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  كلمة افتتاحية

 والتحديات التي . وجود الحياة على األرضيعتمد عليهوالمياه مورد نادر ومحدود ال بديل له 
ثر خالل القرن الماضي، تضاعف عدد سكان العالم أكف. اً صعبة جدةالمائيتواجهها الموارد 

رات، في حين بقيت الموارد  مليا6من   أكثر مليار إلى1.6ات، إذ ارتفع من من ثالثة مر
يد من صعوبة تلك ن والتصنيع وتدهور البيئة ليزويأتي التمد.  ثابتة على حالهاةالمائي
 : للوضع صورة قاتمة2003المياه للعام ر سم تقرير األمم المتحدة حول تطوقد رف. ياتالتحد
 بنقص المياه ويفتقر أكثر من مليار  بلًدا40 في أكثر من حوالى ملياري شخصٍيتأثّر إذ 

ص غير مجّهزين بمرافق  مليار شخ2.4 في حين أن ،شخص إلى مياه الشرب الكافية واآلمنة
  . يللصرف الصح

تخفيض نسبة الذين ال نفاذ إلى  ، من بين أمور أخرى،ةاألهداف اإلنمائية لأللفيتسعى   
على و. 2015ة إلى النصف بحلول العام  مياه الشرب اآلمنة والمرافق الصحيدائم لهم إلى

تخاذ الخطوات الرغم من أن التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن ليس مشجعاً، إالّ أن األمل با
ّمن تلك الخطوات  وتتض.ة ما زال قائماًوغ هذا الهدف خالل الفترة الزمنية المتبقيالالزمة لبل

الدولة المناسب يعرقل قدرة فغياب اإلطار القانوني . ساتية والقانونية والمؤسةالتدابير المالي
تخدام دورها في ضمان اسل  أداءها وتخصيصها ويعيق ومراقبتهاالمائيةعلى تنظيم مواردها 

  .ها في حمايتهاالتمتع بحقصّعب عليها  ويتلك األخيرة بصورة فّعالة ومناسبة

ف المنتديات والمؤتمرات التي تناولت ة عن مختلحثّت اإلعالنات والقرارات الصادر
 من بين أمور  على اعتماد تشريعات خاّصة بالمياهيات التي تواجه قطاع المياه الدوَلالتحد
في ع تتمت وتشريعات تضع قواعد واضحة وشاملةاستحداث فقد دعت جميعها إلى . أخرى

التغّيرات التي تطرأ على ة وتقبليمسيات التتأقلم مع التحد  بحيثبالمرونة الكافيةالوقت عينه 



ة حول غيليوهذه هي الحال بالنسبة إلى سياسة البنك الدولي التش. المنظور الُمعتمدات واألولوي
د على استعداد لتشريعات المتعلّقة بالمياه وتؤكة ا التي تشّدد على أهميالمائيةإدارة الموارد 

 قوّي إلدارة الموارد ار قانوني وتنظيمي إطإنشاء على ك لمساعدة الدول المقترضة منهالبن
  .المائية

 في التشريعات المتعلقة المائية هذه الدراسة حول األطر التنظيمية إلدارة الموارد تنظر  
قة مقاَرنة، على العناصر  كما تسلّط الضوء، بطري،ستة عشر نظاماً قانونياًبالمياه في 

لذا يسّر نيابة الرئاسة القانونّية أن تقّدم . ّعال فلتي يجب أن تتوفّر لكل إطار تنظيمية ااألساسي
د لصانعي السياسات والخبراء الفنيين والمنظمات الدولية هذا العمل آملةً أن يخدم كدليل مفي

   .  وحمايتهاتنميتها والمائية المعنيين بإدارة الموارد جميعمات المجتمع المدني فضالً عن ومنظ

  

  

  

  

  

  

  

  .والمستشار العام في البنك الدوليبالوكالة س وايت، نائب الرئي. سكوت ب

   . 2006               فبراير 



  مقتطف

على يشّدد الفصل األّول . المائية هذه الدراسة حول األطر التنظيمية إلدارة الموارد تتمحور
 ودبلن ل بالتامار دمؤتمرات منتديات دولية، ومنها ة التي أولتها عّدة مؤتمرات واألهمي

قة بالمياه من جهة، وعلى الدور التوجيهي لتلك تعلم، للتشريعات الجانيرووريو دي 
ل الثاني، فيعاين أّما الفص.  من جهة أخرى النوع من التشريعاتاعداد هذاالمؤتمرات في 
 وذلك إنطالقاً من عناصر أساسية نظاماً قانونياً 16 في المائيةدارة الموارد ة إلاألطر التنظيمي

 فضالً عن ة النفاذ إليه، توفّر قانون للمياه وإمكانيبحسب نظمالختيار تلك  وقد تّم ا.دةمحد
هذا ويعرض الفصل . مختلفة من العالم أجمعة ة إلى تمثيل مناطق وأنظمة قانونيالحاج
 يدرس أبرز أوجه ة مقارنَاً لتلك األطر التنظيمي تحليالً، إنطالقاً من العناصر عينها،الثالث

يسلّط أّما الفصل الرابع، ف.  المختارةالنظم المقاربات المعتمدة في التشابه واالختالف في
دارة الموارد ة التي يجب التطّرق إليها في أّي إطار تنظيمّي إلالضوء على العناصر الرئيسي

اً، يشّدد الفصل وأخير. قة بالمياهلناشئة في مجال التشريعات المتعلهات ااج ويحّدد االتالمائية
              .تهشروط التي تزيد من فائدته وفعالييفّصل ال و اإلطار التنظيميالخامس على أهمية

    

  

 

 

    
 

 



  كلمة شكر

 وال يمكن ذكر جميع ،كان العمل على هذه الدراسة مكثّفاً وتطلّب بذل الكثير من الجهود
ا  عن عميق شكرنعرببيد أننا نوّد أن ن. الزمالء الذين ساهموا في إنجازه بطرق مختلفة

، فضالً عن فؤاد بن ستاين، أبو بكر فال، كارين كرتشناك، رووتقديرنا لغابرييل إيكستاين
تقديمهم لمراجعتهم لهذا المؤلَّف وتياردا ستورم فان لويفين وكيشور أبرتي باته، ألبرتو نينيو، 

ل باريوس لوزانو، ي أن نشكر عّواد باهاميش، ميغما نودك. مةالقيمفّصلة وال المالحظات
بوبكر، حّسان سيس، شارل دي ليفا، عثمان ديون، جونكو . د بخيشي، سيدي مممح

 نغيوين، غوتز  تشان-هويفوناهاشي، لو ثان لونغ، جاكسون موريل، كينيث مويندا، 
باتريس تاال تاكوكام ووانغ كزي لما ريشرت، براين ستيفن سميث، أشوك سوبرامانيان، 

هذا ة في ء المتعلقة بالدراسات القطري في األجزا مفيدة ونصائحمالحظاتموه من مساعدة وقد
  .العمل

والمستشار بالوكالة نائب الرئيس وايت، . الّ أن نشكر سكوت ب إ أيضاًيسعنا وال  
ما لة، قسم الخدمات االستشاري،  ودايفد فريستون، نائب المستشار العامالعام في البنك الدولي

ماوري،  -  والشكر أيضاً للورا الاليم. راسة الداعداد هذهماه من دعم ونصح دائم خالل قد
ويندي ميليس، مارثا وايس، كريستيان جيمينيز طوماس، ليندا طومسون، ماري ماي 
أغكاويلي، الكشمي ماثيو، ميليسا فريسك، نيكول روث وساليماتو ديالو للمساعدة التي 

 النصائح التي ة، فضالً عن شيهان دو سايراه لكلروها بأشكال مختلفة في هذه الدراسوف
  . مها والمساعدة في التحريرقد

للتمويل لبرنامج الشراكة بين البنك وهولندا بشأن المياه ب عن جزيل شكرنا ونعر  
   . لوا هذا التمويل، بدون أن ننسى الزمالء الذين سّهره لهذه الدراسةالذي وف
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ة ي السياسة الوطنNWRP؛ )اليمن (المائيةة للموارد يوطن السلطة الNWRA؛ )فريقياأ
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  مةالمقد: الفصل األّول

  
 وتخصيصها ومراقبتها بشكل أساسي المائيةقدرتها على تنظيم مواردها تعتمد سلطة الدولة و

 وفي حال وجوده، على المقاربة التي ،المائيةعلى وجود إطار قانوني متعلق بالموارد 
 متعلّقاً ا اإلطار أن يكون قانوناً يمكن لهذ.مياه وتخصيصهايقترحها هذا األخير الستمالك ال

ة أو  أو مراسيم إداريبالمياه كما هي الحال في معظم الدول أو أحكاماً في قوانين مختلفة
 وقد باتت الدول .محاكمال  صادرة عناً أو قرارات أو تقليدياًة أو قواعد أو قانوناً عرفييذيتنف

ارتها بطريقة  والحاجة إلى إدالمائيةدساتيرها، إلى مواردها ، في صراحةأكثر فأكثر تشير 
ففي عّدة . 1 إلدارتها وتخصيصهارئيسية مبادئ  أحياناًى أنها وضعتمناسبة وفّعالة، حت
كّل من الحكومتين ة للدول، يتم تضمين أحكام تفسر مسؤولية فدراليدساتير وقوانين 
 وتحّدد المائيةما يتعلّق بإدارة الموارد  في ة أو الخاّصة بالوالياتالفيديرالية واإلقليمي

                                                            

، إذ المائيةوب أفريقيا كمثال على ذكر نواحٍ مبتكرة للمسائل المتعلّقة بالموارد يمكن التحّدث عن دستوَري البرازيل وجن 1 
وتحّدد الشروط لمنح الحق " المائيةنظام وطني إلدارة الموارد "  من الدستور البرازيلي على تأسيس 19تنّص الماّدة 

أّما دستور جنوب أفريقيا، فقد . نظام كهذاباستخدام المياه، فيكون بالتالي الدستور الوحيد الذي ينص صراحةً على إنشاء 
للجميع الحقّ في النفاذ إلى : "  التي تنّص على التالي27، وغيرها من الموارد، في الماّدة "حقّ االستفادة من المياه"أوجد 

". ضمان االجتماعيخدمات الرعاية الصّحية، بما في ذلك الرعاية الصحّية اإلنجابّية، وإلى ما يكفي من الغذاء والمياه وإلى ال
 .وهو بالتالي أّول دستور يذكر صراحة حقّ االستفادة من المياه

 



     .2 حول المياهالوالياتبين  النزاعات التي تنشبحّل خاذها لاإلجراءات الواجب ات
بين ا، واضطراد حّدة الطلب التنافسي تهاد ندرة المياه المهّددة لجهة كميتها ونوعيومع ازدي

 تشريعات ول على اإلسراع في اعتمادمختلف االستخدامات والمستخدمين، دأب العديد من الد
عة التي يواجهها قطاع المياه أو تلك  من أجل معالجة المسائل المتنوالمائيةتتعلق بالموارد 

 بعض البلدان التي تملك تشريعات من هذا هذا وقد بدأت. بطريقة مفّصلةوذلك  فيه التي تنشأ
عني بالمياه، مر األمم المتّحدة المفقد أشار مؤت. في تلك األخيرةالنوع تلحظ وجود نقص كبير 

 أن التشريعات معتبراً، إلى ذلك النقص، 1977ل بالتا في األرجنتين عام الذي ُعقد في مار د
ات الحديثة وال تلحق بركب الممارسات والتقنيدة ي عّدة بلدان غالباً ما تكون معقالقائمة ف

                                                            
فتمنح . على سبيل المثال، يطرح الدستور الهندي تقسيم السلطة بين الحكومة االتّحادّية والحكومات الخاّصة بالواليات 2

المياه، أي، على إمدادات المياه والرّي "السلطة على  من الالئحة الثالثة للملحق السابع للدستور حكومات الواليات 17الماّدة 
وتجدر اإلشارة ."  من الالئحة األولى56 الخاضعة ألحكام الماّدة المائيةوالقنوات والصرف والجسور وتخزين المياه والطاقة 

وديان وتنميتها بحيث يعلن على تنظيم األنهر الداخلّية وال" تمنح البرلمان االتّحادّي السلطة التشريعّية 56إلى أن الماّدة 
لالطّالع على ". البرلمان، وفقاً للقانون، أن هذا التنظيم وهذه التنمية الخاضعين لسلطة االتّحاد يخدمان للمصلحة العاّمة

تحليل لتسوية مؤسسات المياه : نزاعات المياه في الهند "تشاوهان،. ر.النزاعات حول المياه بين الواليات في الهند، أنظر ب
مؤسسات "ماريا ساليث، . ؛ و ر )2002 (223 سياسة المياه 4، "دولية ومؤسسات المياه على مستوى الواليات في الهندال

وتجدر اإلشارة إلى أن المسائل . )1996معهد النمو االقتصادي، (" علم اإلقتصاد، القانون والسياسات: المياه في الهند
ة، بينما تخضع تلك المتعلّقة بالكمّية فدراليحدة األمريكّية خاضعة لسلطة الحكومة الالمتعلّقة بنوعّية المياه في الواليات المتّ

هذا ويتّم التعاطي مع المسائل المتعلّقة بنوعّية المياه بطريقة شاملة في القانون المتعلّق . والملكّية لسلطة الواليات المتفّرقة
قانون المياه النظيفة، مرجعية " ، ا األخير أنظر اتّحاد بيئة المياهلالطّالع على تحليل لهذ. 1972بنظافة المياه الصادر عام 

أّما بالنسبة إلى تقاسم السلطة على المياه بين الحكومة ). 1997اتّحاد بيئة المياه، (" طبعة الذكرى الخامسة والعشرين: مكتبية
زاعات المياه بين الواليات، أنظر جورج ويليام ة وحكومات الواليات في الواليات المتّحدة األمريكّية وعملّية حّل نفدراليال

 Kluwer Law International(حل نزاعات المياه بين الواليات في الواليات المتحدة األميركية : تقسيم المياه" شريك، 
2000 .(  

  



ات بين مختلف الكيانات داخل سيم غير مرغوب فيه للمسؤوليإلدارة المياه وتبقي على تق
 في المائية، ُبعثرت األحكام التي تنظّم مسألة الموارد اإلضافة إلى هذا ب.3ةالحكومة الواحد
ى أنها، في بعض الحاالت، تتعارض في  بين قوانين وتشريعات متنوعة، حتالعديد من الدول

ات الكيانات تداخل صالحيهذا وُيعد .  والحقوق التقليديةما بينها أو مع الممارسات القائمة
  .  شائعاً أيضاًالمائيةالمعنية بإدارة الموارد 

، إالّ أن محتواه ينطبق على الوضع الحالي وقد 1977رغم أن هذا التصريح صادر عام 
  البنك الدوليرقةفقد أشارت و. تّم التأكيد عليه مراراً وتكراراً في تصاريح مشابهة حديثة

إلى أن التخصيصات ) ياسة السرقةو (1993 للعام مائيةالحول سياسة إدارة الموارد 
 قد يتمتشريعات غالباً ما تكون مبهمة الذكر أو غائبة بالكامل، وواألولويات في معظم ال

. ةالبيئيأو تلك  المائيةمجاري ات داخل الكاالستخدامالعديد من االستخدامات، تجاهل 
إلعادة تخصيص المياه ألغراض ا باعهرقة السياسة أن اإلجراءات الواجب اتوأضافت و

وبالتالي، فقد ال تحصل أبداً إعادة . بوضوحقيمة أكبر ليست مذكورة بة أو األولويع بتتمت
قد أشارت  وهذا. 4باهظةب عنها كلفة  مخّصصة تترت قراراتأو قد تَليالتخصيص تلك 

                                                            
، 1977ارس م/ آذار25-14، مار دل بالتا، )التقرير يأتي الحقاً( أنظر تقرير مؤتمر األمم المتحدة حول بالمياه  3

لالطّالع على تحليل نقدي للتشريعات القائمة في . 33.، صE 77.II.A.12 (1997)منشورات األمم المتحدة، رقم البيع 
 ,National and International Water Law and Administrationكابونيرا، . بعض البلدان المختارة أنظر دانتي أ

137 (Kluwer Law International 2003) .ظر أيضاً أنطونيو إيمبيد إيروجو، أنWater Law in Spain After 
 Water Law-The Current State of Regulationوأينور أيدن كوسكون، ) 2003 (290 المياه الدولية 28 ، 1985

in Turkey ،28 2003 (70 المياه الدولية.( 

البنك الدولي،  (Water Resources Management-A World Bank Policy Paper 44 أنظر البنك الدولي،  4
1993(  



في و إلى أنه، 2000 للعام المائيةإلدارة المتكاملة للموارد ل اآلسيوي سياسة مصرف التنمية
 أمر غير لّية، وهذا ما زال في مراحله األوقة بالمياهالتشريعات المتعلرتطو "ة،القارة األفريقي

الوطنية المتعلقة بالمياه التي  لم تتّم صياغة السياسات... ة البلدانمفاجئ ذلك أنه في غالبي
  حكوماتظم أن معضافت سياسة مصرف التنمية اآلسيويوأ. 5" أساس التشريعاتتشكل

ة تخصيص المياه اسات الفعالة لتنظيم عمليلّما تعتمد بعد السي" النامية فيه الدول األعضاء
هم فالتشريعات التي ترعى منح المستخدمين الحقوق المرتبطة بالمياه وتمكينَ. والمحفاظة عليها

 مسؤوليات لك الدول وغالباً ما تكونمن أجل حماية تلك الحقوق وتطويرها غائبة عموماً في ت
   6."مة ومتداخلةإدارة المياه مقس

ا، التي ة، إن لم يكن جميعهعظم المؤتمرات والمنتديات الدوليتجدر اإلشارة إلى أن م
 واضحة قواعد ت الحكومات على اعتماد تشريعات تضع مجموعة حث1970ُّعقدت منذ العام 

حيث تتكّيف مع أّي تغّيرات  بمرنة ولكن أيضاً المائيةقة بالموارد لمعالجة المسائل المتعل
ل بالتا حول المياه فقد كان مؤتمر مار د. ر الُمعتمدالمنظوة تطرأ على األولوّيات ومستقبلي

لة للتشريعات ن بين أمور أخرى، خارطة طريق مفصأّول مؤتمر دولّي من نوعه وضع، م
ه قرارات رة عن الصادة العملوقد تضمنت خط. 7لمياه الوطنية لسياساتالقة بالمياه ولالمتع

                                                            
نيسان ( 22" سياسات من أجل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية"،  اآلسيوي وصندوق التنمية اآلسيوي أنظر مصرف التنمية 5
  ).2000 أبريل /

لالطّالع على . )2001 (10  اآلسيويالتنميةسياسات المياه لمصرف : المياه للجميع"،  أنظر مصرف التنمية اآلسيوي 6
  .http://www.adb.org/Countires/ default.asp: الئحة الدول األعضاء النامية يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي

 أشار في 1972 البشرية عام  تجدر اإلشارة إلى أن إعالن ستوكهولم الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة لكن 7
يجب ... الموارد الطبيعية لألرض، بما في ذلك الهواء والمياه واألرض والنبات والحيوانات إلخ"المبدأ الثاني إلى أن 

صحيح ." حمايتها لمصلحة األجيال الحالية والمستقبلية وذلك من خالل التخطيط واإلدارة الدقيقين بحسب ما تقتضيه الحاجة



 فبالنسبة إلى .المائيةمن المسائل المرتبطة بالموارد  سلسلة كبيرة تناولتوتوصيات 
ة العمل ذات صلة وصالحة للتطبيق، ت توصيات خطقة بالمياه، ما زالالتشريعات المتعل

  8:ويمكن تلخيصها كما يلي

  المائيةقة بالموارد قواعد والتشريعات القائمة المتعلتحضير مراجعة لمجمل اليجب الً، أو
 المائية تغطي نواحٍ متعلقة بإدارة الموارد من أجل توسيع نطاقها وتحديثها بحيث

ث وفرض العقوبات على تصريف النفايات نوعية والوقاية من التلووالحرص على ال
  . ورصد حاالت السلب والملكّيةصيخارتالسائلة غير المرغوب بها ومنح ال

 صياغتها بأبسط طريقة ، أن تتمفي الوقت عينه و،شريعات شاملةيجب أن تكون التثانياً، 
 وكاالت العاّمة وسلطاتهاات التوضيح مسؤوليكما يجب أن تتالئم والحاجة إلى  .ممكنة

التشريعات تطبيق  ثالثاً، يجب أن تسّهل .وسائل منح حقوق استخدام المياه لألفرادو
، وفي الوقت عينه، ا وفقاً للمصلحة العاّمةخاذهالقرارات المتعلقة بالسياسات والتي يجب ات

 رابعاً، يجب أن تحّدد التشريعات قواعد الملكّية .بطريقة تحمي المصالح العادلة لألفراد
ات كما يجب أن تسلّط وليالعاّمة لمشاريع المياه فضالً عن الحقوق والواجبات والمسؤ
اسب في إدارة كمّية المياه الضوء على دور الهيئات العاّمة على المستوى اإلداري المن

أن توضح تلك التشريعات، سواء كانت اقتراحات باإلضافة إلى هذا، يجب . ونوعّيتها
قبة باعها من أجل المرا، اإلجراءات اإلدارّية الواجب اتالقوانين أم مشاريع القوانين

                                                                                                                                                                                                

" التخطيط واإلدارة الدقيقين"، ولكن من الواضح أن المائيةعالن لم يتطرق إلى مسألة اإلطار القانوني للموارد أن هذا اإل
  . سيتطلّبان حتماً إطاراً قانونياً وتنظيمياً

  .33. ، ص3 أنظر التقريرالوارد أعاله في الحاشية رقم  8



 فضالً 9 واستخدام األرضالمائيةجميع نواحي مشاكل الموارد قة والمنصفة والفّعالة لالمنس
  .نها وإدارتهاترتّب ععن النزاعات التي قد ت

سادساً، يجب إعطاء . يقهاة على تطبالقدرة اإلداري التشريعات راعيخامساً، يجب أن ت
وغيرها ة لتنفيذ أحكامها بصورة فّعالة، وإن دعت الحاجة، تعزيزالتدابير اإلدارّية األولوي

  . تها لبلوغ هذا الهدفمن التدابير وزيادة فعالي

الفّعالة  مشاركةالالجهود الالزمة العتماد تدابير لضمان سابعاً، يجب أن تبذل البلدان 
أن تألو أّي ال يجب  كما .خاذ القرار في عملية التخطيط واتلمستخدمين والسلطات العاّمةل

أمين هذا ويجب ت. ة اتّخاذ القرارلعاّمة بأن المشاركة جزء ال يتجزأ من عملي إلقناع اجهد
  .جاهق معلومات مستمر ثنائي االتتدفّ

توفير المياه والصرف الصّحي للمجتمعات األهلية، يجب إيالء أهمّية ثامناً، في مجال 
  .ة لوضع المرأة ودورهاخاص

سياسات سعر المياه طبقاً لسياسات التنمية العاّمة وإعادة تنظيمها تاسعاً، يجب تقييم 
ة كأدوات لتحسين إدارة الطلب، تخدامها بفعاليها وفقاً لما تقتضيه الحاجة ليتم اسوتعديل

ب بمعاناة غير فّرة بدون التسبووفي الوقت عينه، تشجيع االستخدام األفضل للموارد المت
ويجب أن تغطّي رسوم     .10ة للفئات والمناطق األكثر فقراً في المجتمع األهليضروري

                                                            
ّية ألّي مجرى مائي تتطلّب إيالء انتباه خاص الستخدام األراضي  كما سيظهر الحقاً في هذه الدراسة، إن حماية النظم البيئ 9

والمثير لالهتمام هو أن مؤتمر مار دل بالتا حول المياه قد أشار إلى . 257 ورقم 41أنظر الحاشيتين أدناه رقم . المحيطة به
  .  في بداية تبلوره، في وقت كان مفهوم تقييم األثر البيئي 1977هذه الفكرة وسلّط الضوء عليها منذ العام 

يحقّ لجميع الشعوب، أّياً كانت " اعتمد مؤتمر مار ديل بالتا التوصية المشهورة التي غالباً ما يتّم اقتباسها والقائلة بأنه  10
. "درجة تطّورها وظروفها االقتصادية واالجتماعية، بالنفاذ إلى مياه الشرب بالكمّية والنوعّية التي تتالءم وحاجاتهم األساسية



رت الحكومات في سياساتها أن ادة إالّ إذا ما اختاه قدر المستطاع المصاريف المتكبلميا
  . تدعمها

اه وتطبيقها ة للميبأن تتم صياغة السياسة الوطنيل بالتا هذا وقد أوصى مؤتمر مار د
دة االختصاصات وأن ة واالجتماعية والبيئية متعدة للتنمية االقتصاديضمن إطار سياسة وطني

ة للبلد بحيث تتّم إدارة األولى بتطوير المياه كبنية تحتية أساسية للخطط التنمويتعترف 
كما يجب أن تدعو تلك السياسة إلى تحديد أهداف مختلف . األرض والمياه بطريقة متكاملة

إمدادات مياه آمنة ومرافق للتصريف القطاعات في مجال استخدام المياه، بما في ذلك تأمين 
طوير الطاقة قل بالمياه وت والصناعة والنالنفايات وتلبية حاجات الزراعة وجمع المخزون

 المتوفرة المائيةالموارد عند تقدير . 11ة ومزاياهايث تتالءم وموارد المنطقة المعني بحالمائية
                                                                                                                                                                                                

ويعتبر العديد من الكتّاب بأن هذه التوصية قد . 66.ص ،)أ( ، القرار الثاني 3أنظر التقرير الوارد أعاله في الحاشية رقم 
حق اإلنسان في  "سلمان وسيوبهان ماكينيرني النكفورت،. أ.أنظر سلمان م. وضعت أسس مفهوم حقّ االستفادة من المياه

 اإلجتماعات الدولية أنظر أيضاً بيتر غاليك وجون الين،). 2004البنك الدولي، ( 8" ةاألبعاد القانونية والسياسي: المياه
: حق اإلنسان في المياه "؛ ستيفن ماكافري،)2005 (410 المياه الدولية 30، "حان  الوقت إلعادة التقييم: الكبرى حول المياه

حق "؛ وبيتر غاليك، )1992 (13ن البيئي الدولي  مجلة جامعة جورجتاون حول القانو5، "اإلنعكاسات المحلية والدولية
     ).1998 (492 سياسة المياه 1، "اإلنسان في المياه

يتبع معظم السياسات الوطنية للمياه بشكل أو بآخر هذا . 30. أعاله ص3 أنظر التقرير الوارد أعاله في الحاشية رقم  11
الصادرة عن وزارة تنمية المياه والحيوانات في ( للمياه أنظر، على سبيل المثال، سياسة تانزانيا الوطنية. المخطط
 المائيةالتي تُعتبر شاملة وموّسعة إلى حدٍّ ما وسياسة الهند الوطنية للمياه الصادرة عن وزارة الموارد ) 2002يوليو /تموز

ت عليها الضوء توصيات  والتي تطّرقت، بطريقة أقل توّسعاً ولكن مركزة، إلى المسائل التي سلّط1987سبتمبر /في أيلول
تطوير  "غانيسان،. ت.أنظر أيضاً الخطة الوطنية للمياه في بوتسوانا التي قام بمناقشتها وتحليلها س. مؤتمر مار دل بالتا

نحو : إدارة الطلب على المياه"؛ و)2001 (80 المياه الدولية 26، "التحّدي بالنسبة الى بوتسوانا: وإدارة الموارد المائية
. غوميز وب. فان دير ميروي وف. ندامبا وب. غولدبالت وج. م( 100" ترتيجيات فّعالة ألفريقيا الجنوبيةتطوير إس

  ).   2000أرنستزين، منشورات  االتّحاد الدولي لحفظ الطبيعة . هاسبروك وج



ى  هذا، علعالوة على. ا عبر أحواض األنهرإعادة استخدام المياه وانتقالهب يجب األخذ
يئية  من أجل تحديد المنافع االقتصادية والبقهابات وتطالسياسة أن تبتكر مختلف التقني

مها ومن أجل ة وقياسها وتقدياريع والمقترحات التنمويمشالة فضالً عن تكاليف واالجتماعي
خاّصة في مجال المنافع  لتلك المشاريع بغية استخالص العبر للمستقبل، وبالقيام بتقييم منهجي

مخطّطات عاّمة للقطاعات وأحواض إلى ذلك، يجب أن تضع . ةاالجتماعية والتغّيرات البيئي
 على الموارد عبر اظفيل األمد للتخطيط، بما في ذلك الحألنهار للحصول على منظور طوا

لتخطيط وإعادة نظم ووضع النماذج الرياضية كأدوات ادة منها تحليل التقنيات متعداستخدام 
    .12قلّبةالنظر في األهداف وتعديلها للحاق بركب الظروف المت

، شاملة وبالغة ته هي، بدون أدنى شكبالتا وتوصيال إن خطة عمل مؤتمر مار د
 13تهان أهميزها وتزيد م عليها لتعزحدةوقد جاءت موافقة الجمعية العامة لألمم المت. ألهمّيةا

قرارات حول إدارة الموارد ل أساس جميع اإلعالنات والذلك أنها ما زالت حتى اليوم تشك
ياه والتنمية المستدامة  الصادر عام فبيان دبلن بشأن الم.  التي اعتُمدت منذ ذلك الحينالمائية
  .ل بالتا المعني بالمياهشكل واسع على توصيات مؤتمر مار د يرتكز ب1992

                                                            
 المخطّطات نظر للحصول على توجيهات حول كيفية التحضير للسياسات أو الخطط أو االستراتيجيات الوطنية للمياه أ 12

بيسواس وسيزار هيريرا توليدو وهكتور غاردونيو فاليسكو وسيسيليا . أزيت ك( التوجيهية الوطنية للمياه للدول النامية
أنظر أيضاً غي لو موان وأشوك سوبرامانيان ومي كزي وساندرا ). 1997تروتاخادا كويرز، منشورات جامعة أوكسفورد 

   ).1994البنك الدولي  (263، الورقة التقنّية للبنك الدولي رقم "ت الموارد المائيةدليل لصياغة استرتيجيا" غيلتنر،

 كانون 19، الجلسة العاّمة السابعة بعد المئة، الصادر في 32/158 أنظر قرار الجمعّية العاّمة لألمم المتّحدة رقم  13
ووافق على خطّة العمل وغيرها من االتّفاقات التي فقد اعتمد القرار في فقرته األولى تقرير المؤتمر . 1977ديسمبر /األّول

  .تّم التوّصل إليها خالل هذا األخير



 قضايا التنمية للقرن الحادي -ر الدولي المعني بالمياه والبيئةصدر هذا البيان عن المؤتم
وقد دعا . 1992يناير /كانون الثاني 31 إلى 26والعشرين الذي ُعقد في دبلن، إيرلندا، من 

المشاركون في المؤتمر، الذين تجاوز عددهم الخمسمئة مشارك، إلى إيجاد مقاربات جديدة 
لتقييم موارد المياه العذبة وتنميتها وإدارتها، وهي مقاربات ال يمكن أن تبصر النور إالّ من 

ر ها إلى أصغأعلى مستوياتب  الواسعة من الحكوماتمشاركةالخالل االلتزام السياسي و
ة دعم االستثمارات الضخمة والفوريسيحتاج هذا االلتزام إلى كما . ةالمجتمعات األهلي

والحمالت العاّمة للتوعية وتطوير التكنولوجيا وبرامج بناء القدرات والتغّيرات التشريعّية 
   .والمؤّسساتّية

  :تالية، وهي ال14ة األربعة التي اعتمدها المؤتمر بمبادئ دبلنُعرفت المبادئ التوجيهي

 .ةذبة مورد محدود وضعيف وضروري الستمرارية الحياة والتنمية والبيئالمياه الع .1

طين تخدمين والمخط المس على مقاربة تشاركية  تضمينبغي أن تقوم تنمية المياه وإدارتها .2
 .وصانعي السياسات على المستويات كافة

 .في تأمين المياه وإدارتها والمحافظة عليها للمرأة دور أساسي .3

   .15ةويجب االعتراف بها كسلعة اقتصادي استخداماتها للمياه قيمة اقتصادية في كل .4

                                                            
: مجلة توفير المياه (،J. Water SRT Aqua (1992) 41   بالنسبة إلى بيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة أنظر 14

  .ل لهذه الدراسةيرد هذا البيان في الملحق األّو. 129. ص) أكوا-البحوث والتكنولوجيا

 Water as a Social and لالطّالع على تحليل للمبدأ األخير أنظر بيتر روجرز وراميش باتيا وأنيت هويبر  15

Economic Good: How to Put the Principle into Practice الشراكة العالمّية بشأن المياه، األوراق األساسّية ،
  ).   1998الوكالة السويدّية للتعاون اإلنمائي الدولي /لشراكة العالمّية بشأن المياها (2للجنة االستشارّية التقنّية رقم 



القائم حول إدارة اً في النقاش ، أدت مبادئ دبلن دوراً أساسي1992منذ إصدارها عام 
. 16 أنحاء العالم وتنميتها وأثرت كثيراً في التشريعات المتعلقة بالمياه في كلالمائيةالموارد 

  . المائيةدبلن ميثاق إدارة الموارد كن اعتبار بيان وبالتالي، يم

، على سبيل البيان ل بالتا المعني بالمياه وبيان دبلنوضع كّل من توصيات مؤتمر مار د
، أسس مفهوم اإلدارة المتكاملة للمياه الذي يهدف إلى ضمان تنسيق تنمية المياه ال الحصر

من خالل تأمين الحّد األقصى من الرفاه واألرض والموراد المرتبطة بها وإدارتها وذلك 
  . 17ة للخطرحيوي الالنظم البيئيةاالقتصادي واالجتماعي بدون تعريض استدامة 

حدة المعني بالبيئة والتنمية الذي تُبر مؤتمر دبلن اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر األمم المتاع
ة قمة ريو أو قم (1992يونيو عام /ُعقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل في حزيران

برنامج العمل " للقّمة والمعنَون تضّمن جدول أعمال القرن الحادي والعشرينو). األرض
فقد أشار برنامج . 18ص لموارد المياه العذبةخُص) 18الفصل (فصالً كامالً " مةللتنمية المستدا

ها ثتلو لها وجي التدرياإلتالفنُدرة موارد المياه العذبة فضالً عن ي تفشالعمل هذا إلى أن 
                                                            

 The Dublin Principles for Water as Reflected in aفيياريال، - أنظر ميغيل سوالنيس وفرناندو غونزاليس 16

Comparative Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water 

Resources Management الشراكة  (3، الشراكة العالمّية بشأن المياه واألوراق األساسّية للجنة االستشارّية التقنّية رقم
  ).1999الوكالة السويدّية للتعاون اإلنمائي الدولي /العالمّية بشأن المياه

، Integrated Water Resources Managementة،  أنظر الشراكة العالمّية بشأن المياه واللجنة االستشارية التقني 17
  ).2000الشراكة العالمّية بشأن المياه  (4األوراق األساسية للجنة االستشارية التقنية رقم 

-U.N. ISBN 92 أنظر قّمة األرض، جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، برنامج عمل  األمم المتحدة من ريو،  18

حماية نوعّية موارد : "18عنوان الفصل ). 1993منشورات األمم المتحدة  (E.93.1.11.166، رقم البيع 1100509-4
 Agenda 21, Theأنظر أيضاً ". تطبيق نهج متكاملة على تنمية موارد المياه وإدارتها واستخدامها: المياه العذبة وإمداداتها

Earth Summit Strategy to Save Our Planet) 1994رثبريس دانييل سيتارز، منشورات أي.(  



سة ة عن ممارراد التعديات الناجماضط في مناطق عديدة من العالم، باإلضافة إلى المتفاقم
 وهذا التكامل ينبغي .المائية وإدارة متكاملين للموارد ب جميعها تخطيطاًأنشطة متضاربة تتطل

جوفية على حّد ية والمياه الحات المياه العذبة، بما فيها المياه السطحله أن يغطي كافة مسط
 إلى ذلك، دعا البرنامج، من بين .ة بكمّية المياه ونوعّيتهاقسواء، مع مراعاة النواحي المتعل

 فضالً عن بناء أمور أخرى، إلى وضع أطر السياسات وتحديد األولوّيات الوطنّية المناسبة
حثّ على ا كم. 19لتدابير التشريعّية والتنظيمّيةقدرات المؤسسات في البلدان، بما فيها ا

 أن لحرص علىمة وتعزيزها أو خلقها لة المالئاتية والقانونية والمالياستحداث اآللّيات المؤسس
م االجتماعي والنمو االقتصادي لتقدتحقيق ا ل عامالً حافزاًهاه وتنفيذ سياسات المياتكون

  . 20ينالمستداَم

الضوء على أهمّية األطر  المائيةالدولي حول إدارة الموارد كما تسلّط ورقة سياسة البنك 
، ة الحكومات والكيانات غير الحكومية إذ تفيد بأن التشريعات تؤّمن قاعدة عملالتنظيمي

 كحقوق االستفادة من  العديدةمسائلال واألفراد عند التعاطي مع كرابطات مستخدمي المياه
ات البنك في  التي ترعى عملّي4.07هذا وتلحظ السياسة التشغيلّية للبنك الدولي . 21المياه

                                                            
 .170. أنظر برنامج عمل األمم المتحدة من ريو، المرجع عينه ص  19

  167.ص  أنظر المرجع عينه  20

تجدر اإلشارة إلى أن البنك الدولي قد أصدر ورقة . 44.، ص4أنظر البنك الدولي كما هو وارد أعاله في الحاشية رقم   21
وقد عكست تلك الورقة التوافق الذي تّم التوصل إليه خالل .  دبلن وريو غداة انعقاد مؤتمري1993السياسة الخاصة به عام 

لالطّالع على . 25. إلى ص23.أنظر المرجع عينه من ص. هذين المؤتمرين كما تضمنت المبادئ الواردة في بيان دبلن
-Bridging Troubled Watersتقييم لكيفّية تطبيق البنك الدولي لهذه السياسة، أنظر قسم تقييم عملّيات البنك الدولي، 

Assessing the World Bank Water Resources Strategy) ،شّدد هذا التقييم على ارتباط ). 2002البنك الدولي
وعلى هذا . ورقة السياسة بالموضوع المطروح وعلى أهمّيتها، بيد أنه لحظ الحاجة إلى استحداث استراتيجية للتنفيذ



 ةر قانونية وتشريعية قويوضع أط"المقترضين منه على قطاع المياه أن هذا األخير يساعد 
. حتكارالتسعيرالمسائل االجتماعية المقلقة وحماية الموارد البيئية ومنع ا معالجة كلللتأكّد من 

القيام  وا بينهاالتنسيق بفعالية في م التشريعات أو غيرها من التدابير المالئمة وينبغي على
وبالتوافق مع مبادئ دبلن  22." التي تمّر بين الدولالمائيةبعملّيات تتعلّق بتخصيص الموارد 

 المياهخدمات سة البنك، تدعو السياسة التشغيلية إلى إضفاء الالمركزية على وورقة سيا
اهمة في  المعنية على المسجهاتوإشراك المستخدمين في التخطيط لمشاريع المياه وتشجيع ال

 استرداد ستحداث سياسات للتسعير وللتحفيز تساعد على كما تدعو إلى ا.صياغة السياسة
وانطالقاً من هذه  23.المائيةالتكاليف والمحافظة على المياه وتحسين عملية تخصيص الموارد 

إلدارة المتكاملة التنفيذ الفعال ل"ة، لحظت سياسة المياه لمصرف التنمية اآلسيوي أن الروحي
قرارات والخطوات ة إلى توافق حول شرعية ال يتطلب توصل الجهات المعنيالمائيةللموارد 
    24." بمختلف نواحيهاالمائيةالمعنية بتنظيم إدارة الموارد خذها المؤسسات التي تت

اتية سوردت إشارة خاصة إلى أهمّية المسائل القانونية والمؤسعلى صعيد موازٍ، 
 في إعالن مراكش الذي صدر عن أّول منتدى عالمي للمياه ُعقد المائيةالمرتبطة بالموارد 

ن المشاركين في المنتدى فقد جاء في هذا اإلعالن أ. 1997المغرب عام في في مراكش، 
                                                                                                                                                                                                

 Water Resources Sector Strategy-Strategic Directions for World 2004األساس، أصدر البنك الدولي عام 

Bank Engagement. 

أبريل /أعيد إصدار هذه السياسة في نيسان). و(، الفقرة 1993 المائية، إدارة الموارد 4.07أنظر السياسة التشغيلّية   22
  . وهي ترد في الملحق الثاني لهذه الدراسة2000

  ).د(و) ج(ينه الفقرتين أنظر المرجع ع  23

في اإلطار عينه، أشار مصرف التنمية اآلسيوي إلى الحاجة إلى تمكين مستخدمي . 22. أعاله ص5أنظر الحاشية رقم   24
  .10. أعاله ص6أنظر الحاشية رقم . المياه من أجل حماية حقوقهم وتعزيزها



-الكّمية: فهم أفضل لجميع المسائل المعقدة إلى  بوجود حاجة ملّحةهم على دراية ويعترفون"
البيئية - ةالمالية والتربوي-ةاتية واالجتماعيسالمؤس-ةينة والقانواالقتصادي- ةالنوعّية والسياسي

ورغم أن اإلعالن الوزاري   25."التي تدخل ضمن إطار استحداث سياسة للمياه لأللفّية القادمة
م يأِت على ذكر المسائل  ل2000للمنتدى العالمي الثاني للمياه الذي ُعقد في الهاي عام 

 العالمي الثالث للمياه الذي ُعقد في كيوتو في اليابان عام ة، إالّ أن المنتدىالقانونية والتنظيمي
فقد حثّ إعالن كيوتو الوزاري في فقرته .  أشار إليها بطريقة محّددة وواضحة2003

 المالئمة ة األطر التشريعيمراجعة، وعند االقتضاء، إنشاءالخامسة والعشرين البلدان على 
   26.مستدامضمان استخدامها ال والمائيةلحماية الموارد 

، 2000سبتمبر / أيلول8وفي اإلطار عينه، شّدد إعالن األلفّية لألمم المتّحدة الصادر في 
كما أفاد بعزم الجهات  27.وذلك في جزء كامل منه، على الحاجة إلى ضمان البيئة المشتركة

المياه  من خالل تطوير استراتيجّيات إدارة المائيةوضع حدٍّ لالستغالل المستدام للموارد "على 
على المستويات اإلقليمي والوطني والمحلّي والتي من شأنها تعزيز النفاذ المنصف إلى المياه 

                                                            
 Water, the حول منتدى مراكش للمياه وإعالنه، أنظر لالطّالع على نقاش مفّصل. أنظر الفقرة الثالثة إلعالن مراكش  25

World’s Common Heritage, Proceedings of the First World Water Forum, Marrakech, Morocco 
  ).1997ناغي، منشورات إلسفييه -قاضي وعلي شادي وأندراس سزولوسي-محمد عيط(

 From Marrakech Throughسلمان، . أ.الثالثة األولى، أنظر سلمان ملالطّالع على تحليل للمنتديات العالمّية للمياه   26

The Hague to Kyoto-Has the Global Debate on Water Reached a Dead End?  ،المياه 28، الجزء األول 
 ).2004 (11 المياه الدولية 29والجزء الثاني، ) 2003 (491الدولية 

من الفقرة (يتطرق اإلعالن في جزئه الرابع . 55/2ة كقرار للجمعية العامة حمل رقم ُأصدر إعالن األمم المتّحدة لأللفّي  27
  ".حماية بيئتنا المشتركة"إلى ) 23 إلى الفقرة 21



 وتجدر اإلشارة إلى أن األهداف اإلنمائّية لأللفّية الثمانية 28."وتأمين اإلمدادات المالئمة لذلك
ى مياه الشرب تخفيض نسبة الذين ال يستطيعون النفاذ إلالواردة في إعالن األلفّية تتضّمن 

  2005.29 اآلمنة أو ال يستطيعون تحّمل نفقاتها إلى النصف بحلول العام

ة للمؤتمر الدولي المعني بالمياه العذبة  تناول إعالن الجلسة الوزاريباإلضافة إلى هذا،
حوكمة مسألة ) إعالن بون (2001ديسمبر /الذي ُعقد في بون، ألمانيا، في كانون األّول

ة لضمان إدارة موارد مائّية مستدامة ومنصفة المسؤولية األساسي على أن د فقد أك30.المياه

                                                            
دعم مبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك الواردة في جدول " التي أعادت التأكيد على 23أنظر المرجع عينه الفقرة   28

  ."ي والعشرين، والتي تّمت الموافقة عليها خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميةأعمال القرن الحاد

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن إعالن األلفّية تطرق إلى مسألة تخفيض نسبة الذين  . 19أنظر المرجع عينه الفقرة   29
ولكن هذا اإلغفال المؤسف تّم . لى ذكر مسألة الصرف الصحينفاذ لهم إلى مياه شرب آمنة إلى النصف، بيد أنه لم يأِت ع

 في جوهانسبورغ، 2002سبتمبر عام /تصحيحه بعد عامين خالل القّمة العالمية حول التنمية المستدامة الذي ُعقد في أيلول
الجزء المتعلق ومذّاك تّم تضمين . فقد أضيف موضوع الصرف الصحي في الفقرة السابعة من خطة التنفيذ. جنوب أفريقيا

 58/217وقد جاء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم . بالمياه ألهداف التنمية لأللفّية إشارة إلى الصرف الصحي
ليشّدد على " 2015-2005العقد الدولي للعمل، الماء من أجل الحياة " والمعنَون 2003ديسمبر / كانون األّول23الصادر في 
لالطّالع على تحليل لهذا القرار، أنظر سلمان . القرار إشارة إلى أهداف المياه والصرف الصحيفقد تضّمن . هذه اإلشارة

 المياه 30، "2015-2005المياه من أجل الحياة : العقد الدولي للتحّرك: قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة "سلمان،. أ.م
   ).2005 (415الدولية 

حاصل في تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وللتحضير للقمة العالمّية حول ُعقد مؤتمر بون لتقييم التقّدم ال  30
.  في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا2002سبتمبر /أغسطس وأيلول/التنمية المستدامة التي ُعقدت هي األخرى في آب

إلشارة إلى أن مؤتمر بون لم ترعاه ولكن، تجدر ا. وبالتالي، يصبح هذا المؤتمر موازياً لمؤتمر دبلن بالنسبة إلى قّمة ريو
   .األمم المتحدة إذ تّم تنظيمه بمبادرة من الحكومة األلمانّية



 استحداث تدابير لحوكمة مسائل إلىودعا بالتالي البلدان كافة . تقع على عاتق الحكومات
   31.ة إصالح قطاع المياهإلى تسريع عمليالمياه على جميع المستويات وعند االقتضاء، 

يعاتها  وتشرالمائيةاقش في أهمية سياسات إدارة الموارد مؤتمرات الدولّية تتنت الزالما 
، أصدر رؤوساء الدول 2005سبتمبر /ففي أيلول. اتها وتسلّط الضوء عليهاواستراتيجي

حدة في نيويورك قراراً تحت المت األمم مات المجتمعين في القّمة العالمية في مقروالحكو
 عن عزم المشاركين على  فيهعلن ُأ32،"2005ة لعام البيان الختامي للقمة العالمي"ن عنوا

 ولخطط المائيةإلدارة متكاملة للموارد مساعدة الدول النامية في الجهود التي تبذلها للتحضير 
هذا وقد شّدد القرار في الفقرة عينها . لتنميةها الوطنية لاتالة للمياه تندرج ضمن استراتيجيفّع

 لمياه الشرب تخفيض نسبة الذين ال نفاذ دائم لهمة بأهمّية تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفيعلى 
وعلى هذا األساس، ربطت القّمة . 2015ي إلى النصف بحلول العام اآلمنة والصرف الصح

 لأللفّية نمائيهدف اإلال تلك والجهود اآليلة إلى تحقيق المائيةلعالمية بين خطط إدارة الموارد ا
   33.المتعلّق بالمياه

 في ت مكانة واسعة قد احتلالمائيةلتنظيمّية إلدارة الموارد األطر اوهكذا نالحظ أن مسألة 
نات والقرارات وخطط العمل الفقد شّددت مختلف اإلع. ةالمؤتمرات والمنتديات الدولي

                                                            
 Effectiveلالطّالع على نقاش حول مفهوم حوكمة المياه وعلى تحليل له، أنظر بيتر روجرز وأالن دبليو هال،   31

Water Governance7ية، األوراق األساسّية للجنة االستشارّية التقنّية رقم ، الشراكة العالمّية بشأن المياه واللجنة التقن 
 Improving Water Governance Throughكريتشناك، . أنظر أيضاً كارين م). 2003الشراكة العالمّية بشأن المياه، (

Increased Public Access to Information and Participation ،534  مجلة قانون التنمية المستدامة وسياستها 
)2004.( 

  .2005سبتمبر / أيلول16، الصادر في A/RES/60/1 أنظر قرار الجمعّية العامة لألمم المتحدة رقم  32

  ).ح (56أنظر المرجع عينه الفقرة   33



 وحمايتها وعلى المائيةى عالقة تلك األطر بإدارة الموارد الصادرة عن تلك االجتماعات عل
ة  الواضح والتام بأهميالمائية جميع المعنّيين بالموارد  اقتناعإليهما مما يعكسأهمّيتها بالنسبة 

هي إالّ أن إدارة تلك الموارد . المائيةإلدارة المتكاملة للموارد التشريعات المتعلّقة بالمياه في ا
ة أن تأخذ باالعتبار الظروف وبالتالي، على األطر التنظيمي. مفهوم ديناميكي ودائم التطور

مع . ة محّددةضاً عن اتّباع نموذج معّين أو خط دولة عوصادية والثقافية لكلاالقت-ةاالجتماعي
التي ة المشتركة المبادئ األساسيذلك، وعلى الرغم من اختالف تلك الظروف، ثّمة بعض 

قة بالمياه التطّرق إليها، على أن تعتمد التفاصيل على البيئة ينبغي على التشريعات المتعل
   .  ة والثقافّيةاالقتصادّي-االجتماعّية

لمختلف المسائل األساسّية  النظر في معالجة األطر التنظيمية ترمي هذه الدراسة إلى
توفير تحليل مقاَرب ، وكذلك إلى  في ستة عشر نظاماً قانونّياً المائيةالمرتبطة بإدارة الموارد 

ار تنظيمّي إلدارة  بالعناصر األساسّية لكّل إطهذا وتتطّرق أيضاً إلى ما تصفه. لتلك المسائل
 موضوع ونظراً إلى أن المياه هي.  كما تشير إلى بعض التوّجهات الناشئةالمائيةالموارد 

أحكام تتعلّق باستخدامها وإدارتها رعاها ، غالباً ما ت34يتطلّب نهجاً متعّدد االختصاصات

                                                            
 ناقش بين دزيغيليفسكي ببراعة ما إذا كان موضوع المياه موضوعاً دامجاً لالختصاصات أم متعّدد االختصاصات عندما  34
  : قال

 يجب أالّ تنحصر باالختصاصات التقنّية لعلم المياه المائية اليوم معلوماً أن القرارت المرتبطة بإدارة الموارد أصبح
فمن المستحسن غالباً اللجوء إلى نهج متعّددة االختصاصات أو دامجة لالختصاصات أو حتى أخرى . والهندسة المدنّية

صحيح أن هذه المصطلحات المفتاح .  المتعّددة األوجهالمائيةرد دامجة لالختصاصات وشمولّية لمعالجة مشاكل الموا
متعّدد "فمصطلح . غالباً ما تستخدم كمفردات، إالّ أن بعض الكتّاب يمّيزون بينها عندما يتعلّق األمر باألبحاث

بقى داخل عادةً ما يشير إلى البحث الذي يقوم على المعرفة المستقاة من اختصاصات مختلفة ولكنه ي" االختصاصات
في المقابل، يتمثّل النهج الدامج لالختصاصات بخروج الباحثين من دائرة اختصاصهم . حدود اختصاص الباحث

 ومحاولتهم دمج مفاهيم ومناهج وعملّيات ونظرّيات ومصطلحات وبيانات من اختصاصات أخرى لخلق مجال جديد دامج



 هذه  ولكن، ليس الغرض من.ترد جميعها في عّدة قوانين وتشريعاتووتنميتها وحمايتها 
الدراسة القيام بمراجعة شاملة لجميع األحكام في كّل قانون وتشريع يتعلّق بإدارة الموارد 

قة أبرز القوانين والتشريعات المتعل بل الغاية منها هي تحديد انوني، في أي نظام قالمائية
 بالمياه فضالً عن معاينة الطريقة التي عالجت فيها تلك األخيرة استخدام أّي مورد مائي

أمين صندوق أدوات ويبقى الهدف األساس للدراسة ت. وتنميته وإدارته وتخصيصه وحمايته
 التي تراجع تشريعاتها القائمة لبلدان التي هي في طور استحداث تشريعات متعلّقة بالمياه أول

ة للمياه لمعالجة المسائل التي استُخدمت في األطر التنظيمييمكنها أن تجد فيه الطرق 
  .المرتبطة بهذا النوع من التشريعاتاألساسّية 

ن مذّاك، يمكن أ. 2004يونيو /استُكمل البحث الذي يرد في هذه الدراسة في حزيران
 قانون أو تشريع أو أكثر في بعض النظم إلى  أو األحكام بعض التعديالتقد ُأدخلتكون ت

تغييرات باالعتبار إالّ في ولكن هذه األخيرة لم تأخذ تلك ال. القانونّية التي شملتها هذه الدراسة
  .  قلّة قليلة من الحاالت

                                                                                                                                                                                                

 Interdisciplinary in Science and، 1998صادي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت(لالختصاصات 

Technology .وفي ). منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: باريس. مديرّية العلوم والتكنولوجيا والصناعة
اإلطار عينه، يشكّل النهج الدامج لالختصاصات والشمولّي امتداداً للطريقة الدامجة لالختصاصات البعيدة النطاق 

  . والشمولّية، وقد يكون نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المالّية مثاالً نموذجّياًً عن هذا النهج األخير

  ).  2005 (269 المياه الدولية Message from the Executive Editor ،30أنظر بين دزيغيليفسكي، 



  الفصل الثاني

  المائيةة إلدارة الموارد لتنظيمية لألطر ايدراسة قطر

  

ة عشر نظاماً  في ستالمائيةة إلدارة الموارد يصف هذا الفصل ويحلّل األطر التنظيمّي
قانون معني بالمياه ومدى  اختيرت تلك النظم إنطالقاً من عّدة عوامل منها وجود .قانونياً
قش هذا الفصل يناكما .  القانونّية في العالممناطق والنظمتمثيل مختلف ال ، مع مراعاة35توفّره

 المائيةتي ترتبط بإدارة الموارد أبرز القوانين أوالمراسيم أو التنظيمات الو األحكام الدستورّية
اردة في كّل من هذه الصكوك الو ةرئيسيات البلدان فضالً عن المبادئ واألولويفي تلك ال

وتنظيم نظيم استخدامات المياه وحمايتها ها ت ، ومنالمائيةلقة بالموارد  المواضيع المتعوكذا

                                                            
 معنّياً بالمياه ألن دساتيرها توِكل، بشكل عام، أبرز  قانوناً وطنّياًفدراليال يملك العديد من البلدان ذات نظام الحكم ال  35

ولهذا، تكون .  إلى األقاليم أو الواليات، مّما يحّد من سلطة الحكومة المركزية في هذا المجالالمائيةمسؤوليات الموارد 
ذه البلدان، قد يكون هناك بيد أنه، وفي بعض ه.  خاضعة لقوانين صادرة عن كّل من تلك الواليات أو األقاليمالمائيةالموارد 

فقد أصدرت . ومثال على ذلك، الهند وباكستان. ة سلطة محّددة على المياهفدراليقوانين أو سياسات أخرى تمنح الحكومة ال
ورغم أن مفعول هذه األخيرة ليس ملزماً من الناحية القانونية، إال أن الغرض منها . 1997الهند سيساتها الوطنية للمياه عام 

ولكن، وكما ذكر . جيه الواليات الهندّية في المسائل الواجب التطّرق إليها في قوانين المياه لديها وفي كيفّية معالجتهاهو تو
أما ).  الواردة أعاله2أنظر الحاشية رقم (سابقاً، تؤّدي الحكومة المركزية دوراً في حّل النزاعات التي تنشأ بين الواليات 

سة وطنّية للمياه من شأنها أن تُنشئ مجلساً وطنياً للمياه يرأسه رئيس الوزراء ويتّخذ باكستان، فقد صاغت مشروع سيا
ولكن، عند اكتمال هذه الدراسة، كان ال يزال مشروع السياسة هذا . القرارات المتعلّقة بمسائل المياه وبالنزاعات بين األقاليم

.  إن المسؤولّية في قطاع المياه ال تزال بمعظمها على عاتق األقاليموبالتالي، يمكن القول. قيد النقاش ولّما يكن قد اعتُمد بعد
، ثّمة تقسيم للسلطة على المياه بين الحكومة فدراليمن جهة أخرى، في البرازيل وكندا اللتين تتمتّعان أيضاً بنظام حكم 

 من هذا 2.2قطرية للبرازيل في الجزء أنظر الدراسة ال. ة وحكومات الواليات وكالهما تتمتّعان بقانون وطني للمياهفدراليال
  .  الفصل



النزاعات في البلد حّل ة وتطبيق التنظيمات وبناها التحتية واعتماد التدابير المؤسساتية والمالي
     .الممثَّل



   أرمينيا2.1

   اإلطار القانوني2.1.1

. لمياه في أرمينيا أحدهما كان ال يزال مشروع قانون عند اكتمال هذه الدراسةّمة قانونان لث
  :وهذان القانونان هما التاليان

 4الجمعّية الوطنّية األرمنّية في ة أرمينيا الذي اعتمدته قانون المياه في جمهوري 
 ) قانون المياه (2002يونيو /حزيران

 قانون (ها  وباتّحاداتني برابطات مستخدمي المياههورية األرمنية المعقانون الجم
الذي كان ال يزال مشروع قانون عند اكتمال أبحاث هذه ) رابطات مستخدمي المياه

ينّص هذا األخير على أن نشاطات رابطات مستخدمي المياه واتحادات . الدراسة
ون تلك الرابطات تخضع لقانون رابطات مستخدمي المياه وقانون المياه والقان

 .المدني األرمني فضالً عن مواثيق رابطات مستخدمي المياه واتحاداتها

  ةرئيسي المبادئ واألولويات ال2.1.2

 الوطني ة للمحافظة على احتياطي المياهه أساساً إلى تأمين قاعدة قانونييهدف قانون الميا
 القابلة المائية  واالقتصاد من المياه من خالل تفعيل إدارة المواردوتلبية حاجات المواطنين

 بشكل خاص، ).6قانون المياه، المادة (لالستخدام وضمان االستدامة البيئية لتلك الموارد 
 والمحافظة على المائية المالئمة إلدارة الموارد تتضّمن أهداف قانون المياه استحداث اآللّيات



 سكان واالقتصاد فضالًالمياه التي يتم توفيرها للونوعّية تلك الموارد وحمايتها وضمان كمّية 
   36).7قانون المياه، المادة (ايتها وتطويرها عن تنظيم إدارة أنظمة المياه وحم

الموارد  من قانون المياه على أن المبادئ األساسّية القابلة للتطبيق في إدارة 5تنّص المادة 
 األساسّية تتضّمن تلبية الحاجات واستخدامها وحمايتها في أرمينيا أنظمة المياه والمائية

 وحماية النظم 37وزيادة حجمه" احتياطي المياه الوطني"لألجيال الحالّية والقادمة وصيانة 
تشجيع االستخدام و وغيرها من النظم المرتبطة بها وتنّوعها البيولوجي المائيةاإليكولوجية 

 المطّبقة في الت للمياه في المعام38"القيمة االقتصادّية"مراعاة  والمائيةالعادل والفعال للموارد 
كما تفيد بأنه ينبغي على السلطات فرض .  وتخصيصها وحمايتهاالمائيةاستخدام الموارد 

أجل توفير الحد عر المخفّض لندرة المياه وذلك من س على قاعدة الرسوم على استخدام المياه
. كل عامعليها فرض رسوم على استخدام المياه بشكما . ى الكافي لكمية المياه ونوعيتهااألدن

 المائية في مجالَي إدارة الموارد وأخيراً، تقّر المادة بأهمية المشاركة والتوعية العاّمتين
من جهة، ومن جهة أخرى، تحظّر تلبية حاجات مستخدمي المياه على حساب  وحمايتها

   )).24 (5قانون المياه، الماّدة  (" البيئّيةالمائيةاالنبعاثات "

                                                            
 Armenia: Towardsلالطّالع على نقاش حول سياسات أرمينيا واستراتيجّياتها في قطاع المياه، أنظر البنك الدولي،   36

Integrated Water Resources Management 2002البنك الدولي،  (35، ورقة عمل قسم التنمية المستدامة رقم.(  

نوعّية المياه وكمّيتها المطلوبتان لتلبية الحاجات "على أنه " إحتياطي المياه الوطني" من قانون المياه 1ف الماّدة تعّر 37
  ." وكذا ضمان التنمية المستدامة لمورد المياه هذا وضمان استخدامهالمائيةاإلنسانّية الحالية والمستقبلية ولحماية النظم البيئية 

قيم المياه المتعلقة بالشرب "للمياه هي حصيلة جمع " القيمة االقتصادية" من قانون المياه على أن )11 (5تنّص الماّدة   38
  ."والبيئة والقدرة على إنتاج الطاقة والزراعة



ي قانون المياه باستحداث سياسة وطنّية للمياه تضع األهداف ووفقاً لهذه المبادئ، يقض
 أهدافتنفيذ  ولحمايتها؛ المائيةد دام المواروالتحديات المرتبطة بالتنيمة االستراتيجّية الستخ

 وخططها للسنوات المائيةقانون المياه ومبادئه الخاّصة بتطوير استراتيجيات األحواض 
 مطالبالمتوفرة للتخصيص من بين ال المياه  ونوعية كميةتقييملة؛ و المقب15 إلى الـ10الـ

  ).15قانون المياه، الماّدة  ( على المياهالمختلفة للسكان واالقتصاد

أّما الغرض من قانون رابطات مستخدمي المياه فهو تنظيم تأسيس تلك الرابطات 
  ). 1 الماّدة قانون رابطات مستخدمي المياه،(تنظيم عملها ونشاطاتها كذلك واتحاداتها و

   تنظيم استخدامات المياه2.1.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.1.3.1

 ولكن يمكن ألنظمة.  من قانون المياه، ملكاً للدولة4، بموجب المادة المائيةتُعتبر الموارد 
  ).48دة قانون المياه، الما(المياه التي تملكها الدولة أن تخضع إلدارة عامة أو خاصة 

 باستخدام ترخيصصدار استيمكن الحصول على حق االستفادة من المياه من خالل 
قانون  (ترخيص البوضوح على عدم الحاجة إلى هذاالمياه، إالّ في حال نّص قانون المياه 

ة استخدامات ال ضرورة للحصول على في هذا اإلطار، يعّدد القانون ستو). 21المياه، الماّدة 
، وهي تتمثّل 22وترد جميعها في الماّدة " االستخدامات المّجانية للمياه"عرف بـ لها تُترخيص
 وصيد المائيةاالستجمام والسباحة والرياضات و تتوخى الربح االستخدامات التي ال :بالتالي

 األسماك والصيد غير التابعين للشركات واالستفادة من التهاطل في أراضٍ ذات ملك خاص
عن تدفقات المياه للمحافظة على التوازن البيئي ألغراض ق فضالً والوقاية من الحرائ

 وحمايتها أن المائيةيمكن لهيئة إدارة الموارد وهكذا، ينّص قانون المياه على أنه . صحّية



قانون المياه، الماّدة (هذه األغراض  على أساس  لالستخدام المّجاني للمياهتقوم باستثناءات
22.(       

 استخدام المياه الجوفّية في ترخيص بالحصول، قبل غيره، على ضيحقّ لمالك األر
ة شخص آخر فال يمكن الحصول  استخدام المياه الجوفّية الواقعة في ملكّيترخيصأّما . ملكّيته
   ).  25قانون المياه، الماّدة ( إال بتصريح موقّع من صاحب تلك الملكّية عليه

   استخدام المياه تخصيص حق2.1.3.2

على أنه استخراج المياه من أّي مورد " استخدام المياه"قانون المياه في ماّدته األولى يعّرف 
مائي أو تقليص نسبتها وتخزين المياه وعرقلة تدفّقها أو تحويله عن مجراه وتلويث أّي مورد 

 في أّي مورد مائي وتملّك مواّد خطرة أو تخزينها بحيث تضّر مياه الصرفمائي وتصريف 
  .قعر أّي مورد مائي أو ضفافه أو مجراه أو خصائصهمائي وتغيير بالمورد ال

 أو االستخراج منها أو استخدامها بطريقة المائيةبشكل عام، ال يمكن تخصيص الموارد 
من باإلضافة إلى هذا، و). 18قانون المياه، الماّدة (تؤّدي إلى تراجع في االقتصاد الوطني 

  استخدام المياهترخيصن الضروري الحصول على  التمتّع بحقّ استخدام المياه، مأجل
قانون  (المائية إدارة األحواض  وحمايتها أو سلطةالمائيةلموارد  إّما هيئة إدارة اتصدره

والمعايير ) 30 إلى الماّدة 27قانون المياه، من الماّدة (، بحسب اإلجراءات )30المياه، الماّدة 
 اإلجراءات  تلكومن بين متطلّبات. يها قانون المياهالتي ينّص عل) 31قانون المياه، الماّدة (

تضّمن ، على أن ي)20ون المياه، الماّدة قان (ترخيصوجوب وضع بالغ عام بطلب ال
أنواع استخدامات المياه المسموحة وكمّية المياه الممكن ، من بين أمور أخرى، ترخيصال

اللها والمعايير المرتبطة بالمياه التي استخدامها والفترات الزمنّية التي يمكن استخدام المياه خ
 استخدام المياه وأخيراً جدول المدفوعات ترخيص أن يستوفيها ورسوم ترخيصيجب لحامل ال



 عاماً  بين ثالثة إلى أربعينترخيصهذا وتتراوح مّدة صالحّية ال). 32قانون المياه، الماّدة (
قانون المياه، الماّدة (ام المياه باستخد المرتبط االستثمارتكاليف وبحسب موقع المورد المائي 

  .33 بمقتضى الماّدة ، ويمكن تجديده)33

، التي يحّددها "أنظمة المياه"هذا ويقضي قانون المياه أيضاً بإصدار تراخيص الستخدام 
 ب بتغّير في تدفّق المياه، كالسدود والحواجزالتي تتسب" المائية-البنى التقنية" على أنها القانون
آلالت والتجهيزات  ومنشآت تخزين المياه وكذا اوالقنوات ومعامل الضخ ةالصخري

فهو نظام بنى يخدم " نظام اإلمداد بالمياه غير التنافسي" أّما 39.المستخدمة في تشييد تلك البنى
أساساً لتخزين المياه بغرض إمداد العاّمة بمياه الشرب ومعالجة المياه المستخدمة وخدمات 

قانون المياه، (لمورد الوحيد المتوفّر الذي يؤّمن هذا النوع من الخدمات الري كما يشكّل ا
  ).1الماّدة 

 الستخدام ترخيص صالح حصول موّردي المياه غير التنافسّيين على 38 الماّدة توجب
 لجهة استخدام أنظمة اإلمداد  الحقوق التي يتمتّع بها حاملهاتراخيصتعدد هذه الو . المياه
 ترخيص جودة الخدمات التي سيؤمنها حامل ال الواجب فرضها ومستلزمات والرسومبالمياه

 استخدام نظام المياه ترخيصفضالً عن هذا، يحّدد القانون شكل ). 38قانون المياه، الماّدة (
بتقديم المتعلّقة  )43 إلى الماّدة 40قانون المياه، من الماّدة (والعملّية ) 39قانون المياه، الماّدة (
، على سبيل البيان ال الحصرستلزم،  استخدام المياه الذي يترخيصلحصول على طلب واال

ومن بين الشروط التي يجب ). 20قانون المياه، الماّدة  (ترخيصوضع بالغ عاّم لطلب ال
 استخدام ترخيص وجوب حمل مقّدم الطلب ، استخدام المياهترخيصاستيفاؤها للحصول على 

                                                            
اء يتضّمن النظام المتكامل لهذا النوع من البنى واألجز" نظام المياه"تنّص هذه الماّدة على أن .  قانون المياه، الماّدة األولى 39

   .المتفّرقة لهذا النوع من األنظمة



قانون المياه، ( نظام المياه غير التنافسي المقترح وإدارته تناسب ومتطلّبات استخداممياه ي
ال تمتّد صالحّية تراخيص استخدام المياه ألكثر من خمسة وعشرين عاماً إالّ في ).42الماّدة 

حال استلزمت التكاليف األّولية لالستثمار فترة أطول تصل، في هذه الحالة، إلى أربعين عاماً 
  .)45قانون المياه، الماّدة (

شروط يحقّ لمدير نظام المياه استخدام هذا األخير وفقاً لمقتضيات قانون المياه و
نون المياه، الماّدة قا (ترخيصه كذلك كما يحقّ له ممارسة حقّه بحسب القانون وه،ترخيص

، على أن يكون مسؤوالً عن إمداد مستخدمي المياه بمياه تستوفي شروط الكمّية والنوعّية )59
 وأن يقوم بالمهام األخرى الواردة في عقد استخدام المياه وأن يحترم هذا األخير المحّددة في

  ).61 و60قانون المياه، الماّدتان (أيضاً القواعد والتشريعات البيئّية المطّبقة 

  تحويل حقوق االستفادة من المياه 2.1.3.3

 شرطادة من المياه لحامل الترخيص أن يبيع أو يحّول لثالث جزءاً من حقّه من االستفيمكن 
أن يتّبع اإلجراءات التي حّددتها الحكومة وأالّ يحظّر عليه ترخيصه صراحةً القيام بذلك 

  ).35قانون المياه، الماّدة (

قانون المياه،  (ها إذا ما ُأجيز ذلك في أو تحويلهاويمكن بيع تراخيص استخدام نظام مياه
ستخدام نظام مياه من خالل عقد إدارة أو  افي هذه الحالة، يمكن تحويل حقّ. )47الماّدة 

يتّم القيام  40).49قانون المياه، الماّدة (ة أو عقد إيجار اق امتياز أو إنشاء منظّمة تجارياتّف
                                                            

  :على التالي" أنواع تحويل حقوق استخدام نظام المياه" من قانون المياه المعنونة 49تنّص المادة   40

  :يمكن تحويل حقّ استخدام نظام المياه باألشكال التالية

 عقد إدارة )1



) 52 إلى الماّدة 50قانون المياه، من الماّدة (درة من خالل تقديم عرض أسعار بتدابير اإل
لكيان الذي يقبل بمسؤولّية إدارة نظام المياه ويتم التوقيع على اتّفاقات االمتياز من قبل ا

قانون المياه، الماّدة (بواسطة االمتياز من جهة وهيئة إدارة أنظمة المياه من جهة أخرى 
أّما المنظمات التجارّية التي يمكن تحويل تراخيص استخدام أنظمة المياه لها، فيمكن أن . )53

سهمها على أن تمتلك الدولة  من مجموع أ في المئة على األكثر49 عادّيينيمتلك أشخاص 
وأخيراً في تدابير اإليجار، تكون هيئة إدارة األنظمة ). 54قانون المياه، الماّدة (األسهم الباقية 

  ).55قانون المياه، الماّدة ( الطرف المؤجِّر المائية

   استخدام المياه فقدان حق2.1.3.4

هذا ). 34قانون المياه، الماّدة  (سحبهاا أو يمكن تعليق تراخيص استخدام المياه أو تعديله
لّى عن ترخيصه في حال لم يستخدمه لثالث سنوات متتالية وُيعتبر حامل الترخيص قد تخ

ولم يكن هناك من سبب قانونّي يحول دون استخدامه حقّ االستفادة من المياه، على أن يصبح 
  ). 36ن المياه، الماّدة قانو(الترخيص الذي تّم التخلي عنه باطالً وكأن لم يكن 

قانون  (هاسحبمن جهة أخرى، يمكن تعليق تراخيص استخدام نظام المياه أو تعديلها أو 
        ).57قانون المياه، الماّدة (، أو حتى إنهاؤها )46المياه، الماّدة 

  
                                                                                                                                                                                                

 اتّفاق امتياز )2

 إنشاء منظمة تجارّية )3

 عقد إيجار )4

  . يحّدد اإلجراءات المرتبطة بأنواع التحويليجب على التشريع أن



   حماية المياه2.1.4

ي الجمهورية  فيةالمائ حماية الموارد يجب" من قانون المياه 99 الماّدة عمالً بأحكام
ة من الشروط الرئيسّية لحمايتها، منها غية تحقيق هذا الهدف، تعّدد الماّدة سلسلوب". ةاألرمني

عدم السماح باستخدام المياه إالّ في ظّل ظروف تتيح حماية المورد المائي وتجديده؛ تشكّل 
ها المحافظة على  وبالتالي، تستلزم حمايت41ُاإليكولوجيالمياه جزءاً ال يتجّزأ من النظام 

                                                            
  : ، إالّ أن مالين فالكنمارك قد أعطت تعريفاً شامالً له عندما قالت"النظام اإليكولوجي"ال يحّدد قانون المياه مفهوم   41

 المعتمد أساساً إلى مجموعة الكائنات الحّية التي تتفاعل مع بعضها البعض والنظام" النظام اإليكولوجي"تشير عبارة 
وتسّهل معاً تدفّق الطاقة . على الشمس الذي تشكّله والذي يتضّمن كالً من الكائنات المنِتجة والمستهِلكة والمسّببة للتحلّل

يمكن لنطاقات األنظمة اإليكولوجّية أن تختلف . واألنماط النباتّية المكانّية والزمانّية) منها المياه(ودورة العناصر 
ويتمثّل النطاق الشامل الذي يشكّل نظام إنعاش كوكبنا بنظام إيكولوجي يعتمد على .  والمحلّيوتتراوح بين الشامل

أّما النطاق المحلّي، فيتمثّل باألنظمة . الطاقة الشمسّية ويقوم تماسكه على المياه الجارّية التي تمثّل الدورة الدموّية
  . ّية، كمرج األعشاب والغابة والبحيرة والجدول وما إلى ذلكالبيولوجّية المحلّية التي تُعرف باسم األنظمة اإليكولوج

، الشراكة العالمّية بشأن Water Management and Ecosystems: Living with Changeأنظر مالين فالكنمارك، 
من جهة أخرى، ). 2003الشراكة العالمّية بشأن المياه،  (9. ، ص9المياه، األوراق األساسّية للجنة االستشارّية التقنّية رقم 

تفاعل المجموعة الديناميكّية المؤلفة من مجتمعات "على أنه " النظام اإليكولوجي" تعّرف اتّفاقّية التنّوع البيولوجي مفهوم 
أنظر اتّفاقّية التنوع البيولوجي، ". النبات والحيوانات والكائنات المجهرّية مع البيئة غير الحّية المحيطة بها كوحدة عملّية

وقد اعتُمد هذا التعريف في تقييم النظام اإليكولوجي لأللفّية الذي . 79 مجموعة اتّفاقيات األمم المتّحدة 1760، 2ّدة الما
تفاعل المجموعة الديناميكّية المؤلفة من النبات والحيوانات "على أنه " النظام اإليكولوجي"عّرف هو اآلخر مفهوم 

-Ecosystems and Human Wellأنظر تقييم النظام اإليكولوجي لأللفّية، ". ةوالميكروبات مع الخصائص البيئّية الحّسي

Being: Opportunities and Challenges for Business and Industry 3)  ،وفي ). 2005معهد الموارد العالمّية
النظام المركّب " على أنه " ولوجيالنظام اإليك" الخاّصة بالبنك الدولي المائيةالسياق عينه، عّرفت ورقة سياسة إدارة الموارد 

. 6. ، ص4أنظر البنك الدولي، الحاشية أعاله رقم ." الذي يتشكّل نتيجة تفاعل مجتمع من الكائنات الحّية مع محيطه
            .وبالتالي، يمكن القول إن مفهوم النظام اإليكولوجي واسع جّداً ويتضّمن النبات والحيوان واألرض المجاورة لمورد المياه



ث  من التلوالمائية؛ حماية الموارد 42)66الماّدة  قانون المياه، (إيكولوجيتوازن أّي نظام 
مياه ؛ ويمكن حصر بعض النشاطات المعّينة، كالرّي بورمي النفايات فيها والنضوب

يقوم كّل شخص  بأن 20هذا وتقضي الماّدة . ، أو تحظيرها في موارد مائّية محّددةالصرف
 المائيةإبالغ هيئة إدارة الموارد مياه أو أّي حالة تضّر بنوعّية المياه بث لم بوجود تلويع

   .وحمايتها

ة، على أن ينشئ برنامج المياه  الوطنيالمائيةوفقاً لهدف حماية الموارد ينّص قانون المياه، 
إحتياطي مياه "ة، ني الواقعة داخل األراضي األرمالمائية الذي يغطّي جميع الموارد الوطني،
    43."وطني

تقع مسؤولّية تطوير معايير نوعّية المياه، التي قد تختلف وفقاً للظرف الخاّص بكل منطقة 
يئات اإلدارة  وحمايتها وهالمائيةهيئة إدارة الموارد إدارة حوض مائي، على عاتق كلٍّ من 

 المعايير مختلف المشاكل ، على أن تعالج تلك)66قانون المياه، الماّدة (ة في الواليات المعني
اه، الماّدة قانون المي(ة يد الحّد األدنى للتدفقات البيئي وتحدثها وتلوهاتراجع نسبة المياه ونضوبك

