تحقيؽ ىذه النتائج عمى أرض الواقع مف خالؿ تطبيؽ التدابير الواردة
في قانوف المياه المتعمقة بتوسيع مجاؿ التدخؿ لمقطاع الخاص الوطني أو الدولي وذلؾ في
إطار صيغ مختمفة كعقد التسيير ،واإليجار ،و البوت "."BOT
وبعد تفكير عميؽ لجأت السمطات العمومية إلى اسناد تسيير الخدمات العمومية لممياه بالمدف
الجزائرية الكبرى لمقطاع الخاص األجنبي في شكؿ عقود تسيير" le contrat de
 "managementأو "  "le contrat de gestionال تتجاوز مدتيا الزمنية الخمس سنوت
ونصؼ ،بحيث تمتزـ الشركات األجنبية بميمتيف أساسيتيف :تنحصر األولى في تأىيؿ القطاع
فيما تٌعنى في مرحمة الحقة بتكويف اإلطارات الجزائرية حتى تصبح قادرة عمى تسيير القطاع
دوف اإلعتماد عمى أنماط التسيير األجنبي.
وما يؤكد لنا أيضا أف العقود المبرمة ىي عقود تسيير وليست إيجار مف خالؿ المقابؿ
المالي الذي تتمقاه الشركات األجنبية المسيرة لممصالح العمومية لمياه الشرب والتطيير ،إذ ال
تتمقى الثمف مف المرتفقيف (التسعيرة)؛ وانما تتكفؿ بتحصيؿ فاتورة الخدمات لممياه باسـ ولحساب
المؤسسات الجزائرية ،كما أف المقابؿ المالي غير مرتبط بنتائج استغالؿ مرفؽ المياه (األرباح)،
وبذلؾ فإف المقابؿ المالي تمتزـ السمطات العمومية بدفعو كامال -مف الميزانية العامة لمدولة
(حسابات التخصيص الخاص) -لممسيريف األجانب والذي تـ تحديده سابقا في العقد والمتفؽ
عميو أثناء مرحمة المفاوضات.
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غير أنو تفاديا لممشاكؿ التي قد تقع فييا الشركات محؿ التسيير وفشؿ عقد التسيير ،تذىب
التجارب المختمفة في دوؿ العالـ إلى تحديد الثمف بربطو مع األرباح المحققة التي يحققيا
المشروع وييدؼ ذلؾ إلى تحفيز المسير عمى تطوير المؤسسة وتحقيؽ األرباح وال يكوف ذلؾ إال
عف طريؽ تطوير الذمة المالية مف خالؿ االستفادة مف كافة خبراتو وبصفة عامة توظيؼ
معرفتو الفنية.
وأثبتت التجارب أنو فعال مقابؿ التسيير الذي يتمقاه المسير مرتبط باألرباح التي تحققيا األمالؾ
المسيرة ،لكف ذلؾ ليس بصفة مطمقة ،إذ يعتمد أيضا عمى أسس أخرى ،سواء المبمغ الدوري
الثابت ،أي المقابؿ الما لي في نسبة مف األرباح ومبمغ دوري ثابت ،مثاؿ ذلؾ ما اعتمد عميو
في مدينة وىراف فيما يخص عقد التسيير المبرـ بيف الطرؼ الجزائري والطرؼ اإلسباني أيف تـ
تقسيـ المقابؿ المالي إلى شقيف األوؿ مبمغ ثابت والثاني مبمغ مالي متغير يدفع مف طرؼ
السمطات العمومية باإلستناد إلى مجموعة مف المؤشرات مثؿ كمية المياه المنتجة
والموزعة...إلخ.
ثانيا :الجية القضائية المختصة بالنظر في النزاعات التي تثور أثناء تنفيذ العقد.
إف تحديد طبيعة الجية القضائية المختصة بالنظر في النزاعات التي تثور بيف طرفي عقد
تفويض المرفؽ العمومي لممي اه أمر ميـ ،عمى اعتبار أف النظاـ القضائي في الجزائر ابتداء مف
سنة  1996عرؼ تطو ار وتحوؿ ممحوظ ،تجمى مف خالؿ بروز اإلزدواجية القضائية (قضاء
عادي ،قضاء إداري) ،فبعدما كانت فترة اإلستقالؿ الممتدة مف  1965إلى  1996تتميز
بالقضاء الموحد ،الحتواء القضاء العادي عمى الغرؼ اإلدارية .ومف جانب اإلجراءات ،كاف
قانوف اإلجراءات المدنية ىو السائد والمطبؽ أماـ الغرؼ اإلدارية باعتبارىا ىيئات فاصمة في
النزاعات اإلدارية.
ىذه النزاعات ما فتئت تزداد تولد في ظؿ ما عرفتو الدولة الحديثة ،مف تطور كبير في
مجاالتيا ،والذي واكبو تطور إداري كبير قامت بو الدولة قصد التمكف مف تحقيؽ متطمبات
الصالح العاـ .فتـ انشاء المرافؽ والمؤسسات العامة بمختمؼ أصنافيا ،وتـ ربطيا بقوانيف
وتنظيمات خاصة ،تختمؼ باختالؼ طبيعة المرفؽ المنشأ ،فيتـ ترتيب المرفؽ باالستناد إلى نوع
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النشاط الذي يوكؿ إليو قصد تحقيؽ إدارتو والتصرؼ فيو؛ فإف كاف ذو طابع اقتصادي أو
صناعي وتجاري ،فينظـ بموجب قوانيف خاصة في الغالب ،ويخضع نزاعو لمقضاء العادي ،أما
إذا كاف ذو طابع إداري فيطبؽ عميو قواعد القانوف اإلداري ،ويخضع الختصاص القضاء
اإلداري.
غير أف تبني اإلزدواجية القضائية في الجزائر يدفعنا لمتساؤؿ حوؿ طبيعة المعيار المعتمد مف
طرؼ المشرع في تحديد الجية القضائية المختصة بالنظر في النزاعات؟
فمعيار اإلختصاص إذف يعتبر الوسيمة التي يمكف سموكيا لموصوؿ لميدؼ المسطر الذي
مف ورائو تـ التعبير عف نية المشرع في انشاء القاعدة القانونية التي شممت المعيار العضوي
كأساس يعتمد عميو القضاء لمعرفة اختصاصو .حيث بالرجوع لقانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية نجده مف حيث األصؿ كرس المعيار العضوي كأداة لتوزيع اإلختصاص بيف جية
القضاء العادي واإلداري مف جية ،وبيف جيات القضاء اإلداري ذاتيا .ومف ىنا توزعت قواعد
اإلختصاص النوعي بيف قوانيف أساسية تمثمت أساسا في قانوف مجمس الدولة الصادر بموجب
القانوف العضوي رقـ  01/98المعدؿ والمتمـ .1والقانوف رقـ  02/98المتضمف المحاكـ
اإلدارية .فالمادة  800مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص ":2المحاكـ اإلدارية ىي
جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية.
تختص بالفصؿ في أوؿ درجة ،بحكـ قابؿ لإلستئناؼ في جميع القضايا التي تكوف الدولة أو
الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا".
يتضح لنا مف ىذه المادة أف المشرع أطمؽ اإلختصاص النوعي لممحاكـ اإلدارية فجعميا صاحبة
اإلختصاص في النظر في كؿ منازعة إدارية فيما عدا ما استثناه المشرع فأوكؿ النظر فيو
لمجمس الدولة.
1

القانوف العضوي رقـ  01/98المؤرخ  ،1998/05/30المتضمف اختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو ،المعدؿ بالقانوف

العضوي رقـ  13/11المؤرخ  ،2011/07/26ج.ر ،رقـ  ،37رقـ  ،43لسنة .2011
2

القانوف العضوي رقـ  09/08المؤرخ في  ،2008/02/25المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ج.ر ،رقـ ،21

لسنة .2008
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عمى ضوء ما سبؽ ،ىؿ المنازعات المتعمقة بعقود تسيير مرفؽ المياه المبرمة بالمدف
الجزائرية الكبرى مع شركات أجنبية يعود اختصاص النظر فييا إلى القضاء العادي أـ القضاء
اإلداري؟
باعتبار أف المشرع الجزائري أخذ بالمعيار العضوي لتحديد اختصاص المحاكـ اإلدارية،
بحيث يشترط أف يكوف أحد أطراؼ النزاع اإلداري شخصا إداريا عاما ،والذي حصرتو المادة
 800في الدولة ،والواليات والبمديات ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .وىو ما ال
نجده متوف ار في عقود تسيير مرفؽ المياه بالواليات الجزائرية الكبرى ،عمى اعتبار أف العقود قد
تـ إبراميا بيف الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير -باعتبارىما مؤسستيف عموميتيف ذات
طابع صناعي وتجاري -مف جية ،والشركات الخاصة األوروبية مف جية أخرى؛ وىو ما يجعؿ
القضاء العادي ىو المختص بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ حوؿ العقد دوف القضاء اإلداري
بحكـ عدـ ورود ىذا الصنؼ مف المؤسسات في المادة  .800وما يؤكد ىذا التوجو أيضا أف
الجزائرية لممياه والديواف الوطني لمتطيير حسب المادة  5مف المرسوميف التنفيذيف المتضمناف
انشاؤىما ،يعتبراف تاجراف في عالقتيـ مع الغير ،وبالنتيجة فإف المنازعات التي قد تثور حوؿ
تنفيذ العقود المبرمة معيـ تخضع لرقابة القضاء العادي.1
إف اإلبقاء عمى نص المادة  800مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى حاليا يعني
ببسا طة أف القضاء اإلداري سيقضي بعدـ اإلختصاص في حاؿ فصمو في منازعة تتعمؽ بعقد
تسيير مرفؽ المياه أحد أطرافيا مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بحكـ عدـ
ورودىا في المادة المذكورة أعاله .ومف وجية نظرنا كاف عمى المشرع عدـ اإلكتفاء بمعيار واحد
لتحديد قواع اإلختصاص النوعي لمجيات القضائية ،وانما توسيعو كما ىو معموؿ بو في العديد

1

ما يؤكد ذلؾ أيضا أف عقد التسيير قد نظمو المشرع بموجب القانوف رقـ  01/89المتمـ لمقانوف المدني ،ضمف الباب التاسع

المعنوف ب"العقود الواردة عمى العمل" وذلؾ في اطار الفصؿ األوؿ مكرر ،تحت تسمية "عقد التسيير" ،األمر الذي يجعؿ منو
عقد مدنيا وليس إداريا ،وبالنتيجة يعود اإلختصاص لمقضاء العادي( القسـ المدني) لمنظر في المنازعات التي تثور بشأنو.
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مف دوؿ العالـ إلى معيار آخر ىو المعيار الموضوعي الذي يتعمؽ أساسا بموضوع النشاط أو
العمؿ كأساس لمعرفة الجية القضائية المختصة ،حيث بالرجوع إلى عقود التسيير المبرمة في
الجزائر نجدىا تتعمؽ بمرفؽ عمومي شبكي(المياه) يقدـ خدمات لمجميور ويحقؽ المنفعة
العمومية األمر الذي يجعؿ القضاء اإلداري ىو األقرب لإلختصاص بالنظر في النزاعات التي
قد تثور بشأنيا.
ما يمكف قولو كخالصة ليذا المطمب أف الجزائر تيدؼ مف خالؿ تفويض التسيير إلى
زيادة تعبئة الموارد المائية في أشكاليا التقميدية وغير التقميدية ،وذلؾ لضماف تغطية االحتياجات
المنزلية والصناعية والفالحة مف المياه واعادة تأىيؿ وتطوير اليياكؿ القاعدية لنقؿ مياه الشرب
وتوزيعيا لتقميص الخسائر وتحسيف نوعية الخدمة ،وكذا إعادة تأىيؿ وتطوير البنية التحتية
لمرافؽ الصرؼ الصحي ومعالجة المياه القدرة وتصفيتيا إلعادة استخداميا كمورد مائي محدود،
ناىيؾ عف اإلصالح القانوني والمؤسساتي والتنظيمي لضماف تحكـ أحسف لممياه وتحسيف
مؤشرات التسيير.
المطمب الثالث :تجارب بعض الدول األخرى لمشاركة القطاع الخاص في تسيير الخدمات
العمومية لممياه.
تعتبر الخدمات المتعمقة بالمياه والتطيير مف أىـ الخدمات الحيوية التي تضطمع الدوؿ
بميمة تقديميا لممواطنيف ،إال أنو نظ ار لالستياء العاـ مف حيث مستوى الخدمات المقدمة مف
جانبييا النوعي والكمي بسبب نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية إضافة إلى عدـ الكفاءة
والخبرة في التسيير العمومي ،جعؿ العديد مف البمداف العالـ تمجأ إلى إعادة النظر في منظومتيا
القانونية مف أجؿ ارساء مناخ استثماري مالئـ وفعاؿ يشجع القطاع الخاص في تسيير ىذا
القطاع اإلستراتيجي.
وبالتالي سمحت الشراكة العمومية الخاصة وبشكؿ مباشر في تحسيف الخدمات العمومية
والقضاء عمى المشاكؿ التي تعاني منيا ،فمف المعروؼ أف الخ ػ ػ ػواص يتم ػ ػ ػ ػيزوف بسعييـ نػ ػ ػ ػحو
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تحقيؽ الربح وتخفيض التكاليؼ وبالتالي ستسمح الشراكة مع القطاع الخاص بمنع ضياع الماؿ
العمومي عف طريؽ ترشيد النفقات ،وتحسيف أساليب التسيير؛ كما تمتاز الخدمات المقدمة مف
طرؼ الخواص بالجودة وبنوعية أفضؿ وبأقؿ تكمفة األمر الذي جعؿ منيا سوقا مربحة لمقطاع
الخاص بامتياز.
ومف بيف الدوؿ المتقدمة في إشراؾ القطاع الخاص في تسيير الخدمات العمومية لممياه
نجد فرنسا وبريطانيا (فرع ثاني) ،بينما بالنسبة لمدوؿ النامية فنجد عمى سبيؿ المثاؿ الدولة
المغربية التي تعبر مف بيف الدوؿ المغاربية األولى في انتياج أسموب التدبير المفوض في تسيير
المرافؽ العمومية الشبكية(الفرع ثاني).
الفرع األول :تجربة مشاركة القطاع الخاص في مجال الخدمات العمومية لممياه بالدول
المتقدمة.
انتشر أسموب م شاركة القطاع الخاص في مجاؿ إدارة المياه بدوؿ أوربية عدة ،مف بينيا
ميدا لو ،غير أف نسبة المشاركة تختمؼ نسبيا مف دولة إلى أخرى،
فرنسا وبريطانيا التي تعتبر ً
لذلؾ سنحاوؿ التركيز عمى تجربة ىذه الدوؿ الرائدة في تسيير الخدمة العمومية لممياه.

أوال :السوق العالمية لممياه.
إف عدد األشخاص الذيف تصميـ خدمات المياه مف شركات القطاع الخاص قد عرؼ تطور
ّ

ممحوظا فمف قرابة  51مميوف في عاـ  1990إلى حوالي  300مميوف في عاـ  ، 2002أي أف
حوالي  %5مف مجموع سكاف األرض البالغ عددىـ  6مميارات نسمة يتـ تزويدىـ بالمياه مف
الشركات الخاص.1

1

ما ىو أبعد مف الندرة :القوة والفقر وأزمة المياه العالمية ،تقرير التنمية البشرية لمعاـ  ،2006برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،

األمـ المتحدة نيويورؾ ،2006 ،ص  89وما بعدىا.
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وما تزاؿ شركات المياه العامة تحتفظ لنفسيا بنسبة تتجاوز  %70مف إجمالي االستثمارات
عالميا ،كما نجد أف  %3مف سكاف البمداف الفقيرة أو النامية يحصموف عمى خدمات المياه أو
الصرؼ الصحي في المناطؽ الحضرية مف الشركات التابعة لمقطاع الخاص.1
و يمثؿ سوؽ المياه ( قيمة التجارة و االستثمار في قطاع المياه) نحو  400مميار دوالر أمريكي
سنويا عمى المستوى العالـ .و يقع ىذا السوؽ في جزئو األكبر في أروبا الغربية ( )%30تمييا
آسيا )  ،)%28أمريكا الشمالية ( ، )%25وبترتيب تنازلي أروبا الشرقية ( ، (%5أمريكا
الالتينية ،أوقيانوسيا و إفريقيا.
و مف أبرز الشركات الخاصة التي اقتحمت السوؽ العالمية لتجارة المياه الشركات الفرنسية:
 Vivendi( Véoliaسابقا) و  SUEZوشركة  ،SAUR / Bouyguesوتسيطر لوحدىا عمى
 %70مف السوؽ الخاص العالمي لتجارة المياه .و بعد ىذه الشركات تأتي الشركتيف األلمانيتيف
 Gelsen Wasserو ،Rwe Thamesوشركة  Bechtelاألمريكية ،والشركات
اإلسبانية  ،Aqualia ،Agbar Accionaوالشركة اإلنجميزية  ،United Utilitiesباإلضافة
إلى الشركات األخرى المتعددة.
وتحقؽ ىذه الشركات أرباحا كبيرة جدا مف التجارة في الماء.،ففي سنة  2002حققت شركة
 Véolia( Vivendiحاليا) بشركاتيا الفرعية المنتشرة حوؿ مختمؼ أرجاء العالـ أرباحا بمغت
 13مميار أورو مف تجارة الذىب األزرؽ(الماء)،

يفيد التقرير الصادر مؤخ ار عف الفرع

السويسري لمنظمة " أتاك" غير الحكومية أف شركة مثؿ " »  « Nestléالسويسرية العالمية
المتخصصة في المواد الغذائية باعت خالؿ عاـ واحد عشرة  10مميارات لتر مف المياه النظيفة
(غير معدنية) في دوؿ نامية وتوسع نشاطيا في ىذا المجاؿ في دوؿ مثؿ تركيا و باكستاف
ومصر لبناف الب ارزيؿ و دوؿ أخرى ،لتسويؽ المياه الصالحة لمشرب  ،بعد أف حققت أرباحا
سنوية بيف  7و  8مميارات دوالر مف تجارة المياه تحت  75عالمة تجارية مختمفة  ،في دوؿ