 تلك المعايير لشروط نوعّية المياه على عاتق هيئة االمتثالة التأكد من كما تقع مسؤولي). 66
  ).59ّدة قانون المياه، الما( وحمايتها المائيةإدارة الموارد 

باع كّل اإلجراءات التي ينّص عليها  اتالمائية المخّولة مراقبة الموارد على الهيئة العاّمة
 مائيسجل  نشاء البيانات الضرورية إل، كما عليها توفيرالمائيةانون لجهة مراقبة الموارد الق
ة والبرنامج  تطوير السياسه يجب على إلى أن هناتجدر اإلشارة). 19قانون المياه، الماّدة (
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الماّدة قانون المياه، (خضع لنظام البالغ العاّم ي والمعايير الخاّصة بالمياه أن الوطنّيين للمياه
20.(  

  ة للمياه التحتي تنظيم البنية2.1.5

 انات المياه العائدة للدولة وحمايتها واستثمار رأسالحكومة مسؤولّية استخدام كّل خزتتحّمل 
ة  التقنيالمائيةوعلى مالكي البنى ). 82ة قانون المياه، الماّد(ا المال فيها وتأمين سالمته

على خطّ موازٍ،  44).83قاون المياه، الماّدة (هذه البنى على الدوام مة أن يكفلوا سالومشغّليها 
عائدة للدولة، أن ينبغي على هيئة إدارة أنظمة المياه، بالتشاور مع الهيئات المعنّية باإلدارة وال

  ).86قانون المياه، الماّدة (ة  التقنيالمائية لمراقبة أداء جميع البنى ةتقنيتنشئ لجنة 

  ة التدابير المؤسساتي2.1.6

ة التي حمايتها على عاتق حكومة الجمهورية األرمنيتقع المسؤولّية النهائّية إلدارة المياه و
أعلى هيئة . )3قانون المياه، الماّدة (تتصّرف من خالل مختلف الهيئات التابعة للدولة 

كومة توصياته حول إستشارّية في هذا المجال هو المجلس الوطني للمياه الذي يرفع إلى الح
قانون المياه، الماّدة (ة للمياه والبرنامج الوطني للمياه والمسائل ذات الصلة السياسة الوطني

 المائيةرؤساء هيئة إدارة الموارد يترأس هذا المجلس رئيس الوزراء، ويضّم أعضاؤه ). 8
ة، على أن يقرر رئيس الوزراء الهيئات ة أنظمة المياه واللجنة التنظيميوحمايتها وهيئة إدار

  ).9قانون المياه، الماّدة (األخرى التابعة للدولة التي يجب أن تتمثّل داخل المجلس 

ة تنسيق تحضير السياسة الوطني مسؤولة عن  وحمايتهاالمائية هيئة إدارة الموارد تكون
تنفيذ إدارة المورد المائي وحمايته ضمن إطار هذه السياسة ياه والبرنامج الوطني للمياه؛ للم
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كما يقع على ). 9قانون المياه، الماّدة (إصدار تراخيص استخدام المياه و ؛وهذا البرنامج
حّية هيئة إدارة تقع ضمن صالعاتقها تعيين ممثلين أمام سلطة إدارة الحوض المائي التي 

  ). 11-10قانون المياه، الماّدتان ( وحمايتها المائيةالموراد 

ة  التقنيالمائيةعن إدارة البنى من جهة أخرى، تكون هيئة إدارة أنظمة المياه مسؤولة 
كما تشارك في تحضير  ).12قانون المياه، الماّدة (استخدامها السليم عن التابعة للدولة و

ة االقتراحات حول تراخيص للجنة التنظيمينفيذه وترفع إلى االبرنامج الوطني للمياه وت
ال ). 12قانون المياه، الماّدة (مة  المنظتعرفاتاستخدام أنظمة المياه وشروطها وحول ال

يتضّمن قانون المياه أية معلومات حول تركيبة هيئة إدارة أنظمة المياه أو عالقتها بهيئة إدارة 
  . وحمايتهاالمائيةالموارد 

هيئة إدارة تابعة ة، وهي هيئة مستقلّة تقوم مقام نظيمينشاء اللجنة التبالنسبة إلى تدابير إ
). 14 الماّدة قانون المياه،( غير مدرجة في قانون المياه اللدولة، فيضعها القانون ولكنه
 لجهة شؤون المياه وبإصدار تراخيص استخدام المياه تعرفاتوتقضي مهّمتها بتحديد سياسة ال

      45.نافسّيينلموّردي المياه غير الت

                                                            
  : من قانون المياه على ما يلي14تنّص الماّدة   45

لموّردي  وكذا إصدار تراخيص استخدام أنظمة المياه المائيةعلى اللجنة التنظيمّية تحديد سياسة التعرفات في العالقات 
  . المياه غير التنافسّيين

  



   سلطات أحواض األنهار2.1.6.1

في إدارة المياه استحداث خطط  مسؤولة عن المائيةتكون الهيئات المعنية بإدارة األحواض 
ع البرنامج الوطني خطط متالئمة مال على أن تكون تلك  القابل لالستعماللحوض المائيا

 المائيةهيئة إدارة الموارد ما بين يئات كما تربط هذه اله). 11قانون المياه، الماّدة (للمياه 
وفي هذا .  والمجتمعات األهلّية التي تستخدم الحوض المائي القابل لالستخداموحمايتها

يات د من احترام استخدام هذا الحوض المائي للمقتضطار، تعمل هذه الهيئات على التأكاإل
رئيس هيئة ثّلي افة إلى مموباإلض. ة وشروط تراخيص استخدام المياهالقانونية والتنظيمي

 ممثّلين عن  علىالمائيةضوية هيئات إدارة األحواض  حمايتها، تشمل عالمائيةإدارة الموارد 
المواطنين وعن رابطات مستخدمي المياه وغيرها من المنظمات، وتتمتّع الفئة األخيرة من 

  ).11قانون المياه، الماّدة " (صوت استشاري"الممثلين بـ

  ات مستخدمي المياه رابط2.1.6.2

 واستخدامها في المائيةساسّياً في إدارة الموارد تؤّدي رابطات مستخدمي المياه دوراً أ
 وتطّبق  خاّص بها  قانونيمركزب تتمتّع ، الربحتتوخى إنها عبارة عن منظّمات ال 46.أرمينيا

دمي المياه، قانون رابطات مستخ( العاّمة غالل نظام الرّي وصيانته لخدمة المنفعةخطط است
فضالً عن هذا، تكون مسؤولة عن إدارة نظام الرّي وعن تأمين المياه لمستخدمي ). 4الماّدة 
كّل ذلك في المنطقة العاملة  الرسوم من األعضاء وغير األعضاء فضالً عن تحصيلالمياه 
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غيلها أّما القواعد التي ترعى إنشاءها وتش). 4مي المياه، الماّدة قانون رابطات مستخد(بها 
  .وإلغاءها فترِد جميعها في قانون رابطات مستخدمي المياه

باإلضافة إلى هذا، ينّص كلٌّ من قانون المياه وقانون رابطات مستخدمي المياه على إنشاء 
رابطات مستخدمي المياه أو على أن تكون جمعّيات تّحادات لرابطات مستخدمي المياه ا

 تكون تلك األخيرة 47).71قانون المياه، الماّدة .(عشركات مستخدمي المياه قائمة على التطّو
  لخدمة المصلحة العامةعلى تشغيل أنظمة الرّي وصيانتهاتتوخى الربح تعمل كيانات ال 

 بأن  منه32ويقضي قانون رابطات مستخدمي المياه في الماّدة ). 72قانون المياه، الماّدة (
ف على شؤون رابطات مستخدمي المياه  يشررمنية بإنشاء مجلس تنظيميتقوم الحكومة األ

    . واتّحاداتها وعلى نشاطاتها أيضاً

  ة التدابير المالي2.1.7

 وإمدادات المائيةالموارد أنظمة إن المبدأ األساسي المطّبق على التنظيم االقتصادي الستخدام 
قانون " (ماستخدام المياه الخاضع للرسو"والستردادها وحمايتها هو مبدأ  مياه الصرفوالمياه 

ويجب تحديد الرسوم بحيث تغطّي التكاليف المتكّبدة خالل تشغيل المورد ). 76المياه، الماّدة 
تأمين اإلدارة الفعالة للمياه من جهة، وبحيث تستحدث المحفّزات و وصيانته ترميمهالمائي و

  وصيانتهااترميمه ومياه الصرف الفعال ألنظمة إمدادت المياه واالقتصادّية لتعزيز التشغيل
ولترسيخ هذه األهداف، يتّم استيفاء الرسوم من ). 76قانون المياه، الماّدة  (من جهة أخرى
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قانون (وتراخيص استخدام أنظمة المياه ) 77قانون المياه، الماّدة (تراخيص استخدام المياه 
قانون (نافسية ، كما تستوفى التعرفات المنظّمة من استخدامات المياه غير الت)78المياه، الماّدة 
ينّص قانون المياه أيضاً على إمكانّية تقديم الحكومة مساعدة مالّية على ). 79المياه، الماّدة 

فوائد الضرائب إلى موّردي المياه ومستخدميها للتأكد من إرساء الشروط  أو إعاناتشكل 
ي تلك المساعدة فالمياه واستخدامها، على أن تُحدد ب لجهة اإلمدادالمتساوية ولتفادي التمييز 
    48).81قانون المياه، الماّدة (توافق عليها الجمعّية الوطنية الميزانية السنوية للحكومة و

، أنشأت أرمينيا، كجزء من عملّية إصالح الديمومة المالّية 2001مايو /في شهر أيار 
مهام التنظيمّية ل التي تعنى با49بعة للدولةا، لجنة اقتصاد المياه التلقطاع المياه التي أطلقتها

 قانون المياه دور القطاع الخاص في تناولبعدها،  50. ذات التوّجه االقتصاديالمائيةللخدمات 
 على أنه يمكن ألنظمة المياه التابعة للدولة أن 48 عندما نّص في الماّدة المائيةتقديم الخدمات 

ي على تحويل حقوق  وينبغ.لكليهما في آن تخضع إّما إلدارة الدولة أو إلدارة خاّصة أو
اإلدارة أن يتّم في كافّة مراحله بطريقة تضمن التبليغ العاّم المالئم وكذا توفّر شروط 

ولكن، قبل تحويل حقوق إدارة أنظمة المياه التابعة للدولة، على هيئة إدارة أنظمة . المنافسة
مياه الام المياه أن تتأكد من سالمة كّل تراخيص استخدام المياه وتراخيص استخدام نظ

 على أن األفضلّية تُعطى للكيانات التي تتمتّع بخبرة ومعرفة 48 هذا وتنّص الماّدة .الالزمة
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مهنّيتين كبيرتين وعلى أن تحويل حقوق استخدام نظام المياه لن يتعّدى المهلة المحّددة في 
  . استخدام النظامترخيص

  

  النزاعات حل و التنظيماتتطبيق 2.1.8

  تنظيمات التطبيق 2.1.8.1

 بحسب التدابير المنصوص عليها المائيةمسؤولة عن مراقبة الموارد ة تكون الهيئات التنظيمي
ويتّم ضّم معظم المعلومات التي تُجمع خالل مراقبة تلك .  من قانون المياه19في الماّدة 

فكّل ). 19ة ، الماّدقانون المياه(من قبل العاّمة النفاذ إليه المياه الذي يمكن لموارد إلى سجل ا
ريراً  وحمايتها تقالمائية إلى هيئة إدارة الموارد  التابعة للدولةهيئات المراقبةعام، ترفع 

ويتّم ضّم تلك التقارير إلى التقرير .  المسؤولة عن مراقبتهاالمائيةشامالً حول الموارد 
 وحمايتها مائيةالالسنوي حول تطبيق البرنامج الوطني للمياه الذي تعّده هيئة إدارة الموارد 

  ). 19قانون المياه، الماّدة (

قانون المياه، (تعتبر المعامالت التي ال تحترم قانون المياه الجاري المفعول غير صالحة 
، ويمكن اعتبار كّل شخص يقوم بمعامالت غير صالحة من هذا النوع أو ال )113الماّدة 

 عن أفعاله ةحية الجزائية واإلداريمسؤوالً من النايتصّرف وفقاً للقانون الجاري المفعول 
وقد ُيطلب من هذا الشخص التعويض عن كّل من تكّبد خسائر ). 114قانون المياه الماّدة (

  ).  116قانون المياه، الماّدة (نتيجة أفعاله غير الصالحة أو غير الشرعّية 

  النزاعات حل 2.1.8.2



النزاعات حّل  النزاعات تُعنى ب منه، لجنة تسوية9أنشأ قانون المياه، بموجب الماّدة 
م  للوساطة والتحكيم الملزِويمكن لهذه اللجنة أن تلجأ. المتعلّقة بتراخيص استخدام المياه

قراراتها، عندها تحال المسألة أمام القضاء لحلّها ، وإن لم يتّم االمتثال للتسوية تلك النزاعات
قانون (تي يعّين رئيس الوزراء أعضاءها ال يحقّ لهذه اللجنة، ال). 9قانون المياه، الماّدة (

قانون المياه، الماّدة (، الفصل في النزاعات التي تشكّل أرمينيا طرفاً فيها )9المياه، الماّدة 
وفقاً حّل أعضاء رابطات مستخدمي المياه واتحاداتها فتُأّما الخالفات التي تنشأ بين ). 110

  ).111الماّدة قانون المياه، (اّصة ومجالسها لتدابيرها الخ



   البرازيل2.2

   اإلطار القانوني2.2.1

  :تنظّم النصوص التالية المياه في البرازيل

  20عدد من مواّد الدستور، بما في ذلك المواد) III (21 حول ملكّية المياه و26و 
)XIX (51؛المائيةظام وطنّي إلدارة الموارد حول إنشاء ن 

  يناير / كانون الثاني8  الصادر في9.433 رقم قانون (المائيةالسياسة الوطنية للموارد
 ؛ )1997

 2000يوليو / تموز17  الصادر في9.984قانون رقم (ه ة للمياقانون الوكالة الوطني.( 

  ة المبادئ واألولويات الرئيسي2.2.2

ة يتشارك فدرالي، دولة )2004عّدل عام الم (1988إن البرازيل هي، بموجب دستور عام 
 من الدستور البرازيلي ملكّية 20تعدد الماّدة . السلطة على المياهيات فيها االتحاد والوال

األراضي التي يملكها؛ المياه ت واألنهار وأّي مجرى مياه يمّر عبر االتّحاد التي تضّم البحيرا
التي تمّر بين الواليات؛ المياه التي تخدم كحدود مع بلدان أخرى؛ والمياه التي يمتّد مجراها 

ّية الواليات  فتنّص على أّن ملك26أّما الماّدة . جنبّية أو التي تنبع من تلك األخيرةإلى أراضٍ أ
 وتستثنى، بموجب انات، كانت متدفّقة أو نابعة أو في خزة سواءتضّم المياه السطحية والجوفي

من ) XIX (21وتقضي الماّدة . حادلتي تنشأ عن أعمال يقوم بها االت الخّزانات االقانون،
                                                            

للجميع الحقّ في بيئة تتمتّع بتوازن إيكولوجي " من الدستور البرازيلي على انه 255باإلضافة إلى هذا، تنّص الماّدة   51
وبالتالي، على الحكومة والمجتمع األهلي .  وتعتبر عنصراً أساسياً للحياة السليمةتشكّل ملكاً عاّماً موضوعاً بتصّرف العاّمة

  ."الدفاع عن البئية وحمايتها وذلك لما فيه من مصلحة لألجيال الحالّية والمستقبلّية



 ويحّدد شروط منح تراخيص المائيةينشئ االتّحاد نظاماً وطنياً إلدارة الموارد " بأن الدستور
  ." استخدام تلك الموارد

بادئ أخرى  بإسهاب هذه المبادئ ووضعت مالمائيةللموارد  السياسة الوطنّية تناولت
  : تتضّمن، من بين أمور أخرى، النقاط التاليةالمائيةخاّصة بالموارد 

 امالمياه ملك ع. 

 ةهي مورد محدود ذات قيمة اقتصادي. 

 االستهالك ي لغرضالمائيةولوّية الستخدام الموارد في حاالت النقص، إعطاء األ 
 . الحيوناتإرواء والبشري

  السياسة الوطنّية ( أن تسمح باالستخدامات المتعّددة للمياه المائيةعلى إدارة الموارد
 ).1، الماّدة المائيةللموارد 

 الواجب  الوحدة المكانّيةإلى أن المائيةماّدة األولى للسياسة الوطنّية للموارد  التشيركما 
هذا وتنّص الماّدة عينها على أنه ال يجب أن . استخدامها في إنفاذ القانون هي أحواض األنهار

 مركزّية وأنه عليها إشراك المستخدمين والمجتمعات األهلية المائيةتكون إدارة الموارد 
  52.لى حّد سواءوالحكومة ع

هي التأكد من حصول  المائيةأهداف السياسة الوطنّية للموارد إلى أن  2 الماّدة تشير
 تتالءم واستخداماتها المتعّددة؛ ضمان نوعيةة على مياه ذات األجيال الحالّية والمستقبلّي

                                                            
 Planning as a Tool to Deal with Extreme Events: Theبورتو، . أ.أنظر روبم ال لينا بورتو ومونيكا ف  52
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وقوع  بغرض تحقيق التنمية المستدامة؛ ومنع المائيةاالستخدام الرشيد والمتكامل للموراد 
. لتلك المواردأزمات مياه ناجمة إّما عن الكوارث الطبيعّية أو عن االستخدام غير المالئم 

  :ة التالية للمعايير العاّمة الستالمائية الوطنّية للموارد يخضع تطبيق السياسة

  مع مراعاة كمّيتها ونوعّيتها؛المائيةاإلدارة المنهجّية للموارد  .1

 مع التباينات الحسّية والديموغرافّية واالجتماعّية المائيةتكييف إدارة الموارد  .2
 واالقتصادّية والثقافّة للبرازيل؛

  إلى المسائل البيئّية؛المائيةضّم إدارة الموارد  .3

 مع مستخدمي المياه ومع التخطيط على المائيةتنسيق التخطيط الخاص بالموارد  .4
 ؛ المستوى اإلقليمي والواليات والوطني

  مع إدارة استخدام األراضي؛المائيةرد تنسيق إدارة الموا .5

  53.ضّم إدارة أحواض األنهار إلى إدارة أنظمة المصّبات والمناطق الساحلّية .6

، يمكن للسلطات المعنّية استخدام عدد من المائيةة للموارد عند تطبيق السياسة الوطني
المعنّية بالمياه بحسب ؛ تصنيف الهيئات المائيةاألدوات المعّينة منها الخطط الخاّصة بالموارد 

االستخدام األساسّي للمياه؛ منح حقوق استخدام المياه؛ فرض رسوم على استخدام المياه؛ 
). 5، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد  (المائيةّص بالموارد اونظام المعلومات الخ

مياه التي التعلّق بإدارة يجب على االتّحاد التنسيق مع الواليات في ما يوتجدر اإلشارة إلى أنه 

                                                            
  .3، الماّدة المائية السياسة الوطنّية للموارد  53



، الماّدة المائيةة للموارد السياسة الوطني (تشكّل مصلحة مشتركة بينه وبين تلك الواليات
4.(54  

   تنظيم استخدامات المياه2.2.3

  االستفادة من المياهة المياه وإرساء حقوق  ملكّي2.2.3.1

جزئّياً  مطلقاً أن يفترض نقالًإن المياه هي ملك عاّم وكّل منح لحقّ استخدام المياه ال يمكن 
وتشير السياسة الوطنّية ). 18 و1، الماّدتان المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (للمياه نفسها 

  : حقّ استخدام المياه لألغراض التالية الحكومة تمنح أنالمائيةللموارد 

 ة  بغرض االستهالك النهائي أو االستخدام في عملّيأّي تحويل للمياه أو حصرها
 .إنتاجّية

  جوفّية بغرض االستهالك النهائي أو االستخدام ال طبقات المياهأّي استخراج للمياه من
 .في عملّية إنتاجّية

  جسم مائي في مياه الصرف والمجاريرمياه تصريف. 

  كهرمائيةالطاقة الأّي استخدام للمياه لتوليد. 

                                                            
البحيرات واألنهار وأّي "من الدستور البرازيلي أن ملكّية االتّحاد تضّم، من بين أمور أخرى، ) III (20تعتبر الماّدة   54

 عبر األراضي التي يملكها؛ المياه التي تمّر بين الواليات؛ المياه التي تخدم كحدود مع بلدان أخرى؛ المياه مجاري مائّية تمّر
من ." التي يمتّد مجراها إلى أراضٍ أجنبّية أو التي تنبع من تلك األخيرة فضالً عن تلك المتاخمة لألراضي وشواطئ األنهار

كّية الواليات تضّم، من بين أمور أخرى، المياه السطحّية والجوفّية سواء كانت على أن مل) I (26جهة أخرى، تنّص الماّدة 
متدفّقة أو نابعة أو في خّزانات، وفي الحالة األخيرة، تستثنى، بموجب القانون، الخّزانات التي تنشأ عن أعمال يقوم بها 

  ."االتّحاد



 جسم مائيا وجودتها في أّي االستخدامات األخرى التي تؤثّر في تدفّق المياه وكمّيته 
 ). 12، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (

تلبية حاجات : لية حقّ استخدام المياه في االستخدامات التا الحكومةمنحال ضرورة ألن ت
 والتصريفات المائية واألحواض  المياهتحويل؛ وة في المناطق الريفّيةالمجموعات السكاني

  ).4، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد " (ي أهمّيةغير ذتُعتبر "التي 

، على منح حقّ استخدام المورد المائي لتوليد الطاقة الكهربائّية أن 12عمالً بأحكام الماّدة 
هذا ويخضع كّل منح لحقّ استخدام المياه إلى الشقّ . المائية في الخطّة الوطنّية للموارد يرِد

 المطّبقة كما المائيةلخاّصة باستخدام األراضي والوارد في خطّة الموارد المتعلّق باألولوّيات ا
، )13، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (عليه تكريس مبدأ االستخدامات المتعّددة للمياه 

السياسة الوطنّية (أنه قابل للتجديد ب مع العلمعلى أالّ تتخطّى مّدة المنح خمسة وثالثين عاماً، 
  ). 16، الماّدة المائيةموارد لل

 هي مخططات عاّمة تضع أسس السياسة الوطنّية للمياه وإدارة المائيةإن خطط الموارد 
هذا وتشير ). 6، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد ( وكذا أسس تطبيقهما المائيةالموارد 

ع بجدول زمنّي يتالءم والمّدة  هي طويلة األمد ويجب أن تتمتّاتخططم إلى أن تلك ال7الماّدة 
هذا وعليها أن تتضّمن المعلومات . التي يجب أن تطّبق خاللها البرامج والمشاريع المقترحة

  :  اآلتية

  ؛المائيةتشخيص للوضع الحالي للموارد 

 اني وتطّور النشاطات المنتجة وأنماط استخدام األراضي؛تحليل للنمو السك 



 نوعيةة وال والطلب عليها لجهة الكميالمائيةة للموارد بيان حول اإلمدادات المستقبلّي 
 باإلضافة إلى تحديد مناطق النزاع المحتملة؛

  فضالً عن نوعيتهاتها وترشيد استخدام المياه وتحسين كمي لبلوغهااألهداف الواجب 
 باعها لبلوغ تلك األهداف؛التدابيرالواجب ات

 أولوّيات منح حقوق استخدام المياه؛ 

  المتعلّقة برسوم استخدام المياه ومعاييرها؛التوجيهات 

 السياسة  (المائية استخدام المياه بغية حماية الموارد اقتراحات إنشاء مناطق يحظّر فيها
    55).6، الماّدة المائيةالوطنّية للموارد 

   استخدام المياه وتحويله تخصيص حق2.2.3.2

حكام تؤّمن توجيهات محّددة حول كيفّية  أّية أالمائيةال تتضّمن السياسة الوطنّية للموارد 
إالّ أن القانون ينّص على استحداث خطط الستخدام المياه . تخصيص حقوق استخدام المياه

، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (لجميع أحواض األنهار والواليات والبلد بكامله حتّى 
  وفقاً لالستخدامات  المائيةجساماألنيف ، يجب على السلطات تص9 وعمالً بأحكام الماّدة ).8

ستخدام األكثر شيوعاً لكّل االالتأكّد من تالءم جودة المياه مع ) أ(وذلك بغية لها األساسّية 
أّما بالنسبة إلى . ث من خالل العمل الوقائي كلفة مكافحة التلوالحّد من )ب(جسم مائي و

                                                            
 :Issues Affecting the Irrigation and Drainage Sectors in Latin America سيماس، خوسيهأنظر   55
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 أّية أحكام المائيةاسة الوطنّية للموارد تحويل حقوق االستفادة من المياه، ال تتضّمن السي
  .ترعى هذه المسألة

   استخدام المياهق فقدان ح2.2.3.3

 منح حق استخدام المياه بصورة جزئّية أو كاملة إّما ألجل غير محّدد أو خالل يمكن تعليق
 بشروط منح الحق أو لم يستخدم  يتقّيد صاحب الحق الممنوحفي إذا لمفترة زمنية محّددة 

وارد لثالث سنوات متتالية؛ إذا كانت هناك حاجة ملّحة للمياه بسبب وقوع كارثة؛ إذا كان مال
 دعت الحاجة إلى تأمين ؛ أو إذاعكسهلذلك التعليق ضرورّياً لتجنّب أّي تدهور بيئّي خطير أو 

ة السياسة الوطنّي(المياه لالستخدامات التي تتمتّع باألولوّية وذلك لمصلحة المجتمع األهلي 
   56).15، الماّدة المائيةللموارد 

   حماية المياه2.2.4

 المياه نوعية إلى أنه من بين أهداف قانون المياه حماية المائيةتشير السياسة الوطنّية للموارد 
كما تتضّمن تلك السياسة ). 12، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (وكمّيتها وتدفّقها 

ث المياه وحمايتها، نذكر منها على سبيل المثال الماّدة  مسألة تلواماً تتناول بشكل خاّصأحك

                                                            
دي أزيفيدو، .  تالبالتار، لويس غابري.  ألكسندر ملى تحليل لحقوق االستفادة من المياه في البرازيل، أنظرلالطّالع ع  56

-، سلسلة المياهDecision Support Systems for Water Rights in Brazilمانويل ريغو وروبم ال لينا بورتو، 
  ).2003البنك الدولي،  (3البرازيل رقم 



9) ii ( وفقاً الستخداماتها الرئيسّية أن المائية تصنيف األجسام من شأنالتي جاء فيها أنه 
  57.ث من خالل األعمال الوقائيةلوالحّد من كلفة مكافحة التيرمي إلى 

منها إلى ) VI (5 في الماّدة المائيةلموارد على صعيد آخر، تتطّرق السياسة الوطنّية ل   
 ومعالجة وتخزين  نظام لجمعإنه. المائيةمات المتعلّقة بالموارد موضوع نظام المعلو

السياسة الوطنّية ( والعوامل المرتبطة بإدارتها المائية المعلومات المتعلّقة بالموارد واستخراج
النظام فهي جمع وتوحيد وبثّ البيانات المتعلّقة أّما أهداف هذا ). 25، الماّدة المائيةللموارد 

 وكمّيتها في البرازيل؛ تحديث المعلومات حول مدى توفّر المياه في المائية الموارد نوعيةب
السياسة  (المائيةكّل أنحاء البلد والطلب عليها؛ وتأمين العون في تحضير خطط الموارد 

نفاذ إلى البيانات والمعلومات في هذا النظام هو إن ال). 27، الماّدة المائيةالوطنّية للموارد 
  ).26، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد " (لكّل فئات المجتمع"مضمون 

  ة للمياه تنظيم البنية التحتي2.2.5

 مسألة تنظيم البنية التحتّية للمياه المائيةال يتناول أّي حكم من أحكام السياسة الوطنّية للموارد 
 المائية باإلشارة إلى أن أدوات السياسة الوطنّية للموارد 25فقد اكتفت الماّدة . ّصبشكل خا

.  تعالج عّدة مسائل منها البنية التحتّيةالمائيةتتضّم، من بين أمور أخرى، خططاً للموارد 
 من قانون الوكالة الوطنّية للمياه أن الفرع التنفيذي 25باإلضافة إلى هذا، جاء في الماّدة 

تي تديرها ّبق مبدأ المركزّية النشاطات لجهة تشغيل الخّزانات والقنوات واألنابيب السيط
ة وصيانتها كما أنه سينفّذ مشاريع متعلّقة بالبنى التحتّية تشكّل جزءاً من فدراليلحكومة الا

                                                            
 Brazil: Managingدي أزيفيدو، .  تاليوز، مارتن غامبريل ولويس غابريليس، غوردون هأنظر سيرجيو مارغو  57
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ة ، تمنح الماّدوكما سيظهر الحقاً. النظام البرازيلي المترابط الذي يشغّله مشغّل الشبكة الوطني
 من قانون الوكالة الوطنّية للمياه الوكالة المذكورة السلطة على السياسة الوطنّية للموارد 4

  .المائية

 2004 لعام 11.097  رقمفدراليعلى صعيد موازٍ، اعتمدت البرازيل مؤخّراً القانون ال
ى  الذي ينظّم عملّيات التخطيط لمشاريع البنين القطاعين العام والخاصحول الشراكات ب

   .التحتّية، ومنها مشاريع البنى التحتّية للمياه، والموافقة عليها وتقديم العروض حولها

   التدابير المؤسساتية2.2.6

فهو يقوم . المائية دوراً في تطبيق السياسة الوطنّية للموارد فدرالييؤّدي الفرع التنفيذي ال
شغيله؛ يمنح حقوق استخدام المياه  وتالمائيةبالخطوات الالزمة لتطبيق النظام الوطني للموارد 

ة؛ ينشئ نظام المعلومات فدرالياستخداماتها ويراقبها ضمن نطاق صالحّية الحكومة الوينظّم 
في اإلدارة البيئّية  المائية ويديره؛ ويساعد على ضّم إدارة الموارد المائيةالمتعلّقة بالموارد 

  ).29، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (

 الذي ُأنشأت بموجبه الوكالة 9.984 تّم اعتماد القانون رقم 2000يوليو / تموز17في 
 وتنّسق النظام المائيةة تطّبق السياسة الوطنّية للموارد فدرالي وهي وكالة ،الوطنّية للمياه

 من القانون المسؤولّيات التي تقع على عاتق 4تعّدد الماّدة . المائيةالوطني إلدارة الموارد 
  :وكالة، ومنهاال

ة المتعلّقة فدرالياإلشراف على األعمال واألنشطة التي تنجم عن التقّيد بالتشريعات ال .1
  فضالً عن مراقبتها وتقييمها؛المائيةبالموارد 



 وذلك ةفدرالي الالتي تديرها الحكومة المائية لألجسام المائيةمنح حقّ استخدام الموارد  .2
 عبر تراخيص يتّم إصدارها؛

 التي المائيةدراسات التقنّية حول المبالغ التي يجب اقتطاعها بالنسبة للموارد تحضير ال .3
 ة؛فدراليتديرها الحكومة ال

تخطيط األعمال اآليلة إلى تجنّب آثار موجات الجفاف والفياضانات أو الحّد منها  .4
  58.وتنفيذها

 صالحّياتها، ة مسؤولة، ضمن مناطقفدراليإن الفروع التنفيذّية للواليات والمقاطعات ال
قني لمشاريع القيام باإلشراف التنظيم هذا االستخدام ومراقبته؛ عن منح حق استخدام المياه وت

المساعدة  تابعة للدولة وإدارتها؛ والمائيةإنشأ أنظمة معلومات متعلّقة بالموارد اإلمداد بالمياه؛ 
، الماّدة المائيةطنّية للموارد السياسة الو( إلى اإلدارة البيئّية المائيةفي ضّم إدارة الموارد 

30.(59    

من ممثلين عن الوزارات ) المجلس الوطني (المائيةيتألف المجلس الوطني للموارد 
 أواستخدامها؛ من ممثلين تعّينهم مجالس الواليات المائيةواألقسام التي تعنى بإدارة الموارد 

 والمنظمات المدنّية التي المائيةد ؛ ومن ممثلين عن مستخدمي الموارالمائيةالمعنّية بالموارد 

                                                            
غامبرل، . دي أزيفيدو، مارتن ب.  تالظر أبل ميجيا، لويس غابرياه، أنلالطّالع على تحليل لدور الوكالة الوطنّية للمي  58

-، سلسلة المياهWater, Poverty Reduction and Sustainable Developmentبالتار وثيلما تريتش، . ألكسندر م
  ).2003البنك الدولي،  (4البرازيل رقم 

 An Historical Perspective on theستودارت، . سي.كامبوس وتيسيانا م. أنظر جوزيه نلسون، ب  59

Administration of Water in Brazil ،25 2000 (148 المياه الدولية.(  

  



 34هذا وتنّص الماّدة ). 34، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد  (المائيةتعنى بالموارد 
 واحد للعدد اً ال يمكن أن يتعّدى النصف زائدفدراليعلى أن عدد ممثلي الفرع التنفيذي ال

 ومنطقة المائيةالموارد ووزير البيئة يرأس هذا األخير و. اإلجمالي ألعضاء المجلس الوطني
 وتشكّل أمانته الهيئة داخل) 36، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (األمازون القانونّية 

 المائية ومنطقة األمازون القانونّية المسؤولة عن إدارة الموارد المائيةوزارة البيئة والموارد 
  : المجلس الوطنيمهامنجد من بين ). 45لماّدة ، االمائيةالسياسة الوطنّية للموارد (

 إلى غيره المائية في ضّم تخطيط الموارد ، على مختلف مستويات الحكومة،المساعدة .1
  ؛من التخطيطات

 في النزاعات التي تنشأ بين مجالس الواليات المعنّية بالموارد ، كمالٍذ أخير،الفصل .2
 ؛المائية

 وقعها نطاق الوالية التي تُطّبق خطّىالتي يت المائيةمراجعة خطط استخدام الموارد  .3
 فيها؛

 أو لجان المائيةمناقشة كّل األسئلة التي تطرحها مجالس الواليات المعنّية بالموارد  .4
 أحواض األنهار؛

 ؛المائيةمراجعة اقتراحات تعديل التشريعات المتعلّقة بالموارد  .5

 وعملّيات النظام المائية وضع توجيهات جديدة حول تطبيق السياسة الوطنّية للموارد .6
 ؛المائيةالوطني إلدارة الموارد 

قبة تنفيذ الخطّة الوطنّية االموافقة على اقتراحات إنشاء لجان أحوض األنهار ومر .7
 ؛المائيةللموارد 



وضع معايير شاملة لمنح حقوق استخدام المياه وتحديد الرسوم الواجب فرضها بعد  .8
     ).35، الماّدة ئيةالماالسياسة الوطنّية للموارد (ذلك 

؛ مجالس المائية من المجلس الوطني للموارد المائيةيتألف النظام الوطني إلدارة الموارد  
؛ لجان أحواض األنهار؛ المائيةة المعنّية بالموارد فدراليالواليات ومجالس المقاطعات ال

؛ المائيةد الهيئات على مختلف مستويات الحكومة التي ترتبط صالحّيتها بإدارة الموار
تنسيق : أّما أهدافه فهي التالية). 33، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد  (ووكاالت المياه

؛ الفصل، على المستوى اإلداري، في أّية نزاعات مرتبطة المائيةاإلدارة المتكاملة للموارد 
نظيم واإلشراف على ؛ تخطيط وتالمائيةتطبيق السياسة الوطنّية للموارد  ؛المائيةبالموارد 

 والمحافظة عليها واستردادها؛ وتشجيع فرض الرسوم على استخدام المائيةاستخدام الموارد 
  ).30، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (المياه 

   سلطات أحواض األنهار2.2.6.1

اطعات ة؛ الواليات أو المقفدراليتتألف لجان أحواض األنهار من ممثلين عن الحكومة ال
ة الكائنة فيها اللجان؛ البلديات الكائنة فيها اللجان؛ مستخدمي المياه في المناطق الواقعة فدراليال

 التي كانت ناشطة في منطقة المائية نطاق عملها؛ والوكاالت المدنّية المعنية بالموارد ضمن
أراضٍ ر يتضّمن إذا كان حوض النه). 39، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (الحوض 
 شعوب األصلّية، ينبغي على اللجنة أن تضّم ممثلين عن مجتمعات الة األصلّيبالشعوبخاّصة 

السياسة الوطنّية  (مؤسسة الهنود الوطنية باإلضافة إلى ممثّلين عن لها مصلحة في النهرالتي 
ة الوطنّية للموارد السياس(تنتخب كل لجنة رئيسها  هذا و).3 فقرة، 39، الماّدة المائيةللموارد 
  ).40، الماّدة المائية



 المائية سمح المجلس الوطني أو مجلس الوالية المعني بالموارد وكالة مياه كل تُعتبر
السياسة الوطنّية ( األمانة التنفيذية لكل لجنة ، بناًء على طلب لجنة حوض النهر،بإنشائها
  ، على سبيل البيان ال الحصر،الوكاالتمهام تلك من بين نجد و). 41، الماّدة المائيةللموارد 

خدمي المياه، جباية الرسوم على استخدام المياه وإدارة نظام المعلومات تحفظ الئحة بمس
 الالزمة  بالترتيبات، عند االقتضاء،القيام في منطقة عملها؛ المائيةالمتعلقة بالموارد 

ساعدة في إدارة لجان أحواض  في منطقة عملها؛ والمالمائيةللدراسات حول إدارة الموارد 
  ).44، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد (األنهار 

يغطّي نشاط لجنة حوض النهر الحوض بكامله وأّية أحواض فرعية واقعة ضمن منطقة 
الحوض األساسي ومجموعة أحواض األنهار أو أحواض األنهار الفرعية المجاورة للحوض 

تعزيز : وتتضّمن مهامها التالي). 37، الماّدة المائية للموارد السياسة الوطنّية(األساسي 
يانات المشاركة في اللجنة؛ ؛ تنسيق عمل الكالمائيةالنقاش حول المسائل المتعلّقة بالموارد 

 لحوض النهر المائية؛ الموافقة على خطّة الموارد المائيةالفصل في النزاعات حول الموارد 
؛ إقتراح المائيةوارد للحصول على رسوم على استخدام المات ومراقبة تنفيذها؛ إنشاء آلّي

ة المتعّددضها؛ ووضع المعايير المتعلّقة بتكاليف مشاريع االستخدامات الرسوم الواجب فر
، المائيةالسياسة الوطنّية للموارد ( العاّمة أو المشتركة وتعزيز توزيعها التي تخدم المصلحة

   60).38الماّدة 

                                                            
 من قانون الوكالة الوطنية للمياه على أن تتأكّد الوكالة الوطنّية للمياه من تقّيد عملّياتها 4باإلضافة إلى هذا، تنّص الماّدة   60

 وتوجيهاتها وأدواتها ومن القيام بها بصورة متناغمة مع الهيئات العامة والمنظمات يةالمائبأهداف السياسة الوطنّية للموارد 
هذا ويفرض القانون اآلنف الذكر على الوكالة أن . المائيةالخاصة التي تشكّل بمجموعها النظام الوطني إلدارة الموارد 

  .  المائيةتؤمن الدعم للواليات لجهة إنشاء منظمات إدارة الموارد 



  ة واللجان االستشارّيمستخدمي المياه رابطات 2.2.6.2

تضّم " المائيةمنظمات مدنية للموارد " على إنشاء المائيةتنّص السياسة الوطنّية للموارد 
السياسة الوطنّية للموارد  (بالمقاطعاترابطات مستخدمي المياه اإلقليمية والمحلية والخاصة 

هئيات أو تركيبتها، بل اكتفت باإلشارة في بيد أنها لم تعّدد مهام تلك ال). 47، الماّدة المائية
 المشاركة في النظام الوطني مكّن منتللت" تأسيسها بصورة قانونّية"، إلى وجوب 48الماّدة 

 أحكام تتناول بشكل  أّيةالمائيةهذا وال تتضّمن السياسة الوطنّية للموارد . المائيةللموارد 
  .خاص مسألة اللجان االستشارية

  المالية التدابير 2.2.7

إن الغرض من فرض الرسوم على االستفادة من المياه هو اإلقرار بأن المياه سلعة اقتصادّية 
والتشجيع على االستخدام الرشيد للمياه فضالً عن جمع المداخيل لتمويل البرامج التي ترِد في 

أحكام الماّدة  وعمالً ب61.)19، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد  (المائيةخطط الموارد 
في حالة تحويل : على السلطات أن تراعي العناصر التالية عند تحديد تلك الرسوميتعّين ، 21

المياه وتجميعها واستخراجها، كمّية المياه المنقولة باإلضافة إلى التغّيرات الناجمة عن 
كمّية المواّد  في المياه،  النفاياتتصريفالتي تطرأ على تدفّق المياه؛ وفي حالة واالستخدام 

  .وطبيعتها في المياه تصريفها تّمالتي 

عند توزيع األموال الناجمة عن تحصيل الرسوم، ينبغي على السلطات أن تعطي أولوّية 
تخصيص الرسوم لغرض تمويل كما ينبغي . لحاجات حوض النهر الذي ولّد تلك األموال

                                                            
 Water Charges: Paying for the Commons inا، كلير شتراوس وفاطمة بايفا، جبرا. ف. أنظر بينيديتو ب  61

Brazil ،21 2005 (119 المائية المجلة الدولية لتنمية الموارد.(  



 ذات الصلة ولغرض تحّمل ائيةالمالدراسات والبرامج والمشاريع الواردة في خطط الموارد 
يانات التي تشكّل جزءاً من النظام الوطني  للوكاالت والكنفقات التنفيذ والنفقات اإلدارية العاّمة

باإلضافة إلى هذا، يمكن ). 22، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد  (المائيةإلدارة الموارد 
، بغية تمويل المشاريع واألعمال 22موجب الماّدة  ب،"ّي قيدبدون أ"استخدام األموال المحّصلة 

 وكمّيتها ونسبة التدفّق فيها لمنفعة المائية األجسام نوعيةالعاّمة التي من شأنها أن تغّير 
   62.المجتمع المحلي

  النزاعات حل تطبيق التنظيمات و2.2.8

   تطبيق التنظيمات2.2.8.1

 بعضاً من االنتهاكات المرتبطة باستخدام لمائيةا من السياسة الوطنّية للموارد 49تعدد الماّدة 
المياه السطحية أو الجوفية، ومنها تحويل المياه أو استخدامها ألّي غرض كان بدون الحصول 
على حق استخدام المياه لهذا الغرض؛ البدء أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يغّير نسبة تدفّق 

استخدام المياه أو القيام بأعمال أو خدمات متعلّقة  وكمّيتها بدون إذن مسبق؛ نوعيتهاالمياه و
 تخّل بشروط منح الحق؛ التزوير في قياس كمّية المياه المستخدمة؛ واإلخالل بالتنظيمات ابه

 جزاءاتيمكن أن يخضع هذا اإلخالل إلى مجموعة . ة المرتبطة بهذا القانونواألحكام اإلدارّي
السياسة الوطنّية للموارد ( المؤقتة والدائمة  االحترازّية واألوامرواللوم الكتابيمنها الغرامات 

                                                            
 Water Pricing Experiences—An Internationalلالطّالع على نقاش حول تسعير المياه في البرازيل، أنظر   62

Perspective ي، أرييل دينار وأشوك سوبرامانيان، منشورات البنك الدول (32، 386، الورقة التقنية للبنك الدولي رقم
 The Political Process Behind theدي أزيفيدو وموزا أسد، .  تالأنظر أيضاً لويس غابري). 1977

Implementation of Bulk Water Pricing in Brazil in The Political Economy of Water Pricing 

Reforms 321)  ،2000أرييل دينار، منشورات جامعة أوكسفورد.(  



ويمكن أن تُستأنف أمام " سؤولةالسلطة الم" تفرضها الجزاءاتتلك . )50، الماّدة المائية
  ).50، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد " (السلطة اإلدارّية المختّصة"

  النزاعات حل 2.2.8.2

 مخّول بالفصل في أّية نزاعات تتعلّق بالموارد المائيةة الموارد إن النظام الوطني إلدار
أّما لجان ). 32، الماّدة المائيةالسياسة الوطنّية للموارد " (على المستوى اإلداري "المائية

ات المتعلقة بالفصل في النزاع"  المرجع اإلداري األولبصفتها"أحواض األنهار فهي مخّولة ، 
 قراراتها هذا ويمكن استئناف). 38، الماّدة المائيةياسة الوطنّية للموارد الس (المائيةبالموارد 

السياسة الوطنّية للموارد  (المائيةأمام مجلس الوالية أو المجلس الوطني المعني بالموارد 
   ).38، الماّدة المائية



   الكاميرون2.3

   اإلطار القانوني2.3.1   

  : في الكاميرونلمائيةا الموارد مرتبطان بقانون تشريعانثّمة 

 رقمالتشريع   ، الذي يرعى كّل 1998أبريل / نيسان14الصادر في   005‐98
 ؛)005‐98قانون(المياه المعدنّية ومياه الينابيع  باستثناء المائيةالموارد 

 90، المعّدل بالقانون رقم 1979يونيو /الصادر في حزيران 10‐79 رقم تشريعال‐

لهذه األغراض، ). 10‐79قانون ( والمياه المعدنية الذي يرعى مياه الينابيعو 16
على أنها المياه التي تتّم المتاجرة بها لالستهالك " مياه الينابيع"ُعرفت كّل من 

البشري، والتي قد تتضّمن أو ال معادن أو غازاً بدون ذكر خصائصها العالجّية 
ه التي عادة ما تتضّمن على أنها الميا" المياه المعدنّية"و) 1، الماّدة 10‐79قانون (

، 10‐79قانون ( أو اإلثنين معاً وتتمتّع بخصائص عالجّية إّما أمالحاً أو غازات
 ).   1الماّدة 

  المبادئ واألولويات الرئيسية 2.3.2

قانون (على أن المياه هي مورد طبيعّي تحميه الدولة وتديره  005‐98ينّص القانون رقم 
  )).1 (2، الماّدة 005‐98

  تنظيم استخدامات المياه 2.3.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.3.3.1

  :نواع المياه التالية أ005‐98يحّدد القانون رقم 



 التي تعني المياه الجارية؛" المياه السطحية" .1

 المياه المتسللة؛التي تعني " المياه الجوفية" .2

ة للشرب، سواء كانت معدنية أم اه صالحالتي تعني المياه التي تباع كمي" مياه الينابيع" .3
  وبدون اإلشارة إلى خصائصها العالجّية؛،غازية أم الو ال

 وتتمتّع التي تعني المياه الجوفية التي تحوي على معادن مذابة" المياه المعدنية" .4
 63.بخصائص عالجّية

دنية ومياه  إلى أن المياه المع10‐79 من القانون رقم 2شير الماّدة باإلضافة إلى هذا، ت
  . الينابيع خاضعة لسلطة الدولة

تكون الدولة مسؤولة عن إصدار التنظيمات التي ترعى استخدام المياه السطحية والجوفية 
قانون ( مياه الشرب ونوعية)) 1 (10الماّدة ، 005‐98قانون (ألغراض صناعية وتجارية 

يمنع استغالل المياه السطحية  أن 64ولكن، يمكن لوزير الطاقة والمياه). 12، الماّدة 005‐98
  65:والجوفية في الحاالت التالية

 خطر تعّرض الجدول للجفاف؛ .1

 واضح للمياه؛ث الالتلو .2

                                                            
  . 3، الماّدة 005-98قانون رقم   63

 إلى المائية، أوكلت مسؤولية الموارد 2004ديسمبر / كانون األول8 الصادر في 2004/322 بموجب المرسوم رقم  64
  .لمناجم والطاقة والمياه السابقةوزارة الطاقة والمياه بدالً من وزارة ا

  .9، الماّدة 005-98 قانون رقم  65



  الصحة العامة؛تهديد .3

 .نالمصلحة والمنفعة العامتا .4

   تخصيص حق استخدام المياه2.3.3.2

دها القانون  صناعية وتجارية إذناً مسبقاً وتسديد ضريبة يحّديتطلب استخدام المياه ألغراض
الشركات التي ُمنحت امتياز استغالل مياه  على أن تُستثنى، ))1 (10الماّدة ، 005‐98 قانون(

ولكن، )). 2 (10، الماّدة 005‐98قانون ( والتي تُعفى من هذا الشرط الشرب أو توزيعها
 دراسة وبغّض النظر عن تلك األحكام، على كل استخدام للمياه السطحية أو الجوفية أن تسبقه

. ))3 (10الماّدة ، 005‐98قانون ( هذا االستخدام على البيئة ونوعية حياة السكان أثرتقييم 
  ).13، الماّدة 005‐98قانون(وهناك إذن خاّص الستغالل مياه الينابيع والمياه المعدنية 

   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.3.3.3

  . مسألة تحويل حقوق االستفادة من المياهح بوضوأّية أحكام تتناولتشريعان ال يتضّمن ال

  خدام المياهتس فقدان حق ا2.3.3.4

أّية أحكام تتناول بوضوح مسألة فقدان المستخدمين لحقّهم باستخدام تشريعان الال يتضّمن 
. 66ينّص على فرض عقوبات على كّل من يخّل بالقانون 005‐98المياه، إال أن القانون رقم 

يتحّمل المسؤولّية المدنية مباشرةً كّل من تسبب بضرر جسدّي أو مادّي ، 14فبموجب الماّدة 
  .نتيجة النوعية السّيئة لمياه الشرب التي تّم توزيعها
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 إلى أنه ال يمكن تعديل اإلذن باستخدام مياه الينابيع 10‐79 من القانون رقم 7شير الماّدة ت
تقضي بإمكانية تعليق اإلذن من قبل وزارة ، ف13أما الماّدة . والمياه المعدنية إال بعد مراجعته

الطاقة والمياه في حاالت معّينة كعدم استغالل منبع المياه لسنتين والحاالت التي تهّدد الصحة 
  .ثوالعامة وأخيراً، التل

   حماية المياه2.3.4

أحكاماً مفّصلة ترعى حماية نوعية المياه وتحظّر أّي عمل  005‐98يتضّمن القانون رقم   
  :  التي من شأنها أنمخارج المياهإنشاء تصريف وكال

 تغّير نوعية المياه السطحية أو الجوفية أو مياه البحر داخل حدود البلد؛ .1

  وتحت المياه؛المائية تهديد الصحة العامة والحيوانات والنبات .2

 67.إثارة التساؤالت حول التنمية االقتصادية والسياحية .3

أّي  تشكّل يف إذا ما ُأثبت بعد التحقيق أنها التصرالل ولكن، يمكن للوزارة أن تسمح بأعما
  )).2 (4، الماّدة 005‐98قانون  (خطر

 على وجوب تأمين مياه الينابيع والمياه المعدنية للعاّمة إذا ما 10‐79ينّص القانون رقم 
إال أنه، ووفق شروط معّينة ترد في كّل إذن يمنح، يمكن تأمين المياه . استخرجت من المنبع

ة بعد معالجتها ونقلها بواسطة األنابيب أو بعد مزجها مع أنواع مياه أخرى ذات إلى العاّم
، على أن تتولّى وزارة الطاقة والمياه مسؤولّية )6، الماّدة 10‐79قانون (خصائص عالجّية 
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، 10‐79قانون (عن تحليل نوعية المياه معاينة المنشآت التي تُشّيد لتلك األغراض فضالً 
  ).10ة الماّد

   تنظيم البنية التحتية للمياه2.3.5

ياه، بينما اكتفى القانون إلى مسألة تنظيم البنية التحتية للم 005‐98لم يتطّرق القانون رقم 
 باإلشارة إلى أن وزارة الطاقة والمياه مخّولة بمعاينة المنشآت التي تُشيَّد 10‐79رقم 

    68.عدنيةلالستخدام التجاري لمياه الينابيع والمياه الم

   التدابير المؤسساتية2.3.6

 10‐79مؤسساتية ولكن القانون رقم بوضوح مسألة التدابير ال 005‐98لم يتناول القانون رقم 
 10، الماّدتان10‐79قانون ( بمعاينة منشآت المياه ينّص على أن وزارة الطاقة والمياه مخولة

لك التنقيب عن مياه الينابيع والمياه عليها وضع الئحة بمنابع المياه وكذيتعّين ، كما )12و
على تشريعان المن جهة أخرى، لم يأِت ). 4، الماّدة 10‐79قانون (عنها المعدنية والتفتيش 

ذكر سلطات أحواض األنهار وال يتضمنان أحكاماً واضحة حول رابطات مستخدمي المياه أو 
  .اللجان االستشارية

   التدابير المالية2.3.7

نمية  لضمان تمويل مشاريع الت حساباً خاصاًقانون المالية،ضمن ، 005‐98م أنشأ القانون رق
وينّص القانون عينه على فرض أعباء على ). 25، الماّدة 005‐98قانون (المستدامة للمياه 
أّما القانون )). 1 (10ة ، الماّد005‐98قانون (غراض صناعية أو تجارية استخدام المياه أل
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 صاحب حقوق االستفادة من مياه الينابيع والمياه تسديدوجوب ، فيشير إلى 10‐79رقم 
   69. المعدنية رسوم المراقبة والتحليل، كما جاء في المرسوم

  النزاعات حل تطبيق التنظيمات و2.3.8

  تطبيق التنظيمات2.3.8.1

يقعان على وعية مياه الشرب وتطبيق القانون على أن مراقبة ن 005‐98القانون رقم ينّص 
من خالل توزيع مياه شرب  كما ينّص على أن أي شخص يتسّبب، 70.مراقبين محلّفينعاتق 
، الماّدة 005‐98قانون ( المسؤولية القانونّية يتحّملة النوعية، بضرر جسدّي أو مادّي سّيئ
 وبدون اإلخالل بالعقوبات التي ينّص عليها قانون العقوبات، يحّدد باإلضافة إلى هذا،). 14

سجن للمخلّين سلسلة من العقوبات الجزائّية، كالغرامات والالتشريع من هذا الفصل الثاني 
  ). 21 إلى الماّدة 15، من الماّدة 005‐98قانون (بالقانون 

 األذون من قبل وزارة الطاقة  بإمكانية تعليق10‐79 رقم على صعيد آخر، يقضي القانون
كثر من عامين والحاالت التي تهّدد  في حاالت معّينة كعدم استخدام منبع المياه ألوالمياه

كما يقضي بتدوين مخالفات القانون ). 13، الماّدة 10‐79قانون (ث  أو التلوالصحة العامة
، 10‐79قانون ( من الوكالء المفّوضين من قبل عناصر الشرطة وإدارة المناجم وغيرهم

ادرة الوثائق ذات الصلة ص يتمتّع هؤالء الوكالء بالسلطة للتحقيق بالمخالفات وم).15الماّدة 
يعاقب بغرامة مالية أو كن أن وكل من يتّهم بارتكاب مخالفة يم ).16، الماّدة 10‐79قانون (

   )).1 (21، الماّدة  005‐98قانون  (بالَسجن
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  النزاعات حل 2.3.8.2

النزاعات بين حاملي حقوق استخدام المياه حّل  على إمكانية 005‐98ينّص القانون رقم 
ولكن، ال يتضّمن أّي من القانونين ). 23، الماّدة 005‐98قانون (طرفين أو بالتحكيم ا البرض

تلك النزاعات بموجب حّل النزاعات بين المستخدمين؛ وعلى ما يبدو يتّم حّل أحكاماً حول 
    .القانون المدني



   الصين2.4

  

   اإلطار القانوني2.4.1

مملوكة "ّية على أن كّل المياه في الصين  من دستور جمهورية الصين الشعب9تنّص الماّدة 
 وتضيف أن الدولة مسؤولة عن التأكد من االستخدام الرشيد 71".من الدولة، أي من الشعب

 ألّي منظمة أو فرد تملّك أّي من تلك الموارد أو إلحاق الضرر يحقّللموارد الطبيعّية وال 
  .  بها

 في المائيةمسائل الموارد ) المياهقانون (يرعى قانون مياه جمهورية الصين الشعبّية 
وهناك أيضاً عدد من التشريعات األخرى المرتبطة بتنظيم المياه واستخدامها في  72.الصين

  :الصين وهي التالية

 73قانون الحماية البيئية في جمهورية الصين الشعبّية؛ 

 74قانون مصائد األسماك في جمهورية الصين الشعبّية؛ 

                                                            
اعتُمد خالل الجلسة الثانية للدورة التاسعة لمجلس الشعب الوطني وُأصدر للعمل به في إعالن مجلس الشعب الوطني في   71
  .1999مارس / آذار15

. 2002أغسطس / آب29اعتُمد في الجلسة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني في دورته التاسعة في  72
    . بهذا القانون1988عام وقد استُبدل قانون 

  .1989ديسمبر / كانون األول26اعتمده مجلس الشعب الوطني في   73

اعتُمد خالل االجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني بموجب قرار رئيس جمهورية الصين الشعبية   74
  .1986وليو ي/ تموز1 ودخل حّيز التنفيذ في 1986يناير / كانون الثاني20 في 34رقم 



  75الصين الشعبّية؛في جمهورية قانون الزراعة 

 76 المياه والتربة في جمهورية الصين الشعبّية؛قانون الحفاظ على 

  مكافحةقانون  (77 الفياضانات في جمهورية الصين الشعبّيةمكافحةقانون 
 ؛)الفياضانات

 قانون  (78 في جمهورية الصين الشعبّيةكافحتهث المياه ومقانون الوقاية من تلو
 ).ث المياهتلو

  األولويات الرئيسية المبادئ و2.4.2

 الصينية واستخدامها المستدام وإدارتها المائيةيرمي قانون المياه إلى تعزيز تنمية الموارد 
قانون المياه، الماّدة (وحمايتها بطريقة تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الصين 

ع العوامل والتشديد وغ هذه األهداف من خالل التخطيط الشامل مع مراعاة جميبلويجب ). 1
قانون ( المتعدد األغراض للمياه واالستفادة القصوى من المياه المستخدمة على االستخدام

                                                            
 و أصدر 1993يوليو / تموز2اعتُمد خالل االجتماع الثاني للجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني في دورته الثامنة في  75

   .1993يوليو / تموز2 ودخل حّيز التنفيذ في 1993يوليو / تموز2 في 6بموجب قرار رئيس جمهورية الصين الشعبية رقم 

 1991يونيو / حزيران29 للجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني في دورته السابعة في اعتُمد خالل االجتماع العشرين  76
   .1991يونيو / حزيران29 ودخل حّيز التنفيذ في 49وأصدر بموجب قرار رئيس جمهورية الصين الشعبية رقم 

  

امنة وأصدر بموجب قرار اعتُمد خالل االجتماع السابع والعشرين للجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني في دورته الث  77
  .1977أغسطس / آب29 ودخل حّيز التنفيذ في 88رئيس جمهورية الصين الشعبية رقم 

   .1996يوليو / أيار15 وُعّدل في 1984مايو / أيار11اعتُمد في  78



قانون المياه على الدولة وضع خطّة استراتيجية بغية تحقيق ذلك، يفرض ). 4المياه، الماّدة 
ى قاعدة أحواض  الوطنية ترعى مسائل استخدام المياه وحمايتها وإدارتها علالمائيةللموارد 

  ). 14قانون المياه، الماّدة (األنهار والمناطق 

 مع تفادي المنافع واستخدامها أن تتالءم ومبادئ تعزيز المائيةينبغي على تنمية الموارد 
 وكل تقع نحو أعلى النهر وأسفلهالمناطق التي وقوع الكوارث؛ الموازنة بين مصالح 

؛ والوقاية من الفياضانات المائيةتعّددة من الموارد ة؛ تعزيز االستفادة الم المعنّيالمناطق
اتّباع مبدأ العالج والتنمية الموّحدين للمياه السطحية وعليهما أيضاً ). 20قانون المياه، الماّدة (

من جهة أخرى، يقّسم قانون المياه استخدامات المياه إلى  ). 23قانون المياه، الماّدة (والجوفية 
وّية القصوى للحاجات المحلّية لسكان المدن والريف على حّد سواء تعطى األول: أولوّيات
قانون المياه، (ة والمالحة ، حاجات الزراعة والصناعة والبيئ، بالترتيب التنازلي ويتبعها
      ).21الماّدة 

   تنظيم استخدامات المياه2.4.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.4.3.1

، )2قانون المياه، الماّدة ( في الصين المياه السطحية والجوفية في آن المائيةرد تتضّمن الموا
يمارس مجلس الدولة حقوق الملكّية ). 3قانون المياه، الماّدة (وهي مملوكة بكاملها من الدولة 

 أو فرد يستخدم المياه القيام  كّل منظمةوعلى). 3قانون المياه، الماّدة (بالنيابة عن الدولة 



بطريقة ال تسيء إلى المصلحة العاّمة أو إلى الحقوق الشرعية ألشخاص آخرين لك بذ
    79).28قانون المياه، الماّدة (ومصالحهم 

   تخصيص حق استخدام المياه2.4.3.2

وضعت الدولة، بواسطة قسم إدارة المياه الخاضع لمجلس الدولة، نظام تراخيص لتخصيص 
ال يتضّمن قانون المياه أّية  ولكن، ).7ن المياه، الماّدة قانو(حق استخراج المياه واستخدامها 

 ويفرض فقط على أّي فرد أو منظمة تستخرج أحكام تفّصل خصائص نظام التراخيص هذا
، بما في ترخيصالمياه مباشرةً من أّي نهر أو بحيرة أو جدول تحت األرض التقّيد بشروط ال

باإلضافة إلى هذا، ينّص ). 48مياه، الماّدة قانون ال(ذلك تسديد رسوم المستخدمين الالزمة 
القانون على أنه يقع على عاتق مجلس الدولة تحديد متطلّبات نظام التراخيص وإجراءات 

  ). 48قانون المياه، الماّدة (تحصيل الرسوم 

ونيات الزراعية ااألول هو إمكانية استخدام التع. ثّمة استثناءان في خطّة منح التراخيص
 للتعاونيات وذلك بدون الحصول على  ملكّيتهاتعودانات التي ياه البرك والخّزوأعضائها لم

أّما الثاني فهو إمكانية استخدام األفراد لكمّية صغيرة من  ).7قانون المياه، الماّدة  (ترخيص
   ).48قانون المياه، الماّدة (المياه لالستخدام في المنازل وإلرواء بعض فئات من الماشية 

 على أن قسمي إدارة المياه وإدارة تخطيط التنمية يكونان مسؤولين معاً، 44ة تنّص الماّد
 الوطنية، عن التخطيط الوطني المائيةكجزء من مسؤولّياتهما المتعلّقة بإدارة الموارد 

 للحكومة أن تستحدث دنياكما تقضي  بأنه على المستويات ال. المتوسط والطويل األمد للمياه

                                                            
،     Water Resources Management in Asiaفريدريكسون، جيريمي بيركوف وويليام باربر، . أنظر هارالد د  79

  ).1993البنك الدولي،  (212 20 الورقة التقنية للبنك الدولي رقم 1



وسطة والطويلة األمد المتعلقة بالمياه على أن تتالءم مع الخطة الوطنية خططها الخاّصة المت
وعلى جميع تلك الخطط المتوسطة والطويلة األمد، . وخطط المستويات العليا للحكومة

في . تضيف الماّدة، التي ترعى استخدام المياه وتخصيصها أن تتخضع لموافقة مجلس الدولة
لسلطات الحكومية أن تستخدم حوض النهر كوحدة على ايتعّين استحداث تلك الخطط، 

   80).44قانون المياه، الماّدة (للتخصيص 

يجب أن ينتج عن كّل تلك الخطط نظاماً موحداً لمراقبة تخصيص المياه واستخدامها 
أن تضع وبموجب هذا النظام، ينبغي على الحكومة المركزّية ). 47قانون المياه، الماّدة (

ط على أن توّزع على األقاليم والمناطق المتمتّعة بحكم ذاتي والبلديات حّصة للمياه لكل نشا
عندها، تقرر المستويات الدنيا ). 47قانون المياه، الماّدة (الخاضعة لسلطة الحكومة المركزّية 

هذا يعني أن على ). 47قانون المياه، الماّدة (للحكومة كيفّية استخدام المياه الموّزعة لها 
ارة المياه التي هي أعلى من مستوى المقاطعة فضالً عن المنظمات اإلدارية جميع أقسام إد
قانون ( تتماشى و خطط المياه الشاملة ر استحداث خطط تخصيص مياه سنوّيةألحواض األنها
  ). 46المياه، الماّدة 

. ة في آنخططاً شاملة وخاّصتتضّمن الخطط االستراتيجية ألحواض األنهار والمناطق 
 واستخدامها وإدارتها المائيةلك العاّمة المتعلّقة بتنمية الموارد خطط الشاملة تونعني بال
أّما الخطط الخاصة التي يتم وضعها في سياق الخطط  ).15قانون المياه، الماّدة (وحمايتها 

الشاملة فهي تلك التي تتناول، من بين أمور أخرى، الوقاية من الفياضانات والرّي والمالحة 

                                                            
البنك  (China—Air, Land, and Water: Environmental Priorities for a New Millenniumأنظر   80

  ).2001الدولي، 



قانون  (المائية ومصائد األسماك وحماية الموارد كهرمائيةلمياه وتوليد الطاقة الوأمدادات ا
   ).14المياه، الماّدة 

 التي مستويات الحكومةباإلضافة إلى هذا، ينبغي على أقسام الحماية البيئية، على كّل 
لخطط الحكومة المركزية، أن تنشئ مناطق تشغيل المياه لمناطقها تتماشى واتعمل تحت إدارة 

قانون المياه، " (الكبرى"الشاملة لألنهار والبحيرات التي تصنّفها الدولة باألنهار والبحيرات 
ات من قبل القسم كما يجب أن تتم صياغة الخطط العملية لألنهار والبحير). 32الماّدة 

اإلداري لسلطة حوض النهر المختّصة بالتعاون مع قسَمي إدارة المياه والحماية البيئّية 
حال وفي كال الحالتين، يجب أن تُ). 32قانون المياه، الماّدة (لمستوى الحكومي المالئم ل

  ). 32قانون المياه، الماّدة (الخطّة التشغيلّية أمام مجلس الدولة ليراجعها ويوافق عليها 

تُجري أقسام إدارة المياه على المستوى الحكومي المالئم واألعلى من مستوى المقاطعة 
 في بناء منها، على أن يساعد كّل )16قانون المياه، الماّدة (ول خطط المياه تلك األبحاث ح

  ).16قانون المياه، الماّدة ( وعلم المياه المائيةنظام معلومات متعلّقة بالموارد 

 مياه األمطار في المناطق التي تعاني من نقص في المياه، على الدولة أن تشّجع تجميع
قانون المياه، الماّدة ( وتنميتها واستخدامها فضالً عن تحلية مياه البحر والمياه القليلة الملوحة

24.(   

   تحويل حقوق االستفادة من المياه وفقدانها2.4.3.3

ال يتضّمن قانون المياه أّية أحكام تتناول بوضوح مسألة تحويل حقوق االستفادة من المياه أو 
  .دارّيةويبدو أن تلك المسائل خاضعة لمراسيم إ. فقدانها



  حماية المياه 2.4.4 

قانون (ث المياه  ومنع تلوالمائيةينّص قانون المياه على أن الدولة مسؤولة عن حماية الموارد 
بإدخال " ث المياهتلو"أكثر تلك المسؤولية معّرفاً ث المياه يفّصل قانون تلو). 9المياه، الماّدة 

الخصاص الكيميائية أو الفيزيائّية أو البيولوجية أّية ماّدة إلى أّي جسم مائّي من شأنها أن تغّير 
النظام تؤذي أو اإلشعاعية للمياه بحيث تؤثّر في استخدامها أو تهّدد صّحة اإلنسان أو 

  ).60ث المياه، الماّدة قانون تلو(وعية المياه تضّر بناإليكولوجي أو 

مجلس الدولة مسؤوالً عن ث المياه، يكون قسم الحماية البيئّية التابع لبموجب قانون تلو   
أّما أقسام الحماية البيئية على المستويات الحكومية . وضع معايير وطنية للنوعية البيئية للمياه

). 7 و 6ث المياه، الماّدتان قانون تلو(الوطنية بأخرى محلية  فيمكنها أن تكّمل المعايير دنياال
 جميع المستويات الحكومّية أن تُدرج على أقسام إدارة المياه علىيتعّين باإلضافة إلى هذا، 

ث المياه  تلولوقاية منتدابير حماية بيئة المياه في خططها وعليها أيضاً أن تعتمد تدابير ل
ولكن، تكون أقسام الحماية البيئّية على مختلف ). 3ث المياه، الماّدة قانون تلو (كافحتهوم

الجيولوجيا وى المياه والصّحة العاّمة عاون مع أقسام المحافظة علتالمستويات الحكومّية، بال
في األنهار الكبرى  المائيةوالمناجم وإدارة البلديات فضالً عن وكاالت حماية الموارد 

ث المياه، قانون تلو(ود اآليلة إلى مكافحة التلوث ومراقبته مسؤولة عن اإلشراف على الجه
  ). 4الماّدة 

مياه على جميع المستويات الحكومية واألقسام باإلضافة إلى هذا، ينبغي على أقسام إدارة ال
 واستخدامها المائية في وضع خططها إلدارة تلك األجسام نتبهاإلدارّية ألحواض األنهار أن ت

الواقعة ضمن نطاق صالحيتها  المائية الموارد نوعيةالمحافظة على تدفّق النهر وكمّية وإلى 



 مع هذا الواجب، على مختلف المستويات  وانسجاما81ً).30قانون تلّوث المياه، الماّدة (
   82).8قانون تلّوث المياه، الماّدة (تصدة للمياه قالحكومية أن تطّور التكنولوجيا والصناعات الم

 األفراد والمنظّمات المعنّية بتنمية المياه واستخدامها بحماية ُيلزم قانون المياه جميع
 أيضاً بالتبليغ عن مستوى أّية ملّوثات لزمهم، وُي)6الماّدة ( التي تستخدمها المائيةالموارد 

يصّرفونها بشكل مباشر أم ال في جسم مائّي ما إلى قسم الحماية البيئّية في مجلس الدولة 
 وإذا ما شاركوا بأّية نشاطات تتضّمن تصريف ملّوثات في ).14قانون تلّوث المياه، الماّدة (

قانون تلّوث المياه، (الحماية البيئّية المحلّي جسم مائّي فعليهم أن يكونوا مسّجلين لدى قسم 
   83).14الماّدة 

 واألقسام اإلدارّية ألحواض ، على مختلف المستويات الحكومّيةتكون أقسام إدارة المياه
ولحماية ). 36قانون تلّوث المياه، الماّدة (األنهار مسؤولة عن مراقبة استخراج المياه الجوفية 

 ملّوثات أو إغراقها  أو أّيةمياه الصرف المنشآت والمؤسسات تفريغَ األخيرة، ُيحظّر على تلك
، ال يجب أن تتسّبب عالوة على هذا). 41قانون تلّوث المياه، الماّدة (في اآلبار أو الحفر 

قانون تلّوث المياه، الماّدة  (نوعيتهاإعادة التغذية االصطناعّية للمياه الجوفية بأّي تدهور في 
45.(84   

                                                            
  .12 إلى الماّدة 9أنظر أيضاً قانون تلّوث المياه، من الماّدة   81

 Transjurisdictional Water Pollution Management inلي وكجوجن وانغ، أونغ. أنظر أيضاً إدوين د  82

China: The Legal and Institutional Framework ،29 2004 (270 المياه الدولية.(  

 Non-Point Source Water Pollution in China: Current Status and Futureأنظر إدوين أونغلي،   83

Prospects ،292004 (299لدولية  المياه ا.(   

   .47. ، ص80أنظر الحاشية أعاله رقم  84



  يم البنية التحتية للمياه تنظ2.4.5

إن الحكومة، على مستوى المقاطعة أو أعلى، مسؤولة عن بناء مرافق للمحافظة على المياه 
تتالءم والخطّة الشاملة وينبغي على بناء جميع مشاريع المياه أن ). 5قانون المياه، الماّدة (

ا إذا م). 19 المياه، الماّدة قانون(للمياه وأن تتّم مراجعتها من قبل المستوى الحكومي المالئم 
ان مشروع المياه يقوم على الوقاية من الفياضانات، فعليه أن يكون مطابقاً ألحكام قانون ك
  ). 19قانون المياه، الماّدة ( الفياضانات كافحةم

تخزين المياه أن تحصل ة الزراعية التي تستثمر في مشاريع يجب على المنظمات التعاوني
). 25قانون المياه، الماّدة (ارة المياه على المستوى الحكومي المناسب على موافقة قسم إد

وفي هذا اإلطار، على ). 26قانون المياه، الماّدة (تشّجع الدولة تطوير القدرة الكهرمائّية 
الدولة مراعاة حاجات مكافحة الفياضانات وإمدادات المياه والرّي ومصائد األسماك وتكّدس 

قانون (بيئة البحرّية عند اتّخاذها قرارات تتعلّق بالطاقة الكهرمائّية الخيزران والجذوع وال
 من قانون المياه، على الدولة أن تضمن أيضاً 29 بموجب الماّدة ).27 و26تان المياه، الماّد

منح التعويضات لكّل من أجبر على إعادة التوطن ال إرادّياً نتيجة بناء الدولة لمشاريع 
   85.المياه

 أو تسّبب بإزهاق تخفيض مستوى المياه الجوفيةبناء إلى  أّي مشروع تنقيب أو ىأّدإذا ما 
األرواح بين األفراد أو داخل المنظّمات، فسيكون على شركة البناء أو التنقيب أن تتّخذ 

                                                            
تعتبر بعض البلدان أن مسألة إعادة التوطّن تشكّل جزءاً من المواضيع الكبرى المتعلّقة بالمياه ذلك أن معظم نشاطات   85

ي الهند أنظر شوهان، الحاشية لالطّالع على نقاش حول هذه المسألة ف. إعادة التوطن ناتجة عن مشاريع البنية التحتية للمياه
ولكن، كما سيظهر الحقاً في الفصل الثالث، تعتبر المسائل االجتماعية واالقتصادية المرتبطة .  الجزء الثاني2أعاله رقم 

   .بمشاريع البنية التحتية للمياه بالغة التعقيد، وبالتالي فهي ترتبط بمجموعة واسعة من األدوات القانونية والسياسات



واألمر سّيان  ).31قانون المياه، الماّدة (اإلجراءات التصحيحّية أو تدفع التعويضات الالزمة 
ستخدام المياه للزراعة، حيث تُلزم شركة البناء بدفع ضّر بناء مشروع باالنسبة إلى أب

  ).35قانون المياه، الماّدة (التعويضات 

ينبغي على أّي بناء يشّيد في نهر ما أن يتالءم والمعايير المعمول بها للوقاية من 
 ).38 الماّدة قانون المياه،( كما ينبغي أن تخضع خططه لموافقة قسم إدارة المياه ،الفيضانات

ة عن يتناول مخاطر تلّوث المياه الناجم البيئي ثرهذا ويتطلّب مشروع كهذا تقييماً لأل
  ).13قانون تلّوث المياه، الماّدة (المشروع وكيفّية مواجهتها 

   التدابير المؤسساتية2.4.6

م إدارّية  باإلدارة بواسطة أقساالمائيةاعتمدت الدولة نظام إدارة يجمع بين إدارة األحواض 
يخضع هذا النظام إلى سلطة قسم إدارة المياه التابع لمجلس الدولة ). 12قانون المياه، الماّدة (
إلضافة ا أعاله، يكون هذا القسم، ب2.4.3.2كما ورد في الجزء ). 12قانون المياه، الماّدة (

   86. الوطنيةالمائيةلَين عن إدارة الموارد و، مسؤتخطيط التنميةإلى قسم إدارة 

 المائيةباإلضافة إلى هذا، يكون قسم إدارة المياه مسؤوالً عن إدارة جميع الموارد 
ت الحكومية الدنيا وحمايتها ومعاينتها، بيد أنه عليه أن يعهد بتلك المسؤولّيات إلى المستويا

كما تقع على ). 13 و12قانون المياه، الماّدتان (المياه الواقعة ضمن نطاق صالحّيتها لجهة 
تقه مهّمة استحداث الخطط الشاملة ألحواض األنهار والبحيرات الكبرى ورفعها إلى مجلس عا

                                                            
 China: Agenda for Water Sector Strategy for Northطّالع على نقاش مفّصل للتدابير المؤسساتية أنظر لال  86

China 22040،  تقرير البنك الدولي-CHA) 92002مايو / أيار.(  



أّما بالنسبة إلى الخطط المتعلّقة باألحواض  87).17قانون المياه، الماّدة (الدولة ليوافق عليها 
والبحيرات األخرى، فيجب أن يضعها القسم اإلداري للحوض المعني ثم يوافق عليها 

كومي المناسب قبل رفعها إلى مجلس الدولة لتحظى بالموافقة األخيرة عليها المستوى الح
  ).17قانون المياه، الماّدة (

 على الحكومة بمستوياتها كافة أن تؤّدي الدور األساس في الرّي والمحافظة على المياه؛ 
دابير لتنظيم أخذ التشّبع بالمياه فيجب أن تنة والتالقلَو-وفي المناطق التي تحتاج إلى التمليح

كما ينبغي أن تأخذ التدابير لضمان سالمة ). 25قانون المياه، الماّدة (مستوى المياه الجوفية 
قانون المياه، (كل مشاريع المياه ولتعزيز اإلشراف على تلك المشاريع وإدارتها وسالمتها 

  ). 42الماّدة 

  ت أحواض األنهار وكاال2.4.6.1

مياه التابع لمجلس الدولة أن ينشئ وكاالت إدارّية ألحواض ينبغي على قسم المحافظة على ال
كافحة  تكون مسؤولة عن تنسيق تدابير م88)8قانون مكافحة الفياضانات، الماّدة (األنهار 

قانون مكافحة الفياضانات، (الفياضانات واإلشراف عليها وإدارتها ضمن مناطق صالحّياتها 

                                                            
مكافحة  من قانون 21 ولكن، كما ورد في الماّدة  "الكبرى"ال يتضّمن القانون أّي تعريف ألحواض األنهار والبحيرات  87

إلى أحواض األنهار والبحيرات التي تمّر في أكثر من إقليم أو منطقة متمتّعة بالحكم " الكبرى"الفياضانات، يشير مصطلح 
  .الذاتي أو بلدّية

 The 2002 Water Law: Its Impacts on River Basin Management in China ،6أنظر داجون شين،   88
 ,Water-Related Risk Management in China: A Legalيضاً داجون شين، أنظر أ). 2004 (345سياسة المياه 

Institutional, and Regulatory View ،30 2005 (329 المياه الدولية.(  



دارات، بالتعاون مع أقسام المحافظة على المياه  هذا، تكون تلك اإلفضالً عن 89).8الماّدة 
مسؤولة عن إدارة  على المستويات الحكومية المناسبة وتحت سلطة الحكومة المركزّية،

 أو بلدية األنهار والبحيرات الكبرى التي تمّر بأكثر من إقليم أو منطقة متمتّعة بالحكم الذاتي
     90).21قانون مكافحة الفياضانات، الماّدة (

   رابطات مستخدمي المياه واللجان االستشارية2.4.6.2

قد تكون خاضعة ام تتناول رابطات مستخدمي المياه، التي ال يتضّمن قانون المياه أّية أحك
  .لمراسيم إدارّية، وال اللجان االستشارية

   التدابير المالية2.4.7

قانون المياه، (يلها آلّيات تحديد رسوم إدارة المياه وتحصإن مجلس الدولة مخّول بوضع 
وعلى كّل من يستخدم المياه المزّودة من مشروع إمداد بالمياه أن يسّدد ). 49 و48الماّدتان 

، على أن يحّدد هذا الرسم )55قانون المياه، الماّدة (مياه رسم المياه للوحدات التي تؤّمن ال
. إدارة المياه المناسبقسم إدارة التسعير على المستوى الحكومي المناسب بالتعاون مع قسم 

ة واألرباح المعقولة والسعر يقوم على مبادئ تكاليف اليد العامليجب على هذه الرسم أن 
    ).55قانون المياه، الماّدة (األعلى للنوعية األفضل والتشارك المنصف للتكاليف 

خدم ست أن يسدد رسماً لتصريف الملّوثات ُي ماعلى كّل من يصّرف ملّوثات في جسم مائّي
هذا ). 15قانون تلّوث المياه، الماّدة (حصراً لتمويل مكافحة النشاطات الملّوثة ومراقبتها 

                                                            
 Integrated Catchment Management in China: An Application of the Australianأنظر كزيدنغ هو،   89

Experience ،24 1999 (323 المياه الدولية.(  

  .تخضع األنهار والبحيرات األخرى لسلطة الحكومات المحلية على مستوى المقاطعة أو أعلى  90



). 19قانون تلّوث المياه، الماّدة (وتُفرض رسوم مشابهة على معالجة مياه مجارير المدن 
قانون (ويفرض قانون المياه رسوماً على الذين يحصلون على تراخيص الستخدام المياه 

     ).  48 الماّدة المياه،

  النزاعات حل تطبيق التنظيمات و2.4.8

   تطبيق التنظيمات2.4.8.1

م إدارة المياه على المستوى الحكومي المناسب والمنظمات اإلدارّية ألحواض األنهار اإن أقس
وهي  )16ون المياه، الماّدة قان( الخاضعة لصالحّياتها المائيةمسؤولة عن مراقبة الموارد 

انتهاك لقانون المياه  لتحقيق في أّيف على استخدام المياه ومعاينته وا باإلشراّولةجميعها مخ
  ).60 و59قانون المياه، الماّدتان (ومالحقته قضائّياً 

يمكن أن تكافئ الحكومة األفراد والوحدات التي تقوم بمساهمات كبيرة في إدارة الموارد 
قانون المياه، ( ومكافحتها المائيةمن الكوارث  واستخدامها وحمايتها في مجال الوقاية المائية
 واستخدامها وإدارتها وحمايتها المائيةوعلى كّل من يخّل بخطط تنمية الموارد ). 11الماّدة 

إذا لم تتحّمل سلطات ). 31قانون المياه، الماّدة (أن يتحّمل مسؤولية عواقب هذا اإلخالل 
تخضع إلجراء ن اقتضى األمر تالحق قضائّياً أو إدارة المياه مسؤولّياتها فستخضع للتحقيق وإ

المعقبة بغرامة ومن شأن أّي انتهاك للقانون أن يؤّدي إلى ). 64قانون المياه، الماّدة (تأديبّي 
، وعند الحاجة، إلى إلزام المنتهك بإصالح الضرر الناجم عن االنتهاك المرتكب أو مالية

أضف ). 72 إلى الماّدة 65انون المياه، من الماّدة ق( غير المرخّص لها المائيةبإزالة البنية 
إلى هذا، من شأن أّي تحويل للمياه أو تصريف لها يضّر بالمصلحة العامة أو مصالح 

قانون المياه، الماّدة ( عن هذا الفعل أشخاص آخرين أن يؤّدي إلى تحّمل المسؤولية المدنية
76 .(  



أو تعلّق األنشطة التي تخّل بقانون تلّوث ات المختّصة أن تضع حّداً يمكن أيضاً للسلط
 فاألنشطة التي ال تتماشى مع القانون قد تؤّدي إلى تحميل المسؤولية المدنية للضرر 91.المياه

وفي الحاالت القصوى، قد تؤّدي االنتهاكات ). 55قانون تلّوث المياه، الماّدة (الذي تتسبب به 
  ). 57ه، الماّدة قانون تلّوث الميا(إلى فرض عقوبات جزائّية 

 من قانون المياه المبدأ األساسي الوارد في القانون 78باإلضافة إلى هذا، تكّرر الماّدة 
 تنّصفقد  92.الدولي والذي يخضع بموجبه القانون المحلّي إلى المعاهدات واالتّفاقيات الدولية

إلنهار أو البحيرات الدولية أّية معاهدة أو إتّفاقية دولّية معنّية باكانت الماّدة على أنه في حال 
أحكاماً تختلف تتضّمن أو الحدودية وقّعت عليها جمهورية الصين الشعبية أو انضّمت إليها 

 تلك األحكام، ما لم يكن ينبغي تطبيقفعن تلك الواردة في قوانين جمهورية الصين الشعبية، 
   . لجمهورية الصين الشعبية أّية تحفظات عليها

  ت النزاعال ح2.4.8.2

أّي نزاع متعلّق بالمياه ينشأ بين المكاتب اإلدارّية من حّل ، يجب 56عمالً بأحكام الماّدة 
 المستوى الحكومي التالي أمامخالل التداول؛ وإذا ما فشلت هذه الطريقة، يجب إحالة النزاع 

كن ألي النزاع معلّقاً، ال يمحّل  وتضيف الماّدة أنه عندما يكون ).56قانون المياه، الماّدة (
طرف القيام بمشاريع مياه جديدة أو تغيير نظام المياه القائم إالّ بموافقة جميع األطراف 

  . المتنازعة على المشروع أو التغيير المقتَرحين

                                                            
  .52 و51 و50 و47قانون تلّوث المياه، المواّد   91

  A Manual of International Law 36لالطّالع على نقاش مفّصل حول هذه المسألة، أنظر جورج شوارزنبرغر،  92
   ).2005منشورات جامعة أوكسفورد،  ( International Law 213أنظر أيضاً أنطونيو كاسيزي، ). 1976 مهنيةالكتب ال(



 من خالل التداول أّي نزاع متعلّق بالمياه بين األفراد أو المنظّماتحّل كذلك، يجب 
 المداوالت، يمكن ألحد الطرفين أو كليهما أن يطلب إذا ما فشلتو). 57قانون المياه، الماّدة (

النزاع أو أن يقّدم شكوى حّل وى المقاطعة أو أعلى التوّسط لمن الحكومة المحلّية على مست
أّما إذا ما فشلت الوساطة، فيمكن ألي من الطرفين ). 57قانون المياه، الماّدة (أمام المحاكم 

النزاع، ال يمكن ألّي حّل وإلى حين ). 57ه، الماّدة لمياقانون ا(رفع دعوى قضائّية مدنّية 
  ).57قانون المياه، الماّدة (طرف تغيير نظام المياه القائم بطريقة أحادّية 



   كوستاريكا2.5

   اإلطار القانوني2.5.1

 والمعّدل 1946أغسطس / آب27يرعى مسألة المياه في كوستاريكا قانون المياه الصادر في 
 باإلضافة إلى هذا القانون، ثّمة العديد من 93).قانون المياه (1974 و1972 و1959عام 

  : في كوستاريكاالمائيةالتشريعات األخرى المتعلّقة بإدارة الموارد 

  ؛1953أكتوبر / تشرين األول2 الصادر في 1634قانون مياه الشرب، قانون رقم 

  1977ارس م/ آذار2 الصادر في 6043قانون منطقة األرض البحرية، قانون رقم 
 ؛)1984فبراير / شباط14المعّدل في (

 1973أكتوبر / تشرين األول30 الصادر في 5395ة العاّمة، قانون رقم قانون الصح 
 الصادر 6430 وقانون 1975سبتمبر / أيلول1 الصادر في 5789المعّدل بقانون (

 ؛)1980مايو / أيار15في 

  أكتوبر / تشرين األول4  الصادر في7554القانون البيئي العضوي، قانون رقم
  94؛1995

                                                            
 1972أغسطس / آب16 الصادر في 5046 وقانون رقم 1959أبريل / نيسان9 الصادر في 2332المعّدل بقانون رقم   93

  .1974مايو / أيار2 الصادر في 5516وقانون رقم 

لكّل شخص الحقّ بالتمتّع ببيئة سليمة " على أن 1994 المعّدل عام 1946دستور كوستاريكا لعام  من 50تنّص الماّدة   94
  ." ضمان هذا الحقّ والدفاع عنه والمحافظة عليه"وتفرض بالتالي على الدولة " ومتوازنة بيئّياً



 المياه والمجارير، قانون رقم شئ المعهد الكوستاريكي لقنوات جرالقانون الذي ين 
  . 1961أبريل / نيسان14 الصادر في 2726

  المبادئ واألولويات الرئيسية 2.5.2

ه في الستخدامات المحتملة للمياه آيلة إلى توجيه تخصيص الميا ليضع قانون المياه أولويات
وبناًء على هذا، ُمنحت ). 142 إلى الماّدة 140قانون المياه، من الماّدة (أوقات النقص 

األولوية القصوى الستخدام المياه ألغراض منزلية والخدمات العاّمة وأغوار الشرب 
ثّم تُمنح األولوية إلى رّي األراضي التي ال تتعّدى . واالستحمام وإنتاج الحليب وأنظمة النقل

تها الخمسة هكتارات واالستخدامات الصناعية والخدمات العامة التي قد يضّر توقّفها مساح
 تتعّدى وتأتي ثالثاً مياه رّي األراضي التي. بشكل كبير بالنظام االجتماعي واالقتصادي

وإذا نالت . واالستخدامات الصناعية والخدمات العاّمة األخرىمساحتها الخمسة هكتارات 
امات كمّية المياه الالزمة، عندها يمكن استخدام ما تبقّى من المياه جميع تلك االستخد

  .ألغراض ضرورية أخرى

   تنظيم استخدامات المياه2.5.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.5.3.1

 ملكية وطنية خاضعة لسيطرة الحكومة المائيةينّص قانون المياه على اعتبار بعض الموارد 
المصّبات المرتبطة بالبحر إما بشكل دائم أو متقطّع؛ وهي تضّم مياه البحيرات و. ةيفدرالال

مياه البحيرات الداخلية الطبيعية؛ مياه األنهار وروفدها من المنبع حتّى مصّبها في البحر أو 
قانون المياه، (البحيرة أو البركة أو المصّب؛ والمياه التي تتدفّق بصورة متقطّعة أو دائمة 



كما ينّص القانون على أن معظم األراضي المشاطئة لموارد المياه العاّمة ). 2 و1اّدتان الم
  ). 3قانون المياه، الماّدة (تلك هي تابعة لملكية الدولة 

 األخرى خاضعة للسيطرة الخاّصة، أي لسيطرة المائيةيعترف القانون أن بعض الموارد 
نجد من بينها مياه األمطار التي تنهمر على . مالك األرض التي يقوم عليها المورد المائي

أرض ذات ملكية خاصة وتخّزن فيها؛ البحيرات أو المستنقعات الصغيرة التي تتكّون بشكل 
طبيعي على أرض خاّصة؛ المياه الجوفية التي يمكن لصاحب األرض الوصول إليها عبر 

تظهر على سطح األرض اآلبار المحفورة في ملكيته؛ والمياه المعدنية والحرارية عندما 
ويمكن ألصحاب الملكيات الخاّصة الذين يسيطرون على الموارد ). 46قانون المياه، الماّدة (

 أن يحفروا اآلبار لالستخدام المنزلي واليومي وذلك بحّرّية مطلقة وبدون أّي قيد المائية
  ).6قانون المياه، الماّدة (

  استخدام المياه تخصيص حق 2.5.3.2

 المائيةة، من خالل توزيع االمتيازات، األفراد والكيانات الحقّ باستخدام الموارد تمنح الدول
 الوطنية لدائرةاأّما مّدة تلك االمتيازات، التي تصدرها ). 18قانون المياه، الماّدة (العاّمة 
ز ويحّدد االمتيا). 19قانون المياه، الماّدة (قد تصل إلى ثالثين عاماً على األكثر ف، للكهرباء

طبيعة استخدام المياه والكمّية التي يمكن استخدامها للغرض المذكور وإن أمكن، األرض التي 
في حال لم يكن هناك ما يكفي من المياه لتلبية  ).21قانون المياه، الماّدة (يجب رّيها بالمياه 

اليوم كّل الحاجات، يمكن عندها إلزام حامل االمتياز باستخدام المياه في أوقات معّينة من 
قانون المياه، (المحّددة  ، على أن تتّم معاقبة من ال يتقّيد بالمهلة)21قانون المياه، الماّدة (

 ).21الماّدة 



ثمة شرط واحد لكّل االمتيازات وهو إذا ما كان السكان عاجزين عن النفاذ إلى كمّية مياه 
ا من مياه الشرب، فيمكنهم على أن يكون عشرون ليتراً منهتساوي خمسين ليتراً يومّياً للفرد، 

 العامة حتى ولو كانت مخّصصة الستعماالت المائيةحينها أخذ ما تبقّى من مياه الموارد 
باإلضافة إلى هذا، في حال تحويل ). 36اّدة  إلى الم34قانون المياه، من الماّدة (أخرى 
ن للعاّمة النفاذ إلى  العاّمة بطريقة اصطناعية عن مجراها الطبيعي، عندها يمكالمائيةالموارد 

المياه المحّولة واستخراج الكميات التي يمكن استخراجها بدون االستعانة باآلالت أو غيرها 
  ).12قانون المياه، الماّدة (من األجهزة حتى ولو كان المورد خاضعاً المتياز خاّص 

   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.5.3.3

 تتناول بوضوح مسألة تحويل حقوق االستفادة من المياه، إالّ  قانون المياه أّية أحكامال يتضّمن
  .أنه يتيح ضمنّياً ألصحاب االمتيازات تحويل امتيازاتهم

   فقدان حق استخدام المياه2.5.3.4

باإلضافة إلى . ينتهي امتياز استخدام المياه عند انتهاء مّدة االمتياز إالّ في حال تّم تجديدها
 أو  مطّبقاً االميتازما لم يعد الغرض الذي ُمنح ألجلهاالمتياز إذا هذا، يمكن لشخص أن يفقد 

جلسة االستماع، من بين أمور أخرى، أّن صاحب ، بعد  للكهرباء الوطنيةدائرةالإذا قّررت 
 سنوات أو كان يستخدم المياه لغرض غير 5 و3االمتياز لم يستخدم امتيازه لفترة تتراوح بين 

 دائرةليمكن لوهذا . تياز أو حصل تحويل غير مرخّص به لالمتيازذلك الذي ُمنح ألجله االم
 أن تعّدل االمتيازات على أن تُنشر تلك التعديالت ثالث مّرات متتالية قبل  للكهرباءالوطنية

  ).139 إلى الماّدة 137قانون المياه، من الماّدة (أن تدخل حّيز التنفيذ 



   حماية المياه2.5.4

ال يمكن للبلديات أن تحّول ملكية . ّدة أحكام تتناول مسألة حماية المياهيتضّمن قانون المياه ع
وإذا ). 154قانون المياه، الماّدة  (المائيةإذا ما كان ذلك سيضّر بالموارد أّي أرض أو ترهنها 

ما تضّررت األراضي الواقعة أسفل المجرى نتيجة لتدفّق مياه غير طبيعي، يحق عندها 
أّما بالنسبة إلى قطع ). 94قانون المياه، الماّدة (على تعويض لصاحب األرض بالحصول 

  .)146 و145قانون المياه، الماّدتان ( يضّر بالمياه، فتنظّمه السلطات قداألشجار الذي 

   تنظيم البنية التحتية للمياه2.5.5

 ،)99 قانون المياه، الماّدة(يتطلّب تشييد البنية التحتية للمياه ترخيص من وزارة الداخلية 
قانون ( من لديه أّي اعتراض حضورها كن الحصول عليه بعد جلسة استماع يحق لكليم

  ). 103 إلى الماّدة 100المياه، من الماّدة 

 إالّ بعد استيفاء كّل الشروط امتيازاً ال يمكن إصدارههذا ويتطلّب بناء المرافق الكهرمائية 
). 46قانون المياه، الماّدة  (المائية الموارد بما في ذلك تلك التي ال عالقة مباشرة لها بإدارة

ّصة ببناء القنوات وتشغيلها بغية تسهيل نقل المياه لفترة يصل ويمكن السماح للشركات الخا
   ).62 إلى الماّدة 58قانون المياه، من الماّدة (أقصاها إلى تسعة وتسعين عاماً 

    التدابير المؤسساتية2.5.6

ة الوطنية للكهرباء التي تعمل من خالل قسم في كوستاريكا هي الدائرّول للمياه إن الراعي األ
 وهي تتمتّع بالسلطة على المياه العاّمة )185 إلى الماّدة 175 قانون المياه، من الماّدة(المياه 

 ات، تحيلوخالل تقييمها لتلك الطلب. وتقرر قبول طلبات الحصول على االمتيازات أو رفضها
ة الوطنية المياه التي تشكّل جزءاً من الدائراإلقليم المعنية بفي تيش هيئة التفالطلب إلى 



للتحقيق في مقّدم طلب الحصول على االمتياز ) 194قانون المياه، الماّدة (للكهرباء 
   ).181قانون المياه، الماّدة (واالستخدام المنشود للمياه 

   رابطات مستخدمي المياه2.5.6.1

 إلى الماّدة 131قانون المياه، من الماّدة (رابطات مستخدمي المياه يسمح قانون المياه بإنشاء 
التي عليها أن تتسّجل لدى وزارة البيئة والطاقة وأن تنشر وثائقها التأسيسّية في السجل ) 136

م المياه والقيام بأعمال البناء والري الرسمي وتكون مؤّهلة للحصول على امتيازات الستخدا
ات أحواض األنهار مياه أّية أحكام ترعى مسألتَي سلطّمن قانون الوال يتض. أغراض أخرىو

  . أو اللجان االستشارية

   التدابير المالية2.5.7

وقد تكون الرسوم . على أصحاب االمتيازات الدفع مقابل الحصول على االمتيازيتعّين 
ستخدمها صاحب االمتياز كمية المياه التي ي محّدداً أو مبلغاً يعتمد على المدفوعة مبلغاً إجمالّياً

 أو كهرباءيتّم تسديده إّما إلى الخدمة الوطنية ل) 174 إلى الماّدة 169الماّدة من قانون المياه، (
  ). 174 إلى الماّدة 169قانون المياه، من الماّدة (البلدية المحلّية وذلك بحسب طبيعة االمتياز 

   تطبيق التنظيمات وحّل النزاعات2.5.8

   التنظيمات تطبيق2.5.8.1

قانون المياه، الماّدتان ( أو الَسجن  ماليةغرامةب المعاقبةيمكن النتهاكات القانون أن تؤّدي إلى 
يعاقب بدفع  الوطنية للكهرباء أن  الدائرةويمكن لكل من ال يتعاون مع مفتّشي). 163 و162

  ).168قانون المياه، الماّدة ( وإن أمكن أن ُيحرم من امتيازه غرامة مالية



   النزاعات حل2.5.8.2

ة الوطنية مفتّشو الدائر سحبهاحّل أّي نزاع يتعلّق بمنح االمتيازات أو تعديلها أو أن ييجب 
مكن إحالة وفي حال فشلوا في حّل انزاع، ي). 187 و186قانون المياه، الماّدتان (للكهرباء 

إن دعت و). 193 و192ن قانون المياه، الماّدتا( الوطنية للكهرباء هذا األخير أمام الدائرة
  ).182قانون المياه، الماّدة (الحاجة، يمكن إحالة النزاع أخيراً أمام القضاء في كوستاريكا 



  * االتحاد األوروبي2.6

   اإلطار القانوني2.6.1

 2000أكتوبر / تشرين األول23 الصادر في EC/2000/60يضع التوجيه األوروبي رقم 
نهج  فقد استحدث 95).توجيه الجماعة األوروبية(ة المياه إطار عمل االتحاد المرتبط بسياس

 لحماية وتحسين وضمان االستخدام المستدام لألنهار والبحيرات والمصّبات والمياه متكامل
وعلى كل دولة عضو أن تكّيف قوانينها المحلّية المرتبطة . الجوفية في أوروباالساحلية و

  96.بالمياه مع هذا التوجيه

                                                            

عضاء فيه أن تُدرج في قوانينها المحلية  على الدول األه في هذه الدراسة ألنيرد لكنه ،ن االتحاد األوروبي ليس بلداً واحداًإ*
وبالتالي، تقّدم لنا توجيهاته صورة ممتازة عن التطّورات المستقبلية لقانون المياه الوطني في الدول . توجيهاته حول المياه

  .األعضاء في االتحاد األوروبي

علقة بالتوجيهات في هذه الدراسة على الشكل للحفاظ على اإلشارات الرسمية لالتحاد األوروبي كُتبت التواريخ المت: مالحظة
  .السنة.الشهر.اليوم: التالي

  .1. ، ص22.12.200، في 327قسم التشريعات -الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي  95

 The Europeanلالطّالع على نظرة شاملة وتحليل للتوجيه المعني بإطار المياه، أنظر غوتز ريتشرت،   96

Community’s Water Framework Directive: A Regional Approach to the Protection and 

Management of Transboundary Freshwater Resources? في Water Resources and International 

Law 429 ) أنظر ). 2005سلمان، منشورات دار نشر مارتينوس نيجهوف، . أ.لورانس بواسون دو شازورن وسلمان م
 The European Community Water Framework Directive, in Management ofبلوش، . أيضاً، ه

Transboundary Water in Europe 25) أوكزسيفيك، مارتن أدريانسي وراينر إندرالين، -مالغورزاتا الندسبرغ
    ).1998منشورات وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية والغابات، بولندا 



 ويتناول التوجيه. المتعلقة بالمياه في االتحاد األوروبي إلى السبعينياتتعود التشريعات 
ه  مسألة نوعية الميا97 بعد تعديله1980يوليو / تموز15 الصادر في EEC/80/778 رقم

 أن هذا التوجيه ليس إال واحداً من التوجيهات العديدة بيد. المخّصصة لالستهالك البشري
  :هامن بين وحمايتها في االتحاد األوروبي، نذكر ائيةالمالتي تنظّم استخدام الموارد 

  ،الذي يشكّل إطاراً عاّماً لمراقبة أعمال التصريف ونوعية 98توجيه المواّد الخطرة 
 المياه السطحية؛

  99 في المدن؛مياه الصرفتوجيه معالجة 

 الناجم عن المصادر بالنيترات  ثتلوالالذي يهدف إلى مكافحة 100،توجيه النيترات
 والحّد من خطورته؛عية المنتشرة الزرا

  توجيه المياه السطحية، الذي يتناول مسألة النوعية المطلوبة للمياه السطحية
 101.المخّصصة للشرب

                                                            
ُعّدل آخر مّرة بتوجيه المجلس رقم . 11. ، ص30.8.1980، 229قسم التشريعات -رسمية لالتحاد األوروبيالجريدة ال  97

98/83/EC حول نوعية المياه المخّصصة لالستهالك البشري، الجريدة الرسمية 1998نوفمبر / تشرين الثاني3 الصادر في 
  .32. ، ص5.12.1998، 330قسم التشريعات -لالتحاد األوروبي

 حول التلّوث الناتج عن بعض المواّد الخطرة التي 1976مايو / أيار4 الصادر في EEC/76/464توجيه المجلس رقم   98
  .23. ،ص18.5.1976، 129قسم التشريعات -تُصّرف في البيئة البحرية للمجتمع، الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي

 المتعلق بمعالجة مياه الصرف في المدن، الجريدة 1991و ماي/ أيار21 الصادر في EEC/91/271 توجيه المجلس رقم  99
  .40. ، ص30.5.1991، 135 قسم التشريعات-الرسمية لالتحاد األوروبي

 المتعلق بحماية المياه ضّد التلّوث 1991ديسمبر / كانون األول12 الصادر في EEC/91/676توجيه المجلس رقم   100
  .1.، ص31.12.1991، 375قسم التشريعات -لرسمية لالتحاد األوروبيبالنيترات من المصادر الزراعية، الجريدة ا



  يات الرئيسية المبادئ واألولو2.6.2

بل هي " المياه ليست سلعة تجارّية كباقي السلع"جاء في ديباجة توجيه الجماعة أألوروبية أن 
وتضيف الديباجة أن السياسة 102."والدفاع عنه ومعاملته على هذا األساسإرث يجب حمايته "

وإلى " ة وحمايتها وتحسينهاالمحافظة على نوعية البيئ"  إلى البيئية لالتحاد األوروبي ترمي
تقوم هذه السياسة على المبدأ االحترازي  103."المائيةاالستخدام الحذر والرشيد للموارد "

  . ث بالدفعالً من المنبع ويتّم إلزام الملو إصالح الضرر البيئي أّوومبادئ الوقاية بحيث يتّم

على أن تخطيط التدابير وتنفيذها للتأكد فضالً عن هذا، ينّص توجيه الجماعة األوروبية 
 104،من حماية المياه واستخدامها المستدام يجب أن يتّم القيام بهما ضمن إطار حوض النهر

 باإلضافة إلى 105."ن استخدام المياهاك المكان األقرب إلى أمفي"على أن يتّم اتخاذ القرارت 
هذا، وبغية ضمان مشاركة العاّمة، بمن فيهم مستخدمي المياه، في استحداث خطط إدارة 

وذلك " المعلومات المناسبة عن التدابير التي خُطط لها"أحواض األنهار وتحديثها، يجب توفير 
  106."تدابير الالزمةقبل اتّخاذ القرارات النهائية حول ال"

                                                                                                                                                                                                
  ).13.6.1977، 145الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي  (EEC/75/440توجيه الجماعة األوروبية رقم   101

  .1ديباجة توجيه الجماعة األوروبية، الباب   102

  .11أنظر المرجع عينه، الباب   103

األرض التي "على أنه " حوض النهر"من التوجيه تعّرف ) 13 (2 الماّدة 13روبية، الباب ديباجة توجيه الجماعة األو  104
يسري فيها الجريان السطحي عبر سلسلة من الجداول واألنهار والبحيرات لينتهي به األمر في البحر بواسطة مصّب نهر 

  ."  واحد أو الدلتا

  .13أنظر المرجع عينه، الباب   105

  .46اعة األوروبية، الباب ديباجة توجيه الجم  106



المياه إطار عمل لحماية "م توجيه الجماعة األوروبية لخلق وانطالقاً من هذه المبادئ، ُصّم
توجيه الجماعة " ( والمياه الساحلية والمياه الجوفية107السطحية الداخلية والمياه المتداخلة

 فاقملتدهور المتويهدف هذا اإلطار، من بين أمور أخرى، إلى منع ا). 1األوروبية، الماّدة 
 بما في المائية األجسام تلوث؛ تعزيز االستخدام المستدام للمياه؛ الحّد من نسبة المائيةللنظم 

توجيه ( بالمياه ذات النوعية الجّيدة والمساهمة في تأمين إمداد كاٍف 108ذلك المياه الجوفية؛
د األوروبي إلى إدماجها هذا وتحتاج سياسة المياه في االتحا). 1الجماعة األوروبية، الماّدة 

في سياسة االتحاد األوروبي في مجاالت الطاقة والنقل والزراعة والسياسة اإلقليمية ومصائد 
   109.األسماك والسياحة

   تنظيم استخدامات المياه2.6.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.6.3.1

تناول مسألة ملكية المياه أو مسألة إرساء ال يتضّمن توجيه الجماعة األوروبية أّية أحكام ت
وبما أن الُمراد منه هو أن يشكّل إطاراً لعمل االتحاد، تُركت . حقوق االستفادة من المياه

                                                            
أجسام المياه السطحية الواقعة في جوار مصّبات األنهار والتي تكون "على أنها " المياه المتداخلة) "6 (2تعّرف الماّدة "  107

  ." مالحة جزئّياً نتيجة قربها من المياه الساحلية ولكنها تتأثّر دائماً بتدفّقات المياه العذبة

 في المئة من مياه الشرب 75 إطار العمل األوروبي على المياه الجوفية نظراً إلى أن حوالى يمكن فهم تركيز توجيه  108
 A Hydrogeological Approach to إكشتاين ويورام إكشتاين، الأنظر غابري.  من المياه الجوفيةتأتي

Transboundary Ground Water Resources and International Law ،19مريكية للقانون  مجلّة الجامعة األ
  ).2003 (201الدولي 

  .16ديباجة توجيه الجماعة األوروبية، الباب   109

 



ولهذا السبب أيضاً، لم يتضّمن . كل دولة عضوتان للقانون المحلي الخاّص بهاتان المسأل
ئل تخصيص حقوق استخدام المياه أو  مساكذلكتوجيه الجماعة األوروبية أّية أحكام تتناول 

  . فقدانها أو تحويلها

   حماية المياه2.6.4

 إذ 110.ة المياهقاته األحد عشر بإسهاب مسألة حماييتناول توجيه الجماعة األوروبية وملح
 من التوجيه األهداف البيئية الواجب تحقيقها لكل فئة من فئات المياه الواردة في 4تحدد الماّدة 
حماية جميع أجسام "، فلتزم، على سبيل المثال، الدول األعضاء بـلحوض المائياخطّة إدارة 

)) ii) (أ) (1 (4توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة " (المياه السطحية وتعزيزها وترميمها
توجيه " ( الملّوثات في المياه الجوفية أو الحّد منهتفريغتطبيق التدابير الالزمة لمنع "وبـ

على المياه  هذا وتحّدد أيضاً المهل التي يجب )).i) (ب) (1 (4بية، الماّدة الجماعة األورو
 وترد تفاصيل واسعة 111."الجيدة "جوفيةالمياه ال أو  أن تصل إلى حالة المياه السطحيةخاللها

 في ملحقات المائيةعن مكافحة التلوث وعن المستويات المقبولة للملّوثات في األجسام 
  .عينهتوجيه ال

 الدول األعضاء بإجراء دراسة عن كّل منطقة حوض هذا األخيرفة إلى هذا، يلزم باإلضا
 إلى أن  هناتجدر اإلشارة). 5توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (نهر واقعة ضمن أراضيها 

                                                            
 European Community Environment Legislation— Volumeلالطّالع على مجموعة التشريعات، أنظر   110

7—Water)  1992مكتب المنشورات الرسمية للجماعات األوروبية.(   

حالة جسم المياه السطحية التي تُعتبر "على أنها "  حالة المياه السطحية الجيدة"توجيه الجماعة من ) 18 (2تعّرف الماّدة   111
على " حالة المياه الجوفية الجيدة"من التوجيه عينه ) 20 (2وتعّرف الماّدة ". على األقل" جيدتين"حالتاها البيئية والكيميائية 

  ."على األقل" جيدتين"اها الكّمية والكيميائية حالة جسم المياه الجوفية التي تُعتبر حالت"أنها 



وفقاً للماّدة " حوض النهر" فـ.ليستا مترادفتين" منطقة حوض النهر"و" حوض النهر"عبارتَي 
، فهي الوحدة "منطقة حوض النهر"أّما . ه هو أرض تشكّل حوضاً طبيعياًمن التوجي) 13 (2

 2توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (اإلدارية التي قد تضّم أكثر من حوض نهر واحد 
 أثرعلى الدولة العضو أن تحلّل في دراستها تلك خصائص منطقة حوض النهر وإذاً )). 15(

 والجوفية في الحوض، كما عليها أن تقوم بتحليل النشاط البشري على المياه السطحية
، على أن تحدِّث الدراسة كل )5توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (اقتصادّي الستخدام مياهه 

هذا وُيطلب أيضاً من الدول األعضاء ). 5توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (ستّ سنوات 
والتي ُصنفت على أنها بحاجة إلى ر وضع سجل لجميع المناطق الواقعة ضمن حوض النه

 بحماية المياه أو الحفاظ على الموائل ة االتحاد األوروبي المتعلّقات وفقاً لتشريعماية خاّصةح
  ). 6توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (دة على المياه واألنواع البيولوجية المعتِم

ل منطقة حوض نهر، جميع  هذا، ينبغي على الدول األعضاء أن تحّدد، في كعالوة على
 المستخدمة الستخراج المياه بغرض االستهالك البشري وأن ترصد تلك المائيةاألجسام 

توجيه الجماعة (المياه المنصوص عليها نوعية  لبعض معايير امتثالهااألجسام للتأكد من 
ياه في فضالً عن هذا، يجب عليها أن تضع البرامج لرصد نوعية الم). 7األوروبية، الماّدة 

كل منطقة حوض نهر، على أن تغطّي تلك البرامج مسائل عديدة منها نسب التدفق والحالة 
   112).8توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (االقتصادية والكيميائية والحالة الكّمية 

                                                            
في هذا الصدد أنظر البروتوكول المتعلق بالمياه والصحة الصادر عن االتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري   112

 4يذ في  و دخل حّيز التنف1999يونيو / حزيران17الذي ًأصدر في  (1992 العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام المائية
تعزيز حماية صحة اإلنسان ورفاهيته، "ويهدف هذا البروتوكول، كما جاء في الماّدة األولى منه، إلى ). 2005أغسطس /آب

الفردّيتين والمشتركتين، على جميع المستويات، في السياق الوطني والعابر للحدود والدولي، وذلك ضمن إطار التنمية 



خطّة على صعيد آخر، ُيلزم توجيه الجماعة الدول األعضاء أيضاً بوضع برنامج تدابير و
واقعة ضمن أراضيها تهدف، من بين أمور أخرى، إلى حماية نطقة حوض نهر إدارة لكّل م

مكافحة التصريف الملّوث في مياه الحوض وتعزيز االستخدام الفعال والمستدام للمياه و
   113. لحوض النهرالمائيةاألجسام 

في " تشّجع المشاركة الفعالة لجميع األطراف المعنية"وعلى كّل دولة عضو أيضاً أن 
توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة ( خطط إدارة حوض النهر ذات الصلة وتحديثها تطبيق
 جدوالً زمنّياً  على سبيل البيان ال الحصرلي، تكون تلك الدول ملزمة بوضعوبالتا). 14

وبرنامج عمل الستحداث الخطة، يخّصصان فترة ستّة أشهر على األقل للمداوالت العاّمة، 
نشرها وعرضها أمام العاّمة للتعليق " خطة إدارة حوض النهر وبـفضالً عن نسخ لمسوّدات

هذا وعليها أيضاً أن ترسل نسخ خطة إدارة ). 14توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة " (عليهما
حوض النهر، وأي تحديث لها، إلى المفّوضية األوروبية وأّي دولة عضو قد تكون مهتّمة 

  114).15ماعة األوروبية، الماّدة توجيه الج(بمنطقة حوض نهر معّينة 

                                                                                                                                                                                                

، الوقاية من األمراض الناجمة عن المائيةياه، بما في ذلك حماية النظم اإليكولوجية المستدامة من خالل تحسين إدارة الم
  ."المياه ومكافحتها والحّد منها

  .7 والملحق رقم 13 و 11توجيه الجماعة األوروبية، الماّدتان   113

 EEB Handbook on EU Water Policy Under the Water شيوير، ستيفنأنظر كالوس النز و  114

Framework Directive)  ،2001المكتب األوروبي للبيئة.(  



، فإن هذا التوجيه ليس إالّ واحداً من عّدة توجيهات ترعى 2.6.1كما جاء في الجزء 
 ونجد من بين التوجيهات المهّمة 115. وحمايتها في االتحاد األوروبيالمائيةاستخدام الموارد 

  117.ية وتوجيه المياه السطح116األخرى، توجيه المواد الخطرة وتوجيه النيترات

   تنظيم البنية التحتية للمياه2.6.5

 توجيه الجماعة األوروبية أّية أحكام تتناول بوضوح مسألة تنظيم البنية التحتية ال يتضّمن
  .للمياه

   التدابير المؤسساتية2.6.6

ث اعتماد تدابير خاّصة لمكافحة تلوعلى البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي يتعّين 
على المفّوضية األوروبية تحضير الئحة كما يتعّين . فراد أو المجموعاتلناجم عن األالمياه ا

توجيه الجماعة األوروبية، ( أو تشكّل تهديداً من خاللها المائيةبالمواد التي تشكّل تهديداً للبيئة 
تأخذ بتوصيات سلسلة من الهيئات البيئية التقنية والرسمية والدول على أن ) 16الماّدة 

عات األعمال والمجموعات البيئية فضالً عن المنظمات الدولية التي يشكّل األعضاء ومجمو
نجد من بين )). 5 (16توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (االتحاد األوروبي طرفاً فيها 

                                                            
  .100 إلى الرقم 97أنظر الحواشي أعاله من الرقم   115

 Nitrate Pollution on theلالطّالع على نقاش حول هذا التوجيه وتحليل له أنظر ستيفين ميريت ونيك والتون،   116

Island of Jersey—Managing Water Quality Within European Union Community Directives ،30 
   ).2005 (155المياه الدولية 

هذه التغطية الشاملة لنوعية المياه من قبل االتحاد األوروبي شبيهة بالطريقة التي تعاملت فيها الواليات المتحدة   117
 األمريكية إلى سلطة الحكومة كما جاء سابقاً، تخضع مسائل نوعية المياه في الواليات المتحدة. األمريكية مع المسألة عينها

    .2أنظر أيضاً الحاشية أعاله رقم . 1972ة وقد تّم التطّرق إليها بطريقة شاملة في القانون المعني بنظافة المياه للعام فدراليال



الهيئات اآلنفة الذكر اللجنة العلمية المعنية بالسمّية والسمّية البيئية والبيئة والوكالة األوروبية 
  .للبيئة

 تقريراً دورّياً يتناول، من بين أمور  أيضاً تنشرنبغي على المفّوضية األوروبية أني
وحالة المياه السطحية والجوفية أخرى، التقّدم الحاصل في تطبيق توجيه الجماعة األوروبية 

في االتحاد األوروبي فضالً عن تلخيص المقترحات وتدابير المراقبة واستراتيجيات مواجهة 
ويعاون المفّوضية في االطّالع بمهامها ). 18توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (الملّوثات 

   118).21توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (تلك، بموجب التوجيه، لجنة تنظيمية 

   سلطات أحواض األنهار2.6.6.1

لكل حوض نهر يقع داخل على الدول األعضاء تحديد السلطة المناسبة ذات االختصاص 
توجيه الجماعة األوروبية، (ها واعتماد التدابير اإلدارية المالئمة لمنطقة حوض النهر أراضي
ال يتضّمن توجيه الجماعة األوروبية أّية أحكام ترعى رابطات مستخدمي المياه أو ). 3الماّدة 

  .اللجان االستشارية

   التدابير المالية2.6.7

ية وتكاليف ، بما في ذلك التكاليف البيئعلى الدول األعضاء مراعاة مبدأ استرداد التكاليف
توجيه الجماعة ( في سياسات تسعير المياه الخاّصة بها "ث يدفعمبدأ الملوِّ"الموارد، و

وعلى تلك السياسات أن تؤمن المحفّزات للمستخدمين ليستخدموا المياه  ).9األوروبية، الماّدة 

                                                            
 28 الصادر في EC/99/468  لقرار المجلس رقم 7 و6 و5إن تركيبة اللجنة وسلطتها ومهامها محّددة في المواد   118
قسم - الذي يضع تدابير ممارسة السلطات الموكلة إلى المفّوضية، الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي1999يونيو /رانحزي

  .23. ، ص17.7.1999، 184التشريعات 



كما عليها أن . لتوجيه الجماعة األوروبيةبفعالية وبالتالي ليساهموا في بلوغ األهداف البيئية 
توجيه الجماعة (تتأكد من مساهمة مستخدمي المياه الكافية السترداد تكلفة تأمين خدمة المياه 

  119).9األوروبية، الماّدة 

  النزاعات حل تطبيق التنظيمات و2.6.8

   تطبيق التنظيمات2.6.8.1

التي ستطّبق على أّي " تناسبة والرادعةالفعالة والم"على كل دولة عضو أن تحّدد العقوبات 
توجيه الجماعة (خرق للقوانين الوطنية التي تّم اعتمادها بموجب توجيه الجماعة األوروبية 

وُيتوقّع من كّل دولة عضو أن تعتمد القوانين والتنظيمات الالزمة ). 23األوروبية، الماّدة 
توجيه (ا وتوجيه الجماعة األوروبية لتتالءم تشريعاتها الوطنية وإطار العمل التنظيمي له

  ). 23الجماعة األوروبية، الماّدة 

   حل النزاعات2.6.8.2

. النزاعات تتخّصص بنزاعات المياهحّل ال يشير توجيه الجماعة األوروبية إلى أّية هيئات ل
جيهات الجماعة األوروبية عّدة قضايا بموجب توفي ولكن، فصلت محكمة العدل األوروبية 

  واللتين فصلت فيهما وفقاًكالقضيتين اللتين ُرفعتا ضّد فرنسا والمملكة المتحدة األخرى
  120.لتوجيه المياه السطحية

                                                            
-، منشورات الندسبرغEconomic Instruments Used in Water Managementميالزيوسكي، . أنظر ر  119

  .85. ، ص96ه رقم أوكزيويك وغيرهما، الحاشية أعال

، المفّوضية ضد الجمهورية الفرنسية، حيث وجدت محكمة العدل )C-266/99) 199/C-281/06أنظر القضية   120
الجريدة الرسمية لالتحاد  (EEC/75/440األوروبية أن فرنسا لم تحترم إلتزاماتها المنصوص عليها في التوجيه رقم 



وفي ما يتعلّق بنزاعات المياه الدولية، ينّص توجيه الجماعة األوروبية على أنه إذا ما كان 
اف ضمن حوض النهر، عندها يجب تطبيق شروط بلوغ األهدهناك آثار عابرة للحدود 

، وبشكل خاّص، كّل برامج التدابير المنصوص عليها 4المنصوص عليها في الماّدة البيئية 
الحكم المحوري إذ ) 3(3وهنا تُعتبر الماّدة  121.، على كل منطقة حوض النهر11في الماّدة 

منطقة "تنّص على إنه إذا كان حوض النهر يغطّي أراضي عّدة دول أعضاء فيجب إنشاء 
 على طلب الدول وبناًء)). 3 (3توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة " (حوض نهر دولّية

األعضاء المعنية، يتعّين على مفّوضية الجماعة األوروبية التصّرف لتسهيل إنشاء مناطق 
وعلى الدول )). 3 (3توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (اض األنهار الدولية تلك وأح

من تطبيق شروط توجيه الجماعة األوروبية على كامل األعضاء التأكّد مع بعضها البعض 
     . منطقة حوض النهر الدولية

                                                                                                                                                                                                

والمتعلّقة بالنوعية المطلوبة للمياه السطحية المخّصصة الستخراج ) 1.، ص13.6.1977، 145قسم التشريعات -األوروبي
قامت الحّجة .  منه4، وبشكل خاّص الماّدة )المعروف أيضاً باسم توجيه المياه السطحية(المياه للشرب في الدول األعضاء 

ستخرجة للشرب مع القيم المنصوص الرئيسية للمفّوضية على عدم اتّخاذ فرنسا التدابير الالزمة لضمان مالءمة المياه الم
  69/99وكذلك األمر بالنسبة إلى القضية .  وتدهور نوعية المياه السطحية بفعل التلّوث بالنيترات3عليها في الماّدة 

)1999/C 199/069( المفّوضية ضّد المملكة المتّحدة، حيث وجدت محكمة العدل األوروبية بأن المملكة المتّحدة لم تحترم ،
، 375قسم التشريعات -الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي (EEC/91/676اتها المنصوص عليها في التوجيه رقم إلتزام

. والمتعلّقة بحماية المياه ضّد التلّوث بالنيترات الناجم عن المصادر الزراعية وتحديد المياه الملّوثة) 1.، ص31.12.1991
خدام المياه السطحية والجوفية الستخراج مياه الشرب، وبالتالي لم تحّدد المناطق فالمملكة المتّحدة لم تأخذ باالعتبار عدم است

ومنذ صدور القرار قد تؤّدي عملية التصنيف التي ُأعيد إطالقها في إنكلترا وسكوتلندا ووايلز إلى . بالطريقة المناسبة
لالطّالع . ب وضع برامج عمل خاّصة بهاتتطلّ" مناطق سريعة التأثر بالنيترات" في المئة من إنكلترا 80تصنيف حوالى 

 /http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgbأكثر على هذه القضية، أنظر 

droit_com/index_en.htm#infractions   
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 القائمة الناتجة عن اتّفاقيات دولية الهيئاتيسمح توجيه الجماعة األوروبية باستخدام 
وهكذا، يمكن للدول األعضاء تحديد هيئة دولية )). 4 (3توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (

ا سلطة مختّصة لتطبيق قواعد توجيه الجماعة األوروبية ضمن منطقة حوض قائمة واعتباره
هيئة "وبالتالي، يمكن أن ُيعهد إلى أّية )). 6 (3توجيه الجماعة األوروبية، الماّدة (النهر 
التوجيه اآلنف الذكر التي تتجاوز شروط تنفيذ ُأنشئت بموجب القانون الدولي مهّمة " مشتركة

   122.ةنطاق الوالية الوطني

                                                            
 1992 العابرة للحدود والبحيرات الدولية للعام المائيةري في هذا الصدد، أنظر االتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجا  122

 35والتي سلّط عليها الضوء الباب ) ILM 1312) 1992 31؛ 1996أكتوبر /التي دخلت حّيز التنفيذ في تشرين األول
 UN/ECE Strategiesلالطّالع على تحليل لهذه االتفاقية، أنظر برانكو بوسنياوفيك، . لديباجة توجيه الجماعة األوروبية

for Protecting the Environment with Respect to International Watercourses: The Helsinki and 
Espoo Conventions, in International Watercourses—Enhancing Cooperation and Managing 

Conflict ولورانس بواسون دو شازورن، منشورات البنك سلمان . أ.سلمان م (47، 414، الورقة التقنية للبنك الدولي رقم
   ).1998الدولي، 



   فرنسا2.7

   اإلطار القانوني2.7.1

، المعّدل 1992ناير ي/ كانون الثاني3للتشريع الصادر في إن مسألة المياه في فرنسا خاضعة 
 .تالمواّد ب البيئة مدّونة في الممثّل 2000سبتمبر / أيلول18 الصادر في بموجب القانون

ترض بجميع الدول األعضاء وكما ورد في الجزء السابق، كان ُيف. 1‐217.ت إلى 1‐210
 في 123)توجيه الجماعة األوروبية (CE/2000/60  رقمإدراج توجيه إطار عمل المياه

 1992وهكذا، ُعّدل التشريع لعام . 2003ديسمبر / كانون األول31 المحلية بحلول قوانينها
 ليتالءم 2003124أبريل / نيسان21 الصادر في 332- 2004  رقمقانونالفي فرنسا بموجب 

  .لتوجيهوا

فهو يركّز . المائية بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بالموارد 2003يتناول قانون عام 
خطط تنظيم استخدام الموارد على تخطيط المياه وإدارتها وعلى المسؤوليات الواردة في 

 المستهلك  توقّعاتس مبادئ الشفافية والمشاركة بحيث يكون بحجمكما يكّر.  وإدارتهاالمائية
ث مبدأ الملوِّ"ويدعم القانون أيضاً  هذا .  لجهة العدالة واإلنصاف في تسعير المياهستخدموالم
 كما يعزز مراقبة ، من خالل إصالح نظام استرداد الكلفة لوكاالت المياه الحوضية"يدفع

 من خالل منح البرلمان سلطة اإلشراف على المائيةالحكومة ورصدها إلدارة الموارد 

                                                            
 الذي وضع إطارأ لعمل االتحاد في 2000أكتوبر / تشرين األول23 الصادر في CE/2000/60توجيه المجلس رقم   123

 2.6أنظر الجزء . 1.، ص22.12.2000، 327قسم التشريعات -مجال سياسة المياه، الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي
  .أعاله من هذه الدراسة

  .7327. ، ص22.04.2005، 95الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي   124



 وقد تّم .لمياه وتخطيطها وتعزيز قدرة اإلدارة على ضبط استخدامات المياهممارسات تسعير ا
   2005.125مايو / أيار1 الصادر في 475‐2005تطبيقه في المرسوم رقم 

   المبادئ واألولويات الرئيسية2.7.2

تشكّل المياه جزءاً من التراث الوطني المشترك، وبالتالي، يجب إدارة حمايتها وتعزيزها 
كمورد يمكن استخدامه على هذا األساس مع مراعاة احترام التوازنات الطبيعية وتنميتها 

 إلى التوفيق بين مّما يعني أنه على إدارة المياه أن تسعى). 1‐210.ت البيئة، الماّدة مدّونة(
 وحماية المائية من بين أمور أخرى، الصحة العاّمة والنظيم اإليكولوجية حاجات المياه و
فّرة وكميتها والحماية من الفياضانات والنشاطات البشرية المختلفة لمتونوعية المياه ا

  .)1‐211.ت البيئة، الماّدة مدّونة(كالزراعة وصيد األسماك والصناعة والطاقة والنقل 

   تنظيم استخدامات المياه2.7.3

  حقوق االستفادة من المياه ملكية المياه وإرساء 2.7.3.1

هي التي تدير المياه بالنيابة عن األّمة وعلى أن حقوق استخدام ينّص القانون على أن الدولة 
كما ينّص على أن مالكي األراضي . المياه تُحّدد وفقاً للخطّة التنظيمية الواردة في القانون

). 2‐215. تمدّونة البيئة، الماّدة(المشاطئة يملكون نصف مياه األنهار التي تّمر في أرضهم 
ون أن المياه الجوفية هي ملكية عامة وأن مالكي األرض التي تمّر في المقابل، يعتبر القان

  126.تحتها المياه الجوفية ال يحقّ لهم إالّ باستخدام تلك المياه

                                                            
  .8552. ، ص17.05.2005، 113الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي   125
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   استخدام المياه تخصيص حق2.7.3.2

مياه ففي حالة ال. تضع الخطّة التنظيمية قواعد تخصيص المياه السطحية والجوفية في آن
مالكي األراضي المشاطئة باستخدام المياه الواقعة على حدود السطحية، يسمح القانون ل
مدّونة البيئة، من المادةّ ( أن يتّم ذلك بطريقة تحترم القانون شرطأرضهم أو التي تمّر بها 

بعبارة أخرى، يمكن لهؤالء استخدام المياه بأّية طريقة ال ). 5‐215 إلى الماّدة 1‐215.ت
 معنويباإلضافة إلى هذا، تسمح الدولة لكّل شخص طبيعي أو . تحدث تعديالً في تدفّق المياه

 متراً مكّعباً من المياه كحّد أقصى يومّياً مخّصصة لالستخدام المنزلي وذلك 40باستخراج 
وأخيراً، يقّر القانون بأن حقوق االستفادة من المياه التي . بدون الحصول على إذن مسبق منها
يتّم الحفاظ عليها وال تتأثّر المشاطئة أو أطراف أخرى حصل عليها سابقاً مالكو األراضي 

  .بالخطّة التنظيمية

وجاء في هذه األخيرة أيضاً أن نصف المياه الجارية في النهر تعود ملكّيتها إلى مالكي 
وهذا المبدأ يبقى على حاله إذا ما تغّيرت وجهة تدفّق مياه . األرض الواقعة على ضفّتي النهر

     .طبيعية أو أعمال البناءالنهر بفعل أسباب 

أّما في حالة المياه الجوفية، فتمنح الدولة مالكي األرض حقوقهم باستخدام المياه الجوفية 
الواقعة تحت أرضهم، على أن تخضع تلك الحقوق إلى موافقة حاكم المقاطعة على المستوى 

 إلى زليةمن جهة أخرى، تخضع حقوق ضخّ المياه الجوفية ألغراض غير من. اإلقليمي
القيام ) ii(استخدام الوسائل التي من شأنها تقييم استخدام المياه وقياسه و) i: (الشروط التالية

  ).8‐214.مدّونة البيئة، الماّدة ت(ح بتقييم األثر البيئي الستخراج المياه المقتر

 من أجل استخراج المياه المعدنية الطبيعية، على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوّد
وفي هذا . استخدام المياه أن يقّدم طلباً للحصول على إذن من الحاكم في المقاطعة المعنية



اإلطار، تقّدم مدّونة الصحة تعريفاً للمياه المعدنية، وال تُمنح األذون إالّ بعد إصدار وزارة 
 كذلك،. حيويالصحة نّصاً تنظيمياً يصف محتوى المياه، وبشكل خاّص محتواه الكيميائي ال

ال ُيمنح اإلذن، وهو قابل للتجديد، إالّ بعد القيام بتحقيق علنّي ولمّدة منصوص عليها في 
واألمر ). 4‐214. وت2‐214.مدّونة البيئة، الماّدتان ت(القانون وخاضعة لشروط معّينة 

د سّيان بالنسبة إلى منشآت المياه التي قد تهّدد الصحة العاّمة أو تؤثّر في تدفّق المياه في مور
من أجل نقل المياه المعدنية الطبيعية أو توزيعها . المياه المعني أو تعّزز خطر حدوث فيضان

أو تعديلها، على كّل من اقترح القيام بهذا النشاط الحصول على بيان من الحاكم في المقاطعة 
  ).9‐214. الماّدة تمدّونة البيئة،(المعنية 

  و فقدانها تحويل حقوق االستفادة من المياه أ2.7.3.3

طنية  السياسة الومنّسق من مدّونة البيئة السلطات اإلقليمية دور 3‐213. الماّدة تمنحت
أّية أحكام تتناول بوضوح  التشريع  ال يتضّمنمن جهة أخرى،. المائيةالمعنية بإدارة الموارد 

  . مسألة فقدان حقوق االستفادة من المياه

   حماية المياه2.7.4

سؤول عن التنسيق في الحوض المائي، مينبغي على الحاكم ال المياه،عمالً بأحكام قانون 
 وإدارتها المائيةخطط تنظيم استخدام الموارد بالتعاون مع وكالة الحوض المائي، استحداث 

 وإدارتها المائيةتركّز تلك الخطط على تخطيط الموارد و ).2‐212.مدّونة البيئة، الماّدة ت(
حية اللجنة، ويجب أن تتضّمن برنامج رصد حالة تلك على مستوى الحوض الخاضع لصال

كما عليها أن تتقّيد بمتطلّبات توجيه الجماعة ). 2‐2‐212.مدّونة البيئة، الماّدة ت(الموارد 
  ).2‐212.البيئة، الماّدة تمدّونة (األوروبية وهي قابلة للتحديث كّل ستّ سنوات 



   تنظيم البنية التحتية للمياه2.7.5

مياه قد تهّدد الصحة العاّمة أو تؤثّر في تدفّق المياه في  يقترح تشييد منشآت على كّل من
مورد المياه المعني أو تعّزز خطر حدوث فيضان أن يحصل على إذن من الحاكم في 

ال ُيمنح اإلذن، وهو قابل للتجديد، إالّ بعد القيام بتحقيق علنّي ولمّدة . المقاطعة المعنية
كذلك، ). 4‐214.مدّونة البيئة، الماّدة ت(ة ن وخاضعة لشروط معّينمنصوص عليها في القانو

المؤسسات الخاّصة التي يمكن منح تلك األذون إلى كّل من الشركات المملوكة من الدولة و
  .تقوم مقام أصحاب االمتيازات في الملكية العاّمة

   التدابير المؤسساتية2.7.6

فهو مسؤول عن . ة ومعالجة المياه خدمات المياهينظّم المجلس األعلى لخدمات المياه العاّم
ة هذا ويتألف من ست. ستخدمي المياهتحديد األسعار وتوزيع المياه وتأمين المعلومات لم

 تعّين ):االقتصادية والقانونية والتقنية(أعضاء يتّم تعيينهم وفقاً لمؤّهالت متعلّقة بمسائل المياه 
ية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس االجتماعي الحكومة ثالثة منهم ويعّين رئيس الجمع

وباإلضافة إلى المسؤولّيات اآلنفة الذكر، على المجلس أن يقّدم . واالقتصادي الثالثة الباقين
أيضاً التوصيات إلى المحاكم وبإمكانه استدعاء األطراف الموقّعة على اتّفاقيات معنية بالمياه 

اطعة، يكون الحاكم مسؤوالً عن إصدار األذون وفي كّل مق. ال تتماشى مع قانون المياه
    127.امات محّددة للمياهلبيانات التي تسمح بالقيام باستخدوا

تكون لجنة المياه المحلية، التي ينشئها حاكم كل مقاطعة، مسؤولة عن تطوير تطبيق 
ماّدة مدّونة البيئة، ال( وإدارتها ومراجعتها ومراقبتها المائيةخطط تنظيم استخدام الموارد 
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الحكومة ربعهم تختار أعضائها لتمثيل المقاطعة المحلية و نصف  ويختار الحاكم).4‐212.ت
  .ومستخدمو المياه المحلّيين الربع المتبقّي

 بالتعاون مع لجان الحوض  وإدارتهاالمائيةخطط تنظيم استخدام الموارد يتّم تطوير    
، ويجب أن يتّم تقديمها إلى المجالس المحلية )2‐212.مدّونة البيئة، الماّدة ت(المائي المعنية 

   636‐2005ويمنح المرسوم رقم). 6‐212.مدّونة البيئة، الماّدة ت(ة واإلقليمية المعني
 الوزير المسؤول عن البيئة دور منّسق نشاطات مختلف 2005128مايو / أيار30الصادر في 

  .الوزارات المعنية بالمياه وتنفيذ قراراتها

  حوض النهر سلطة 2.7.6.1

، ويعّين )1‐212.مدّونة البيئة، الماّدة ت(ي ترسم السلطة اإلدارية حدود كّل حوض مائ
 المائيةالحاكم لجنة مياه محلّية لمساعدة السلطات المحلّية في تنظيم استخدام موارد الحوض 

ه وتتألّف هذه اللجنة من ممثّلين عن مستخدمي الميا). 4‐212.ة البيئة، الماّدة تمدّون(
؛ وممثّلي غرف الصناعة المحلّية والشركات )الثلث(؛ ممثّلي المجلس العام واإلقليمي )الثلث(

  ). 4‐212.مدّونة البيئة، الماّدة ت) (الثلث(المملوكة من الدولة 

 وإدارتها المائيةخطط تنظيم استخدام الموارد  المتعّددة تطوير  اللجنةسؤولياتممن بين ال
ينبغي على تلك الخطط أن تتضع . ض الواقعة ضمن صالحّيتهاللحوض أو مجموعة األحوا

 األهداف المتعلّقة بنوعية الموارد  فضالً عنالمائيةتوجيهات اإلدارة الجّيدة لموارد الحوض 
عند تطوير تلك الخطط، على اللجنة أن و). 2‐213.مدّونة البيئة، الماّدة ت( ا وكمّيتهةالمائي

   ). 2‐212.ئة، الماّدة تمدّونة البي(ب تعمل بآراء الشع
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   رابطات مستخدمي المياه واللجان االستشارية2.7.6.2

المعنّية بإدارة المياه في منطقة معّينة المشاركة في مجتمعات يمكن لألشخاص أو المنظّمات 
رأيها حول إدارة المياه على المستويين  وتعطي اللجنة الوطنية للمياه 129.المياه المحلّية

  ).1‐213.مدّونة البيئة، الماّدة ت(ي الوطني واإلقليم

   التدابير المالية2.7.7

مدّونة البيئة، (م إن المبدأ العام المعمول به هو تسديد مستخدمي المياه لتكاليف هذا االستخدا
وبالتالي، حّدد القانون مجموعة من الرسوم المختلفة التي ُيلزم المستخدم ) 1‐210.الماّدة ت

يحّصل مدير وكالة المياه . مياه والتي تعتمد على طبيعة االستخدامبدفعها لدى استخدامه لل
وتجدر اإلشارة إلى أن مسألة تأمين المياه .  وفقاً إلجراءات التحصيل وقواعده العاّمةالرسوم

 لمساعدة هؤالء على النفاذ إعاناتنظام  للفقراء تّم ذكرها بوضوح في القانون، وقد تّم وضع
   130.ربهاإلى مياه نظيفة ويمكن ش

   النزاعاتت وحل تطبيق التنظيما2.7.8

   تطبيق التنظيمات2.7.8.1

 وبالتحقّق من تقّيد المالك أن الموظّفين العمومّيين مخّولين بمعاينة منشآت المياه وإمداداتها
 ويجب استخدام األذون والبيانات خالل السنوات الخمس التي تلي إصدارها وإالّ .بالتنظيمات

 األشخاص أو الكيانات الذين ال يتقّيدون عاقبوي. ديد للسلطات المختّصةوجب تقديم طلب ج
                                                            

  .9-213. وت5-213. وت2-213.أنظر مدّونة البيئة، المواد ت  129

 دينار وسوبرامانيان الحاشية أعاله رقم منشوراتلالطّالع على نقاش حول سياسات تسعير المياه في فرنسا، أنظر   130
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مدّونة البيئة، الباب (لَسجن بدفع غرامات مالية أ بابالتنظيمات أو بشروط اإلذون أو المراسيم 
  ).الرابع

  النزاعات حل 2.7.8.2

متعلّقة بإدارة المياه  لقانون المياه، ويتّم حّل النزاعات الما من محكمة خاّصة أو محكمة إدارّية
المحكمة اإلدارية ومجلس (أو سياسة المياه أو تنظيمات المياه أمام المحاكم اإلدارّية العادّية 

اقب عليه ولكن، إذا كان للنزاع أن يؤّدي إلى أّي إخالل بالقانون والقانون الجزائي ُيع). الدولة
) المحكمة االبتدائية(حاكم المدنية ، عندها يمكن إحالته أمام المبالَسجن وبدفع غرامة مالية

  ). 9‐216.مدّونة البيئة، الماّدة ت(



  ألمانيا 2.8

   اإلطار القانوني2.8.1

.  ترعى مباشرةً استخدام المياه وحمايتها131 األلمانيفدراليال ترد أّية أحكام في الدستور ال
سيطاً يتعلّق بحماية ب" هدفاً"جديدة إلى حّد ما تضع " قوانين غير ملزمة"أحكام ولكن، ثّمة 

 قراراً 133ةفدرالي باإلضافة إلى هذا، أصدرت المحكمة الدستورية ال132."الموارد الطبيعية"
فقد لحظت في  134. الذي يرعى استخدام المياه الجوفيةفدرالي يدعم القانون ال1981عام 

أّي فرد منتهكة قرارها هذا أن المياه الجوفية هي ملكية عاّمة، وبالتالي، ال تُعتبر حقوق ملكّية 
  .المياهتلك  استخدام فدراليإذا حظّر القانون ال

 تنظيم مسؤولياتة مؤلفة من ستة عشر والية، ويوزع القانون األساسي فدراليألمانيا دولة 
 من القانون 4 رقم 75 وعمالً بأحكام الماّدة.  بين االتحاد والواليةاستخدامات المياه وحمايتها

ولهذا، تقع مسؤولية وضع . فدرالي لتشريعات اإلطار اللمائيةااألساسي، تخضع الموارد 
 التنظيمات ة، بينما تتولّى الواليات مهّمة تطبيقفدرالياألطر التنظيمية على عاتق الحكومة ال

  .ث المياهام القانونية في مجال مكافحة تلوة وتكملتها فضالً عن إنفاذ جميع األحكفدراليال

                                                            
  .Gundgesetz األساسي أو القانون  131

  . أ20القانون األساسي، الماّدة   132

133  Bundesverfassungsgericht (BverfG).  

  BVerfGE 58, 300 ff ،1981يوليو / تموز15ة، القرار الصادر في فدراليقضية ناسوكيبونغ، المحكمة الدستورية ال  134



تي تنظّم المياه في ألمانيا، أبرزها قانون تنظيم المسائل ثّمة العديد من التشريعات ال
 الذي يطّبق 2002،135أغسطس / آب19الصادر في ) لمياه لفدراليالقانون ال(مياه المتعلّقة بال

 تشرين 23 الصادر عن البرلمان والمجلس األوروبيين في EC/2000/60التوجيه رقم 
التوجيه إطار عمل االتحاد في مجال وكما ورد أعاله، يضع هذا  2000.136أكتوبر /األول

 لمياه إلى سلسلة من التشريعات والقوانين األخرى لفدرالييشير القانون الهذا و. سياسة المياه
  :التي ترعى تنظيم المياه ومنها

  137؛2002أغسطس / آب16قانون تعديل قانون التقييم البيئي الصادر في 

 138؛ المعني بالحفاظ على الطبيعةفدراليالقانون ال 

 139قانون تقييم األثر البيئي؛ 

                                                            
، )Wasserhaushaltsgesetz – WHG - للمياه فدراليانون الالق (1957 قانون تنظيم المسائل المتعلّقة بالمياه لعام  135

 I 2002) BGB1. I فدرالي الذي نشر في الجريدة الرسمية للقانون ال2002أغسطس / آب19النسخة المعّدلة الصادرة في 

  .3245. ، ص)2002

عمل االتحاد في  الذي وضع إطار 2000أكتوبر / تشرين األول23 الصادر في CE/2000/60توجيه المجلس رقم   136
  .1.، ص22.12.2000، 327قسم التشريعات -مجال سياسة المياه، الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي

137  Veranderungdes Umweltauditgesetzes BGB1. I 2002 S.3167  
 Gesetz über Naturschutz (2002مارس / آذار25 المعني بالحفاظ على الطبيعة الصادر في فدراليالقانون ال  138

und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG) ( الذي نشر في الجريدة الرسمية للقانون
  .1193.، صI 2002 [BGB1. I 2002] فدراليال

، النسخة Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)] 1990قانون تقييم األثر البيئي لعام   139
، )I 2002) BGB1. I 2002 فدرالي الذي نشر في الجريدة الرسمية للقانون ال2001سبتمبر / أيلول5ة في المعّدلة الصادر

   .2350. ص



  96/61توجيه المجلس رقم/EC المتعلّق 1996سبتمبر / أيلول24 الصادر في 
الوقاية من التلوث توجيه  (توجيه الوقاية من التلوث ومكافحته المتكاملتينب

 140؛)ومكافحته المتكاملتين

 ه تبسيط تشريعات المياب  المعني1945فبراير / شباط10 الصادر في قانونال
141.والتشريعات المتعلّقة برابطات المياه

 

  :وتنطبق أيضاً التشريعات والقوانين التالية على نواحٍ محّددة لتنظيم المياه

 142قانون رسوم مياه الصرف؛ 

 143قانون مياه الصرف؛ 

 144قانون مواد الغسل والتنظيف؛ 

                                                            
   .26. ، ص10.10.1996، 257قسم التشريعات -الرسمية لالتحاد األوروبي  الجريدة140

 Verordnung über Vereinfachungen im]قانون تبسيط تشريعات المياه والتشريعات المتعلّقة برابطات المياه   141

Wasser- und Wasserverbandsrecht] الذي نشر في الجريدة الرسمية للحقوق للرايخ األلماني 1945 لعام ،I 1945 
(RGB1. I 1945)29. ، ص.   

 Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer]قانون رسوم مياه الصرف   142

(AbwAG)] والذي نشر في الجريدة الرسمية للقانون 1994نوفمبر / تشرين الثاني3، النسخة المعّدلة في 1976 لعام ،
  .3370. ، صI 1994 (BGB1. I 1994) فدراليال

 Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in]قانون مياه الصرف   143

Gewasser (AbwV)] والذي نشر في الجريدة الرسمية 2002أكتوبر / تشرين األول15في ، النسخة المعّدلة 1997 لعام ،
  .4047. ، صI 2002، (BGB1. I 2002) فدراليللقانون ال



 145.حماية التربة لفدراليالقانون ال 

   المبادئ واألولويات الرئيسية2.8.2

 وبموجب هذا 146.لمياه على المياه السطحة والساحلية والجوفية لفدراليق القانون الطبَُّي
القانون (ة وينبغي بالتالي حمايتها  الطبيعيالمياه جزءاً ال يتجّزأ من البيئةالقانون، تشكّل 

كما ينبغي إدارتها بحيث تخدم المصلحة )). 1( أ 1، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليال
ة وتفيد مستخدمي المياه وتتجنّب إلحاق الضرر بوظائفها البيئية والنظم اإليكولوجية العاّم

وعندما يكون )). 1( أ 1، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(وأراضي المستنقعات 
طة الالزمة في ظّل الظروف سيكون على الجميع أخذ الحي"للنشاطات أثر في أّي جسم مائي 

 وللتأكد من استخدام المياه مضّرةث أو إلى أّية تغييرات منع تعّرض المياه إلى تلول" القائمة
  )). 2( أ 1، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(بطريقة إقتصادية 

 المحلية إالّ إذا المائيةينّص قانون الوالية على تأمين اإلمداد العام بالمياه من المصادر 
  )). 3( أ 1، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(صلحة العاّمة كان ذلك يضّر بالم

                                                                                                                                                                                                
 Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Waschund] قانون مواد الغسل والتنظيف  144

Reinigungsmitteln (WaschMG)] والذي نشر في الجريدة 1987مارس /ار آذ5، النسخة المعّدلة في 1975 للعام ،
   .875. ، ص I 1987،(BGB1. I 198) فدراليالرسمية للقانون ال

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur] لحماية التربة، فدراليالقانون ال  145

Sanierung von Altlasten – Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)]سبتمبر / أيلول9خة المعّدلة في ، النس
  .2331. ، ص I 2001،(BGB1. I 2001) فدرالي، والذي نشر في الجريدة الرسمية للقانون ال2001

  .1 للمياه، الحكم التمهيدي، الماّدة فدراليالقانون ال  146



  تنظيم استخدامات المياه 2.8.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.8.3.1

القانون (ال تمنح ملكية األرض الحقّ في استخدام المياه الذي يتطلّب إجازة أو ترخيصاً 
  للمياهفدراليالقانون المن ) 1(2إذ تلزم الماّدة )). 4(أ 1زء األول، الماّدة ، الج للمياهفدراليال

، إال في حال كانت أحكام ياه بالحصول على إجازة أو ترخيص رسميجميع مستخدمي الم
وتضيف الماّدة، . القانون أو أّي تنظيم تصدره الوالية تنّص صراحةً على عدم ضرورة ذلك

هذه اإلجازة أو الترخيص ليست إالّ مجرد حق في استخدام المياه الجزء الثاني منها، أن في 
    .نوعية المياه بأّية كمية أووال تمنح حاملها الحقّ في االستفادة من 

ثّمة قلّة قليلة من الحاالت التي يمكن فيها إرساء حقّ االستفادة من المياه بدون وجوب 
مكن استخدام المياه السطحية بدون فعلى سبيل االمثال، ي. الحصول على إجازة أو ترخيص

 من قبل مالكي األرض أو مالكي األراضي المشاطئة أو المصّرح لهم بذلك من قبل إجازة
 فدراليالقانون ال(المالكين شرط أالّ يضّر هذا باآلخرين وأالّ يحدث تغّيرات مؤذية في المياه 

على إجازات في حاالت عّدة كما ال داعي للحصول )). 1(24، الجزء الثاني، الماّدة للمياه
، الجزء  للمياهفدراليالقانون ال(زراعية مياه الجوفية ألغراض منزلية أو منها استخدام ال
وحيث كان هناك حقّ أو ترخيص قائم الستخدام المياه ُمنح بموجب )) 1(33الرابع، الماّدة 
  ).17 و15، الجزء األول، الماّدتان للمياهفدراليالقانون ال(تشريع آخر مثالً

على سبيل البيان ال ،  للمياهفدراليالقانون النجد من بين االستخدامات التي يطّبق عليها 
، سحب المياه السطحية أو تحويلها؛ إنشاء سّد على المياه السطحية؛ إدخال مواد على الحصر

سّبب ؛ وأّية تدابير من شأنها أن تت أو تفريغها فيها أو الجوفية أو الساحليةالمياه السطحية



 فدراليالقانون ال(بتغييرات دائمة في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه 
  ).3، الجزء األول، الماّدة للمياه

   استخدام المياه تخصيص حق2.8.3.2

يتّم تخصيص الحقّ باستخدام المياه من خالل منح إجازة أو ترخيص، باستثناء في الحاالت 
جازات والتراخيص إلى شروط ترمي إلى ، من بين تخضع تلك اإل. ة أعالهالقليلة المذكور

أمور أخرى، منع اآلثار المضّرة على األشخاص اآلخرين أو، إن لم يكن ذلك ممكناً، 
 الحالة التي تتعّرض لهاألضرار اآلثار المضّرة وجّراء االتعويض عليهم جّراء تعّرضهم لهذه 

ويمكن رفض ). 4، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال( اإليكولوجية والكيميائية للمياه
أّية إجازة أو ترخيص إذا ما كان من شأن االستخدام المقترح إلحاق الضرر بالمصلحة العاّمة 

   ).6، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(

ئي لغرض معّين، بطريقة  ماتمنح اإلجازة لصاحبها حقاً قابل لإللغاء في استخدام أّي جسم
أّما ). 7، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(محدودة ترة زمنية محّددة ولف

 ولكن .سم مائي لغرض معّين وإلى حدٍّ ما الحقّ في استخدام أّي ج، فيمنح صاحبههترخيصال
 التابعة ، ومنها األرض،دواتاستخدام األطبيق غرض الترخيص، ال يحقّ لحامله في ت

، الجزء  للمياهفدراليالقانون ال(لشخص آخر أو اإلمدادات التي هي في حوزة شخص آخر 
وباإلضافة إلى هذه الشروط، ال ُيمنح الترخيص إالّ لفترة معّينة يمكن أن ). 8األول، الماّدة 

ول، ، الجزء األ للمياهفدراليالقانون ال(تتخطّى، في بعض الظروف الخاّصة، الثالثين عاماً 
  )). 5(8الماّدة 

يمكن إصدار التراخيص واإلجازات وفقاً إلجراء يمنح المعنّيين والسلطات فرصة التقّدم 
 فدراليالقانون ال(باعتراضات رسمية وإن أمكن، بعد التقّيد بأحكام قانون تقييم األثر البيئي 



بالسماح لمقّدم ختّصة  هذا اإلجراء للوكاالت الم كما يتيح 147).9، الجزء األول، الماّدة للمياه
يكون القرار ) i(الطلب بالبدء باستخدام المياه قبل إصدار اإلجازة أو الترخيص شرط أن 

يكون البدء المبكر باستخدام المياه يصّب في المصلحة ) ii(النهائي مرّجحاً لكفّة مقّدم الطلب، 
رر قبل صدور القرار يعد مقّدم الطلب بدفع التعويضات في حال إلحاق أّي ض) iii(العاّمة و

األخير المتعلّق باإلجازة أو الترخيص ويعيد الموقع إلى حالته القديمة إذا ما ُرفض الترخيص 
وبموجب هذه اإلجراءات ). أ 9، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(أو اإلجازة 

لم يتّم حقة التي  بّررت ذلك الشروط الالأيضاً، يمكن تعديل الترخيص أو اإلجازة في حال
، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(منها بطريقة مناسبة عند تاريخ اإلصدار التأكّد 

إضف إلى أنه يمكن لإلجازة أو الترخيص الذي يتّم إصداره أن يخضع لقيد يمكن ). 10
  ).  5الماّدة ، الجزء األول،  للمياهفدراليالقانون ال(شروط إليه الحقاً البموجبه إضافة 

وجمعيات السلطات المحلية ذات رابطات المياه والتربة على  هوتجدر اإلشارة إلى أن
األغراض الخاصة باإلضافة إلى األفراد الحصول على إجازات وتراخيص إذا ما أردوا 

، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(خيصاً أو إجازة راستخدام المياه لغرض يتطلّب ت
13.(  

    تحويل حقوق االستفادة من المياه2.8.3.3

القانون (والترخيص ) 7، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال( يمكن نقل اإلجازة
إلى أّي وريث قانوني، بما في ذلك نقل الحقّ ) 8، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليال
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ما تّم تحديد غير ذلك لدى ة إن أمكن إالّ إذا باالستفادة من األرض التي تنطبق عليها اإلجاز
  .تلك األخيرةإصدار 

  ستخدام المياه ا فقدان حق2.8.3.4

ما استمّر  إذا  معّينيمكن إلغاء الترخيص، سواء بشكل كامل أو جزئي، مقابل دفع تعويض
 من شأنها أن تتسّبب بضرر كبير للمصلحة العاّمة، وبشكل"الشخص باستخدام المياه بطريقة 

باإلضافة إلى ). 12، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(" خاص، لإلمداد العاّم بالمياه
هذا، يمكن إلغاء الترخيص في حال لم يستخدم حامله المياه ضمن المهلة المحّددة في 

أقل "لم يستخدمها أيضاً بصورة غير متقطّعة لثالث سنوات؛ يستخدم كمية مياه الترخيص؛ 
من المتوقّع؛ أو يتخطّى الحدود المسموح بها في الترخيص أو يقوم بذلك بطريقة ال " ربكثي

  ). 12، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(تتالءم والخطّة األصلية 

   حماية المياه2.8.4

ازة ه ينبغي القيام بتفريغ مياه الصرف الذي يتطلّب إج على أن للمياهفدراليالقانون الينّص 
القانون (بطريقة ال تضّر بالمصلحة العاّمة ) أ 7، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(
باإلضافة إلى هذا، ُيلزم القانون عينه أّي فرد ). أ 18، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليال

 والعمليات التي  على اإلمدادات والتجهيزاتيستخدم جسماً مائياً بأن يقبل باإلشراف الرسمي
   ).21، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(تعتبر مهّمة الستخدام المياه 

بغرض " حيث تقتضي المصلحة العاّمة"يمكن للسلطات أن تنشئ مناطق لحماية المياه 
فية  من اآلثار المضّرة باإلمداد العام بالمياه وإعادة ملء المياه الجوالمائيةحماية األجسام 

، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(وتجنّب اآلثار المؤذية لجريان مياه األمطار 



هذا ويمكن للسلطات الحّد من بعض النشاطات أو منعها في تلك المناطق وحتّى فرض ). 19
القانون (بعض الشروط على مالكي األرض ومستخدميها المرخّص لهم ضمن تلك المناطق 

   ).19، الجزء األول، الماّدة للمياه فدراليال

فريغ  بت مستخدمي المياه الذين ُيسمح لهمرالي للمياهالقانون الفدفضالً عن ذلك، يوجب 
ث كافحة تلومن مياه الصرف في يوم واحد بتعيين موظّفين لم متراً مكّعباً 750أكثر من 

 وتتضّمن مسؤوليات هؤالء التأكد ). أ21، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(المياه 
عالجة مياه الصرف منشآت مياه الصرف وتعزيز عمليات ممن التقّيد بتنظيمات المياه ومعاينة 

، الجزء األول، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(المناسبة وتقديم تقرير سنوي إلى مستخدم المياه 
  ). ب21

ينبغي اصطناعية أومعّدلة جّداً،  تلك المصنّفة ، باستثناء أجسام المياه السطحيةبالنسبة الى
 تغّييرات ة حالة إيكولوجية أو كيميائية جّيدة وتتجنّب أّي أو تبلغإدارتها بطريقة تحافظ على

أجسام ُيذكر أن ).  أ25، الجزء الثاني، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال( تطرأ على هذه الحالة
-المائية هي تلك التي من شأن التغييرات معّدلة جّداً أوالمياه السطحية المصنّفة اصطناعية 

المورفولوجية التي تُعّد ضرورية لبلوغ حالة إيكولوجية جّيدة أن تولّد آثار مضّرة بالبيئة 
،  للمياهفدراليالقانون ال" ( التنمية البشرية المستدامةأنشطة"والمالحة واالستجمام وغيرها من 

وبالتالي، يجب إدارتها بطريقة تساعد على تجنّب التغّيرات . ) ب25الجزء الثاني، الماّدة 
 25، الجزء الثاني، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(المضّرة بحالتها اإليكولوجية والكيميائية 

  ).ب

ما لم تكن مسؤولية صيانة الجسم المائي وتنميته واقعة على عاتق السلطات اإلقليمية أو 
و جمعيات السلطات المحلية، تصبح عندها على عاتق مالكي المياه جمعيات المياه والتربة أ



ومالكي األراضي المشاطئة ومالكي األرض والمرافق التي تستفيد من صيانة المياه أو 
   ). 29، الجزء الثاني، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(تصّعبها 

 الطبيعية أو الشبه طبيعية ائيةالم على المحافظة على األجسام  للمياهفدراليالقانون الينّص 
 فدراليالقانون ال(" الهموم األساسية للمصلحة العاّمة"على حالها شرط أالّ يتعارض هذا و

، عندها يجب أن المائيةوإذا ما وجب تطوير تلك األجسام  ).31، الجزء الثاني، الماّدة للمياه
، الجزء  للمياهفدراليالالقانون (تخضع خطط تطويرها لموافقة سلطة الوالية المختّصة 

  ).31الثاني، الماّدة 

 ب منه، على صيانة المياه الساحلية من خالل منع 32كما ينّص القانون عينه، في الماّدة 
رمي المواد الصلبة فيها والسماح بتخزين المواد أو رميها بالقرب من تلك المياه بطرق ال 

  .تطرأ عليها" رات مضّرةأو من أّية تغّي"المياه " ثلى الخوف من تلوتبعث ع"

 أ، يجب إدارة المياه الجوفية بحيث يتّم تجنّب التغّيرات المضّرة 33عمالً بأحكام الماّدة 
ن رمي المواد في باإلضافة إلى هذا، ال يمك. التي تطرأ على الحالة الكمية والكيميائية للمياه

 أو أّية رث خِطها لتلو تبعث على الخوف من تعّرضأسباب"إذا كان هناك المياه الجوفية 
     ).34، الجزء الرابع، الماّدة  للمياهفدراليالقانون ال(" تغّيرات مضّرة تطرأ على خصائصها

 



   تنظيم البنى التحتية للمياه2.8.5

يخضع بناء وتشغيل وتغيير منشآت مياه الصرف التي يجب أن تتالءم مع متطلّبات تصريف 
 للمياه، القسم األّول، فدراليالقانون ال" (اَرف عليها عموًماأحدث التطّورات المتع"هذه المياه و

القانون (للتقييم االلزامي لألثر البيئي، بموجب  قانون تقييم األثر البيئي )  ب18الماّدة 
  148).  ج18 للمياه، القسم األّول، الماّدة فدراليال

كّل خطًرا على إّن عملية بناء وتشغيل وتغيير خطوط األنابيب لنقل المواّد التي تش
قد يتّم )  ب19 أ و19 للمياه، القسم األّول، المواّد فدراليالقانون ال(المياه تتطلّب ترخيًصا 

ن يؤّدي استمرار العملية ، في حال ُأثيرت مخاوف من أ ج19رفض منحه، بمقتضى الماّدة 
نابيب وُيطلب من مشغّلي خطوط األ. ث الجسم المائي أو إحداث تغييرات مضّرة بهإلى تلو

 فدراليالقانون ال(أن يراقبوها تحّسًبا ألّي تسّربات، وحرًصا على فعالية معّدات السالمة 
كما يترتّب على مشغّلي منشآت المياه، بموجب القانون ).  ط19للمياه، القسم األّول، الماّدة 

ن القانو( للمياه، تفويض شركات متخّصصة بتركيب المنشآت وصيانتها وإصالحها فدراليال
 للمياه فدرالي ك من القانون ال19وتشترط الماّدة ).  ط19 للمياه، القسم األّول، الماّدة فدراليال

أنّه على أّي شخص يمأل أو ُيفرغ منشآت تخزين المياه التي قد تشكّل خطًرا على المياه، أن 
  .يشرف بحذر على عملية الملء أو التفريغ وأن يضمن حسن سير جميع معّدات السالمة
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  ساتية   التدابير المؤس2.8.6

   سلطات أحواض األنهار2.8.6.1

 1 للمياه، القسم األّول، الماّدة فدراليالقانون ال(تُقسم ألمانيا إلى عشر مناطق أحواض أنهار 
من أجل ضمان التنسيق في إدارة هذه المناطق، ُأخضعت هذه األخيرة لتنظيمات قانون ). ب

ويترتّب على كّل من واليات ).  ب1اه، القسم األّول، الماّدة  للميفدراليالقانون ال(الدولة 
المانيا، عبر السلطة المختّصة في الدولة، أن توكل أحواض األنهار داخل حدودها إلى إحدى 

  ). ب1 للمياه، القسم األّول، الماّدة فدراليالقانون ال(مناطق أحواض األنهار 

قانون الدولة أن ُيلزم كالًّ من مناطق أحواض  للمياه بأنّه على فدراليويقضي القانون ال  
األنهار باعداد برنامج حول التدابير الواجب اعتمادها لتحقيق األهداف المنصوص عليها في 

كما ينبغي على ). 36 للمياه، القسم الخامس، الماّدة فدراليالقانون ال( للمياه فدراليالقانون ال
ة، اعداد خطّة إدارة للمنطقة، تصف، على سبيل منطقة أحواض األنهار، بمقتضى قانون الدول

البيان ال الحصر، خصائص المياه في حوض النهر وأهداف إدارة المياه، وتعرض تحليالً 
اقتصاديا الستعمال المياه في منطقة الحوض، وتحّدد األجسام المائية السطحية االصطناعية 

يتطلّب ).  ب36 القسم الخامس، الماّدة  للمياه،فدراليالقانون ال(أو مجاري المياه المحّورة 
 للمياه من السلطات حفظ سجل لجميع األجسام المائية الخاضعة للقانون فدراليالقانون ال

 للمياه فدراليما من إشارة في القانون ال). 37 للمياه، القسم الخامس، الماّدة فدراليالقانون ال(
، علًما أنّه ُيرّجح أن تكون هذه الرابطات إلى رابطات مستخدمي المياه أو اللجان االستشارية

  . واللجان مذكورة في تنظيمات أخرى

  



   التدابير المالية2.8.7

 للمياه من أّي معلومات حول رسوم استعمال المياه أو تكاليف اصدار فدرالييخلو القانون ال
  . التراخيص، بما أّن هذه المسائل هي من اختصاص الدول

  نزاعاتوحل ال نظيماتتطبيق الت 2.8.8
  تطبيق التنظيمات 2.8.8.1

يجب على جميع األفراد الذين يستخدمون جسًما مائيا أو الذين تقّدموا بطلب للحصول على 
تصريح أو ترخيص، أن يسمحوا باالشراف الرسمي على المنشآت أو المعّدات أو التجهيزات 

قسم األّول، الماّدة  للمياه، الفدراليالقانون ال(التي يستعملونها عند استخدامهم للجسم المائي 
 يورو لكونه ارتكب مخالفة إدارية كّل شخص يقوم، على 50000ُيعاقب بغرامة قدرها ). 21

، باستخدام المياه بدون التصريح أو الترخيص "عن قصد أو إهمال"سبيل البيان ال الحصر، 
نون المطلوب، أو يخّل بشرٍط من شروط الحصول على التصريح أو الترخيص أو بأحكام القا

 للمياه، أو ال يتقّيد بالممارسات التقنية الجّيدة لدى تركيب أو صيانة أو تشغيل منشآت فدراليال
 على أنّه 20كما تنّص الماّدة )). 2 (41 للمياه، القسم السادس، الماّدة فدراليالقانون ال(المياه 

يق استخدام المياه باألمالك نتيجة الستخدام المياه أو يعيضّر يترتّب تعويض على كّل إجراء 
  .بأّي طريقة من الطرق

  حل النزاعات 2.8.8.2
 للمياه في ماّدته العاشرة، على أّن أّي طرف متضّرر يتقّدم فدراليينّص القانون ال

باعتراضاته على منح الترخيص، ولكنّه يعجز عن تحديد مدى اآلثار المضّرة التي من شأنها 
راج شروط حمائية ضمن الترخيص، أن تترتّب على منح الترخيص، يمكنه أن يطالب باد

  . ويحق له بالحصول على تعويض عند االقتضاء



 جمهورية كازاخستان 2.9

  

  طار القانونياإل 2.9.1

األرض والموراد الجوفية، والثروة " من دستور جمهورية كازاخستان على أّن 6تنّص الماّدة 
وقد تكون األرض . ملك للدولةالحيوانية والثروة النباتية وغيرها من الموارد الطبيعية هي 

  ."تابعة ألمالك خاّصة وفقًا لشروط وضوابط منصوص عليها في التشريعات

هي مبنية على ) كازاخستان(إّن التشريعات حول المياه في جمهورية كازاخستان   
القانون األساسي   إّن).2، الماّدة مدونة المياه(صالحيات ضمنية في هذا الحكم من الدستور 

 2003يوليو / تّموز9 الصادرة في II-481 رقم  هو مدونة المياهرية كازاخستان،في جمهو
  :أّما القوانين األخرى ذات الصلة، فهي). مدونة المياه(

  ؛ )1997يوليو / تّموز15(قانون جمهورية كازاخستان حول الحماية البيئية  
  يوليو / تّموز15(قانون جمورية كازاخستان حول األراضي الطبيعية المحمية بالتحديد

1997 .( 

  
  يةرئيس المبادئ واألولويات ال2.9.2

 على المبادئ التي تقوم عليها مدونة المياه؛ تنطوي هذه المبادئ على 9تنّص الماّدة 
االعتراف باألهمية الوطنية للمياه، كركن للحياة وركيزة لنشاطات السكان؛ النفاذ العادل إلى 

مع ما يتضّمنه ذلك من تكنولوجيات حديثة؛ الموازنة بين المياه؛ االستخدام الرشيد للمياه، 



استخدام األجسام المائية وحمايتها؛ فرض تعرفة على االستخدامات الخاّصة للمياه؛ المشاركة 
  .العاّمة في استخدام المياه وحمايتها؛ وتوفّر المعلومات حول وضع صندوق المياه

 لصندوق المياه، فهي تضّم قوانين الدولة أّما المبادئ التي تقوم عليها االدارة العامة  
وتقضي بمراقبة استخدام صندوق المياه وحمايته؛ واالستخدام المستدام للمياه؛ وخلق الظروف 
األمثل الستخدام المياه، والحفاظ على االستدامة البيئية والصحة العامة؛ وإدارة األحواض 

  ).34مدونة المياه، الماّدة (

فهي تسعى أّوالً إلى .  أعينها أهدافًا مبنية على هذه المبادئتضع مدونة المياه نصب  
إرساء الطرق األمثل من الناحية البيئية واالقتصادية الستخدام الموارد المائية والمحافظة 

). 3مدونة المياه، الماّدة (عليها؛ حماية صندوق المياه؛ وتحسين الظروف المعيشية للسكّان 
، جميع األجسام المائية المتواجدة في أراضي 4لماّدة ، بحسب ا"صندوق المياه"يضّم 

 وتتضّمن الموارد المائية في كازاخستان 149.كازاخستان والواردة في السجل الوطني للمياه
  ). 6مدونة المياه، الماّدة (المياه السطحية والجوفية 

ة صندوق ثانًيا، تضع مدونة المياه سياسة دولة تدعم االستخدام المستدام للمياه وحماي  
مدونة المياه، الماّدة (المياه، وتنّص على المبادئ التي ترعى استخدام صندوق المياه وحمايته 

3.(  

ثالثًا، تعالج مدونة المياه العالقة بين استخدام األراضي والمياه، و االستخدام العابر   
  ).10مدونة المياه، الماّدة (للحدود للمياه وحمايتها 

  
                                                            

  ، للحصول على المزيد من التفاصيل حول سجالّت الدولة والسجل الوطني للمياه59 و58اه، الماّدتان  انظر مدونة المي149



  ت المياه تنظيم استخداما2.9.3

   ملكية المياه وإرساء حقوق االستفادة من المياه2.9.3.1

إّن الموارد المائية هي ملك حصري للدولة، ووحدها حكومة كازاخستان تتمتّع بحق ملكية 
تعود ملكية ). 8مدونة المياه، المادة (صندوق المياه و تمارس حق استخدامه والتصّرف فيه 

لدولة، أو المجتمع أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين أنظمة التزويد بمياه الشرب إلى ا
، يمكن لمرافق المياه 29وعلى نحو مماثل، وبموجب الماّدة ). 28مدونة المياه، الماّدة (

  . المخّصصة لالستخدام الزراعي أن تكون ملكًا للقطاع العام أو الخاص

 إذا نّصت التشريعات المشترك، إالّ/ المائية مخّصصة لالستخدام العامجميع األجسام  
 األجسام المائية غير المخّصصة 11تقسم المادة ). 16مدونة المياه، المادة (على غير ذلك 
المشترك، إلى أجسام مائية لالستخدام المشترك، وأجسام مائية لالستخدام /لالستخدام العام

 ذات طابع هام المنعزل، وأجسام مائية لمحميات أو احتياطي األحياء البرية، وأجسام مائية
 إلى 17مدونة المياه، المواد من (ترعى مدونة المياه استخدام األجسام المائية . وخاص للدولة

21 .(  

 على أنّه لكّل شخص الحق في استخدام األجسام المائية المخّصصة 23تنّص الماّدة   
 يتجّزأ من حق تشكّل جزًءا ال" خدمة المياه العامة"وهذا يعني أّن . المشترك/لالستخدام العام

ويمكن للتشريعات أن تُدرج خدمات . المشترك/استخدام األجسام المائية ذات االستخدام العام
أّما ). 23مدونة المياه، الماّدة (مياه عامة ضمن إطار فئات أخرى من األجسام المائية 

الخدمات الخاصة ، أي عندما يكون جسم مائّي محصور بطرف خاص، فهي عائدة لقرار من 
ال حاجة إلى ترخيص أو تصريح خاص للنفاذ إلى هذه ). 23مدونة المياه، الماّدة (المحكمة 
: يتّم بناء الخدمات العامة والخاصة لألهداف التالية). 23مدونة المياه، المادة (الخدمات 



سحب المياه بدون الحاجة إلى استخدام وسائل أو أجهزة تقنية خاّصة، وسقي الماشية، 
  ).23مدونة المياه، المادة (جسام المائية ألغراض النقل واستخدام األ

تعطي السلطات المحلية التنفيذية حق استخدام األجسام المائية لألشخاص الطبيعيين   
مدونة " (الهيئة المرخّص لها استخدام وحماية صندوق المياه"والمعنويين، بناء على موافقة 

ياه دائًما إذا ما ُمنح بدون مهلة زمنية محّددة  ُيعتبر حق استخدام الم150).22المياه، المادة 
ولكّن هذا الحق يمكن أن ينطوي على استخدام قصير أو طويل ). 70مدونة المياه، الماّدة (

 سنة 49األمد، أي لفترة تصل إلى خمسة أعوام لألّول ومّدة تتراوح بين خمس سنوات و
  ).22مدونة المياه، الماّدة (للثاني 

 المياه إلى استخدام عام، خاص، منعزل، مشترك، أّولي، ثانوي، دائم تُقسم استخدامات  
، هو استخدام المياه 65، بحسب المادة "العام"االستخدام ). 64 مدونة المياه، الماّدة(ومؤقّت 

يحصل المواطنون على الحق في . بدون اللجوء إلى معّدات أو أجهزة تقنية تضّر بالمياه
). 64 مدونة المياه، الماّدة( لحظة والدتهم، وهو حق ال يمكن منحه االستخدام العام للمياه منذ

. ، فهو ينطوي على استعمال معّدات وأجهزة تقنية لدى استخدام المياه"الخاص"ّما االستخدام أ
مدونة المياه، الماّدة (ال يمكن اكتساب حق االستخدام الخاّص بدون ترخيص أو تصريح 

على ما نّصت عليه الشروط الواردة في الترخيص أو ، كما أّن االستخدام يقتصر )76
للمياه لدى استخدام شخص " المنعزلة"تنشأ االستخدامات ). 64مدونة المياه، الماّدة (التصريح 

وهذه االستخدامات تتطلّب تصريًحا من السلطة التمثيلية المحلّية . واحد فقط لجسم مائي معّين
للمياه، فهي تتّم عندما يقوم عدد من " المشتركة"ستخدامات أّما اال). 67مدونة المياه، الماّدة (

                                                            
   . بالتفصيل حقوق وواجبات األشخاص المعنويين62 تحّدد الماّدة 150



األشخاص باستخدام جسم مائي واحد، وفق الشروط التي تضعها السلطة التمثيلية المحلية 
  ). 68مدونة المياه، المادة (

واالستخدامات األّولية للمياه هي االستخدامات التي تُؤمَّن لتلبية الحاجات الخاّصة للمستخدم أو 
  ).69مدونة المياه، الماّدة (، وفق بنود العقد "الثانويين"وفير المياه للمستخدمين لت

وهذه القيود تحّددها الهيئة المرخّص لها . يضع القانون بعض القيود على استخدام المياه
وهذه . استخدام وحماية صندوق المياه، مع موافقة الهيئة التنفيذية المركزية لحماية البيئة

ي يتّم تعديلها سنويا، هي مبنية على خطط قائمة حول المياه الحوضية، ومعايير القيود الت
مدونة (تحديد األثر السلبي المسموح به على المياه، والحاجات المعلَنة لجميع مستخدمي المياه 

  ). 82المياه، الماّدة 

، على سبيل 71تتضّمن حقوق مستخدمي المياه، كما هو منصوص عليه في الماّدة   
البيان ال الحصر، حق تشكيل منظّمات وجمعّيات لمستخدمي المياه وحماية حق هؤالء في 

أّما واجباتهم، فهي تتمثّل باالستجابة للقيود والتنظيمات السارية المفعول، . استخدام المياه
وصيانة المعّدات واألجهزة التقنية التي لها أثر على المياه، وتسديد الدفوعات المطلوبة، 

  ). 72مدونة المياه، الماّدة ( المعلومات الضرورية وتوفير

 على أنّه يتوّجب على األشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في 79تنّص الماّدة   
منظّمات مائية "األخذ على عاتقهم مهّمة تزويد المياه وتأمين الخدمات ذات الصلة، أن يشكّلوا 



منظّمات االمتثال لجميع القوانين والعقود  ويترتّب على هذه ال151".اقتصادية غير حكومية
  ). 80مدونة المياه، الماّدة (المعمول بها 

   استخدام المياه  حق تخصيص 2.9.3.2

لعملية " مبّرر علميا"تهدف خطّة الدولة لحماية واستخدام صندوق المياه إلى ضمان توزيع 
وتشكّّل هذه الخطّة جزًءا من . استخدام المياه على المستخدمين، وإلى حماية الموارد المائية

 تتضّمن 152).44مدونة المياه، الماّدة (مخطّط أشمل لتنمية وتخصيص القوى المنتجة في البلد 
مدونة المياه بعض القواعد العاّمة المطّبقة على عملية تخصيص المياه الستخدامات مختلفة، 

اقة والصناعة، النقل، كاستخدامها للشرب، الصرف الصحي االستجمام، الزراعة، نظام الط
وترميث األخشاب، مكافحة الحرائق، الصيد والقنص، واستخدام األجسام المائية في 

  ).111 إلى 90مدونة المياه، المواّد من (االحتياطيات الطبيعية 

   حقوق االستفادة من المياه تحويل2.9.3.3

مياه، ال يمكنهم، طبقًا إّن األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتمتّعون بحق استخدام ال
  .، التصّرف بهذا الحق)4 (22للماّدة 

                                                            
تعلّقة بتنظيم ، المنظّمات المائية االقتصادية على أنّها منظّمات تتولّى نشاطات م)25 (1 تعّرف مدونة المياه، في الماّدة  151

  .المياه والتزويد بها وإعادة إنتاجها ومعالجتها، وصرف المياه المستعملة، وتشغيل األجسام المائية

  .81، والماّدة 47 إلى 45 انظر أيًضا مدونة المياه، المواّد من  152



   استخدام المياهحق فقدان 2.9.3.4

يمكن الحّد من حقوق استخدام المياه وفقًا لالجراءات المنصوص عليها في القانون، حرًصا 
في كما يمكن التجريد من الحقوق الخاّصة ). 74مدونة المياه، الماّدة (على المصلحة العاّمة 

االستفادة من المياه، إذا ما قام المتمتّعون بهذا الحق بنقله، وإذا مّرت ثالث سنوات لم يتّم 
مدونة المياه، الماّدة (خاللها استخدام هذا الحق، وفي حاالت عدم التقّيد بما نّص عليه القانون 

75.(  

   حماية المياه2.9.4

المياه أن يحترموا التنظيمات المرتبطة يترتّب على جميع الفاعلين الذين تؤثر نشاطاتهم على 
، والصّحة العاّمة والسالمة الصناعية، والحفاظ على األرض باطنبالحماية البيئية، وحماية 

تتضّمن مدونة المياه في هذا االطار، معايير تُطّبق ). 55مدونة المياه، الماّدة (الموارد المائية 
كما أنّه يتوّجب على الدولة ). 57لمياه، الماّدة مدونة ا (المصّرفةعلى معالجة ونوعية المياه 

، والتقنية والمتعلّقة بالصحة العامة والمقاييس التشريعيةتطوير نظام موّحد من المعايير 
مدونة ( المائية البارامتراتالقانونية من أجل حماية نوعية وكمية الموارد المائية وقياس 

  ).89 إلى 83المياه، المواّد من 

نة المياه على أنّه يتوّجب حماية األجسام المائية من الملّوثات المختلفة، تشترط مدو  
وذلك عبر مطالبتها السلطات التنفيذية المركزية والمحلية بوضع الشروط المشتركة لحماية 

مدونة المياه، ( كما أنّها تحّدد متطلّبات لحماية األجسام المائية الصغيرة 153.األجسام المائية
مدونة المياه، (  في األجسام المائية  المياه، ولبناء وتشغيل منشآت)122و 121الماّدتان 

                                                            
  . 124 و123، والماّدتان 120 إلى 112 مدونة المياه، المواّد  153



، والدارة األجسام المائية ذات األهمية الخاّصة بالنسبة إلى الدولة )126 و125الماّدتان 
  ).131 إلى 127مدونة المياه، المواّد من (

   التحتية للمياه تنظيم البنية2.9.5

مدونة المياه، الماّدة (أن تكون ملكًا للقطاع العام أو الخاص بشكل عام، يمكن لمرافق المياه 
إالّ أنّه باستطاعة رئيس كازاخستان أن يحّدد مرفقًا للمياه ويصفه على أنّه ذات أهمية ). 24

استراتيجية خاّصة، وفي هذه الحالة، ُيعتبر المرفق ملكية عامة ال يمكن أن تكون موضع 
  ).25مدونة المياه، الماّدة ( يتّم تخصيصها إدارة لألصول أو أن تؤّجر أو أن

من جهة أخرى، توكل إدارة مرافق المياه المملوكة للدولة إلى منظّمات المياه الحكومية، إنّما 
تتولّى الحكومة تصنيف مرفق مياه ). 26مدونة المياه، الماّدة (يمكن تأجيرها أو تخصيصها 

الهيئة المرخّص لها استخدام وحماية "من على أنّه مملوك للدولة، وذلك بناء على توصية 
مدونة " (صندوق المياه، والهيئة المرخّص لها استخدام وحماية احتياطيات باطن األرض

تقوم شركات المرافق العاّمة بادارة مرافق المياه المحلية التي يمكن ). 26المياه، الماّدة 
  ). 27مدونة المياه، الماّدة (استخدامها مّجانًا 

 يتّم تسجيل حقوق االستفادة من مرافق المياه والمعامالت المتعلّقة بهذه يجب أن  
يتولّى مالكو مرافق المياه .  من مدونة المياه31الحقوق لدى الدولة، عمالً بأحكام الماّدة 

تقوم الهيئات المرخّص لها ). 32مدونة المياه، الماّدة (ضمان ظروف تقنية آمنة في المرافق 
  ). 32مدونة المياه، الماّدة (لموارد المائية باالشراف على هذه المرافق استخدام وحماية ا

  



   التدابير المؤّسساتية 2.9.6

، "الهيئة المرخّص لها إدارة عملية استخدام وحماية صندوق المياه"تتولّى كّل من الحكومة و
 طبقًا للتشريعات، والوكاالت المحلية التمثيلية والتنفيذية، وغيرها من وكاالت الدولة المؤّسسة

عالوة على ذلك، تقوم ). 33مدونة المياه، الماّدة (مهّمة االدارة العاّمة للموارد المائية 
الحكومة بتشكيل منظّمات حكومية مائية اقتصادية للقيام بأمور عديدة ، منها مراقبة األجسام 

ل األجسام المائية المائية، اعداد سجل المياه، وضع معايير مائية اقتصادية، وصيانة وتشغي
  ).77مدونة المياه، الماّدة (االقتصادية والمرافق التي هي ملك للدولة 

تحليل وتقييم عملية توفير المياه؛ : تتضّمن أبرز المهاّم االدارية للدولة الخطوات التالية  
 تقييم الموارد المائية المتوفّرة ودراسة نوعيتها والحقوق المتاحة لالستفادة منها؛ تطوير

تكنولوجيات جديدة الستهالك المياه وصرفها وحمايتها؛ إدارة استخدام المياه؛ مراقبة الوضع 
الكمي والنوعي لألجسام المائية؛ إدارة األجسام المائية والمرافق المملوكة للدولة؛ وتأمين 

  ). 35مدونة المياه، الماّدة (سوق لخدمات المياه 

لمهاّم عن أمور متعّددة ، منها تطوير السياسات إّن الحكومة مسؤولة عبر قيامها بهذه ا  
األساسية المتعلّقة باستخدام الموارد المائية وحمايتها؛ تشكيل إدارة المرافق المائية المملوكة 
للدولة؛ تحديد االجراءات اآليلة إلى الحفاظ على احتياطي المياه واستخدامه وحفظ السجل 

 باعداد خطط رئيسية الستخدام المياه والمياه الوطني للمياه؛ تحديد االجراءات الخاّصة
الحوضية؛ تحديد االجراءات الواجب اتّباعها لعقد اتفاقات االيجار وإدارة األصول لمرافق 

  ).36مدونة المياه، الماّدة (المياه؛ والموافقة على رسوم الموارد المائية السطحية 

ائية من خالل هيئات مختلفة، تمارس الدولة سلطتها على استخدام وحماية الموارد الم  
الهيئة المرخّص لها استخدام وحماية : تعمل كّل منها في مجال اختصاصها، وهي كالتالي



تجدر االشارة إلى . صندوق المياه؛ الهيئة المركزّية للحماية البيئية؛ والهيئات التنفيذية المحلية
لهيئة التي تهتّم بالتنسيق بين أّن الهيئة المرخّص لها استخدام صندوق المياه وحمايته، هي ا

  ).49مدونة المياه، الماّدة (مختلف الهيئات اآلنفة الذكر 

ومن جملة مسؤوليات الهيئة المرخّص لها استخدام الموارد المائية وحمايتها،   
المشاركة في تطوير وتطبيق سياسات الدولة المتعلّقة باستخدام صندوق المياه وحمايته؛ اعداد 

م وحماية أحواض األنهار وغيرها من األجسام المائية؛ الموافقة على معّدالت برامج الستخدا
استهالك محّددة للمياه في القطاعات االقتصادية؛ الموافقة على تنظيمات معيارية الستخدام 
المياه؛ ممارسة الرقابة على استخدام وحماية الموارد المائية؛ خلق قاعدة بيانات حول األجسام 

ن أرضية للبحوث المرتبطة بالموارد المائية؛ محاكمة المخالفات االدارية المائية؛ تأمي
لتشريعات المياه؛ تطوير وتطبيق مشاريع استثمار المياه؛ تحديد رسوم استخدام المياه 

  ).37مدونة المياه، الماّدة (السطحية 

ومن ضمن مسؤوليات الهيئات التمثيلية المحلية، وضع تنظيمات لالستخدام العام   
للمياه، وذلك بناء على تنظيمات وافقت عليها الهيئة المرخّص لها استخدام صندوق المياه 
وحمايته؛ إقرار الميزانيات المحلية الستخدام األجسام المائية وحمايتها؛ إقرار برامج إقليمية 
الستخدام المياه وحمايتها؛ تحديد اجراءات لتخصيص مرافق المياه التابعة لملكية محلية 

  ). 38نة المياه، الماّدة مدو(

إدارة الملكية المحلية وتطبيق : أّما مسؤوليات الهيئات التنفيذية المحلية، فهي كالتالي  
تدابير لحماية األجسام المائية ومرافق المياه؛ المشاركة في نشاطات سلطات األحواض؛ 

لسكّان حول وضع تطوير وتطبيق برامج اقليمية الستخدام المياه وحمايتها؛ توفير معلومات ل
مدونة المياه، الماّدة (األجسام المائية، وذلك في المناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصها 



كما يترتّب على الهيئات التنفيذية المحلية تشكيل منظّمات بلدية مائية اقتصادية لصيانة ). 39
ستخدمي المياه من وتشغيل المرافق المائية االقتصادية التي تملكها البلديات؛ توفير المياه لم

مدونة المياه، (األجسام المائية؛ والتعامل مع المياه المستعملة ومياه الفضالت ومياه الصرف 
  ).78الماّدة 

هذا وتضّم مسؤوليات الهيئات االقليمية التابعة للهيئة التنفيذية المركزية للحماية البيئية،   
ية؛ مراقبة األجسام المائية؛ مراقبة المساهمة في اقرار خطط استخدام وحماية األجسام المائ

من قبل الدولة الستخدام وحماية صندوق المياه؛ واعداد وتطبيق اتفاقيات متعلّقة باألحواض 
  154).41مدونة المياه، الماّدة (

   سلطات أحواض األنهار2.9.6.1

ق إّن سلطات األحواض هي إدارات إقليمية تابعة للهيئة المرخّص لها استخدام وحماية صندو
ومن بين مهّماتها، إدارة الموارد المائية في الحوض؛ تطبيق ). 40مدونة المياه، الماّدة (المياه 

المراقبة من قبل الدولة على استخدام وحماية صندوق المياه؛ المحافظة على سجالّت الدولة 
لمياه؛ المتعلّقة باألجسام المائية؛ إصدار وتعليق تراخيص جميع أنواع االستخدامات الخاّصة ل

إقرار خطط الستخدام وحماية المياه في الحوض؛ التبليغ عن أّي انتهاكات لتشريعات المياه؛ 
مدونة (ونشر المعلومات حول األنشطة المتعلّقة باالستخدام الرشيد للموارد المائية وحمايتها 

  ). 40المياه، الماّدة 

، تنّص على إعادة تأهيل كما أنّها تأخذ على عاتقها عقد اتفاقيات متعلّقة باألحواض  
يمكن لهذه االتّفاقيات أن تنّص على ). 42مدونة المياه، الماّدة (األجسام المائية وحمايتها 

                                                            
  46اشية أعاله رقم  انظر عامة، برانشيد، الح 154



إنشاء مجلس لألحواض ينظر في المواضيع المرتبطة باستخدام الموارد المائية وحمايتها، 
يتولّى رئيس ). 43اّدة مدونة المياه، الم(ويقّدم اقتراحات وتوصيات للمشاركين في االتّفاقية 

سلطة األحواض قيادة هذا المجلس الذي يتألّف من رؤساء الهيئات التمثيلية والتنفيذية وممثّلين 
مدونة (عن رابطات مستخدمي المياه؛ وقد يضّم المجلس ممثّلين عن المنظّمات غير الحكومية 

  ).43المياه، الماّدة 

  ستشارية مستخدمي المياه واللجان االرابطات 2.9.6.2

تشير مدونة المياه مّرات عّدة إلى رابطات مستخدمي المياه، ولكنّها تخلو من أّي أحكام ترعى 
   155.بشكل خاّص تأليف هذه الرابطات أو حقوقها ومسؤولّياتها

   التدابير المالية2.9.7

دها إّن االستخدام العاّم للمياه هو مّجاني؛ أّما االستخدامات الخاّصة، فهي تخضع لرسوم تحّد
تترتّب نفقات على جميع الخدمات المتعلّقة ). 133مدونة المياه، الماّدة (التشريعات الضريبية 

هذه النفقات منصوص ). 134مدونة المياه، الماّدة (بالحصول على المياه وتوزيعها وتنقيتها 
مدونة (اه عليها في قانون مكافحة االحتكار وفي شروط االتّفاقيات المتعلّقة بتوفير خدمات المي

  ).134المياه، الماّدة 

هذا وتوفّر الدولة أشكاالً متعّددة من الدعم المالي القتصاد المياه، منها تمويل بناء   
مرافق المياه وصيانتها، دعم تكاليف المياه التي يتكّبدها المزارعون، دعم سعر مياه الشرب 

                                                            
 Institutional Aspects of Water Management in في هذا االطار، انظر فيلما هورينكوفا واسكندر عبداهللا،  155

Central Asia: Water Users’ Associations ،282003 (237.   المياه الدولية .(  



مدونة (شاركين في اقتصاد المياه لفئة معّينة من المستخدمين، وتقديم االئتمانات لعدد من الم
  ).135المياه، الماّدة 

هذا وتغطّي مدونة المياه مسائل اقتصادية اضافية، كتمويل البرامج المعتمدة المتعلّقة   
باستخدام األجسام المائية وحمايتها، تأمين االعتمادات وغيرها من المنافع لألشخاص المعنيين 

 وإيجاد صناديق عاّمة لتجديد األجسام المائية وحمايتها بحماية الموارد المائية واستخدامها،
  ). 132مدونة المياه، الماّدة (

   النزاعات  التنظيمات وحلتطبيق 2.9.8

   التنظيماتتطبيق 2.9.8.1
  

يحق للضّباط العموميين المرخّص لهم تطبيق المراقبة على التشريعات المتعلّقة بالمياه؛ تقديم 
طال أّي ترخيص أو تصريح الستخدام المياه؛ اجراء تفتيشات؛ اقتراحات حول تعليق أو إب

الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المياه؛ إعداد التقارير حول المخالفات؛ وتقديم 
   156.اقتراحات حول العقوبات الواجب تطبيقها على مرتكبي المخالفات

لمتعلّقة ات اتُفرض عقوبات على استخدامات المياه التي تنتهك عن قصد التنظيم  
كما ُيحال إلى سلطات الدولة كّل من . ث المياه السطحية والجوفيةباستخدام المياه أو تلو

يخالف أحكام مدونة المياه والقواعد المطّبقة على استخدام مرافق المياه، أو كّل من يزّور 
مدونة (زاخستان ويعاقب جميع المخالفين طبقًا لقانون كا). 139مدونة المياه، الماّدة (البيانات 

  ).140المياه، الماّدة 

                                                            

  53 إلى 50 مدونة المياه، المواّد من  156 



   النزاعات حل2.9.8.2
  

يتّم حّل النزاعات المتعلّقة بالمياه عبر التفاوض بين األطراف المعنيين، أو عبر تدخّل الهيئة 
  ). 137مدونة المياه، الماّدة (االدارية ذات الصلة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم 

  



   المكسيك2.10

  

  لقانونيطار ا اإل2.10.1

 على 157،)كما هو معّدل ( 1917 من دستور المكسيك الصادر في العام 27تنّص الماّدة 
ة بتنظيم توزيع المياه، واستخراج المياه الجوفية واستخدامها، فدراليتفويض الحكومة ال

حقوق المناطق المشاطئة، وحماية االحتياطيات الوطنية، وتأمين وحفظ وإصدار االمتيازات، 
 كما تقع على 158.لمحلّية على حقوق المياه، وتشكيل هيئات حكومية لهذه األغراضالحيازة ا

  159.عاتق الحكومة الفيديرالية بموجب الدستور، مهّمة حماية البيئة، بما فيها الموارد المائية

ة عدًدا من القوانين، أهّمها القانون فدراليبموجب هذا التفويض، اعتمدت الحكومة ال  
 أّما 160).قانون المياه (2004ديسمبر من العام /تمد في كانون األّولالوطني للمياه المع

  :القوانين األخرى المتعلّقة بإدارة المياه، فتندرج كاآلتي

                                                            
الجريدة ، المنشور في )2004كما هو معّدل في آب، اغسطس، ( يات المكسيكية المتّحدة   الدستور السياسي للوال157

    1917فبراير، /، شباطالرسمية لالتّحاد

 Legal and Regulatory Regime for Water Management in Mexico and its انظر سيسيليا تورتاجادا، 158

Possible Use in Other Latin American Countries  ،24 ،1999 (316 المياه الدولية(  

  115 و73، 25، المواّد 1917 دستور العام  159

، كانون الجريدة الرسمية لالتحاد، المنشور في )2004ابريل، / نيسان29كما هو معّدل في ( القانون الوطني للمياه 160
 Modernization ofو فاليسكو، ، انظر هكتور غاردوني1992لالطّالع على تحليل لقانون العام . 1992ديسمبر، /األّول

Water Legislation: The Mexican Experience, in Issues in Water Law Reform ،67 الدراسات التشريعية 
  ).1999الفاو  (83للفاو 



 1971ث ومكافحته الصادر في العام قانون الوقاية من التلو  
  1982قانون حماية البيئة الصادر في العام  
 1988ية البيئية الصادر في القانون العام حول التوازن االيكولوجي والحما  
 1992 للبحار الصادر في العام فدراليالقانون ال  
  1992قانون مصائد األسماك الصادر في العام.  
  

   المبادئ واألولويات الرئيسية2.10.2

ُيطّبق قانون المياه على جميع أنواع المياه الداخلية، سواء كانت مياًها سطحية أو جوفية 
ة أن تقّر برنامًجا وطنيا للمياه يشمل برامج فدراليعلى الحكومة ال). 2مدونة المياه، الماّدة (

 المياه جردة بمخزونهذا ويفرض القانون إعداد . ثانوية اقليمية، حوضية، حكومية وقطاعية
الداخلية؛ صياغة االستراتيجيات والسياسات المتعلّقة بتنظيم استخدام المياه؛ وتطبيق برامج 

تشمل جميع المستخدمين ومنظّماتهم والحكومات على جميع المستويات، حول استخدام المياه 
  161).15مدونة المياه، الماّدة (وتكون مبنية على التجديد الطبيعي للموارد المائية 

 من قانون المياه جميع مسائل المياه التي تندرج ضمن إطار المصلحة 7تحّدد الماّدة   
حماية، حفظ و تحسين األحواض و طبقات : ت التاليةتنطوي هذه المسائل على المهّما. العاّمة

المياه الجوفية وقعر األنهار، واألجسام المائية المحصورة، وغيرها من األجسام المائية 
المملوكة وطنيا؛ استخدام المياه لتوليد الكهرباء؛ إعادة ارساء التوازن الهيدرولوجي بين المياه 

جة مياه الصرف؛ بناء، تشغيل، صيانة، وتطوير السطحية والجوفية؛ تأمين مرافق لمعال

                                                            
 Water Resources Management and انظر فيرناندو غونزاليس فيالريال وهكتور غاردونيو فاليسكو، 161

Planning in Mexico  ،10 1994 (239 المجلة الدولية لتطوير الموارد المائية.(   



منشآت المياه العامة والخدمات ذات الصلة؛ بناء مقاطعات للرّي ووحدات لصرف المياه؛ 
الوقاية من الفيضانات؛ مراقبة كمية ونوعية المياه الداخلية، وبذل الجهود الفاعلة لتحديث 

  .في المناطق الحضريةالخدمات المحلية المتعلّقة بالمياه العاّمة والمياه 

.  مكررة من القانون أّن اعتبارات المصلحة العامة هي هدف بحّد ذاتها7تعتبر الماّدة   
ة الالمركزية في ادارة الموارد المائية، وتوكل فدراليولبلوغ هذا الهدف، تحقق الحكومة ال

لمصلحة هذا وتندرج ضمن اطار ا. ادارتها للجان ومنظّمات األحواض، على مستوى الدولة
العاّمة، جميع مسائل الوقاية من النزاعات المتعلّقة بالمياه والتوفيق والتحكيم في هذه النزاعات 

  .والتخفيف من آثارها وايجاد الحلول لها

   تنظيم استخدامات المياه2.10.3

   حقوق االستفادة من المياهارساء ملكية المياه و2.10.3.1

. على أنّها مياه مملوكة وطنيا" المياه الداخلية"يك من دستور المكس) 5 (27تعّرف الماّدة 
ويمكن لألفراد والشركات تحصيل حق استخدام المياه الداخلية عبر الحصول على امتياز من 
اللجنة الوطنية للمياه، من خالل منظّمات األحواض، وذلك وفق القواعد واالجراءات 

كما يمكن الدارات ووكاالت ). 20لماّدة قانون  المياه، ا(المنصوص عليها في قانون المياه 
ة الحصول على حق استخدام المياه من خالل منحة من فدراليالدولة والبلديات والوكاالت ال

تحتفظ اللجنة بسجّل عاّم لحقوق االستفادة من المياه، حيث ). 20قانون المياه، الماّدة (اللجنة 
ية التي تعتمدها المحاكم القضائية تسّجل جميع االمتيازات والهبات، والقرارات النهائ



واالدارية لدى فصلها في النزاعات المتعلّقة باالمتيازات والهبات والمناطق المنظّمة ووضعها 
  162).30قانون المياه، الماّدة (

ينّص قانون المياه على أنّه يمكن للمستخدم تحصيل حق استخدام المياه الداخلية   
السياحية وغيرها من النشاطات المنتجة، شرط أّن يحصل للزراعة وتربية األسماك واألنشطة 

د ئالمصا ،التنمية الريفية الماشية، ،وزارة الزراعةعلى امتياز من اللجنة بالتنسيق مع 
فضالً عن ذلك، يمكن ). 82قانون المياه، الماّدة ) (، وزارة الزراعةساجاربا(واألغذية 

ألهداف سكنية أو قصد " وسائل يدوية"استعمال استخدام المياه السطحية استخداًما حرا عبر 
تربية الماشية، شرط أالّ تتسّبب هذه االستخدامات بتغييرات ملحوظة على مستوى تدفّق المياه 

  ).17قانون المياه، الماّدة (أو جودتها أو كّميتها 

يمكن استخراج المياه الجوفية استخراًجا حرا عبر وسائل اصطناعية، إالّ إذا ما   
ة إلى تنظيم استخدام واستخراج هذه المياه حرًصا على المصلحة فدراليدت الحكومة العم

  163).18قانون المياه، الماّدة (العامة 

   استخدام المياه حقتخصيص  2.10.3.2

يمكن ألّي شخص طبيعي أو معنوي التقّدم إلى اللجنة بطلب امتياز، ُيمنح فقط بعد عملية 
، وهذه العملية هي التي تمنح حق استغالل )22ون المياه، الماّدة قان(تنافسية لتقديم العطاءات 

                                                            
  149. ، ص55 انظر سيماز، الحاشية رقم  162

في   ,Groundwater Management in Mexico: Legal and Institutional Issues انظر كارين كامبر،  163
Groundwater: Legal and Policy Perspectives ، أ.سلمان م(   117 ,456ي، رقمالورقة التقنية للبنك الدول .

  ).1999البنك الدولي منشورات سلمان، 



على ). 25قانون المياه، الماّدة (أو استخدام أو تطوير المياه الداخلية طوال مّدة طلب االمتياز 
الطلب أن يتضّمن معلومات حول الموقع الذي ستستخرج منه المياه، وكمية المياه التي 

خَدم من أجله المياه، ومّدة صالحية طلب االمتياز، ومنشآت ستستهلَك، والغرض الذي ستست
هذا وينبغي ). 21قانون المياه، الماّدة (المياه، إذا وجدت، التي يخطّط مقّدم الطلب لبنائها 

وثائق تجيز للحائزين على ملكية المبنى الذي ستستخرج منه : إرفاق الطلب بالوثائق التالية
، طبقًا لقانون التوازن االيكولوجي والحماية البيئية، ووثائق المياه، الكشف عن األثر البيئي

عن مشروع البناء الذي سُينفّذ، ووثائق تقنية باالضافة إلى خريطة عن مكان تواجد الموقع 
 60واللجنة، التي يجب أن تجيب على الطلب في غضون ).  مكررة21قانون المياه، الماّدة (

فّر المياه، طبقًا لبرنامج الموارد المائية؛ والحقوق القائمة يوًما، تأخذ بعين االعتبار عامل تو
قانون (الستخدام المياه؛ والقيود المفروضة على حق استخدام المياه من المورد المائي المحّدد 

في حال عدم توفّر المياه الكافية ألغراض الرّي، يتّم توزيع المياه وفق ). 22المياه، الماّدة 
  ).69قانون المياه، الماّدة (عليها منطقة الري التنظيمات التي تنّص 

يحق ألصحاب االمتيازات والمنح استغالل أو استخدام أو تطوير المياه الداخلية وفق   
قانون (شروط طلب االمتياز أو المنحة، والقيام بجميع األعمال الضرورية لممارسة هذا الحق 

متياز، يمكن لهذه الحقوق أن تتضّمن حق بالنسبة إلى الشركات صاحبة اال). 28المياه، الماّدة 
بالمقابل، يترتّب على الشركات التقّيد ). 51قانون المياه، الماّدة (إدارة أو تشغيل نظام الري 

بأحكام قانون المياه وشروط االمتياز أو المنحة، وتسديد الدفوعات الضرورية، والسماح للجنة 
باجراء التفتيش، وتوفير المعلومات ) المكسيك(ة ة لحماية البيئفدراليأو موظّفي الوكالة ال/و

الالزمة للجنة من أجل التحقق من احترام الشركات للقانون وتقّيدها بشروط االمتياز أو 
  ).29قانون المياه، الماّدة (المنحة 



قانون المياه، ( تُمنح االمتيازات لفترات محّددة تتراوح بين خمسة أعوام وثالثين عاًما   
قانون (وعلى االمتيازات أن تتضّمن معلومات مشابهة لتلك الواردة في الطلب . )24الماّدة 

فور إصدار االمتياز أو المنحة، يمكن لصاحبه أو صاحبها أن يبّدل ). 23المياه، الماّدة 
ينبغي على اللجنة تخصيص المياه ). 25قانون المياه، الماّدة (الغرض من استخدامه للمياه 

لديات الستخدامها كمياه شرب واستعمالها في أنظمة الصرف الصحي الداخلية للدول والب
  ).44قانون المياه، الماّدة (

   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.10.3.3

يجب على تحويالت االمتيازات أو المنح التي تنطوي على أّي تغيير لصاحب الحق أن تقّدم 
السجّل العام لحقوق االستفادة من على شكل طلب إلى اللجنة لتوافق عليها وتدرجها ضمن 

  ).33قانون المياه، الماّدة (المياه 

بيد أّن الحصول على تصريح مسبق من اللجنة يصبح ضروريا في حال أثّر هذا التحويل في 
في هذه ). 33قانون المياه، الماّدة (حقوق الغير أو في وضع الحوض المائي ذات الصلة 

المتيازات أو المنح ألسباب محّددة فقط في بعض الحاالت، الحالة، تُمنح الحقوق ألصحاب ا
  164).25قانون المياه، الماّدة . (وبعد تقديم تبريرات مقنعة في حاالت أخرى

عادةً، يتّم تحويل حق استخدام المياه الجوفية مع انتقال ملكية األرض، وإنّما قد يحصل   
  ).35قانون المياه، الماّدة (هذا بشكل منفصل 
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   استخدام المياهحق فقدان 2.10.3.4

 تعليقها، إذا عجز (i): حدى الطرق الثالثمنح عبر إيمكن وضع حّد لالمتيازات أو ال
صاحبها عن تسديد الدفوعات المنصوص عليها في القانون، أو رفض الخضوع للتفتيشات 

ة حالتقّيد بشروط االمتياز أو المن أو امتنع عن، قام بتصريف مياه الصرفالمطلوبة، أو 
 إبطالها، في حاالت عديدة، منها وفاة صاحب (ii)؛ )2 مكررة 29قانون المياه، الماّدة (

، أو عجزه عن استخدام الحقوق التي منحةة، أو تخلّيه عن االمتياز أو المنحاالمتياز أو ال
 السلطة المختّصة أّن إعالن لمّدة سنتين على التوالي، أو في حال متيازيمنحه إّياها اال

وعدم تمديدها، أو في  منحة االمتياز أو ال انقضاء مّدة غير صالحين، أومنحةياز أو الاالمت
حال كان ابطال االمتياز أو المنحة يخدم المصلحة العاّمة، أو في حال صدر قرار البطالن 

 سحبها، إذا ما استخدم صاحبها كمية (iii)؛ )3- مكررة29قانون المياه، الماّدة (عن المحكمة 
ه أكبر من تلك المرخّص بها؛ أو عجز عن تسديد الرسوم المفروضة؛ أو أخّل بأحكام من الميا

قانون المياه المتعلّقة باستغالل أو استخدام أو تطوير أو حفظ نوعية المياه الداخلية، أو أضّر 
تُمنح حقوق أصحاب االمتيازات أو ). 3- مكررة29قانون المياه، الماّدة (بالنظام االيكولوجي 

.  ألسباب محّددة فقط في بعض الحاالت، وبعد تقديم تبريرات مقنعة في حاالت أخرىالمنح
  165).25قانون المياه، الماّدة (

   حماية المياه2.10.4

ة فدراليإّن اللجنة هي مسؤولة عن تعزيز، وعند االقتضاء، بناء وتشغيل البنى التحتية ال
). 86قانون المياه، الماّدة ( وتحسينها والخدمات الضرورية للحفاظ على نوعية المياه الداخلية
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كما أنّها مسؤولة عن تطوير برامج شاملة حول حماية المياه الداخلية وعن مراقبة تطبيق هذه 
يترتّب على اللجنة تحديث نظام المعلومات المتعلّقة بالمياه الداخلية وتوفير الدعم . البرامج

 ينبغي على هذه 166).86المياه، الماّدة قانون ( لحماية البيئة فدراليالمطلوب للمكتب ال
قانون المياه، (البرامج أن تتضّمن تنظيمات ترعى تصريف مياه الصرف ومياه المجارير 

  ).95 إلى 88المواّد من 

يترتّب على اللجنة، بمساعدة منظّمات األحواض، أن ترّوج في أوساط السكّان   
نشر ثقافة المياه وتعلن مدى توفرها في والسلطات ووسائل االعالم، لسبل استخدام المياه، وت

لهذا الغرض، ستقوم اللجنة، من بين أمور أخرى، بالتنسيق مع السلطات . البلد ومناطقه
ة والسلطات التربوية التابعة للدولة للحصول على معلومات متعلقة بالمياه، فدراليالتربوية ال

اطالق حمالت ؛ واالكاديميةوإدراج هذه المعلومات في البرامج خصوًصا لجهة توفّرها؛ 
إعالنية منتظمة ؛ وتعزيز االستخدام الرشيد للمياه والحفاظ عليها كجزء من األمن الوطني 

  ). مكررة84قانون المياه، الماّدة (

   التحتية للمياه تنظيم البنى2.10.5

أن يمكن لالمتياز أو المنحة اللذان يمنحان حق استغالل المياه أو استخدامها أو تطويرها 
يتعّين الحصول على ). 23قانون المياه، الماّدة ( الضرورية لهذا الغرض المنشآتيتيحا بناء 
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 Water and Environment Policies andانظر أيًضا سيسيليا تورتاجادا، ). 2000 (73. لمائيةالدولية لتنمية الموارد ا

Institutions in Mexico, ، فيWater Policies and Institutions in Latin America, سلسلة إدارة الموارد ،
غارسيا، ، منشورات جامعة . يس إبيسواس و لو. براجا، أزيت ك. ف.سيسيليا تورتاجادا، بينيديتو ب (126المائية 

  ).2003اوكسفورد، 



، التي ينفّذها القطاع )98قانون المياه، الماّدة (ترخيص من اللجنة من أجل بناء هذه المنشآت 
ة  من قانون المياه على أّن تعزير مشارك7في هذا الصدد، تنّص الماّدة . العام أو الخاص

ة للمياه ومساهمته، وفق الماّدة فدراليالقطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية ال
   167. في التزويد بالمياه والكهرباء يصّب في إطار المصلحة العامة108،

ة الضرورية لحماية وحفظ وتحسين فدراليتتولّى اللجنة بناء وتشغيل البنى التحتية ال  
). 101 و86قانون المياه، الماّدتان ( وطبقات المياه الجوفية ات المياهمستجمعنوعية المياه في 

 أن يوكل عملية بناء البنية التحتية للمياه للنظام المائي فدراليإالّ أنّه يعود للقسم التنفيذي ال
وفي ). 79قانون المياه، المادة (ة للكهرباء فدراليالكهربائي إّما إلى اللجنة وإّما إلى اللجنة ال

ل أوكلت عملية البناء إلى هذه األخيرة، تتعاون كّل من اللجنتين في ادارة البنية التحتية حا
  ).113قانون المياه، الماّدة (

يمكن لمستخدمي المياه ورابطاتهم بناء كل ما يحتاجون إليه من بنى تحتية، وتقع على   
يتعّين الحصول على ).  97قانون المياه، الماّدة (عاتقهم مسؤولية تشغيل وإدارة هذه البنى 

  ).  98قانون المياه، الماّدة (ترخيص من اللجنة من أجل تشييد هذه البنى 

، ومن خالل اللجنة، هو مسؤول عن التطوير الضروري فدرالي إّن القسم التنفيذي ال  
وهذه األخيرة هي التي توّسع آفاق المعرفة حول توفّر الموارد المائية؛ تحرص . للبنى العاّمة

ى توفّر المياه واستخدامها في األحواض؛ تضمن وتراقب عملية الدفاع عن المياه الداخلية عل
وحمايتها، وكذا المياه الضرورية للوقاية من الفيضانات والجفاف وغيرها من الظروف 
االستثنائية؛ تسمح بتوفير المياه وتنقيتها وتحليتها عندما يشتمل التنفيذ على دولتين أو أكثر؛ 
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 بأهمية استراتيجية في منطقة مائية نظًرا لحجمها أو كلفة استثمارها؛ وهي ضرورية وتتمتّع
  ).2 مكررة 96قانون المياه، الماّدة (لتنفيذ البرامج والخطط الوطنية المتعلّقة بالمياه 

  ساتية التدابير المؤس2.10.6

قانون المياه، الماّدة (، من خالل وزارة البيئة والموارد الطبيعية فدراليإّن القسم التنفيذي ال
ة فدرالي، يعّزز تنسيق الجهود المبذولة في اطار المياه الداخلية بين حكومات الكيانات ال)8

دارة منشآت المياه إوالبلديات؛ يدعم انخراط المستخدمين والجهات الخاصة في بناء و
تصاص والخدمات ذات الصلة؛ ويوقّع على صكوك دولية، تدخل، بموجب القانون، ضمن اخ

كما أنّه مسؤول عن إقرار ). 8قانون المياه، الماّدة (المكتب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
  ).15قانون المياه، الماّدة (البرنامج الوطني للمياه الذي تعّده اللجنة 

إّن اللجنة التي تخضع لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، يرأسها مدير عام يعّينه القسم   
وتتّمع اللجنة بسلطة صياغة ومراجعة تطبيق ). 12قانون المياه، الماّدة  (دراليفالتنفيذي ال

الخطة الوطنية للمياه واالشراف عليها، و تطوير عملية توفير المياه وشبكات مياه المجارير 
، على سبيل البيان ال الحصر، عن الحفاظ على 168كما أنّها مسؤولة). 9قانون المياه، الماّدة (

ائية الوطنية، بما في ذلك نوعية هذه الموارد؛ إصدار االمتيازات والمنح الموارد الم
والتراخيص؛ تعزيز كفاءة استعمال المياه؛ جباية جميع الرسوم والضرائب المتعلّقة بالمياه؛ 
تطوير المعايير المتعلّقة بالمياه؛ توقيع اتفاقيات مع منظّمات ومؤّسسات أجنبية ومنظّمات 

يق التعاون التقني؛ تحديث ونشر الجردة المتعلّقة بالمياه الداخلية بطريقة  من أجل تحقمتجانسة
دورية؛ تضمين النظام الوطني للمعلومات بيانات حول كمية المياه ونوعيتها واستخداماتها 
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 هذا وتقع على عاتق اللجنة مسؤولية إدارة 169.والحفاظ عليها؛ ومراقبة االمتثال لقانون المياه
قانون ( المحاذية للمياه الداخلية والبنى التحتية للمياه على هذه األرض الملكيات الوطنية

تشارك اللجنة ، بالتعاون مع الدولة وحكومات البلديات ). 118 إلى 113المياه، المواد من 
). 84 و83قانون المياه، الماّدتان (واألفراد والشركات، في أنشطة الوقاية من الفيضانات 

ة للكهرباء على تطوير برنامج المياه الذي يمكن أن ُيستخدم فدراليوهي تعمل مع اللجنة ال
  ).78قانون المياه، الماّدة (ألغراض مائية وكهربائية 

 ووزارات المالية واالعتماد العام، فدرالييتألّف المجلس التقني للجنة من المراقب ال  
نمية الزراعية؛ وترأسه والتنمية االجتماعية، والطاقة، واالقتصاد، والصحة، والزراعة والت

يتمتّع المجلس بصالحيات تخّوله، ). 10قانون المياه، الماّدة (وزارة البيئة والموارد الطبيعية 
من بين أمور أخرى، مراجعة جميع السياسات والبرامج المتعلّقة بالمياه الداخلية، ومراجعة 

  ).11المياه، الماّدة قانون (برامج اللجنة وميزانياتها، واقرار إنشاء مجالس األحواض 

  سلطات أحواض األنهار  2.10.6.1

ينّص قانون المياه، في ماّدته التاسعة، على أّن اللجنة هي مسؤولة عن إدارة األحواض 
لهذا الغرض، يترتّب عليها، تبًعا لقرار من مجلسها التقني، تأسيس مجالس األحواض . المائية

جالس عالقات مع جميع السلطات القائمة ومستخدمي تقيم هذه الم). 13قانون المياه، الماّدة (
قانون المياه، الماّدة (دارتها إالمياه لدى صياغة وتطبيق برامج استخدام األحواض المائية و

13.(  
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   مستخدمي المياه رابطات 2.10.6.2

 تسعى هذه المنظمات إلى 170. اللجنة بمنظمات مستخدمي المياه وتقوم بتعزيزها ودعمهاتقّر
قانون المياه، الماّدة (تنمية الموارد المائية والحفاظ على نوعية المياه ومراقبتها تحسين 

 كما أنّها تشارك على مستوى الدولة والمناطق واألحواض في إدارة الموارد المائية 171).14
  ).  مكررة14قانون المياه، الماّدة (الوطنية واستخدامها 

ي تتضّمن المياه السطحية والجوفية ومرافق ة مناطق الرّي التفدرالي تنشئ الحكومة ال  
قانون المياه، المواد من (التخزين المرتبطة بها، وغيرها من المنشآت في المنطقة المحّددة 

 يقوم بادارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق مستخدموها أو أشخاص يعّينهم 172).73 إلى 71
فضالً عن ذلك، لكّل ). 65اه، الماّدة قانون المي(المستخدمون، طبقًا المتيازات تمنحها اللجنة 

منطقة رّي لجنة للمياه تقوم باقتراح التنظيمات للمنطقة وباالشراف على التقّيد بهذه التنظيمات 
  ).66قانون المياه، الماّدة (

                                                            
 Irrigation Management Transfer in  سيماس،هغوريز، أشوك سوبرامانيان و خوسي.  انظر سيسيليا م170

Mexico: Process and Progress تتضّمن هذه ). 1995البنك الدولي  (292، البنك الدولي، الورقة التقنية رقم
  .  في المكسيك1992المنشورة ، في ملحقها األّول، ترجمة انكليزية للقانون الوطني للمياه للعام 

 The Legalسلمان، . أ.  واتفاقيات االمتيازات في المكسيك، انظر سلمان م لالطالع على القوانين الداخلية 171

Framework for Water Users’Associations—A Comparative Study 360، الورقة التقنية للبنك الدولي رقم ،
  ). 1997البنك الدولي  (87 و57

 III ،Irrigation Management Transfer: Decentralizing Public Irrigation inجونسون .  انظر سام ه 172

Mexico ،22 انظر أيًضا فيشينتي غيريرو رينوزو و فرانسيسكو غارسيا ليون، ). 1997 (159 المياه الدوليةProposal 

for the Decentralization of Water Management in Mexico by Means of Basin Councils ، في
  .166ة أعاله رقم منشورات تورتاجادا وغيرها، الحاشي



   اللجان االستشارية  2.10.6.3

قطاعين العام إّن المجلس االستشاري للمياه هو هيئة استشارية مستقلّة تتضّمن أشخاًصا من ال
والخاص، وأكاديميين يهتّمون بمعالجة مسائل المياه وإدارتها وحّل مشاكلها، وأشخاًصا ذات 

  ).1-  مكررة 14قانون المياه، الماّدة (مهّمة غيرية يتمتّعون بفائق التقدير واالحترام 

يقّدم ، يمكنه أن فدراليإّن المجلس االستشاري للمياه، بناء على طلب القسم التنفيذي ال  
النصح والتوصيات ويعمد إلى تحليل وتقييم كل ما له عالقة باألولويات الوطنية أو البرامج 
االستراتيجية المرتبطة باستغالل الموارد المائية واستعمالها وتجديدها، كما يمكنه عقد 

ت هذا ويخّول المجلس تنفيذ التوصيات والتحليال. االتفاقيات الدولية المتعلّقة بهذه المسائل
 -  مكررة14قانون المياه، الماّدة (والتقييمات ذات الصلة باالدارة المتكاملة للموارد المائية 

1.(  

وتنّص الماّدة .  بإنشاء لجنة استشارية لكل من األحواض2 - مكررة12تقضي الماّدة   
  . على صالحيات هذه اللجان3- مكررة12

   التدابير المالية2.10.7

تقّر اللجنة . ه في مناطق الرّي دفع الرسوم مقابل خدمات الرّييترتّب على مستخدمي الميا
هذه الرسوم التي يجب أن تغطّي على األقّل تكاليف إدارة الخدمات وتشغيلها والحفاظ على 

ويتوّجب على ). 68قانون المياه، الماّدة (المنشآت المتعلّقة بخدمات الرّي وصيانتها 
 المياه الجوفية، تسديد الرسوم المنصوص عليها في المستخدمين اآلخرين للمياه، بما فيها



 كما 173).112قانون المياه، الماّدة (، والتي تخضع الدارة اللجنة فدراليقانون المدفوعات ال
ينبغي على أصحاب االمتيازات والمنح تسديد المدفوعات المنصوص عليها في التشريعات 

  ). 29قانون المياه، الماّدة (الضريبية الحالية 

ة فدرالي االستثمار العام في المنشآت الُيسترّد من قانون المياه، 109عمالً بأحكام الماّدة   
. للمياه عبر فرض الرسوم على األشخاص الذين يستفيدون بشكل مباشر من منشآت المياه

وتكييفها "يجب تحديد هذه الرسوم بناء على تكاليف الخدمات التي تؤّمنها هذه المنشآت، 
قانون (مع األخذ بعين االعتبار الظروف المالية لمؤّمن الخدمة " لية االقتصاديةلضمان الفعا
  ).110المياه، الماّدة 

يتضّمن قانون المياه بعض االشارات إلى الدور المحتمل للقطاع الخاّص في تأمين   
ي  مثالً من قانون المياه أّن تعزيز مشاركة القطاع الخاّص ف7وتفيد الماّدة . خدمات المياه

ة للمياه وفي توفير المياه والكهرباء، إنّما هو من فدراليتمويل وبناء وتشغيل البنية التحتية ال
  .المصلحة العاّمة 

   تطبيق التنظيمات وحّل النزاعات 2.10.8

   تطبيق التنظيمات2.10.8.1

تتمتّع اللجنة بسلطة المعاقبة على مخالفات من مثل التصريف غير المرخّص به أو غير 
نوني لمياه الصرف؛ االستخدامات غير المرخّص بها أو غير القانونية للمياه، العجز عن القا

صيانة المنشآت المائية أو مراقبتها بما يتالءم مع الشروط والمعايير؛ إعاقة عمليات التفتيش 
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أو التدقيق من قبل اللجنة بموجب قانون المياه وتنظيمات اللجان؛ وعدم التقّيد بشروط 
ال تؤّدي هذه المخالفات إلى ).  119قانون المياه، الماّدة (ت أو المنح أو التراخيص االمتيازا

احتمال تعليق هذه االمتيازات والمنح أو وضع حد لها فحسب، وإنّما أيًضا إلى مصادرة 
  ).123 إلى 120قانون المياه، المواّد من (منشآت المياه 

حية صياغة الشكاوى وتطبيق العقوبات،  للحماية البيئية بصالفدرالييتمتّع المكتب ال  
واعتماد االجراءات والحلول االدارية، واصالح الضرر البيئي الذي تعاني منه النظم 

  ).4- مكررة14قانون المياه، الماّدة (االيكولوجية المرتبطة بالمياه 

   النزاعات حل2.10.8.2

ياه، وبسلطة التحكيم إذا ما طلب تتمتّع اللجنة بسلطة الوساطة في حّل النزاعات المتعلّقة بالم
في اللجنة مراجع حسابات داخلي، هو رئيس ). 9قانون المياه، الماّدة (منها المستخدمون ذلك 

هيئة المراجعة الداخلية للحسابات، وهو يستمع إلى الشكاوى ويقوم بمراجعة الحسابات، كما 
  174). مكررة11الماّدة قانون المياه، (تقع على عاتقه مسؤوليات أخرى بموجب القانون 

يمكن استئناف تدابير اللجنة وقراراتها النهائية التي تلحق الضرر بأشخاص من   
  ).124قانون المياه، الماّدة (القطاع الخاص، وذلك لدى رئيس اللجنة 
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A Study of a Water Conflict in the Valley of Ixtlahuaca, Mexico ،7 2005 (295 السياسة المائية.(  



  المغرب 2.11

  طار القانوني اإل2.11.1

قانون  (10-95 ، وهو القانون رقم1995تخضع المياه في المغرب لقانون المياه للعام 
حّل هذا القانون محّل سلسلة من الصكوك القانونية المشتّتة التي تّم تحديثها على ). المياه

  175.مراحل متعّددة وفي أوقات مختلفة

   المبادئ واألولويات الرئيسية2.11.2

تشكل :  التي تنطوي على ما يلي176يرتكز قانون المياه على عدد من المبادئ الرئيسية،
؛ "الحقوق المكتسبة والمعترف بها"ا من األمالك العامة باستثناء د المائية جزًء الموارجميع

 بين ة موسعاتراستشا الموارد المائية وتوزيعها على تنمية لترتكز عملية إعداد خطط
تقنين األنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد عامة؛ يتوّجب  والسلطات التخدمينالمس

 المياه خدام واستتنمية تحسين شروط عبرودية الزراعية رفع المرد؛ وينبغي المائية
177.للزراعةالمخصصة 

كما أّن ديباجة قانون المياه تشير إلى أّن السلطات ستطّور قواعد  
تنسجم أكثر مع الظروف االقتصادية واالجتماعية في المغرب "استعمال جديدة للمياه، بطريقة 

                                                            
   . قانون المياه، الديباجة175

 1998، دارة الموارد المائية المغرب، انظر المشروع المغربي إل للحصول على لمحة سريعة عن إدارة المياه في 176
)(P005521 التقرير التقييمي للموظّفين ،) يناير / كانون الثاني28، بتاريخ ) التقرير التنظيمي الشهري-15760التقرير رقم

  .5.، ص1998
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سيتطرق القسم التالي إلى هذه ". ياه في المستقبلالحديثة، وسترسي قواعد االدارة الفاعلة للم
  .القواعد

تخطيط منسجم ومرن  :ينطلق قانون المياه من هذه المبادئ لتحقيق األهداف التالية
تعبئة وض المائي أو على المستوى الوطني؛ الستعمال الموارد المائية سواء على مستوى الح

 ة الوطنيخطة المحددة في الاألولويات علىبناًء  لكل الموارد المائية وإدارة رشيدةقصوى 
 عامةك السلطات الاللمياه؛ حماية األمالك العامة المائية والحفاظ عليها؛ إدارة المياه عبر إشر

   178.ن في اتخاذ كل قرار متعلق بالمياهتخدميوالمس

ال ينّص قانون المياه على أّي استخدامات أولوية خاّصة بالمياه، إالّ في حاالت نقص 
فهذه الماّدة تشير إلى استخدامات أولوية للمياه . 86مياه، كما هو منصوص عليه في الماّدة ال

وتشير إلى أنّه .  عن االستغالل المفرط أو عن األحداث االستثنائيةة الناتجياهفي حالة قلة الم
 هذه يجب على. في حاالت كهذه، تعلن الدولة حالة شّح المياه، وتقوم بسّن التنظيمات المالئمة

 .التنظيمات أن تضمن أولوية تزويد التجّمعات المحلية للسكان بمياه الشرب، وسقي الماشية
مناطق التزويد " أنها وتصفها على االدارة بعض المناطق تختار عن ذلك، يمكن أن فضالً

وسقي  ياه من الطبقة المائية على تزويد السكان بالمياه يقتصر فيها جلب الم،"ياهالمنزلي بالم
  .لماشيةا

                                                            
    انظر المرجع نفسه178



   تنظيم استخدامات المياه2.11.3

  رساء حقوق االستفادة من المياه ملكية المياه وإ2.11.3.1

، إالّ إذا ما وال يمكن أن يكون موضوع تملك خاص ،)1قانون المياه، الماّدة ( ملك عام ياهالم
قانون (تّم اكتساب حقوق الملكية أو االنتفاع بصفة قانونية بموجب قوانين صادرة مسبقًا 

 إال عن طريق نزع  المكتسبة المعترف بهاوال يمكن تغيير هذه الحقوق 179).6المياه، الماّدة 
 إالّ أنّها ستؤخذ بعين االعتبار وتخضع ألحكام استعمال 180.الملكية ألغراض األمالك العاّمة

رد المائية  للمواتكاملة المتنمية والمخططات التوجيهية للالخطة الوطنية للمياه في الماء الواردة
   181.المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون

يدخل في عداد الملك العام المائي  182،)2قانون المياه، الماّدة (بمقتضى قانون المياه   
 وغيرها  البحيرات والبرك؛جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية: ما يلي 

ت االستعمال العام؛ قنوات المالحة والري والتطهير؛ من الموارد المائية السطحية؛ اآلبار ذا
مسيل مجاري المياه الدائمة وغير الدائمة وكذلك منشآت المياه المخّصصة لالستعمال العام؛ 

بدون " التي وقطع األراضي ؛ها؛ الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضانمصادر

                                                            
) مرسوم ملكي(لك العام والظهير في شأن الم1914يوليو / تّموز1صادر في ) مرسوم ملكي( هذه القوانين هي الظهير 179

  .، في شأن نظام المياه1925اغسطس / آب1الصادر في 

  . حول التملّك7-81 يرعى هذه األهداف القانون رقم  180

  .14 و13، والباب الرابع، الماّدتان 8 قانون المياه، الماّدة  181

  .5 إلى 3 انظر أيًضا قانون المياه، المواّد من  182



"  في السنوات العاديةزراعين قابلة لالستعمال الأن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة ال تكو
   )).ب (2قانون المياه، الماّدة (

 للمالك استعمال مياه األمطار التي تتساقط على عقاراتهم، تشير الماّدة حقفي حين ي  
 إلى أّن االدارة ستضع نصوًصا تنظيمية تحّدد من خاللها شروط التجميع االصطناعي 25

  .لمياه األمطار

   استخدام المياهحق تخصيص 2.11.3.2

ة تكامل المتنمية للةتوجيهيينّص قانون المياه على أنّه يتوّجب على االدارة رسم خطة   
الهدف األساسي من ويكون . لكل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائيةلموارد المائية ل

مائية الراهنة ات الي والكمي للحاجالنوع" الموارد المائية للحوض، بهدف التأمين إدارة الخطة
 عالجتويجب أن ). 16قانون المياه، الماّدة " ( مياه الحوضخدميوالمستقبلية لمختلف مست

تقسيم المياه بين مختلف استخدامات الموارد المائية في الحوض، تحديد سلّم :  يلي ا مالخطة
األولويات الذي يجب اعتماده في توزيع المياه على هذه االستخدامات، وتحديد شروط 

قانون المياه، الماّدة (ّيته االستخدام بطريقة تضمن تحسين استخدام المورد المائي وحماية نوع
الخطة دارة بوضع باالضافة إلى الخطة المعتمدة على مستوى األحواض، تقوم اال). 16

األولويات الوطنية فيما يتعلق بتعبئة : على سبيل البيان ال الحصرحّدد تي ت الالوطنية للمياه
قانون (جب اعتمادها لتطبيق خطّة المياه  الدعم الواارد المائية واستخدامها، وخطواتالمو

  ).19المياه، الماّدة 

يترتّب على جميع األطراف التي ترغب باستخدام الملك العام المائي الحصول على   
: تاليةلنظام الترخيص العمليات التخضع ). 36قانون المياه، الماّدة (التراخيص أو االمتيازات 

حفر اآلبار التي يتجاوز   المياه الجوفية أو السطحية،بسحبجميع أشغال البحث المتعلّقة 



 الجوفية مصادرعمقها حدا معّينًا، أشغال استخدام الملك العام المائي، واستخراج المياه من ال
تطوير : لية تخضع لنظام االمتياز العمليات التا). 38قانون المياه، الماّدة (أو مجاري المياه 

 ياه المعدنية والحرارية، إقامة منشآت فوق الملك العام المائي، عمليات جلب الممياه الينابيع
قانون المياه،  (كهرمائيةمن الطبقة المائية و مجاري المياه أو القنوات بهدف توليد الطاقة ال

  ).43قانون المياه، الماّدة ( وبهدف الرّي 183)41الماّدة 

ء بحث علني،  واالمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي بعد إجراتمنح التراخيص  
وفق نصوص تنظيمية تحّدد شكل المصادقة على هذه ودفع الرسم المتوّجب، وذلك 

وتقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة يعهد إليها  )).1(36قانون المياه، الماّدة (التراخيص 
 سلطة تبتّ)). 2 (36قانون المياه، الماّدة  (لبحث، بعد النشر العلني لالغيربتلقي مطالب 

وتحّدد شروط التراخيص ) 36قانون المياه، الماّدة (الحوض في الطلب بعد استشارة اللجنة 
  ).  39قانون المياه، الماّدة (

                                                            
  :من قانون المياه المسائل التي يتضّمنها االمتياز، وهي كالتالي 42 تحّدد الماّدة  183

 ،صبيب المياه الممنوحة  
 ،طريقة استعمال المياه  
 ،التكاليف التي تقع على عاتق صاحب االمتياز والتزاماته الخاصة  
 الرسم التي يجب على صاحب االمتياز أن يسّدده 

 عاًما50مّدة االمتياز التي ال يمكن أن تتعّدى الـ   

 طبيعة المنشآت التي تتضمن مختلف أجزاء المنشآت والتهيآت المقررة، والجدول الزمني لتنفيذها. 