1

أ نظر :رشيد فراح ،سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيؽ الخصخصة في قطاع المياه في المناطؽ الحضرية،
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تعاني غالبية سكانيا مف مشكالت الحصوؿ عمى الحد األدنى مف المياه في حياتيا اليومية،
ومستوى الدخؿ فييا غير مرتفع.1
وتعمؿ الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات أوال عمى تييئة السوؽ الذي ترغب في اقتحامو
بشف حمالت إعالمية حوؿ درجة نقاء الماء المحمي والمخاطر الصحية الناجمة عف استيالكو،
و تتمكف في بعض األحياف مف االستعانة بمسؤوليف مف و ازرة الصحة والبيئة في بعض الدوؿ
لممشاركة في تمؾ الندوات المتعمقة بأحواؿ الماء في السوؽ المحمية ،ثـ تأتي المرحمة التالية بعد
ذلؾ بظيور مياه شرب عادية ولكنيا نقية تعبأ في قارورات في األسواؽ ،فال تجد ىذه الشركات
صعوبة في التوزيع و المبيعات.
ويالحظ في السنوات األخيرة التطور السريع في السوؽ العالمية الخاصة بتحمية المياه وىذا
ما أدى إلى التقدـ التقني في ىذا المجاؿ .وكانت االستثمارات في مجاؿ تحمية مياه البحر خالؿ
الفترة الممتدة بيف  2000-1995قد وصمت إلى  20مميار دوالر أمريكي.2
ثانيا :التجربة الفرنسية مع التسيير المفوض لمرفق المياه.
أصبحت تمثّ ُؿ أحد األسواؽ الرائدة في
إف فرنسا ليا تقميد طويؿ في مجاؿ التفويض ،وقد
ْ

المفوض .ويش ّكؿ تفويض المرافؽ العمومية في فرنسا
حيث المشاريع ذات التدبير
العالـ مف
َّ
ُ

تمنح الجماعات العمومية إلى طرؼ آخر ،غالبا ما يكوف منتميا إلى القطاع
وسيمة بموجبيا
ُ
أدى االستحساف الذي ِ
النوع مف التدبير
الخاص ،تنفيذ خدمة عمومية .وقد ّ
حظ َي بو ىذا ّ
ّ
المفوض ،والتوازنات القانونية والسياسية واالقتصادية التي يقوـ عمييا ،إلى ظُيُ ِ
يمكف أف
َّ
ور ما ْ

فوض".
الم َّ
ُيطمؽ عميو "النموذج الفرنسي لمتدبير ُ

وعميو فالتسيير المفوض لخدمات المياه والتطيير في فرنسا ليس بالظاىرة الحديثة ،فمسؤولية
الخدمات العمومية ذات الطابع المحمي (المياه ،النفايات ،والنقؿ) تقع عمى عاتؽ البمدية أو
1

أنظر الموقع اإللكتروني ،http://www.moheet.com :تاريخ االطالع .2014/12/25

2

أنظر الموقع اإللكتروني ،http://www.Russarabbc.com :بتاريخ .2014/11/25
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مجموعة مف البمديات ،ولكف إدارتو يمكف أف تتـ مباشرة عف طريؽ إدارة بسيطة أو تخضع لعقد
تفويض(إدارة ،إيجار ،امتياز) إلحدى شركات القطاع الخاص بحيث تحتفظ الدولة بالممكية بينما
تعود اإلدارة إلى القطاع الخاص ،ويعتبر التمويف بالمياه في فرنسا مف صالحيات البمديات التي
تتعاقد عمى التشغيؿ والصيانة مع شركات خاصة في ظؿ عقود .حيث في عقود التأجير
واالمتيازات ،تتحدد الرسوـ بالتفاوض أو عمى أساس عطاءات تنافسية ،عمى أف يتـ تعديميا
حسب معدالت التضخـ وفقا لمعادلة متفؽ عمييا ،مع إمكانية إعادة التفاوض إذا ما تغيرت
الظروؼ وتتـ مراقبة مستويات التعريفة مف و ازرة الكيرباء والمالية ،أما اإللزاـ بالمعايير البيئية
فيتـ عمى مستوى اإلدارة.
فكانت بداية انتياج ىذه التقنية في فرنسا في منتصؼ القرف  ،19أيف تـ منح شركة خاصة
تدعى  La compagnie générale des eauxامتياز تسيير الخدمة العمومية لممياه لمدينة
ليوف عاـ  1853لمدة  20سنة  1854 ،ومدينة باريس عاـ  ، 1880وقد أسند ليا كذلؾ
بموجب عقد مبرـ مع بمدية  Olivetفي  1931/07/24ميمة تسيير وتوزيع المياه لبمدية
 Olivetلمدة  99سنة.1
ومف أجؿ تحسيف الخدمات العمومية لممياه وتوسيعيا  ،لجأت شركة ( )C.G.Eإلى إنشاء
فروع تابعة ليا مثؿ  Générale des eauxو  Compagnie des eauxو Société
... française des eauxإلخ ،حيث بمغ رقـ أعماؿ الشركة في تسييرىا ليذا المرفؽ الحيوي
 52,5مميار فرنؾ فرنسي سنة  1993وىي تشغؿ  26000شخص ،كما أنيا تسيطر عمى
السوؽ الفرنسية بنسبة  %39وعمى السوؽ الخارجية بنسبة تقدر .2%30

Edouard Geffroy, L’application aux contrats en cours de dispositions nouvelles sur la durée des contrats,

1

R.F.D.A, N°3, Mai-Juin 2009, P 450.
Jean - François Auby, La délégation de service public, 1 éré édition presses universitaire de France, Paris, 1995,

2

P 108.
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ومف بيف الشركات الفرنسية التي تتمتع بامتياز تسيير الموارد المائية أيضا نذكر Groupe
 lyonnaise des eaux – Dumezالتي ِ
ئت سنة  1880وكمفت في إطار االمتياز
أنش ْ

بتسيير الخدمات العمومية لممياه والتطيير لما يقارب  14مالييف فرنسي ،فعمى سبيؿ المثاؿ
العاصمة باريس أصبحت تشيد اقتساما لممياه بيف الشركة العامة لباريس وشركة Lyonnaise
 des eauxحيث تعيدت األولى بتوزيع المياه بالضفة الشرقية بينما تكفمت الثانية بالجية
الغربية في إطار اإلمتياز ،وقد بمغ رقـ أعماليا سنة  1996اؿ  21,5مميار فرنؾ فرنسي وىي
توظؼ  12400شخص  ،وتمتمؾ ىذه الشركة العديد مف الفروع التابعة ليا مثؿ Eau et
 forceو .1 Dégréement
باإلضافة إلى المتعامميف المذكوريف أعاله ،توجد شركة فرنسية أخرى تسمى Société
 d’aménagement urbain et rural et Bouyguesنشأت سنة  1933تتمتع بتفويض
تسيير وتوزيع المياه في فرنسا وبالتحديد في البمديات الريفية ،وقد بمغ رقـ أعماليا في سنة
 2001ب  2,4مميوف أورو.2
يعتبر التسيير المفوض النموذج السائد في ظؿ االنفتاح عمى القطاع الخاص ،ليقدـ
مجموعة واسعة مف الحموؿ والمرونة في التكيؼ مع الظروؼ الوطنية .وحاليا يتقاسـ سوؽ المياه
الفرنسية  3شركات كبرى تتواجد ضمف المراتب الخمسة األولى لممؤسسات الدولية ىي:
 Générale des eauxوالذي تغير اسميا حاليا ،(véolia Water) ،و Lyonnaise des
 ،SAUR ،eauxوتبمغ فاتورة المياه السنوية لمفرنسييف حوالي  10.2مميار أورو.
ويتـ توزيع المياه بفرنسا مف طرؼ شركات القطاع الخاص بنسبة  ،%75ويعالج حوالي
 ، %65غير أف البعض مف المدف الكبيرة مثؿ :نانت ،رانس ،ستراسبورغ ،استثنيت مف ذلؾ
اإلجراء ،أما البمديات الصغيرة فكانت في طميعة عدـ تمبية رغبة شركات المياه؛ ففي سنة 1997
 ،وضع اتحاد بمديات دورانس -لوبيراف نياية  42سنة مف التعاوف مع فرع تابع لشركة "ليونيز
لممياه" ،فنتج عف ذلؾ خفضا لسعر المتر المكعب مف المياه بنسبة  25إلى  %30و 25إلى
François Trogir, Services publics : faire ou déléguer, Librairie Vuibert, Paris, 1995, P 89.
2
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 %50بالنسبة لتصفية المياه ،وكذلؾ األمر بالنسبة لبمدة "سيرناي -الفيؿ" ،فقد فسخت ىذه
البمدة التي يعيش فييا  1.800نسمة عقدىا مع شركة" ليونيز "واضعة بذلؾ نياية لسنوات مف
العجز في ميزانيتيا.1
وفيما يمي جدوؿ يوضح نسبة عمى مشاركة القطاع الخاص في تسيير مرفؽ المياه بفرنسا:2
الشركة

النسبة

Le groupe de la compagnie générale des eaux

39

Le groupe de la lyonnaise des eaux

22
10

SAUR et Bouygues

4

Autre délégataire

إف التوجو نحو القطاع الخاص في التسيير نتج عنو زيادة مقمقة لسعر المياه ،حيث
تضاعؼ سعر الماء في نياية سنة  1980وىي في زيادة بمعدؿ أكثر مف  %10في السنة في
بداية سنوات .فمتوسط سعر المياه في التسيير بالتفويض يتجاوز  %16مقارنة بالمتوسط في
حالة اإلدارة البسيطة %5؛ وتعد صناعة المياه في" فرنسا "جد مربحة لشركات المياه الفرنسية
الثالث ،فنجد مثال شركة ) (Véoliaالتي تعتبر أكبر شركة لمخدمات البيئية في العالـ
والمختصة بإدارة المياه ،الطاقة ،النفايات والنقؿ ،تقوـ بتحصيؿ بيف  60إلى %70مف أرباحيا
بواسطة توزيع ومعالجة المياه عمما أف ىذا النشاط ال يمثؿ سوى  25إلى  %30مف مجموع
أنشطتيا .وقد أبرمت الشركة العمالقة عقودا مع أكثر مف  8.000بمدية فرنسية ،بما في ذلؾ :
باريس ،وليؿ ومرسيميا ،ونيس وتولوز ،لتموف بالماء الشروب  26مميوف فرنسي وتدير مياه
الصرؼ الصحي ؿ 17مميوف نسمة .بينما تموف  La lyonnaise des eauxحوالي 14
مميوف نسمة بالمياه الصالحة لمشرب وتدير مياه الصرؼ الصحي ؿ 08مالييف شخص في

Sous la direction de messieurs Alian Bonnafous et Pierre - Yves, La délégation des services publics d’eau

1

potable: une mode gestion efficace, 4eme Anne D’IEP: séminaire université lumière lyon2, 2007- 2008, P 63 et s.
Ibid, p 64.
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2

7.500بمدية فرنسية؛ وتتواجد شركة  SAURفي  7000بمدية حيث تتولى بموجب عقود
تفويض تمويف  6مالييف فرنسي بالمياه الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي.
وتجدر اإلشارة إلى أف تيـ الفساد المرفوعة ضد شركات المياه الفرنسية قد وصمت مستوى
مقمؽ ،حيث استيدؼ مدراء شركات  Véolia،Suez ، SAUR-Bouyguesمف قبؿ لجاف
التحقيؽ في قضايا الفساد .ووفقا لذلؾ التحقيؽ فإف العديد مف المسؤوليف الكبار ليذه الشركات
دفعوا رشاوى إلى رؤساء البمديات وأعضاء البرلماف واألحزاب السياسية مقابؿ تسييؿ الحصوؿ
عمى العقود العمومية ،السيما في مجاؿ المياه ،مما طرح مشكؿ الشفافية في منح العقود مف قبؿ
السمطات المحمية وتقديـ خدمات ذات نوعية سيئة.
فعمى سبيؿ المثاؿ وجدت محكمة فرنسية أحد مدراء  Vivendiحاليا مذنبا بفضيحة تقديـ رشوة
لرئيس بمدية ميالنو اإليطالية لمفوز بعطاء خصخصة المياه في البمدية  ،كما قامت الشركة عاـ
 1997برشوة أحد الوزراء الفرنسييف وىو  Jean Michel Boucheronبيدؼ الحصوؿ عمى
أحد العطاءات العامة .كما توبعت ىذه الشركة قضائيا في جويمية  1994لتوريدىا مياىا سيئة
النوعية في مدينتي  Coté d’Armor Trégueuxالفرنسيتيف.1
إف النموذج" الفرنسي "المبني عمى عالقة الثقة بيف المفوض (الجماعات المحمية) والمفوض ليـ
(شركات المياه الخاصة) ال يخمو مف االنتقادات ،وتثير النقائص التي شيدىا قطاع المياه في
"فرنسا " في وجود مشاكؿ في التسيير تتعمؽ بمسألة قدرة السمطات العمومية عمى الرقابة
واستقالليتيا في مواجية احتكار القمة ،القوي والجد منظـ؛ فالنظاـ الفرنسي لمتفويض بالتعاقد
يتيح الكثير مف الخيارات بداية مف التأجير حتى االمتياز ،األمر الذي يعطي مرونة كبيرة
تتناسب مع الظروؼ الخاصة لممتعامميف فيما يتعمؽ بالمشكمة الحساسة الخاصة بممكية البنية
التحتية .كما يعتبر النموذج الذي عززه ودعمو البنؾ الدولي بقوة ،وتـ تصديره بأشكاؿ مختمفة
Opérateurs de services urbains : les acteurs, les stratégies, les perspectives, le centre ressources prospectives

1

du grand Lyon, dossier octobre 2009, P 11.
Voir aussi : Alexandre brun, Gestion de l’eau en France, Revue.org, économie rurale, N° 309, Janvier-février
2009, p 7 et 8.

467

إلى البمداف المتقدمة والنامية وأكبر الشركات العالمية في مجاؿ المياه شركات فرنسية ،تقوـ
بإدارة المياه في مناطؽ كثيرة في العالـ.
أف فرنسا عادت اليوـ إلى "نقطة البداية" ،حيث أنو بعد
ومما يمفت اإلنتباه في األخير ّ

الجماعي لم ارفؽ توزيع الماء
تحرير القطاع العاـ ،ىناؾ حركة عودة إلى العمؿ بالتدبير
ّ
والكيرباء ،كما كاف األمر بالنسبة لمدينة  Grenobleالتي يتجاوز عدد سكانيا 160000
نسمة ،أيف تـ فسخ عقد شركة  La lyonnaise des eauxسنة  2000حيث أدى التسيير
العمومي لمرفؽ المياه إلى حماية الموارد ،والصيانة والتجديد المنتظـ لألجيزة  ،والقياـ
باستثمارات ىامة مقارنة بنشاط شركة La lyonnaise؛

كما أف مدينة باريس عادت

ي لمتدبير العممي لقطاع الماء مف خالؿ "شركة ماء
سنة  2010إلى اإلشراؼ المباشر والحصر ّ

المفوض السابقة
تـ توجيييا إلى صيغة التدبير
َّ
باريس" ومف بيف االنتقادات األساسية التي ّ
لمرافؽ تدبير الماء في فرنسا عمى وجو الخصوص ،إضافة إلى الكيرباء :ضعؼ االستثمار في

البنيات التحتية؛ ارتفاع األسعار وارتفاع التعريفة؛ المخاطر البيئية؛ األعماؿ المناىضة
أف أكثر مف  50بمدية قد أنيت العمؿ بنظاـ التدبير
لممنافسة...؛ ومف المالحظ في فرنسا ّ

المفوض لمرافؽ الماء خاصة خدمات المياه خالؿ الفترة ما بيف .12014 -2000
َّ
ثانيا :التجربة البريطانية في مجال الشراكة المائية.

تعتبر" بريطانيا " مف البمداف الرائدة والمتميزة في مجاؿ خوصصة مرافؽ الخدمات والبنية
التحتية؛ حيث ال توجد دولة أخرى قامت بخوصصة قطاع المياه تماما ،لذلؾ أطمؽ عمى ىذا
الشكؿ مف التسيير بالنموذج البريطاني» «Modèle Britanniqueحيث قامت عاـ 1973
بتحويؿ مسؤولية قطاع المياه مف مئات البمديات والمجالس المحمية إلى عشرة ) (10مؤسسات
إقميمية تابعة لمحكومة (تعود مسؤولية التمويف بالمياه إلى مؤسسات إقميمية ممموكة لمقطاع
الخاص ،بحيث تنتقؿ الممكية واإلدارة إلى ىذا القطاع) ،وتقدـ كؿ مؤسسة خدماتيا في إقميميا
أو منطقتيا فقط ،حسب المناطؽ الجغرافية لألحواض المائية؛ وفي سبتمبر 1989تـ خصخصة
Vers une gestion publique et progressiste de l’eau en Europe –quelques cas remarquables-, le Transnational

1

Institute et Corporatif Europe Observatoire, rapport publié en Janvier 2009, P 11 et s.
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خدمات اإلمداد بالمياه والصرؼ الصحي ببيع أسيـ المؤسسات العامة العشرة ) (10لممياه إلى
الجميور لتتحوؿ إلى شركات مساىمة عامة لتنفيذ البرامج االستثمارية الضخمة .فتحممت
الحكومة البريطانية جراء تمؾ الخصخصة تكمفة كبيرة حيث بمغت  20,7مميار دوالر ووصؿ
المبمغ الصافي المنفؽ لخصخصة قطاع المياه إلى  09,5مميار دوالر لتمنح احتكارات لشركات
خاصة ،فتصبح كؿ منيا مسؤولة عف معالجة وتوزيع المياه وتمتمؾ بذلؾ احتكا ار عمى المنطقة
التي تمونيا بالماء .فتمكنت شركات المياه في بريطانيا مف تحقيؽ أرباح تجاوزت التوقعات
بشكؿ ممحوظ ،كما زادت توزيعات األرباح المدفوعة لحممة األسيـ بدرجة كبيرة ،فانتقمت األرباح
الصافية لستة أكبر شركات بريطانية مسؤولة عف معالجة وتوزيع المياه مف  03,8مميار دوالر
سنة  1992إلى  21مميار دوالر سنة 11996؛ وعمى الرغـ مف األرباح المحققة ليذه الشركات
الكبيرة ،فإف أربعة مف أصؿ

ستة شركات كبرى لـ تحترـ قواعد ديواف خدمات المياه

) 2(OFWATالمتعمقة بإعادة االستثمار في مرافقيا وشبكة المياه حيث أنفقت ىذه الشركات
األربع ) ( 04عاـ  1995أقؿ ما كاف ينبغي أف تستثمره(ناقص مميار دوالر) حسب ما تـ
االتفاؽ عميو؛ كما أف خمس شركات قامت بتسريح

 4084عامؿ بيف  1992و ،1996ما

يمثؿ انخفاضا قدره  %8,4مف جميع الوظائؼ؛ وىو األمر الذي أدى إلى زيادة عائد المساىميف
مف خالؿ تقميص الميزانية المخصصة لمرتبات العامميف وتحويميا إلى المساىميف.
ولقد أفادت منظمة الخدمات العامة الدولية ) (PSIفي نشرتيا "أخبار الخوصصة" أنو ما بيف
 1995/ 1989الحظ المستيمؾ االنجميزي ارتفاعا في سعر المياه بنسبة قاربت ،%107فكاف
مف األبياف األسباب الرئيسية في ارتفاع عدد المشتركيف الفقراء المعرضوف لقطع إمدادات المياه
بسبب عدـ تسديدىـ فاتورة الماء ،فبيف سنتي  1991و  1992انتقؿ عدد المشتركيف الفقراء
الذيف تعرضوا لقطع إمدادات المياه بسبب عدـ تسديدىـ لمفاتورة مف  7.273إلى21.586

1

ما ىو أبعد مف الندرة :القوة والفقر وأزمة المياه العالمية ،تقرير التنمية البشرية لمعاـ  ،2006برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،

المرجع السابؽ ،ص  92وما بعدىا.