 التدابير التي يجب على صاحب االمتياز اتّخاذها  لتجنب تدهور نوعية الموارد المائية 

 الذي يمكن أن عند االقتضاء، الشروط التي يمكن فيها تغيير كمية المياه الممنوحة أو تقليصها وكذا التعويض 
 يترتب عن هذا التغيير أو التقليص

  عند االقتضاء، شروط استرجاع االمتياز وسحبه وسقوط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند
  .نهاية االمتياز

  



يتناول الباب التاسع من قانون المياه تخصيص الموارد المائية لالستخدام الزراعي 
ّ وتنص المواد على أنه).85 إلى 79 من قانون المياه، المواّد( ّ يتعين على كل شخص طبيعي  ّ

 سلطةأو معنوي يرغب في استخدام المياه ألغراض زراعية الحصول على ترخيص من 
الحوض، التي تمتنع عن اصدار أّي تراخيص الستخدامات من شأنها أن تؤّدي إلى تدهور 

تحتاج إلى ترخيص مسبق من . )80ياه، الماّدة قانون الم(الموارد المائية أو إلى أراضٍ قاحلة 
قانون المياه، الماّدة ( أو تغييرها منشآت مياهاالدارة الوطنية جميع البلديات التي تخطّط لبناء 

61.(184  

   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.11.3.3

ستعمال وال يمكن للمستفيد ا. تُمنح التراخيص بجلب المياه ألغراض الري لفائدة عقار معين
إالّ أّن الترخيص ). 40قانون المياه، الماّدة (ائدة عقارات أخرى دون ترخيص جديد المياه لف

هذا وتُحّول ). 40قانون المياه، الماّدة (إلى المالك الجديد ُيحّول بقوة القانون مع انتقال الملكية 
 ال إلى أنّه 11تشير الماّدة كما ). 43قانون المياه، الماّدة (االمتيازات أيًضا إلى المالك الجديد 

يمكن تأجير أو تحويل عقارات زراعية يتّم رّيها بمياه تعود للغير إال إذا حصل مالك العقار 
   . صاحب الحقوق على المياه الستخدام هذه المياه على عقد من الغير

يجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المياه التي ال  على أنّه 10وتنّص الماّدة   
عملونها إال جزئيا في عقاراتهم، أن يقوموا بتحويل هذه الحقوق إلى أشخاص طبيعيين أو يست

  . زراعية يملكونهاأراضٍمعنويين يستخدمونها لفائدة 
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   استخدام المياهحق فقدان 2.11.3.4

 من ترخيص أو تقليص مدته أو سحبه الحوض في أي وقت تغيير السلطةويمكن ل
عدم استخدام  وأدم احترام الشروط التي يتضّمنها الترخيص، أجل المنفعة العامة في حال ع

ة سلطتفويت الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من في حال هذا الترخيص، أو 
 من توجيه إشعار للمستفيديتعّين على السلطة ). 39قانون المياه، الماّدة ( المائي الحوض

ابير المبنية على المنفعة العامة، يترتّب عليها في حال اعتماد السلطة لهذه التد والترخيص،
ذا لحق بهذا األخير ضرر مباشر  لفائدة المستفيد من الترخيص إدفع تعويض عن األضرار

  ).39قانون المياه، الماّدة (من جراء ذلك 

 راجع تلقائًيا وبدون تعويض في حالويمكن أن يسقط الحق في االمتياز أو أن ي
غير تلك المنصوص عليها في القانون المدار المحدد أو ألغراض استعمال المياه خارج 

، أو في حال إخالل حامل االمتياز بالبنود المنصوص عليها في عقد )43قانون المياه، الماّدة (
قانون (لعقد  المحددة في اضمن المهل أو عدم استخدامه للمياه موضوع االمتيازاالمتياز، 

  ).45المياه، الماّدة 

 من حقوقهم التي تم االعتراف لهم بها بصفة قانونية إال عن تجريد المالكينوال يمكن 
  ). 46 و8قانون المياه، الماّدتان (نزع الملكية طريق إجراءات 

   حماية المياه 2.11.4

 من قانون المياه، يمكن لسلطة األحواض المائية منع أو تنظيم 52عمالً بأحكام الماّدة   
لمباشر ألّي مواّد من شأنها أن تغّير الممّيزات الفيزيائية لمورد مائي االيداع المباشر أو غير ا

ولضمان مياه سليمة . وأن تحوله إلى أّي مورد مائي آخر يقع ضمن نظامها القانوني
ا يؤمن أن 66لالستهالك البشري، يترتّب على منتجي وموّزعي المياه، بموجب الماّدة 



ُيخضعا المياه بصورة دورية لتحليل لدى مختبرات المراقبة المستمرة لنوعية الماء، وأن 
كما يتوّجب عليهم، طبقًا لقانون المياه، أن يحرصوا على . معترف بها في نصوص تنظيمية

أن تكون المياه المخّصصة لالستهالك البشري صالحة للشرب، وُيحظّر عليهم بيع المياه غير 
ك، يحّدد القانون القواعد المطّبقة  فضالً عن ذل185.الصالحة للشرب قصد االستهالك البشري
  186.على المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية

ّ تنص على أنه 82ّفالمادة . ّكما يسعى قانون المياه إلى الحفاظ على مياه الري يمكن ّ
دارة أن تأمر بكل إجراء وعالوة على ذلك، يمكن لال. م الريدارة أن تأمر بتغيير نظلال

  لالدارات وينّص قانون المياه على أنّه يمكن .لوث للطبقات المائية أي تكافحةيرمي إلى م
في المناطق التي تصل فيها درجة " حفظمدارات ال "تطلق عليها تسمية خلق مناطق

قانون المياه، الماّدة ( يهدد بالخطر الموارد المائية القائمة استغالل المياه الجوفية إلى حد
 استغالل للمياه الجوفية أو بناء لآلبار أو إعادة داخل هذه المناطق، يتطلّب كّل). 49

تهيئتها ترخيًصا مسبقًا، ويمكن استخدام المياه فقط لالستهالك البشري ولسقي الماشية 
   ).50 و49قانون المياه، الماّدتان (

ث خطير  من األعمال التي قد تتسّبب بتلو، يمنع قانون المياه عدًدا54طبقًا للماّدة 
دفنها  البرك والمستنقعات أو رمي الحيوانات الميتة في البحيرات أوية، منها للموارد المائ

صلبة في اآلبار أو ال أو النفايات مياه الصرفإفراغ ؛ على مقربة من الينابيع أو اآلبار
عن طريق ؛ طمر النفايات التي من شأنها تلويث المياه الجوفية المغاسل مراكز المياه أو

سلطات األحواض يترتّب على . ه السطحية عن طريق السيالنالمياالتسرب أو تلويث 

                                                            
   . 60 و59، 58 قانون المياه، المواّد 185

  ).78 إلى 67المواّد من ( قانون المياه، الباب الثامن  186



 القيام بأبحاث حول درجات تلوث المياه السطحية ومياه الطبقات 56، وفق الماّدة المائية
  .نصوص تنظيمية حسب كل حالةالجوفية بصفة دورية يتم تحديدها في 

لتلبية حاجات يخضع لترخيص مسبق من اإلدارة كل إنجاز أو تغيير لمنشآت المياه   
). 61قانون المياه، الماّدة (إجراء مراقبة لنوعية المياه بلدية ما، وذلك قصد تمكين االدارة من 

 على أنّه يمكن للسلطات إحداث مناطق حماية تهدف إلى حماية مصادر 63كما تنّص الماّدة 
187.المياه المخّصصة لالستخدام البشري

    

   تنظيم البنية التحتية للمياه2.11.5

وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يمنع قانون المياه أّي شخص أو كيان من 
رمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، من شأنها  ومن ،عرقل المالحة وحرية سيالن المياهي

هذا ويمنع )). 2) (أ (12قانون المياه، الماّدة (ه تراكمات أن تعيق هذا المسيل أو تسبب ل
 أّي شخص من نزع أّي نبتة أو محصول أو ايداع من الملك المائي العام؛ من قانون المياه

إحداث أّي تغيير مؤقّت أو دائم على مجاري المياه أو على الملك العام المائي بدون ترخيص 
  )).ب (12قانون المياه، الماّدة (مسبق 

   التدابير المؤسساتية2.11.6

يكلف بصياغة التوجيهات العامة  لمياه والمناخينّص قانون المياه على تشكيل مجلس أعلى ل
كما يكون المجلس ). 13قانون المياه، الماّدة ( والمناخ للسياسة الوطنية في مجال المياه

 تنميةالمخططات التوجيهية للمسؤوالً عن تقديم النصح للحكومة حول المصادقة على 
                                                            

في اليمن على وجوب الحصول على ترخيص الستخدام المياه في هذه  كما سيعرض في وقت الحق، ينّص القانون 187
   .المناطق



هذا وتقع على عاتق ). 17، الماّدة قانون المياه(لألحواض المائية ة للموارد المائية تكاملالم
يتألّف المجلس ). 13قانون المياه، الماّدة (المجلس مسؤوليات أخرى تعّينها له الحكومة 

األعلى للمياه والمناخ في النصف األّول من أعضائه من ممثّلي الدولة وسلطات األحواض 
ياه، والسلطات المحلية أّما النصف الثاني، فيتألّف من ممثّلين عن مستخدمي الم. المائية

  ).14قانون المياه، الماّدة (والهيئات المهنية والعلمية 

ويعهد إلى هذه . على كّل إقليم أو محافظة تشكيل لجنة للمياه لالقليم أو المحافظة
المساهمة في وضع المخططات التوجيهية للتنمية المتكاملة للموارد : اللجان القيام بما يلي
ائية؛ تشجيع البلديات على إعداد أنشطة لحماية المياه؛ وتوعية السكان المائية لألحواض الم

يتألّف ). 101قانون المياه، الماّدة (حول الحاجة إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها 
النصف األّول من أعضاء اللجنة من ممثّلي الدولة والمؤّسسات العامة المسؤولة عن إنتاج 

أّما النصف اآلخر، فيضّم  رئيس مجلس االقليم . لطاقة الكهرمائية والرّيمياه الشرب وتوليد ا
أو المحافظة ، رئيس غرفة الزراعة، رئيس غرفة التجارة، ممثّلين عن غرفة الصناعة 

  188).101قانون المياه، الماّدة (والخدمات وممثّلين عن المجالس البلدية والجماعات االثنية 
 

  ار سلطات أحواض األنه2.11.6.1

إّن سلطات األحواض المائية هي كيانات عاّمة تتمتّع بشخصية معنوية واستقاللية مالية     
يتّم تشكيل سلطة األحواض المائية لكّل حوض مائي أو مجموعة ). 20قانون المياه، الماّدة (

 ةإعداد الخطة التوجيهية للتنمية المتكامل: ويناط بوكالة الحوض القيام بما يلي. أحواض مائية
 واالمتيازات الخاصة باستعمال تراخيصمنح ال ؛الخطةللموارد المائية؛ السهر على تنفيذ هذا 
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  ).2005 (71 السياسة المائية 7، )المغرب



الذين  عاديون أو الالعموميونالملك العام المائي؛ تقديم المساعدة المالية والتقنية لألشخاص 
سجل  من التلوث أو إلى استخدام الملك العام المائي ؛ مسك الموارد المائية إلى وقاية يسعون

إنجاز البنى التحتية تراخيص جلب المياه الممنوحة؛ ولحقوق المياه المعترف بها والمتيازات و
  ).20قانون المياه، الماّدة ( للوقاية من الفيضانات الضرورية

موارد ال مجلس لإلدارة تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بيدير سلطة األحواض المائية    
ا، وفي جميع الحاالت  عضًو48إلى  24ويتألّف المجلس من ). 21اّدة قانون المياه، الم (مائيةال

 مثلي الهيئات العامة المختصة في إنتاجثلث للمثلي الدولة، نسبة الربع لنسبة ال: يراعى ما يلي 
مائية والري؛ والنسبة المتبقّية لممثّلي غرف الزراعة والتجارة مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهر

ات مستخدمي رابطلي الحكومات المعنية وممثّلين عن الجماعات االثنية وعن والصناعة، وممثّ
 يتولّى المجلس االشراف على أنشطة سلطات األحواض ).21قانون المياه، الماّدة (المياه 

اقتراح الرسوم التي يسّددها المستفيدون ، و)23قانون المياه، الماّدة (المائية، ووضع ميزانّيتها 
 على االتفاقيات يصادق كما أنّه. الموارد المائيةة للسلطات الحكومية المكلفة بمن خدمات السلط

  ).21قانون المياه، الماّدة  (األحواض المائيةوعقود االمتياز التي تبرمها سلطة 

  
  ت مستخدمي المياه واللجان االستشاريةرابطا 2.11.6.2

  
إالّ أّن هذه الرابطات قائمة . اهال يتطّرق القانون صراحة إلى مسألة رابطات مستخدمي المي

قانون المياه، الماّدة (لكونها ممثّلة في مجالس االدارة الخاّصة بسلطات األحواض المائية 
  .يؤّدي كّل من المجلس األعلى واللجان التابعة للمحافظات مهّمات استشارية). 21
  

   التدابير المالية2.11.7



 رسم ناتج عن استعمال تسديد العام المائي بيلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الملك
. وتحدد نصوص تنظيمية كيفية تحديد وتحصيل هذا الرسم). 37قانون المياه، الماّدة (المياه 

 ملزمون بدفع رسم متوّجب على االمتياز أو تراخيصكما أّن جميع حاملي االمتيازات وال
  189.ترخيصال

  ت النزاعا تطبيق التنظيمات وحل2.11.8

   تطبيق التنظيمات2.11.8.1

يمكن لسلطات األحواض المائية تغيير الرخصة أو تقليص مدتها أو سحبها من أجل المنفعة 
قانون (العامة في حال عدم احترام صاحب الترخيص للشروط الواردة في هذا الترخيص 

  ). 39المياه، الماّدة 

ة، إلى ضباط يا القانون ونصوصه التنظيميعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذ  
نين لهذا الغرض من قبل اإلدارة وسلطات األحواض  المعّي واألشخاصالشرطة القضائية

منشآت  بالنفاذ إلى لهؤالء الضباط واألشخاصيسمح ). 104قانون المياه، الماّدة (المائية 
، وذلك وفق الشروط المحددة في قانون المحاكمات الجنائية، وبأن يطلبوا من مالك أو المياه

، وأخذ عّينات من المياه )105قانون المياه، الماّدة (ستغل المنشأة  التحقق من خصائصها م
أو بالسجن كل من ينتهك قانون المياه / يعاقب بغرامة و).107 و106قانون المياه، الماّدتان (

  ).122 إلى 110قانون المياه، المواّد من (ونصوصه التنظيمية 
  

   حّل النزاعات2.11.8.2
  

                                                            
  .، حول رسوم االمتيازات45 و42 التراخيص، والماّدتين ، حول رسوم39 انظر، مثالً، قانون المياه، الماّدة  189



ر قانون المياه وجود أّي هيئات خاّصة معنية بحّل النزاعات القائمة أو باتّخاذ أّي ال يذك
  .لذا ُيفترض أن يتّم حّل النزاعات بموجب القانون المدني. تدابير لحلّها



   مملكة النيبال2.12
  

  طار القانوني اإل2.12.1
  

 2049موارد المائية، ، يرعى إدارة الموارد المائية قانون ال)النيبال(في مملكة النيبال 
   190).قانون الموارد المائية (1992سبتمبر، / أيلول15الصادر في 

  
   المبادئ واألولوّيات الرئيسية2.12.2

  
للموارد " استخدام رشيد وحفظ وإدارة وتنمية معقلنة"يهدف قانون الموارد المائية إلى تحقيق 
ع تدابير قانونية لتحديد  كما يرمي إلى وض191.المائية السطحية والجوفية في النيبال

ية الموارد المائية االستخدامات المفيدة للموارد المائية، والوقاية من األضرار البيئية، وحما
   192.ثمن التلو
): وفق الترتيب التنازلي(يحّدد قانون الموارد المائية األولويات التالية الستخدام المياه   

ت الزراعية، كتربية الحيوانات واألسماك؛ الشرب واالستخدام المنزلي؛ الرّي؛ االستخداما
الطاقة الكهرمائية؛ الصناعة المنزلية؛ المنشآت الصناعية، والمناجم؛ المالحة؛ االستخدامات 

  ).7قانون الموارد المائية، الماّدة (الترفيهية؛ وغيرها 

                                                            
  ) 2/9/2049 (1992ديسمبر، / كانون األّول17 نشر في جريدة النيبال الرسمية،  190

   ديباجة قانون الموارد المائية 191

  . انظر المرجع نفسه 192



  
   تنظيم استخدامات المياه2.12.3

  
  من المياهرساء حقوق االستفادة  ملكية المياه وإ2.12.3.1

  
قانون الموارد (إّن ملكية الموارد المائية المتوفّرة في النيبال هي مكتسبة في مملكة النيبال 

عاّمة، ال يحق ألّي شخص استخدام الموارد المائية بدون الحصول على ). 1المائية، الماّدة 
). 4اّدة الم(ترخيص يتّم إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الموارد المائية 

 من قانون الموارد المائية، ال ضرورة للحصول على ترخيص 4ولكن، بحسب الماّدة 
الشرب وغيرها من االستعماالت المنزلية : بالنسبة إلى االستخدامات التالية للموارد المائية

على مستوى الفرد أو المجموعة؛ رّي األراضي الخاّصة على مستوى الفرد أو المجموعة؛ 
احين أو الدواليب المائية لصناعة منزلية؛ استخدامات المياه التي يقوم بها مالك تشغيل الطو

  .عقار في هذا العقار؛ واستخدام قارب للنقل المحلي
يترتّب على أّي فرد أو هيئة معنوية ترغب في استخدام الموارد المائية، تقديم طلب   

ية وتقنية وبيئية وغيرها من ، يكون مرفقًا دراسات اقتصاد"للضابط أو السلطة المحّددة"
على الضابط أو السلطة المحّددة، ما ). 8قانون الموارد المائية، الماّدة " (المتطلّبات المحّددة"

وتصدر ترخيًصا باستخدام المياه في " باألبحاث الضرورية"إن تتلقّى الطلب، أن تقوم 
لترخيص الشروط التي يجب يتضّمن ا). 8قانون الموارد المائية، الماّدة ( يوًما 120غضون 

يتعّين ). 8قانون الموارد المائية، الماّدة (على مقّدم الطلب االلتزام بها لدى استخدام المياه 
على أّي شخص أو هيئة معنوية ترغب في استخدام المياه ألغراض المنفعة، القيام بذلك 

  ).4قانون الموارد المائية، الماّدة (بدون إلحاق الضرر بالغير 
يمنع قانون الموارد المائية الحكومة من أن تستخدم بذاتها الموارد المائية وتطّورها ال   

لهذه األغراض، يمكن للحكومة أن تحصل على الموارد ). 10قانون الموارد المائية، الماّدة (



المائية واألرض والمبنى والتجهيزات والبنى ذات الصلة بهذه الموارد من أّي شخص كان، 
  ). 10قانون الموارد المائية، الماّدة (الحكومة تعويًضا عّما تأخذه شرط أن تدفع 

  
   استخدام المياه حق تخصيص 2.12.3.2

  
رغم شروط قانون الموارد المائية، يمكن للحكومة أن تبرم عقًدا مع أّي شركة وطنية أو 
أجنبية، أو هيئة معنوية أو شخص، لتطوير خدمات أّي مورد مائي أو استخدامها أو 

  ). 12قانون الموارد المائية، الماّدة (وسيعها، بموجب بنود هذا العقد وشروطه ت
قد يمنح ترخيص الستخدام المياه شرط أن تكون الخدمات الناتجة عن هذا االستخدام   

متوفّرة ألّي شخص على قاعدة شروط ومتطلّبات تقبلها جميع األطراف، بما فيها دفع تكلفة 
  193).13قانون الموارد المائية، الماّدة (ّدمة معّينة لقاء الخدمات المق

  
   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.12.3.3

  
قانون الموارد " (الضابط أو السلطة المحّددة"يمكن لحامل الترخيص أن يحّوله فقط بموافقة 

ها إلى قد تقوم الحكومة بنقل ملكية أيٍّ من مشاريع الموارد المائية التي بنت). 8المائية، الماّدة 
وتقوم الرابطة المستفيدة بعدها ). 11قانون الموارد المائية، الماّدة (رابطات مستخدمي المياه 

قانون (بتشغيل المشروع كما لو أنّها ُمنحت ترخيًصا بموجب قانون الموارد المائية لفعل ذلك 
لتي توفّرها كذلك، يمكن للحكومة أن تجعل من خدمات المياه ا). 11الموارد المائية، الماّدة 

  ).13قانون الموارد المائية، الماّدة (متاحة أمام جميع األشخاص مقابل تسديدهم لرسم معّين 
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   استخدام المياهحق فقدان 2.12.3.4
  

يفقد المستهلكون حقهم في النفاذ إلى الخدمات المائية في حال لم يسّددوا التكاليف المترتّبة 
 أو خالفوا شروط التي قُّدمت على أساسها هذه على هذه الخدمات، أو أساؤوا استعمالها

  ).14قانون الموارد المائية، الماّدة (الخدمات 
يفقد حاملو الرخص تراخيصهم في حال قاموا بعمل ينتهك قانون الموارد المائية أو يخالف 
التعليمات الصادرة عن السلطة المحّددة والتي تقضي بتحسين الموارد المائية أو البنية 

  ).21قانون الموارد المائية، الماّدة (ة المائية التحتي
  

   حماية المياه2.12.4
  

يمكن للحكومة ، عبر إشعار تنشره في الجريدة الرسمية، أن تحّدد معايير النوعية للموارد 
للموارد " ثحّد تحّمل التلو"مكنها أن تحّدد كما ي). 18قانون الموارد المائية، الماّدة (المائية 
يمنع قانون الموارد المائية رمي أّي نفايات أو ). 19ون الموارد المائية، الماّدة قان(المائية 

ي حال تّم تخطّي حّد سموم أو مواد كيميائية أو غيرها من المواّد الساّمة في المورد المائي، ف
 من قانون 20تنّص الماّدة ). 19قانون الموارد المائية، الماّدة (ث في هذا المورد تحّمل التلو

آثار ضاّرة "الموارد المائية على أنّه يجب استخدام الموارد بطريقة تضمن عدم التسّبب بأّي 
على البيئة عبر إحداث تآكل في التربة أو فيضانات أو انهيارات أرضية أو " ملحوظة
  .غيرها

  
   تنظيم البنية التحتية للمياه2.12.5

  
بمشاريع توليد الطاقة الكهرمائية، شروط منح التراخيص المتعلّقة   القوانين القائمةترعى

ولكّن استخدام الموارد المائية لهذا الغرض يتطلّب ترخيًصا يتّم إصداره بمقتضى أحكام 



ويمكن للحكومة، بناء على طلب حامل التراخيص، أو ). 9الماّدة (قانون الموارد المائية 
ة الستخدام الموارد المائية بمبادرة خاّصة منها، أن تتّخذ تدابير من شأنها ضمان أمن أّي بني

وعلى حامل الترخيص أن يدفع مقابل أّي تدبير حمائي ). 17قانون الموارد المائية، الماّدة (
  ).17قانون الموارد المائية، الماّدة (تتّخذه الحكومة بناء على طلبه 

  
   التدابير المؤّسساتية 2.12.6

  
مسائل من مثل استخدام المياه، المحافظة ، قواعد متعلّقة ب24ترسي الحكومة، بموجب الماّدة 

علي المياه، الحفاظ على البيئة، الرسوم المترتّبة على استخدام المياه، الوقاية من تلوث 
 يقع 194.الموارد المائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بتنمية الموارد المائية واستخدامها

 ذلك غير منصوص عليه في قانون على عاتق وزارة الموارد المائية في النيبال، ولو أّن
  .الموارد المائية، االهتمام بهذه المسائل وبمسائل أخرى متعلّقة بإدارة الموارد المائية

  
   سلطات أحواض األنهار واللجان االستشارية2.12.6.1

  
ما من أّي معلومات في قانون الموارد المائية حول سلطات أحواض األنهار أو سلطات 

   .ائية أو اللجان االستشاريةإدارة األحواض الم
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Nepal ،16 2000 (119 المجلّة  الدولية لتنمية الموارد المائية.(  



   مستخدمي المياهرابطات 2.12.6.2
  

يمكن ألّي شخص يرغب في استخدام الموارد المائية لالستفادة الجماعية تشكيل رابطة 
لمستخدمي المياه، شرط أن يتّم تسجيل هذه الرابطة وفق الشروط المنصوص عليها في 

إّن رابطات مستخدمي المياه هي ). 5ية، الماّدة قانون الموارد المائ(قانون الموارد المائية 
هيئات معنوية مستقلّة تتمتّع بصالحية استخدام الملكية المنقولة وغير المنقولة وبيعها 

   195).6قانون الموارد المائية، الماّدة (وترتيبها 
  

   التدابير المالية2.12.7
  

قانون الموارد (وي للحكومة يترتّب على حامل ترخيص استخدام المياه دفع تكلفة أو رسم سن
يمكن للحكومة وغيرها من حاملي التراخيص الذين يوفّرون الخدمات ). 8المائية، الماّدة 

قانون الموارد المائية، (باستخدامهم للمياه أن يجعلوا هذه الخدمات متاحة للغير مقابل رسم 
  ).22 و13الماّدتان 

                                                            
 The Legal لقراءة لمحة سريعة عن دور رابطات مستخدمي المياه ومسؤولياتها في النيبال، انظر أندرو آالن،  195

Context of Water User Associations in Nepal—Analysis and Suggestions for Improvement ،8ّة  مجل
 Experience with Groundwater، ماينتانظر أيًضا أون ). 2005 (547جامعة دينفر حول قانون المياه، 

Irrigation in Nepal ، انظر أيًضا، سلمان، الحاشية أعاله . 125. ، ص163في منشورات سلمان، الحاشية أعاله رقم
  .171رقم 



   النزاعاتل تطبيق التنظيمات وح2.12.8
  

   تطبيق التنظيمات2.12.8.1
  

يمكن لموظّفي الحكومة الدخول إلى أراضي حاملي التراخيص عبر توجيه اشعار مسبق 
للشخص المعني، أو بدون اشعار في حال وجود أسباب مقنعة تدفع إلى الشّك بأنّه يتّم 

قانون (استخدام الموارد المائية بدون أّي ترخيص، أو يتّم اساءة استخدامها على األراضي 
ويمكن للسلطات أن تتفّحص، أو أن تكون السبب وراء تفّحص ). 15لموارد المائية، الماّدة ا

قانون (المورد المائي لتحديد ما إذا كان المورد ملّوثًا أو ما إذا تّم احترام معيار النوعية فيه 
هذا وباستطاعة السلطة فرض غرامات أو عقوبات بالسجن ). 19الموارد المائية، الماّدة 

  .ى أّي شخص ينتهك قانون الموارد المائية أو القواعد الواردة فيهعل
  

   النزاعات حل2.12.8.2
  

حّل النزاع بناء على " اللجنة المحّددة"في حال نشوب نزاع حول استخدام المياه، يترتّب على 
 ومن ما نّص عليه القانون من أولويات متعلّقة باستخدام المياه واالستفادة من الموارد المائية،

). 7قانون الموارد المائية، الماّدة (خالل القيام بأّي بحث يكون مفيًدا لحّل هذه النزاعات 
وُيخّول أّي شخص يعرب عن عدم ارتياحه لقرار يقضي بدفع تعويض أو بالغاء ترخيص أو 

قانون (بفرض أّي عقوبات أخرى، استئناف هذا القرار أمام محكمة االستئناف المختّصة 
  ). 23لمائية، الماّدة الموارد ا



  غالالسن 2.13
  

  طار القانوني اإل2.13.1
  

القانون  (1981مارس /  آذار4 الصادر في 83-13تخضع المياه في السنغال للقانو رقم 
  196).81-13رقم 

  
   المبادئ واألولويات الرئيسية2.13.2

  
. المصلحة العاّمة إلى أّن المياه ملك للدولة التي تديرها من أجل 81-13يشير القانون رقم 

لدى قيام الدولة بذلك، يترتّب عليها توزيع المياه بطريقة منصفة على مختلف حاجات أفراد 
تعطي الدولة األولوية القصوى لتأمين المياه . المجتمع، انطالقًا من المصلحة العامة

ي ، ومن ثّم المياه المخّصصة لسق)75، الماّدة 81-13القانون رقم (لالستهالك البشري 
ويتبع ذلك استخدام المياه ألغراض ). 76، الماّدة 81- 13القانون رقم (الزراعات الغذائية 

زراعية و زراعية صناعية، عدا عن استخدامها للزراعات الغذائية والطاقة والمناجم 
في حال وجود تعارض بين مختلف ). 76، الماّدة 81- 13القانون رقم (والمالحة والسياحة 
، 81-13القانون رقم (طى األولوية للحاجات االقتصادية للمنطقة المحلية االستخدامات، تُع

                                                            
ه يجب تأمين النفاذ المتساوي إلى ، يشير في ديباجته إلى أن2001ّ إّن دستور جمهورية السينيغال المعتمد في العام  196

 من الدستور تعّدد بعض حقوق مواطني السنغال، بما فيها حق تمتّعهم 8كما أّن الماّدة .  شعب السنغال الخدمات العاّمة لِـ
  . ببيئة صحية



، التي تشهد تغّيرات في حال وقوع أحداث استثنائية كالجفاف أو الفيضانات )76الماّدة 
  197).77، الماّدة 81- 13القانون رقم (
  

   تنظيم استخدامات المياه2.13.3
  

   من المياهرساء حقوق االستفادة ملكية المياه وإ2.13.3.1
  

وزير المياه ( إّن وزير الشؤون المائية 198).، الديباجة81-13القانون رقم (المياه ملك للدولة 
كما أنّه يتلقّى جميع الطلبات . هو مسؤول عن إدارة المياه ومنشآت المياه) والصرف الصحي

القانون رقم (ه المتعلّقة باستخدام المياه ويصدر التراخيص المرتبطة بحقوق االستفادة من الميا
  ).7، الماّدة 13-81

، الماّدة 81- 13القانون رقم (تتطلّب أّي رغبة في استخدام المياه ترخيًصا من الوزير   
وهذا يعني أّن استخدام المياه يخضع لمرسوم يصدره الوزير ويمنح بموجبه الحقوق ). 8 و2

هذا المرسوم الذي يمكن أن يحّدد . لألفراد أو الكيانات الستخدام المياه وفق شروط المرسوم
فبعض استخدامات المياه تتطلّب . يكون على شكل امتياز، القواعد العاّمة الستخدامات المياه

ترخيًصا مسبقًا، إالّ في الحاالت التي ُيستخدم فيها أقّل من خمسة أمتار مكّعبة من المياه في 
  ).42، الماّدة 81- 13القانون رقم (الساعة 

  

                                                            
غال، انظر مشروع قطاع المياه السنغالي،  لالطالع على التحديات واالستراتيجيات الناشئة في قطاع المياه في السن 197

1995) (P002346 التقرير التقييمي للموظّفين ،) 14008التقرير رقم-SE( 1995 حزيران، يونيو 12، المؤّرخ في ،
  . 11.ص

   ، الديباجة81-13 القانون رقم 198



   استخدام المياهحق تخصيص 2.13.3.2
  

يقوم الوزير بتخصيص حق استخدام المياه عبر اعتماد قرارات الترخيص أو عدم الترخيص 
 على المسؤولين، لدى منحهم 199.تُمنح التراخيص لألفراد والكيانات العاّمة. باستخدام المياه

وصون لهذه التراخيص التوفيق بين مصالح مختلف فئات مستخدمي المياه واحترام القانون 
). 8، الماّدة 81- 13القانون رقم (حقوق المستخدمين السابقين، وحماية الموارد المائية للدولة 
تتضّمن هذه الشروط كمية المياه . تحّدد التراخيص بنود وشروط الحق في استخدام المياه

منشأة التي يمكن جلبها يوميا أو سنويا من المورد المائي؛ مّدة الترخيص؛ طبيعة وموقع أّي 
للمياه تّم الموافقة على تشييدها؛ التدابير األمنية والصحية التي يجب اتّخاذها لحفظ نوعية 
وكمية المياه؛  الحّد األقصى من منسوب المياه اليومي المسموح به خالل موسم الجفاف؛ 

  ).12، الماّدة 81-13القانون رقم (والتدابير الواجب اعتمادها لحماية حقوق الغير 
  

   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.13.3.3
  

تُمنح التراخيص ألفراد معّينين وال يمكن تحويلها للغير باستثناء ورثة الفرد المرخّص له 
  ).14، الماّدة 81- 13القانون رقم (
  

   استخدام المياهحق فقدان 2.13.3.4
  

 حماية جليمكن تعليق تراخيص المياه أو تخفيض كمّيتها المخّصصة لالستخدام  من أ
 هذا ويمكن أن تُسحب التراخيص في حال اقتضت المصلحة 200.ثالمورد المائي من التلو

                                                            
  .27 و24، 14، المواّد 81-13 القانون رقم  199

   ).81 إلى 78المواّد من (اب الرابع، القسم األّول ، الب17، الماّدة 81-13  القانون رقم 200



القانون رقم (العاّمة ذلك، أو في حال فشل حامل الترخيص في استخدامه، أو أساء استخدامه 
  ).21، الماّدة 13-81
  

   حماية المياه2.13.4
  

ه في مراسيم مشتركة يعتمدها كّل من ث الميالتدابير الخاّصة بالوقاية من تلوُيشار إلى ا
القانون رقم (الوزير ووزير الصحة والنظافة الصحية العامة، ووزير البيئة وحماية الطبيعة 

ترعى هذه التدابير حفظ نوعية المياه المخّصصة لالستهالك البشري، ). 50، الماّدة 13-81
وللمالحة وألهداف ترفيهية؛ واستخدام المياه ألغراض زراعية والنتاج الطاقة الكهرمائية 

 هذا 201.كما ترعى حماية بعض فئات الموارد المائية، كالمانجروفات والدلتا والمياه الجوفية
ويصدر الوزير مراسيم تنظّم استخدام المياه لدى استغالل موارد طبيعية أخرى كالغابات 

  ). 74، الماّدة 81- 13القانون رقم (
  

  ياه تنظيم البنية التحتية للم2.13.5
  

نظًرا لصالحيته بالترخيص لجميع استخدامات المياه، يتمتّع الوزير أيًضا بسلطة الترخيص 
  ).7، الماّدة 81-13القانون رقم (لتشييد منشآت المياه 

  
   التدابير المؤّسساتية2.13.6

  
-13القانون رقم (إّن الوزير هو مسؤول عن إدارة المياه ومنشآت المياه والمحافظة عليها 

وهو أو هي مسؤول عن إصدار التنظيمات والتراخيص واالمتيازات ). 7لماّدة ، ا81

                                                            
  .63 إلى 52، والمواّد من 51 و47، الماّدتان 81-13 القانون رقم  201



في بعض المناطق، وبغرض الحفاظ على . المتعلّقة باستخدام المياه وحمايتها والحفاظ عليها
نوعية المياه وحمايتها وادارة استخدام المياه المخّصصة لالستهالك البشري، يتعاون الوزير 

وبالطريقة عينها، ). 50، الماّدة 81-13القانون رقم (ّمة والبيئة مع وزارتي الصحة العا
يمكن للوزير أن يتعاون مع وزارات مسؤولة عن بعض القطاعات لدى صياغته للتنظيمات 

القانون رقم (أو اصداره للتراخيص التي تسمح بالقيام ببعض النشاطات في قطاع معّين 
 صراحة أّي سلطات محلّية للمياه أو 81- 13 ال يحّدد القانون رقم). 69، الماّدة 13-81

  .رابطات لمستخدمي المياه
  

   التدابير المالية2.13.7
  

 على أنّه يمكن للسلطات التنظيمية فرض رسوم على أّي نشاط 81-13ينّص القانون رقم 
  ).61 و49، الماّدتان 81-13القانون رقم (من شأنه التأثير سلًبا على نوعية المياه 

  
   النزاعاتيق التنظيمات وحل تطب2.13.8

  
   تطبيق التنظيمات2.13.8.1

  
يدقّق مسؤولون عموميون في تقّيد مستخدمي المياه بتراخيصهم ويحرصون على الحماية من 

ينتمي هؤالء المفتّشون إلى . ثلمرخّص بها التي تؤّدي إلى التلواالستخدامات غير ا
وهم يقّدمون تقارير حول المخالفات إلى . )89، الماّدة 81-13القانون رقم (الوكاالت العامة 

، الماّدة 81-13القانون رقم (السلطات، وهذه التقارير تصل أيًضا إلى األطراف المخالفة 
ويمكن أن تؤّدي تقارير المفتّشين إلى عقوبات، منها سلب ترخيص استخدام المياه ). 91

، المواّد 81-13انون رقم الق(وفرض غرامات ). 107 و21، الماّدتان 81-13القانون رقم (
  ).  107 إلى 97من 



  
   النزاعات حل2.13.8.2

  
يمكن للوزير أن يطلق اجراءات قضائية لحّل أّي نزاع، أو يرفع أّي شكوى ضّد شخص 

  ).94، الماّدة 81-13القانون رقم (ينتهك قانون المياه، وذلك أمام سلطة قضائية مختّصة 
  



   جنوب أفريقيا2.14
  

   القانونيطار اإل2.14.1
  

ابريل / نيسان11كما هو معّدل في  (1996ينّص دستور جنوب أفريقيا المعتمد في العام 
ويعترف ." كافية... مياه... يحق للجميع النفاذ إلى"على أنّه ) ب) (1 (27، في القسم )2003
، ما من أّي 25بأنّه على الرغم من الشروط المنصوص عليها في القسم ) 8 (25القسم 
في هذا القسم تمنع الحكومة من اعتماد التدابير التشريعية المتعلّقة بالمياه واألراضي أحكام 

واالصالحات ذات الصلة من أجل التعويض عن التمييز العنصري والجنساني الذي كان 
إالّ أّن ذلك ممكن شرط أن يكون أّي تعديل ألحكام حقوق الملكية في القسم . سائًدا في السابق

 من الدستور 24هذا ويكّرس القسم )). 1 (36القسم (ع بند القيود في الدستور  متماشًيا م25
الحق في بيئة غير مضّرة لصّحة االنسان ورفاهيته، ويقوم، من بين أمور أخرى، بإجبار 

ث والتدهور االيكولوجي تشريعية وغيرها للوقاية من التلوالدولة على اعتماد تدابير عقالنية 
طبقًا لهذه الشروط، ترعى . ية مستدامين للموارد الطبيعية في البالدولتعزيز استخدام وتنم

  : التشريعات التالية المياه في جنوب أفريقيا
  

  كما هو معّدل في القانون 1998 الصادر في العام 36القانون الوطني للمياه، رقم ،
   202؛1999، الصادر في العام 45الوطني للمياه، رقم 

  1997 الصادر في العام 108قانون خدمات المياه، رقم. 

  

                                                            
وزارة الشؤون المائية (الورقة البيضاء حول سياسة مائية وطنية لجنوب أفريقيا   إّن مسوّدة القانون كانت مبنية على  202

  . ووضع صيغتها النهائية عبر عملية استشارية شاملة، التي تّم اعتمادها)1997والغابات 



  المبادئ واألولويات الرئيسية 2.14.2
  

إّن المبدأ التوجيهي للقانون الوطني للمياه مبني على االدارة واالستخدام المستدامين 
 انطالقًا من هذا المبدأ، يهدف القانون إلى 203.والمنصفين للموارد المائية في جنوب أفريقيا

موارد المائية واستخدامها في جنوب أفريقيا على أمور عّدة، ضمان ارتكاز كّل من إدارة ال
منها الحاجات البشرية األساسية لألجيال الحاضرة والمستقبلية؛ التعويض عّما أسفر عنه 
التمييز العنصري والجنساني في السابق؛ تعزيز االستخدام المستدام والفاعل والمفيد للمياه 

 حماية النظم االيكولوجية المائية وتنّوعها البيولوجي؛ لمنفعة المصلحة العاّمة؛ الحاجة إلى
القانون (ث وتدهور الموارد المائية  واالجتماعية؛ والوقاية من التلوتسهيل التنمية االقتصادية

  ).2الوطني للمياه، الماّدة 
تقع على عاتق الحكومة الوطنية، التي تُعتبر الوصية على الموارد المائية للدولة،   

، مسؤولية تطبيق هذه المبادئ )الوزير(ل من خالل وزارة الشؤون المائية والغابات والتي تعم
  )). 1 (3القانون الوطني للمياه، القسم (وتحقيق أهداف النظام القانوني 

يرمي قانون خدمات المياه بشكل رئيسي إلى تأمين حق النفاذ إلى امدادات المياه   
 المياه الكافية وبيئة غير مضّرة لصّحة الضرورية لضمان"والصرف الصحي األساسية 

يحق "ينّص قانون خدمات المياه على أنّه ). 2قانون خدمات المياه، القسم " (االنسان ورفاهيته
قانون خدمات المياه، " (للجميع النفاذ إلى امدادات المياه وخدمات الصرف الصحي األساسية

الحّد األدنى " امدادات المياه األساسية" بِـ يشير قانون خدمات المياه إلى أنّه ُيعنى). 3القسم 
من كمية المياه المحّددة الضرورية لتلبية احتياجات األسر، بما فيها االحتياجات غير 
النظامية، مع توفير مستدام للمياه، من حيث الكمية والنوعية، من أجل دعم النظافة الصحية 

خدمات الصرف الصحي "أّما ). (iii)1قانون خدمات المياه، القسم (الحياتية والشخصية 

                                                            
 Reforming South Africa Water Legislation—Australian Examples, inكالرك .  انظر ساندفورد د 203

Issues in Water Law Reform ، 1.، ص160انظر الحاشية أعاله رقم  



 من قانون خدمات المياه على أنّها الحّد األدنى من (iii)1فهي معّرفة في القسم " األساسية
المعايير المحّددة للخدمات الضرورية لعملية آمنة وصحية تشتمل على تجميع االفرازات 

زالتها وتنقيتها والتخلّص البشرية ومياه المجارير لألسر، بما فيها األسر غير النظامية،  وا
  .منها

  
   تنظيم استخدامات المياه 2.14.3

  
  رساء حقوق االستفادة من المياهياه وإ ملكية الم2.14.3.1

  
" الكفيل العام"ينّص القانون الوطني للمياه، في قسمه الثالث على أّن الحكومة الوطنية هي 

ا من خالل الوزير، هي مسؤولة عن وبذلك، فإّن الحكومة التي تعتمد تدابيره 204.لمياه الوطن
توزيع المياه بشكل منصف واستخدامها بما فيه منفعة للمصلحة العامة، وتعزيز القيم "ضمان 
هذا ويمنح القانون أيًضا للحكومة صالحية )). 2 (3القانون الوطني للمياه، القسم " (البيئية

القانون الوطني (نوب أفريقيا تنظيم استخدام وتدفّق جميع الموارد المائية ومراقبتها في ج
  )). 3 (3للمياه، القسم 

ينّص القانون الوطني للمياه في قسمه الثالث من الباب الثالث، على احتياطي واحد   
للمياه، مؤلّف من جزءين، األّول مخّصص للحاجات البشرية األساسية والثاني مخّصص 

يتمثّل االحتياطي بكمية مياه توضع . )18 إلى 16القانون الوطني للمياه، األقسام من (للبيئة 
فاحتياطي الحاجات البشرية األساسية يؤّمن لكّل شخص في . جانًبا لهذه األغراض والحاجات

جنوب أفريقيا حدا أدنى من المياه من المورد المائي المالئم، لتلبية الحاجات األساسية منها 

                                                            
 South Africa’s New Democratic Water Legislation: National Government’sتاين، س انظر روبين  204

Role as a PublicTrustee in Dam Building and ManagementActivities، 18 مجلّة الطاقة والموارد 
  ). 2000 (284الطبيعية، قانون رقم 



 أّما االحتياطي 205.خصيةالشرب واعداد الطعام والحفاظ على النظافة الصحية الش
. االيكولوجي، فهو يرمي إلى حماية النظم االيكولوجية المائية لكّل مورد مائي في البالد

والمياه في هذه االحتياطيات ال يمكن أن تُخّصص . االحتياطي هو مستخدم غير منافس للمياه
  206).16القانون الوطني للمياه، القسم (ألغراض أخرى 

 يعّرف هذا القانون 207. من القانون الوطني للمياه استخدامات المياه يعالج الباب الرابع  
على أنّه يشمل، على سبيل البيان ال الحصر، جلب المياه من مورد مائي؛ " استخدام المياه"

تخزين المياه؛ إعاقة تدفّق المياه أو تحويله أو تخفيضه؛ تصريف النفايات في المياه أو 
 بالمياه؛ إزالة المياه الجوفية؛ تغيير خصائص مجرى مائي؛ استخدام النفايات بطريقة تضّر

تمنح الحكومة الحق ). 21القانون الوطني للمياه، القسم (واستخدام المياه ألغراض ترفيهية 
في استخدام أّي كمية فائضة من احتياطي المياه بموجب الشروط المنصوص عليها في 

  ). 16ه، القسم القانون الوطني للميا(القانون الوطني للمياه 
ينّص قانون خدمات المياه على أنّه يحق للجميع النفاذ إلى امدادات المياه األساسية   

وأنّه يترتّب على )) 1 (3قانون خدمات المياه، القسم (وخدمات الصرف الصحي األساسية 
قانون خدمات (جميع مؤّسسات خدمات المياه اعتماد الخطوات العقالنية الحالل هذا الحق 

                                                            
." كافية... مياه. ..يحق للجميع النفاذ إلى"على أنّه ) ب) (1 (27في القسم   كما ذكر سابقًا، ينّص دستور جنوب أفريقيا205

 الذي  للمياههي نفس العبارة التي اعتمدت في توصية مؤتمر  مار دل بالتا" يحق لهم بالنفاذ"تجدر االشارة إلى أّن عبارة 
. ، انظر أيًضا آنا ر6 و3لالطالع على مناقشة حول هذا الموضوع، انظر الحاشيتين أعاله رقم . 1977عقد في العام 

 Obligations of State and Non-State Actors Regarding the Human Right to Water Under theويلش، 

South African Constitution ،5 2004 (58 قانون وسياسة التنمية المستدامة، رقم.(  

  .45.، ص41 للمزيد من التحاليل حول مفهوم االحتياطي، انظر فالكنمارك، الحاشية أعاله رقم  206

وباالضافة إلى المسائل التي . تنظيم استخدام المياه) 55 إلى 21األقسام من ( القانون الوطني للمياه  من4 يعالج الباب  207
 إلى مسألة معالجة استخدامات المياه التي كانت قائمة بموجب التشريعات السابقة، 4تّم عرضها في النّص، يتطّرق الباب 

ن تدفّق المجرى المائي، النشاطات المراقبة؛ التراخيص االلزامية، نشاطات الحّد م: 1956 لسنة 54منها قانون المياه، رقم 
  .وكيفية التعامل مع مخالفات تراخيص استخدام المياه



 عن تلبية 208وهو يشير إلى أنّه إن عجزت مؤّسسات خدمات المياه)). 2 (3مياه، القسم ال
شروط جميع زبائنها، عليها اعطاء األولوية لتأمين امدادات المياه األساسية وخدمات الصرف 

  209).5قانون خدمات المياه، القسم (الصحي األساسية لهم 
  

   استخدام المياهحق تخصيص 2.14.3.2
  

  من القانون الوطني للمياه على أنّه يحق للشخص استخدام المياه بدون 22م ينّص القس
أّوالً، إذا كان االستخدام المقصود وارد في : ترخيص فقط في إحدى الحاالت الثالث التالية

يتطّرق )). i) (أ) (1 (22القانون الوطني للمياه، القسم ( من القانون الوطني للمياه 1الملحق 
فهو يشير إلى . لحّد األدنى من استخدامات المياه أو االستخدامات غير المهّمة إلى ا1الملحق 

أنّه يحق للشخص استخدام المياه بدون ترخيص مسبق من السلطات المختّصة إذا كان هذا 
الشخص يتمتّع بحق استخدام المياه من أو في مورد مائي واقع على عقار تعود ملكيته لهذا 

وتنطوي . ير النفاذ إليه ألغراض معّينة بموجب القانونالشخص أو يمكن لهذا األخ
القانون الوطني للمياه، (االستخدامات المسموح بها على االستخدامات الشخصية أو المنزلية 

  ).1والملحق ) 1 (4القسم 
ثانًيا، إذا تّمت الموافقة على االستخدام المقصود باعتباره استخداًما قائًما وشرعيا   

 من القانون الوطني للمياه 22يعّرف القسم )). ii) (أ) (1 (2ني للمياه، القسم القانون الوط(
االستخدام القائم الشرعي على أنّه استخدام طرأ في أّي وقت خالل السنتين اللتين سبقتا 
اعتماد القانون الوطني للمياه، وتّم الترخيص له بموجب أّي قانون كان معموالً به قبل القانون 

                                                            
 يصف قانون خدمات المياه مؤّسسات خدمات المياه هذه على أنّها سلطات خدمات المياه وأنّها تتألّف بشكل رئيسي من  208

  )).xx(و ) xxi (1 القسم قانون خدمات المياه،(البلديات المحلية 

، Water Demand Theory and Projections in South Africa ،28  انظر دافيد ستافنسون وبروس راندال، 209
  .59.، ص11انظر أيًضا غولدبالت، وغيرها، الحاشية أعاله رقم ). 2003 (512المياه الدولية 



ويمتّد هذا التعريف ليشمل استخدام المياه الذي ينطوي على نشاط الحّد من . اهالوطني للمي
تدفّق المجرى المائي، وهو نشاط يقلّص مساحة األرض المخّصصة للتشجير، وقد أوجد 

) ب) (1 (32القانون الوطني للمياه، القسم (ألغراض تجارية، أو أعطاه الوزير هذه الصفة 
)ii((زير بأنّه نشاط مراقب، كرّي األراضي بمياه الصرف، أو توليد ؛ أو استخدام وصفه الو

إعادة الملء المتعّمدة لمستجمع مائي بمياه الطاقة الذي يؤثّر في تدفّق المجرى المائي، 
القانون الوطني للمياه، القسمان  (المتساقطات الجويةأو أّي نشاط يرمي إلى تغيير  الصرف،

  ).37و) iii) (ب) (1 (32
يتّم " ترخيص شامل"ُيسمح باستخدام المياه وفق ترخيص عام، هو بمثابة ثالثًا،   

إّما الوزير أو سلطة ادارة (ويمكن للسلطة المسؤولة . اصداره لمنطقة جغرافية معّينة
إصدار ترخيص عام بعد إجراء استشارة ) األحواض التي أوكل إليها الوزير هذه المسؤولية

على السلطة ). 39القانون الوطني للمياه، القسم (سمية عامة ونشر الترخيص في الجريدة الر
المسؤولة، عند إصدارها ترخيًصا عاما، أن تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة، 
بما فيها، االستخدامات الشرعية والقائمة للمياه، األثر االجتماعي االقتصادي الستخدام المياه، 

 للمنفعة العامة، األثر المحتمل لالستخدام على المورد المائي االستخدام الفاعل والمفيد للمياه
ومستخدمي المياه اآلخرين، ونوعية المياه في المورد المائي التي قد تكون مطلوبة لالحتياطي 

قد يقتصر هذا الترخيص ). 27القانون الوطني للمياه، القسم (ولالمتثال للموجبات الدولية 
حّددة من السكان أو منطقة جغرافية معّينة أو فترة زمنية على مورد مائي محّدد أو فئة م

ضمن نطاق الترخيص العام، يمكن استخدام المياه ألّي غرض شرعي بدون . محّددة
  . ترخيص
يتّم اصدار هذه . ينبغي الحصول على تراخيص لجميع االستخدامات األخرى للمياه  

القانون الوطني للمياه، األقسام من (التراخيص بعد تقديم طلب رسمي وانتظار الموافقة عليه 
، على أن تتضّمن هذه الموافقة تقديم طلب رسمي ونشر هذا الطلب، وفرصة )42 إلى 40

القانون الوطني للمياه، القسم (لألشخاص المعنيين بتقديم اعتراضهم على إصدار الترخيص 
). 42ني للمياه، القسم القانون الوط(، وهي تنتهي بقرار عقالني تتّخذه السلطة المسؤولة )41



" تصوير أّي وثيقة من طلب الترخيص"هذا ويحظى مقّدم الطلب خالل عملية الموافقة بفرصة 
تخضع التراخيص لشروط تتعلّق بإدارة المياه ). د) (2 (42القانون الوطني للمياه، القسم (

 210. قائمةوحماية المورد المائي وحقوق ومصالح استخدامات المياه األخرى التي قد تكون
القانون الوطني للمياه، القسم (يمكن تجديد التراخيص التي يتّم إصدارها لفترة زمنية محّددة 

52.(  
ينبغي الحصول على ترخيص ألّي أنشطة جديدة متعلّقة بالحّد من تدفّق المجرى   

جديدة أي عندما تكون النشاطات ال(المائي أو األنشطة المراقَبة في الحاالت التي ذُكرت سابقًا 
في كل من الفئتين غير معترف بها على أنّها استخدامات شرعية بموجب القانون الوطني 

  ).للمياه
باالضافة إلى التراخيص التي يتّم اصدارها بعد تقديم الطلب والموافقة عليه، ينّص القانون 

 وحدها الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني 211.على اصدار تراخيص الزامية
، والتي ترعى الحصول على تراخيص الزامية، هي التي تؤّدي إلى تخفيض استخدامات للمياه

 22المياه الشرعية القائمة أو انهائها، وفي هذه الحال، ينّص القانون الوطني للمياه في القسم 
 من القانون الوطني للمياه على أنّه يمكن للسلطة 43هذا وينّص القسم . على دفع تعويض) 6(

أن تفرض على األشخاص الحصول على ترخيص الستخدام مورد أو موارد مائية المسؤولة 
في حال كان ُيفّضل أن يكون استخدام المياه من هذه الموارد خاضًعا لترخيص، وذلك من 
أجل تحقيق توزيع عادل للمياه المتأتّية عن مورد مائي يعاني من ضغط كبير، أو في حال 

يجب على توزيع الموارد المائية . المياه بشكل منصفكان من الضروري توزيع استخدامات 
هذا على جميع أصحاب الطلبات أن يأخذ باالعتبار، من بين أمور أخرى، كمية المياه التي 
يجب ضّمها إلى االحتياطي، والكمية الواجب تأمينها الستيفاء شروط التراخيص القائمة، 

                                                            
 من القانون الوطني للمياه تعّدد العوامل التي على 31إلى  27إّن األقسام من . 29 القانون الوطني للمياه، القسم  210

  .الحكومة أن تأخذها بعين االعتبار لدى اتّخاذها لقرار اصدار التصريحات والتراخيص العاّمة أو عدم اصدارها
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يًصا للتعويض عن آثار التمييز والكمية المخّصصة لكّل صاحب طلب يجب أن ُيمنح ترخ
العنصري والجنساني، والكمية الضرورية التي يجب تخصيصها العتبارات عنصرية 

يترتّب على السلطة المسؤولة نشر التوزيع ). 45القانون الوطني للمياه، القسم (وجنسانية 
)). 4 (45سم القانون الوطني للمياه، الق(المقترح والدعوة إلى تقديم تعليقات مكتوبة بشأنه 

وعلى السلطة أن تنظر في التعليقات التي تردها قبل إصدار ملحقها األخير بشأن توزيع المياه 
  ).47 و46القانون الوطني للمياه، القسمان (

ينّص القانون الوطني للمياه على أنّه ال يحق ألّي شخص استخدام المياه من مصدر   
صالحية في تتمتّع بنه سلطة خدمات المياه التي مائي باستثناء مؤمن خدمات المياه الذي تعّي

وعلى جميع مؤّمني خدمات المياه ). 7 و6القانون الوطني للمياه، القسمان (المنطقة المعنية 
أن يحظوا بموافقة البلدية أو المقاطعة أو مجلس المناطق الريفية التي تقع المنطقة ضمن 

  212.نطاق اختصاصها
  

  ة من المياه تحويل حقوق االستفاد2.14.3.3
  

يسمح القانون الوطني للمياه لبعض أصحاب حقوق االستفادة من المياه بتغيير الغرض الذي 
فهو ينّص على أنّه يمكن لمؤّسسة إدارة . يستخدمون من أجله المياه، وذلك في حاالت محّددة

المياه، بناء على طلب شخص مرخّص له باستخدام المياه للرّي، أن تسمح لمقّدم الطلب 
باستخدام المياه لغرض آخر أو باستخدامها للغرض نفسه على ملكية أخرى مجاورة لفترة 

خلف "يطلق القانون على حامل الترخيص تسمية ). 25القانون الوطني للمياه، القسم (مؤقّتة  
، مضيفًا أنّه من الممكن لصاحب الترخيص أن يحّول حقوقه باستخدام "في جميع الحقوق

                                                            
أّي بلدية، أو مقاطعة أو مجلس "على أنّها " سلطة خدمات المياه) "xx (1 القسم يعّرف. 22 قانون خدمات المياه، القسم  212

، يكون )1993  لعام 209القانون رقم  (1993كما هو محّدد في قانون انتقال الحكومة المحلية ، لسنة " مناطق ريفية
  ." مسؤوالً عن تأمين النفاذ إلى خدمات المياه



ففي الواقع، يشير هذا القانون إلى أنّه ). 25القانون الوطني للمياه، القسم (المياه إلى الغير 
باستطاعة حامل الترخيص أن يتقّدم رسميا بطلب تعديل الترخيص لتغيير شروطه، وحتّى 

وعلى السلطة المسؤولة أن تحرص على أالّ يكون ألّي تعديل أثٌر مضّر . تغيير هوّية حامله
القانون (ئية ومصالح أّي شخص آخر إالّ إذا وافق هذا األخير على ذلك هاّم على الموارد الما

  ).52 و50الوطني للمياه، القسمان 
  

   استخدام المياه حق فقدان 2.14.3.4
  

أّوالً، يمكن للسلطة المسؤولة، عبر توجيه . هناك حالتان يتّم فيهما فقدان حق استخدام المياه
اه من أّي شخص في حال لم يتقّيد هذا األخير بأّي اشعار، تعليق أو سحب حق استخدام المي

القانون (شرط من شروط الترخيص أو شروط حق االستخدام أو أحكام القانون الوطني للمياه 
القانون الوطني (ثانًيا، يمكن لحامل الترخيص أن يتنازل عنه ). 54الوطني للمياه، القسم 

ولة أن توافق على هذا التنازل وتلغي ، ويتوّجب على السلطة المسؤ)55للمياه، الماّدة 
القانون الوطني للمياه، القسم " (إالّ في حال وجود سبب وجيه يدفعها إلى العكس"الترخيص 

55) 1.((  
على أنّه أّي " وسطاء خدمات المياه"يعّرف القانون الوطني للمياه عضًوا من فئة   

جبات تَعتبر إحداها أّن توفير لموشخص يترتّب عليه تأمين خدمات المياه لشخص آخر طبقًا 
 1قانون خدمات المياه، القسم  (" ثانوّي بالنسبة إلى الهدف األساسي من العقدهذه الخدمات

)xxii .(( إذا عجز هؤالء الوسطاء عن توفير الخدمات المطلوبة منهم، يمكن لسلطة خدمات
  ).26 خدمات المياه، القسم قانون(المياه أن تتولّى مهاّم الوسطاء أو أن توكلها إلى كيان آخر 

  



   حماية المياه  2.14.4
  

يسعى مخطّط حماية المياه الذي وضعه القانون الوطني للمياه إلى ضمان حماية شاملة 
وبالتالي، فهو يتناول ). 26القانون الوطني للمياه، القسم (ومتكاملة لجميع الموارد المائية 

تحقيقًا لهذه األهداف، يترتّب على الوزير، . ااستخدام المياه وتطويرها وادارتها ومراقبته
القانون الوطني للمياه، (بموجب القانون الوطني للمياه، ارساء نظام تصنيف للموارد المائية 

كما يترتّب عليه أن يعّين لكّل صنف من الموارد المائية اجراءات تحّدد  213).12القسم 
ّين على الوزير وضع أهداف لحماية  فضالً عن ذلك، يتع214.االحتياطي المالئم لكّل مورد

وعلى هذه األهداف أن تغطّي، من بين أمور أخرى، تدفّق مجرى النهر غير . نوعية المياه
المحّول، منسوب المياه، وجود مواّد محّددة وتركّزها في المياه، خصائص الموائل المشاطئة 

األنشطة المائية والبرية التي والموجودة داخل المجرى المائي، النباتات والحيوانات المائية، و
  )).3 (13القانون الوطني للمياه، القسم (من شأنها أن تؤثّر على المورد المائي 

صوًصا عندما يكون أو قد ث، خ الوطني للمياه الوقاية من التلوهذا ويرعى القانون  
عاتق وهو يشير إلى أنّه يقع على . ث المورد المائي ناتًجا عن األنشطة البريةيكون تلو

الشخص الذي يملك العقار أو يديره أو يشغله أو يستخدمه أن يتّخذ جميع التدابير اآليلة إلى 
في حال لم يتحّمل هذا ). 19القانون الوطني للمياه، القسم (حماية موارده المائية من التلّوث 

 أن تعتمد التدابير التي تعتبرها 215الشخص مسؤولياته، يمكن لوكالة إدارة األحواض
القانون (ث لتكاليف من الذين تسّببوا بالتلوورية لحّل هذه المسألة واسترداد جميع اضر

يفرض القانون الوطني للمياه مسؤوليات مماثلة على األشخاص ). 19الوطني للمياه، القسم 
القانون الوطني (ث المياه نسكاب المواد التي تؤّدي إلى تلوالذين يخلقون حالة طارئة، كا

                                                            
    حول اشارات إلى معايير يجب على الوزير أن ينظر فيها لدى تصنيف المياه ال يتضّمن هذا القسم أّي توجيهات213

  .206 و205 انظر الحاشيتان أعاله رقم  214
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القانون الوطني (كما أنّه يعطي صالحيات مماثلة لوكالة ادارة األحواض ). 20 للمياه، القسم
هذا ويصف القانون الوطني للمياه بالمخالفة أّي اهمال أو عمل متعّمد من ). 20للمياه، الماّدة 

  ).151القانون الوطني للمياه، القسم (شأنه أن يلّوث المورد المائي 
  

  مياه تنظيم البنية التحتية لل2.14.5
  

يعطي القانون الوطني للمياه الحكومة سلطة بناء منشآت المياه وتشغيلها، كبناء السدود واعداد 
 وهو يطلب من الحكومة تلبية 216.خطط نقل المياه وأنشطة التخفيف من حّدة الفيضانات

تتضّمن هذه الشروط اعداد تقييم لألثر . بعض الشروط االجرائية قبل تشييد بعض المنشآت
 المتعلّق بالمنشأة المقترحة، ونشر اقتراح بناء منشأة المياه، والدعوة إلى إبداء تعليقات البيئي

 باالضافة إلى ذلك، على الوزير أن ينظر في التعليقات التي ترده 217.خطية على االقتراح
، القانون الوطني للمياه(وفي تقييم األثر البيئي قبل إبداء موافقته النهائية على تشييد المنشأة 

 هذا ويخّول القانون الحكومة إمكانية توزيع مياه هذه المنشآت بمقتضى 218).110القسم 
  .شروط الباب الرابع من هذا القانون الذي يحّدد قواعد استخدام المياه

تحويل أو بيع أو وضع أّي منشأة مائية تابعة " على أنّه يمكن للوزير 115ينّص القسم   
ن هذا البند الدولة من خصخصة منشآت المياه التابعة يمكّ". للدولة في تصّرف أّي شخص

  .للدولة، على أن يتّم ذلك وفق شروط التشريع

                                                            
   .ي تتناول منشآت المياه المملوكة من الدولة، الت116 إلى 109، األقسام من 11 القانون الوطني للمياه، الباب 216

  .204، الحاشية أعاله رقم ستاين انظر 217

 South Africa’s Water and Dam Safety Legislation: A Commentary and Analysisتاين، س روبين 218

on the Impact of the World Commission on Dams’ Report, ‘Dams and Development ،16) 6 ( مجلّة
  ).2001 (1573الجامعة األميركية للقانون الدولي، 

   



   التدابير المؤسساتية 2.14.6
  

وزير شؤون المياه بموجب القانون الوطني للمياه مسؤوالً عن إدارة الموارد المائية في ُيعتبر 
ة إصدار التنظيمات وإنفاذها، وبناء  وبالتالي، يمنح القانون الوزير سلط219.جنوب أفريقيا

 وكاالت ادارة األحواض، رابطات مستخدمي المياه، هيئات المياه بين -المؤّسسات الضرورية
 ومصادرة األمالك ألّي غرض يخدم المصلحة العامة ويكون محدًدا في -الدول، محاكم المياه

عند اعتماد هذه التنظيمات، )). 1 (64القانون الوطني للمياه، القسم ( القانون الوطني للمياه 
على الوزير اتّباع االجراءات المنصوص عليها في القانون الوطني للمياه، التي تتضّمن 
الدعوة إلى إبداء تعليقات عامة على التنظيمات المقترحة والنظر في هذه التعليقات قبل اعتماد 

هذا وُيعتبر الوزير ). 69القسم القانون الوطني للمياه، (الصيغة النهائية من النّص التنظيمي 
مسؤوالً عن تطوير استراتيجية وطنية للموارد المائية على أن تحّدد هذه االستراتيجية 

  .المعايير العاّمة التي يجب التقّيد بها إلدارة المورد المائي واستخدامه في جنوب أفريقيا
ك في تنظيم الموارد يسمح القانون الوطني للمياه ببناء عدد من المؤّسسات التي تشار  

  .سيتّم مناقشة كّل من هذه المؤّسسات أدناه. المائية وإدارتها في جنوب أفريقيا
ينّص قانون خدمات المياه على أنّه تتعّهد بتأمين خدمات المياه سلطة خدمات المياه   

ة بنفسها أو مؤّمن هذه الخدمات الذي تعّينه السلطة المتمتّعة باختصاص في المنطقة المحّدد
إّن سلطات خدمات المياه هي البلديات والمقاطعة والمجالس ). 7قانون خدمات المياه، القسم (

قانون خدمات (المحلية المسؤولة عن تأمين خدمات المياه ضمن نطاق صالحّيتها الجغرافي 
كما أّن سلطة خدمات المياه هي أيًضا مسؤولة عن اعداد خطّة )). xx (1المياه، القسم 
وعليها أن تحيل ). 12قانون خدمات المياه، القسم (ات المياه في المنطقة المحّددة تطوير لخدم

                                                            
تتناول أقسام . ، التي تصف الصالحيات العامة للوزير وواجباته76 إلى 63، األقسام من 6  قانون خدمات المياه، الباب  219

 .أخرى متفّرقة من قانون خدمات المياه صالحية أخرى أكثر تحديًدا

 



قانون خدمات المياه، (هذه الخطّة إلى سلطات الحكومة المركزية المعنية، بما في ذلك الوزير 
  ).16القسم 

يضّم مؤّمنو المياه الذين تعّينهم سلطات خدمات المياه لتوفير هذه الخدمات في   
قانون (، مجالس المياه الذي يجب أن يكون تأمين خدمات المياه في طليعة أنشطته مناطقهم

تتمتّع مجالس المياه بشخصّية معنوية مستقلّة ). 34 إلى 29خدمات المياه، األقسام من 
ولكّن الالفت هو أنّه ال يسع ). 43 إلى 35قانون خدمات المياه، األقسام من (وبهيكلية حكم 

 ضّد مجلس المياه إالّ إذا كانت الوثائق التي بني عليها األمر أو أمًرا أّي محكمة أن تصدر
يترتّب على مجلس المياه ). 47قانون خدمات المياه، القسم ( على الوزير ُعرضتالحكم قد 

  ).44قانون خدمات المياه، القسم (إحالة  تقرير سنوّي إلى الوزير 
قانون خدمات (لجان لخدمات المياه هذا ويسمح قانون خدمات المياه للوزير بتشكيل   

تقوم هذه اللجان بتأدية مهاّم تعجز سلطات معّينة لخدمات ). 61 إلى 51المياه، األقسام من 
لذلك، فهي مخّولة بتأمين خدمات )). 3 (51قانون خدمات المياه، القسم (المياه عن تأديتها 

حّدد تعرفات لهذه الخدمات المياه للمستهلكين ضمن نطاق منطقة اختصاصها، ويمكنها أن ت
للجان خدمات المياه شخصّيتها المعنوية )). 2 (53 و52قانون خدمات المياه، القسمان (

، ويعّين الوزير أعضاءها آخذًا بعين االعتبار )1 (53قانون خدمات المياه، القسم (المستقلّة 
قانون (منطقة اختصاصها حاجة اللجنة إلى التمتّع بالخبرة المطلوبة وإلى أن تمثّل السكان في 

   220 ).55خدمات المياه، القسم 
  

                                                            
   ).2005 (107 السياسة المائية Water Institutional Reforms in South Africa ،7باكبورغ، .  انظر جيرارد ر220



  دارة األحواض وكاالت إ-هار سلطات أحواض األن2.14.6.1
  
ينّص قانون خدمات المياه على أنّه يترتّب على الوزير تشكيل وكالة ادارة األحواض في  

من خالل هذا  يرمي قانون خدمات المياه 221.نهاية المطاف لكّل منطقة إدارة مياه في البالد
الشرط إلى الحرص على أن تقوم الحكومة الوطنية بتحقيق المركزّية إدارة المورد المائي أو 
تفويضها إلى منطقة أو إقليم األحواض، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد 

  .المائية
وفق قانون خدمات المياه، تُعتبر وكالة إدارة األحواض مسؤولة عن تطوير   
تيجية إدارة األحواض أو تطبيقها، وعن تنسيق استخدام المياه في منطقة األحواض استرا

الخاضعة لسيطرتها، وعن تقديم النصح لألشخاص حول كيفية تأمين حماية مالئمة للموارد 
ويتّم تمويل الوكالة ). 80القانون الوطني للمياه، القسم (المائية وكيفية استخدامها في المنطقة 

 المفروضة على استخدام المياه، واألموال التي يخّصصها مجلس النّواب، عبر التكاليف
  ).84القانون الوطني للمياه، القسم (واألموال التي يقّدمها أّي مصدر شرعي آخر 

يمكن تأسيس وكالة إدارة األحواض إّما بمبادرة من المجتمع أو من األطراف المعنية   
ّن وكالة إدارة األحواض هي هيئة معنوية مستقلّة إ. في منطقة األحواض أو من الوزير نفسه

، ُينتخب مجلسها من قبل مختلف مجموعات مستخدمي )79القانون الوطني للمياه، القسم (
وعلى طريقة تكوين المجلس أن تعكس مصالح مختلف . المياه، أو ُيعيَّّن من قبل الوزير

 يتمتّع الوزير بصالحية حّل فضالً عن ذلك،. األطراف المعنية في وكالة إدارة األحواض
  ). 88القانون الوطني للمياه، القسم (وكاالت إدارة األحواض 

  

                                                            
" وكاالت إدارة األحواض"، تُسّمى سلطات أحواض األنهار بـ90 إلى 77، األقسام من 7 القانون الوطني للمياه، الباب 221

   .  في القانون الوطني للمياه



   مستخدمي المياهرابطات 2.14.6.2
  

ينّص القانون الوطني للمياه على أنّه يمكن لمستخدمي المياه تشكيل رابطات مستخدمي المياه 
ذه الرابطات دور المعاون تلعب ه). 98 إلى 91القانون الوطني للمياه، األقسام من (

لمستخدمي المياه المحلّيين الذين يرغبون بالقيام بأنشطة متعلّقة بالمياه إرضاًء لمصالحهم 
يقوم الوزير بتشكيل هذه الرابطات بعد تلقّي اقتراح من الشخص أو المجموعة . المتبادلة

  ). 92م القانون الوطني للمياه، القس(المهتّمة بتشكيل رابطة مستخدمي المياه 
القانون الوطني للمياه، القسم (يتمتّع الوزير أيًضا بصالحية حّل رابطات مستخدمي المياه 

القانون الوطني للمياه، القسم (، ويمكن أن يوّجه أمًرا للرابطة باعتماد بعض التدابير )96
اّصة، إّن رابطة مستخدمي المياه هي هيئة معنوية مستقلّة، لها شخصّيتها المعنوية الخ). 95

 إالّ أّن الوزير، وبعد 222.وتُحّدد عضوّيتها عبر اجراءات منصوص عليها في الدستور
القانون الوطني للمياه، القسم (االستشارات، قد يأمر الرابطة بقبول أحد األشخاص كعضو 

هذا ويتمتّع الوزير في بعض الحاالت، وبعد اتّباع اجراء رسمي يفسح المجال أمام ). 95
امة على الخطوة المقترحة، بصالحية حّل رابطة مستخدمي المياه، وذلك عندما التعليقات الع

تفقد هذه الرابطة أهلّيتها ونشاطها، وعندما يكون حّل الرابطة في مصلحتها أو مصلحة 
القانون الوطني للمياه، (أعضائها، وعندما يظهر التحقيق أّن حّل الرابطة هو خطوة حكيمة 

  ).96القسم 
في هذا الصدد، تجدر . رابطة مستخدمي المياه المهاّم المحّددة للرابطةيحّدد دستور   

اإلشارة إلى أّن الهدف الرئيسي للرابطة هو خدمة المصالح المتبادلة ألعضائها، وليس العمل 
  .كوكالة إدارة للمياه

  

                                                            
لالطالع على أنظمة تأسيسية . موذًجا عن دستور رابطة مستخدمي المياه في القانون الوطني للمياه ن5 يتضّمن الجدول  222

  .3 و1، الملحقان 171نموذجية أخرى، انظر سلمان، الحاشية أعاله رقم 



   اللجان االستشارية2.14.6.3
  

. االستشارية ألغراض محّددةيمنح القانون الوطني للمياه للوزير صالحية لتشكيل اللجان 
. تتولّى هذه اللجان تقديم النصح للوزير حول مناحٍ معّينة إلدارة المورد المائي واستخدامه

ومع أّن هذه اللجان هي استشارية، يمكنها أن تمارس الصالحيات التي تّم تفويضها إليها 
 76وطني للمياه في القسم ينّص القانون ال). 101 إلى 99القانون الوطني للمياه، األقسام من (

على أنّه يحق للوزير تشكيل لجان استشارية لمعالجة أّي مسألة تقع ضمن اختصاص قانون 
  .خدمات المياه

  
  التدابير المالية 2.14.7

  
يناقش الباب الخامس من القانون الوطني للمياه عدًدا من التدابير التي يمكن للوزير أن يعمد 

دارة المياه وتطبيق االستراتيجيات اآليلة إلى حماية المياه والحفاظ إليها لتمويل تأمين خدمات إ
  ). 62 إلى 56القانون الوطني للمياه، األقسام من (عليها وضمان االنتفاع من استخدام المياه 

أّوالً، يخّول القانون الوطني للمياه الوزير، بأن يقوم، بالتعاون مع وزير المالية،   
قانون خدمات المياه، القسم ( الرسوم المفروضة على استخدام المياه بتحديد استراتيجية تحديد

 يمكن االستعانة بهذه الرسوم لتمويل إدارة الموارد المائية، وتطوير منشآت المياه، 223).56
يمكن )). ت) (2 (56القانون الوطني للمياه، القسم " (توزيع منصف وفاعل للمياه"وتحقيق 

تي يضعها الوزير أن تمّيز بطريقة منصفة بين مختلف المناطق الستراتيجية تحديد األسعار ال
) 3 (56القانون الوطني للمياه، القسم (الجغرافية، وفئات استخدام المياه ومستخدمي المياه 

لدى اعداد الوزير لالستراتيجية، عليه أن يرى كيف يمكن لهذه )). 5(و) 4(، )أ(
القانون الوطني (جتماعي في جنوب أفريقيا االستراتيجية أن تساهم في تحقيق االنصاف اال

                                                            
   .10 يتضّمن قانون خدمات المياه حكًما مشابًها؛ انظر قانون خدمات المياه، القسم 223



، ويمكنه أن يلقي الرسوم على عاتق مؤّسسة إدارة المياه المختّصة أو أن )56للمياه، القسم 
كما على )). ب) (3 (56القانون الوطني للمياه، القسم (يأمر المستهلكين بدفعها مباشرة 

راتيجية المقترحة، وبذل الجهود لعرض الوزير أن يدعو إلى إبداء التعليقات العامة على االست
هذه االستراتيجية على األشخاص المعنيين، وأخذ التعليقات بعين االعتبار لدى استكمال 

  )). 7 (56القانون الوطني للمياه، القسم (االستراتيجية 
دارة المياه نحو ّجه أّي مؤّسسة إلهذا ويخّول القانون الوطني للمياه الوزير أن يو  

لرسوم التي يتكّبدها الوزير من مستخدمي المياه، وذلك في المنطقة التي تدير فيها استرداد ا
في هذه الحالة، تكون مؤّسسة إدارة )). 3 (58القانون الوطني للمياه، القسم  (المؤّسسة المياه

القانون الوطني (المياه ومستخدمو المياه مسؤولين قانونيا بالتشارك أو افراديا عن الرسوم 
في هذا الصدد، تجدر االشارة إلى أّن وكاالت إدارة األحواض تتمتّع )). 3 (58مياه، القسم لل

بصالحية جمع األموال الالزمة من رسوم استخدام المياه لممارسة سلطتها والقيام بمهاّمها 
   224).84القانون الوطني للمياه، القسم (

يز النفاذ المتساوي إلى المياه، باالضافة إلى أّن القانون الوطني للمياه يسعى إلى تعز  
فهو ينّص على أنّه يمكن للوزير تقديم المساعدة المالية ألّي شخص ألغراض  طلبات 

القانون الوطني للمياه، (التراخيص أو ألّي أغراض أخرى يحّددها القانون الوطني للمياه 
عتبار عوامل ذات عند تقديم الوزير لهذه المساعدة، عليه أن يأخذ بعين اال)). 1 (61القسم 

صلة ، بما فيها الحرص على االنصاف والشفافية، الحاجة إلى التعويض عّما سبق من تمييز 
عنصري وجنساني، تأمين المساعدة المالية، الوضع الماّدي لمتلقّي المساعدة والحاجة إلى 

ذا الدعم يجب أن يؤمَّن ه)). 3 (61القانون الوطني للمياه، القسم (حماية الموارد المائية 
المالي من األموال التي يخّصصها مجلس النّواب لهذا الهدف، أو األموال التي يمكن 

  .استخدامها قانونيا بموجب القانون الوطني للمياه لهذا الغرض

                                                            
 إدارة األحواض من األموال التي يخّصصها مجلس النواب،  ينّص هذا القسم أيًضا على أنّه يمكن تمويل وكاالت224

   .واألموال المتأتّية عن مصادر قانونية أخرى



يتضّمن القانون الوطني للمياه وقانون خدمات المياه أحكاًما مفّصلة عن دور القطاع   
 على أنّه يمكن 116ينّص القانون الوطني للمياه في القسم و. الخاّص في تأمين خدمات المياه

للوزير اعتماد التنظيمات التي تشترط على أن يقوم القطاع الخاّص بتطوير منشآت المياه 
 في قانون خدمات المياه إلى أنّه يمكن لسلطة خدمات المياه أن 19ويشير القسم . للحكومة

 من عدم توفّر من القطاع الخاّص فقط بعد أن تتحققتبرم عقًدا مع مؤّمن لخدمات المياه يأتي 
قبل .  خدمات المياه من القطاع العاّم المستعّدين والقادرين على القيام بمهاّمهمجميع مؤّمني

 أو الدخول في مشروع مشترك مع مؤّسسة 225إبرام العقد أو تجديده مع مؤّمن خدمات المياه
 العام التي تؤّمن الخدمات داخل هذا المشروع لخدمات المياه غير المؤّسسة التابعة للقطاع

مقابل تكلفة وبدون أّي ربح، يترتّب على سلطة خدمات المياه أن تكشف علنًا عن نّيتها بفعل 
  . ذلك

 من قانون خدمات المياه على أّن يتوّجب على أّي مؤّمن لخدمات 19ينّص القسم   
مع سلطة خدمات مياه، أن يكشف أو المياه، قبل أن يبرم عقًدا أو يدخل في مشروع مشترك 

أّي ) ii( خدمات المياه المعنية؛ ومكّملة أو مرتبطة بسلطةأّي مصالح أخرى ) i: (يصّرح عن
عائد استثمار يحصده مؤّمن خدمات المياه من خالل ابرامه للعقد أو دخوله في المشروع 

ي، أن  الدستوروزير شؤون المحافظات والتطويريمكن للوزير، بعد استشارة . المشترك
المسائل التي يجب أن تندرج ضمن اطار عقد بين مؤّمن خدمات المياه ) i: (يحّدد التالي

شروط ) iii(األحكام االلزامية التي يجب أن يتضّمنها العقد؛ و) ii(وسلطة خدمات المياه؛ 
اطالق مشروع مشترك بين سلطة خدمات المياه ومؤّسسة خدمات المياه، لضمان تأمين هذه 

لخدمات بطريقة فاعلة وفّعالة الكلفة ومنصفة ومستدامة؛ وعليه أن يحرص على أن تكون ا
شروط العقد عادلة ومنصفة لسلطة خدمات المياه، ومؤّمن هذه الخدمات والمستهلك؛ وأن 
                                                            

  إّن مؤّمن خدمات المياه هو أّي شخص يوفّر خدمات المياه للمستهلكين أو ألّي مؤّسسة خدمات مياه أخرى، ولكنّه ليس 225
تأمين خدمات المياه لشخص آخر بموجب بنود عقد، حيث فهذا األخير هو أّي شخص مجبر على . وسيط خدمات المياه

 1قانون خدمات المياه، القسمان (انظر . ُيعتبر شرط توفير هذه الخدمات ثانويا بالنسبة إلى الهدف األساسي من العقد
)xxiii (1و) xxii                  .(   



ما إن يتّم ابرام العقد أو اتفاق المشروع . تكون هذه الشروط متالئمة مع قانون خدمات المياه
هذا . سلطة خدمات المياه أن تؤّمن نسخة عنه للمحافظة المعنية وللوزيرالمشترك، على 

ويمكن للوزير أن يعّد عقوًدا نموذجية تستخدم ككتاب ارشادات للعقود بين سلطات خدمات 
  .المياه ومؤّمني هذه الخدمات

  
   النزاعات تطبيق التنظيمات وحل2.14.8

  
   تطبيق التنظيمات2.14.8.1

  
ويترتّب .  من القانون الوطني للمياه مبدأ تطبيق التنظيمات145 إلى 137ترعى األقسام من 

وفق هذا النظام، يتّم . على الوزير، بموجب هذا القانون، تأسيس نظام مراقبة للموارد المائية
جمع المعلومات الضرورية لتقييم أمور عّدة منها كمية المياه وجودتها في الموارد المائية، 

ائية، التقّيد بأهداف تحقيق نوعية الموارد، إعادة تأهيل الموارد المائية، استخدام الموارد الم
القانون الوطني (صّحة النظم البيئية المائية واألحوال الجوية التي قد تؤثّر في الموارد المائية 

كما يتوّجب عليه، بعد استشارة الهيئات المعنية في الدولة ومؤّسسات ). 137للمياه، القسم 
ياه ومستخدمي المياه، وضع آليات واعتماد اجراءات لتنسيق عملية مراقبة الموارد إدارة الم
ويبغي نشر المعلومات الصادرة عن نظام ). 138القانون الوطني للمياه، القسم (المائية 

  ). 142القانون الوطني للمياه، القسم (المراقبة هذا مقابل رسم يفرضه الوزير 
على بعض المخالفات الناتجة عن عدم التقّيد بشروطه، ينّص القانون الوطني للمياه   

وهي تتضّمن استخدام المياه بطرق غير منصوص عليها في القانون، وعدم االلتزام بشروط 
االستخدام المسموح به للمياه، تلويث المياه أو التدخّل في منشآت المياه كعمل غير مشروع أو 

يعاقب ). 151القانون الوطني للمياه، القسم (ناتج عن إهمال، وانتهاك حرمة محكمة المياه 
القانون الوطني للمياه، القسم (أّي شخص يرتكب إحدى هذه المخالفات بغرامة أو بالسجن 



القانون الوطني (، أو بدفع تعويض ألّي شخص آخر يتأذّى من هذه المخالفة ))2 (151
  . المتعلّقة بهذه المخالفاتتُعّين جلسات استماع في المحكمة للقضايا). 153للمياه، القسم 

يمنح قانون خدمات المياه للوزير وسلطات المحافظات صالحية مراقبة أداء جميع   
قانون (مؤّسسات خدمات المياه لضمان تقّيدها بجميع المعايير والتنظيمات المعمول بها 

النفاذ طبقًا لهذا الموجب، يمكن للوزير أن يسمح لشخص ب). 63 و62خدمات المياه، القسمان 
قانون (إلى ملكية مؤسسة خدمات المياه للتأكّد من تقّيد هذه المؤسسة بالقانون والتنظيمات 

ويعاقب بغرامة أو بالحبس أّي شخص ينتهك أحكام قانون خدمات ). 80خدمات المياه، القسم 
  ).82قانون خدمات المياه، القسم (المياه 

  
   النزاعات  حل2.14.8.2

  
القانون الوطني للمياه، األقسام من (للمياه على طريقتين لحّل النزاعات ينّص القانون الوطني 

للنظر في االستئنافات ضّد ) المحكمة(أّوالً، يؤّسس القانون محكمة مياه ). 150 إلى 146
القرارات الصادرة عن السلطة المسؤولة أو وكالة إدارة األحواض أو مؤّسسة إدارة المياه 

إّن المحكمة هي هيئة مستقلّة تتمتّع بصالحية عقد ). 148القسم القانون الوطني للمياه، (
يعّين الوزير أعضاءها بناء على توصية من المفّوضية . جلسات استماع أيا كان في البلد

المعنية بالجهاز القضائي، وعلى األعضاء أن يكونوا ضليعين بالقانون والهندسة وإدارة 
يتولّى ). 146القانون الوطني للمياه، القسم (ذات الصلة الموارد المائية وغيرها من الميادين 

ويمكن استئناف . قسم الشؤون المائية في وزارة المياه والغابات تأمين الدعم االداري للمحكمة
إالّ أّن القانون ). 149القانون الوطني للمياه، القسم (قرارات المحكمة أمام المحكمة العليا 

ثّ الناس على حّل نزاعاتهم من خالل عملية تفاوض ووساطة الوطني للمياه يخّول الوزير ح
  ).150القانون الوطني للمياه، القسم (
  



  فييتنام 2.15
  

  طار القانوني اإل2.15.1
  

ابريل / نيسان14( دستور جمهورية فييتنام االشتراكية 29 و17وضعت كّل من الماّدتين 
مياه في فييتنام لتنظيمات قانون  تخضع ال226.اطار التشريعات المائية في فييتنام) 1992

قانون الموارد  (1998مايو /أّيار 20 الصادر في QH10/8/1998الموارد المائية، رقم 
ُيطّبق قانون الموارد المائية في فييتنام على المياه السطحية ومياه األمطار والمياه ). المائية

قانون الموارد المائية، الماّدة (ة الجوفية ومياه البحار داخل أراضي جمهورية فييتنام االشتراكي
ويرعى هذا القانون إدارة الموارد المائية وحمايتها واستغاللها واستخدامها، ويعالج )). 1 (2

                                                            
  :يلي من دستور جمهورية فييتنام االشتراكية على ما 17 تنص الماّدة 226

إّن األراضي، الغابات والجبال، األنهر والبحيرات، مصادر المياه، الموراد الطبيعية الجوفية وغيرها من الموارد في البحر 
االقليمي، على الجرف القاري وفي الفضاء الجوي؛ الرساميل واألصول التي تستثمرها الدولة في منشآت متعّددة، والمشاريع 

تصادية، ثقافية، اجتماعية، علمية، تقنية، ديبلوماسية، وضمن اطار برامج متعلّقة باألمن المندرجة ضمن اطار برامج اق
  .الوطني والدفاع الوطني، وغيرها من المكليات المملوكة من الدولة بحسب القانون، هي ملك للشعب بأكمله

المنظّمات االقتصادية واالجتماعية يترتّب على هيئات الدولة ووحدات القوى المسلّحة و: " على ما يلي29وتنّص الماّدة 
وتُمنع منًعا باتًّّا جميع أفعال . واألفراد تطبيق تنظيمات الدولة التي تشترط االستعمال الرشيد للموارد المائية وحماية البيئة

  انظر دستور جمهورية فييتنام االشتراكية في ". استنزاف الموارد الطبيعية وتدمير البيئة

Constitutions of the Countries of the World ، المجلّدXX.  

  ).1992فالنز، وشركة منشورات أوشن، . بلوشتاين وج. منشورات أ( 

   



 أّما المياه في المنطقة 227)).2 (2قانون الموارد المائية، الماّدة (المشاكل المتعلّقة بالمياه 
الطبيعية الحرارية فهي خاضعة لقوانين أخرى االقتصاداية الخالصة والمياه المعدنية والمياه 

   228)).2 (2قانون الموارد المائية، الماّدة (
  :تضّم القوانين األخرى المتعلّقة بالموارد المائية التالي  
  حماية الموارد الطبيعية، ) (1994ديسمبر / كانون األّول27( قانون الحماية البيئية

  ؛)ئيالدعوة إلى اعداد بيانات حول األثر البي
  ؛229).أحكام حول استخدام المياه) (1993(قانون األراضي  
  230).1989(قانون حماية الشعوب والصّحة 

  
 على يد وزارة العلوم والتكنولوجيا 1993هذا وقد تّم تأسيس الوكالة البيئية الوطنية في العام 

عالج تطبيق قانون إالّ أّن وزارة الزراعة والتنمية الريفية ت. والبيئة، وهي تعالج إدارة البيئة
  231.الموارد المائية

  
                                                            

، تقرير مشترك صاغه  generally Vietnam—Water Resources Sector Review, Main Report انظر 227
مائي، ومجموعة المنظّمات غير الحكومية المعنية ، الفاو، برنامج األمم المتحدة االنمصرف التنمية اآلسيويالبنك الدولي، و

  ).1996(بالموارد المائية، بالتعاون مع معهد التخطيط حول الموارد المائية، فييتنام 

  . يرعى قانون المعادن المياه المعدنية والمياه الحرارية الطبيعية 228

   2004يوليو، / تّموز1فيذ في ؛ ودخل حّيز التن2003نوفمبر، / تشرين الثاني26 ُأدخل آخر تعديل في  229

  ).1989(وقانون حماية الموارد المائية ) 1989( تتضّمن القوانين األخرى ذات الصلة قانون حماية الحواجز الصخرية  230

 11، الصادر في ND-CP/91/2002بموجب المرسوم رقم ( تّم تشكيل وزارة جديدة هي وزارة الموارد المائية والبيئة  231
، وقد تولّت هذه الوزارة منذ تأسيسها جميع مهاّم إدارة المياه التي كانت بعهدة وزارة الزراعة )2002فمبر نو/تشرين الثاني

ولكن، رغم تولّي وزارة الموارد المائية والبيئة لهذه المهاّم، لم يتّم تعديل قانون الموارد المائية منذ استكمال . والتنمية الريفية
  .هذه الدراسة الدماج هذا التغيير



   المبادئ واألولويات الرئيسية2.15.2
  

االدارة، الحماية،  "يترتّب على الدولة، بموجب قانون الموارد المائية، اعتماد سياسة لـ
للموارد المائية في فييتنام، ومحو أّي آثار سّيئة قد " واالستغالل الرشيد واالقتصادي والفاعل

ام الموارد المائية على حياة السكان، أو االقتصاد أو األمن الوطني أو حماية يتركها استخد
كما يعتمد قانون )). 1 (4قانون الموارد المائية، الماّدة (البيئة، أو التنمية المستدامة للبلد 

الموارد المائية سياسة تفضيلية تجاه المنظّمات واألفراد الذين يستثمرون في تنمية الموارد 
  )).3 (6قانون الموارد المائية، الماّدة (ة المائي

يجب تنظيم الموارد المائية وتوزيعها بناًء على تخطيط حوض النهر وطبقًا لمبادئ   
العدل، والعقالنية، ومع اعطاء األولوية لتأمين كمية المياه ونوعيتها للحياة اليومية للسكان 

 من قانون الموارد المائية على أنّه 25ّدة تنّص الما)). 1 (20قانون الموارد المائية، الماّدة (
 232،"ألغراض حياتية"يتوّجب على الدولة منح األولوية الستغالل الموارد المائية واستخدامها 

ومن بين هذه التدابير، االستثمار في مشاريع . عبر اعتمادها تدابير مخّصصة لهذا الغرض
ه أو تعاني من ظروف اجتماعية المياه خصوًصا في المناطق التي تشهد شحا في الميا

) 1 (25قانون الموارد المائية، الماّدة (واقتصادية صعبة، أو في المصادر المائية جّد الملّوثة 
  )).أ(
  

                                                            
من قانون الموارد المائية إلى أّن المياه المستخدمة ألغراص حياتية تتضّمن المياه المخّصصة ) 4 (3 تشير الماّدة  232

  ".  لألكل، والشرب والصرف الصّحي البشري"



   تنظيم استخدامات المياه2.15.3
  

  رساء حقوق االستفادة من المياه ملكية المياه وإ2.15.3.1
  

قانون الموارد " (حت االدارة الموّحدة للدولةللشعب بأكمله، وت"إّن الموارد المائية هي ملك 
يمكن للمنظّمات واألفراد استغالل المياه واستخدامها للحياة واالنتاج )). 1 (1المائية، الماّدة 

، على أن تحترم هذه المنظّمات واألفراد مبدأ حماية ))2 (1قانون الموارد المائية، الماّدة (
   233)).2 (1قانون الموارد المائية، الماّدة ( قد يصيبها الموارد المائية والوقاية من أّي ضرر

يتعّين على جميع المنظّمات واألفراد الذين يرغبون في استخدام الموارد المائية أن   
يطلبوا ترخيًصا من الوكاالت المختّصة للدولة إالّ إذا ما أرادوا استخدام المياه على نطاق 

قانون الموارد ( لهم أو استأجروها صغير لغرض شخصي أو عائلي أو ألرض مخّصصة
ال حاجة لطلب الترخيص الستخدام المياه على نطاق صغير للعائلة في ). 24المائية، الماّدة 

الزراعة والغابات وتربية المائيات والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والطاقة الكهرمائية 
ويحق لجميع الحائزين على )). 2 (24قانون الموارد المائية، الماّدة (وغيرها من األنشطة 

قانون الموارد (الترخيص بالتعويض في حال تّم سحب الترخيص منهم قبل انتهاء صالحيته 
ويمكن للمنظّمات واألفراد الذين حصلوا على الترخيص المطلوب، )). 3 (22المائية، الماّدة 

تاج الصناعي والمناجم استخدام المياه ألغراض عّدة، منها المعيشة والزراعة والغابات واالن
وتوليد الطاقة وتربية المائيات وصناعة الملح، والرياضة والترفيه، واألغراض الصحية 

  )).1 (22قانون الموارد المائية، الماّدة (والطبية، والبحوث العلمية 
يحق للمنظّمات واألفراد الذين يستخدمون المياه ويستغلّونها بطريقة شرعية نقل المياه   

  .اضي التي يديرونها، شرط أن يتّم ذلك وفق القانون المعمول بهعبر األر
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   استخدام المياهحق تخصيص 2.15.3.2
  

إّن الحكومة هي مسؤولة عن إصدار وسحب تراخيص استخدام الموارد المائية، وحماية 
قانون (حقوق المنظّمات واألفراد في استغالل الموارد المائية واستخدامها بطريقة شرعية 

تتولّى وزارة الزراعة والتنمية الريفية هذه المهّمة عن الحكومة، ). 61رد المائية، الماّدة الموا
مع أنّه يمكن لهذه األخيرة أن توكل إلى وزارات أخرى وسلطات محلّية أخرى بعض 

  ). 58قانون الموارد المائية، الماّدة (المسؤوليات لجهة إدارة الموارد المائية 
لمائية وتوزيعها بناًء على تخطيط حوض النهر وقّوة المصدر يجب تنظيم الموارد ا  
 20وفي حاالت شّح الموارد، تنّص الماّدة )). 1 (20قانون الموارد المائية، الماّدة (المائي 

على أنّه يتوّجب على السلطات إعطاء األولوية الستخدام المياه ألغراض معيشية ) 2(
 المياه أن يفعلوا ذلك وفق القانون، وبالطريقة وعلى الذين يحظون بحق استخدام. للسكّان

  ).23قانون الموارد المائية، الماّدة (المحّددة في تراخيصهم 
  

   تحويل حقوق االستفادة من المياه2.15.3.3
  

إالّ أنّه ينّص في الماّدة . ال يتناول القانون صراحة مسألة تحويل حقوق االستفادة من المياه
نظّمات واألفراد الذين يملكون ترخيًصا يخّولهم استغالل الموارد على أنّه يحق للم) 2 (22

  .الستثمارات تُقام الستغالل المورد المائي"  و رهن ملكياتهممنحتخصيص، تأجير، " المائية 
  

   استخدام المياهحق فقدان 2.15.3.4
  

يكون ذلك يوضح قانون الموارد المائية أنّه يمكن للدولة سحب ترخيص استخدام المياه عندما 
ضروريَّا للدفاع الوطني واألمن، شرط أن يتّم التعويض على صاحب الترخيص عن خسارته 

هذا وتتمتّع الحكومة بصالحية سحب أّي ترخيص )). 3 (22قانون الموارد المائية، الماّدة (



ائية ما ال يذكر قانون الموارد الم). 61قانون الموارد المائية، الماّدة (متعلّق بالموارد المائية 
يتمتّع مفتّش المياه المتخّصص بسلطة إيقاف . هي األسباب التي تدفع إلى سحب التراخيص

األنشطة المتعلّقة بالمياه إذا ما اكتُشف أنّها تلحق ضرًرا بالغًا بالموارد المائية، أو تشكّل 
  )).د(و ) ت) (1 (67قانون الموارد المائية، الماّدتان (انتهاكًا للقانون 

  
   حماية المياه2.15.4

  
فهو . حماية المياه) 19 إلى 10المواّد من (يرعى الباب الثاني من قانون الموارد المائية 

، على أّن المسؤولية العاّمة لحماية الموارد المائية تقع على عاتق )1(ينّص في ماّدته العاشرة 
أّما . مسلّحة واألفرادوكاالت الدولة والمنظّمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقوى ال

المسؤوليات الخاصة فتوكل إلى االدارات المحلية التي يترتّب عليها حماية المياه ضمن نطاق 
اختصاصها، وإلى المنظّمات واألفراد الذين يتوّجب عليهم حماية المياه التي يستخدمونها 

  )).3(و) 2 (10قانون الموارد المائية، الماّدتان (ويستغلّونها 
نّص قانون الموارد المائية في ماّدته الثانية عشرة على أنّه يتعّين على هذا وي  

المنظّمات واألفراد الذين يستخدمون المياه الجوفية أو ينقّبون عنها، التقّيد بالقواعد والمعايير 
ويضّم القانون شروطًا مماثلة تتعلّق باستخدام المياه السطحية . المتعلّقة بحماية المياه الجوفية

 إلى أنّه يجب على التنمية 13وتشير الماّدة ). 16 إلى 14انون الموارد المائية، المواّد من ق(
ث المائي ومكافحته واعادة النوعية أن تتضّمن خطّة للوقاية من التلواالجتماعية واالقتصادية 

موارد كما أنّها تحظّر رمي النفايات وتصريف المياه غير المعالجة في ال. إلى المياه الملّوثة
  234.المائية

  
   تنظيم البنية التحتية للمياه2.15.5
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تعطي الدولة األولوية الستغالل المياه ألغراض المعيشة عبر االستثمار في مشاريع توفّر 
المياه لهذا الغرض، وخصوًصا في مناطق تشهد شحا في المياه أو ظروفًا اجتماعية 

كما أنّها تشّجع األفراد والمنظّمات في ). 25ة قانون الموارد المائية، الماّد(واقتصادية صعبة 
قانون الموارد (فييتنام وفي بلدان أخرى، على االستثمار في المشاريع المائية لهذا الغرض 

فضالً عن ذلك، تدعم الدولة مشاريع استغالل المياه )). ب) (1 (25المائية، الماّدة 
قانون الموارد المائية، الماّدة، (واستخدامها وتستثمر في هذه المشاريع ألغراض زراعية 

  ).29قانون الموارد المائية، الماّدة (ولتوليد الطاقة الكهرمائية ) 26الماّدة 
الستغالل منافع المياه، "منشآت حفظ المياه على أنّها منشآت ) 17 (3تحّدد الماّدة   

يجب أن ". يكولوجيوالوقاية من اآلثار المضّرة للمياه ومكافحتها وحماية البيئة والتوازن اال
قانون الموارد المائية، (تخضع هذه المنشآت لالدارة المباشرة لمنظّمة أو فرد تختارهما الدولة 

قانون الموارد (، على أن يكونا مسؤولين عن حماية منشآت حفظ المياه ))1 (47الماّدة 
قانون الموارد (، وأن يعّدا خطّة في هذا الصدد توافق عليها الحكومة )48المائية، الماّدة 
يحظّر قانون الموارد المائية بعض األعمال، كممارسة النشاطات غير ). 49المائية، الماّدة 

اآلمنة في المنطقة المحيطة بمنشآت حفظ المياه، وتشييد منشآت اضافية لحفظ المياه بدون 
ة، الماّدة قانون الموارد المائي(الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة المختّصة في الدولة 

52 .(  
  

  ساتية التدابير المؤس2.15.6
  

. التدابير المؤّسساتية) 65 إلى 57المواّد من (يتناول الباب السابع من قانون الموارد المائية 
إعداد وتوجيه :  على أّن إدارة الدولة للموارد المائية تتضّمن العناصر التالية57وتنّص الماّدة 

 وحمايتها ومحو اآلثار الضاّرة؛ تطوير القواعد والمعايير خطّة الستخدام الموارد المائية
واالجراءات المتعلّقة بإدارة الموارد المائية واستخدامها؛ إصدار وسحب التراخيص المرتبطة 



باستخدام المياه؛ والتحقق من الحيازة على ترخيص ومن تطبيق الخطط؛ ومعاقبة انتهاكات 
   235.تراخيص المتعلّقة بهذا االستخدامقوانين استخدام المياه والتنظيمات وال

 من قانون الموارد المائية على أّن الحكومة تطّبق إدارة موّحدة 58تشترط الماّدة   
وتتولّى وزارة الزراعة والتنمية الريفية في هذه الحكومة  مسؤولية االدارة . للمورد المائي

والوقاية من الفيضانات )) 2 (58قانون الموارد المائية، الماّدة (على صعيد الموارد المائية 
تأخذ هذه الوزارة على عاتقها مسؤوليات عّدة، منها ). 65قانون الموارد المائية، الماّدة (

التصديق على الخطط العامة ألحواض األنهار، والمحافظة على المياه، وتوليف وإدارة نتائج 
ة من الفيضانات المسوحات والدراسات المائية وتوجيه الجهود اآليلة إلى الوقاي

   236.والعواصف
يمكن لوزارات أخرى، ولوكاالت على مستوى الوزارات، ولوكاالت الدولة المشاركة   

كما أنّها تتولّى جميعها )). 3 (58قانون الموارد المائية، الماّدة (في هذه المسؤوليات 
مسوحات التصديق على مسوّدات المشاريع المتعلّقة بالموارد المائية، والمشاركة في ال

  )).2 (60و) 4 (59قانون الموارد المائية، الماّدة (والدراسات 
تتولّى اللجان الشعبية مسؤولية إدارة الموارد المائية على مستوى المحافظات وعلى   

، تقوم هذه )4 (60وفق الماّدة )). 4 (58قانون الموارد المائية، الماّدة (المستوى المحلّي 
عادةً ما . مسوحات حول الموارد المائية في مناطق اختصاصهااللجان بإجراء الدراسات وال

تتّخذ الحكومة القرارات المتعلّقة بمنشآت المياه، إالّ أّن الجمعية العامة هي التي تتّخذ 
)). 1 (59قانون الموارد المائية، الماّدة (القرارات حول منشآت المياه ذات األهمية الوطنية 

قانون الموارد (ب التراخيص المرتبطة باستخدام المياه هذا وتقوم الحكومة بإصدار وسح
  ).61المائية، الماّدة 
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  ).2 (65، و)3 (60، )2 (59  قانون الموارد المائية، المواّد 236



ينّص قانون الموارد المائية على تعيين مفتّش متخّصص للتحقق من التقّيد بتنظيمات   
يمارس هذا المفتّش مهاّمه ). 69 إلى 66قانون الموارد المائية، المواّد من (الموارد المائية 

  )).2 (66قانون الموارد المائية، الماّدة (لزراعة والتنمية الريفية تحت إشراف وزارة ا
.  من قانون الموارد المائية على إنشاء مجلس وطني للموارد المائية63وتنّص الماّدة   

القرارات الهامة المتعلّقة بالموارد المائية "يؤّمن هذا المجلس للحكومة خدمات استشارية حول 
)). 1 (63قانون الموارد المائية، الماّدة " (تصاص الحكومةوالتي تندرج ضمن نطاق اخ

يترأس هذا المجلس نائب رئيس الوزراء، ويكون وزير الزراعة والتنمية الريفية عضًوا دائًما 
أّما األعضاء اآلخرون، فيمثّلون وزارات )). 2 (63قانون الموارد المائية، الماّدة (فيه 

قانون الموارد ( واختصاصيون في الموارد المائية أخرى، وفروًعا ومناطق محلية وعلماء
  )). 2 (63المائية، الماّدة 

  
   سلطات أحواض األنهار2.15.6.1

  
قانون الموارد (وضع قانون الموارد المائية إطاًرا قانونًيا ألحواض األنهار التي تعّرفها 

ه السطحية والجوفية منطقة جغرافية تتدفّق فيها الميا"على أنّها )) 15 (3المائية، الماّدة 
إّن الوكالة المسؤولة عن إدارة حوض النهر هي وكالة غير متعلّقة . إلى نهر محّدد" طبيعيا

 64قانون الموارد المائية، الماّدة (باألعمال التجارية وتابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية 
الدارة الموّحدة تنطوي إدارة حوض النهر على إعداد وتطبيق خطط ترمي إلى ا)). 2(

؛ التنسيق مع هيئات تنظيمية أخرى ))أ) (1 (64قانون الموارد المائية، الماّدة (لحوض النهر 
؛ والمساعدة ))ب) (1 (64قانون الموارد المائية، الماّدة (منخرطة في مراقبة تطبيق الخطّة 

 64 المائية، الماّدة قانون الموارد(على حّل النزاعات المتعلّقة بالموارد المائية وحوض النهر 
ال يضّم قانون الموارد المائية أّي أحكام متّصلة برابطات مستخدمي المياه أو )). ت) (1(

  .اللجان االستشارية



   التدابير المالية  2.15.7
  

، يترتّب على المنظّمات واألفراد الذين يستخدمون الموارد المائية )1 (7طبقًا ألحكام الماّدة 
ا وعلى مستوى اليد العاملة في بناء منشآت المياه لحماية الموارد المائية أن يشاركوا مادي

  .واستخدامها وللوقاية من األضرار التي قد تصيب المياه
  

   النزاعات تطبيق التنظيمات وحل2.15.8
  

   تطبيق التنظيمات2.15.8.1
  

لعاّمة للمياه التحقق من تطوير الخطّة ا: يتمتّع المفتّش المتخّصص بصالحيات هي كالتالي
وتطبيقها؛ إصدار وسحب التراخيص التي تخّول استخدام الموارد المائية؛ فرض التقّيد 

قانون الموارد (باالجراءات والقواعد والمعايير التي ترعى حماية الموارد المائية واستخدامها 
فتيش والمفتّش لدى القيام بأعمال التفتيش، يحق لفريق الت)). ت(، )ب(، )أ (66المائية، الماّدة 

أن يطلبوا من المنظّمات واألفراد توفير وثائق ومعلومات واالجابة عن أسئلة، وأن يجروا 
قانون الموارد المائية، (عمليات التفتيش الموقعي، ويضعوا حدا للنشاطات موضوع التفتيش 

  ).67الماّدة 
 في إحداث يعاقب جميع األشخاص الذين ُيكتشف أنّهم متوّرطون في أعمال تتسّبب  

. ضرر بالغ للمصدر المائي واستنزافه، أو في أنشطة تخّل بواجباتهم تجاه المصدر المائي
قانون الموارد المائية، الماّدة (وتضّم العقوبات الغرامة والسجن وغيرها من أشكال التأديب 

تخدامها أو وبالمقابل، يكافأ جميع الذين يتمتّعون بسجّل حافل بحماية الموارد المائية واس). 71
قانون الموارد المائية، الماّدة (بالحرص على الوقاية من الضرر الذي يمكن أن يصيب المياه 

70.(  
  



   النزاعات حل2.15.8.2
  

، يتمتّع مفتّش الموارد المائية المتخّصص 2.15.3.4على غرار ما جاء سابقًا في القسم 
ما اكتُشف أنّها توقع ضرًرا جسيًما بصالحية وضع حّد لجميع األنشطة المتعلّقة بالمياه إذا 
ويمكن للمنظّمات واألفراد الذين . بالموارد المائية، أو تشكّل انتهاكًا لقانون الموارد المائية

وكالة مختّصة من "يعترضون على تحقيقات المفتّش المتخّصص أن يتقّدموا بشكوى أمام 
 وتتولّى الوكالة بموجب 237. المفتّشضّد قرارات) 69قانون الموارد المائية، الماّدة " (الدولة
  .حّل النزاعات) 3 (69الماّدة 

 

                                                            
من قانون الموارد المائية أنّه على فريق التفتيش والمفتّش تحّمل مسؤوليات قراراتهم أمام ) 2 (67 هذا وتنّص الماّدة 237

   .القانون



   اليمن2.16

  

   اإلطار القانوني2.16.1

وطبقاً .  لتنظيم المياه في اليمنالمعمول بهايحدد دستور الجمهورية اليمنية المبادئ العامة 
ودة في اقة الموجالطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الط  الثروات" من الدستور، فإّن 8للمادة 

كما تنص ". التـي تكفل استغاللها للمصلحة العامة ملك للدولةهي باطن األرض أو فوقها 
وفق  الّ إالمتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية ال يتّم عقد االمتيازات على أّن 18المادة 

 انين و مجلس الوزراء مسؤولية إعداد مشاريع القو135بينما تفّوض المادة قانون، ال
  . إلى مجلس النواب ورئيس الجمهوريةإحالتهاوالقرارات و

الصادر  26 رقم الحماية البيئية،وبموجب هذه األحكام الدستورية، تبنّت الدولة قانون   
يتطلّب هذا القانون، بصفته القانون األساسي للبيئة، تقييماً لألثر البيئي لكافة . 1995 في

، اعتمد المجلس النيابي قانون المياه 2002في العام . ى البيئةالمشاريع التي يمكن أن تؤثّر عل
، وفي الوقت الذي ُأتّمت ولكن. ، كما وافق الرئيس عليه)2002الصادر في  33القانون رقم (

فيه هذه الدراسة، اقتُرح عدٌد من التعديالت على القانون، وباألخّص في ما يتعلّق بالترتيبات 
النواب لم يكن قد وافق بعد على هذه التعديالت عند إتمام هذه وبما أّن مجلس . المؤسساتية

  .الدراسة، فإنّها لم تؤخذ بعين اإلعتبار في هذا القسم

  



  المبادئ واألولويات الرئيسية2.16.2

  وترشيدها؛إلى تنمية استغالل الموارد المائية، 3المياه، كما ذُكر في المادة يهدف قانون 
صيانة  والحرص على  تخصيص المياه تحسين عملية ؛لتلوثستنزاف واوحمايتها من اال
تنميتها والمحافظة و  إدارتها وتعزيز مشاركة المستفيدين في  المياه؛ وتشغيل منشآت

  238.اعليه

  بحق االنتفاعالمائيةموارد ال من مستفيديتمتع كل  من قانون المياه، 6وطبقاً للمادة 
أن يؤدي بجميع ، وحة المستفيدين اآلخرينبمصل يضر بهذه الموارد أو الّأ شرط منها،

وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق  .ايتهارد وحمالحفاظ على تلك الموا لجهة المفروضة الواجبات
  . المستفيدين من المياهاجبات وو

 المنزلية تحظى مياه الشرب واالستخداماتو. كما يحدد القانون أولويات الستخدامات المياه
: ض التاليةليها االستخدامات الخاصة باألغرات. )20ون المياه، المادة قان (ولوية المطلقةباأل

حتياجات ، وتأمين االالصناعية غراضاألسقي الماشية، استخدام المياه في المرافق العامة، 
 .)21قانون المياه، المادة ( البيئية

  

                                                            
 تقرير البنك التقرير اليمني حول استراتيجية المياه لالطالع على مناقشة وتحليل للتحديات القائمة في قطاع المياه، انظر 238

   ).1997أغسطس /آب( اليمن -15718الدولي رقم 



   تنظيم استخدامات المياه2.16.3

   المياهادة من االستفرساء حقوق المياه وإلكية م2.16.3.1

 "على أّن ) 4(ة د، تنّص المابالمقابل. صراحةً مسألة ملكّية المياهإّن قانون المياه ال يتناول 
ما  أو حيازةالنقل أو المن خالل ملكية خاصة إال أن تصبح  مكني  وال239"المياه حق للجميع

ة، فإّن القانون  المياه ملكية عامقد توحي بأّنهذه المادة من أّن وعلى الرغم  .في حكمهما
الك متعتبر مجاري الوديان من األ. يسمح بالملكية الخاصة للمياه ضمن شروط مّعينة

ي تقيمها  واآلبار التياهمنشآت الم األمالك العامة كافة ن، وتعد مللمستفيدين كافةالمشاعة 
  .)5مادة القانون المياه،  (تراخيص تخضع لنظام التسجيل والهي، وحكومةال

 الخاصة والعامة معنوية الكيانات الحكومية والوكاالتال على جميع) 15(ادة متشترط ال  
تقوم هذه األخيرة  لسلطة الوطنية للموارد المائيةالمائية على ال عرض خطط مشاريعها

 ستين يوماً من تاريخ عرض تلكال عليها خالل فترة ال تتجاوز الموافقة مراجعتها وإبداءب

 ضمن هارأي الوطنية للموارد المائية سلطة لم تبد الفي حالو .سلطةالهذه المشاريع على 
 من قانون المياه، تتمتع 41وفقاً للماّدة . تعتبر موافقتها واردة ضمناً ،الذكراآلنفة الفترة 
ولكن، .  المياهتجميع الموارد المائية وترمي إلى تنمية إقامة المشاريع التي  بسلطةالحكومة

 بإعادة النظر في كمية المياه المرخص االقتضاء، عند ، الحقائيةسلطة الوطنية للموارد الملل
   240.القابلة لالستغالل بما يتناسب مع الموارد المائية الكلية  لهذه المشاريع،بضخها

                                                            
الفاو  (2/20 و1/20 ، ورقة الرّي والصرف Water Law in Moslem Countries ، كابونيرا.  انظر دانتي أ 239

فاروقي، عاسيت بيسواس ومراد بينو، منشورات جامعة األمم . منشورات ناصر إ( إدارة المياه في االسالم ، ؛ )1973
  .انظر أيًضا حسين). 2001المتّحدة 

تطبيق المبادئ القانونية عبد الرحمن، . ؛ ووليد أ)2001 (481.  المياه الدولية26 في اإلسالم، إدارة المياهعامري، . أ
  ).2000 (513.  المياه الدولية25االسالمية الدارة مائية متطّورة، 

 A Strategy for Controlling Groundwater Depletionهال، . السكّاف، يانغجاو زو ومايكل ج.  انظر رفيق أ 240

in the Sa’dah Plain ، 1999 (349المجلّة الدولية لتنمية الموارد المائية .(  



 بما ال يتعارض مع المصلحة ياه التصرف بالمه لصاحبياهالماستخدام ل حق يخّو  
قانون المياه، المادة ( مائي  او حوض مائية منطقة والتقاليد السائدة في كلواألعرافالعامة 

، بإصدار السلطة الوطنية للموارد المائيةبالتنسيق مع ،  المختصةسلطاتتقوم ال. )27
الضرورية لمعالجة مياه الصرف أو المياه  مياه الصرف وبناء منشآتالتخلص من  تراخيص

  . )47قانون المياه، المادة (تحلية المياه 
ال يجوز ). 6قانون المياه، المادة  ( الجوفية بدون ترخيص مسبقياهالممنع استغالل ُي  

أو إقامة أي منشأة مائية لحجز   للمياهآبار حكومية القيام بحفر أي ألي فرد أو جماعة أو جهة
قانون المياه،  (الوطنية للموارد المائية سلطةال مياه إال بعد الحصول على ترخيص مسبق منال
لقواعد تحديد ا التنظيماتعلى   على أنه ينبغي73ا تنص المادة كم .)36 و 35 تانمادال

الوطنية  سلطةال والرسوم التي تفرضهاصالحيتها ومدة  بالتصاريحواإلجراءات المتعلقة 
الوطنية للموارد المائية  سلطة ال يجوز وبدون ترخيص مسبق منغير أنّه. للموارد المائية

قانون المياه، ( ا ال يزيد عن عشرين متراً إضافًيمالمرة واحدة فقط وبتعميق أي بئر للمياه 
أو العرفية التي كانت حقوق التقليدية المع مراعاة إلى ذلك، وباإلضافة . ))ب (35مادة ال

الوطنية للموارد  سلطةالمن بدون تراخيص مسبقة و سمح ُي، قبل صدور هذا القانونسائدة
 :بِـد تقّييتّم ال على أن  كحد أقصى)م60 (تين متراً سمياه تصل إلى عمق حفر آبار المائية،

) ب (. بالغيرإلحاق الضرر وعدم ،والمناطق المحمية ائيةارد المومالضوابط وأحكام ) أ(
قانون المياه، (المتعلقة باستخدام الموارد المائية في المنطقة ألعراف والتقاليد مراعاة ا

حفورة قبل صدور  الجوفية الم ياهمن آبار الم يتوجب على المنتفعين 241.)29 و45تان الماد
 االستخدام في غضونتسجيل حقوق لسلطة الوطنية للموارد المائية التقدم إلى ال  المياهقانون

  .)33مادة  المياه، القانون(القانون   هذاإصدارثالث سنوات من تاريخ 

                                                            
 لقراءة لمحة سريعة عن هذه المسائل، وغيرها من المسائل المتعلّقة بقانون المياه، انظر اليمن، مشروع إدارة الحوض  241

ابريل / نيسان23، بتاريخ ) اليمن-25460تقرير رقم (، وثيقة تقييم المشروع )P064981 (2003المائي في صنعاء، 
  .8.، ص2003



. المياه االستفادة من لحقوق القائمة والمكتسبة فيوطبقاً لذلك، يعترف قانون المياه با  
 المياه، قانون (تعويض عادلمع مصانة وال تمس إال للضرورة القصوى و الحقوقوهذه 

 األمطار تجميع مياهالحقوق التقليدية في  وفي هذا اإلطار، ينبغي االعتراف ب.)27مادة ال
ومياه السيول المتدفقة طبيعاً وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها باألرض الزراعية 

التقليدية أو العرفية حقوق ال  وعلى نحو مماثل، فإّن.)28مادة  المياه، القانون( ستفيدة منهاالم
 مياه الينابيع والعيون والجداول الطبيعية واآلبار التي ال يزيد عمقها عن سنتين مننتفاع إلل

 قانون ( مصانة، تبقىقبل صدور هذا القانون، والحقوق ذات الصلة التي كانت سائدة متراً
 ولكن، يمكن تحويل هذه الحقوق بحيث يكتسب المالك الجديد كامل 242.)29مادة المياه، ال
 يتم التي تستفيد من هذه المياه،وفي حالة تجزئة األرض  .)29مادة  المياه، القانون(الحقوق 
 .)29مادة  المياه، القانون(وفق عملية تقسيم هذه األرض  حقوق االستفادة من المياهتوزيع 

الوطنية  سلطة التسجيل حقوقهم لدى تقليديةحقوق الهذ الصحاب أ  جميع علىيتوجبو
 المياه، قانون (قصاها ثالث سنوات من تاريخ  صدور هذا القانونأ خالل مدة للموارد المائية

 المياه، قانون(حقوق هذه السجل لالوطنية للموارد المائية أن تحتفظ ب سلطةال على .)32مادة ال
  . )34مادة ال

   تخصيص حقّ استخدام المياه2.16.3.2

تصبح ياه  خطة ميتّم إنشاء. )8مادة ال المياه، قانون( حواض ومناطق مائيةأإلى  اليمنتقسم 
 وعلى هذه الخطة أن.  أو منطقة مائيحوضلكّل  وطنية للمياهجزءاً ال يتجزأ من الخطة ال

  .)16مادة  المياه، القانون( منللي ة المائيواألسس العامة للسياسةتنسجم مع السياسة المائية 
                                                            

دراسة قانونية حول الحقوق التقليدية القائمة في أنظمة الرّي السيلي في وادي زبيد ووادي  انظر عوض باهاميش،  242
  ).2004أغسطس /تقرير إلى السلطة الوطنية للموارد المائية؛ صنعاء، اليمن، آب(طوبان في اليمن 



بناًء على  التخطيط المائي في اليمن أسس الوطنية للموارد المائية سلطة الرسيت  
، والمؤشرات العامة لوضع المياه في البالد  المائيةالتقييمات حول األحواض والمناطق

 قانون (المياهه، وميزانية جميع أنواع استخدامات الميال حنيات الطلب على المدى البعيد ومن
حواض  نظاماً لتصنيف األالوطنية للموارد المائية سلطةتضع الكما . )17مادة المياه، ال

 تطبيق االجراءات نفسها على ، تكون الغاية منه أوضاع المياه على ضوءوالمناطق المائية 
  توفّر هذه.)14مادة  المياه، القانون(األحواض والمناطق ذات الوضع المائي المتشابه 

 حول التراخيص التي تتعلّق بحقّ استخدام الوطنية للموارد المائية سلطةلالخطط معلوماٍت ل
  . المياه

النظر في و ذات الصلةبعد اجراء الدراسات  ،الوطنية للموارد المائية سلطةليجوز ل  
ص بضخ كميات معينة من المياه  أن ترخّاء،بعد موافقة مجلس الوزر، الخيارات البديلة

 وذلك ،خرىأحواض أ إلى ونقلها ياهمناطق المة من أحد األحواض أو  أو السطحيالجوفية
 المنطقة أو الحوض على سلبي مستقبلي  أثر أّيإحداث تؤدي عملية النقل إلى الّأ: شرط

 هناك شّح ن يكون؛ أ لغرض الشرب واالستخدامات المنزلية المياهنقل يتمن ؛ وأالمنقول منه
 جميع التشاور معوالتنسيق أن يتم وه؛ نقول إليم ال المائي الحوضنطقة أوم الفي المياه في

والمستفيدين من الحوض   المائية السلطات المحلية ولجان األحواضاألطراف المعنية، منها
  . )50مادة  المياه، القانون(المائي الذي تمت منه عملية النقل 

   المياه االستفادة من تحويل حقوق2.16.3.3

 سلطةلخيص استخدام المياه لمستخدمٍ آخر شرط الحصول على إذنٍ من  ايمكن تحويل ترا
  .)38مادة  المياه، القانون(الوطنية للموارد المائية 

  



   فقدان حق استخدام المياه2.16.3.4

باالستخدام  في حال لم يبدأ المرخص له  المياهالتراخيص التي تمنح وفقاً لقانونيتم سحب 
 قام باستخدام هذا الترخيص لغير  أو؛ن تاريخ صدور الترخيص خالل سنة مالمقترح للمياه
؛ أو في حال  خالف الشروط الواردة في الترخيص أومنح من أجله الترخيص؛الغرض الذي 

  .)38قانون المياه، المادة ( تّم تحويل الترخيص بشكل مناٍف للقواعد المرعية االجراء

تلغي أو تعدل حق االستفادة من المياه  نأالوطنية للموارد المائية  سلطةلليجوز هذا و  
، بالصحة العامةلمياه ملوثة أو مضرة مياه البئر أو منشآت اأّن  اتضح إذا لفترة زمنية محددة

 سلطةل كما أّن بإمكان ا.)40قانون المياه، المادة (وإذا تعذّر معالجة المياه الزالة الخطر 
 التي  أو التراخيص التصاريحعلىيل جراء أي تعدإتقوم بالوطنية للموارد المائية أن 

 التراخيص قد تبّدلت، ه هذأصدرت بموجبها الظروف التي  لها أّنذا تبينإ وذلك ،تصدرها
  .)58قانون المياه، المادة ( قد يحدث ضرراً النشاط المرخص بهستمرار ابحيث أّن 

   حماية المياه2.16.4

الحفاظ على  ؛الموارد المائية من التلوث حماية القدرة على الوطنية للموارد المائية سلطةلل
إعداد  و؛تدهور نوعيتهاأو   المياه تؤدي إلى تلوث قدمنع األنشطة التي نوعية المياه؛

ت كيانا الوُيفرض على. )54قانون المياه، المادة ( ة الملوِّثةشطإجراءات لتنظيم ومكافحة األن
والمواصفات  المعاييربد  التقّيالمياه،ن تؤدي إلى تلوث أن شأنها نشطة مأالتي تمارس 

قانون المياه، المادة ( محددة  عن ممارسة أنشطةالمتناعوابتصريف مياه الصرف المتعلقة 
وقد تشمل هذه المعايير إجراء دراسة عن اآلثار البيئية الناجمة عن األنشطة المقترحة . )54

   243.)56قانون المياه، المادة (

                                                            
  ).1995 (26البيئية، رقم  انظر أيُضا قانون الحماية  243



أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات غراض التالية ينبغي على المياه المستخدمة لأل  
 : باستثناء حاالت الضرورة القصوى التاليةالوطنية للموارد المائية سلطةلا التي وضعتها

؛  ومعالجتها الطبيةالموادصناعة المستخدمة في  المياه ؛المياه المخصصة لالستخدام المنزلي
مياه الصرف المستشفيات؛ ووغراض السياحية  والري واألالماشيةسقي لالمياه المستعملة و

عند . )23قانون المياه، المادة (ة الالمياه المح؛ وأخرىألغراض و للري ةستخدمالمالمعالجة 
كل وتتطلب ترخيصاً . اإلقتضاء، يحدد الترخيص الحد األدنى للمعايير الواجب التقيد بها

قانون (  للمياهالفيزيائية والكيميائية تالسماتغير تؤدي إلى ن أشأنها   منلمياهل معالجة عملية
سياسات إعداد نشاطات و مسؤوليةوزارة الزراعة والري هذا وتتولى . )24المياه، المادة 

  .)62 و61 قانون المياه، المادتان( الفيضانات لمكافحة

   تنظيم البنية التحتية للمياه2.16.5

قانون (المياه عمليات تجميع  المائية و المواردتطّوركومة إقامة المشاريع التي ح اليتعين على
الوطنية للموارد المائية من  سلطةلاالحصول على تراخيص من  وُيشترط). 41 المياه، المادة

توزيع المياه و، التنقيب عن المياه الجوفية، حفر آبار المياه:  التاليةممارسة األنشطةأجل 
 إالّ .)42قانون المياه، المادة ( التعبئة د الخاصة أو عبرتزويالمن اآلبار عبر شبكات المستقاة 
 سلطةل من ابدون تراخيص مسبقةو  القيام، لمرة واحدة فقط،يمكن سابقاً،  جاءأنّه، وكما

حتى  وبحفرها) م 20 (عشرين متراًال  بما ال  يتجاوزباراآل تعميق بالوطنية للموارد المائية ،
األشخاص وعلى .  بهذا الشأن45لمادة  اما نصت عليه مع مراعاة ،)م 60(تين متراً  سعمق

  ).43 و42قانون المياه، المادتان  (معّينةفنية بمؤهالت  البناء التمتععمال أالذين يزاولون 

الوطنية للموارد  سلطةلابناًء على اقتراح ، مجلس الوزراءيمكن ل في بعض الحاالت،  
من ية أو زراعية أو غيرها نشطة صناعأقامة أية منشآت أو تطوير أية إ يحظّر ، أن المائية

قانون ( في تلك المناطق احتياطي المياه من العبء على من شأنها أن تزيداألنشطة التي 
  . )49المياه، المادة 



  التدابير المؤسساتية 2.16.6

م ي وتنظ المياه، والمؤسسات التابعة لها بتشغيل منشآتوالسلطاتتقوم وزارة الزراعة والري 
 التي وضعتها ياهخطة الملشرب في المناطق الريفية وفقاً لصة للري وا المخص المياهرشيدوت
 في هذا المجال، بما فيها الضرورية كما تقوم بشتّى األنشطة .الوطنية للموارد المائية سلطةلا
منشآت المياه وصيانتها وتشغيلها ، إجراء الدراسات، وتركيب  وتنفيذهاسياسات العدادإ
  . )25قانون المياه، المادة (

دارة وترشيد إت والمؤسسات التابعة لها بتنظيم وسلطاتقوم وزارة الكهرباء والمياه وال  
 األنشطة الالزمة في هذا مختلفكما تقوم ب 244.مياهخطة ال وفقالمياه المخصصة لها 

جراء إ،  المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحيسياساتال  وتطبيقعدادالمجال، بما فيها إ
، تأمين المياه ألنشطة القطاعين غراض المنزليةلألنوعية المياه المستخدمة ، حماية الدراسات

قانون (مياه الصرف وتصريفها معالجة  األنشطة المتعلقة بلقيام بجميعالعام والخاص، وا
  ).26المياه، المادة 

قانون  (  مسؤولية صياغة الخطة الوطنية للمياهالوطنية للموارد المائية سلطةلتتولّى ا  
يشار إلى أنّه على هذه . ، وإصدار التراخيص الستخدام المياه)17 إلى 13اه، المواد من المي

 أن الخطة، التي يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار الجهود اآليلة إلى تعزيز المشاركة العامة، 
بعد  .)18قانون المياه، المادة  (موافقة  مجلس الوزراءعلى  تحظى في نهاية المطاف

  .)19قانون المياه، المادة ( الخطة المائية ملزمة للجميع، تصبح  عليهاية النهائالمصادقة

لألحواض خطط ، تطوير الوطنية للموارد المائية أيضاً سلطةل مسؤوليات اوتتضّمن  
 :تشتمل علىأن  ياهخطط المعلى جميع ). 16قانون المياه، المادة ( المياه ومناطق المائية

                                                            
 تتضّمن التعديالت اآلنفة الذكر المقترحة على قانون المياه، تشكيل وزارة للمياه والبيئة، تكون مسؤولة عن الموارد  244
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 الحالي لطلبلتقديرات   ذات الصلة؛ض أو المنطقة في الحوللمياه  كمي ونوعيتقييم
الموارد المائية نشطة واالجراءات المتعلقة بإدارة  المشاريع واأل؛ على المياهوالمستقبلي
 من وقايةللخطط  مياه الصرف وإعادة استخدامها؛معالجة  ؛ للمياهتوزيع منصف وتنميتها؛
 فنيةغات اقتصادية ومسّوو ؛الجوفيةو المياه السطحية مياه األمطار وإلدارة وتنمية سيول

الوطنية  سلطةلبا ممثلة لحكومةتقوم ا). 17قانون المياه، المادة (للخطط وآليات تنفيذها 
تشجعيهم على  ؛تقديم الدعم والتسهيالت الالزمة للمزارعين : باألعمال التاليةللموارد المائية

 المياه بطريقة أكثر فعالية في الري؛التي تهدف إلى استخدام استخدام أساليب الري الحديثة 
 ؛  االمطارمياهمن القصوى الستفادة لتحقيق ا والخّزاناتية صخرقامة السدود والحواجز الإ

دعم ؛ ولحفاظ على المياه كالحفاظ على التربة والغطاء النباتيا خدمات ترمي إلىتقديم 
  .)48قانون المياه، المادة ( ها عليفاظ في إدارة الموارد المائية والحالمجتمعوتشجيع مشاركة 

  

   سلطات أحواض األنهار2.16.6.1

بتشكيل لجان ،  المختصةسلطاتبالتنسيق مع ال ،الوطنية للموارد المائية سلطةلاتقوم 
 السلطة الوطنية للموارد  تحت إشراف بمهامها هذه اللجانقوموت. حواض والمناطق المائيةلأل

 لتنظيمات يتّم إصدارها  قوام ومهام هذه اللجان وفقاً وتُحدَّد.)11قانون المياه، المادة ( المائية
  245.)11قانون المياه، المادة ( بحسب تفويض منصوص عليه في قانون المياه
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   رابطات مستخدمي المياه واللجان اإلستشارية2.16.6.2

 في  المستخدمين إشراك بهدف لمستخدمي المياه والمستفيدين منهارابطات يجوز تشكيل 
 وتضّم ).10قانون المياه، المادة ( منشآت المياه وصيانتهاأو تشغيل   الموارد المائيةارةإد

التي ترعى سائر القواعد التفصيلية المياه حكام قانون  ألالتنظيمات التي يتم إصدارها وفقًا
 ال يتضّمن قانون المياه معلومات محّددة عن). 10قانون المياه، المادة ( الرابطات إدارة هذه

  .اللجان اإلستشارية

   الماليةدابير الت2.16.7

 التي  والتكاليف والودائعالرسوم أن تقوم بتحصيل الوطنية للموارد المائية سلطةلل يمكن
). 77قانون المياه، المادة ( والخدمات التي تؤديها  التي تصدرهاتستوفيها مقابل التراخيص

 الوطنية للموارد المائية فع أداء السلطةور الموارد المائية لدعم تنمية الرسوموتخصص هذه 
 وعلى نحو مماثل، يجب على الرسوم والتكاليف التي تحّصلها). 77قانون المياه، المادة (

 وتُحّدد قيمة الرسوم 246).77قانون المياه، المادة ( كيانات أخرى أن تستخدم لدعم أنشطتها
رد المائية طبقاً لتنظيمات يصدرها التي تستوفيها السلطة الوطنية للموا والتكاليف والودائع

  ).76 و73قانون المياه، المادتان (قانون المياه 

   تطبيق التنظيمات وحل النزاعات2.16.8

   تطبيق التنظيمات2.16.8.1

المادة  قانون المياه، (الضابطة العدليةصفات ب يتمتّع موظفو السلطة الوطنية للموارد المائية
انتهاكات لهذه  والتبليغ عن أّي قوانين المياه وتنظيماتهاق هؤالء مهّمة تطبييتولى و). 63

                                                            
في منشورات ، The Political Economy of Irrigation Water Pricing in Yemen انظر كريستوفر وارد،  246

  .381.، ص62دينار، الحاشية أعاله رقم 



 انتهاكات القوانين أحكاماً بالسجن عقوباتوتتضّمن ). 64قانون المياه، المادة ( القوانين
السلطة لموظفين المكلفين من قبل ل). 71 إلى67من قانون المياه، المواد (وغرامات مالية 

  أيإلى الدخول  الحقّ فيدراسات وقياس حجم المياه الإجراء الوطنية للموارد المائية ب
 حكام قانونصناعية أو تجارية أو مائية خاضعة ألمنشآت  أو  خاصة، أو مزارعراضٍأ

  ).53 و51قانون المياه، المادتان (المياه 

   حل النزاعات2.16.8.2

، وفي  يشير إلى أنّهإالّ أّن هذا القانون. ال يتضّمن قانون المياه أحكاماً خاّصة بحّل النزاعات
  اإلسالمياالجتهاد المدني ومبادئ فإّن أحكام القانونحال عدم ذكره أحكاماً تتعلّق بقضّيٍة ما، 

 ).80قانون المياه، المادة  (هي التي تطّبق في هذه القضية

 



  الثالثالفصل 

 

المائيةة إلدارة الموارد مقارن لألطر التنظيمي تحليل  

 

في ستة عشر  الت المتعلقة باألطر التنظيمّية إلدارة الموارد المائيةتستند المسوحات والتحلي
ني، المبادئ اإلطار القانو: نظاًما قانونًيا في الفصل الثاني على بعض العناصر الرئيسّية

التدابير ة للمياه،  تنظيم البنية التحتية، تنظيم استخدام المياه، حماية المياه،واألولوّيات الرئيسي
. النزاعاتوالمالّية، تطبيق التنظيمات، وحل المؤسساتية  

يهدف هذا الفصل الى عرض تحليل مقارن للمقاربة التي تعتمدها هذه القوانين لجهة 
  .هذه العوامل، بغية تحديد أوجه التشابه واإلختالف فيما بينها، وتفسير العناصر المسّببة لها

  

   اإلطار القانوني3.1

   الدساتير والقوانين3.1.1

 البرازيل، الصين، – دساتير نصف األنظمة القانونية الوطنية المدرجة في هذه الدراسة تعالج
 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مسألة –كوستاريكا، كازاخستان، المكسيك، فييتنام، واليمن 

في . ففي بعض هذه األنظمة، يمنح الدستور الدولة السلطة لتنظيم المياه. الموارد المائية
. والمكسيك وفييتنام، يوكل الدستور إلى الحكومة خّصيصاً مسؤولّية تنظيم المياهالبرازيل 



االستخدام "وفي اإلطار عينه، ينّص الدستور الصيني على أّن الدولة مسؤولة عن ضمان 
  .لجميع الموارد الطبيعّية، بما فيها المياه" الرشيد

وتشير دساتير . د المائيةهذا ويتطّرق عدٌد  من الدساتير إلى مسألة ملكية الموار  
أّما دساتير الصين وفييتنام، . البرازيل وكازاخستان واليمن إلى امتالك دولها لمواردها المائية

ووفقاً لدستور جنوب . فتنّص على أّن الدولة تضع يدها على الموارد المائية باسم الشعب
  .أفريقيا، تلعب الحكومة دور الوصّي على الموارد المائية للبلد

وينفرد دستور جنوب أفريقيا بكونه الوحيد الذي يمنح مواطنيه حقّ االستفادة من   
المياه؛ كما أّن دستور البرازيل هو الوحيد الذي يتضمن شرطا يتعّين بموجبه تنفيذ نظامٍ 

 ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن قوانين المياه في أرمينيا وكازاخستان 247.إلدارة الموارد المائية
وفقاً لقانون كازاخستان، يحقّ : عموًما حقوق مواطنيها في االستفادة من المياهواليمن ترعى 

للمواطنين الحصول على المياه لالستخدام الشخصي، شرط عدم لجوئهم إلى المعدات 
وفي اليمن، يمنح القانون جميع المستفيدين المحتملين حق االستفادة من . واألجهزة التقنية

  .ّي أضرارالمياه، شرط عدم تسببهم بأ

 األخرى المتبقية، فهي تعتمد قاعدةً عامةً تقضي بتملّك لنظم األساسّية في القوانينأّما ا  
الدولة أو المجتمع ككّل للمياه، مع بعض اإلستثناءات، كتلك المتعلقة بالحقوق القائمة أو 

يكا كوستار(، وبمياه األمطار المجمعة في األراضي الخاصة )المغرب واليمن(التقليدّية 
  ).والمغرب واليمن
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   المبادئ واألولويات الرئيسية3.2

أّوالً، . يمكن تحديد عدٍد من المبادئ األساسّية في قوانين المياه المعالجة في الفصل الثاني
 على رغم 248تنص معظم هذه القوانين على الكفاءة في إدارة الموارد المائية واستعمالها،

لى سبيل المثال، تركّز قوانين البرازيل على أنّه ينبغي فع. التباين في صياغتها لهذا المبدأ
على إدارة المياه أن تكفل استخدام المياه ألغراض متعددة، والتنسيق المالئم بين مختلف 

ويشير القانون الصيني إلى أنّه على الدولة أن . استخدامات المياه على مستويات الحكم كافة
راض والمستدامة من أجل تعزيز التنمية االقتصادية تدعم استخدامات المياه المتعّددة األغ

كما تنّص القوانين الفرنسية على ضرورة إدارة المياه بطريقة تضمن . واالجتماعّية في البلد
هذا . توازناً مناسباً بين احتياجات جميع مستخدمي المياه من جهة، والبيئة من جهة أخرى

قوم عليها إدارة الموارد المائية؛ تتضّمن هذه وتحّدد قوانين كازاخستان مبادئ إدارة عامة ت
وتنص قوانين فييتنام  على . المبادئ تهيئة الظروف المثلى والمستدامة الستخدام المياه

  .االستخدام الرشيد للمياه

ثانياً، تقضي معظم األنظمة القضائية بحماية المياه والحفاظ عليها كأحد المبادئ   
ر هذا المبدأ بدرجات تفصيلية متفاوتة، إذ تتضّمن القوانين األكثر يتّم ذك. الرئيسية في قوانينها

  :تفصيالً

 يتضّمن القانون ستّة مبادئ توجيهّية إلدارة المياه، ثالثة منها متعلّقة بالحفاظ : البرازيل
إيالء أهمية لكّمّية المياه ونوعّيتها بالتساوي، : على المياه وحمايتها، وهي كاآلتي
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Management—A Concept Paper ،أوراق عمل البنك الدولي للبحوث حول السياسات :WPS 879)  البنك الدولي
1992.(  



ه مع الظروف اإلجتماعّية والبيئّية السائدة في كل منطقة، وتنسيق تكييف إدارة الميا
  .إدارة استخدام األراضي والمياه

 ينّص القانون على تخطيط شامل يأخذ بعين اإلعتبار العديد من العوامل، بما : الصين
في ذلك تجنّب الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعّية، ومعالجة موّحدة للمياه 

  .وفيةالسطحية والج
 يشير التوجيه اإلطاري بشأن المياه إلى أنّه يشكّل إطاًرا لحماية : االتحاد االوروبي

المياه وأنّه على السياسة المائية أن تكون متكاملة مع سياسات الطاقة، النقل، الزراعة، 
يرتبط التوجيه أيضاً بتوجيهات بيئّية تهدف إلى الحفاظ على البيئة . الغابات والسياحة

 لكل "ث يدفعمبدأ الملوِّ"ها وتحسين نوعيتها، وتسعى إلى تطبيق تدابير وقائية ووحمايت
  249.ما له عالقة بالمسائل البيئّية

 تنّص القوانين على ضرورة حماية المياه، وبذل الجهود من أجل ضمان عدم : ألمانيا
  .تعرض المياه ألضرار بيئّية، وأخذ اإلحتياطات الالزمة للوقاية من تلوث المياه

 تشترط القوانين على وجوب حماية النظم اإليكولوجية المائية والتنوع : جنوب أفريقيا
  .البيولوجي، وضرورة الوقاية من التلوث

  

 غالبّية هذه وتعّرفة؛ مبدأ االستدامة كأحد مبادئها األساسي معظم القوانين وردتثالثاً، 
 المياه فقوانين 250. المستقبل الحاضرين احتياجات أجيال الموازنة بعلى أنهاالقوانين االستدامة 

                                                            
فبراير / شباط25الموقّعة في ايسبو، فينالندا، في (  انظر في هذا الصدد اتفاقية تقييم األثر البيئي في إطار عبر حدودي  249

انظر أيًضا بوسنياوفيك، الحاشية . ILM 800 (1991) 30، 1997سبتمبر / أيلول10دخلت حّيز التنفيذ في ، التي )1991
  .122أعاله رقم 

مثالً، تشير االتفاقية بشأن قانون استخدام .  يجّسد عدد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية واالقليمية مبدأ االستدامة 250
تعزيز "في ديباجتها إلى الحاجة إلى ) ILM 700, 1997 36( غير المالحية المجاري المائية الدولية في األغراض

  ".االستخدام األفضل والمستدام ألجيال الحاضر والمستقبل



عي  الطبيعلى التجدد تشير إلى ضرورة ارتكاز الخطط الوطنية للمياه في المكسيك مثالً
  .لمستويات المياه

 المياه  أو العدل كأحد مبادئ قوانين اإلنصاف مبدأ إّماالبلدان بعض درجرابعاً، ت
 قوانين ختار بينما تتعتمد مبدأ اإلنصاف؛كازاخستان فقوانين جنوب افريفيا و.  لديهااألساسّية
  . العدل كأحد مبادئها األساسّيةفييتنام

وتعطى . ختصاصات على أولوّيات في استخدام المياهخامساً، تنّص القوانين في عدد من اال
 مختلفة كائنات البشرة، تليها أولوّيات في جميع األحوال لتأمين مياه الشرب للمطلقةاألولوّية ال
 ما تعطى األولوية الستخدام المياه عادةً ولكن، .  الوضع الخاص لكّل بلدلىتعتمد ع

كما تعطى . االستعماالت الصناعية الماشية والزراعة على حسابسقي لألغراض المنزلّية و
  . أولوّية أدنى لالستخدامات الخاصة بالنقل والترفيه

تعطي األولوّية القصوى فضالً عن ذلك، لكوستاريكا قائمة أولوّيات غير عادية، إذ   
لمياه الشرب، ومن ثّم للخدمات العامة، وأحواض الشرب الخاصة بالحيوانات، وإنتاج 
الحليب، ووسائل النقل، وأخيراً مشاريع الرّي الضيقة النطاق، واالستخدامات الصناعية 

 وفي الصين، فرنسا، النيبال، فييتنام، واليمن، تطّبق. ومشاريع الري الواسعة النطاق
األولوّيات بطريقة عامة، بينما تطّبق فقط في حاالت شح المياه في كلٍّ من البرازيل 

  .وكوستاريكا والمغرب

سادساً، تنّص النظم القانونّية في أرمينيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا على تخصيص   
منه احتياطي من المياه يوضع جانًبا ليتم استخدامه حصريا من أجل توفير الحدٍّ األدنى 



كما يخّصص جزء من هذه االحتياطي ألغراض إيكولوجية . لالستخدامات الشخصية للشعوب
  251.في أرمينيا وجنوب أفريقيا

سابعاً، تعترف قوانين أرمينيا والبرازيل صراحة بالقيمة االقتصادّية للمياه كأحد   
  252.مياهباإلضافة الى ذلك، تحّدد أرمينيا القيمة االقتصادّية لل. مبادئها األساسية

أرمينيا، البرازيل، الصين، االتحاد االوروبي، (أخيراً، يشير عدد من البلدان   
إلى أّن أحد أهداف قوانينها يتمثل في ) كازاخستان، المكسيك، المغرب، جنوب أفريقيا واليمن

  .إعداد خطة وطنية للمياه تكون خاضعة لسلطاتها

  

   تنظيم استخدامات المياه3.3

   وإرساء حقوق االستفادة من المياه المياه ملكية 3.3.1

على غرار ما جاء سابقاً، يعهد بملكية الموارد المائية في جميع البلدان إلى الدولة أو الشعب 
إال أنه يسمح بقدرٍ من الملكّية الخاّصة في بعض . أو الحكومة بصفتها الوصية، كقاعدة عاّمة

نّص قوانين المياه صراحة على حقّ في أرمينيا وكوستاريكا والمغرب واليمن، ت. البلدان
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رب، والبيئة، والطاقة الش"للمياه، وفق قانون المياه األرمني، تُترجم بمجموعة استخدامات المياه لـ" القيمة االقتصادية" إّن 252
    )).II (5انظر قانون المياه األرمني، الماّدة ". والزراعة



 في البرازيل وفرنسا وألمانيا، 253.السكان بتملّك مياه األمطار الّتي تتساقط على عقاراتهم
بإمكان األفراد أن يكتسبوا، مع احترامهم لضوابط معينة، بعض الحقوق في الجسم المائي في 

نغال وجنوب أفريقيا واليمن كما تعترف كوستاريكا والمغرب والس. ملكّية المناطق المشاطئة
  254.ببعض حقوق المياه التقليدّية أو المكتسبة  التي سبقت قوانين المياه

تنص جميع النظم القانونّية المعالجة، أنه يترتب على األفراد والكيانات الحصول على   
من أجل ) المشار إليها جميعها في ما يلي بكلمة ترخيص(ترخيص أو تصريح أو امتياز 

بيد أّن معظم القوانين تنّص .  من استخدام المياه، أوإنشاء شبكات المياه أوحفر اآلبارالتمكّن
  . صراحةً على استثناءاٍت لجهة شروط التراخيص المتعلّقة باالستخدامات المنزلّية أو الصغيرة

   المياه االستفادة من تخصيص حقوق3.3.2

يص صادر عن وكالة تابعة تشترط معظم النظم القانونية على وجوب الحصول على ترخ
للدولة في حاالت االستخدام غير المنزلي للمياه أو في حال استخدام أي كمية من المياه 

وتنّص القوانين في البرازيل والكاميرون على معايير ينبغي على . تتخطّى الكمية المحّددة
انون في بعض كما يفرض الق. سلطة الدولة اإللتزام بها خالل اتّخاذ قرار إصدار الترخيص
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Wisdom—Rise, Fall and Potential of India’s Traditional Water Harvesting Systems ، ) منشورات
  )1997أنيل أغاروال وسونيتا ناران، مركز العلوم والبيئة 
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Statutory Perspective ، متوفّرة على الموقع2005مارس /، آذار#45األوراق القانونية للفاو على االنترنيت ، 
  االلكتروني 

http://www.fao.org/Legal/prs-ol/lpo45.pdf.  