2

يعتبر  Office Of Water Servicesىيئة تنظيمية مستقمة لحماية مصالح المستيمكيف ووضع أىداؼ االستثمار ومراقبة مكاسب
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مشترؾ؛ مما اضطر شركات المياه إلى ايجاد يتمثؿ في تركيب عدادات لممياه تعمؿ ببطاقات
مغناطيسية ذات شرائح مسبقة الدفع .وىو ما جعؿ ىذه الشركات الخاصة في غنى عف قطع
المياه عف األشخاص الذيف ال يسددوف الفواتير.1
وفيما يتعمؽ بجودة الخدمة فمقد انخفضت انخفاضا حادا ،فنجد مثال شركة المياه الرئيسة العاممة
في يوركشاير ( )Yorkshireلـ تستثمر بما فيو الكفاية لصيانة والحفاظ عمى شبكة المياه،
بحيث أنو بحموؿ عاـ  1995كانت تتسرب  29بالمئة مف اجمالي المياه المعالجة مف الشبكة.
وتظؿ المياه الضائعة مف بيف المشكالت الكبيرة في المممكة المتحدة نتيجة لالستثمار غير
الكافي و المستويات المرتفعة مف فقداف المياه .وتوضح ىذه التجربة التي خاضيا ىذا البمد أف
تحديد وترتيب خطوات اإلصالح التنظيمي أمر صعب ،حتى في البمداف التي تتمتع بقدرة
مؤسساتية عمى درجة كبيرة مف التطور ،ففي خضـ االندفاع نحو بيع األصوؿ العامة ،تضررت
المصمحة العامة مف جراء الخصخصة ،غير أف تحسيف التنظيـ أدى إلى معالجة بعض حاالت
اإلخفاؽ ،إضافة لتوفير شفافية المعمومات التي تسمح بتحديد تطور األسعار.
يعتبر أسموب اإلدارة" البريطاني "الذي يعيد بقطاع الماء لوكالة مستقمة غير مفضؿ ألنو
يعني التنازؿ عف االستثمارات وليس تسميميا بمقتضى عقد التزاـ لمقطاع الخاص الذي يمنع
بذلؾ المجتمع مف أية سمطة فيو يخضع القطاع لسيطرة السوؽ ،التي ال مجاؿ فييا لمعالقات
اإلنسانية ،ومع ذلؾ دافع عف األسموب الخبراء الماليوف ،ألف المساعدات الممنوحة مف البنؾ
الدولي وصندوؽ النقد الدولي تخصص لصرؼ رؤوس أمواؿ إلقامة بنية تحتية حديثة بالكامؿ
توضع تحت إشراؼ شركات خاصة بدال مف تحسيف كفاءة المعدات والخدمات القائمة ،كما
يحسف مف االلتزاـ بالمعايير البيئية ومعايير مياه الشرب ،وىو األمر الذي دفع دوؿ عدة تنتيجو
في أوروبا وأمريكا الالتينية.
1

ذكره محمد العربي بوقرة في مؤلفو :معارؾ المياه :مف أجؿ مورد مشترؾ لإلنسانية  ،ترجمة غازي بروي ،ط ،1دار الفارابي  ،لبناف،
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الفرع الثاني :التسيير المنتدب لمرفق المياه بالمغرب.
لقد كاف الماء في المغرب دائما موضع اىتماـ خاص مف طرؼ السمطات العمومية ،وكاف
دائما في صميـ وصمب انشغاالت السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية ،نظ ار لدوره الحاسـ في
تحقيؽ األمف المائي والغذائي لمبالد؛ فقد نجح المغرب في بناء نماذج لتدبير الماء ،يضرب بيا
المثؿ عمى المستوى الدولي ،والقائـ عمى سياسة قواميا التخطيط عمى المدى البعيد ،التحكـ في
موارد المياه وتعبئتيا ،تطوير الكفاءة التقنية.
أوال :تاريخ طويل من التدبير المفوض بالمغرب.
ِ
مجاؿ ال ّشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص ،حيث
يتوفر المغرب عمى ُممارسة قديمة في

سيما
اعتمد عمى ىذه الشراكة منذ بداية القرف العشريف إلنجاز واستغالؿ المرافؽ العمومية ،وال ّ

أصَبحت ال ّشركة المغربية لمتوزيع
وتوزيع الماء والكيرباء؛ وفي سنة ْ 1914
في مجاؿ تدبير ْ

( - )SMDالفرع التابع ؿ  -Le groupe de la lyonnaise des eauxتتمتع بامتياز
ت
إنتاج وتوزيع الماء بمدينة الدار البيضاء ،وفي الفترة الممتدة مف  1915إلى ُ 1920منِ َح ْ
أيضا امتياز تسيير مرفؽ المياه ألكبر المدف المغربية  ،مثؿ تسالة والرباط وسال  ،مكناس

وطنجة  ،وتـ أيضا في سنة  1950توسيع االمتياز الممنوح ليا ليشمؿ فاس ومراكش ،صافي
والجديدة  ،األمر الذي أدى بالشركة إلى االستحواذ عمى المرفؽ العمومي لممياه في  20مدينة
مغربية ،وفي سنة  1950تولت نفس الشركة ميمة جمب المياه معالجتيا وتوزيعيا مف حػ ػ ػ ػػوض
أـ الرابية إلى مدينة الدار البيضاء بموجب عقد امتياز لمدة  50سنة.1
انقمب إلى االتّجاه المعكوس ،بعد حصوؿ
التوجو نحو التفويض ُسرعاف ما
غير أف ىذا
ّ
َ

المغرب عمى استقاللو سنة  1956حيث عاد العمؿ بالتدبير العمومي عف طريؽ الدولة ،وعف
طري ِ
المقاوالت المستفيدة مف التفويض وتحويميا إلى منشآت عمومية ،وانشاء
ؽ عممية شراء ُ

Centre Jaque Berque (Rabat), Rapport de la recherche : La concession au privé de la gestion de l’eau potable

1

et de l’assainissement liquide au Maroc ou la ville à l’épreuve de la bonne gouvernance, PRUD – Décembre
2003, P 19.
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الوكاالت الجماعية التي أخذت عمى عاتقيا ،بصفة خاصة ،تدبير مرافؽ ْتوزيع الماء والكيرباء

ي كوكالة توزيع الماء والكيرباء لمدينة الدار البيضاء عاـ  ،1961ووكالة توزيع
والنقؿ الحضر ّ
الماء والكيرباء لمدينة الرباط وسال عاـ  ،1964والتي تعد تعتبر الوكاالت المستقمة لمتوزيع

صبغة صناعية أو تجارية ،تتمتّع بالشخصية المعنوية
مؤسسات عمومية جماعية ذات
ْ
ّ
واالستقاللية المالية .ويؤطّر إحداث وتنظيـ الوكاالت المستقمة المرسوـ رقـ 2-64- 394
الموافؽ ؿ  29سبتمبر  1964المتعمؽ بالوكاالت الجماعية المتمتِّعة بالشخصية المدنية
االستقالؿ المالي.وفي سنة  1972تـ إنشاء مؤسسة عمومية ذات وطنية طابع صناعي
و ْ
وتجاري تسمى الديواف الوطني لمياه الشرب ( (O.N.E.Pيضطمع بصفتو صاحب اإلمتياز

بمياـ التخطيط وانتاج وتوزيع المياه وتطييرىا.1
وكاف يجب انتظار بداية عقد الثمانينيات مف القرف الماضي ،مع تحرير اقت ِ
صاده إلعادة
َ
َ ْ
ِ
اعتماد نمط التدبير
يعود المغرب ثانية إلى
اقتصادي ،لكي
االستقرار إلى اإلطار الماكرو -
َ
ّ

سيما في مجاؿ إنتاج الكيرباء
الخاص لبعض المرافؽ العمومية ،مف خالؿ إبراـ عقود كبرى ،وال ّ

المفَ َّوض .وقد انصب التدبير
وتوزيع الماء وتطيير السائؿ ،في أشكاؿ
ّ
متعددة ّ
أىميا التدبير ُ
المفوض ،بصفة أساسية ،حوؿ القطاعات الخدماتية :النقؿ الحضري ،توزيع الماء والكيرباء،
َّ
التطيير ،جمع النفايات المنزلية ،توليد الكيرباء.

فقد عرفت سنوات التسعينات لجوء السمطات المغربية لمقطاع الخاص األجنبي مف أجؿ
تسيير مرفؽ المياه؛ بدأت ىذه العممية أوال في مدينة الدار البيضاء ،وذلؾ بعد مفاوضات
انطمقت في  1996/03/14بيف المجموعة الحضرية لمدار البيضاء التي تتكوف مف  23جماعة
 ،وممثمي الشركة الفرنسية  ،2LYDECأعطت المجموعة الحضرية موافقتيا النيائية باإلجماع
1

مف أجؿ رفع التحديات التي تواجييا المغرب في مجاؿ الكيرباء والماء والتطيير تـ في سنة  2009جمع مكتب الكيرباء

ومكتب الماء الصالح لمشرب في شكؿ مؤسسة عمومية وطنية واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالؿ المالي تسمى"
المكتب الوطني لمكيرباء والماء الصالح لمشرب"؛ أنظر :ظيير شريؼ رقـ  1.11.160المؤرخ في  ،2011/09/29المتضمف
تنفيذ القانوف رقـ  40/09المتعمؽ بالمكتب الوطني لمكيرباء والماء الصالح لمشرب ،ج.ر ،رقـ  ،5989المؤرخة في
 ،2011/10/24ص  5181إلى .5184
Mohamed El Hannani, Implication du prive la gestion de secteur eau milieu rural, mémoire master spécialise en

2

management des services publics, Institut ville. Territoire et immobilier, Maroc, Décembre 2006, P 25.

472

في 1997/04/15عمى منح التفويض لخدمة الماء والكيرباء والتطيير في جميع تراب المدينة
لمدة  30سنة والذي تبمغ كمفتو االستثمارية حوالي 30مميار درىـ ،بغية تحقيؽ ىدؼ عاـ يتجمى
في توسيع وتحسيف وعصرنة الخدمات لممواطنيف عمى مستوى المنتوج واألداء وعمى مستوى
المحيط البيئي العاـ لممدينة .
وعمى غرار حال ة الدار البيضاء قامت المجموعة الحضرية لمرباط وسال والصخيرات
بالموافقة عمى مشروع التسيير المفوض لمرفؽ المياه والتطيير  ،خالؿ دورتيا لشير مارس
 1998لصالح شركة  - REDALالفرع التابع إلى  – Veolia environnementلمدة 30
سنة  ،وفي سنة  2001منحت السمطات المغربية كذلؾ امتياز تسيير الموارد المائية في مدينتي
طنجة وتطواف إلى شركة  Amendisلفترة محددة ب 25سنة ،بحيث تكفمت الشركة وضع
إستراتيجية مف أجؿ تحسيف اشتغاؿ التجييزات المتعمقة بشبكات توزيع الماء بيدؼ الرفع مف
نسبة المردودية واتخاذ عدة تدابير واجراءات استعجالية في مدينة طنجة ،تيدؼ إلى تعزيز فرؽ
الكشؼ بإصالح الشربات عف طريؽ تزويدىا بالوسائؿ المادية والموجيستيكية الكفيمة بضماف
سرعة وفاعمية في اإلنتاج ،كما قامت شركة أمانديس بالعديد مف األشغاؿ في مجاؿ الكيرباء،
مما ارتفعت وتيرة الخدمات المقدمة في مجاؿ الكيرباء بسرعة وفاعمية في الجودة.1
أما قطاع التطيير السائؿ ،فقد أعطت شركة أمانديس ،منذ أبريؿ  2002االنطالقة العممية
لعممية تييئة التصميـ الجديد لمتطيير السائؿ الذي ييدؼ إلى تحديد معالـ شبكات التطيير
المستقبمية ،وكذا التطور الذي تستيدفو عمى المدى القريب والمتوسط والبعيد.
المفوض إلييا رساميؿ خاصة بمغت  2000مميوف درىـ .كما قامت
وقد وظّفت الشركات
َّ
باستثمارات بمغت 321 32مميوف درىـ منذ بداية العمؿ بالعقود إلى سنة  ، 2013وحققت رقـ
اإلجمالي
أي ثمث رقـ معامالت التوزيع
معامالت قدره  8221مميوف درىـ سنة ) ْ 2013
ّ
1

أنظر :بوطرفة بوعزة ،التدبير المفوض لممرافؽ العمومية ليديؾ نموذجا ،مذكرة مقدمة لنيؿ ديبموـ الماستر في القانوف العاـ،

تخصص الحكامة المحمية ،كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،المحمدية ،جامعة الدار البيضاء،2011/2010 ،
ص  108وما بعدىا.
Mohamed El Hannani, op. cité, P19.
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إطار ومستخدما منيـ 965 4
مت ً 2707ا
لمماء ،وربع رقـ معامالت توزيع الكيرباء( وقد ّ
شغ ْ

الجماعية لمتوزيع سابقا.1
قدموا مف الوكاالت المستقمة
ّ
وفيما يتعمؽ بعدد الزبائف في قطاع الماء َّ
موزعة بيف
الشروب ،فقد َبمَغ عددىـ  4.9مالييف ّ

المفوض إلييا ،والوكاالت ،والمكتب الوطني لمكيرباء والماء الصالح لمشرب
الشركات
ّ
الخاصة ّ

النحو التالي:2
عمى ّ

  1.764.000زبوف بالنسبة لمشركات المفوض إلييا؛  1.519.000زبوف بالنسبة لموكاالت المستقمة؛  1.617.000زبوف بالنسبة لممكتب الوطني لمكيرباء والماء الصالح لمشرب.تجب اإلشارة أف العقود األربعة المتعمّقة بتسيير مرفؽ المياه بالمدف المغربية الكبرى قد
أبرمت قبؿ دخوؿ القانوف رقـ  40/05حيز التنفيذ ،والتي تـ اختيار الشركات المفوض ليا عف

طريؽ اإلسناد المباشر ،لمدة تمتد إلى  25أو  30سنة ،باستثناء ما يتعمؽ بشركة Amendis
التي أبرمت العقد بعد إطالؽ دعوة لممنافسة.
ثانيا :اإلطار القانوني لتفويض المرفق العمومي لممياه بالمغرب.
المفوض ينظِّمو في الوقت الراىف القانوف  54/05الصادر في  14فيفري 2006
إف التدبير َّ
ّ

 ،والمتضمف  34مادة ،والذي تـ اقتباس مقتضياتو األساسية مف مجموعة مف التشريعات
الحديثة المعموؿ بيا بالدوؿ األوربية مع مالئمتيا ببعض الخصوصيات المغربية؛ وطبقا لمادتو
األولىُ ،ي َّ
طبؽ عمى عقود التدبير المفوض لممرافؽ والمنشآت العمومية المبرمة مف ِقبؿ

المؤسسات العامة ،األمر الذي يستبعد العقود المبرمة مف طرؼ
الجماعات المحمية أو الييئات و ّ

أف يتعمؽ
يمكف ْ
يشير القانوف إلى عقود االمتياز واإليجار) ينص القانوف عمى أنو ْ
الدولة .كما ُ
1

لمتفصيؿ أكثر حوؿ ىذا الموضوع أنظر :التدبير المفوض لممرافؽ العمومية في خدمة المرتفؽ ،تقرير المجمس االقتصادي

واالجتماعي والبيئي المغربي ،رقـ  18لسنة  ،2015ص .36

2

نفس المرجع ،ص .37
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وييـ التدبير
بإنجاز و\أو تدبير منشأة ُعمومية تساىـ في مزاولة نشاط المرفؽ العاـ َّ
المفوض ( ّ
ِ
ي
َّ
المفو ُ
العاـ اإلدار ّ
الم ْرفَؽ ّ
ض لممرفؽ العاـ ُمختمؼ المجاالت ،ويمكف تطبيقيا بالتساوي مف قَبؿ َ
أو الصناعي أو التجاري.