  



والجدير بالذكر هو أّن قوانين جنوب . البلدان مشاركة الجمهور في عملّية إصدار التراخيص
وتهدف . أفريقيا تخّول سلطاتها إصدار التراخيص االلزامية والتراخيص بموجب طلبات

 المياه بالطريقة المالئمة وبالسبل التراخيص االلزامية إلى تمكين سلطاتها من ضمان استخدام
  255.المعّززة للمبادئ األساسّية التي يقوم عليها النظام القانوني

هذا وتقوم كل من البرازيل وكازاخستان وجنوب أفريقيا واليمن بذاتها بإنشاء نظام   
وتتعّدد .   لتصنيف الموارد المائية أو بإلزام السلطة المختّصة في الدولة بإنشاء هذا النظام

  . فئات مختلفة من استخدامات المياهالقواعد التي يمكن تطبيقها على

في أرمينيا، الكاميرون، كوستاريكا، فرنسا، (تدرج قوانين نصف البلدان صراحةً   
تستخدم المياه الجوفّية في : المياه الجوفّية كفئة منفصلة) المانيا، المكسيك، المغرب واليمن

 أو الذين يملكون األراضي كوستاريكا والمكسيك بكّل حرية من قبل الذين لديهم النفاذ إليها
في أرمينيا، الكاميرون، فرنسا، ألمانيا، المغرب، واليمن، يتطلّب . الواقعة فوق هذه المياه

استخدام المياه الجوفية تصريًحا أو ترخيًصا يتّم الحصول عليه وفقاً لنفس اإلجراءات المتّبعة 
انين اليمن على تنّص قو. من أجل الحصول على ترخيص الستخدام المياه السطحية

استثناءات في ما يتعلق باالستخدامات التقليدّية والعرفّية القائمة للمياه، باإلضافة إلى حفر 
  .اآلبار حتى الوصول إلى عمٍق محّدد

                                                            
 Legal and Institutionalدايان، . كوميستا وديوجان س. كروز، لوزفيمندا ب. كونسيبسيون ج.  انظر، للمقارنة، ما 255

Issues of Irrigation Water Rights in the Philippines ، ) 1987معهد االصالح الزراعي.(  



   تحويل حقوق االستفادة من المياه3.3.3

يجيز عدد من األنظمة القانونّية ألصحاب التراخيص أو التصاريح بتحويل تراخيصهم أو 
اريحهم، مع العلم أّن معظم هذه األنظمة تشترط إبالغ السلطات أو الحصول على موافقة تص

وفي السنغال، يسمح بإجراء التحويل لوريث صاحب . مسبقة منها قبل أن تتّم عملّية التحويل
أّما في كازاخستان، فُيسمح بتحويل أّي ترخيص الستخدام المياه ما خال الحق . الترخيص فقط

ويعزى ذلك إلى كون الحق العام حقاً شخصّياً يتمتع به كّل فرد بحكم . خدامهاالعام باست
يمكن تشبيه هذا الحق بحق أي جنوبي أفريقي في حدٍّ أدنى من المياه لتأمين . الوالدة

  .ويستند هذا الحق إلى حقٍّ دستوريٍّ شخصيٍّ يتعذر أيًضا تحويله. احتياجاته األساسّية

ك وجنوب أفريقيا صراحة ألصحاب التراخيص والتصاريح كما تجيز قوانين المكسي  
. تغيير أغراض استخدام المياه المخّصصة لهم بموجب شروط الترخيص أو التصريح

وتتطلّب أنظمة قانونّية أخرى موافقة مسبقة من السلطات الحداث هذا التغيير، بينما ال تسمح 
  . قلّة أخرى من األنظمة بتغيير من هذا النوع

  دان حقوق استخدام المياه فق3.3.4

تشير قوانين المياه في معظم البلدان إلى أنّه بإمكان السلطات تعليق أو سحب تراخيص أو 
تصاريح استخدام المياه إذا ما أساء حاملها استخدام المياه أو لم يتقيد بالقانون أو بشروط 

نام، يحقّ لصاحب في ألمانيا وفييت. الترخيص، أو إذا ما كان ذلك يخدم المصلحة العامة
الترخيص أو التصريح بتعويض في حال تّم تعليق أو سحب ترخيصه أو تصريحه لمنفعة 



 وتسمح القوانين في البرازيل وألمانيا بتعليق أو سحب جزئيين 256.المصلحة العامة
  .   للتراخيص

. تجيز القوانين في بعض األنظمة للسلطات إجراء تعديالت على شروط الترخيص  
  . ين كازاخستان والمغرب على وجوب أن يخدم هذا التعديل المصلحة العامةتنّص قوان

فضالً عن ذلك، وطبقاً لمعظم األنظمة القانونية، تُفقد التراخيص في حال عجز   
المرخّص له عن استخدام ترخيصه في غضون فترة زمنّية محّددة أو توقّفه عن استخدامه 

ن استخدام الموارد المائية في البلدان بطريقة تهدف هذه األحكام إلى ضما. لفترٍة معينة
  .تتماشى مع المبادئ األساسّية لقوانينها

كذلك، وفي جميع الحاالت تقريباً، يتم إصدار التراخيص لفترة زمنّية محّددة قابلة   
للتجديد، إالّ أنّه عادة ما ال ينص القانون صراحةً على التجديد، إال في أرمينيا والبرازيل 

  . كا، حيث تأذن القوانين بهذه التجديداتوكوستاري

  

   حماية المياه3.4

 أحكاماً تتعلّق بحماية المياه من التلوث، غير موضوع الدراسةتتضّمن قوانين جميع البلدان 
أّن معالجتها لهذا الموضوع تتّم بدرجاٍت متفاوتة من الخصوصية ومع اختالف في نطاق 

فإذ يشّدد قانون أرمينيا . انب معّينة ينبغي حمايتهاوتتطّرق بعض القوانين إلى جو. الحماية

                                                            
إالّ أّن قوانين المياه في هذه البلدان، ال . محتمل أن تنّص قوانين بلدان أخرى على تعويضات في هذه الحاالت من ال 256

  .تتناول صراحة هذا الموضوع، ولو أّن قوانين أخرى يمكن أن تتناوله



 ينص القانون البرازيلي 257على حماية المياه لتلبية الحاجات البشرية وللنظم االيكولوجية،
أّما الصين، فهي تملك باإلضافة إلى قانونها . على حماية نوعية المياه وكميتها وتدفقها
بحماية المياه ، قانوناً منفصالً يتناول حصراً تلوث األساسي للمياه الذي يتضمن أحكاماً تتعلّق 

  .كما تعتمد المانيا وجنوب أفريقيا أسلوباً شامالً ومفّصالً لحماية المياه. المياه

قامت كل من أرمينيا وألمانيا وجنوب أفريقيا واليمن بتشييد محمياٍت ومناطق خاصة   
ريقيا احتياطيات للمياه محّددة بموجب وقد أنشأت كل من أرمينيا وجنوب أف. بالموارد المائية

وتفرض ألمانيا واليمن . القانون، يتّم صيانتها لتأمين االحتياجات البشرية وااليكولوجية معاً
على سلطاتها تعيين بعض الموارد المائية كمحميات ُيحظّر استخدام مياهها إالّ بعد الحصول 

  .على موافقة خاصة

وفي بعض . بلدان األطراف المسؤولة عن حماية المياههذا وتحّدد القوانين في معظم ال  
البلدان، يتّم تقاسم المسؤولية بموجب القانون بين سلطات الدولة والسلطات الحاكمة على 

ُيذكر أن المسؤولية مشتركة بين سلطات الدولة . المستوى دون الوطني والمستخدمين
  . والمستخدمين في بلدان ثالثة

ية مقاربات مختلفة لدى تحديدها لمعايير نوعية المياه وكميتها تعتمد األنظمة القانون  
كما تحّدد . وتدفقها من جهة، وللمستويات المقبولة من الملّوثات في المياه من جهة أخرى

                                                            
 التعريف في اتفاقية أنظر أيًضا. 41، انظر مالين فالكنمارك، الحاشية أعاله رقم "النظام االيكولوجي" لتعريف مصطلح  257

وكما ذكر سابقًا، فإّن مفهوم النظام االيكولوجي هو . 41التنّوع البيولوجي والسياسة المائية للبنك الدولي، الحاشية أعاله رقم 
النظام "لالطالع على تحليل اضافي لمفهوم . واسع ويشمل الحيوانات والنباتات واألراضي المتاخمة للمصدر المائي

 International Environmental Law andانظر دافيد هانتر، جايمس سالزمان وداروود زالكي، ، "االيكولوجي

Policy 842 ،)Foundation Press 1998 .(  



بعض األنظمة معايير أساسية، بينما تفّوض أنظمة أخرى مسؤولية إعداد هذه المعايير لهيئة 
إلطاري بشأن المياه في اإلتحاد االوروبي مرفقاٍت واسعة يتضّمن التوجيه ا. تنظيمية معّينة

النطاق تنطوي على معايير محّددة، ويفوض إلى الدول أعضاء مهمة حماية المياه وتطوير 
  . معايير لحماية المياه ضمن نطاق اختصاص كل منها

  

   تنظيم البنية التحتية للمياه3.5

على وجوب الحصول على ترخيص ليس فقط ينّص قانون المياه في معظم األنظمة القانونية 
وطبقاً لألنظمة القانونية في . الستخدام المياه وإنما أيضاً لبناء البنية التحتية أو منشآت المياه

بعض البلدان، تتحّمل الدولة مسؤولية بناء البنية التحتّية للمياه أو االشراف على بنائها 
. ة التحتية أو مشغلها هو مسؤول عن سالمتهافي أرمينيا وكازاخستان، مالك البني. وتشغيلها

وفي فرنسا وكازاخستان والمكسيك وجنوب أفريقيا وفييتنام، ُيسمح لألفراد وللهيئات الخاّصة 
بامتالك البنية التحتّية للمياه أو تشغيلها؛ أّما في الصين، فهذا األمر ال ُيجاز إالّ للتعاونيات 

ة ن أحكاماً تتعلّق بالبنية التحتياه في البرازيل والكاميروهذا وال تتضّمن قوانين المي. الزراعية
   258.للمياه التي تخضع لقوانين أخرى

   

                                                            
 لالطالع على تحليل حول االطر التنظيمية لسالمة السدود في البرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، من بين  258

 Regulatory Frameworks for Damسلمان، . أ. و، أليساندرو بالمييري وسلمان مبلدان أخرى، انظر دانييل برادل

Safety–A Comparative Study ،) 2002البنك الدولي.(  



  التدابير المؤسساتية 3.6

في معظم البلدان، يوكل قانون المياه صراحة إلى الحكومة الوطنية أو إلى وكالة معينة في 
و تنوع الوكاالت المسؤولة عن والالفت ه. الحكومة الوطنية مسؤولية تنظيم المياه وإدارتها

وبينما أنشأت كلٌّ من الصين، . المياه سواء في الدول المتناولة في هذه الدراسة أو غيرها
وزارة الموارد المائية أو وزارة شؤون (النيبال، والسنغال وزارةً مخّصصة حصرًيا للمياه 

 إلى وزارة واحدة، ، أوكلت دول أخرى مسؤولية المياه مرفقةً  بمسؤوليات أخرى)المياه
 259.كوزارة إدارة األراضي والمياه والبيئة في المغرب، ووزارة الكهرباء والمياه في اليمن

وتشرف على المياه في جنوب أفريقيا وزارة شؤون المياه والغابات، وفي فييتنام وزارة 
أما . ة البيئةالزراعة والتنمية الريفية، وفي أرمينيا وزارة حماية الطبيعة، وفي البرازيل وزار

في الكاميرون، فقد كانت المياه تحت إشراف وزارة المناجم والمياه والطاقة إلى حين إنشاء 
  260.وزارة الطاقة والمياه وحديثًا

فقد أنشأت الهند وزارة . واألمر سيان بالنسبة إلى الدول التي لم تشملها هذه الدراسة  
ينما أنشأت دول أخرى وزارة واحدة تُعنى  ب261الموارد المائية المولجة حصًرا بشؤون المياه،

وهذه الوزارة وهي وزارة الزراعة والمياه في ناميبيا . بشؤون المياه وشؤون قطاعات أخرى

                                                            
 كما ذُكر سابقًا، أّدت التعديالت المقترحة على قانون المياه في اليمن إلى تشكيل وزارة المياه والبيئة التي حلّت محّل  259
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واوزبكستان، ووزارة الرّي والمياه في مصر واالردن والسودان، ووزارة الطاقة والمياه في 
  .زامبيا ووزارة الكهرباء والمياه في السعودية

 بعض الدول المذكورة في الدراسة مجلساً وطنياً للمياه وأوكلت إليه كما أسست  
وأنشأت دول أخرى وكالة خاصة لهذا ). أرمينيا، فرنسا والمغرب(االهتمام بشؤون المياه 

الغرض من مثل الوكالة الوطنية للمياه قي البرازيل، والهيئة الوطنية للموارد المائية في 
ويعتبر هذا مؤشّراً واضحاً على طبيعة المياه . ه في المكسيكاليمن، واللجنة الوطنية للميا

  . المتعددة االستخدامات، ودليالً على صلتها الوثيقة بالقطاعات األخرى

هذا وتنّص القوانين في بعض البلدان على أنّه يقع على عاتق سلطات حكومية دون   
يمكن . ه وإدارتهاالمستوى الوطني أو وكاالت مختصة ضمن هذه السلطات تنظيم الميا

للسلطات المعينة ذات المستوى دون الوطني أن تكون مزيًجا من حكومات الدول أو الواليات 
   262.أو المقاطعات والبلديات والمحافظات المحلية

   سلطات أحواض األنهار3.6.1

تنّص قوانين المياه في البرازيل، االتحاد االوروبي، كازاخستان، المغرب، جنوب أفريقيا، 
وهذه الوحدة في المانيا . تنام واليمن على وجوب اعتبار حوض النهر وحدةً إلدارة المياهفيي

وفق معظم األنظمة القانونية في هذه . هي منطقة المياه، وهي غالباً ما تتالزم وحوض النهر
البلدان، تعّين الحكومة سلطة حوض النهر التي تكون مسؤولة عن إدارة شؤون المياه في 

                                                            
 الورقة، Water Resources Institutions: Some Principles and Practices انظر هيرالد فريديريكسون،  262

  ).1992البنك الدولي  (191التقنية للبنك الدولي، رقم 



وتنص قوانين أرمينيا والبرازيل وفرنسا والمغرب وجنوب أفريقيا صراحة . حوض محّدد
  .مشاركة غير حكومية في سلطة الحوضعلى 

   رابطات مستخدمي المياه3.6.2

وفقاً لمعظم القوانين في البلدان، تقوم رابطات مستخدمي المياه بتمثيل مصالح المستخدمين 
وتنص بعض القوانين على . فق المياه وصيانتهاوبتأدية دورٍ ما في إدارة المياه وتشغيل مرا

تأسيس هذه الرابطات بناًء على مبادرة من المستخدمين، بينما تفرض قوانين أخرى على 
رابطات   كما يتيح قانون جنوب أفريقيا  تأسيس263.حكوماتها أن تؤّسس هذه الرابطات

عرض بعض القوانين وتست. مستخدمي المياه بناء على مبادرة من المستخدمين أو الحكومة
تفاصيل عن تأسيس رابطات مستخدمي المياه ومسؤولياتها، بينما تترك قوانين أخرى هذه 

 لذلك، فإّن درجة الالمركزية والمشاركة العامة في إدارة 264.التفاصيل لتشريعات فرعية
  265.المياه تختلف إلى حدٍّ كبير بين نظام قانوني وآخر

   اللجان االستشارية3.6.3

وفي جنوب . ستشارّية خاّصةيتنام هيئات ا، فرنسا، المغرب والفيأرمينيا  من كّلأنشأت
. كومة السلطة لتأسيس هيئات استشارية، إذا ما كانت ترغب في ذلك، يمنح القانون الحأفريقيا

  .أّما بقّية القوانين في البلدان األخرى، فال تأتي على ذكر هذه المسألة

                                                            
  .170 انظر غوريز سوبرامانيان وسيماز، الحاشية أعاله رقم  263

السياسة  Brackets and Black Boxes: Research on Water Users’Associations ،6 انظر فيشال ناران،  264
  ). 2004 (185المائية 

  .31رقم  انظر كريشناك، الحاشية أعاله  265



   المالّيةدابير الت3.7

ّية القوانين على وجوب فرض الرسوم أو التكاليف على استخدام المياه، تنّص غالب
كما تحدد . وتجيز معظمها استيفاء الرسوم على مستخدمين معينين، بما فيها رسوم التراخيص
أّما مبدأ . هذه القوانين بعض المبادئ التي تُبنى عليها عملية فرض الرسوم او التكاليف

 عليه بالتحديد في كّل من أرمينيا، البرازيل، الصين، االتحاد استرداد التكاليف، فهو منصوص
باإلضافة الى ذلك، فإّن قوانين البرازيل، جنوب أفريقيا . االوروبي، المكسيك وجنوب أفريقيا

واليمن تحّدد وجوب مساهمة هذه الرسوم في تمويل االستثمارات الخاّصة بالبنية التحتّية 
وعالوة على ذلك، تفرض قوانين كل من البرازيل، المكسيك . ةللمياه وبتنمية الموارد المائي

وجنوب أفريقيا على سلطاتها أن تأخذ بالحسبان جميع العوامل ذات الصلة خالل عملّية تحديد 
  266.الرسوم أو التكاليف

وباإلضافة الى ذكرها لمفهوم استرداد التكاليف، تفرض القوانين في الصين على   
م على قاعدة التقاسم العادل للتكاليف وقاعدة فرض أسعار أعلى المنظّمين ضبط أسس الرسو
هذا وال تأتي القوانين في المغرب على ذكر أي مبادئ او . مقابل نوعية أفضل من المياه

معايير معّينة ينبغي اتباعها لدى تحديد الرسوم؛ بل تشترط على السلطات االستناد إلى 
. يتوجب تطبيقها عند تحديد الرسوم والتكاليفتنظيمات تضع من خاللها إجراءات تنفيذية 

ويحّدد القانون في فييتنام أنّه يمكن أن يطلب من المستخدمين تسديد الرسوم وتأمين اليد 

                                                            
 بلًدا في هذه الورقة التقنية، بما 22ُأجريت الدراسة على . 62 انظر منشورات دينار وسوبرامانيان، الحاشية أعاله رقم  266

  .في ذلك البرازيل وفرنسا



 كما تفرض القوانين السنغالية رسوماً لقاء أّي استخدام 267.العاملة مقابل استفادتهم من المياه
 ذلك، تشير القوانين في أرمينيا وكازاخستان  فضالً عن268.من شأنه التأثير على نوعية المياه

وجنوب أفريقيا إلى إمكانّية أن تؤمن سلطاتها الدعم المالي المباشر أو غير المباشر لفئات 
  .محّددة من مستخدمي المياه، كل بحسب الدخل الذي يتقاضاه

تتناول بعض األطر التنظيمية المعالجة في الفصل الثاني دور القطاع الخاص في   
فكما تشير الدراسات القطرية، وحدها قوانين المياه في جنوب أفريقيا . ارة الموارد المائيةإد

تستعرض دور القطاع الخاص بالتفصيل، ولو أّن قوانين أرمينيا والمكسيك تشمل إشارات 
تهدف هذه االشارات العامة الى ترسيم إطار يمّهد الطريق لمشاركة القطاع . عامة لهذا الدور

ينما تترك التفاصيل التّفاقّيات تقام بين الوكالة أو السلطة الحكومية للمياه وهيئات الخاص، ب
  من مدونة المياه في 48 أعاله، ووفق الماّدة 2.1.7كما ورد في القسم . القطاع الخاص

أو القطاع / أرمينيا، يمكن ألنظمة المياه المملوكة من الدولة أن تخضع إلدارة الدولة و
ير الماّدة الى وجوب منح األفضلّية للهيئات الخاصة التي تتمتّع بخبرة مهنية كما تش. الخاص

أعمق ونطاق معرفة أوسع، ووجوب عدم تجاوز تحويل حقوق استخدام نظام المياه للمدة 
  . المحّددة في تراخيص استخدام هذا النظام

                                                            
فحة  لمكا41يمكن أيًضا تعبئة اليد العاملة بموجب الماّدة . من قانون الموارد المائية في الفييتنام) 1 (7 انظر الماّدة 267

  .الفيضانات

 215 السياسة المائية 7، مراجعة ووجهة نظر: تعرفات المياه في لبنانشاتيال، .  في هذا الصدد، انظر جان ج 268
، The Political Economy of Water Price Reform in Australiaانظر أيًضا وارن ماسغرايف، ). 2005(

  .299. ، ص62منشورات دينار، الحاشية أعاله رقم 



في المكسيك ، يشير قانون المياه 2.10.7وعلى نحو مماثل، كما جاء سابقًا في القسم   
 من هذا 7فالماّدة . الى الدور الذي يمكن أن يؤّديه القطاع الخاص في مجال خدمات المياه

ة فدراليالقانون تنّص على أّن تشجيع مشاركة القطاع الخاّص في تمويل، البنية التحتية ال
    . يعّزز المصلحة العاّمة269للمياه وتشييدها وتشغيلها ، وفي توفير المياه والكهرباء،

يعرض قانون خدمات المياه والقانون الوطني للمياه في جنوب أفريقيا تفاصيالً إضافية 
عن دور القطاع الخاص هي أكثر دقّة من تلك التي تعرضها القوانين األخرى الُمعالَجة في 

، فإّن القانون الوطني للمياه يخّول الوزير 2.14.7وكما ذكرنا في القسم . هذه الدراسة
وتنّص . د تنظيمات تنص على تطوير القطاع الخاص لمنشآت المياه الحكوميةالمختّص اعتما

 من قانون خدمات المياه على إمكانّية أن تعمد سلطة خدمات المياه إلى إبرام عقد 19الماّدة 
فقط بعد أن تتحقق من عدم توفّر جميع مؤّمني مع مؤّمن لهذه الخدمات من القطاع الخاص 

يتوّجب أيضاً و. القادرين على القيام بمهاّمهم وأالعاّم المستعّدين خدمات المياه من القطاع 
على سلطة خدمات المياه أن تكشف للجمهور عن نّيتها توقيع أو تجديد عقٍد ما مع أحد 

ويمنح .  اإلستثمارعائداتمؤّمني خدمات المياه الذين ال ينتمون إلى القطاع العام، وعن معّدل 
  .والغابات صالحّيات واسعة في تنظيم دور القطاع الخاصالقانون وزير شؤون المياه 

أحكام مفّصلة نسبّياً حول دور تتطّرق  إلى يا اً، وحدها مدّونة المياه في جنوب أفريقإذ
  بشكل عام إلى القوانينشير والمكسيك، تأرمينيافي .  خدمات المياهوفيرالقطاع الخاص في ت

  . مع الهيئات الخاّصة المبرمةودللعق تفاصيل القطاع الخاص، تاركةً الدور

                                                            
 Water Resourcesلمثال على أدوار القطاعين العام والخاص في إدارة الموارد المائية، انظر كارلوس ساالزار،   269

Management in Chile ، 113. ، ص166في منشورات تورتاجادا وغيرها، الحاشية أعاله رقم.  



 أحكام أفريقيافضالً عن ذلك، وكما ذكرنا سابقاً، ترد في دستور وقوانين جنوب 
هذا وترد . على كميات كافية من المياهصريحة حول حقّ جميع المواطنين في الحصول 

هذه تهدف . ، فرنسا وكازاخستانأرمينيا من ة في قوانين المياه التابعة لكل مماثلأحكام
طابًعا خاًصا في  هذا األمر يرتديو.  فقراً وهشاشةًشرائح المجتمعأكثر األحكام إلى حماية 

 خدمات وفير لمشاركة القطاع الخاص في تقوانينهم هذه البلدان، نظراً لألهمية التي توليها
  .المياه

 

  النزاعاتتطبيق التنظيمات وحل 3.8

  التنظيماتتطبيق 3.8.1

  كجزء من نظام إنفاذ قانونوجوب إجراء تفتيش على يع البلدانالقوانين في جمتنّص 
 واليمن، يضّم نظام إنفاذ القوانين أفريقيا، النيبال، جنوب أرمينياففي . المياه وتنظيماتها
تقضي صراحة  بكونها أرمينياوتنفرد قوانين . وإجراء الدراسات والتفتيش عمليات المراقبة
نظام إنفاذ ، كجزٍء من  تقارير دوريةين األدنى رتبة المستخدمين والمنظمبوجوب تقديم

أفعال   على فرض عقوبات على أّي القوانينوبالطريقة عينها، تنّص جميع. القوانين والمراقبة
وط التراخيص، وعلى شرإخالالً ب والتنظيمات وتشكل انتهاكًا للقوانين أو إغفاالت

   .  للمياهلمرخص بهاغير ااإلستخدامات 

بعض التباين في العقوبات التي يمكن تطبيقها في حال انتهاك القوانين هذا ويظهر 
فبينما تفرض جميع القوانين دفع غرامات على هذه . والتنظيمات وشروط التراخيص

وهناك عقوبات تشتمل على أوامر بالدفع . اإلنتهاكات، ينّص العديد منها على أحكام بالسجن



جنوب (يض عن األضرار للمتضّررين من اإلنتهاكات ، والتعو)البرازيل(، اللوم )البرازيل(
 والالفت أّن قوانين المياه في كل من الصين وفييتنام، ال تفرض العقوبات على 270).أفريقيا

  .المنتهكين فحسب، وإنما أيًضا تقّدم المكافآت للذين يؤّدون مسؤولّياتهم بطريقة صحيحة

   النزاعات حل3.8.2

اً من المقاربات المتّبعة في حّل نزاعات مستخدمي المياه تتناول القوانين المعالجة عدد
 كوستاريكا، المكسيك، وجنوب ،أرمينيات وقد شكّل. في ما بينهم ونزاعاتهم مع السلطات

أفريقيا هيئاٍت خاّصة تعنى بحّل نزاعات كهذه ـ ففي أرمينيا لجنة لفّض النزاعات، وفي 
أّما أفريقيا . باء، وفي المكسيك لجنة وطنّية للمياهكوستاريكا مفتّشون من الدائرة الوطنية للكهر

. الجنوبّية، فقد أسست محكمة مياه تنظر في طعون القرارات الصادرة عن السلطة اإلدارية
 لجهة حّل نزاعات مستخدمي هار في البرازيل مسؤولّيات خاّصةوتتولّى سلطات أحواض األن

  271.ّمة إلى الرابطة المحلية لمستخدمي المياهالمياه مع السلطة، بينما توكل أرمينيا هذه المه

فضالً عن ذلك، تولي قوانين المياه في البرازيل، الصين، فرنسا، كازاخستان، جنوب   
وفي الصين، يلعب المنظّمون . أفريقيا وفييتنام مسؤولية حّل النزاعات للسلطات التنظيمية
  . درجةدور الوسطاء بين األفراد وبين اإلدارات الحكومّية األدنى

                                                            
جتمع، واالسهامات في صندوق حفظ  في بعض البلدان، ككولومبيا البريطانية، وكندا، هناك عقوبات أخرى كخدمة الم 270

  .الطبيعة الخاّص بكل دولة

ديلي بريسكولي، .   لالطالع على مناقشة حول دور الكيانات غير الحكومية في حّل النزاعات، انظر ج 271
Collaboration, Participation and Alternative Dispute Resolution: Process Concepts for the 

World Bank’s Role in Water Resources ، 1992البنك الدولي، (وزارة الزراعة والتنمية الريفية.(   



وتسند قوانين معظم البلدان دوراً للمحاكم في حّل النزاعات بين األفراد من جهة،   
ففي الصين، تفصل المحاكم في . والنزاعات بين األفراد ووكالة المياه من جهة أخرى

وفي أرمينيا، والنيبال وجنوب أفريقيا، يقتصر دور المحاكم . نزاعات األفراد أو المنظمات
لمدنية على النظر في اإلستئنافات المرفوعة من قبل هيئات أخرى معنّية بحّل في النزاعات ا

أّما في فرنسا وجنوب أفريقيا، فتنظر المحاكم في قضايا تتضّمن . النزاعات المرتبطة بالمياه
وفي السنغال، يمكن لسلطة الدولة أن تفصل في أّي . مخالفات قد تؤّدي الى عقوبات بالسجن

عوى على أّي شخص يزعم أنّه انتهك القانون أمام أّي سلطة قضائّية نزاع أو أن ترفع د
أّما في كازاخستان،  فيمكن لألطراف المعنّيين إحالة النزاعات إلى المحكمة في أّي . مختّصة
 .وفي معظم القوانين، وحدها المحاكم تفصل في الدعاوى المرفوعة على الحكومة. وقت

 



 الفصل الرابع

  

 جاهات الناشئةاالتالعناصر األساسية و: إلدارة الموارد المائيةاألطر التنظيمية 

  

  يصف الفصل الثاني من هذه الدراسة األطر التنظيمية إلدارة الموارد المائية في ستة عشر 
قانونًا، ويحدد بعض العناصر األساسية ويبحث في كيفية معالجة التشريعات لهذه العناصر 

 الثالث مقارنة تحليلية للطريقة التي تعتمدها هذه القوانين ويقدم الفصل. في كل من القوانين
لمقاربة العناصر التي جرت مناقشتها في القسم األول من الدراسة، وذلك بهدف تحديد نقاط 

وسيعرض هذا الفصل العناصر التي يحتاج أي بلد إلى النظر فيها لدى . التشابه واالختالف
ويتمثل الهدف في  272.ا وإعداد اإلطار التنظيمي لهامناقشة إدارة الموارد المائية وتحديده

ويحوي هذا الفصل تحليالً . تقديم العناصر األساسية وإرفاقها بشروحات لتحديد الخيارات
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الفصل ال يهدف إلى . لالتجاهات الناشئة في تشريعات المياه

  .اربات األخرىفرض مسيرة أو تبني مقاربة معينة وتفضيلها على المق

                                                            

-Preparing National Regulations for Water Resources Managementشي، رانظر أيًضا ستيفانو بو 272 

Principles and Practice والزراعة منظمة اإلغذية  (44 و52، الدراسات التشريعية لمنظمة األغذية والزراعة
1994.(  



  ونعتقد أن خارطة الطريق الخاصة بتشريعات المياه والتي دعت إليها توصيات مؤتمر مار 
وقد انعكست غالبية العناصر  273.وقراراته، ما زالت صالحة ومناسبة ومفيدة دل بالتا للمياه

وساندت . الثابتة واإلجرائية التي قدمتها خارطة الطريق تلك في تشريعات المياه حول العالم
ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي على . مبادئ دبلن تلك التوصيات وعززتها وأوضحتها

تشريعات المياه الضرورية أن تستمر في التقدم لتتناسب مع االتجاهات الناشئة في إدراة 
  .الموارد المائية وتطويرها وحمايتها

  

   عملية إعداد تشريعات المياه4.1

عداد قانون المياه أو مراجعة قانون قائم شفافة وشاملة من شأنها أن   ينبغي أن تكون عملية إ
 الوزارات والوكاالت الحكومية -وعلى الكيانات المعنية بالمياه. تتيح مشاركة الجميع
 قطاعات المستخدمين المختلفة ية ومنظمات المجتمع المدني وممثليوالمؤسسات األكاديم

ويدعو أحد مبادئ دبلن األربعة التي تّمت . لية أن تشارك في هذه العم- والقطاع الخاص
تها على مقاربة إشراكية تشمل ن ترتكز عملية تنمية المياه وإدارمناقشتها سابقًا إلى وجوب أ

  274.المستخدمين والمخططين وصانعي السياسات على المستويات كافة

. ألنظمة القائمةوقد أوصى مؤتمر مار دل بالتا بوجوب بدء هذه العملية بمراجعة للقواعد وا
ويكمن هدف هذه المراجعة في التأكيد على مواطن الضعف والقوة والنظر في المجاالت التي 

                                                            

  .3انظر أعاله الحاشية  273 

 

  .14انظر أيًضا الحاشية أعاله .  أدناه1 من إعالن دبلن، الملحق 2انظر المبدأ  274 



وهذا . نجحت فيها هذه القواعد وفي تلك التي لم تنجح فيها، وذلك استناًدا إلى تجربة التنفيذ
انون المقترح من شأنه أن يسهل عملية تحديد الموضوعين اللذين يحتاجان إلى المعالجة في الق

  .والفجوات التي يجدر ردمها

ورقة بيضاء كما دعتها -  ويجب أن تؤدي هذه العملية إلى إعداد ورقة سياسات أساسية
ستشدد هذه الورقة على السياسات والمبادئ واإلجراءات األساسية التي 275.جنوب أفريقيا

سسات التي ستضطلع يجب أن تُدرج في مسودة القانون كما ستكون بمثابة موافقة على المؤ
وشاملة، زادت  وإشراكية وكلما كانت هذه العملية شفافة. بمسؤولية إدارة المياه وتنميتها

وهذا من شأنه أن يزيل العوائق األساسية 276.إمكانية قبول اإلطار التنظيمي ودعمه واعتماده
اك المواطنين  من إعالن ريو إلشر10وفي الواقع، يدعو المبدأ . التي قد تواجه عملية التنفيذ

وتضمن هذه المشاركة النفاذ إلى . المعنيين كافة على اختالف مستوياتهم في المسائل البيئية
  277.المعلومات وفرصة المشاركة في عمليات صنع القرار

                                                            
لقد اعتمدت ناميبيا أيًضا الورقة . 4 .ص، 202الحاشية أعاله   بجنوب أفريقيا،الغاباتون المائية وصيانة ؤقسم الش  275

السياسة بنغالديش كذلك أصدرت .  كركيزة إلعداد قانون المياه الخاص بها2001اه في العام البيضاء للسياسة الوطنية للمي
لم . ومن بين األهداف األساسية لهذه السياسة، تطوير البيئة القانونية والتنظيمية. 1999الوطنية للمياه الخاصة بها في العام 

 .حتى اآلن قانونًا للمياهبنغالديش تعتمد 

انظر أيًضا ). 2003 (179 سياسة المياه The Challenge of Public Participation ،5وسترت، انظر إيريك م  276
 What is Public Participation in Water Resources Management and Why is itجيروم ديللي بريسكولي، 

Important? 29 2004 (221 المياه الدولية.(  

 معالجة المسائل البيئية غالًبا ما تكون أسهل بمشاركة المواطنين المعنيين على  من إعالن ريو على أّن10ينص المبدأ  277 
على المستوى الوطني، يجب أن يحظى كل فرد بفرصة الولوج إلى المعلومات الخاصة بالبيئة والتي . المستوى المطلوب

كما يجب أن . لخطيرة في مجتمعهتكون عادة في حوزة السلطات العامة، بما في ذلك المعلومات عن المواد والنشاطات ا
وعلى الدول أن تسهل التوعية العامة والمشاركة وتشّجعهما وذلك . يحظى الفرد بفرصة المشاركة في عمليات صنع القرار



  وبما أن المياه تعتبر موضوًعا متعدد المجاالت، فقد تُدرج األحكام التي تنظّم استخدامها 
ومن المهم أن تُدرج العناصر . ها في قوانين وأنظمة مختلفةوإدارتها وتنميتها وحمايت

األساسية لإلطار التنظيمي إلدارة الموارد المائية، بقدر اإلمكان، في أداة قانونية واحدة وهي 
وبهذه الطريقة، يحصل صانعو السياسات والمدراء والمستخدمون . قانون المياه األساسي

إلى المواطنين، على أداة قانونية محددة يمكنهم االستعانة والكيانات المعنية األخرى باإلضافة 
وتقلّص هذه المقاربة إمكانية الوقوع في مشكلة تضارب األحكام المتعلقة 278.بها لإلرشاد

تقلص هذه المقاربة . بإدارة الموارد المائية بسبب تعارضها واندراجها في عدد من القوانين
  . المتشابكة في التشريعاتأيًضا إمكانية وجود الفجوات أو األحكام

  وواضحة هي الحاجة إلى التشريعات الفرعية كالقوانين الداخلية واألنظمة والمراسيم، 
وتكمن فائدة التشريعات الفرعية . لمعالجة تفصيلية لبعض األحكام األساسية في قانون المياه

ة إلى تعديل في إتاحة التأقلم مع الظروف المتطورة والمتغيرة بمرونة ومن دون الحاج
غير أن اإلفراط في االعتماد على مرونة هذه . التشريع الذي يستدعي عملية تشريعية طويلة

األداة غير محبب إذ يجب استخدامها عند الحاجة؛ ذلك أن كثرة االعتماد عليها قد يؤدي إلى 
  .فقدان دقة تشريعات المياه

                                                                                                                                                                                                

ويجب أن تتم إتاحة النفاذ الفعلي إلى اإلجراءات القضائية واإلدارية بما في ذلك . عبر إتاحة المعلومات على نطاق واسع
  .اإلصالح

  ).1992 (874، النظام المتكامل إلدارة المكتبات 31، 151/26المؤتمر /إلعالن ريو، انظر األمم المتحدة المستند أ

ففي أرمينيا مثالً قانونان؛ قانون . إلى أن بعض البلدان عالجت مشاكل الموارد المائية بقانونين منفصلين وتجدر اإلشارة 278 
 واعتمدت الصين قانونين أيًضا؛ قانون المياه وقانون تلوث المياه شأنها في ذلك شأن .المياه وقانون رابطات مستخدمي المياه

  .جمهورية جنوب أفريقيا التي اعتمدت بدورها قانونين؛ قانون المياه وقانون خدمات المياه

 



د المائية األساسية كالملكية والحماية وكما رأينا في الفصول السابقة، يتم إدارج مشاكل الموار
وتشكل هذه األحكام الدستورية مبادئ إرشادية . والولوج بشكل أكبر في دساتير البلدان

  .لتشريعات المياه كما تدعم المبادئ األساسية المتعلقة بها

  

   ملكية الموارد المائية4.2

فالنظريات . ملكية المورد  يتعين على تشريعات المياه أن تعالج مسألة أساسية أال وهي 
التاريخية المتنوعة التي شاعت في القرنين األخيرين، مهدت الطريق تدريجًيا نحو تعاظم 

حقوق ومن بين هذه النظريات، عقيدة . دور الدول في ملكية الموارد المائية وتخصيصها
وقد . يهمالتي منحت مالكي األراضي حقوقًا في المياه التي تحيط بأراضالمناطق المشاطئة 

كذلك نظرية سبق االنتفاع التي تقوم على . بدأت هذه النظرية بالتراجع في معظم أنحاء العالم
ما يعني أن يتمتع من يستخدم أوالً، أًيا كان، بحق " من يأتي أوالً يحصل على الحق"قاعدة 

أما في ما خص التوجهات الراهنة، 279.أكبر من حقوق المستخدمين أو المطالبين اآلخرين
فهي تُجمع في غالبيتها على وجوب امتالك الموارد المائية، السطحية والجوفية، وإدارتها 

ويعتمد ذلك على وضع الملكية العامة للمياه وعلى . وتنظيمها، وتخصيصها من قبل الدولة
وهو يعتمد أيًضا على إنشاء أمانة عامة للمياه . حق االستخدام األعلى الذي تتمتع به الحكومة

                                                            

وليام ( Water Law in Historical Perspective  6لمناقشة مفصلة بشأن هذه النظريات، انظر لودفيك تكالف،  279 
 What You Always Wanted to Know About Riparian Rights؛ ولودفيك تكالف، )1985هاين وشركاؤه . س

but Were Afraid to Ask ،12 مجلة Natural Resources 30) 1972 .(كابونيرا، . راجع أيًضا دانتي أ
Principles of Water Law and Administration-National and International 65) ؛ )1992بالكيما . أ. أ

 A History of Water Rights؛ وجوشوا غتزلر، )1997وست بابليشينغ  (Water Law in a Nutshellودايفد غيتشز، 

at Common Law) 2004 جامعة أكسفورد منشورات.(  



لة من شأنها أن تقوم بتمثيل الشعب بأسره وتمنح الحكومة صفة الوصي العام على في الدو
  280.الموارد المائية

 حقوق المناطق المشاطئة  وقد أبطلت بعض البلدان كجنوب أفريقيا، فعلًيا وصراحة، نظام 

   281.في تخصيص المياه واستبدلته بعقيدة األمانة العامة

ت المتحدة األميركية مثالً، بدأت الحكومات تدريجًيا   وفي بعض البلدان األخرى كالواليا
وتنص المبادئ األساسية لقانون 282.بإخضاع مبدأ سبق االنتفاع من المياه لعقيدة األمانة العامة

 المياه األسالمي على أن المياه هي حق للمجتمع بأسره، مناديةً باعتماد الملكية الجماعية

                                                            

 Siren Song- ChileanWater as aبوير، .  لالطالع على الطريقة التي طورت بها شيلي مقاربتها، انظر كارل ج280 

Model for International Reform 31)  2004موارد للمستقبل.(   

انظر أيًضا مناقشة قانون المياه في جنوب .  أعاله202انظر وزارة شؤون المياه والغابات في جنوب أفريقيا، الحاشية  281 
 . أعاله2.14أفريقيا في القسم 

 How States in the United States Have Handled the Transition fromغارنر، .  انظر إريك ل282

Common Law Riparianism to permitting Regulation في ،Issues In Water Law Reform 160، الحاشية 
 Current Developments in the Public Trust Doctrine andانظر أيًضا جان ستيفنز، . 135 .صأعاله، 

Other Instream Protection Measures في ،Water Law, Trends, Policies and Practice 141)  منشورات
وقد راجع ستيفنز في هذا المقال قرار محكمة ). 1995كراموند، نقابة الحقوقيين األميركيين . كاثلين ماريون كار وجايمس د

 Rptr. 346 ،658 198، 419 د 3 كاليفورنيا National Audubon v. Superior Court) 33كاليفورنيا العليا في 
وحلله والذي ناقشت فيه المحكمة العليا تحويل مدينة لوس أنجلوس المياه من أربع مجارٍ تغذي )) 1983 (709 د 2 .ص

وقد تسبب هذا التحويل بتراجع حاد في مستوى المياه في البحيرة وبتأثيرات سلبية على الحياة المائية والوضع . بحيرة مونو
وحكمت المحكمة بوجوب أخذ األمانة العامة في االعتبار في إطار تخطيط الموارد المائية . حيرةاإليكولوجي للب

أما . واعتبر كتاب آخرون أن الحالة تمثل نهاية مبدأ سبق االنتفاع. 142 .صانظر ستيفنز المرجع نفسه . وتخصيصها
نظام متكامل للحفاظ على "األمانة العامة هي الرؤية األخيرة فهي مبنية على إعالن المحكمة الذي ينص على أن عقيدة 

استمرار القدرة الدولة السيادية على حماية االستخدام العام وهي قدرة تحظر على أي كان حيازة أي حق مكتسب يضر 
  ."باألمانة العامة ويفرض على الدولة واجب اتخاذ هذا االستخدام في االعتبار في إطار تخصيص الموارد المائية



   283.كقاعدة عامة
وبناًء على ما سبق، 284.الملكية العامة للمياه تدريجًيا إلى قاعدة في العالم  وفقًا لذلك، تحولت 

ُيذكر أن إعالن بون شدد على أن المسؤولية األساسية في تأمين إدارة مستدامة وعادلة 
حتى أن اإلعالن أورد حرفًيا 285.للموارد المائية ركيزتها اإلنصاف تقع على عاتق الحكومات

ديره القطاع الخاص يجب أال يؤدي إلى ملكية خاصة للموارد تقديم الخدمات الذي ي"أن 
وال بد من . وتضم الملكيةُ كل من المياه السطحية والمياه الجوية والمياه الجوفية286."المائية

اإلشارة، في هذا اإلطار، إلى أن عدًدا من القوانين ال تستثني من الملكية العامة مياه األمطار 
والمخزنة فيها باعتبار أن تلك المياه خاضعة لسيطرة مالك المتساقطة على أراضٍ خاصة 

  287.األرض الخاصة

وفي ما خص المياه الجوفية، بعض التحديات القائمة في بعض مناطق العالم تقف في وجه    
األرض يملك أيًضا  من يملكبأن  نظًرا إلى المعتقد القائل ،مفهوم ملكية الدولة أو وصايتها

                                                            
 انظر أيًضا منشورات.  أعاله239ة مفصلة لمفهوم ملكية المياه في القانون اإلسالمي، انظر كابونيرا، الحاشية لمناقش 283

 . أعاله239، الحاشية بينو وبسواس، فاروقي

-Law and sustainable Development Since Rioانظر أيًضا منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة،  284 

Legal Trends in Agriculture and Natural Resources Management الدراسات التشريعية لمنظمة األغذية ،
  ).2002منظمة األغذية والزراعة  (145، 73والزراعة 

انظر أيًضا الحاشية . 2001انظر إعالن الدورة الوزارية للمؤتمر الدولي حول المياه العذبة في بون، ألمانيا، ديسمبر  285
  . أعاله30

  ."حكم-ح" من اإلعالن تحت 2انظر المرجع نفسه القسم  286 

  . تحت عناوين أرمينيا وكوستا ريكا والمغرب واليمن2انظر المناقشات في الفصل  287 



وعلى الرغم من أن هذا المعتقد قائم على العادات 288.حتوي عليهاالمياه الجوفية التي ت
 عقيدة الملكية العامة للمياه، يتمتع مالك األرض استناًدا إلىف289.والتقاليد، إال أنه بدأ يفقد قوته

 مع مراعاة بعض القيود التي تفرضها الدولة ،بحق استخدام المياه الجوفية لهذه األرض
 هذه العقيدة حيز التنفيذ يواجه إدخالغير أن 290.المائية للبالدبصفتها الوصي على الموارد 

  291.تحديات جمة في مناطق عديدة من العالم

                                                            
 السلسلة التشريعية Groundwater Legislation in Europeانظر منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة،  288
، Water Law in Historical Perspectiveانظر أيًضا لودفيك تكالف، ). 1964اعة منظمة األغذية والزر (5رقم 

  .145 . صGroundwater, the Elusive Resource: A Search for Pattern -3 أعاله، الفصل 279الحاشية 

 Groundwater and Society: Resources, Tensions and  انظر جاكوب بيرك وماركوس مونش، 289

Opportunities- Themes in Groundwater Management for the Twenty-First Century إدارة الشؤون ،
  ).2000األمم المتحدة (االجتماعية واالقتصادية التابعة لألمم المتحدة 

سؤال طُرح دائًما حول ما إذا كان مالكو األرض يتمتعون بحق الحصول على تعويض من الحكومة لجهة ما قد ُيعتبر  290 
لقد توافقت قرارات المحاكم في عدد من البلدان في رفض هذه . ًبا للملكية الخاصة وهي ملكية المياه في هذه األرضسل

الحجة، مؤيدة العقيدة العليا المشتركة والحسنة وعقيدة األمانة العامة التي قدمتها الحكومات للحصول على ملكية المياه 
لقراءة تحليل عن المواضيع المتعلقة بملكية األرض والمياه الجوفية، انظر . دالجوفية والسماح للمالك بحق استخدام محدو

، National Regulations for Groundwater: Options, Issues and Best Practicesستيفانو بورشي، 
  .55 .ص، 163لمان، الحاشية أعاله منشرورات س

انظر المملكة الهاشمية األردنية، .  خاصة بالمياه الجوفيةما من فائدة من إتباع بعض الدول كاألردن سياسة محددة 291 
ثمة ملف مفصل يعالج مواضيع كاالستكشاف ). Groundwater Management Policy) 1998وزارة المياه والري، 

بحاث وحماية الموارد واالستدامة ومراقبة النوعية واألولوية في التوزيع والتنظيم والمراقبة والترتيبات المؤسسية واأل
ولكن يجدر لفت االنتباه إلى . والتنمية والتكنولوجيا وموارد المياه الجوفية المشتركة والتوعية العامة وإشراك القطاع الخاص

أنها هذا الملف هو إعالن عن سياسة تهدف إلى التأثير في التشريع وليس قانونًا خاًصا بالمياه الجوفية، لذلك فهو ليس أداة 
  .قانونية ملزمة

  



  

 رئيسية المبادئ واألولويات ال4.3

  تحدد تشريعات المياه عادةً المبادئ واألولويات التي ُيتوقع أن توجه القرارات الخاصة 
وارد المائية للدولة وحمايتها والتقسيم العادل قد تضم هذه المبادئ الحفاظ على المو. بالمياه

للموارد على المستخدمين المحتملين كلهم، واالستخدام المستدام لمصادر المياه واستخدام 
وُيالحظ أن مفهوم اإلدارة . المياه لتعزيز التنمية االقتصادية واإلدارة الفاعلة للموارد المائية

  292. المبادئكأحدر فأكثر المتكاملة للموارد المائية بدأ يرد أكث

  :وفي ما خص هذا المفهوم، لقد ورد في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية ما يلي

 وإدراج الخطط القطاعية ضعيفًا للمياه العذبة باعتبارها مورًدا محدوًدا والمتكاملةإن اإلدارة 
.... تبران بالغي األهميةالخاصة بالمياه في إطار السياسة االقتصادية واالجتماعية الوطنية ُيع

وترتكز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على اعتبار المياه جزًءا ال يتجزأ من النظام البيئي 
  293.ومورًدا طبيعًيا وسلعة اجتماعية واقتصادية

                                                            

 Firming up the conceptual Basis of Integrated Water، فاغل كالوسن وجنس شكيل جونرنظر توا292 

Resource Management ا، جبرا. انظر أيًضا بينيديتو ب). 2001 (501، المجلة الدولية لتنمية الموارد المائية
Integrated Urban Water Resources Management: A Challenge into the 21st Century المجلة الدولية ،

  ).2001 (581إلدارة الموارد المائية 

تم اعتماد هذه المقاربة من قبل مصرف التنمية األفريقي الذي .  أعاله18، الحاشية 21 انظر قمة األرض، جدول أعمال 293
عتبر المياه مورًدا وحيًدا في مقاربة شاملة إلدارة الموارد المائية ت"يعّرف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على أنها 

انظر مصرف التنمية اإلفريقي وصندوق ." استعماالت متضاربة ويدخل في األنظمة اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية
 .iii .ص أعاله 5التنمية اإلفريقي، الحاشية 



، تهدف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية إلى ضمان تنمية المياه واألرض جاء سابقًا وكما 
رتبطة بها وإدارتها، وذلك عبر بلوغ الحد األقصى من الرفاه االقتصادي والموارد الم

  294.واالجتماعي من دون التنازل عن الحفاظ على استدامة األنظمة البيئية األساسية

 إن اإلدارة المستدامة والفاعلة للمياه تتطلب تخطيطًا جيًدا؛ ما معناه أنه ينبغي ،  في الواقع
 تحمل شرًحا مفصالً عن الطريقة التي تطوير خططية على كل من السلطات التشريع

نتيجة لذلك، قد تنص تشريعات المياه على و. ستعتمدها في إدارة موارها المائية وتنظيمها
التي يتوجب على السلطات تنفيذها - خطط أحواض وخطط وطنية وإقليمية-أنواع الخطط

يعات أيًضا على الطريقة التي قد تنص التشر. وعلى المواضيع التي يتعين عليها معالجتها
  .يجب أن تُجمع من خاللها المعلومات الضرورية لتطوير هذه الخطط

  وغالًبا ما تترافق الئحة المبادئ اإلرشادية بمجموعة محددة من األولويات في استخدامات 
 رأس هذه األولويات، يأتي االستخدام الشخصي والمنزلي، يليه تأمين المياه علىو. المياه

وفي . ويختلف الترتيب ضمن هذه الفئة بحسب البلد المعني. مواشي ثم للزراعة والصناعةلل

                                                            

اآلسيوي لإلدارة المتكاملة للموارد تعريف مصرف التنمية .  أعاله17 الحاشية، المياهل  العالمية في مجاالشراكةانظر  294 
المائية يوازي هذه المقاربة ويعّرف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على أنها عملية لتحسين تخطيط المياه والموارد المائية 

تصادية  وذلك بهدف رفع الفوائد االقأحواض األنهاروالحرجية وموارد األرض والحفاظ عليها وتطويرها وإدارتها في إطار 
وتعالج اإلدارة . والرفاه االجتماعي إلى الحد األقصى، بطريقة عادلة، من دون التضحية باستدامة األنظمة البيئية األساسية

  .المتكاملة للموارد المائية المسائل المتعلقة بكمية المياه السطحية والجوفية ونوعيتها وفرص استعمالها المشترك

تربط السياسة الالمركزية باإلدارة المتكاملة للموارد المائية في . 19 .ص أعاله، 6حاشية انظر مصرف التنمية اآلسيوي، ال
يتعين تنفيذ اإلدارة المركزية للموارد المائية في إطار أحواض األنهار ذلك أن األحواض النهرية، وأحواض : "العبارة التالية

مصرف التنمية اآلسيوي،  انظر."  تتيح إدراة الموارد المائيةالمياه الجوفية في بعض األحيان، تشكل الوحدة الطبيعية التي
  .19 .صالمرجع نفسه 



هذا اإلطار، قد تتجه التشريعات إلى معالجة طرق ضمان حق الفقراء والمجموعات المعوزة 
هذا قد جاء تفصيل و.  الشخصي والمنزلياستخدام المياه على المستوىفي المجتمع في 

 في القسم ان في االستفادة من المياهبر المفهوم األوسع لحق اإلنسالموضوع الذي بات ُيعت
  . أدناه4.10

يحدِّد جنوب أفريقيا القانون القومي المتعلّق بالمياه في  إعالن والجدير بالذكر أيًضا هو أن  
أن أحد أهدافه هو ضمان حماية موارده المائية واستخدامها وتنميتها وإدارتها والتحكم بها 

تُعتبر حماية ." وجبات الدوليةالممطابقة "ذ في االعتبار، من بين عوامل أخرى، بطرق تأخ
وجبات الماألنظمة اإليكولوجية للموارد المائية عادة خطوة تشريعية وطنية تمهد إلدخال 

ومع ذلك، ليست الموارد المائية كلها مشتركة 295.الدولية المفروضة على دولة ما حيز التنفيذ
 المرة األولى التي يتطرق فيها افريقيأجنوب الخاص بفربما يشكل الشرط  ،لذلك. بين الدول

  296.ة مادولتابعة لوجبات دولية متشريع دولي خاص بالمياه إلى 

  

   تنظيم استخدامات المياه4.4

نة أيًضا على مسؤولية َمعام على المياه الوطنية، فهي مؤت  بما أن الدولة هي المؤتَمن ال
ل ومفيد، كما أنها مسؤولة عن تنظيم استخدام أنواع المياه كافة في تخصيص المياه بشكل عاد

                                                            

 جامعة مانشستر منشورات (Principles of International Environmental Law 9 1انظر فيليب ساندز،  295 
1994.(  

ياه في الصين القانوَن الصيني  من قانون الم78وكما سبق، تُخضع المادة . 294 .ص أعاله، 204تاين الحاشية سانظر  296 
  .المحلي للمعاهدات واالتفاقيات التي أبرمتها الصين والتي تتعلق باألنهار والبحيرات الدولية



تحتوي معظم القوانين قاعدة عامة تحتم على أي شخص يود و. الدولة ودفقها وإدارتها
استخدام المياه أو إقامة بنى تحتية مائية الحصول على ترخيص يصدر عن الحكومة وفقًا 

  .لمعايير وإجراءات خاصة واضحة وشفافة

 الواجبويصف هذا الترخيص أنواع استخدامات المياه المسموح بها وكمية المياه   
بها ومدة ينبغي على حامله االلتزام استخدامها والمعايير الخاصة بالمياه التي 

الرسوم المتوجبة إلى جانب كما يصف اإلجراءات التي يجب إتباعها لتجديده 297الترخيص،
المياه  اه الجوفية، فالمساحة المناسبة والكمية الفعلية منأما بالنسبة إلى المي. للحصول عليه

 عاملين آخرين يجب النظر فيهما تشكالنالمسحوبة من الطبقة الصخرية المائية المعنية قد 
إشارة إلى أن بعض البلدان ال تحتم الحصول على . قبل اتخاذ القرار في منح الترخيص

 باإلضافة إلى ذلك، تعفي .نةمائية حدوًدا معيتراخيص إن لم يتعدَّ عمق الطبقة الصخرية ال
معظم التشريعات االستخدامات المنزلية، ضمن مستوى محدد في اليوم، من طلب 

وتشمل المواضيع األخرى التي يجب النظر فيها إجراءات محاربة القرارات 298.ترخيص
  .المسيئة للحق في استخدام المياه

مياه، هي التشريعات تقوم بإعداد لدان التي   ومن بين المشاكل التي تواجهها معظم الب
الطريقة التي يجب اتباعها في التأكد من طرق استخدام المياه التي كانت قائمة قبل اعتماد 
                                                            

  . سنة وهي قابلة للتجديد30 سنوات و10في معظم التشريعات، تتراوح مدة الترخيص بين  297  

 من االستخدامات التي ال تتطلّب ترخيًصا 6أرمينيا تورد  من قانون المياه في 22 وفقًا لما جاء سابقًا، فإن المادة 298
ويكمن سبب اعتمادها في أن هدفها ليس تحقيق " استخدام المياه الحر"تقع هذه االستخدامات تحت عنوان . لالستفادة منها

تجاريين واستخدام وهذه االستخدامات هي الترفيه والسباحة والرياضات المائية وصيد األسماك والصيد البري غير ال. الربح
مياه األمطار المتساقطة على أراضٍ خاصة واستخدام المياه للسيطرة على الحرائق واستخدام دفق المياه للحفاظ على التوازن 

  .البيئي لخدمة األهداف الصحية



قد يكون بعض حقوق استخدام المياه تلك تقليدًيا أو مألوفًا اكتسبته . التشريع وتنظيمها
مياه، وقد يكون بعضها اآلخر اكتُسب المجموعات المحلية قبل وقت طويل من اعتماد قانون ال

اإلجراءات المفصلة أكثر من ضرورية لضمان العدل تُعتبر و. بفعل االستخدام عبر السنوات
والمساواة والفاعلية والشفافية عند الموافقة على بعض طرق االستخدام أو رفضها جملة 

  299.وتفصيالً

جتها في تشريعات المياه، ومن بينها أن تتم معالإلى   ثمة بعض المسائل األخرى التي تحتاج 
نقل الحق في استخدام المياه إلى طرف ثالث والشروط التي تتم عملية النقل هذه بموجبها؛ 
. ذلك إضافة إلى الظروف التي ُيفقد في ظلها الحق في استخدام المياه أو ُيعلق وُيعدل أو ُيلغى

أظهرت أن النقل يتطلب إذنًا مسبقًا وتجدر اإلشارة إلى أن الحاالت التي تمت دراستها كلها 
 غير أن التشريعات المائية ال تسمح كلها بانتقال حق .من الحكومة التي تتمتع بحق رفضه

أما األسباب .  وقد يشكل النقل سبًبا في رفض منح الترخيص،االستخدام إلى طرف ثالث
الذي ُمنح الترخيص األخرى لالمتناع عن منح ترخيص أو تعليقه، فتضم عدم استخدام المياه 

بشروط الترخيص، ويعتمد ذلك على  من أجله وذلك لمدة محددة متواصلة، وعدم االلتزام
  300.حكم صادر عن المحكمة؛ وعدم استخدام الحق الممنوح ضمن مدة محددة من الوقت

                                                            

دامات القانونية االستخ" من القانون القومي المتعلق بالمياه في جنوب أفريقيا حول 35-32في هذا اإلطار انظر المادتين 299 
 أن هذه االستخدامات يجب أن تكون قد تمت في أي وقت ضمن السنتين اللتين تسبقان 32يرد في المادة ." القائمة للمياه

  . فتدرج إجراءات مفصلة للتأكد من هذه االستخدامات35أما المادة . تاريخ اعتماد القانون القومي المتعلق بالمياه

برايان راندولف وروث منزن ديك، منشورات المعهد الدولي ألبحاث السياسات  (Negotiating Water Rightsانظر  300 
  ). 1992انظر أيًضا شاتراباتي سينغ منشورات المعهد الهندي للقانون وسويت وماكسويل ليميتد ). 2000الغذائية 



 الشخص وتمنح بعض قوانين المياه الحكومات الحق في تعديل الترخيص في حال كان  
وإن لم يكن السبب في . ستخدم من المياه كمية أقل مما يسمح به الترخيصالذي حصل عليه ي

تعديل الترخيص هو استعمال الشخص من المياه كمية أقل مما يسمح به هذا الترخيص أو لم 
قد تحتاج باإلضافة إلى ذلك، 301.ن حالة طارئة، فالتعويض قد ُيدفع لحامل الترخيصمينتج 

 ةالحكومة، وهي المؤتمن العام، في حاله ينبغي أن تُناط أنمسألة إلى أن تطرح التشريعات 
سلطة تعليق الحق أو تعديله وإعادة ترتيب استخدامات المياه ب،  مثالًالطوارئ، كالجفاف

  .بحسب أولويتها من دون وجوب التعويض
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وتشمل . الُمقترحة  حماية الموارد المائية هي عنصر آخر يجب أن تعالجه التشريعات 
  :الحماية

 302تفادي مصادر التلوث النقطية والتلوث غير المحدد المصدر والقضاء عليهما؛ 

 تنظيم التخلص من مياه الصرف والنفايات األخرى؛ 

 وجه خاص ممارسات زراعة األراضي؛تنظيم استخدام األراضي وب 

                                                            

-Water Rightsوف كايت، لتحليل بعض المشاكل في ما خص الحق في االستفادة من المياه، انظر كريس بيري وجي 301 

Importance, Difficulties, and New Approaches to Data Collection and Analysis ،24 المياه الدولية 
341) 1999.(  

قانون استخدام مجاري المياه الدولية في األغراض غير هو ذاك الوارد في " تلوث" إن التعريف األكثر شيوًعا لمصطلح 302
 من القانون 21وتعّرف المادة ). 1997،  700  النظام المتكامل إلدارة المكتبات36(ه األمم المتحدة المالحية الذي وضعت

  .بأنه التغيير المضر في تركيبة المياه أو نوعيتها والناتج بشكل مباشر أو غير مباشر من السلوك البشري" التلوث"



 في ما  وخصوًصا اعتماد إجراءات مفصلة إلدخال معايير نوعية المياه حيز التنفيذو
  .الستخدامات المنزليةيتعلّق با

يجب أن تحدد و303.  قد تتم معالجة هذه المسائل تحت مظلة اإلدارة البيئية للموارد المائية
الوطنية والمناطقية (التشريعات الطرف أو األطراف على كل من المستويات الحكومية 

  .المسؤولة عن ضمان حماية نوعية المياه) والمحلية

 بعض التشريعات كتلك المعتَمدة في أرمينيا إلى توسيع مفهوم الحماية لتطلب حماية ولجأت
قد يتخطى المياه ليشمل الحيوانات مماثل فنظام إيكولوجي . النظام اإليكولوجي المائي

 بشكل ال يضر بمصدر ينبغي استخدامهاوالنباتات واألراضي المجاورة لمصدر المياه والتي 
رة إلى أن مفهوم حماية النظام اإليكولوجي كامالً صدر في مؤتمر مار وتجدر اإلشا304.المياه

حماية المياه والنظم اإليكولوجية  "تهدف إلىدل بالتا حيث اتُفق على أن التشريعات يجب أن 
 وكما سبق أن رأينا، إن توجيهات االتحاد األوروبي والتشريعات 305."المتعلقة بالمياه

المتعلق بالمياه والصحة، حددت شروطًا أقسى في ما خص األوروبية األخرى كالبروتوكول 
حماية المياه الجوفية تحتاج إلى قواعد أكثر تفصيالً ألنها مع اإلشارة إلى أن . نوعية المياه

ويعود ذلك إلى تدفق . أكثر تعرًضا من المياه السطحية للتلوث وألنواع األخرى من األمراض
ظهور التلوث والمشاكل األخرى باه السطحية ما يتسبب بوتيرة أبطأ من المي"المياه الجوفية 

بوتيرة أبطأ أيًضا وفي تقليص القدرة الطبيعية للطبقات الصخرية المائية على 
                                                            

 المجلة Environmentally Sound Water Management and Development ،9انظر يحيا عبد المجيد،  303 
  ).1993 (155الدولية لتنمية الموارد المائية 

 أعاله ودايفد هانتر 41، انظر مالين فالكنمارك، الحاشية "النظام اإليكولوجي" لالطالع على تحليالت مفصلة لمفهوم 304
  . أعاله257وجايمس سالزمان ودوروود زالكي الحاشية 

  .11 .ص أعاله، 3 انظر الحاشية 305



إن  باإلضافة إلى ذلك،307. إشارة إلى أن تلوث المياه الجوفية غير قابل لإلصالح306."التنقية
تحتاج إلى قواعد حماية )  األحفوريةالطبقات الصخرية المائية(المياه الجوفية غير المتجددة 

وتعالج بعض التشريعات االستدامة البيئية للموارد المائية بفرضها تخصيص 308.أكثر صرامة
وتدل 309.وذلك بهدف الحفاظ على النظام اإليكولوجي لألنهار" محميات"أجزاء منها لتصبح 

تعين على التشريعات أن هذه التطورات على أن معايير حماية الموارد المائية تتقدم؛ لذلك، ي
  .تكون مرنة بشكل كاٍف الستيعاب هذه المعايير المتطورة

  ثمة مفهومان عرفا تقدًما عبر الوقت وقد بدأ االنتباه يتحول إليهما في إطار التشريعات 
واعترف إعالن ريو بالمبدأ الوقائي فأدرج ". الملوث يدفع"المائية وهما المبدأ الوقائي ومبدأ 

من أجل حماية البيئة، يجب أن تطبق "يرد في هذا المبدأ . 15اصا حمل الرقم فيه مبدأ خ
ففي األماكن المهددة بأضرار خطيرة أو غير . الدول المقاربة الوقائية وذلك وفقًا إلمكانياتها

                                                            

 Protecting a Hidden Treasure: The U.N. International Law Commissionانظر غابريال اكنشتاين،  306 

and the International Law of Transboundary Ground Water Resources ،5 قانون وسياسة التنمية 
  ).2004 (5المستدامة 

مان، الحاشية ل، في منشورات سEssential Concepts for Groundwater Regulators انظر ستيفن فوستر، 307
 Groundwater in Urbanانظر أيًضا ستيفن فوستر وأدريان لورنس وبرايان موريس، . 15 .ص أعاله، 163

Development-Assessing Management Needs and Formulating Policy Strategies ورقة البنك الدولي ،
؛ وستيفن فوستر وجون شيلتون وماركوس مونش وفرانكلين كاردي ومانويل )1998ك الدولي البن (11، 390التقنية رقم 

 Groundwater in Rural Development- Facing the Challenges of Supply and Resourcesشيفلر، 

Sustainability 2000البنك الدولي  (463، ورقة البنك الدولي التقنية رقم.(   

 Guidelines for Development and Management of Groundwater Resources in Arid andانظر  308 

Semi-Arid Regions ،8 1992 (145 المجلة الدولية لتنمية الموارد المائية.(  

  . حول مفهوم المحميات في جنوب أفريقيا2.143.1 انظر أعاله القسم 309



قابلة لإلصالح، يجب أال يتم اتخاذ االفتقار إلى اليقين العلمي حجة لتأجيل تنفيذ اإلجراءات 
  310."الكلفة والهادفة إلى تفادي التدهور البيئيالمعقولة 

  فالسبب األساسي في اعتماد المبدأ الوقائي هو طبيعة الضرر غير القابل لإلصالح الالحق 
، وعلى غرار ما جاء سابقًا311.بالبيئة والقيود المالزمة آلليات إصالح هذا النوع من الضرر

 ركائز حماية كإحدىالمبدأ الوقائي فإن توجيهات االتحاد األوروبي تدعو إلى استخدام 
  .وتُعتبر إدارة الموارد المائية المستدامة بالغة الصعوبة إن تم تجاهل المبدأ الوقائي312.البيئة

فهو يعتمد على الركيزة البسيطة التي تقع بموجبها مسؤولية تسديد " الملوث يدفع"  أما مبدأ 
. اليف تنظيفه على َمن يتسببون بهتكاليف إجراءات تفادي التلوث وإدارته وتقليصه وتك

 توصياته الدول إلى دعا من خاللويعود أصل هذا المبدأ إلى مؤتمر مار دل بالتا الذي 
ل الملوث التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتلوث، قدر اعتماد المبدأ العام الذي ُيحمِّ"

 يتحمل، في المبدأ، كذلك، فقد ورد في إعالن ريو أنه يتوجب على الملوث أن313."اإلمكان
                                                            

لقانون البيئة الدولي؛ انظر وقائي ُيعتبر المبدأ العام المبدأ البات . 277أعاله  إعالن ريو، انظر الحاشيةلالطالع على  310 
The precautionary Principle in International Law-the Challenge of Implementation)  دايفيد فريستون

ظام المتكامل  الن31انظر، مثالً، مقدمة اتفاقية التنوع البيولوجي ). 1996وهيلين هاي منشورات كلوير للقانون الدولي 
 من اتفاقية األمم المتحدة 3.3؛ المادة )1993 ديسمبر 29والتي ُأدخلت حيز التنفيذ في ) (1992 (818إلدارة المكتبات 

 29والتي ُأدخلت حيز التنفيذ في ) (1992 (818 النظام المتكامل إلدارة المكتبات 31اإلطارية المتعلقة بتغيير المناخ 
  .122انظر الحاشية أعاله  ماية واستخدام مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية؛ واتفاقية ح)1993ديسمبر 

الالئحة العامة رقم ) سلوفاكيا-هنغاريا(ناجيماروس -انظر محكمة العدل الدولية، القضية الخاصة بمشروع كابسيفوكو 311 
  .140، المقطع 1997 سبتمبر 25، 92

   . أعاله310دم المبدأ الوقائي وإطاره، انظر منشورات فريستون وهاي الحاشية لالطالع على مناقشة مفصلة عن تق312 

  .27 .ص أعاله، 3 انظر الحاشية 313



دعت سياسات المياه التي وضعها البنك الدولي وسياسات مصرف التنمية 314.تكاليف التلوث
ويتم إدراج 315.اإلفريقي إلى إدراج هذا المبدأ ليصبح جزًءا من نظام إدارة الموارد المائية

أنه سيكون  غير ، واألدوات الوطنية األخرى316ينتن الدوليتيهذا المبدأ تدريجًيا في االتفاقي
  .محصوًرا في الحالة األخيرة برسوم التخلص من مياه الصرف كما هو الحال في الصين
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فإقامة . المياهال تتعلّق فقط بقانون مياه اللتأمين خدمات إن مسألة تنظيم األعمال الالزمة   
بالبناء وشراء األرض وقانون البيئة  مشاكل قانونية تتعلق انوتنظيمها يطرحاألعمال هذه 

. عامةبأعمال  في حال كان األمر يتعلق ،وقانون تقسيم المناطق وقانون المشتريات الحكومية
نوعية المياه وكميتها في يتعين على قوانين المياه أن تعالج هذه المشاكل ألن هذه البنى تؤثر و

ئية األشخاص أو الجهات المخولة لذلك، يبدو ضرورًيا أن تحدد التشريعات الما. ودفقها
يمكن معالجة هذه المسألة، . وإجراءات الحصول على التراخيص لتنفيذهااألعمال تشغيل هذه 

على سبيل المثال ال الحصر، من خالل تقديم طلب للحصول على الترخيص من السلطة 
                                                            

على السلطات الوطنية أن تبذل جهًدا لتعزيز "يرد في هذا المقطع . 16 أعاله، المقطع 310انظر إعالن ريو، الحاشية  314 
ت االقتصادية مع األخذ في االعتبار المبدأ القائل بوجوب تحمل الملوث تكاليف عملية تدويل التكاليف البيئية واستخدام األدوا

  ." التلوث الذي يتسبب فيه مع مراعاة المصلحة العامة ومن دون التعرض للتجارة واالستثمار الدوليين

  .22 .ص أعاله، 5، ومصرف التنمية اإلفريقي الحاشية 59 .ص أعاله، 4انظر البنك الدولي، الحاشية 315 

) 5 (2 أعاله ، المادة 122الحاشية ،  انظر مثالً اتفاقية حماية واستخدام مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية316
والُمدرج في ) 2003 نوفمبر، 29الُمبرم في (انظر أيًضا بروتوكول التنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا ). ب(
.http://www.eac.int/lvdp/Protocol_LV_Basin.pdf  

 



غير . لخاصالحكومية ذات الصلة إن كانت األعمال ستنُفذ على يد طرف ينتمي إلى القطاع ا
  .أنه يتعين على الكيانات العامة والخاصة مًعا أن تلتزم بالقوانين واألنظمة في هذا اإلطار

التي تعود ملكيتها   ويضع التشريع على عاتق الحكومة مسؤولية استخدام البنى التحتية للمياه 
كين من القطاع  بينما يحمل المال،الدولة وحمايتها واستثمار رؤوس األموال فيها وسالمتهاإلى 

ويشمل مالكو القطاع الخاص رابطات مستخدمي  . العائدة لهمالتحتيةالبنى الخاص مسؤولية 
وتفرض بعض . المياه التي ُيسمح لها في بعض البلدان أن تبني بناها التحتية للمياه وتشغلها

. ية مميزةالتشريعات على الدولة أن تملك البنى التحتية للمياه التي تتمتع بأهمية استراتيج
قطاع الخاص والتأكد من مطابقتها التابعة للوتضطلع الحكومة بسلطة مراقبة البنى التحتية 

 بما فيها متطلبات تقييم آثارها البيئية وعملها ،للمعايير والتراخيص ومتطلبات التسجيل
  317.وسالمتها

خضع عادة ألدوات إن المسائل المتعلقة بالبنى التحيتة للمياه معقدة وتوتجدر اإلشارة إلى   
إلى سياسات البنك المائية ورقة البنك الدولي حول سياسة إدارة الموارد وتشير . قانونية كثيرة

وهي تشمل السياسات المتعلقة بالتقييم البيئي وخطط العمل . الدولي المتعلقة بالموارد المائية
الدولية والسكان  ومشاريع العمل على الممرات المائية وإعادة التوطين القسريالبيئية 

                                                            

 Environmental Impact Assessment ofحول الحاجة إلى إجراء تقييم لآلثار البيئية، انظر سيسيليا تورتاخادا،  317 

Water Projects in Mexico ،16 أيًضا برادلو وبالمييري  انظر). 2000 (73 المجلة الدولية لتنمية الموارد المائية
 A Farmer-Friendly Damماك كاي، . بيزانييللو وجينيفير م. ر أيًضا جون دانظ. 258مان، الحاشية أعاله لوس

Safety Evaluation Procedure as a Key Part of Modern Australian Water Laws ،28 90 المياه الدولية 
)2003.(  



األصليين والموارد المادية والثقافية وسالمة السدود وطرق إشراك المنظمات غير الحكومية 
  318.وتقليص الفقر واإلفصاح عن المعلومات
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  تتطرق التشريعات المائية بإسهاب إلى موضوع الترتيبات المؤسسية للتعامل مع الموارد 
 هذه الترتيبات وكالة حكومية أو أكثر لتكون مسؤولة عن الموارد المائية وتحدد. المائية

وتهتم بتخصيص حقوق االستفادة من المياه ومراقبتها وإعداد الخطط والمشاريع والسياسات 
: وأشار القسم السابق من هذه الدراسة إلى تنوع هذه الوكاالت. وأحكام إدخالها حيز التنفيذ
ومهما كان الخيار، فيجب أن يتم توضيح . نية والوكاالت والهيئاتالوزارات والمجالس الوط
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن .  في المسؤولياتتداخلأو ازدواج  أيحدود المسؤولية لتفادي 

فإن : "لبنك الدولي للمياهاسياسة وكما أشارت . يتم منح الكيان استقاللية مالية وإدارية
 مهًما في إعادة هيكلة وكاالت الخدمة العامة، وهو التجارب السابقة تظهر أن ثمة مبدأ

تحويلها إلى وحدات مستقلة مالًيا تتمتع بسلطة لفرض الرسوم وجبايتها وبحرية اإلدراة من 
  319."دون أي تدخل سياسي

                                                            
الحظت . 22اشية أعاله  الح4.07، والسياسة التشغيلية 116 .ص .المرفق د، 4 انظر البنك الدولي، الحاشية أعاله 318

 Dams and اللجنة العالمية للسدود،انظر . مجموعة أكبر من المشاكل الناشئة عن بناء السدود اللجنة العالمية للسدود

Development-A New Framework for Decision-making (the Report of the World Commission on 

Dams)  206)  منشوراتEarthscan Ltd. 2000(.  

  

  .55 .ص أعاله، 4 انظر البنك الدولي الحاشية 319



  يجب أن تنعكس الترتيبات المؤسسية أيًضا على المركزية اتخاذ القرارات والمشاركة 
المراكز الحكومية العليا أال تقوم "على مبدأ مفاده أنه يتعين على وتعتمد الالمركزية . العامة
وينعكس ذلك في تشكيل سلطات إلدارة األحواض 320."يمكن القيام به في مراكزها الدنيابما 

يجب أن يحدد التشريع 321.تكون مسؤولة عن تطوير خطط إدارة المياه لكل سد على حدة
ومن شأن التمثيل .  الحوض ومسؤولياتهابوضوح حدود مستجمعات المياه وتركيبة سلطة

  .           العام في هذه الوكاالت أن يعزز دورها ويؤمن أساًسا لدعم قراراتها

ويدخل مبدآن من مبادئ .   وقد تمتد مسؤوليات هذه الكيانات إلى إدارة الحوض وحمايته
  .دبلن في مقاربة الالمركزية والمشاركة العامة في إدراة المياه

ت رابطات مستخدمي المياه بموجب غالبية التشريعات، لتكون وحداٍت قانونية تضطلع   تأسس
بمسؤولية تشغيل منشآت الري في مقاطعاتها وصيانتها وبمسؤولية جباية رسوم 

. باإلضافة إلى ذلك، تمتد سلطة هذه الرابطات في بعض البلدان إلى إمدادات المياه322.المياه
تزيد من إمكانية صيانة النظام الذي يديرونه وتؤدي إلى  "وُيعتبر أن مشاركة المستخدمين

                                                            

  .15 .صانظر المرجع نفسه 320 

 International arrangements for Integrated River Basin Management ،5جاسبرز، . و. انظر فرانك ج321 
  ).2003 (77سياسة المياه 

 User Organizations for Sustainableظر مناقشة دور رابطات مستخدمي المياه ومسؤولياتهم، انلالطالع على  322 

Development،  فيجاي جاغاناثان وروث ماينزن ديك،. أشوك سوبرامانيان، ن (354الورقة التقنية للبنك الدولي رقم 
انظر أيًضا بيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة، .  أعاله171لمان، الحاشية ؛ وس)1997منشورات البنك الدولي 

إدارة "تُعرف عميلة نقل أجزاء من نظام الري إلى رابطات مستخدمي المياه لتشغيلها وإدارتها عادة بـ.  أعاله14ة الحاشي
 Case Studies inللمزيد من التفاصيل عن هذا المفهوم، انظر دايفيد غرونفلدت ومارك سفندسن، ." الري بالمشاركة

Participatory Irrigation Management ) 2000الدولي معهد البنك.(   



باإلضافة إلى ذلك، 323."ترابط المجتمع وتقويته بطرق قد تمتد إلى نشاطات تنموية أخرى
فبسبب توجه األنظمة الخاضعة إلدارة الرابطات إلى المستهلك، فهي قادرة على تأمين خدمة 

  324.يف هذه الخدمةمن نوع أفضل وعلى تعزيز اإلرادة لتسديد تكال

  تكون اإلجراءات المفصلة عن تشغيل رابطات مستخدمي المياه وعالقاتها بالسلطات 
أما القوانين الداخلية لرابطات مستخدمي المياه، 325.الحكومية مدرجة في نظام فرعي منفصل

. فتحوي تفصيالً عن مسؤوليات الرابطة وعن عالقة األعضاء بلجنتهم التنفيذية وببعضهم
 العالقة بين رابطة مستخدمي المياه ووكالة إلى توضيحاتفاقيتا االمتياز والتحويل  وتهدف

وتحدد هذه االتفاقيات أيًضا مستوى نظام الري الذي يتم تحويله إلى كل من . الري أو المياه
، تحويل ملكية النظام بذاته إلى مع ذلك، فقد يتم في بعض البلدانو326.رابطات استخدام المياه

أضف إلى ذلك، فإن 327.ستخدمي المياه بدالً من نقل التشغيل والصيانة فحسبرابطات م
وباإلضافة . بعض قوانين المياه تحوي أحكاماً خاصة بتأسيس اتحاد لرابطات مستخدمي المياه

                                                            

  .44 .ص أعاله 4انظر البنك الدولي، الحاشية  323 

  55 .ص انظر المرجع نفسه  324

  . أعاله171مان، الحاشية ل انظر س 325

 Transferringانظر أيًضا كيث أوبليتاس وريموند بيتر، .  أعاله170انظر غوريز وسوبرامانيان وسيماز، الحاشية  326 

Irrigation Management to Farmers in Andhra Pradesh, India 449، الورقة التقنية للبنك الدولي الرقم 
  ).1999البنك الدولي (

انظر ريناتو .  في شيلي مثالً، يمكن تحويل ملكية نظام الري والصرف بما فيه السدود إلى رابطات مستخدمي المياه327
انظر ). 1994، عهد الدولي إلدارة الريالم (8، 3 الرقم Short Paper، سلسلة Chilean Water Policyغازموري، 
 2، الرقم Short Paper، سلسلة Privatization of Irrigation Schemes in New Zeelandفارلي، . أيًضا بيتر ج

  ). 1994، المعهد الدولي إلدارة الري(



إلى فوائد وفورات الحجم، يمكن أن يتم توكيل االتحادات بمسؤوليات التشغيل والصيانة في 
لري وفي حل نشوب الخالفات بين رابطات استخدام المياه المستوى التالي من نظام ا

وباإلضافة إلى هذه الكيانات، تحوي بعض التشريعات أحكاماً خاصة بتشكيل 328.المختلفة
هيئات استشارية حيث يتم تمثيل الوحدات والمنظمات كلها المهتمة بالمياه، بما فيها منظمات 

هذه الهيئات الحكومية الحكومة في إعداد تساعد . المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية
المشاركة وفي الواقع، إن . سياسات المياه والبرامج والخطط وفي تنسيق عمليات تنفيذها

العامة في تصميم سياسة المياه وتشريعاتها وتنفيذها تعتبر اليوم عنصًرا مهًما في ضمان 
  329.نجاح السياسات والتشريعات

  

   الماليةدابير الت4.8

إدراة مجال تشكل تحدًيا هائالً في التي تكاليف المياه ثمة مشكلة ن المشاكل المعقدة،   من بي
 وإدارة 331والهدف من فرض الرسوم هو اعتبار المياه سلعة اقتصادية330.الموارد المائية

                                                            
  . أعاله47انظر أيًضا غارسيا بيتانكور، الحاشية . 23 .ص أعاله 171مان، الحاشية ل انظر س 328

 The Participatory Regime of Waterانظر أيًضا آنا باريرا، .  أعاله276انظر ديللي بريسكولي، الحاشية  329 

Governance in the Iberian Peninsula ،28   2003 (350المياه الدولية.(  

ل التراخيص أو تجديدها باإلضافة إلى تكاليف المياه، تفرض بلدان كثيرة رسوًما على إصدار تراخيص مياه وعلى تحوي 330 
  .وعلى تراخيص التخلص من مياه الصرف

  .  أعاله14انظر بيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة، الحاشية  331 



ينص 332.الطلب وتشجيع ترشيد استخدام المياه وزيادة العائدات بهدف تشغيل النظام وصيانته
 أن يتّم تحديد تكاليف المياه عند مستوى مناسب لتغطية التكاليف المتعلقة معظم القوانين على

وبما أن بعض الثقافات تعتبر المياه هبة سماوية ال 333.بتشغيل البنى التحتية للمياه وصيانتها
يجب أن تُفرض عليها التكاليف، يتم فرض التكاليف بشكل رسوم مقابل الحصول على 

  334.المياه بحد ذاتهاعلى  الحصول الخدمة، وليس بالضرورة مقابل

  ومن بين العناصر التي يتم أخذها في االعتبار في إطار فرض تكاليف المياه، هو حجم 
وتطبق هذه . حدوًدا معّينةالمياه المستخَدمة، فتتم زيادة األسعار مقابل استخدام كميات تتخطى 

بأنه قد تم اعتماد مقاربات المقاربة على االستخدامات المنزلية والصناعية والري؛ علًما 
وتشمل هذه المقاربات، حجم المساحة . كمية المياه المقدمة في إطار الريأخرى إلى جانب 

الفصل الممطر وفصل (المروية ونوع المحصول المروي والفصل الذي يتم في خالله الري 
مياه  بعض القوانين مصدر العتبروت. 335)الجفاف على أن تزيد التكاليف في فصل الجفاف

على المياه تلك المفروضة من كلفة أعلى على المياه الجوفية ، فتفرض، على أساسه، عامالً
 فتفرض على المناطق األبعد ،أخرى موقع تقديم الخدمة عامالًبينما تعتبر قوانين  .السطحية

                                                            

 Water as an Economic Good and Demandسافينيج وبيتر فان دير زاغ، . ج.انظر هوبرت ه 332 

Management-Paradigms and Pitfalls ،272002 (98ولية  المياه الد.(  

للمزيد من المعلومات عن المقاربات الخاصة بتكاليف المياه حول العالم، انظر منشورات دينار وسوبرامانينان، الحاشية  333 
  .  أعاله62

  . أعاله239انظر منشورات فاروقي وبسواس وبينو الحاشية  334 

 Irrigation Water-Principles and Cases fromانظر ياكوف تسور وتيري رو ورشيد دوقلي وأرييل دينار،  335 

Developing Countries)  2004موارد للمستقبل.(  



تم وتُحَدد تكاليف المياه في عدد كبير من البلدان في نظام منفصل بدالً من أن ي. تكاليف أكبر
  .تحديدها في قانون المياه نفسه، ذلك أن تحديث تنظيمٍ ُيعتبر أسهل من تعديل قانون

  شكّل تحديد سعر المياه المشكلةَ األصعب التي شهدها قطاع المياه وخصوًصا في ما يتعلق 
، فيخصص له حوالى يأخذ الري الحّيز األكبر في مجال استخدامات المياه336.بتكاليف الري

 في المئة للبلدان 80ن االستخدام العالمي للمياه، منها ما يزيد عن  في المئة م73
 في المئة من 10وال يدفع المستخدمون أكثر من 338تدعم معظم البلدان مياه الري،337.النامية

وذلك على الرغم من أن قوانين المياه، في عدد كبير من هذه البلدان، 339.التكاليف التشغيلية

                                                            
 Water Pricing and Water Sector Information Study in أمبوماه. انظر مثالً فيليب غيو بواكيي وبن ي  336

Ghana ،28 2003 (11 المياه الدولية.(  

  ).1992البنك الدولي  (100، التنمية والبيئة 1992العالم  انظر البنك الدولي، تقرير بشأن التنمية في 337

يتخطى إنفاق الحكومة لتشغيل مشاريع القنوات المتوّسطة والكبيرة وصيانتها  تُعطي ساندرا بوستل مثال الهند حيث  338
 دعم التكاليف ومن شأن).  مليون دوالر أميركي816( روبية 23.5إجمالي اإليرادات التي تم جمعها من المزارعين بحوالى 

يحدد المسؤولون عن الري في الهند تكاليف المياه بحسب مساحة قطع األرض التي يملكها المزارعون . أن يرفع هذا الرقم
باإلضافة إلى ذلك، فإن . والمحاصيل التي يزرعونها فال تعتمد المبالغ المدفوعة على كميات المياه المستعملة في الحقول

 إلى حد أنها ال تؤثّر في قرارات اإلدارة التي -  في المئة من قيمة المحصول5-2ناهز عادة ت-التكاليف منخفضة أيًضا
  .يعتمدها المزارع

معهد  (167، سلسلة وورلدواتس للتوعية البيئية، Last Oasis-Facing Water Scarcityانظر ساندرا بوستل، 
 ).1992وورلدواتش 

وسيلة لتعويض أسعار الَمزارع "ُيعلل دعم المياه في العادة بأنه . 100 .ص أعاله، 337 انظر البنك الدولي، الحاشية 339
 A Strategy forانظر جيريمي بيركوف، ." المنخفضة والتي يتم التحكم بها إلبقاء أسعار األغذية منخفًضا في المدن

Managing Water in the Middle East and North Africa 36)  1994البنك الدولي.( 



والسبب في هذا الوضع المتأزم هو 340.لة مقابل خدمات المياهتدعو إلى جباية التكاليف كام
 ُيضاف إلى ذلك عدم ،الدائرة المفرغة للفالحين الذين ال يدفعون ألنهم ال يحصلون على المياه

  .التزويد بالمياه بسبب عطل النظام الذي يتعذر إصالحه بسبب نقص األموال

لدول إلى اتباع فرض سعر موحد وقد كان هذا المنطق أحد األسباب التي دفعت ببعض ا
مقابل الحصول على المياه، أكانت للري أو االستخدام المنزلي، فيدفع المستخدمون أو 

وال تخلق هذه المقاربة أي حوافز . المستهلكون السعر نفسه مهما كانت الكمية المستخدمة
تحّول  عاكسةمحوافز الية بل تخلق، عوًضا عن ذلك، عالطلب أو استخدام المياه بفإلدارة 

مرافق المياه حيث تنطبق بشكل أكبر على الدائرة المفرغة هذه و. الوضع من سيء إلى أسوأ
والتسعير في مطاردة يائسة وغير مجدية لبعضها البعض العرض والطلب عناصر  تبقى
تزيد  التي ال يعرف مصيرهانسبة المياه إضافةً إلى أن . السعر الموحدمقاربة  اعتماد بسبب

 تزويدالري ومجال ومن بين أسباب تعزيز رابطات مستخدمي المياه في 341.سوًءااألمر 
على بدور مهم في إدراة المياه؛ أن هذه الرابطات تتوقّع أن تضطلع هو بالمياه األرياف 
  342.التشغيل والصيانة وجمع تكاليف المياهمستوى 

                                                            

 Water Pricing Under Joint Benefits-A Case Study of Accounting forورين كولشريشتا، انظر س 340 

Positive Externalities ،27 2002 (195 المياه الدولية.( 

الفارق بين كمية المياه الموجهة إلى نظام اإلمداد وبين كمية المياه "تُعرف نسبة المياه التي ال يعرف مصيرها على أنها  341 
أم الكمية التي يجري قياسها من المياه ( يعرف مصيرها من خالل االستهالك القانوني أكانت تُقاس باألمتار أم لم تكن التي

)". الموفرة الُمنتجة أو المعالجة وتُطرح منها كمية المياه المستهلكة بشكل قانوني، ويشكل الفارق الكمية المسروقة أو المفقودة
 .7 .ص أعاله، 4انظر البنك الدولي، الحاشية 

 Pillar of Sand-Canللمزيد من التفاصيل عن المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع الري، انظر ساندرا بوستل،  342 

the Irrigation Miracle Last?)  انظر أيًضا ). 1999معهد وورلدواتشInstitutional Reform for Irrigation  



  مشاركة القطاع الخاص4.9

اصة بالمياه في أرمينيا والمكسيك وجنوب ، تنص التشريعات الخ3كما جاء في الفصل 
 وهذا يعود إلى حاجة قطاع.  خدمات المياهتأمينأفريقيا على مشاركة القطاع الخاص في 

إضافةً إلى مكاسب  343المياه إلى إمكانيات مالية ضخمة قد يعجز القطاع العام عن تأمينها
التي تم فيها التعاقد مع القطاع في البلدان القليلة . الفعالية التي قد يحقّقها القطاع الخاص

 344.الخاص بهدف تأمين خدمات المياه، اقتصرت مهامه، عموًما، على تزويد المدن بالمياه
وبما أّن ملكية الموارد المائية تبقى، عادةً، في أيدي السلطات العامة بينما يقتصر دور القطاع 

 ينملية اسم الشراكة بين القطاعالخاص على تأمين الخدمات فقط، غالًبا ما ُيطلق على هذه الع
  : إال أنه جاء على لسان أحد الخبراء في هذا المجال ما يلي345.العام والخاص

ما من ضمانات تؤكد أن الخصخصة سوف تؤّدي فعالً إلى التحسينات المرجّوة على مستوى 
فز كار القطاع من عام إلى خاص ليس من شأنه أن يقّدم الحوافإن مجرد تحويل احت. األداء

وعلى . تقديم استثمارات مالئمة أو تلبية حاجات العمالءأو التنافسية التي تتيح العمل بفعالية 
                                                                                                                                                                                                

and Drainageمان، البنك الدولي لس. أ. مان ملمنشورات فرناندو غونزاليس وس (524نية رقم ، ورقة البنك الدولي التق
2002.(  

 

 ُيقدِّر تقرير الفريق العالمي المعني بتمويل البنية التحتية للمياه كلفة تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثّل بالتخفيض إلى  343
كميات مالئمة من المياه اآلمنة والمعقولة الكلفة والصرف الصحي النصف نسبة الناس الذين ليس لديهم نفاذًا مستداًما إلى 

 Report of the Panel onأنظر المجلس العالمي للمياه، .  مليار دوالر75 مليار دوالر من الرقم الحالي 180بمبلغ 

Financing Water Infrastructure, Financing Water for All 3 ) 2003المجلس العالمي للمياه.(  

 أعاله، 4لالطالع على نماذج مشاريع تزويد المدن بالمياه التي تُشرك القطاع الخاص، أنظر البنك الدولي، الحاشية   344
  .110ص 

، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 2004 للعام 11,097 أنظر، على سبيل المثال، قانون البرازيل الفدرالي  345
  .2.2.5المشار إليها في القسم 



نحو مماثل، إن الخصخصة عاجزة عن تحسين أداء القطاع إذا كانت الحكومات غير مصّممة 
أو غير قادرة على حل هذه المشاكل األساسية، من مثل الفائض في اليد العاملة، السياسات 

االقتصادية الخاصة بتسعير المياه، تمويل توفير المنتجات العامة وغير المدعومة من غير 
  346.الحكومة، والتدخل السياسي المفرط والمقيِّد

خدمات المياه عبر المرافق تأمين لهذا السبب وألسباب أخرى، عالجت بعض الدول مسألة 
 .تويين المالي والقانونيالعامة التي تحظى باالستقاللية كما تخضع للمساءلة على المس

التابعة " مجموعة األدوات لمشاركة القطاع الخاص في المياه والصرف الصحي"وتقّدم 
لمشاركة  انتقاء خيار" وتعالج مجموعة األدوات األولى 347.للبنك الدولي إرشادات أساسية

ة، فالخيارات التي تندرج في إطارها تضّم عقود الخدمات، عقود اإلدار". القطاع الخاص
 348.والتصفية الكاملة أو الجزئية ،والنقل والتشغيل البناء ، عقودعقود االمتيازعقود اإليجار، 

وينبغي أن يكون اإلطار التشريعي لمشاركة القطاع الخاص شامالً بحيث يتطّرق، على سبيل 
ة، البيان ال الحصر، إلى مسألة الثمن، معايير الخدمة، عملية صنع القرار، المراجعة المستقلّ

  349.المنافسة والسياق االجتماعي والثقافي

                                                            
 الشراكة ،Regulation and Private Participation in the Water and Sanitation Sectorديث ريز، جو  346

 4، 1العالمية بشأن المياه، اللجنة االستشارية التقنية، أوراق معلومات أساسية خاصة باللجنة االستشارية التقنية، رقم 
  ).1998ن اإلنمائي الدولي، الشراكة العالمية بشأن المياه، الوكالة السويدية للتعاو(

تصميم وتطبيق خيار لمشاركة "تعالج مجموعة األدوات الثانية . 1997نشر البنك الدولي مجموعة األدوات في العام   347
  ".ما ينبغي أن تغطّيه االتفاقية المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص"أما مجموعة األدوات الثالثة فتعالج " القطاع الخاص

 – Water Projectsى مناقشة وتحليل مفّصلين بشأن هذه الخيارات، أنظر جيفري دلمون،  لالطّالع عل 348

Commercial and Contractual Guide)  ،2001كلوير للقانون الدولي.(  

أنظر أيًضا البنك الدولي، الحاشية . 26، ص 346، وريز، أنظر أعاله الحاشية 4 أنظر دلمون، المرجع نفسه، الفصل  349
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أما العوامل . وبما أن مسألة مشاركة القطاع الخاص معقّدة، ينبغي معالجتها بكل حذر  
التي ينبغي النظر فيها فتتمثّل بالخيارات األفضل للبلد وبالقدرة على تنظيم هذه المشاركة بكل 

  350.فعالية، بما في ذلك اإلمكانية المؤسساتية للبلد
 

   المياهاالستفادة من حق 4.10

  بحماية قطاعاترسوم المياه المالية وترتيباتتقوم إحدى المسائل الناشئة والمتعلقة بال
المجتمع الفقيرة والهشة من خالل تزويدها بالكمية المحددة من المياه، بالرغم من عدم قدرتها 

لة التي تعود بدايتها إلى وعلى غرار ما جاء سابقًا، لقد تطّورت هذه المسأ. على السداد
 حتى أصبحت، منذ ذلك 351المؤتمر الذي عقدته األمم المتحدة بشأن المياه في مار دل بالتا

وتتم، حالًيا، مناقشة هذا . الحين، مفهوًما بحد ذاته يتناول حق اإلنسان في االستفادة من المياه
لدولية التي تدعم الحجة وثمة نظام قائم من الصكوك القانونية ا. المفهوم على نطاق واسع

 ولقد حظيت 352.القائلة بأنه ثمة حق لإلنسان في االستفادة من المياه بموجب القانون الدولي
 الذي قامت به لجنة الحقوق االقتصادية 15هذه المناقشة بدعمٍ من خالل التعليق العام رقم 

 والذي يعترف 2002ر نوفمب/والسياسية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة في تشرين الثاني

                                                            
 – Private Sector Participation in the Water Supply and Wastewater Sector ريفيرا، يلأنظر داني  350

Lessons from Six Countries ،أنظر أيًضا ديموستينس فويفونتاس ). 1996البنك الدولي،  (توجيهات في التنمية
 ,Public-Private Partnership in the Water Sector – A Case Study in the Cyclades Islands، هوغير

Greece، 27 2002 (330 المياه الدولية.(  

  .3 أنظر أعاله الحاشية  351

 هذا النظام من الصكوك القانونية الدولية يضم عدًدا من االتفاقيات والمعاهدات، قرارات الجمعية العمومية لألمم  352
لالطالع على تحليل هذه الصكوك، أنظر سلمان . دولية بشأن المياهالمتحدة، وتصريحات بعض المؤتمرات والمنتديات ال

  .10ومكينيرني النكفورد، أنظر أعاله الحاشية 



 هو 15 وإن أهم ما جاء في التعليق العام رقم 353.بحق اإلنسان في االستفادة من المياه
 الذي أشار إلى أن حق اإلنسان في االستفادة من المياه يخّول أًيا كان الحصول على 2المقطع 

االستعمال مياه كافية وآمنة ومقبولة بحيث يمكن النفاذ إليها وتحّمل كلفتها على مستوى 
  .الشخصي والمنزلي

 المياه ضرورية لمنع الموت من الجفاف، لتخفيض خطر اإلصابةإن كمية مناسبة من 
باألمراض ذات الصلة بالمياه ولتوفير المياه الصالحة لالستهالك والطهي واالستعمال 

  .الشخصي

ا إضافًيا من قبل لقد القت الحجة القائلة بأنه ثمة حق لإلنسان في االستفادة من المياه دعًم
تصريح األلفية الذي وضع كأحد األهداف اإلنمائية لأللفية التخفيض إلى النصف نسبة الناس 

 بحلول العام 354 مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحيإلى مستداًما نفاذًا لديهم ليسالذين 
2015.  

خاصة بالمياه من إن عدًدا من البلدان لديها، حالًيا، أحكاًما في دساتيرها أو قوانينها ال  
وكما جئنا على ذكره سابقًا، إن لجنوب أفريقيا أحكاًما مماثلة في . شأنها أن تضمن هذا الحق

، وقد خضعت هذه األخيرة لمراجعة 355كل من دستورها وقانون خدمات المياه الخاص بها

                                                            
 ونص التعليق نفسه، إضافة إلى االتفاقيات 15 لالطالع على مناقشة مفّصلة حول دور اللجنة، والتعليق العام رقم  353

أنظر . 8، ص 10ظر سلمان ومكينيرني النكفورد، أنظر أعاله الحاشية والمعاهدات التي تتناول حق اإلنسان في المياه، أن
  .10ك، أنظر أعاله الحاشية ي، وغال10فري، أنظر أعاله الحاشية أيًضا ماكا

، أنظر أيًضا أعاله 19، النبذة 2000سبتمبر / أيلول8 الصادر بتاريخ 55/2أنظر قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة   354
  .29الحاشية 

 توفّر جنوب أفريقيا كمية معّينة من المياه المجانية للناس الذين يكون دخلهم دون 2.14.2 و2.14.1 أنظر أعاله األقسام  355
  .حدٍّ معّين على أن ترسل مرافق المياه الفاتورة إلى سلطات المحافظات



  ولقد طّبقت357.أحكاًما مماثلة في قانون المياه الخاص بها  كما أن ألرمينيا356.المحكمة
 يعيش ما دون مستوى معّين من شيلي نظام قسائم المياه للمحتاجين من بين شعبها الذيت

                                                            
لى العنوان اإللكتروني ، ع2036/2000قضية رقم مانكيلي ضد المجلس االنتقالي لمدينة دوربان، أنظر قضية   356

http://www.communitylawcentre.org.za/localgov/bulletin2001/2001_ 

1_manquele.php#manquele على ما 3تنّص المادة . من قانون خدمات المياه) 3 (4 و3، تتناول القضية المادتين 
  :يلي

  .صحي األساسيلكل فرد الحق في الحصول على التوفير األساسي للمياه والصرف ال) 1(

  .على كل مؤسسة تعنى بخدمات المياه اتخاذ إجراءات محقّة إلحقاق هذه الحقوق) 2(

على كل سلطة تعنى بخدمات المياه أن تنّص، في خطتها اإلنمائية الخاصة بخدمات المياه، على إجراءات إلحقاق هذه ) 3(
  .الحقوق

  . عليها في هذا القانونتخضع الحقوق المذكورة في هذا القسم للشروط المنصوص) 4(

  :على ما يلي) 3 (4عالوةً على ذلك، تنّص المادة 

  :على اإلجراءات الخاصة بالحد من خدمات المياه أو وقفها أن) 3(

  تكون عادلة ومتساوية،) أ(

وى، إال تنّص على تقديم إشعارٍ معقول يعرب عن النية في الحد من خدمات المياه أو وقفها وعلى فرصٍة لتقديم الشكا) ب(
  :إذا

  كان من الممكن أن يتضرر مستهلكون آخرون،) 1(

  كان هناك حالة طارئة،) 2(

  تدخّل المستهلك بخدمة تم الحّد منها أو وقفها،) 3(أو 

أالّ تسبب بحرمان شخص ما من النفاذ إلى خدمات المياه األساسية بسبب عدم السداد، عندما ُيثبت هذا الشخص، على ) ج( و
  . الخدمات المائية المعنية، أنه غير قادر على تسديد الخدمات األساسيةنحو يرضي سلطة

في القضية المذكورة، عجزت مقدِّمة الطلب عن تسديد المياه التي تتخطّى الستة كيلوليترات في الشهر والتي يقّدمها المجلس 
ية، قد أعطى مقدِّمة الطلب إشعاًرا خطًيا إن هذا المجلس، إذا ما عملنا بقوانينه الداخل). DTMC(االنتقالي لمدينة دوربان 

ولقد اعتبرت مقدِّمة الطلب بأن هذه القوانين الداخلية ليست منسجمة مع . وسمح لها بتقديم الشكاوى قبل وقف تزويدها بالمياه



 ونتيجةً لذلك، تتزايد الضغوطات التي تماَرس على الحكومات من قبل المنظمات 358.الدخل
 بغية ضمان هذا الحق للفقراء والفئات الهشة من المجتمع، المجتمع المدنيالدولية ومنظمات 
إدراج هذا الحق ضمن قوانين المياه، وكذلك من خالل اتخاذ إجراءات وذلك من خالل 

  .وتدابير محددة لتطبيق أحكام هذه القوانين

  

  التنظيماتق بي تط4.11

تعتمد مصداقية أي تشريع، بما فيه تشريعات المياه، على أحكامها التطبيقية وعلى كيفية جعل 
ى تعداد األفعال التي تعتبر خروقًا للقانون تحتاج هذه األحكام إل. األطراف المختلفة تراعيها

إن األدوات التي يمكن للسلطات أن تلجأ إليها في مجال تطبيق متطلبات . وتحديد العقوبات
وبهدف تسهيل عملية التطبيق، تمنح . القانون وتحديد الخروق تقتصر على المراقبة والتفتيش
لالزمة لمراقبة مراعاة القانون، ال بل غالبية قوانين المياه موظفي وكاالت المياه السلطة ا

  .تقوم بعضها بإنشاء فئة خاصة من الموظفين لهذا الهدف بالذات

قد تشمل الخروق تحويل أو استخدام المياه ألي هدٍف كان، من دون الحصول على   
حق استخدام المياه لهذا الهدف بالذات، بما يخالف الترخيص، أي أعمال قد تؤّدي إلى تغيير 

؛ بناء األعمال الحصول على إذن مسبق  تدفق المياه، نوعية المياه أو كميتها من دونمعّدل
                                                                                                                                                                                                

ادرة على تسديد قانون خدمات المياه ألن هذا الوقف قد تسبب بحرمانها من النفاذ إلى خدمات المياه األساسية بينما لم تكن ق
  .الخدمات األساسية

 ينص القانون األرمني للمياه على كبح الضرائب وتقديم اإلعانات المالية لمرافق المياه لقاء تقديم كمية معّينة من المياه  357
  .72-71، ص 10أنظر أيًضا سلمان ومكينيرني النكفورد، أنظر الحاشية . 2.1.7أنظر أعاله القسم . المّجانية

وتُستخدم قسائم المياه هذه . لي، قدِّمت قسائم المياه لفئات معّينة من السكان الذين يكون دخلهم دون حدٍّ معّين في شي 358
 A) تقرير اللجنة(لالطّالع على المقاربة الشيلية، أنظر المجلس العالمي للمياه، الرؤية العالمية للمياه . لتسديد فواتير المياه

Water Secure World: Vision for Water, Life and the Environment 36) 2000(.  



ويمكن أن تنتج من هذه الخروق . غير المرخّصة؛ أو الغش في قياس كمية المياه المستعملة
عقوبات تشمل اإلبطال المؤقت أو الدائم للرخصة، الغرامات أو حتى عقوبات الحبس 

 إال أن هذه العقوبات يمكن أن تخضع 359نشاط جرمي،لألعمال التي تنطوي على 
ويمكن أن ُيلزم مرتكبو الخروق بدفع تعويض إلى أي شخص متضرر من جراء . لالستئناف

ومن ناحية أخرى، تقدِّم قوانين . هذه األعمال، كما جاء في قوانين أرمينا وجنوب أفريقيا
  .االمتثال ألحكامهاالصين وفيتنام، كما جاء ذكره سابقًا، المحفِّزات بهدف 

  

   حل النزاعات4.12

نظًرا إلى الشح المتزايد على مستوى الموارد المائية والمشاكل المتفاقمة على مستوى 
. النوعية، من المتوقّع أن تنشأ خالفات بين المستخدمين المختلفين أو بين المستخدم والحكومة

إضافةً . فية معالجة هذه النزاعاتلذلك، تحتاج التشريعات الخاصة بالمياه إلى طرح مسألة كي
إلى ذلك، قد تحتاج التشريعات أيًضا إلى التعامل مع الحاالت التي تكون فيها وكالتين 

  .حكوميتين على خالف

وينبغي على وكاالت . يمكن معالجة النزاعات الخاصة بالمياه بطرق مختلفة وعديدة  
ح السلطة األولية لحل النزاعات بين المياه التي تأسست وتعمل بموجب قانون المياه أن تُمن

 للتوّسط أو التحكيم ويتم إنشاء لجان خاصة، في بعض اختصاصات المحكمة،. المستخدمين
في مسائل النزاعات الخاصة بالمياه والتي تقوم بين المستخدمين من دون أن تشمل 

 تخولّها حل ، الصالحيات التيالبلدانض رابطات مستخدمي المياه، في بعتُمنح و. الحكومات
وقد تم إنشاء محكمة خاصة للمياه، في بعض اختصاصات المحكمة، .  بين األعضاءنزاعاتال

                                                            
  .254 أنظر بورشي، الحاشية أعاله  359

  



إن األساس المنطقي وراء هذه اآلليات المتّبعة على  360. الخاصة بالمياهنزاعاتلمعالجة ال
اف إال أنه في غالبية القضايا، ُيحال االستئن. مستوى رسمي أقل، هو تجنّب األعباء والتأخير

أما في القضايا ضد الحكومة، فيمكن التعامل معها فقط من قبل المحكمة في . إلى المحكمة
  .غالبية اختصاصاتها

في ما يتعلّق بالنزاعات القائمة بين مختلف الوكاالت الحكومية أو سلطات األحواض،   
 فتحال، كما أما تلك القائمة بين مختلف رابطات مستخدمي المياه. تُحال إلى السلطة التنظيمية

  361.جئنا على ذكره سابقًا، إلى اتحاد رابطات مستخدمي المياه، إذا وجدت

ال شك في أنه ينبغي طرح مجموعة كبيرة من المسائل األساسية والناشئة في   
على مستوى المبادئ  وتتضّمن هذه المسائل ملكية الموارد المائية،. تشريعات المياه

تخدمي المياه وبالبنية التحتية للمياه، حماية الموارد واألولويات، التشريعات الخاصة بمس
إن مكّونات هذه . المائية، الترتيبات المالية والمؤسساتية، تطبيق التشريعات وحل النزاعات

وتجدر اإلشارة إلى أن الالمركزية والمشاركة، بما فيها . المسائل ال تزال آخذة بالتطّور
تشريعات المياه، تناالن اعترافًا أكثر انتشاًرا وتشكّالن المشاركة الواسعة النطاق في اإلعداد ل

  362.شيًئا فشيًئا مبدأين مركزيين لإلطار التنظيمي إلدارة الموارد المائية

                                                            
، الذي تمت مناقشته في الفصل 1998 من قانون المياه الوطني لجنوب أفريقيا، 48-146في هذا اإلطار، أنظر المواد   360

ات المتّخذة من قبل سلطة مسؤولة أو وكالة  من هذه الدراسة والذي ينشئ محكمة مياه خاصة لسماع االستئناف ضد القرار2
  .إدارة األحواض المائية أو مؤسسة تعنى بإدارة المياه

لالطالع على مسؤوليات اتحاد مماثل لرابطات مستخدمي المياه بشكل عام، وعلى حل النزاعات، بشكل خاص، أنظر   361
  .47بيتانكور، أنظر أعاله الحاشية -غارسيا

 Making a Largeمركزية والمشاركة في إصالح الري، أنظر دجبريل آو وجيرت ديمير،  لالطالع على دور الال 362

Irrigation Schem Work – A Case Study from Mali, Directions in Development)  2005البنك الدولي.(  



  الخامسالفصل 

  الخاتمة

  

وقد ارتفع عدد . تواجه الموارد المائية، عالمًيا، ضغوطات كبيرة ومتزايدة بشكل مستمر
 أضعاف في القرن األخير، مما يشكل تحّدًيا أساسًيا، وبخاصة السكان في العالم بمعّدل ثالثة

وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب التدهور البيئي، . في قطاع المياه، أمام الحكومات حول العالم
وال تزال تتضاعف النزاعات الناتجة من الطلب . التغيير الهيدرولوجي والتحّضر والتصنيع

المستخدمين على مستوى اإلقليم والمقاطعة كما على التنافسي بين مختلف المستخدمين و
وتصبح المسائل المتعلقة بالمياه الدولية، حالًيا، جلّيةً أكثر . المستوى المحلي والوطني والدولي

ويؤثّر استعمال المياه المشتركة من قبل بلٍد . فأكثر ومتداخلة مع االستعماالت الشخصية
  .ستعمل المجرى المائي نفسهواحد، بشكل مباشر، في البلدان التي ت

نظًرا إلى كل هذه التحديات، ال بّد إذًا من إعادة النظر في إدارة الموارد المائية   
 ويمتّد البحث عن 363.ووضعها على مقّدمة جداول األعمال الوطنية واإلقليمية والعالمية

ة، االجتماعية، الحلول ليشمل مجاالت متنّوعة بما فيها المجاالت اإلدارية، التقنية، المالي
. االقتصادية، المؤسساتية والقانونية، بما يؤكّد طبيعة المياه المتعددة والمشتركة االختصاصات

لقد اعترف إعالن مراكش بالحاجة الملّحة لفهم كل هذه المسائل المعقّدة بشكل أفضل، بما 
  .ئية لهذه األلفيةفيها المسائل القانونية واعتبارها شرطًا أساسًيا لوضع إطار للسياسات الما

                                                            
 ,Water for Peopleاه،  لالطّالع على المناقشة المفّصلة بشأن هذه التحديات، أنظر البرنامج العالمي لتقييم المي 363
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وقد تم االعتراف منذ زمن بعيد بأهمية تشريعات المياه بالنسبة إلى اإلدارة والحماية   
وقد ُألقي الضوء على هذا االعتراف في المؤتمرات الدولية األخيرة . الجيدة للموارد المائية

 مار دل بالتا في بشأن المياه، ابتداًء من المؤتمر الذي عقدته األمم المتحدة بشأن المياه في
وفي الواقع، تخطّى هذا المؤتمر مجّرد حثّ الدول على اعتماد التشريعات، فأصدر . 1977

خارطة طريق مفّصلة تبّين العناصر األساسية التي ينبغي إدخالها في تشريعات المياه، إضافة 
سار وقد تضّمنت خارطة الطريق أيًضا الم. إلى خطة المياه، سياستها أو إستراتيجيتها

  .التمهيدي لتشريعات المياه

وال تزال خارطة الطريق صالحة ووثيقة الصلة بالموضوع حتى بعد حوالى ثالثين   
إضافةً إلى ذلك، ال شك في أن خارطة الطريق هذه قد مّهدت الطريق . عاًما على اعتمادها

ارد المائية إلدارة المو) magna carta ("الميثاق "الذي أطلقنا عليه تسميةأمام بيان دبلن 
وتستمر مبادئ دبلن األربعة بتوجيه السياسات واالستراتيجيات والتشريعات حول . وتنميتها
وال شك في أنه لديها تأثير هام على أسلوب تفكيرنا بشأن كيفية استعمال المياه . العالم

 المائية  من مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة وتنمية الموارد18إن الفصل . وإدارتها وتنميتها
العذبة وتصريحات المنتديات الثالثة العالمية للمياه وغيرها من المؤتمرات الدولية للمياه قد 
. أدرج هذه المبادئ وألقى الضوء عليها مشّدًدا على أهميتها على مستوى تشريعات المياه

عول هي وفي الواقع، إن الطريقة الفّعالة الوحيدة لالعتراف بمبادئ دبلن وجعلها سارية المف
  .من خالل إدخالها في تشريعات المياه

وبعد انقضاء حوالى ثالثين عاًما على مؤتمر مار دل بالتا، تبدو الصورة، عموًما،   
وفي حين أن عدًدا من . مختلطة إلى حّد كبير حول العالم في ما يتعلّق بتشريعات المياه

دان األخرى تسعى جاهدةً إلعطاء البلدان قد اعتمدت قوانين شاملة بشأن المياه، ال تزال البل
إال أن المجموعة الثالثة من البلدان قد طرحت مسائل المياه في . موافقتها بشأن واحد منها

وبعض الدول التي تتبع فيها الحكومة النظام . أحكام متفّرقة في عدد من القوانين واألنظمة



تها، تاركةً مسؤولية محدودةً الفدرالي قد منحت السلطة الخاصة بالمياه إلى دولها أو مقاطعا
  .للحكومة المركزية

وكما جئنا على ذكره سابقًا، تهدف هذه الدراسة إلى تزويد صنّاع القرار والخبراء 
. التقنيين بمجموعة أدوات مؤلفة من المسائل التي ينبغي النظر فيها في تشريعات المياه

رد المائية في ستة عشر اختصاص، واستناًدا إلى مسح وتحليل األطر التنظيمية إلدارة الموا
لقد حّددت الدراسة عناصر أساسية طُرحت بغالبيتها، بأشكال شتّى، من قبل البلدان 

وقد حّددت البلدان أيًضا ما أطلقنا عليه تسمية االتجاهات الناشئة في تشريعات . الممسوحة
  .المياه

 النظر في أطرها ولكن، كما أشارت إليه الفصول السابقة، إن االختصاصات التي تم
التنظيمية الخاصة بإدارة الموارد المائية في خالل هذه الدراسة قد طرحت المسائل المتنّوعة 
واألساسية متأثّرةً إلى حدٍّ كبير بتاريخها القانوني ووسطها االقتصادي واالجتماعي، السياسي 

إال .  هي القاعدة المتّبعةوتصبح ملكية الدولة أو حراستها للموارد المائية، تدريجًيا،. والثقافي
أنه ُيسمح باالستثناءات في بعض البلدان لبعض أشكال الملكية الخاصة، وال تزال الحقوق 

ويسمح عدد من البلدان، صراحةً، بالملكية الخاصة لمياه . العرفية التقليدية تحظى باالعتراف
المياه الجوفية تطرح وال تزال . األمطار المجّمعة في األراضي الخاصة لالستخدام المنزلي

تحديات خاصة ألن عدًدا من البلدان ال يزال يسمح بملكية األرض المصحوبة بملكية المياه 
وعالوةً على ذلك، حتى البلدان التي تطالب بحراسة هذه المياه الجوفية ال تزال . في جوفها

 وتخضع المياه .تفتقر إلى التدابير الفّعالة لممارسة هذه المسؤوليات الناتجة من الحراسة
 األمر الذي يطرح المزيد من المشاكل، وبخاصٍة 364الجوفية، بشكل كبير، للعوامل الخارجية،

  365.عندما تكون طبقة المياه الجوفية أحفوًرا غير متجّدد
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. إن االختالفات في تطبيق مبادئ دبلن األربعة في تشريعات المياه واضحة تماًما  
ية واسعة في بعض األطر القانونية، بشكل ُيظهر أهمية وفيما تحظى الترتيبات المالية بتغط

أن اعتبار المياه كسلعة اقتصادية واجتماعية سوف يساعد على إدارة الطلب وترشيد استعمال 
ثمة عدد قليل من البلدان غاب عنها هذا المبدأ أو تجاهلته، مما أّدى، بالتالي، إلى تفاقم . المياه

إال أنه حتى بعض البلدان التي اعتمدت أحكاًما . اردها المائيةالتحديات التي تواجه استدامة مو
  .السترداد التكاليف، قد واجهت صعوبات كبيرة في تطبيق هذه األحكام

إن الالمركزية في صنع القرار على مستوى األحواض المائية ومشاركة المستخدمين   
 وهي الشذوذ عن القاعدة في التخطيط وإدارة الموارد المائية هي القاعدة في بعض البلدان،

وفي الواقع، لقد تقّدمت بعض الدول . في بلدان أخرى بينما هي غائبة في غيرها من البلدان
بشكل ملحوظ في مجال إدراج المشاركة العامة، وليس فقط مشاركة المستخدمين، في صنع 

ن هذه في الفصول السابقة، تتضّموكما جاء . القرار بشأن مسائل إدارة الموارد المائية
 بشأن المشاركة تقديم إشعار عام لرخص استخدام المياه، الدعوة إلى إبداء التعليقات العامة

األنظمة المقترحة التي ينبغي أن تصدر عن السلطة التنفيذية، إنشاء مؤسسات المياه أو 
وكما تشير الفصول السابقة، تشكل . إلغائها، ووضع استراتيجيات بشأن تسعير المياه

  .ية إلى جانب مشاركة المستخدمين الركيزتين األساسيتين لتشريعات المياهالالمركز

وعلى نحوٍ مماثل، إنه لمن الواضح أنه ثمة اختالف واضح جًدا بين الترتيبات   
إنها تشمل الرقابة الممارسة من . المؤسسية لقطاع الموارد المائية في البلدان الخاضعة للمسح

جلس أو مفّوضية أو، بكل بساطة، من قبل وكالة إدارية أو قبل وزارة واحدة أو أكثر، أو م
إال أن التركيز ينبغي أن يتمحور حول مدى تمتّع هذه الكيانات بالسلطة . مرفق مياه

وتتّخذ . واالستقالل، ال حول كونها وزارات متعددة المسؤوليات أو وكاالت مياه مستقلّة
 فحيث يكون 366.نسبة إلى مرافق المياه العامةاالستقاللية القانونية والمالية أهمية خاصة بال

                                                            
تي تتمتّع بكامل استقالليتها القانونية والمالية خياًرا ناجًحا للكيانات ، تعتبر المرافق العامة ال4.9 كما جاء في القسم  366

  .الخاصة



إال أنه في . هناك كيانات متعددة، ثمة حاجة ملحة إلى التنسيق وتجنّب تداخل المسؤوليات
عدد من البلدان، يمكن أال تكون هذه الحاجة واضحة إلى هذا الحد على المستوى النظري أو 

  .العملي أو االثنين مًعا

جه نوعية الموارد المائية يوًما بعد يوم، والتي تتفاقم بفعل ومع تضاعف التحديات التي توا
إال أن عدًدا من البلدان ال يزال . التدهور البيئي والتصنيع، ثمة حاجة إلى إطار توجيهي واٍق

 كيفية تخصيصها –إن القرارات بشأن حقوق االستفادة من المياه . يفشل في هذا األمر
 وكيفية إدارتها تعتبر فقط شرعية –راجعة تلك الموجودة والمعايير المعتمدة لذلك، وكيفية م

إن بعض . عندما تتم بكل شفافية ومساواة وعدالة وتترافق مع آليات تهدف إلى إنصاف الظلم
إال أن عدًدا من قوانين . التشريعات ال تنص على المشاركة العامة في مثل هذه القرارات

  .تي توّسعهاالمياه يفتقر إلى هذه العناصر والتفاصيل ال

وكما تشير الفصول السابقة، تعتبر إدارة الموارد المائية مفهوًما ديناميكًيا ومتطّوًرا   
وال ينفك فهمنا للعناصر التي ينبغي طرحها في  367.وينبغي أن يتم تناولها على هذا األساس

ه تشريعات المياه تتطّور بسرعة باتجا"والجدير بالذكر هو أن . تشريعات المياه يتطّور
قتصادية التخطيط المائي المتكامل، وذلك بهدف تحقيق األهداف البيئية والمتطلبات اال

 في تشريعات المياه يقّدم المزيد إن وجود بعض االتجاهات الناشئة 368".والمشاكل االجتماعية
وتتضّمن األهداف األساسية للتشريعات، حالًيا، عناصر جديدة، من . من الدعم لهذه المسألة

وهذا االنتفاع المستدام . تفاع المستدام من الموارد المائية بهدف حماية األجيال المقبلةمثل االن
  .مهم أيًضا، بما أنه يمكّن الدول من القيام بواجباتها الدولية المتعلّقة بالموارد المائية المشتركة
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سياسات وتجد اإلدارة المتكاملة للموارد المائية مكانًا لها، أكثر فأكثر، في تشريعات و  
وكما ذكر سابقًا، تهدف هذه اإلدارة إلى ضمان التنسيق على مستوى التنمية وإدارة . المياه

المياه واألراضي والموارد ذات الصلة، من خالل رفع مستوى الرفاه االقتصادي واالجتماعي 
  .إلى الحد األقصى من دون اإلساءة إلى استدامة النظم البيئية الحيوية

ئل المرتبطة بشكل وثيق بمفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تنطوي إحدى المسا  
على الحاجة إلى حماية النظام اإليكولوجي لمصادر المياه الواسع النطاق والذي يتضّمن 

وعلى نحوٍ مماثل، يصبح . 369الثروة الحيوانية والنباتية واألراضي المجاورة لمصادر المياه
إضافةً إلى ذلك، إن المفاهيم التي . ر فأكثر بتشريعات المياهمتعلّقًا أكث" االحتياطي"مفهوم 

، بدأت تُدَرج "ث يدفعالملو"ثل المبدأ الوقائي ومبدأ خُصِّصت للقانون البيئي الدولي، من م
  . تدريجًيا كقواعد في تشريعات المياه المحلية

والهشة في لقد تمت مناقشة حق اإلنسان في االستفادة من المياه للمجموعات المحتاجة 
المجتمع، وكما ذُكر سابقًا، لقد اعتُبر على نطاق واسع أنّه يقع فعالً ضمن القانون الدولي، 

إن الحجة القائلة بوجود هذا الحق قد . بشكل يدعم المطالبات الناشئة باالعتراف بهذا الحق
 الختامي انالبيوفي الواقع، إن . توطّدت من خالل الهدف اإلنمائي لأللفية المتعلّق بالمياه

، كما ذُكر سابقًا، هو صلة الوصل بين الحاجة إلى إعداد اإلدارة 2005 لعام العالمية للقمة
المتكاملة للموارد المائية وخطط كفاءة استعمال المياه وبين تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية في 

مفهوم حق  وعلى غرار ما جاء سابقًا، لقد بدأت بعض الدول بإدخال 370.ما يتعلّق بالمياه
وبغية جعل هذا الحق نافذًا، لقد اعتمدت . اإلنسان في االستفادة من المياه في تشريعاتها
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مقاربات مبتكرة، مثل قسائم المياه أو اإلعانات المباشرة والموّجهة إلى القطاعات األشد فقًرا 
  .وضعفًا في المجتمع

خاصة بتشريعات المياه في غير أن الطريقة التي تتم فيها صياغة األحكام المفّصلة وال  
كل بلد ينبغي أن تتناسب والظروف الخاصة بالبلد المعني، آخذةً في الحسبان االعتبارات 

وال شك في . االجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية، إلى جانب اإلمكانية التنفيذية لكل بلد
إلدارة المائية هي شرط أن المشاركة الفعلية للمستخدمين في كل مظاهر التخطيط المائي وا

وال تقّل أبًدا عنها أهميةً اإلرادة السياسية للسلطات . أساسي لتنفيذ هذه التشريعات بشكل ناجح
الهادفة إلى تنفيذ التشريعات وتطبيقها، بكل شفافية ومساواة وانسجام، إضافةً إلى إمكانية 

  .اإلطار المؤسساتي المناط بتنفيذ هذه التشريعات وتطبيقها

يه، إن اإلطار التنظيمي إلدارة الموارد المائية لن يحّل بنفسه التحديات القائمة وعل  
إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن هذه المشاكل . والناشئة والمشاكل الناتجة من قطاع المياه

والتحديات لن يتم إيجاد حلول بشأنها من دون إطار تنظيمي شامل ومرن وقابل للتطبيق على 
  .وارد المائية وإدارتها وحمايتهامستوى تنمية الم



  1الملحق 

  بيان دبلن بشأن تنمية المياه والتنمية المستدامة

   والعشرينالحاديللقرن التنمية  قضايا –المياه والبيئة المعني بدولي المؤتمر ال

 يرلنداا، دبلن، 1992يناير / كانون الثاني31 -26

 

هديًدا خطيًرا ومتزايًدا للتنمية المستدامة تشكل مسألة الشح وسوء استخدام المياه العذبة ت
فصحة اإلنسان ورفاهه واألمن الغذائي والتنمية الصناعية والنظم اإليكولوجية . وحماية البيئة

التي يعتمد عليها اإلنسان كلها معّرضة للخطر، إال إذا تمت إدارة المياه والموارد األرضية، 
  .ية من الماضيفي العقد الحاضر وما بعده، بشكل أكثر فعال

لقد حضر خمسة مئة مشارك، بما في ذلك الخبراء المعّينون من قبل الحكومة في مئة   
بلد، وممثلين عن ثمانين منظمة حكومية وحكومية دولية وغير حكومية، المؤتمر الدولي 

ويرى . 1992يناير /  كانون الثاني31-26المعني بالمياه والبيئة في دبلن، ايرلندا، بتاريخ 
وفي جلسته الختامية، اعتمد المؤتمر . براء أن وضع الموارد المائية العالمية الناشئة دقيقالخ

وتجدر اإلشارة إلى أن المشاكل المطروحة ليست . بيان دبلن الحاضر والتقرير الناتج منه
بطبيعتها، فمن المتوقّع أن تؤثّر سلًبا على كوكب األرض ليس فقط في المستقبل نظرية 

 العديد منإن بقاء . في الوقت الحاضر أيًضا بما أنها قائمة وتؤثر على اإلنسانيةالمنظور بل 
  .فّعالال والفوري العمل على قيد الحياة في المستقبل يتطلّب األشخاصماليين 

ويدعو المشاركون في المؤتمر إلى اعتماد مقاربات أساسية جديدة لتقييم الموارد   
 ويمكن التوّصل إلى ذلك فقط عبر االلتزام والمشاركة على .المائية العذبة وتنميتها وإدارتها

وسوف . المستوى السياسي من أعلى المستويات في الحكومة إلى أصغر المجموعات حجًما
يحتاج االلتزام إلى الدعم عبر االستثمارات الكبرى والفورية وحمالت التوعية العامة 



إن دعم كل . ولوجي وبرامج بناء القدراتوالتعديالت التشريعية والمؤسساتية والتطوير التكن
  .هذه األمور هو اعتراف بعالقة الترابط بين الناس كافة وبموقعهم في عالم الطبيعة

في معرض التوصية ببيان دبلن لقادة العالم المجتمعين في مؤتمر األمم المتحدة المعني   
، يحثّ المشاركون 1992يونيو /بالبيئة والتنمية الذي ُعقد في ريو دي جانيرو في حزيران

في المؤتمر كل الحكومات على القيام بدراسة متأنية للتوصيات التي جاء التقرير على ذكرها 
مثل النشاطات المحددة ووسائل تنفيذها، وترجمتها إلى برامج عمل فورية بشأن المياه 

 .والتنمية المستدامة

  المبادئ التوجيهية

جاهات الحالية رأًسا على عقب مثل االستهالك ثمة حاجة إلى العمل المشترك لقلب االت
يعرض تقرير المؤتمر توصيات . المفرط، التلوث والتهديدات المرتفعة للجفاف والفيضانات

  .للعمل على المستوى المحلي والوطني والدولي وذلك استناًدا إلى أربعة مبادئ توجيهية

ي الستمرارية الحياة والتنمية  المياه العذبة هي مورد محدود وضعيف وضرور–المبدأ األول 
  والبيئة

 أن المياه تحافظ على استمرارية الحياة، تتطلب اإلدارة الفّعالة للموارد المائية نهًجا بما
وتربط . متكامالً يربط التنمية االجتماعية واالقتصادية بحماية النظم اإليكولوجية الطبيعية

 كامل مساحة أحواض الصرف أو مجّمعات اإلدارة الفّعالة استخدامات األراضي والمياه على
 .المياه الجوفية

 المستخدمين يضم تشاركي نهج على وإدارتها المياه تنمية تقوم أن  ينبغي-المبدأ الثاني 
  المستويات كافة على القرار وصناع والمخططين



وينطوي المنهج التشاركي على رفع الوعي بشأن أهمية المياه في أوساط صناع القرار 
وهذا يعني أن يتم اتخاذ القرارات على المستوى المالئم األدنى، مع استشارة . هوروالجم

  .وتنفيذها كاملة وعامة للمستخدمين وإشراكهم في تخطيط مشاريع المياه

   تؤّدي المرأة دوًرا محورًيا في توفير المياه وإدارتها وصيانتها–المبدأ الثالث 

لى مستوى توفير المياه واستخدامها وصيانة البيئة قلّما انعكس هذا الدور المحوري للمرأة ع
ويتطلب قبول هذا المبدأ . المعيشية في الترتيبات المؤسسية لتنمية الموارد المائية وإدارتها

وتنفيذه سياسات إيجابية تطرح احتياجات المرأة المحددة وتوفّر لها ال بل تمكّنها من المشاركة 
 األصعدة، بما في ذلك صنع القرار وتنفيذه بالطرق التي في برامج الموارد المائية على كافة

  .تراها مناسبة

 كسلعة بها االعتراف وينبغي استخداماتها كل في اقتصادية قيمة  للمياه–المبدأ الرابع 
  اقتصادية

في إطار هذا المبدأ، من المهم االعتراف أوالً بالحق األساسي لإلنسان في النفاذ إلى المياه 
إن الفشل في االعتراف بالقيمة االقتصادية للمياه . ف الصحي بأسعار معقولةالنظيفة والصر

وتعتبر إدارة المياه كسلعة . في الماضي قد أدى إلى استخدام مبدِّد ومضر بالبيئة للموارد
اقتصادية وسيلة هامة لتحقيق االستعمال الفّعال والعادل للموارد المائية وتشجيع حفظها 

  .والمحافظة عليها

  امج العملبرن

استناًدا إلى المبادئ التوجيهية األربعة المذكورة أعاله، لقد نتج من المشاركين في المؤتمر 
توصيات ساهمت في تمكين البلدان من معالجة مشاكل الموارد المائية لديها على مختلف 

  :إن أهم الفوائد الناتجة من تنفيذ توصيات دبلن ستكون اآلتية. المستويات

  دة الفقر واألمراضالتخفيف من ح



في مطلع التسعينيات، ال يزال أكثر من ربع سكان العالم يفتقرون إلى الحاجات البشرية 
األساسية، من مثل كمية كافية من الطعام، توفير مياه نظيفة ووسائل صحية للصرف 

ويوصي المؤتمر بإعطاء األولوية إلى تنمية الموارد المائية وإدارتها بغية توفير . الصحي
لطعام والمياه والصرف الصحي، بشكل معّجل، لهؤالء الماليين من الناس الذين ال يتلقّون ا

  .الخدمات

  الحماية من الكوارث الطبيعية

إن قلة التأّهب التي غالًبا ما تتفاقم بسبب االفتقار إلى البيانات تعني أن الجفاف والفيضانات 
لقد ارتفعت . لخسارة االقتصاديةيوقعان خسائر جسيمة في األرواح ويخلّفان البؤس وا

الخسائر االقتصادية الناتجة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، بمعّدل 
ولقد تأخّرت التنمية لسنوات عدة في بعض البلدان . ثالثة أضعاف بين الستينيات والثمانينيات

. تأّهب لمواجهة الكوارث الطبيعيةالنامية، ألنه لم يتم االستثمار في مجال جمع البيانات وال
وسيزيد تغّير المناخ المتوقّع وارتفاع منسوب سطح البحر من شّدة الخطر بالنسبة إلى 

  .البعض، في الوقت الذي فيه يتهّدد أيًضا األمن الظاهري للموارد المائية الموجودة

يضانات ويمكن التوّصل إلى تخفيض األضرار والخسائر في األرواح الناتجة من الف  
  .والجفاف، بشكل ملحوظ، من خالل اتخاذ تدابير التأّهب بحسب توصيات تقرير مؤتمر دبلن

  حفظ المياه وإعادة استعمالها

وثمة فرصة لتطوير االستهالك . تتضّمن األنماط الحالية الستخدام المياه التبذير المفرط
  .المقتصد للمياه في الزراعة والصناعة واالستعمال المنزلي

وفي العديد من . من المياه المسحوبة في العالم% 80كّل الزراعة المروية حوالى وتش  
. من هذه المياه يتم فقدانها في طريقها من المصدر إلى النبات% 60برامج الري، إن 

  .وستؤّدي ممارسات الري األكثر فعالية إلى اّدخار كمية كبيرة من المياه العذبة



أو % 50 استهالك العديد من المستهلكين الصناعيين بنسبةويمكن إلعادة التدوير أن تخفّض 
وسوف يشّجع تطبيق مبدأ . ثائدة إضافية أال وهي تخفيض التلوأكثر، مع الحصول على ف

% 36إن نسبة . والتسعير الفعلي للمياه على حفظ المياه وإعادة استخدامها" الملوِّث يدفع"
. الحضرية في البلدان النامية ال يعرف مصيرهاكمعّدل للمياه المنتجة من خالل مرافق المياه 

  .ويمكن إلدارة أفضل أن تخفّض من هذه الخسارات المكلفة

إن اإلدخار في توفير كل من المياه الزراعية والصناعية والمنزلية يمكن أن يؤّجل،   
ا هاًما بشكل ملحوظ، االستثمار في تنمية الموارد المائية الجديدة والمكلفة وأن يكون له انعكاًس

وسيتم اإلدخار بشكل أكبر من االستعماالت المتعددة . على استدامة توفير المياه في المستقبل
إن العمل بمعايير التصريف الفّعالة، استناًدا إلى األهداف الجديدة في مجال حماية . للمياه

ا شديدة لًي من إعادة استخدام المياه التي تكون حاالمستهلكين المتعاقبينالمياه، سوف يمكّن 
  .ث بعد االستعمال األولالتلو

  التنمية الحضرية المستدامة

إن استدامة النمو الحضري مهّددة بوقف توفير المياه الرخيصة بشكل غزير، كنتيجة االستنفاد 
بعد جيل أو أكثر من استخدام المياه بشكل . والتدهور التي تسبب بهما التبذير في الماضي

لفضالت الصناعية والبلدية، إن الحالة في غالبية المدن الكبرى مفرط والتصريف المتهّور ل
ثها ُيجبران على تنمية مصادر أكثر وبما أن شح المياه وتلو. متدهورةفي العالم سيئة جًدا و

تقارًبا من أي وقت مضى، تتعاظم التكاليف الهامشية الناتجة من تلبية الحاجة إلى المياه 
قوم توفير المضمون للمياه في المستقبل على رسوم مياه وينبغي أن ي. العذبة بشكل سريع

ث لألراضي والمياه ال يمكن اعتبارها بعد إن فضالت التلو.  مراقبة التصريفمالئمة وعلى
  .اآلن كتنازل منطقي في سبيل فرص العمل واالزدهار الناتج من النمو الصناعي



  اإلنتاج الزراعي وإمداد الريف بالمياه

وعلى الزراعة أال تؤّمن . من الغذائي من أولى األولويات في بعض الدوليعتبر تحقيق األ
ويكمن التحدي . فقط الطعام للسكان المتكاثرين بل أن تّدخر أيًضا المياه الستعماالت أخرى

في تطوير وتطبيق تقنية ادخار المياه وأساليب إدارتها، ومن خالل بناء القدرات، في تمكين 
ؤسسات والحوافز للسكان الريفيين العتماد مناهج جديدة، لكل من المجتمعات من تقديم الم

وينبغي أن يتمكّن السكان الريفيون من النفاذ بشكل أفضل إلى . الزراعات البعلية والمروية
إنها لمهمة صعبة ولكن غير . المياه الصالحة للشرب وإلى خدمات الصرف الصحي

ج مالئمة على كافة المستويات منها مستحيلة، على شرط أن يتم اعتماد سياسات وبرام
  .المستوى المحلي والوطني والدولي

  الحفاظ على النظم اإليكولوجية المائية

تعتبر المياه جزًءا حيوًيا من البيئة وموطنًا ألشكال الحياة المتعددة التي يعتمد عليها رفاه 
يد من النظم إن وقف التدفقات قد خفّضت من إنتاجية العد. اإلنسان في نهاية المطاف

اإليكولوجية ودّمرت مصائد األسماك والزراعة والمراعي وهّمشت المجتمعات الريفية التي 
ث العابر للحدود، قد إن أنواع مختلفة من التلوث، بما في ذلك التلو. دفقاتتعتمد على هذه الت

مياه، وتدمير هذه المشاكل وتدهور توفير المياه مما يتطلّب معالجة أكثر كلفة لل أدت إلى تفاقم
  .الحيوانات المائية ومنع الفرص االستجمام

إن اإلدارة المتكاملة ألحواض األنهار تؤّمن فرصة حماية النظم اإليكولوجية المائية   
  .وإتاحة فوائدها للمجتمع بشكل مستدام

  

  حل النزاعات بشأن المياه



ائية هي أحواض األنهار، إن أكثر الكيانات الجغرافية مالءمةً للتخطيط وإلدارة الموارد الم
بشكل مثالي، إن التخطيط المتكامل الفّعال وتنمية نهر . بما فيها المياه السطحية والجوفية

عابر للحدود أو أحواض البحيرات لديهما متطلبات مؤسسية شبيهة بتلك الخاصة بحوض يقع 
ى باألحواض تتمثّل إن الوظيفة األساسية للمنظمات الدولية التي تعن. بشكل كامل في بلٍد واحد

في العمل على توفيق مصالح البلدان المشاطئة وانسجامها، ومراقبة كمية المياه ونوعيتها، 
  .وتنمية برامج العمل المشترك، وتبادل المعلومات وإنفاذ االتفاقيات

. في العقود المقبلة، سوف تزداد أهمية إدارة مستجمعات المياه الدولية بشكل كبير  
ي إعطاء األولية إلعداد خطط اإلدارة المتكاملة وتنفيذها، على أن تحظى بتأييد وبالتالي، ينبغ

  .الحكومات المتضررة وبدعم االتفاقيات الدولية

   المالئمةالبيئة

سوف يتطلّب تنفيذ برامج العمل الخاصة بالمياه والتنمية المستدامة استثماًرا هائالً، ليس فقط 
 أيًضا، وبشكل أساسي، في بناء قدرات الناس والمؤسسات في المشاريع اإلنتاجية المعنية، بل

  .على مستوى تخطيط هذه المشاريع وتنفيذها

  قاعدة المعارف

إن قياس مكونات الدورة المائية، بالكمية والنوعية، وغيرها من الخصائص البيئية التي تؤثر 
ت البحث والتحليل وتتيح تقنيا. في البيئة هو القاعدة األساسية إلدارة المياه بشكل فّعال

  .المطبَّقة على اختصاصات متعددة، فهم هذه البيانات وتطبيقها على استخدامات متعددة

مع خطر االحترار العالمي الناتج من تركيز متزايد لغاز الدفيئة في الجو، ثمة حاجة   
 ال بد من. إلى القياسات وإلى تبادل البيانات حول الدورة المائية على المقياس العالمي

الحصول على البيانات لفهم النظام المناخي العالمي والتأثير المحتمل لتغّير المناخ وارتفاع 
على كل البلدان أن تشارك، وعند االقتضاء، أن يتم مساعدتها على . منسوب سطح البحر

  .المشاركة في الرصد العالمي، ودرس تأثيرات استراتيجيات االستجابة المالئمة وتنميتها



  اتبناء القدر

. تتطلب كل التدابير المذكورة في تقرير مؤتمر دبلن موظفين مؤهلين ومدّربين بشكل جيد
وعلى البلدان أن تحدد، كجزء من خطط التنمية الوطنية حاجات التدريب من أجل تقييم 
الموارد المائية وإدارتها، واتخاذ الخطوات الداخلية، وعند االقتضاء مع وكاالت التعاون 

  . التدريب المطلوب وظروف العمل التي تساعد على إبقاء الموظفين المدّربينالتقني، توفير

وينبغي على الحكومات أيًضا تقييم إمكانياتها في مجال تجهيز أخصائيي المياه لديها   
وغيرهم من األخصائيين على تنفيذ المجموعة الكاملة من النشاطات الخاصة باإلدارة 

 يتطلّب تأمين بيئة مالئمة في مجال الترتيبات المؤسسية وهذا. المتكاملة للموارد المائية
  .والقانونية، بما في ذلك الترتيبات المتعلّقة باإلدارة الفّعالة للطلب على المياه

وينبغي أن . إن رفع الوعي هو جزء حيوي من النهج اإلشراكي إلدارة الموارد المائية  
  .ا ال يتجّزأ من مسار التنميةتكون المعلومات والتعليم وبرامج دعم االتصال جزًء

  المتابعة

لقد أظهرت التجربة أن التقدم باتجاه تنفيذ اإلجراءات وتحقيق أهداف برامج المياه يتطلّب 
  .آليات متابعة للقيام بتقييمات دورية على المستوى الوطني والعالمي

ة والتنمية في إطار إجراءات المتابعة المطوَّرة في مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئ  
وعلى . ، على كافة الحكومات المباشرة بتقييمات دورية بشأن التقّدم21لجدول األعمال رقم 

المستوى الدولي، ينبغي تعزيز مؤسسات األمم المتحدة التي تعنى بالمياه بغية االلتزام بمسار 
وغير عالوةً على ذلك، من أجل إشراك المؤسسات الخاصة واإلقليمية . التقييم والمتابعة

الحكومية إلى جانب الحكومات المعنية في التقييم والمتابعة، يقترح المؤتمر إنشاء منتدى 
عالمي للمياه أو مجلس تنتمي إليه كل هذه المجموعات، على أن ينظر فيه مؤتمر األمم 

  .المتحدة بشأن البيئة والتنمية



الموصى به بحلول العام وقد اقتُرح أن يتم التقييم الكامل األول بشأن تنفيذ البرنامج   
2000.  

ويتم حثّ مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية على النظر في المتطلبات المالية   
للبرامج المتّصلة بالمياه، بما يتوافق والمبادئ أعاله، في مجال تمويل تنفيذ جدول األعمال 

ستوى اإلطار الزمني وينبغي أن تتضّمن هذه االعتبارات أهدافًا واقعية على م. 21رقم 
  .للبرامج المتّصلة بالمياه، الموارد الداخلية والخارجية المطلوبة ووسائل تعبئتها



  الملحق الثاني

   4.07  للبنك الدوليالتشغيليةالسياسة 

  إدارة الموارد المائية 

  

ُأعّدت هذه السياسيات خصيًصا لموظفي البنك الدولي وال تشكّل بالضرورة معالجة شاملة 
  .وضوعللم

  2000فبراير /شباط

، يستند 1993يونيو /  هذا المستند، الذي يحل محل النسخة المؤرخة في حزيران:مالحظة
واشنطن ( Water Resources Management: A World Bank Policy Paperإلى 

 Rural Developmentوينسجم مع ) 1993 البنك الدولي، :العاصمة from Vision  to 

Action, a Sector Strategy) 1997 .( وهو يكّملOP/BP 4.01 ،Environmental 

Assessmentو ،OP/BP 7.50 ،Projects on  International Waterways ،وGP 

14.70 ،Involving  Nongovernmental  Organizations  in  Bank‐Supported 

Activities .يمكن توجيه األسئلة إلى مدير التنمية الريفية.  

 في إدارة الموارد المائية يستوجب الدعم بهدف تأمين المياه الصالحة إن تدخّل البنك .1
للشرب ومرافق التصريف ومراقبة الفيضانات، والمياه للنشاطات اإلنتاجية بطريقة 

  .قابلة لالستمرار اقتصادًيا ومستدامة بيئًيا وعادلة اجتماعًيا

 :ويساعد البنك المقترضين في المجاالت التالية ذات األولوية .2

                                                            
   اعتمادات المؤسسة الدولية " القروض"البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وتشمل " البنك"يشمل

  .للتنمية ومنحها



في هذا . تطوير إطار شامل لتصميم استثمارات الموارد المائية وسياساتها ومؤسساتها  ) أ(
اإلطار، عندما يطّور المقترض الموارد المائية ويخّصصها، ينظر البنك في التأثيرات 

  ).مثالً، أحواض األنهار (في اإلطار اإلقليميالشاملة لعدة قطاعات 

 التي تحقق استرداد التكاليف والمحافظة على اعتماد التسعير والسياسات المحفِّزة) ب(
  .المياه وتخصيص الموارد المائية بشكل أفضل

اعتماد الالمركزية في تأمين خدمات المياه، بما في ذلك إشراك المستخدمين في ) ج(
وإدارتها، وتشجيع أصحاب المصالح على المساهمة في صياغة  تخطيط المشاريع المائية

ك بأنه يمكن لمجموعة واسعة من المنظمات والشركات الخاصة ويعترف البن. السياسات
والكيانات المالية المستقلّة ومنظمات المجتمع المحلي أن تساهم في التوّصل إلى 

ولذلك، يدعم البنك المشاريع التي تطرح . الالمركزية على مستوى وظائف توفير المياه
تقاسم المسؤوليات بين الكيانات العامة أشكاالً مختلفة من اإلدارة الالمركزية القائمة على 

  .والخاصة المعنية

التجديد والمحافظة على النظم اإليكولوجية المائية ومنع االستغالل المفرط لموار ) د(
  .المياه الجوفية وإعطاء األولوية لتوفير المياه وخدمات التصريف المالئمة للفقراء

تصلة باستثمارات الري، وذلك من خالل تجنّب مشاكل اإلشباع بالمياه والملوحة الم) ه(
اعتماد ) 2(رصد منسوب المياه الجوفية وتنفيذ شبكات الصرف عند االقتضاء، و) 1(

  .ث المياهكافحة تلوأفضل الممارسات بغية م

إرساء أطر قانونية وتنظيمية متينة بهدف ضمان تلبية الحاجات االجتماعية، والحفاظ ) و(
ويطلب البنك تشريعات أو غيرها من . حتكار التسعيرعلى الموارد البيئية ومنع ا

الترتيبات المناسبة إلرساء إجراءات خاصة بالتنسيق والتخصيص الفّعال للموارد المائية 
  .بين الدول

  .تتم مناقشة هذه المسائل في مستندات المشاريع



لى ترتبط عمليات اإلقراض الفردية المعنية بالمياه، بشكل صريح، بأولويات البلد ع .1
 .مستوى اإلصالح واالستثمار وبرنامج البنك للدعم

في حال أدى التقدم غير المالئم الذي أحرزه المقترضون في هذه المجاالت ذات  .2
األولوية إلى سوء استخدام خطير للموارد وإلى إعاقة استمرارية االستثمارات 

ر المياه المتّصلة بالمياه، إن إقراض البنك سوف يقتصر على العمليات التي توفّ
الصالحة للشرب للمنازل الفقيرة أو حفظ المياه وحماية نوعيتها من دون استخدام 

 .المزيد من الموارد المائية الخاصة بالبلد
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 85 ,قانون الزراعة

 ,95 ,94 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,84 ,قانون المياه

96, 97, 98, 99, 100, 101 

 86 ,قانون الوقاية من تلوث المياه ومكافحته

 93 ,87 ,قانون تلوث المياه

 84 ,قانون مصائد األسماك

 99 ,97 ,96 ,95 ,89 ,قسم إدارة المياه

 96 ,قسم إدارة تخطيط التنمية

 99 ,97 ,94 ,91 ,89 ,88 ,مجلس الدولة

 83 ,دستور

 84 ,قانون مصائد األسماك

 النظام االيكولوجي

 101 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,الصين

 97 ,تعريف

 93 ,حماية

 84 ,يةقانون الحماية البيئ

 91 ,تحلية

 

 رسوم المياه

 103 ,كمية

 كوستاريكا

 104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,الوطنية للكھرباء الدائرة

 98 ,البيئي العضوي القانون

 98 ,دستور

 104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,قانون المياه

 98 ,قانون منطقة األرض البحرية

 98 ,قانون مياه الشرب

 

 

 114 ,استرداد التكاليف

 التلوث

 113 ,112 ,110 ,108 ,106 ,105 ,االتحاد األوروبي

 الري

 115 ,109 ,107 ,استخدام المياه

 108 ,سياسة

 105 ,وزارة

 المياه الجوفية

 108 ,سياسة

 108 ,المياه المتداخلة

 114 ,خدمة

ث يدفع  114 ,مبدأ الملوِّ

 115 , العدل األوروبيةمحكمة

 ملكية المياه



 115 ,حل النزاعات

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 116 ,108 ,107 ,الباب

 

 123 ,إعانات

 فرنسا

 121 ,البنية التحتية

 123 ,اللجنة الوطنية للمياه

 ,120 ,117 ,خطط تنظيم استخدام الموارد المائية وإدارتھا

121, 122 

ث يدفعمبدأ ال  117 ,ملوِّ

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 124 ,الباب

 

 ألمانيا

 125 ,فدراليالدستور ال

ّقانون تبسيط تشريعات المياه والتشريعات المتعلقة برابطات 

 127 ,المياه

 135 ,130 ,126 ,قانون تقييم األثر البيئي

 127 ,لصرفقانون رسوم مياه ا

 128 ,127 ,قانون مواد الغسل والتنظيف

 127 ,قانون مياه الصرف

 136 ,واليات

 

 جمھورية كازاخستان

 146 ,139 ,السجل الوطني للمياه

 138 ,دستور

 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,مدونة المياه

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 

 لنزاعاتحل ا

 138 ,جمھورية كازاخستان

 140 ,خدمة

 

 الري

 159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,استخدام المياه

 163 ,161 ,156 ,154 ,152 ,المكسيك

 162 ,161 ,155 ,وزارة

 163 ,القوانين الداخلية

 المشاركة

 166 ,165 ,160 ,القطاع الخاص

 160 ,القطاع العام

 المكسيك

 165 ,160 ,البنية التحتية

 153 , للبحارفدراليالقانون ال

 162 ,160 ,ة للكھرباءفدرالياللجنة ال



 154 ,اللجنة الوطنية للمياه

 164 ,المجلس االستشاري للمياه

 166 , للحماية البيئيةفدراليالمكتب ال

 166 ,164 ,160 ,155 ,153 ,152 ,المياه الجوفية

 154 ,152 ,دستور

 153 ,نون حماية البيئةقا

 153 ,قانون مصائد األسماك

 

 االستخدامات القائمة للمياه

 178 ,التحقق من

 170 ,169 ,168 ,الخطة الوطنية للمياه

 المغرب

 176 ,المجلس األعلى للمياه والمناخ

 النظام االيكولوجي

 176 ,175 ,173 ,168 ,حماية

 رسوم المياه

 171 ,كمية

 175 ,محصول

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 174 ,172 ,169 ,الباب

 

 أحواض األنھار

 181 ,180 ,مملكة النيبال

 الري

 186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,استخدام المياه

 184 ,وزارة

 جمھورية النيبال

 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,قانون الموارد المائية

185, 186 

 حل النزاعات

 181 ,180 ,مملكة النيبال

 رابطات مستخدمي المياه

 181 ,180 ,مملكة النيبال

 

 ملكية المياه

 188 ,187 ,السنغال

 192 ,حل النزاعات

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 189 ,الباب

 نوعية المياه

 188 ,187 ,السنغال

 

 الري  ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,استخدام المياه

203, 206, 208, 209, 211 



 193 ,سياسة

 212 ,194 ,193 ,وزارة

 المشاركة

 210 ,القطاع الخاص

 210 ,القطاع العام

 210 ,205 ,201 ,تأمين خدمات المياه

 جنوب أفريقيا

 196 ,تياطي االيكولوجياالح

 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,القانون الوطني للمياه

198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212 

 207 ,196 ,193 ,دستور

 207 ,204 ,رابطات مستخدمي المياه

 ,201 ,200 ,197 ,196 ,194 ,193 ,قانون خدمات المياه

204, 205, 206, 208, 210, 212 

 212 ,206 ,وكالة إدارة األحواض

 رسوم المياه

 211 ,199 ,196 ,194 ,كمية

 196 ,مار دل بالتا

 211 ,محكمة المياه

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 208 ,206 ,204 ,203 ,199 ,196 ,195 ,الباب

 

 رسوم المياه

 215 ,كمية

 يتنامفي

 214 ,الوكالة البيئية الوطنية

 213 ,دستور

 214 ,قانون األراضي

 214 ,قانون الحماية البيئية

 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,قانون الموارد المائية

218, 219, 220, 221, 222, 223 

 214 ,قانون حماية الحواجز الصخرية

 221 ,220 ,217 ,214 ,الريفية وزارة الزراعة والتنمية

 214 ,رة العلوم والتكنولوجيا والبيئةوزا

 ملكية المياه

 223 ,حل النزاعات

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 219 ,218 ,الباب

 

 

 233 ,229 ,الخطة الوطنية للمياه

 اليمن

 233 ,229 ,الخطة الوطنية للمياه

 ,229 ,228 ,227 ,226 ,السلطة الوطنية للموارد المائية

230, 231, 232, 233, 234, 235 

 224 ,دستور

 231 ,224 ,قانون الحماية البيئية

 232 ,وزارة الكھرباء والمياه

 227 ,تحلية



اتفاقية حماية واستخدام مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات 
 298 ,الدولية

 335 ,267 ,265 ,استرداد التكاليف

 329 ,إعادة استخدام

 الناشئة االتجاھات

 322 ,320 ,279 ,الناشئة االتجاھات

 296 ,243 ,االستدامة

 323 ,297 ,296 ,الملوث يدفع

 االتفاقيات والمعاھدات

 297 ,اتفاقية التنوع البيولوجي

 242 ,اتفاقية تقييم األثر البيئي في إطار عبر حدودي

 االعالنات

 285 ,إعالن بون

 298 ,297 ,296 ,281 ,إعالن ريو

 318 ,إعالن مراكش

 282 ,التشريعات الفرعية

 323 ,الثروة الحيوانية

 280 ,السياسة الوطنية للمياه

 345 ,310 ,الشراكة العالمية بشأن المياه

 310 ,309 ,الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 309 ,الفريق العالمي المعني بتمويل البنية التحتية للمياه

 القضايا

 313 ,س االنتقالي لمدينة دوربانمانكيلي ضد المجل

 314 ,302 ,القوانين الداخلية

 363 ,300 ,اللجنة العالمية للسدود

 323 ,297 ,296 ,المبدأ الوقائي

 363 ,342 ,318 ,314 ,309 ,المجلس العالمي للمياه

 المشاركة

 ,285 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,القطاع الخاص

287, 299, 309, 310, 311 

 309 ,270 ,امالقطاع الع

 المؤتمرات

 326 ,مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 361 ,األمم المتحدة المعني بالمياه مؤتمر

 رسوم المياه

 307 ,سعر موحد

 305 ,فصل

 ,315 ,314 ,313 ,312 ,307 ,305 ,293 ,248 ,كمية

328, 331 

 260 ,زامبيا

 284 ,283 ,سبق االنتفاع

 297 ,سلوفاكيا

  البنك الدولي التشغيليةسياسة

 300 ,ورقة البنك الدولي حول سياسة إدارة الموارد المائية

 314 ,303 ,284 ,شيلي

 342 ,268 ,لبنان

 ,361 ,319 ,311 ,297 ,295 ,280 ,279 ,مار دل بالتا

365 

ث يدفع  242 ,مبدأ الملوِّ

 297 ,محكمة العدل الدولية

 337 ,مراكش

 260 ,مصر

 362 ,338 ,289 ,288 ,يمصرف التنمية اآلسيو



 337 ,288 ,مصرف التنمية األفريقي

 326 ,مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 288 ,جدول أعمال

 297 ,ھنغاريا



دراسة مقارنة تستعرض كيفية معالجة األطر : األطر التنظيمية إلدارة الموارد المائية
ائل األساسية المتعلّقة بإدارة الموارد المائية،  نظاًما قانونيا لمختلف المس16التنظيمية في 

تلقي الدراسة الضوء على األهمية التي توليها مختلف . وتقّدم تحليالً مقارنًا لهذه المسائل
المؤتمرات والمنتديات الدولية لتشريعات للمياه، بما فيها مار دل بالتا، دبلن وريو، وتلخّص 

تنظر الدراسة المقارنة في . العداد هذه التشريعاتالتوجيهات التي تعطيها هذه المؤتمرات 
. أبرز مواطن الشبه واالختالف في أهّم عناصر المقاربات التي تعتمدها هذه البلدان المختارة

كما أنّها تسلّط الضوء على العناصر األساسية التي يجب معالجتها في أّي إطار تنظيمي 
  .ت الناشئة في مجال تشريعات المياهإلدارة الموارد المائية، وتحّدد بعض التوّجها

  

 التنمية المستدامة اجتماعًيا وبيئًيا مجموعة في كبار المستشارين هو سلمان. أ. سلمان م
 مستشار البنك في مجال وهو. لنيابة الرئاسة القانونية للبنك الدوليالتابعة والقانون الدولي 

  . بإدارة الموارد المائية منشورات وفيرة حول مسائل متعلّقة ولهقانون المياه، 

هو أستاذ ومدير لبرنامج الدراسات القانونية الدولية في كلية الحقوق في  برادلو.  ددانييل
له كتابات عديدة حول القانون االقتصادي الدولي والمسائل و. لجامعة األميركية في واشنطنا

  .اإلنمائيةالقانونية 

 

 