إف ىذا القانوف ساىـ في رفع المبس حوؿ طرؽ إبراـ عقود التدبير المفوض ومضامينيا
وطرؽ المصادقة عمييا ومدة سريانيا ،كما تضمنت مبادئ عامة إلبراـ اتفاقية التفويض تشبو
إلى حد بعيد تمؾ المنصوص عمييا في التشريع الفرنسي والمتمثمة أساسا في مبدأي المنافسة
والشفافية.
تضمف القانوف أيضا آليات المراقبة األخرى التي يتمتع بيا المفوض إزاء المفوض إليو كسمطة
عامة لممراقبة االقتصادية والمالية والتقنية والتدبيرية مرتبطة بااللتزامات الناشئة عف عقد التدبير
ودفتر التحمالت وممحقات العقود.
وقد ركز القانوف عمى الجانب االجتماعي وضرورة مراعاتو مف خالؿ دعوة المفوض إليو
إلى مراعاة القدرة الشرائية لممنتفعيف مف خدمات المرفؽ العاـ عمى اعتبار أف األمر يتعمؽ
بحاجيات حيوية وضرورية في حياة المواطف وال يستطيع ىذا األخير إشباعيا بإمكانياتو الفردية
المحدودة كالنقؿ والتزود بالماء والكيرباء وجمع النفايات.
وبغية طمأنة المستثمريف األجانب فقد نص القانوف عمى إمكانية التنصيص بعقد التدبير
المفوض عمى المجوء إلى مسطرة التحكيـ و كذا عمى ضرورة المجوء إلى مسطرة الصمح في
حالة نشوب نزاع ما بيف المفوض والمرتفقيف قبؿ المجوء إلى التحكيـ أو إلى القضاء.
ثالثا :حدود نجاعة التدبير المفوض لمرفق المياه في المغرب.
سقؼ األىداؼ المسطرة يبدو عاليا ،لكف سنوات قميمة مف التطبيؽ العممي كانت كافية،
لترتفع عدة أصوات منددة بطريؽ التسيير ،فكثرت االحتجاجات في المدف المطبؽ بيا ،وتوالت
التصريحات والكتابات التي تجمع عمى أف سياسة التسيير المفوض لـ ترقى إلى المستوى
المطموب ،وأف ىناؾ عدة سمبيات وخرقات عمى المستوى العممي قامت بيا الشركات المفوض
ليا أدت إلى استنزاؼ الماؿ العمومي واثقاؿ كاىؿ المستيمؾ.
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 )1بالنسبة الستنزاف المال العام :أكدت الدراسات التي قامت بيا الجمعيات الحقوقية ،وكذا
متتبعي الشأف المحمي في المدف الموجودة بيا شركات التسيير المفوض لتوزيع الماء الصالح
لمشرب ،أف ىذه األخيرة قامت بعدة خروقات قانونية تتعمؽ بعدـ احتراـ عقود التفويض ،التيرب
مف تحمؿ المسؤولية ،التيرب الضريبي ،تيريب األمواؿ خارج التراب الوطني ،تقميص ميزانية
المخصصة لالستثمار مما يؤدي إلى استنزاؼ الماؿ العمومي.
فعمى سبيؿ المثاؿ خمصت دراسة تقنية منجزة مف طرؼ لجنة مختصة مف الخبراء في
الميداف المالية والقانوني مف و ازرة الداخمية واطارات ومستشاريف بمجمس مدينة الدار البيضاء،
إلى أف الشركة الفرنسية  LYDECقامت بخروقات خطيرة في الجانبيف المالي والقانوني ،بحيث
أكدت الدراسة أف الشركة تعمدت تيريب  411مميوف درىـ نحو الخارج مف دوف انتظار
الحصوؿ عمى إذف مف مكاتب الصرؼ؛ كما أكد نفس التقرير عمى الشركة قد استولت عمى ما
يقارب  800مميوف درىـ كأرباح ،في الوقت الذي أكد الممحؽ الرابع مف العقد أنو ال يحؽ
لممساىميف في الشركة الفرنسية توزيع األرباح إال بعد مرور عشر سنوات .إذ وزعت أرباحا في
 2003عوض  2008كما اتفؽ عميو مما ترتب عنو تقميص اإلخالؿ بااللتزامات االستثمارية
لمشركة ،وتأخر في اإلنجاز بمبمغ ممياريف  75مميوف درىـ؛ كما أف الشركة قد أخذت أمواال
ضخمة وعمدت إلى اتالؼ الوثائؽ القانونية والمالية لسنوات 1997؛1998؛ 1999خالفا
لمقانوف الضريبي المؤكد عمى منع اتالفيا إال بعد مرور عشر سنوات.1
كما أف الشيء الممفت لالنتباه أف االستثمارات تموؿ بواسطة بنوؾ مغربية حيث تصؿ نسبة
الدي وف المحصمة مف طرؼ الشركة حوالي ممياري درىـ وىو الرقـ القريب مف نسبة األرباح
المحولة نحو الخارج .ىذه السياسة المضرة بالمستيمؾ الذي أصبح مطالبا بتحمؿ تكالفييا كما
أنيا تعد غير مطابقة لمقتضيات عقد التدبير المفوض ،الذي يؤكد عمى أف األرباح المحققة مف
طرؼ الشركة يجب أف يعاد استثمار جزء منيا.
1

أنظر :محمد السنوسي ،تقييـ تجربة التسيير المفوض لمماء الصالح لمشرب ،مجمة ندوات محاكـ فاس ،العدد  ،11فيفري

 ،2011ص .42
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كؿ ىذا يؤكد عمى أف منح التسيير لألجانب إخفاؽ تقني في تسيير الماء والكيرباء والتطيير في
المدف لـ يأت بأي جديد بؿ لـ تستطع ىذه الشركات تجنيب الدار البيضاء والرباط فيضانات
وقعت بيما ألوؿ مرة ،بؿ أدت الفيضانات إلى تفجير معمؿ "السامير" لتكرير النفط بالمحمدية
في  ، 2002مما أدى إلى المطالبة بتغيير شركات وطنية بشركات خاصة ،بؿ ىناؾ وكاالت
عمومية تسير الماء بشكؿ جدي وعقالني كما ىو عميو الحاؿ في مكناس ووجدة…إلخ.1
 )2عدم احترام حقوق المستيمك :إف تدبير توزيع المياه لو عالقة مباشرة بصميـ حياة
المستيمؾ ،نظ ار لالستعماؿ اليومي لو مف طرؼ الجميع ،والتأثير المباشر لألسعار عمى قدرتو
الشرائية؛ فالمستيمؾ ىو المطالب في نياية المطاؼ بتحمؿ التكاليؼ ،وأي رفع لمتسعيرة سيكوف
لو انعكاس فوري عميو خصوصا عمى ذوي الدخؿ المحدود.
وقد كاف اليدؼ مف التدبير المفوض الرفع مف جودة الخدمات وايصاؿ المياه لممستيمؾ بتكاليؼ
مالئمة ومعقولة ،إال أف المالحظ أف شركات التدبير انتيجت سياسة الربح بدؿ سياسة المرفؽ
العمومي ،مما كاف لو انعكاس سمبي عمى المستيمؾ في عدة جوانب ،نوجزىا في النقاط التالية:
 عدـ التزاـ الشركات بكؿ اإللتزمات التي تعيدت بيا في دفاتر الشروط. غالء فواتير األداء التي تتضاعؼ كؿ شير بأرقاـ قد تصؿ أحيانا إلى الدخؿ الفرديلممواطف.
 مطالبة المستيمؾ بدفع فواتير خيالية بحجة استيالكات سابقة عف عقد التفويض. اعتماد أسموب التقدير لالستيالؾ عف بعد دوف قراءة العداد وعدـ احتساب االستيالؾالشيري الحقيقي.
 معاناة سكاف مدينة طنجة عند سقوط األمطار مع الفياضانات ،والروائح الكريية. ضعؼ البنيات والتجييزات ،وانعداـ البالوعات وقنوات الربط مع شبكة التطيير. غياب مراقبة األشغاؿ الخاصة باإلنجازات وانعداـ الصيانة. أشغاؿ مد القنوات تـ بطريقة عشوائية ،وباقي التجييزات المستعممة في ىذا المجاؿ ،تفتقر1

نفس المرجع  ،ص  42و .43
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إلى مواصفات الجودة والصالحية.
 -فرض رسوـ التطيير عمى مناطؽ ال تتوفر عمى الشبكة العمومية لمتطيير.
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خاتمة الفصل الثاني
صفوة القوؿ مف كؿ ما سبؽ  ،أف تفويض الخدمة العمومية لممياه أسموب جديد أقره قانوف
المياه الصادر سنة  ،2005انتيجتو السمطات العمومية بغية إشراؾ القطاع الخاص الوطني
واألجنبي لمتكفؿ بالمرفؽ العاـ لممياه ،والمعموؿ بو حاليا في بعض المدف الكبرى لموطف(الجزائر
العاصمة  ،وىراف  ،قسنطينة  ،عنابة  ،الطارؼ  ،تيبازة) ،في انتظار توسيع التجربة لتشمؿ
مدف أخرى بعد القياـ بتقييـ شامؿ لمنتائج المحققة في ظؿ التجارب األولى.
إف االنفتاح الذي تعرفو األسواؽ العالمية في العديد مف القطاعات واماـ االبتكارات أصبح
امر ضروري تخمي الدولة ولو بصفة تدريجية عف تسيير بعض المصالح العمومية ال سيما تمؾ
المتمتعة بالصبغة الصناعية والتجارية بالنظر إلمكانية دخوليا عالـ المنافسة وىذا لتفادي
النقائص واالختالالت التي يعرفيا التسيير العمومي.
حتى واف كاف انتياج أسموب التسيير المفوض لمرفؽ المياه يعتبر إجراء صائبا  ،باعتباره
يسمح بإسياـ المباد رة الخاصة التي يمكف أف تحقؽ نجاعة وفعالية لممرفؽ ،إال أنو ال بد مف
ربط عممية استغاللو وتسييره بأداة ضبط فعالة تسير عمى ضماف احتراـ الييئات المسيرة لمبادئ
المرفؽ  ،وىو ما قاـ بو المشرع بإنشاء سمطة لضبط الخدمات العمومية لممياه في إطار قانوف
المياه رقـ .12/05
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خاتمة الباب الثاني
إف المالحظ مف خالؿ دراسة الباب المتعمؽ بتسيير الموارد المائية باعتبارىا مرفقا عموميا
بامتياز ،ىو أف تسييره مف الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والمؤسساتية التقنية عرؼ تطور
وتغير عمى الصعيد العالمي إثر الشح الذي عرفو المخزوف المائي بفعؿ الجفاؼ والطمب المتزايد
تحت ضغط التطورات الكبيرة التي عرفتيا الجزائر والنمو الديمغرافي وتدني جودة المياه مف جراء
عوامؿ التموث المختمفة ،كؿ ىذا جعؿ مف التسيير العقالني والرشيد لمموارد المائية السبيؿ
الوحيد لممحافظة عمى التنمية اإلجتماعية.
فبالنسبة ألساليب التسيير التقاليدية لمرفؽ المياه ،فإف المشرع الجزائري اعتمد في ظؿ
قانوف المياه الصادر سنة  1983طرؽ تسيير متعددة ومتنوعة ،وتتمثؿ في اإلستغالؿ المباشر
والتسيير عف طريؽ المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (كالجزائرية لممياه
والديواف الوطني لمتطيير...إلخ) وأسموب اإلمتياز ،غير أنو بعد تفحصنا لمنصوص القانونية
المنظمة ليا تبيف أف اإلمتياز يشكؿ الوسيمة المفضمة في تسيير المرفؽ العمومي لممياه بالنظر
لتوفره عمى نظاـ قانوني متكامؿ يضمف حسف سير الخدمات العمومية لممياه.
لكف مف النا حية العممية يتبيف أف الخدمات العمومية لممياه والتطيير في ظؿ أساليب التسيير
التقميدية ،لـ تحقؽ أي تحسف يذكر بالنسبة لتطمعات المستعمميف (كمية مياه غير كافية ،نوعية
المياه غير مرضية ،محطة التصفية متوقفة ،)...وىذا ما يستوجب ويفرض عمى الجميع أماـ
متطمبات الحاضر وتحديات المستقبؿ ،التفكير في حموؿ ناجعة في مجاؿ تسيير المرفؽ
العمومي لممياه.
لذلؾ أقر المشرع الجزائري التفويض كأسموب جديد لتسيير الخدمات العمومية لممياه عبر
المدف الكبرى ،ييدؼ أساسا إلى إختيار التوجو نحو الكفاءة والفعالية وكذا إرساء اإلنضباط
والجدية وتحسيف مردودية المؤسسات وعصرنة طرؽ التسيير حسب المعايير الحديثة والعمؿ
عمى نقؿ الخبرات والمعارؼ الخاصة بالتسيير؛ وبوجو عاـ العمؿ عمى تقميص دور الدولة
التدخمي في التسيير المباشر لممؤسسات ،حيث ينبغي عمييا تبني إصالحات رشيدة ومجدية في
إطار إعادة توزيع األدوار بيف القطاعيف العمومي والخاص ،مع فتح المجاؿ أماـ المبادرة
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الخاصة؛ ومف الناحية العممية الحظنا أف الشركات التي فوض ليا تسيير الخدمات العمومية في
بعض المدف قد بادرت في تطوير نظـ التسيير وانتقمت إلى ارساء ثقافة خدماتية حقيقية قائمة
عمى اعتبار المستيمؾ زبوف يست فيد مف حقو في الحصوؿ عمى الماء مف الناحية الكمية
والنوعية.
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خـاتــمـة
يتبيف مف خالؿ الدراسة المتواضعة ،أف األزمة المائية الحادة التي أثرت عمى السكاف
والعمراف في كؿ مناطؽ الوطف تقريبا ،دفعت بالسمطات العمومية إلى انتياج وتنفيذ سياسة
جديدة خاصة بالموارد المائية ،تيدؼ إلى إعادة تكييؼ شامؿ لشكؿ التنظيـ وأسموب التسيير
لمجمؿ القطاع المائي ،لضماف تسيير مستداـ لممورد الثميف ،وكذا معالجة االختالالت والضغوط
التي تمارس مف جية العرض والطمب عمى الماء.
فمف الناحية التنظيمية ،تعتبر الموارد المائية عبارة عف مادة وطنية ليا أىمية كبرى مف
الناحية االقتصادية واالجتماعية يشترؾ فييا جميع الناس باعتبارىا ممؾ عاـ لممجموعة الوطنية،
فندرة ىذا المورد الحيوي وىشاشتو وضعفو وتوزيعو غير المنتظـ في المكاف والزماف يجعؿ منو
ممكا وطنيا بامتياز طبقا ألحكاـ الدستور والقوانيف والتنظيمات تمارس عميو الدولة سمطتيا عمى
سبيؿ األولوية في الرقابة والتحكـ في استخداـ المياه وفقا لطبيعتو القانونية إف كاف ممكا عموميا
طبيعيا أو ممكا عموميا اصطناعيا.
كما تبيف أف السياسة الجديدة المنتيجة مف طرؼ الدولة في مجاؿ اإلطار التنظيمي لموارد
المياه أيضا ،ترتكز عمى تكييؼ السند القانوني الذي يحكـ الماء مع المقاييس والقواعد المطبقة
عالميا ،وذلؾ بتبني استراتيجية جديدة قائمة عمى التنمية المستدامة ليذا المورد مف أجؿ ضماف
متطمبات األجياؿ الحاضرة مف المياه دوف اإلخالؿ بحاجيات األجياؿ القادمة والتي برزت أكثر
بسف مبادئ جديدة في القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه المبنية عمى وحدة المورد ،والتشاور،
التخطيط ،واالقتصاد ،والبيئة؛ والتي كرس المشرع مجموعة مف الوسائؿ مف أجؿ تنفيذىا عمى
أرض الواقع كاستحداث الوكاالت الجيوية لمماء والمجمس الوطني اإلستشاري لمموارد المائية،
وكذا انتياج اسموب المخططات الوطنية والتوجييية لمموارد المائية ،التسعيرة اإلقتصادية ،وأخي ار
إعداد برنامج وطني لمتطيير مف أجؿ المحافظة عمى المحيط.
وفي إطار ضماف التنمية المستدامة ليذا المورد الحيوي تضمف كذلؾ القانوف المتعمؽ
بتييئة اإلقميـ ثالث مبادئ أساسية لممياه والمتمثمة في مبدأ األولوية ،مبدأ التوازف ،مبدأ الحماية،
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حيث يشكؿ المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ والتنمية اإلطار المرجعي لعمؿ السمطات العمومية
عمى تنفيذ المبادئ.
وفي مجاؿ حماية الموارد المائية مف شتى أنواع اإلعتداءات التي يمكف أف تقع عمييا ،تبيف
أف المشرع أقر ليا حماية صارمة ومتنوعة تقتضييا طبيعتيا القانونية باعتبارىا مخصصة لمنفع
العاـ ،حيث يعتبر مبدأ الممكية العمومية وسيمة لحماية الموارد المائية بالنظر لما يتمتع بو مف
مميزات عامة (الحماية المدنية) تتمثؿ في عدـ جواز التصرؼ في الممؾ العمومي ،وعدـ جواز
تممكو بالتقادـ ،وكذا عدـ القدرة في الحجز عميو؛ كما أف حماية البيئة المائية مف الناحية النوعية
تجمت في وضع مخططات لمحاربة التموث المائي وكذا مراقبة عمميات التفريغ حيث يتعيف عمى
اإلدارة المكمفة بالموارد المائية اتخاذ كؿ التدابير التنفيذية لتوقيؼ تفريغ اإلف ارزات أو رمي المواد
الضارة عندما ييدد تموث المياه الصحة العمومية كما يجب عمييا كذلؾ أف تأمر بتوقيؼ أشغاؿ
المنشأة المتسببة في ذلؾ إلى غاية زواؿ التموث.
ومف أػجؿ تفعيؿ السياسة العقابية في المجاؿ المائي استحدث المشرع شرطة متخصصة
في الميداف المائي بموجب قانوف المياه الذي حاوؿ تعميـ الطابع التجريمي لمختمؼ التصرفات
التي تمس بالممؾ العمومي المائي وتسميط عقوبات مقترنة مع طبيعة األفعاؿ المرتكبة والتي قد
تصؿ إلى الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
أما بالنسبة لإلطار المؤسساتي المتدخؿ في مجاؿ الممؾ العمومي المائي ،فقد بينت
الدراسة أف السمطات العمومية في إطار ضماف تنفيذ السياسة الجديدة لمماء شرعت ابتداء مف
سنة  2000في إعادة تكييؼ شامؿ لطبيعة التنظيـ المؤسساتي وشكؿ تسيير قطاع المياه والذي
ال زاؿ م ستم ار في تنفيذىا ،حيث ييدؼ إلى التعريؼ بالسياسة المائية عمى مستوى الجرد،
والحشد والتعبئة ،والتوزيع ،والتطيير وحماية المورد المائي في إطار األحواض الييدروغرافية،
وضبط الخدمات العمومية مف قبؿ سمطة ضبط المياه ،إلى جانب ضماف تكويف وتحسيف
مستوى المورد البشري خاصة في الميف المتعمقة بالموارد المائية .وصفوة القوؿ أف اإلطار
المؤسساتي المعتمد يرمي إلى التحكـ في أساليب التسيير وعمؿ الييئات بتوضيح المسؤوليات
والصالحيات ،وكذا تأىيؿ الخدمات العمومية مف خالؿ تحسيف مستوى المورد البشري.
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وفيما يتعمؽ بالجزء الثاني مف الدراسة ،تبيف أف مرفؽ المياه يعتبر أحد أىـ المرافؽ
العمومية الشبكية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،وىو ما أكده التشريع المنظـ ليذا القطاع
الذي اعتبر توفير الماء الصالح لمشرب والتزويد بالمياه والتطيير خدمات عمومية ذات أولوية،
تقع مسؤولية توفيره مف الناحية النوعية والكمية عمى عاتؽ الدولة وجماعاتيا اإلقميمية.
وعميو ،تتكفؿ الدولة بضماف استم اررية التزويد بالماء عف طريؽ حشدىا وتوزيعيا بالكمية
الكافية والنوعية المطموبة ،وذلؾ قصد تمبية حاجيات السكاف وتغطية طمب الصناعة والنشاطات
االقتصادية واالجتماعية األخرى المستعممة لممياه؛ حيث أف عممية توفير الخدمات العمومية
لممياه مف طرؼ الدولة قد تتـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .فبالنسبة لطريقة التسيير األولى
فتسمى االستغالؿ المباشر الذي يتخذ شكؿ اإلدارة البسيطة أو أسموب اإلدارة المباشرة ذو
االستقاللية المالية ،بينما الطريقة الثانية فتتجسد في إدارة وتسيير المرفؽ العمومي لممياه بواسطة
مؤسسة عمومية تأخذ في الغالب شكؿ مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري التي
ظيرت نتيجة ازدياد تدخؿ الدولة في الحياة العمومية ال سيما في الميداف الصناعي والتجاري.
والتي ىي أصال مف شؤوف القطاع الخاص ويتصؿ نشاطيا بإنتاج وتقديـ خدمات كمرفؽ الغاز
والكيرباء والماء.
كما بينت الدراسة أف اإلمتياز يعتبر أسموب مف أساليب التسيير التقميدية لممرفؽ العمومي
لممياه تـ تكريسو بموجب قانوف المياه الصادر في سنة  1983لتتسع قائمة النصوص القانونية
المنظمة لو وتأخذ طابع ليبرالي لتسيير المرافؽ العمومية سنة  ،1996مع تراجع في قانوف المياه
لسنة  2005عف امكانية منح تسييره لمقطاع الخاص .لكف الشيء المالحظ أف المشرع جسد
عقد اإلمتياز بأىـ شروطو وعناصره ( عقد اإلمتياز  ،دفتر الشروط ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو)
 ،بعدما كاف غير واضح المعالـ في السابؽ حيث تـ استعمالو كتقنية لتأطير العالقة بيف الدولة
والمؤسسات المائية دوف أف يكوف وسيمة قانونية لتسيير المرفؽ العمومي لممياه.
أف عقد إمتياز تسيير مرفؽ المياه ىو عقد
فبالنسبة لتحميؿ الجانب الشكمي برز إلى العياف ّ

ألف مضمونو يتطابؽ مع مختمؼ المعايير الموضوعة لتحديد مفيوـ
إداري بأتـ معنى الكممةّ ،
العقد اإلداري وتمييزه عف غيره مف العقود األخرى ،ولكف الشيء الممفت لإلنتباه أف ىذا اإلمتياز
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ال يمنح إال ألشخاص معنوية خاضعة لمقانوف العاـ عمى شاكمة ما كاف معموال بو في قانوف
 ،1983حيث كاف اإلمتياز يمنح لمييئات والمؤسسات العمومية والمجموعات المحمية دوف
إشراؾ القطاع الخاص في ذلؾ ،ولعؿ ىذا التوجو يعكس نية الدولة في تجسيد سيطرة القطاع
العاـ عمى إمتياز تسيير مرفؽ المياه مع فتح المجاؿ لمخواص في إطار تفويض الخدمة ،كما
الحظنا تغميب لمبنود التنظيمية عمى حساب البنود التعاقدية المتياز تسيير مرفؽ المياه ،بما
يكفؿ لمخدمات العمومية لمموارد المائية اإلستم اررية واإلنتظاـ ومسايرة التطور.
بأنو قد يشكؿ
أما بالنسبة لتحميؿ الجانب الموضوعي لعقد اإلمتياز ،فيمكف القوؿ ّ

الوسيمة المفضمة لتسيير المرفؽ نظ ار لتمتعو بنظاـ قانوني يوفر حقوؽ وسمطات ىامة لصالح
السمطة مانحة اإلمتياز ،خاصة ما تعمؽ منيا بحؽ الرقابة عمى صاحب اإلمتياز ومتابعة مدى
احترامو المبادئ األساسية الراعية لممرفؽ العمومي وما يترتب عف ذلؾ مف توقيع الجزاء عميو.
وبالرغـ مف المجيودات مف قبؿ السمطات العمومية في تحسيف سير الخدمات
العمومية لممياه في اطار التسيير العمومي تبيف أف حصيمة التسيير العمومي لمقطاع لـ تعطي
النتائج المرجوة وبقيت دوف المستوى المطموب بالنسبة لخدمات عمومية ىامة ذات طابع
استراتيجي؛ حيث أنو بتشخيص وضعية المرفؽ العمومي لممياه في ظؿ أساليب التسيير
الكالسيكية ،تبيف أف مجمؿ المشاكؿ والنقائص التي يعاني منيا ،تأتي كنتاج لعدة عوامؿ
متظافرة تعيؽ الييئات المسيرة لممرفؽ في تأدية مياميا عمى أحسف وجو ،وتحوؿ دوف تحقيؽ
نجاعة وفعالية التسيير .ىذه االختالالت يمكف أف تكوف نتاج عومؿ طبيعية وديمغرافية ،وغياب
تسيير عقالني ليذا المورد الحيوي ،وأخي ار عدـ كفاية تسعيرة المياه في تغطية تكمفتو الحقيقية.
إف التحوالت التي عرفتيا الجزائر وانتياجيا لمنظاـ الميبرالي يفرض عمييا ضرورة المجوء
إلى طرؽ جديدة مكممة لمطرؽ التقميدية تتالءـ مع النظاـ الجديد وىو تفويض المرفؽ العمومي
لممياه ،الذي عرفتو فرنسا قبؿ الجزائر وكرستو وأطرتو مف خالؿ قوانيف خاصة ،فبعدما كانت
أحكامو متناثرة أطره القانوف رقـ  122/93مف خالؿ وضع قيود عمى كيفية اختيار المفوض لو
وىذا إلضفاء نوع مف الشفافية والمنافسة ،كما واكبت ذلؾ الدوؿ األنجموساكسونية مف خالؿ
عقود البوت التي تعتبر وجيا لتفويض المرفؽ العمومي ،لكنيا تيـ أكثر اليياكؿ القاعدية الكبرى
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مف بناء واستغالؿ وتحويؿ ،فالشركة الخاصة صاحبة العقد تتكفؿ ببناء واستغالؿ المرفؽ ثـ
تحولو لمسمطات العمومية بعد استرجاع أعباءىا التي دفعتيا في اإلستثمار.
تطرؽ قانوف المياه لسنة  3005والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقو إلى بعض أحكاـ
التسيير المفوض لممرفؽ العمومي لممياه بالجزائر مثؿ مضموف التفويض وأطرافو وكذا إجراءات
منح التفويض ،كما أخضع تنفيذ عقود تفويض مرفؽ المياه لرقابة متنوعة تشمؿ الجوانب
اإلدارية والمالية اليدؼ الرئيسي منيا التأكد مدى احتراـ المفوض لو تسيير الخدمات لممبادئ
التي يقوـ عمييا المرفؽ وضماف المصمحة العامة والمردودية.
فشرعت السمطات العمومية في إطار مواكبة التحوالت الجديدة التي عرفيا قطاع المياه منذ
سنة  2005باالستعانة بخبرة القطاع الخاص األجنبي – ال سيما األوربي -لالستثمار في مجاؿ
تسيير وتوزيع وعصرنة مرفؽ المياه بأكبر المدف الجزائرية ىي الجزائر العاصمة ،وىراف،
قسنطينة ،الطارؼ وعنابة ،والتي تزامنت مع دخوؿ اتفاقية الشراكة المبرمة مع االتحاد األوروبي
حيز التطبيؽ في مختمؼ المجاالت ابتداء مف سنة  .2005ونشير إلى أف الكثير مف األىداؼ
المسطرة في اتفاقيات تسيير مرفؽ المياه مع الشركات األجنبية قد تـ تحقيقيا ال سيما في
الجزائر العاصمة ووىراف التي عرفت في السنوات األخيرة شحا في الموارد المائية في الجفاؼ،
وىو ما دفع السمطات العمومية إلى توسيع التعاوف مع الشركة الفرنسية سويز لمبيئة مف خالؿ
تجديد العقد معيا باإلضافة إلى باإلضافة إلى حصوليا الرسمي لتسيير المرفؽ العمومي لممياه
الصالحة لمشرب والتطيير بوالية تيبازة.
إف انتياج أسموب التسيير المفوض لمرفؽ المياه حتى واف كاف يعتبر إجراء صائبا،
باعتباره يسمح بإسياـ المبادرة الخاصة التي يمكف أف تحقؽ نجاعة وفعالية لممرفؽ ،إال أنو ال بد
مف ربط عممية استغاللو وتسييره بأداة ضبط فعالة تسير عمى ضماف احت ارـ الييئات المسيرة
لمبادئ المرفؽ  ،وىو ما قاـ بو المشرع بإنشاء سمطة لضبط الخدمات العمومية لممياه في إطار
قانوف المياه رقـ .12/05
لكف الشيء الذي يمكف تأكيده أف مرفؽ المياه في الجزائر لـ يصؿ لدرجة تجعمو قادر عمى
تجسيد المبادئ التي تحكمو سواء كالسيكية منيا أو حديثة ،نظ ار لمنقائص التي يعاني منيا في
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المجاؿ المتعمؽ بالتسيير ،بالرغـ مف مشاركة القطاع الخاص االوربي في عممية التسيير
والتطوير.
وما تجب التنويو إليو ،أف اإلطار القانوني المنظـ لمموارد المائية لو مجموعة مف
اإليجابيات وعميو مجموعة مف النقائص ،والتي سبؽ التطرؽ ليا في متف الدراسة المتواضعة،
مما يدفعنا إلى تقديـ مجموعة مف اإلقتراحات ،مف أجؿ الخروج بنظاـ قانوني متكامؿ ينظـ ىذا
المورد الحيوي في إطار سياسة وطنية شاممة متكاممة مستدامة ،والتي يمكف تمخيصيا في
العناصر التالية:
 -1ضرورة اإلسراع في تطبيؽ أحكاـ المادة  19مف التعديؿ الدستور لسنة  ،2016وذلؾ مف
خالؿ إصدار القانوف الذي يبيف كيفية حماية الدولة لألمالؾ العمومية لممياه.
 -2ندعو المشرع إلى تبني إشراؾ الفاعميف والمعنييف بمسألة الماء حتى تكوف المخططات
المتعمقة بالماء أكثر فعالية وجدوى في تحقيؽ التنمية المستدامة لممياه.
 -3تفعيؿ أجيزة الرقابة عمى الماء الموجودة نظريا الغائبة ميدانيا وذلؾ لممحافظة عمى الممؾ
العمومي المائي مف مخ تمؼ التجاوزات والممارسات غير القانونية والقضاء عمى كؿ السموكيات
المنحرفة المتمثمة في اإلستيالؾ المجاني وعدـ استخداـ العدادات والتوصيالت غير الشرعية.
 -4تفعيؿ الييئات التنسيقية كوكاالت ولجاف األحواض الييدروغرافية ألداء األدوار المنوطة بيا
وتمكينيا مف أف تكوف فضاء حقيقي لمتشاور والتنسيؽ بيف مختمؼ الفاعميف في قطاع الماء.
 -5ضرورة تغيير نظاـ التسعيرة المعموؿ بو حاليا ،واعتبار الماء منتوج تجاري دوف إىماؿ
الجانب اإلجتماعي ،وعميو يجب إعادة مراجعة التسعيرات بالنسبة لكؿ الفئات بشكؿ معقوؿ
يعكس السعر الحقيقي لمماء مف تكاليؼ اإلنتاج والتخزيف والتوزيع ،والغاء الدعـ التمقائي الذي
تقدمو الدولة لإلدارات والنشاطات التجارية والصناعية.
 -6تشكيؿ فرؽ استعجالية متخصصة تعمؿ وفقا لنظاـ المداومة يتمتع أفرادىا بخبرة مينية
عالية ،مستعدة لمتدخؿ في الوقت المناسب لمعالجة وتسوية المشاكؿ قبؿ استفحاليا.
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 -7يجب عمى الجامعات والمؤسسات المختصة في التكويف وضع برامج تكويف مالئمة
لإلطارات في مختمؼ اإلختصاصات المتعمقة بالماء ،والعمؿ ضماف التكويف المتوصؿ وتدعيـ
البمديات والمصالح التقنية  ،واألعواف التقنييف.
 -8العمؿ عمى نقؿ التكنولوجيا بالتعامؿ مع مختمؼ البمداف ذات التجربة الواسعة في ميداف
المياه ،وتبادؿ المعمومات والخبرات عمى المستوى الوطني والدولي بيف مختمؼ المتعامميف في
قطاع المياه.
 -9يجب استعماؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة (التمفزة ،الصحافة ،النشريات المختصة )...لتحسيس
المواطنيف وتوعيتيـ بضرورة استعماؿ الماء بصفة عقالنية ودوف تبذير ،سواء عمى مستوى
المناطؽ الحضرية أو الريفية.
 -10ضرورة اإلسراع في سف نص قانوني عاـ مستقؿ منسجـ ومتكامؿ يحكـ تفويضات المرافؽ
العمومية والتمييز بيف أنواعو المختمفة :عقد التسيير ،عقد اإليجار ،اإلمتياز ،مشاطرة
االستغالؿ ،وتعريفيا تعريفا دقيقا ،وتحديد طرؽ منح تفويض المرفؽ وفؽ إجراءات محددة
لضماف الشفافية والمنافسة ،وتحديد المدة الزمنية لمعقد ،وتكريس التوازف في العالقة بيف مختمؼ
األطراؼ ،وكذا فعالية المجوء غمى التعاقد...إلخ .مع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة
بتنفيذيو خالؿ مدة زمنية معقولة.
 -11تحديد اإلختصاص النوعي واإلقميمي في مجاؿ المنازعات القضائية بعنواف المياه في
القانوف رقـ  12/05المتعمؽ بالمياه ،ال سيما بعد صدور القانوف رقـ  09/08المتضمف قانوف
اإلجراءات المدنية واإلدارية.

488

 - Iالمراجع بالمغة العربية.

قائمة المراجع

أوال -النصوص القانونية

 -1النصوص القانونية الوطنية.
أ -الدساتير

 دستور  19نوفمبر  ،1976الصادر بموجب األمر رقم  97/76المؤرخ في ،1976/11/22يتضمن إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ج.ر ،رقم  ،94المؤرخة في
.1976/11/24
 دستور  28نوفمبر ،1996الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،438/96المؤرخ في ،1996/12/07ج.ر ،رقم  ،76المؤرخة في  ،1996/12/08المعدل والمتمم بموجب القانون
رقم  03/02المؤرخ في  ،2002/04/10ج.ر ،رقم  ،25المؤرخة في  ،2002/04/14المعدل
أيضا بموجب القانون رقم  19/08المؤرخ في  ،2008/11/19ج.ر ،رقم  ،63لسنة ،2008
المعدل والمتمم أيضا القانون رقم  01/16المؤرخ في  ،2016/03/06المتضمن التعديل
الدستوري ،ج.ر ،رقم  ،14المؤرخة في .2016/03/07
ب -النصوص التشريعية
* القوانين العضوية:

 القانون العضوي رقم  01/98المؤرخ في 1998/05/30المتعمق باختصاصات مجمسالدولة وتنظيمو وعممو ،ج.ر ،رقم  ،37لسنة 1998؛ المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي
رقم ،13/11ج.ر ،رقم  ،43لسنة .2011
 القانون العضوي رقم  05/12المؤرخ  ،2012/01/12المتعمق باإلعالم ،ج.ر ،رقم  ،2لسنة.2012
* القوانين:
 القانون رقم  02/81المؤرخ  14فيفري  1981المعدل والمتمم لمقانون رقم  38/69المؤرخفي  23ماي  1969المتضمن قانون الوالية  ،ج.ر ،رقم  07لسنة .1981
 القانون رقم  09/81المؤرخ في  4جويمية  1981المعدل والمتمم لألمر رقم  24/67المؤرخفي  18جانفي  1967المتضمن قانون البمدية ،ج.ر ،رقم  ،27المؤرخة في  17فيفري .1981
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 القانون رقم  17/83المؤرخ في  ،1983/07/16المتعمق بالمياه ،ج.ر ،رقم  ،30المؤرخةفي .1983/07/ 19
 القانون رقم  16/84المؤرخ في  ،1984/06/30يتعمق باألمالك الوطنية ،ج.ر ،رقم ،27المؤرخة بتاريخ .1984/07/03
 القانون رقم  17/84المؤرخ  ،1984/07/07المتعمق بقوانين المالية (المعدل والمتمم) ،ج.ر،رقم  ،28المؤرخة في .1984/07/10
 القانون رقم  05/85المؤرخ في  ،1985/02/16يتعمق بحماية الصحة وترقيتيا المعدلوالمتمم ،ج ر ،رقم رقم  ،08المؤرخة في .1985/02/17
 القانون رقم  01/88المؤرخ في  ،1988/01/12المتضمن القانون التوجييي لممؤسساتالعمومية ،ج.ر ،رقم  ،12لسنة .1988
 القانون رقم  01/89المؤرخ في  1989/02/07المتمم لمقانون رقم  58/78المؤرخ 26سبتمبر  1975والمتضمن القانون المدني؛ ج.ر ،رقم  ،6المؤرخة في .1989/02/08
 القانون رقم  08/90المؤرخ في  ،1990/04/07المتعمق بالبمدية ،ج.ر ،رقم  15لسنة.1990
 القانون رقم  09/90المؤرخ في  ،1990/04/07المتعمق بالوالية ،ج.ر ،رقم  15لسنة.1990
 القانون رقم  30/90المؤرخ في  01ديسمبر  ،1990المتضمن قانون األمالك الوطنية،ج.ر ،رقم  ، 52المؤرخة في  02ديسمبر  ،1990المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 14/08
المؤرخ في 20جويمية  ،2008ج.ر  ،رقم  ،44المؤرخة في  03أوت .2008
 القانون رقم  08/91المؤرخ في  ،1991/04/27المتضمن مينة الخبير المحاسب ومحافظالحسابات والمحاسب المعتمد ،ج.ر ،رقم  ،20المؤرخة في .1991/05/01
 القانون رقم  11/91المؤرخ في  ،1991/04/27يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية من أجلالمنفعة العامة ،ج.ر ،رقم  ،21المؤرخة في  ،1991/05/08واستدراكو بالمغة الفرنسية ،ج.ر،
رقم  ،50المؤرخة في .1993/07/23
 القانون رقم  25/91المؤرخ في  ،1991/12/18المتضمن قانون المالية لسنة ،1992المعدل والمتمم بموجب المادة  54من القانون رقم  11/99المتضمن قانون المالية لسنة
 ،2000ج ر ،رقم  ،92لسنة .1992
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 القانون رقم  03/2000المؤرخ في  ،2000/08/05المحدد لمقواعد المتعمقة بالبريدوالمواصالت السمكية والالسمكية ،ج.ر ،رقم  ،48لسنة .2000
 القانون رقم  20/01المؤرخ في  ،2001/12/12المتعمق بتييئة اإلقميم وتنميتو المستدامة،ج.ر ،رقم  ،77المؤرخة في .2001/12/15
 القانون رقم  01/02المؤرخ في  ،2002/02/05المتعمقالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطةالقنوات ج.ر ،رقم  ،8لسنة .2002
 القانون رقم  11/02المؤرخ في  ،2002/12/24المتضمن قانون المالية لسنة ،2003ج.ر ،رقم  ،86لسنة .2002
 القانون رقم  10/03المؤرخ في  ،2003/07/19المتعمق بحماية البيئة في إطار التنميةالمستدامة ،ج.ر ،رقم  ،43المؤرخة في .2003/07/30
 القانون رقم  05/05المؤرخ في  26أفريل  ،2005المتضمن الموافقة عمى االتفاقاالوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جية،
والمجموعة األوروبية والدول األعضاء فييا من جية أخرى ،الموقعة بفالونسيا في  22أفريل
 ،2002وكذا مالحقو من  1إلى  6والبرتوكوالت من رقم  1إلى  7والوثيقة النيائية المرفقة
بو ،ج.ر ،رقم  ،30المؤرخة في  27أفريل .2005
 القانون رقم  12/05المؤرخ في  ،2005/08/04المتعمق بالمياه ،ج.ر ،رقم  ،60المؤرخةفي 2005/09/04؛ المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03/08المؤرخ في ،2008/01/23
ج.ر ،رقم  ،4المؤرخة في  ،2008/01/27ص 7؛ المعدل والمتمم أيضا بموجب األمر رقم
 02/09المؤرخ في  ،2009/07/22ج.ر ،رقم  ،44المؤرخة في .2009/09/04
 القانون رقم  06/06المؤرخ في  ،2006/02/20المتضمن القانون التوجييي لممدينة ،ج.ر،رقم  ،15المؤرخة في .2006/03/12
 القانون رقم  09/08المؤرخ في  25فيفري  ،2008المتضمن قانون اإلجراءات المدنيةواإلدارية ،ج.ر ،رقم  ،21المؤرخة في  23مارس .2008
 القانون رقم  12/08المؤرخ في  ،2008/06/25المعدل والمتمم لألمر رقم  03/03المتعمقبالمنافسة ،ج.ر ،رقم  ،36المؤرخة في 2008/07/02؛ المعدل والمتمم أيضا بموجب القانون
رقم ،05/10ج.ر ،رقم  ،46المؤرخة في .2010/08/18
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 القانون رقم  05/09المؤرخ في  2009/11/11المتضمن الموافقة عمى األمر رقم 01/09المؤرخ في  2009/07/22والمتضمن قانون المالية التكميمي لسنة .2009
 القانون رقم  10/11المؤرخ في  ،2011/06/22المتعمق بالبمدية ،ج.ر ،رقم  ،37المؤرخةفي .2011/007/03
 القانون رقم  05/12المؤرخ في  ،2012/02/21المتضمن قانون الوالية ،ج.ر ،رقم ،12المؤرخة في .2012/02/29
 القانون رقم  ،02/10المؤرخ في  ،2010/06/29والمتضمن المصادقة عمى المخططالوطني لتييئة اإلقميم ،ج.ر ،رقم  ،61المؤرخة في .2010/10/21
 القانون رقم  10/11المؤرخ في  2011/06/22المتعمق بالبمدية  ،ج.ر  ،رقم  ، 37المؤرخةفي .2011/07/ 03
 القانون رقم  07/12المؤرخ في  2012/02/21المتعمق بالوالية  ،ج.ر  ،رقم  ، 12المؤرخةفي .2012/02/29
*األوامر:

 األمر رقم  82-70المؤرخ في  23نوفمبر  1970المتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيعالمياه مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة عمى قانونيا األساسي ،المعدل بموجب األمر
رقم  01/74المؤرخ في  16جانفي  ،1974ج.ر ،رقم  101لسنة .1970
 األمر رقم  73/71المؤرخ في  ،1971/11/08يتضمن ميثاق الثورة الزراعية ،ج.ر ،رقم ،97المؤرخة .1971/11/30
 األمر رقم  74/71المؤرخ في  16نوفمبر  1971المتعمق بالتسيير اإلشتراكي لممؤسسات،ج.ر ،رقم  ،101لسنة .1971
 األمر رقم  29/73المؤرخ في  ،1973/07/50يتضمن إلغاء القانون رقم  157/62المؤرخفي  ،1962/12/31ج.ر ،رقم  ،62المؤرخة في .1973/09/03
 األمر رقم  01/74يتضمن تعديل األمر رقم  80/70المؤرخ  23نوفمبر  1970المتضمنإحداث الشركة الوطنية لتوزيع المياه مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة عمى قانونيا
األساسي ،ج.ر  ،رقم  ،10لسنة .1974
 األمر رقم  23/75المؤرخ في  29أفريل  1975المتضمن القانون األساسي النموذجيلممقاوالت ذات الطابع اإلقتصادي ،ج.ر ،رقم  ،38لسنة .1971
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 األمر رقم  58/75المؤرخ في  1975/09/26والمتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم،ج.ر ،رقم  ،78المؤرخة في .1975/09/30
 األمر رقم  59/75المؤرخ في  ،1975/09/26المتضمن القانون التجاري ،المعدلوالمتمم بموجب القانون رقم  10/05المؤرخ في  ،2005/06/26ج.ر ،رقم  ،44المؤرخة
في .2005/06/26
 األمر رقم  85/75المؤرخ في  ،1975/12/25المتعمق بنتاج وتوصيل وتوزيع مياه الشربوالصناعة عمى مستوى والية الجزائر ،ج.ر ،رقم  ،104لسنة .1975
 األمر رقم  13/77المؤرخ في  1977/04/19المتضمن حل المديرية الجيوية لواليةالجزائر ،ج.ر ،رقم  ،32لسنة .1977
 األمر رقم  03/94المؤرخ  31ديسمبر  ،1991المتضمن قانون المالية لسنة  ،1995ج.ر،رقم  87لسنة .1994
 األمر  20/95المؤرخ في ،1995/07/17المتعمق بمجمس المحاسبة ،ج.ر ،رقم39؛ المعدلوالمتمم بموجب األمر 02/10المؤرخ في  ،2010 /08/26المتضمن تعديل األمر 20/95
المؤرخ في 17يوليو 1995والمتعمق بمجمس المحاسبة ،ج ر ،رقم  ،50لسنة .2010
 األمر رقم  27/95المؤرخ  30ديسمبر  ،1995المتضمن قانون المالية لسنة ،1996ج.ر ،رقم  82لسنة .1995
 األمر رقم  13/96المؤرخ في  1996/06/15المتضمن قانون المياه ،ج.ر ،رقم  37لسنة.1996
 األمر رقم  ،03/01المؤرخ في  ،2001/08/20يتعمق بتطوير االستثمار ،ج.ر ،رقم ،47المؤرخة في 2001/08/22؛ المعدل والمتمم بموجب األمر رقم  08/06المؤرخ في
 ،2006/07/15ج.ر ،رقم  ،47المؤرخة في  ،2006/07/19والممغى بموجب القانون رقم
 09/16المؤرخ في  ،2016/08/03يتعمق بترقية االستثمار ،ج.ر ،رقم  ،46المؤرخة في
.2017/08/03
 األمر رقم  04/01المؤرخ في  ،2001/08/20يتعمق بتنظيم المؤسسات العموميةاالقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا ،ج.ر ،رقم  ،47المؤرخة في  ،2001/08/22ص .9
 األمر رقم رقم  01/07المؤرخ في  ،2007/03/01المتعمق بحاالت التنافي واإللتزاماتالخاصة ببعض المناصب والوظائف ،ج.ر ،رقم  ،16لسنة .2007
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ب -النصوص ذات الطابع التنظيمي.
* المراسيم:
 المرسوم رقم  266/63المؤرخ في  ،1963/07/24المتضمن انشاء المجنة الوطنية لمماء،ج.ر ،رقم  ،52المؤرخة في .1963/07/30
 المرسوم رقم  55-71المؤرخ في  4فيفري  1971المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لكتابةالدولة لممياه ،ج.ر ،رقم  ،12المؤرخة في  9فيفري .1971
 المرسوم رقم  147/73المؤرخ  ،1973/08/10المتضمن احداث لجنة وطنية لمتشريع،ج.ر ،رقم  ،71المؤرخة في .1973/09/04
 المرسوم رقم  176-80المؤرخ في  ،1980/07/15المتضمن تشكيل الحكومة ،ج.ر،رقم  ،30المؤرخة في .1980 1980/07/22
 المرسوم رقم  172-80المؤرخ في  1980/06/21المحدد لصالحيات و ازرة الري ،ج.ر،رقم  ،26المؤرخة في .1980/06/24
 المرسوم رقم  167/81المؤرخ في  1981/07/25المتضمن إنشاء المعيد الوطني لممواردالمائية ،ج.ر ،رقم  ،30المؤرخة في  ،1981/07/28المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم
 129/87المؤرخ في  1987 /05/19المتضمن تغيير تسمية المعيد الوطني لمموارد المائية
إلى الوكالة الوطنية الموارد المائية ،ج.ر ،رقم  ،21المؤرخة في .1987/05/20
 المرسوم رقم  379/81المؤرخ في  26ديسمبر  1981المحدد لصالحيات البمدية والواليةواختصاصاتيما في قطاع المياه ،ج.ر ،رقم  52لسنة . 1981
 المرسوم رقم  131-85المؤرخ في  21ماي  ،1985المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية فيو ازرة الري والبيئة والغابات ،ج.ر ،رقم  ،22المؤرخة في  22ماي .1985
 المرسوم رقم  163/85المؤرخ في  1985/06/20المتضمن القانون األساسي لموكالةالوطنية لمسدود ،ج.ر ،رقم  ،25المؤرخة في .1985/06/12
 المرسوم رقم  266/85المؤرخ في  ، 1985/10/29المتعمق بمنح إمتياز الخدماتالعمومية لمتزويد بمياه الشرب والتطيير ،ج.ر  ،رقم  ، 45المؤرخة في .1985/10/30
 المرسوم رقم  100/92المؤرخ في  ،1992/03/03يتضمن تغيير الطبيعة القانونيةلمؤسسات توفير المياه وتسييرىا وتوزيعيا وضبط كيفيات تنظيميا وعمميا ،ج.ر  ،رقم ، 18
المؤرخة في .1992/03/08
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*المراسيم الرئاسية:
 مرسوم رئاسي مؤرخ في  ،1992/07/21يتضمن انياء ميام السيد عبد الرحمان رستميحاج ناصر ،ج.ر ،رقم  ،57لسنة .1992
 المرسوم الرئاسي رقم  23/12المعدل والمتمم لممرسوم الرئاسي رقم  236/10المتضمنالصفقات العمومية ،ج.ر ،رقم  ، 58المؤرخة في .2012/01/26
 المرسوم الرئاسي رقم  247/15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015يتضمن تنظيم الصفقاتالعمومية وتفويضات المرفق العام ،ج.ر ،رقم  ،50المؤرخة في  20سبتمبر.2015
*المراسيم التنفيذية:
 المرسوم التنفيذي رقم  09/89المؤرخ في  1989/02/07والمتضمن كيفيات تحديد المناطقالواجب ترقيتيا في إطار المادة  51من القانون المتعمق بالتييئة العمرانية ،ج ر............،
 المرسوم التنفيذي رقم  454/91المؤرخ في  ، 1991/10/23يحدد شروط إدارة األمالكالخاصة والعامة التابعة لمدولة وتسييرىا ويضبط كيفيات ذلك  ،ج.ر  ،رقم  ، 60المؤرخة في
 ، 1991/11/24ص 2312؛ الممغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  427/12المؤرخ في 16
 ،2012/12/ج.ر ،رقم  ،69المؤرخة في .2012/12/19
 المرسوم التنفيذي رقم  455/91المؤرخ في  ،1991/11/23المتعمق بجرد األمالك الوطنية،ج.ر ،رقم  ،60المؤرخة في .1991/11/24
 المرسوم التنفيذي رقم  183/93المؤرخ في  1993/07/27المتضمن انشاء مصالحخارجية تابعة إلدارة البيئة ويحدد ميمتيا وعمميا ،ج ر ،رقم  ،50لسنة .1993
 المرسوم التنفيذي رقم  289/93المؤرخ في  ،1993/11/28يوجب عمى جميع المؤسساتالتي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء واألشغال العمومية والري أن
تكون ليا شيادة التخصص والتصنيف الميني ،ج.ر ،رقم ،79المؤرخة في ،1993/12/01
ص  ،12المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  114/05المؤرخ في
 ،2005/04/07ج.ر ،رقم  ،26المؤرخة في .2005/04/10
 المرسوم التنفيذي رقم  60/96المؤرخ في  1996/01/27المتضمن احداث مفتشية البيئةفي كل والية ،ج ر ،رقم  ،7لسنة .1996
 المرسوم التنفيذي رقم  100/96المؤرخ في  ،1996/3/6المتضمن تعريف الحوضالييدروغرافي وتحديد القانون األساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومي ،ج.ر ،رقم ،17
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المؤرخة في 1996/3/13؛ المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  309/08المؤرخ في
،2008/9/30

المتضمن

تعديل

القانون

األساسي

النموذجي

لوكاالت

الحوض

الييدروغرافي،ج.ر ،رقم  ،57المؤرخة في .2008/10/5
 المراسيم التنفيذية رقم  ،283/96 ،282/96 ،281/96 ،280/96 ،279/96المتضمنانشاء وكاالت األحواض الييدروغرافية ،ج.ر ،رقم  ،50المؤرخة في .1996/09/28
 المرسوم التنفيذي رقم  472/96المؤرخ في  ،1996/12/18يتضمن انشاء مجمس وطنيلمماء ،ج.ر ،رقم  ،83المؤرخة في .1996/12/25
 المرسوم التنفيذي  252/97المؤرخ في  ،1997/07/08يتعمق بالشيادة الوطنية لمتأىيلالميني ،ج.ر ،رقم  ، 46المؤرخة في.1997/07/09
 المرسوم التنفيذي رقم  253/97المؤرخ في  1997/07/08الذي يتعمق بمنح امتيازالخدمات العمومية لمتزويد بماء الشرب والتطيير ،ج.ر ،رقم  ،46المؤرخة في .1997/07/09
 المرسوم التنفيذي رقم  156-98المؤرخ في  ،1998/05/16الذي يحدد كيفيات تسعيرالمياه المستعممة في المنازل والصناعة والفالحة ،والتطيير ،وكذا التعريفات المتعمقة بيا،
ج.ر ،رقم  31لسنة .1998
 المرسوم التنفيذي رقم  ،348/98المؤرخ في  ،1998/11/07يحدد شروط وكيفيات تطبيقالمادة  143من القانون رقم  17/83المؤرخ في  ،1983/06/16المعدل والمتمم المتضمن
قانون المياه ،ج.ر ،رقم  ،83المؤرخة في .1998/11/08
 المرسوم التنفيذي رقم  324/2000المؤرخ في  ،2000/10/25يحدد صالحيات وزيرالموارد المائية ،ج.ر ،رقم  ،63المؤرخة في 2000/10/25؛ الممغى بموجب المرسوم التنفيذي
رقم  88/16المؤرخ في  ،2016/03/01المحدد لصالحيات الوزير المكمف بالموارد المائية
والبيئة ،ج.ر ،رقم  ،15المؤرخة في .2016/03/09
 المرسوم التنفيذي رقم  325/2000المؤرخ في  ،2000/10/25المتضمن تنظيم اإلدارةالمركزية في و ازرة الموارد المائية ،ج.ر ،رقم  ،63المؤرخة في  ،2000/10/25المعدل والمتمم
بموجب المرسوم التنفيذي رقم  11/08المؤرخ في  ،2008/01/27ج.ر ،رقم  ،05الصادرة في
 ،2008/01/30المعدل والمتمم أيضا بالمرسوم التنفيذي رقم  291/10المؤرخ في
 ،2010/11/23ج.ر ،رقم  ،72الصادرة بتاريخ 2010/11/28؛ والممغى بموجب المرسوم
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التنفيذي رقم  89/16المؤرخ في  ،2016/03/01المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة
الموارد المائية والبيئة ،ج.ر ،رقم  ،15المؤرخة في .2016/03/09
 المرسوم التنفيذي رقم  101/01المؤرخ في  ،2001/04/21يتضمن انشاء الديوان الوطنيلمتطيير ،ج.ر ،رقم  ،24المؤرخة في .2001/04/22
 المرسوم التنفيذي رقم  102/01المؤرخ في  ،2001/04/21يتضمن انشاء الديوان الوطنيلمتطيير،ج.ر ،رقم  ،24المؤرخة في .2001/04/22
 المرسوم التنفيذي رقم  116/02المؤرخ في  ،2002/04/03المعدل والمتمم لممرسومالتنفيذي رقم  280/94المؤرخ في  ،1994/09/17والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين
المستوى في الري إلى معيد وطني لتحسين المستوى في التجييز ،ج.ر ،رقم  ،23المؤرخة في
.2002/04/07
 المرسوم التنفيذي رقم  187/02الصادر بتاريخ  2002/05/26المحدد لقواعد تنظيممديريات الري الوالئية وعمميا ،ج.ر ،رقم  38لسنة  ،2002المعدل والمتمم بموجب المرسوم
التنفيذي رقم  226/11المؤرخ في  ،2011/06/22ج.ر ،رقم ،35المؤرخة في
.2011/06/22
 المرسوم التنفيذي رقم  196/04المؤرخ في  ،2004 /07/15المتعمق باستغالل المياهالمعدنية ومياه المنبع ،ج.ر ،رقم  ،45الصادرة في .2004/07/18
 المرسوم التنفيذي  13/05المؤرخ في  ،2005/01/09يحدد قواعد تسعيرة الخدمات العموميةلمتزويد بالماء الصالح لمشرب والتطيير وكذا التعريفات المتعمقة بو ،ج.ر ،رقم  ،05المؤرخة في
.2005/01/12
 المرسوم التنفيذي رقم  13/05المؤرخ في  ، 2005/01/09يحدد قواعد تسعير الخدماتالعمومية لمتزويد بالماء الصالح لمشرب والتطيير وكذا التعريفات المتعمقة بو ،ج.ر  ،رقم ،05
المؤرخة في . 2005/01/12
 المرسوم التنفيذي رقم  14/05المؤرخ في  ،2005/01/09المحدد لكيفيات تسعير الماءالمستعمل في الفالحة وكذا التعريفات المتعمقة بو ،ج.ر ،رقم  ،05المؤرخة في
.2005/01/12
 المرسوم التنفيذي رقم  101/05المؤرخ في  2005/03/23المتضمن تعديل القانوناألساسي لموكالة الوطنية لمسدود ،ج.ر ،رقم  ،21المؤرخة في .2005/03/23
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 المرسوم التنفيذي  304/05المؤرخ في  ،2005/08/20المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذيرقم  176/95المؤرخ في  ،1995/06/24المحدد لكيفيات تسيير حسابات التخصيص الخاص
رقم  302-079الذي عنوانو "الصندوق الوطني لممياه الصالحة لمشرب" ،ج.ر ،رقم ،58
المؤرخة في .2005/08/25
 المرسوم التنفيذي رقم  443/05المؤرخ في  ،2005/11/04المحدد لكيفيات تنسيقالمخططات التوجييية القطاعية لمبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
ومجال تطبيقيا ومحتواىا وكذا القواعد اإلجرائية المطبق عمييا ،ج.ر ،رقم  ،75المؤرخة في
.2005/11/20
 المرسوم التنفيذي رقم  141/06المؤرخ في  ،2006/04/19المتضمن ضبط القيم القصوىلممصبات الصناعية السائمة ،ج ر ،رقم  26لسنة .2006
 المرسوم التنفيذي رقم  221/07المؤرخ في  ،2007/07/14المتضمن تعديل المرسومالتنفيذي رقم  101/01المؤرخ في  2001/04/21والمتضمن إنشاء الجزائرية لممياه ،ج.ر ،رقم
 ،46المؤرخة في .2007/07/15
 المرسوم التنفيذي رقم  300/07المؤرخ في  ،2007/09/27المحدد لكيفيات تطبيق الرسمالتكميمي عمى المياه ذات المصدر الصناعي ،ج ر ،رقم  63لسنة .2007
 المرسوم التنفيذي رقم  399/07المؤرخ في  ،2007/12/23يتعمق بنطاق الحماية النوعيةلمموارد المائية،ج.ر ،رقم  ،80المؤرخة في .2007/12/26
 -المرسوم التنفيذي رقم  53/08المؤرخ في  ، 2008/02/09ال ّذي يتضمن المصادقة عمى

دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتطيير ونظام الخدمة المتعمق بو ،

ج.ر  ،رقم  ، 8المؤرخة في .2008/02/13
 المرسوم التنفيذي رقم  54/08المؤرخ في  ، 2008/02/09ال ّذي يتضمن المصادقة عمىدفتر الشروط النموذجي

لمتسيير باإلمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد بالماء الشروب ونظام

الخدمة المتعمق بو  ،ج.ر  ،رقم  ، 8المؤرخة في .2008/02/13
 المرسوم التنفيذي رقم  96/08المؤرخ في  ،2008/03/15يحدد ميام المجمس الوطنياالستشاري لمموارد المائية وتشكيمتو وقواعد عممو ،ج.ر ،رقم  ،15المؤرخة في .2008/03/16
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 المرسوم التنفيذي رقم  97/08المؤرخ في  ،2008/03/15المحدد لكيفيات إعداد جردلممنشآت واليياكل التابعة لمممكية العمومية اإلصطناعية لممياه ،ج.ر ،رقم  ،15المؤرخة في
.2008/03/16
 المرسوم التنفيذي رقم  272/08المؤرخ في  ،2008/09/06المتضمن تحديد صالحيةالمفتشية العامة لممالية ،ج.ر ،رقم  ،50لسنة .2008
 المرسوم التنفيذي رقم  ،303/08المؤرخ في  ،2008/09/27يحدد صالحيات وكذا قواعدتنظيم سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه وعمميا ،ج.ر ،رقم  ،56المؤرخة في
.2008/09/28
 المرسوم التنفيذي رقم  326/08المؤرخ في  2008/10/19المحدد لكيفيات تنظيم نظامالتسيير المدمج لإلعالم حول المياه ،ج.ر ،رقم  ،60المؤرخة في .2008/10/19
 المرسوم التنفيذي رقم  361/08المتضمن القانون األساسي النموذجي الخاص بالموظفينالمنتمين إلى األسالك الخاصة باإلدارة المكمفة بالموارد المائية ،ج.ر ،رقم  ،64لسنة .2008
 المرسوم التنفيذي رقم  414/09المؤرخ في  ، 2009/12/15يحدد طبيعة ودورية وطرقتحميل الماء الموجو لإلستيالك البشري  ،ج.ر  ،رقم  ، 75المؤرخة في .2009/12/20
 المرسوم التنفيذي  438/09المؤرخ في 2009/12/30المتضمن إحداث باب وتحويل اعتمادإلى ميزانية تسيير الموارد المائية ،كمساىمة في سمطة ضبط المياه ،ج.ر ،رقم  ،04المؤرخة في
.2010/01/14
 المرسوم التنفيذي رقم  01/10المؤرخ في  ،2010/01/04يتعمق بالخطط التوجييي لتييئةالموارد المائية والمخطط الوطني لمماء ،ج.ر ،رقم األول ،المؤرخة في .2010/01/06
 المرسوم التنفيذي رقم  24/10المؤرخ في  ،2010/01/12المتعمق بإطار التشاور في مجالالتسيير المدمج لمموارد المائية ،ج.ر ،رقم  ،4المؤرخة في  ،2010/01/17ص 13؛ المعدل
والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  161/11المؤرخ في ،2011/04/24ج.ر ،رقم ،25
المؤرخة في .2011/04/27
 المرسوم التنفيذي رقم  261/10المؤرخ في  ،2010/10/21والمتضمن القانون األساسيلمستخدمي سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ،ج.ر ،رقم  ،64المؤرخة في
.2010/10/28
 المرسوم التنفيذي رقم  110/11المؤرخ في  ،2011/03/06المتمم لممرسوم التنفيذي رقم499

 289/93المؤرخ في  ،1993/11/28الذي يوجب عمى المؤسسات التي تعمل في اطار
انجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء واألشغال العمومية والري أن تكون ليا شيادة
التخصص والتصنيف المينيين ،ج.ر ،رقم  ،11المؤرخة في.2011/03/09
 المرسوم التنفيذي رقم  ،220/11المؤرخ في  ،2011/06/12المحدد لكيفيات منح امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة ىياكل تحمية مياه البحر أو نزع المعادن واألمالح من المياه
من أجل المنفعة العمومية أو تمبية الحاجيات الخاصة وكذا دفتر الشروط النموذجي الخاص
بيذا النوع اإلمتياز ،ج.ر ،رقم  ،34المؤرخة .2011/06/19
 المرسوم التنفيذي رقم  262/11المؤرخ في  ،2011/07/30يتضمن إنشاء الوكالة الوطنيةلمتسيير المدمج لمموارد المائية ،ج.ر ،رقم  ،43المؤرخة في .2011/08/03
 المرسوم التنفيذي رقم  ،427/12المؤرخ في  ،2012/12/16يحدد شروط وكيفيات إدارةوتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة لمدولة ،ج.ر ،رقم  ،6المؤرخة في
.2012/12/19
 المرسوم التنفيذي رقم  ،107/13المؤرخ في  ،2013 /03/17يعدل ويتمم المرسوم التنفيذيرقم  ،206/96المؤرخ في  ،1996/06/05يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص
رقم  302-086الذي عنوانو" الصندوق الوطني لمتسيير المتكامل لمموارد المائية" ،ج.ر ،رقم
 ،16المؤرخة في .2013/03/20
 المرسوم التنفيذي رقم  ،90/16المؤرخ في  ،2016/03/01المتضمن إنشاء المفتشية العامةلو ازرة الموارد المائية والبيئة وتنظيميا وتسييرىا ،ج.ر ،رقم  ،15المؤرخة .2016/03/09
*الق اررات الوزارية:
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1998/11/18المتضمن المصادقة عمى دفتر الشروطالنموذجي لمنح إمتياز استغالل الخدمات العمومية لمتزويد بماء الشرب والتطيير ،ج.ر ،رقم
 ،21المؤرخة في .1999 /03/ 29
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ، 2002/12/28يتضمن المصادقة عمى دفتر الشروطالعامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمات العمومية لمجزائرية لممياه  ،ج.ر  ،رقم  ، 26الصادرة
بتاريخ .2003/04/13
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،2002/12/28يتضمن المصادقة عمى دفتر الشروطالعامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمديوان الوطني لمتطيير ،ج.ر ،رقم ،26
500

المؤرخة .2003/04/13
 القرار الوزاري المؤرخ في  2005/10/10مبمغي إتاوتي اإلشتراك بالنسبة لمخدمة العموميةلمتزويد بالماء الشروب والتطيير ،ج.ر  ،رقم  ،30المؤرخة في .2005/10/27
 القرار الوزاري المؤرخ في  ،2007/08/01يتضمن المصادقة عمى التنظيم الداخمي لمجزائريةلممياه ،ج.ر ،رقم  ،72المؤرخة في .2007/11/20
*التعميمات:

 التعميمة رقم  842/3-94المؤرخة في ، 1994 /12/07المتعمقة بإمتياز المرافق العموميةالمحمية وتأجيرىا الصادرة عن و ازرة الداخمية والجماعات المحمية.

 -2النصوص القانونية األجنبية (المغرب).

 ظيير شريف رقم  1.95.154صادر في  18ربيع األول  1416الموافق ل ،1995/9/16المتعمق بتنفيذ القانون رقم  10/95المتعمق بالمياه ،ج.ر.م.م ،رقم  ،4325المؤرخة في
.1995/9/20
 ظيير شريف رقم  ،15.06.1الصادر في  2006/02/14لتنفيذ القانون رقم ،54/05المتعمق بالتدبير المفوض لممرافق العامة ،ج.ر ،رقم  ،5404المؤرخة في  16مارس
.2006
 ظيير شريف رقم  1.11.160المؤرخ في  ،2011/09/29المتضمن تنفيذ القانون رقم 40/09المتعمق بالمكتب الوطني لمكيرباء والماء الصالح لمشرب ،ج.ر.م.م ،رقم ،5989
المؤرخة في .2011/10/24
 ظيير شريف  1.16.113الصادر بتاريخ  ،2016/08/10المتضمن تنفيذ القانون رقم 36/15المتعمق بالماء ،ج.ر.م.م ،رقم  ،6494المؤرخة في .2016/08/25

ثانيا -المؤلفات

 ابن منظور ،لسان العرب ،دار لسان العرب ،بيروت ،جزء ثالث ،بدون تاريخ. أبو عيانو محمد محمد عمي ،حماية البيئة المائية من مخاطر التموث ،دار الوفاء لدنياالطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية2014 ،
 الحسن محمد فتيحة ،مشكالت البيئة ،الطبعة األولى ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع،.2006
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 الروبي محمد محمد محمد ،الضبط اإلداري ودوره في حماية البيئة (دراسة مقارنة) ،مكتبةالقانون واالقتصاد ،الرياض.2015 ،
 القطب مروان محي الدين ،طرق خصخصة المرافق العامة اإلمتياز -الشركات المختمطة - - BOTتفويض المرفق العام  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة األولى  ،منشورات الحمبي الحقوقية،
بيروت  ،لبنان .2008 ،
 المعجم الوسيط ،مجمع المغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية.2005 ، المصري عبد العزيز محمود  ،قانون المياه في اإلسالم ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع والنشر،بدون ذكر بمد النشر.
 آيت منصور كمال ،عقد التسيير ،دار بمقيس ،دار البيضاء ،الجزائر.2012 ، بعمي محمد الصغير ،القانون اإلداري :التنظيم اإلداري ،دار العموم  ،عنابة.2002 ، بوجممين وليد ،قانون الضبط االقتصادي في الجزائر ،دار بمقيس ،دار البيضاء ،الجزائر،.2015
 بوسوماح محمد األمين ،المرفق العام في الجزائر ،د .م.ج ،الجزائر.1995 ، بوعشيق أحمد ،المرافق العامة الكبرى ،الطبعة الخامسة ،دار النشر المغربية ،الدار البيضاء،.2000
 بوقرة محمد العربي ،معارك المياه :من أجل مورد مشترك لإلنسانية  ،ترجمة غازي بروي،ط ،1دار الفارابي  ،لبنان.2006 ،
 بمغالي محمد ،التخطيط االستراتيجي لمموارد المائية :األبعاد القانونية والتنظيمية واألمنية-سياسة تسيير الموارد المائية ،در الكتاب الحديث ،القاىرة.2013 ،
 جابر وليد حيدر ،التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة :دراسة مقارنة ،منشورات الحمبيالحقوقية ،ط ،1لبنان2009 ،
 حاج جاب اهلل أمال ،اإلطار القانوني لممدن الكبرى في الجزائر ،دار بمقيس ،دار البيضاء،الجزائر.2014 ،
 حداد عبد اهلل ،الوجيز في :قانون المرافق العمومية الكبرى ،منشورات عكاظ ،المغرب ،بدونسنة نشر.
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 حمدى عطية مصطفى عامر ،حماية البيئة في النظام القانوني الوضعي واالسالمي-دراسة مقارنة ،-دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.2014 ،
 راغب الحمو ماجد ،العقود اإلدارية ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية  ،مصر .2009 ، ضريفي نادية ،تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة ،،دار بمقيس ،دار البيضاء ،الجزائر،.2010
 عبد الحميد محمد فاروق ،المركز القانوني لممال العام ،دراسة مقارنة ،ديوان المطبوعاتالجامعية ،الجزائر.1984 ،
 عبد الحميد محمد فاروق  ،نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفيوم التقميديواإلشتراكي  ،د.م.ج  ،الجزائر . 1987 ،
 عبد المجيد محمد فاروق ،نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفيوم التقميديوالمفيوم اإلشتراكي ،د.م.ج.1987 ،
 عبد المقصود زين الدين ،قضايا بيئية معاصرة ،الطبعة  ،3دار المعارف ،اإلسكندرية،.2000
 فودال جورج ،بيار دال فولفيو ،القانون اإلداري –ترجمة منصور القاضي ،ط  ،1المؤسسةالجامعية لمدراسات ،بيروت.2001 ،
 قاسم أنس جعفر ،النظرية العامة ألمالك الدولة واألشغال العمومية ،ديوان المطبوعاتالجامعية ،الجزائر.1983 ،
 كابوني ار دانتي ،المياه في األنظمة التشريعية واإلدارية العالمية والمحمية ،ترجمة حسام اإلمام،الييئة المصرية العامة لمكتاب.2016 ،
 لباد ناصر ،القانون اإلداري :الجزء الثاني النشاط اإلداري ،ط  ،1لباد لمنشر ،الجزائر،.2004
 لباد ناصر ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة الرابعة ،دار المجدد لمنشر والتوزيع،سطيف  ،الجزائر .2010 ،
 محي الدين القطب مروان ،طرق خصخصة المرافق العامة اإلمتياز -الشركات المختمطة - - BOTتفويض المرفق العام ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية،
بيروت ،لبنان.
 محيو أحمد ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،الطبعة الثالثة ،د.م.ج ،الجزائر.1985 ،503

 محيو أحمد ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،د.م.ج ،الطبعة الرابعة.1986 ، مصطفى محمد أمين ،الحماية اإلجرائية لمبيئة :المشكالت المتعمقة بالضبطية واإلثبات فينطاق التشريعات البيئية ،دار الجامعة الجديد لمنشر ،بدون ذكر بمد.2001 ،
 نوفل عمي عبد اهلل صفو الديممي ،الحماية الجنائية لممال العام ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2015 ،
 ىيام مروة ،القانون اإلداري الخاص ( المرافق العامة وطرق إدارتياـ اإلستمالك األشغالالعامةـ التنظيم المدني ) ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،لبنان،
. 2003

ثالثا -األطروحات و المذكرات
 بقار سممى ،النظام القانوني الستثمار الموارد المائية ،أطروحة مقدمة لنيل شيادةالدكتوراه ،تخصص :القانون الخاص ،كمية الحقوق -سعيد حمدين ،-جامعة الجزائر،1
.2016-2015
 حسونة الغاني ،الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه،تخصص قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة محمد خيضر
بسكرة ،الموسم الجامعي .2013-2012
 حنا عزت فوزي ،المرفق العام اإلقتصادي-دراسة مقارنة -رسالة دكتوراه( ،مجموعة رسائلدكتوراه) ،بدون ذكر الجامعة والكمية.1994 ،
 دبياش سييمة ،مجمس الدولة ومجمس المنافسة ،أطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعةالجزائر .2010 ،1
 زايدي عبد السالم ،النظام القانوني لممال العام في القانون الجزائري :،دراسة مقارنة ،رسالةمقدمة لنيل شيادة دكتوراه في القانون العام ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر -2011 ،1
.2012
 سنوسي بن عومر ،فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر-تقييم تجربة الشراكةقطاع عام ،خاص ،-أطروحة دكتوراه في العموم اإلقتصادية ،كمية العموم التجارية وعموم
التسيير والعموم اإلقتصادية ،جامعة أبي بكر بمقايد تممسان.2014/2013 ،
 ضريفي نادية ،المرفق العام بين ضمان المصمحة العامة وىدف المردودية حالة عقود504

اإلمتياز ،أطروحة دكتوراه ،فرع القانون العام ،كمية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،1
.2012/2011
 عزاوي عبد الرحمان ،الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانون العام،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر .2007/2006 ،1
 عمورة جمال  ،دراسة تحميمية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األورو متوسطية ،أطروحةدكتوراه في العموم االقتصادية ،فرع :تحميل اقتصادي ،كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية

وعموم التسيير ،جامعة الجزائر .2006/2005 ،3
 فراح رشيد ،سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاعالمياه في المناطق الحضرية ،أطروحة دكتوراه ،كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم
التسيير ،فرع تخطيط ،جامعة الجزائر .2010 -2009 ،3
 محسن زوبيدة  ،التسيير المتكامل لممياه كأداة لمتنمية المحمية المستدامة "حالة الحوضالييدروغرافي لمصحراء" ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم اإلقتصادية،
تخصص :دراسات اقتصادية ،كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير ،قسم العموم اإلقتصادية،
جامعة قاصدي مرباح ورقمة.2013/2012 ،
 أكمي نعيمة ،النظام القانوني لعقد اإلمتياز اإلداري في الجزائري ،مذكرة ماجستير ،فرع :قانونالعقود ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،تاريخ المناقشة
.2013/12/12
 الدميري محمد ،الحماية الجزائية لمبيئة في التشريعات األردنية ،مذكرة ماجستير ،جامعةالشرق األوسط ،كمية الحقوق ،قسم القانون العام.2010 ،
 أمالو نبيل ،خصوصية قانون المالية والقانون العضوي في النظام القانوني الجزائري ،مذكرةماجستير ،تخصص :الدولة والمؤسسات العمومية ،جامعة الجزائر  ،1كمية الحقوق،
2007/2006
 أمزال فاتح ،حسابات التخصيص الخاص في النظام الميزاني الجزائري ،مذكرة ماجستير،تخصص :الدولة والمؤسسات العمومية ،جامعة الجزائر  ،1كمية الحقوق.2009/2008 ،
 أوكال حسين ،المرفق العام لممي اه في الجزائر  ،مذكرة لنيل شيادة ماجستير  ،فرع  :الدولةوالمؤسسات العمومية  ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر  ، 2010 -2009 ، 1ص .112
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 بري إفرقيا ،الضبط في مجال المياه ،مذكرة ماجستير ،فرع :قانون األعمال ،جامعة الجزائر،1كمية الحقوق.2013/2012 ،
 بساعد عمي ،تسعي رة المرافق العمومية  ،مذكرة لنيل شيادة ماجستير في قانون المؤسسات ،معيد الحقوق والعموم اإلدارية  ،جامعة الجزائر . 2000 -1999 ،
 بوىالي نوالي ،الجزائرية لممياه ،مرفق عام ،مذكرة ماجستير ،تخصص :دولة ومؤسساتعمومية ،جامعة الجزائر  ،1كمية الحقوق.2009/2008 ،
 توام حدة ،قواعد حماية األمالك الوطنية العمومية ،مذكرة ماجستير ،تخصص :إدارة ومالية،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر .2011/2010 ،1
 حابي فتيحة ،النظام القانوني لصفقة إنجاز األشغال العمومية ،مذكرة ماجستير في إطارمدرسة الدكتوراه ،فرع :قانون اإلجراءات اإلدارية ،جامعة مولود معمري –تيزي وزو ،-كمية
الحقوق والعموم السياسية.2013/2012 ،
 جبوري أحمد ،استغالل األمالك الوطنية الخاصة عن طريق اإلمتياز ،مذكرة ماجستير،تخصص  :قانون عقاري  ،كمية الحقوق  ،جامعة البميدة.2011 ،
 دواعر عفاف ،المركز القانوني لييئات الرقابة العميا في مجال المالية العمومية ،مذكرةماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص :الدولة والمؤسسات العمومية ،جامعة الجزائر،
كمية الحقوق ،السنة الجامعية .2013/2012
 ديب نذيرة ،استقاللية سمطة الضبط المستقمة في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير،تخصص :تحوالت الدولة  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
.2012/2011
 رداوية معمر ،التكمفة المالية لمحماية من التموث البيئي في إطار المخطط الوطني لمبيئةوالتنمية المستديمة ،مذكرة ماجستير ،تخصص :مالية ونقود ،كمية العموم اإلقتصادية وعموم
التسيير ،جامعة سعد دحمب بالبميدة ،فيفري .2007
 رزاقي أمينة ،الديوان الوطني لمتطيير ،مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص:الدولة والمؤسسات العمومية ، ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر .2014/2013 ،1
 رزوق مصطفى ،التنمية المستدامة في الجزائر ،مذكرة ماجستير في القانون العام ،تخصص:البيئة والعمران ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2017/2016 ،1
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 سكال خديجة ،المرافق العمومية المحمية ،بحث مقدم لنيل شيادة ماجستير  ،شعبة إداريةومالية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2003/2002 ،
 صدراتي صدراتي ،نظرية التوازن المالي لمعقد اإلداري ،بحث مقدم لنيل درجة ماجستير فيالعموم اإلدارية والمالية ،معيد الحقوق والعموم اإلدارية ،بن عكنون  ،جامعة الجزائر-1983 ،
.1984
 صدراتي عدالن ،حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أىداف التنمية المستدامة :دراسةمقارنة بين الجزائر وكندا ،مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص :اقتصاد
دولي وتنمية مستدامة ،كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف،
.2013-2012
 عطار نادية ،التسيير العمومي الجديد كأداة لتحسين القطاع العام-التجربة الجزائرية في مجالتفويض تسيير المياه ،-مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجستير في العموم اإلقتصادية ،تخصص
تسيير المالية العامة  ،كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة أبي بكر بمقايد
تممسان.2015/2014 ،
 فراح رشيد ،سياسة تسيير مياه الشرب في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،قسم العموماإلقتصادية ،كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير ،جامعة الجزائر .2000-1999 ،3
 كدودة عادل" ،اقتصاديات الموارد المائية في المغرب العربي ،واقع وآفاق ،حالة الجزائر"،بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في العموم االقتصادية ،كمية العموم االقتصادية وعموم
التسيير ،جامعة الجزائر.2003 ،
 كربوش سميم ،النظام القانوني الستعمال وتسيير المياه في الجزائر ،مذكرة ماجستير،تخصص :القانون العقاري والزراعي ،جامعة البميدة ،كمية الحقوق.2009/2008 ،
 منور فريدة ،عقود اإلمتياز في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،تخصص :عقود ومسؤولية ،كميةالحقوق ،جامعة الجزائر.2012/2011 ،1
 بوطرفة بوعزة ،التدبير المفوض لممرافق العمومية ليديك نموذجا ،مذكرة مقدمة لنيل ديبمومالماستر في القانون العام ،تخصص الحكامة المحمية ،كمية العموم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،المحمدية ،جامعة الدار البيضاء.2011/2010 ،
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رابعا -المقاالت
 السنوسي محمد" ،تقييم تجربة التسيير المفوض لمماء الصالح لمشرب" ،مجمة ندوات محاكمفاس ،المغرب ،العدد  ،11فيفري .2011
 الصقمي خالد بن أحمد" ،اىتمام اإلسالم بالماء ودوره في تأسيس مدينة فاس" ،مجمة ندواتمحاكم فاس ،المغرب ،عدد  ،11فيفري .2011
 الضحاك إدريس" ،الماء موارده ونظامو القانوني" ،مجمة أكاديمية المممكة المغربية ،العدد.2011 ،28
 بن عمية حميد " ،إدراة المرافق العامة عن طريق اإلمتياز دراسة التجربة الجزائرية"  ،المجمةالجزائرية لمعموم القانونية واإلقتصادية والسياسية  ،عدد  - 3سنة . 2003
 بن حمالة سامي" ،مظاىر الحماية القانونية لمموارد المائية في تشريع المياه في الجزائر"،حوليات جامعة الجزائر  ،1عدد  ،25جويمية .2014
 بن عيشى بشير و كدودة عادل" ،اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر :المشاكلوالحمول" ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،العدد  ، 13مارس .2008
 حروش نور الدين" ،استراتيجية إدارة المياه في الجزائر" ،مجمة دفاتر السياسة والقانون ،جامعةقاصدي مرباح ،ورقمة ،العدد السابع ،جوان .2012
 دريش وردة " ،التكييف القانوني لحق الدولة واألشخاص المعنوية اإلقميمية عمى األمالكالعمومية" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واإلقتصادية والسياسية ،عدد  ،03سبتمبر .2016
 عشوان عبد اهلل" ،دور القضاء في حماية الممك العمومي المائي :قراءة في القانون رقم 10/95المتعمق بالماء"  ،مجمة ندوات محكمة فاس ،صادرة عن قضاة محكمة ،المغرب،
العدد  ،11فيفري.2011 ،
 عيساوي عز الدين" ،ضبط المرافق العامة  :نموذج مرفق المياه" ،المجمة األكاديمية لمبحثالقانوني  ،مجمة سداسية ،عدد .2010/ 2
 فراح رشيد" ،واقع ومتطمبات األمن المائي في الجزائر" ،مجمة اإلقتصاد الجديد ،الصادرة عنمخبر االقتصاد الرقمي ،جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مميانة ،العدد  ،05جانفي .2012
 مرسمي محمد" ،المياه في الوطن العربي" ،مجمة المبرز ،المدرسة العميا لألساتذة ،بوزريعة،العدد  ،12جانفي  -جوان .1999
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 مكامشة غوتي" ،الشراكة المائية وعقد امتياز المياه في الجزائر" ،مجمة الفكر البرلماني،مجمة متخصصة تصدر عن مجمس األمة الجزائري ،العدد  ،25أفريل .2010

خامسا -الممتقيات و الندوات

 الضحاك إدريس ،الحق في الماء أحد تحديات القرن الواحد والعشرين ،ورقة قدمت في إطارالدورة األكاديمية حول السياسة المائية واألمن الغذائي لممغرب في أفق بداية القرن  ،21الدورة
الخريفية  21/20نوفمبر  ،2000الرباط ،مطبعة المعارف الجديدة.2000 ،
 بوحامد أحمد ،الموارد المائية بالمغرب :الحالة الراىنة واستراتيجية التدبير ،مداخمة ممقاة فيإطار الممتقى الدولي حول األـمن المائي :تشريعات الحماية وسياسة اإلدارة ،يومي 15/14
ديسمبر  ،2014المنضم من طرف مخبر الدراسات القانونية البيئية ،جامعة قالمة.
 حاج عيسى سيد عمي ،إدارة الموارد المائية بالجزائر :الحل اآلخر لمنيوض باإلقتصادالوطني ،مداخمة ممقاة في إطار الممتقى الدولي حول األـمن المائي :تشريعات الحماية
وسياسة اإلدارة ،يومي  15/14ديسمبر  ،2014المنضم من طرف مخبر الدراسات القانونية
البيئية ،جامعة قالمة.
 حمينة يوسف ل خضر ،تسيير المياه الصالحة لمشرب في المدن الجزائرية بين الواقع المعقدوالفاعمة المطموبة ،مداخمة ممقاة في إطار المؤتمر العربي الثاني لممياه ،قطر 29/27 ،ماي
.2014
 دانيال زيمر  ،المياه في العالم ،في اطار الندوة المنظمة من طرف مجمس األمة الجزائريتحت عنوان" :الموارد المائية رىان القرن الواحد والعشرين" ،منشورات مجمس األمة،
متخصصة في نشر المحاضرات والندوات المبرمجة عمى مستوى المجمس ،جوان .2003
 سالم عبد الرحمان" ،الماء في الجزائر :أية سياسة لممستقبل؟" وذلك في إطار الندوةالمنظمة من طرف مجمس األمة الجزائري ،الموسومة ب"الموارد المائية رىان القرن الحادي
والعشرين وتحدي اإلنسانية ،منشورات مجمس األمة الجزائري ،متخصصة في تقديم
المحاضرات والندوات التي ينظميا مجمس األمة 16 ،جوان .2003
 شيخ ناجية ،المركز القانوني لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو ،مداخمة ممقاة فيإطار الممتقى الوطني حول السمطات اإلدارية المستقمة في المجال اإلقتصادي ،أيام 24/23
ماي  ،2007جامعة بجاية.
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 عباس سيام ،دور االستثمار في الموارد المائية في تحقيق األمن المائي الحالة الراىنة،مداخمة ممقاة في إطار الممتقى الدولي حول األـمن المائي :تشريعات الحماية وسياسة اإلدارة،
يومي  15/14ديسمبر  ،2014المنضم من طرف مخبر الدراسات القانونية البيئية ،جامعة
قالمة.
 فرح رشيد ،وضع الموارد المائية في الجزائر ومعوقات تطبيقيا ،مداخمة مقدمة في إطارالممتقى الدولي األول حول األمن المائي :تشريعات الحماية وسياسة اإلدارة ،مخبر الدراسات
القانونية البيئية ،جامعة  08ماي  1945ڤالمة 15/14 ،ديسمبر .2014

سادسا -التقارير

 البطاقة الممخصة لمتسيير المفوض لمخدمات العمومية لممياه والتطيير لوالية قسنطينة،الجزائرية لممياه ،جوان .2009
 المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،التقرير السنوي لسنة  ،2013المغرب.2013 ، المجمس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المغربي ،التدبير المفوض لممرافق العمومية فيخدمة المرتفق ،رقم  18لسنة .2015
 المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لألمم المتحدة ،إدارة المياه العذبة :التقدم المحرزفي تحقيق المقاصد واألىداف واإللتزامات الواردة في جدول أعمال القرن  ، ،21لجنة التنمية
المستدامة ،الدورة الثانية عشرة ،أفريل .2004
 المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،مشروع التقرير التمييدي حول الماء في الجزائر:من أكبر رىانات المستقبل ،لجنة التييئة العمرانية والبيئة ،الدورة  ،15ماي .2000
 المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،مشروع التقرير التمييدي حول الظرفاإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي الثاني من سنة  ، 2002الجزائر.2003 ،
 المجمس الوطني اإل قتصادي واإلجتماعي ،مشروع التقرير التمييدي لمتقرير الوطني الخامسحول التنمية البشرية لسنة – 2003أىداف األلفية من أجل التنمية -إنجازات وآفاق ،لجنة
التنمية البشرية ،الدورة العامة العادية الخامس والعشرون ،ديسمبر سنة .2004
 المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،تقرير حول الماء في الجزائر :من أكبر رىاناتالمستقبل ،المجمس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ،مشروع التقرير التمييدي حول الظرف
اإلقتصادي واإلجتماعي لمسداسي الثاني من سنة ( ، 2004لجنة التقويم) ،الجزائر.2004 ،
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 المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،الحكامة عن طريق التدبير المندمج لمموارد المائيةفي المغرب :رافعة أساسية لمتنمية المستدامة ،المجمس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لممممكة
المغربية ،رقم2014/15المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،التقرير السنوي لسنة ،2013
المغرب.2013 ،
 تقرير التنمية البشرية ،ما ىو أبعد من الندرة :القوة والفقر وأزمة المياه العالمية ،برنامجاألمم المتحدة اإلنمائي ،األمم المتحدة نيويورك.2006 ،
 و ازرة تييئة اإلقميم والبيئة ،الجزائر ،تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر.2001 ، و ازرة التجييز والتييئة العمرانية ،الجزائر غدا ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1995 ، و ازرة الموارد المائية ،وكالة الحوض الييدروغرافي لمصحراء ،مستند إعالمي حول ":الوكالةوالحوض الييدروغرافي ،من أجل التسيير العقالني والدائم لمموارد المائية في الصحراء،
ورقمة.2006 ،
 و ازرة الموارد المائية ،الوكالة الوطنية لمسدود ،استراتيجية تعبئة وتحويل واستغالل وتسييرالموارد المائية السطحية ،الجزائر ،فيفري  2001و ازرة الموارد المائية ،الوكالة الوطنية
لمسدود ،استراتيجية تعبئة وتحويل واستغالل وتسيير الموارد المائية السطحية ،الجزائر ،فيفري
.2001
 و ازرة الموارد المائية ،يوم إعالمي عن قطاع المياه ،الجزائر ،فيفري .2001 و ازرة الموارد المائية ،الوكالة الوطنية لمسدود ،استراتيجية تعبئة وتحويل واستغالل وتسييرالموارد المائية السطحية ،الجزائر ،فيفري .2001

سابعا -الجرائد

 جريدة الشروق اليومي الصادرة بتاريخ  18سبتمبر  ،2016العدد .5221 -جريدة الخبر الصادرة بتاريخ  ،2003/07/20عدد .3835
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 المراجع باللغة الفرنسية-ll
1-LES TEXTES LEGISLATIFS (françaises)
- la loi sur la constitution de la propriété en Algérie, du 16 juin 1951,
complétée par la loi du 19 aout 1933 relative aux statuts des eaux
souterraines en Algérie, J.O.R.F, du 23 aout 1933.
- Loi d’orientation n° 92/125 du 6/02/1992 relative à l’administration
territoriale de la République, JORF, n° 33 du 08 /02/1992.
- Loi n° 93/122 du 29/01/1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques, JORF, n° 25 du 30/01/1993, modifié par Loi
n°2001/1168 du 11/12/ 2001, portant mesures urgentes de reformes
à caractère économique et financier, JORF, n° 288 , du 2/12/2001.
- loi n°2005-102 du 11 février 2005 portant le Code Général des
collectivités Territoriales.

2-Ouvrages :

- - Aouij Mrad Amel, Droit des services publics, centres de recherche
l’étude administratives, ENA, Tunis, 1998.
- ARRUS René, L’eau en Algérie: de l’impérialisme au développement
(1830-1962), Office de publication universitaire, presse universitaire de
Grenoble, France.

- AUBY Jean - François, La délégation de service public, 1éré édition
presses universitaire de France, Paris, 1995.
- AUBY Jean François, La délégation de service public. Guide pratique,
Dalloz, Paris, 1997.
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- BAZEX Michel, Obligations communautaires de transparence et
prestations des services publics, Droit administratif, Edition jurésclasseur, octobre, 1993.
- BEKENNICHE Otmane, le partenariat euro-méditerranéen, les
enjeux, OPU, Alger, 2010.
- BOiTEAU Claude, Les conventions de délégation de service public,
Edition locales de France, Paris.
-

Braconnier

Stéphane,

Droits

des

services

publics,

presses

universitaires de France, 2004.
- CHIKHER Saidi Fatiha, la crise de l’eau à Alger; une gestion
conflictuelle, édition L’harmattan, Paris- France, 1997.
- DELAIRE Yves, La délégation des services publics locaux –
levraut ;3êmeedition , Paris ,2008.

- DE SOTO. J, Grands services publics, Montchrestien, Paris, 1971.
- GEDEON Marie-José, Sur les services publics, édition économica Paris ,1982.
-

GENETOT.

M,

Les

autorités

Montchrestien, 2ème éditions, 1994.

administratives

indépendantes,

- GUILLIEN Raynond et Vicent Jean, Lexiques des termes juridiques,
16

ême

édition, Dalloz, 2007.

- KETTAB. A, « Traitement des eaux : les eaux potables », office des
publications Universitaires, Alger, 1992.
- OSSOUKINE Abdelhafid, La transparence administrative, édition dar
el Gharb, 2002.
- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, Dalloz, paris, 1996.
- RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit algérien, les éditions
internationales, 1996.
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- TROGIR François, Services publics : faire ou déléguer, Librairie
Vuibert, Paris, 1995.
- WALINE Marcel, Précis de droit administratif, Edition Montchrestien,
Paris, 1996.
- ZOUAMIA Rachid, Les

autorités indépendantes et la régulation

économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005.

3- Thèses et Mémoires

- Guyard Eva, La Gestion de la rareté de l’eau en droit public
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