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وقبل تمريرها للمصادقة إلى مجلس النواب، يقدم املنتدى التونس ي    الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعبفي إطار مناقشة مجلة املياه داخل لجنة الفالحة واألمن   

 ة املوارد املائية.للحقوق االقتصادية واالجتماعية رؤيته التي تعتمد مقاربة حقوقية واجتماعية بخصوص هذه املجلة والدفع نحو إنجازها من أجل حماية وتنمي

على القيمة االجتماعية   باالعتماد واملاء الصالح للشرب والتطهير على أساس مبادئ حقوق االنسان وحسب املعايير العاملية  تحقيق املساواة بين املواطنين واملواطنات في الحق في   ✓

 للماء. 

في األرياف  املائية  منظومة املجامع وجب الغاءلذلك  . الدستور التونس ي من 44و 21 ينإسداء خدمات املاء يكون من قبل مؤسسات ومنشآت عمومية ال غير من أجل إحترام الفصل ✓

  . وتعويضها بالوكالة الوطنية ملياه الشرب والري بالوسط الريفي

 .االعتماد على مبدأ البصمة املائية والعهدة على امللوث لالقتصاد في استهالك املاء وترسيخ حس املسؤولية للمحافظة عليه ✓

تماعي واستثناء قطاع املياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص باإلضافة إلى إلغاء عقدي اللزمة التوقف عن اعتبار املاء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده االج ✓

   . واالمتياز والتوقف عن اسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب املياه

 املعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي. النفاذ إلى الحق في ينها دوريا و يوجوب نشر املعلومات واالحصائيات املتعلقة بقطاع املاء مع تح ✓

 واضحة وملزمة لتجميع وتخزين مياه االمطار من اجل استدامة املوارد. الدولة استراتيجيةاعتماد  ✓

 إعداد مخطط جهوي ووطني ملجابهة الجفاف ومحدودية املياه مع وجوب نشره للعموم.  ي تشريك املجتمع املدني ف ✓

 املائية.تراف بوضع االجهاد املائي الذي تعيشه تونس والعمل على تفادي حالة الطوارئ بناء السياسات املائية من منطلق االع ✓

 . علوية القانون واملساواة في العقوبات وتحمل املسؤوليات بين املستهلكين للماء من مواطنين ومستغلين خواص وهياكل دولة ✓

 .ضرورة استقاللية الجهاز الرقابي والردعي عن سلطة اإلشراف  ✓
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 مشروع مجلة املياه

 االقتصادية واالجتماعية  املنتدى التونس ي للحقوق      

 

مقترح قسم العدالة البيئية للمنتدى   التفسير 

االقتصادية واالجتماعية  التونس ي للحقوق   

 الصيغة االصلية  مقترح لجنة الفالحة 

 العنوان األول: مبادئ توجيهية وأحكام عامة 

   1الفصل  

املجلة القواعد الواجب إتباعها في التصرف في  تضبط هذه 

امللك العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا ألحكام الَدستور  

 واملبادئ التالية:

املائية   - املوارد  على  الوطنية  يادة  السَّ تكريس 

 وإدارتها،

املائية   - للموارد  املستدامة  التنمية  ضمان 

 القادمة،   األجيال وخاصة حماية حقوق 

 املاء والحق في الصرف الصحي،    ضمان الحق في -

وللّصرف   - للمياه  الّصحية  الّسالمة  ضمان 

 الصحي، 

 ضمان التوزيع العادل للثروات املائية    -

   1الفصل 

ه املجلة القواعد الواجب إتباعها في التصرف في امللك  تضبط هذ

العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا ألحكام الَدستور واملبادئ 

 التالية: 

يادة الوطنية على املوارد املائية وإدارتها، -  تكريس السَّ

ضمان التنمية املستدامة للموارد املائية وخاصة   -

 القادمة،   األجيالحماية حقوق 

 ضمان الحق في املاء والحق في الصرف الصحي،   -

 ضمان الّسالمة الّصحية للمياه وللّصرف الصحي،  -

  األمثلدعم الحوكمة الرشيدة  وضمان االستعمال  -

للموارد املائية  على أساس العدالة االجتماعية  

ن الوطني وبتحقيق  القيمة االقتصادية  والتضام

 واالجتماعية للموارد املائية وباعتماد البعد البيئي . 

 التأقلم مع التغّيرات املناخّية والحّد من آثارها.  -

 

   1الفصل 

تضبط مقتضيات هذه املجلة القواعد الواجب إتباعها الستغالل املوارد املائية والتصرف 

 فيها والحفاظ عليها على أساس مقتضيات الدستور وطبقا للمبادئ واملعايير التالية  

 ضمان الحق في املاء،  -

 ضمان االستغالل الرشيد للموارد املائية على أساس العدالة االجتماعية،   -

 ركزية والتوازن بين الجهات باعتماد التمييز االيجابي، دعم الالم  -

 تكريس الّسيادة الوطنية على املوارد املائية وإدارتها، -

 ضمان الحق في بيئة سليمة والعيش الكريم للمواطن،   -

ضمان التنمية املستدامة للموارد املائية وخاصة حماية حقوق االجيال   -

 القادمة، 

 ى املعلومة في مجال املياه ضمان حق املواطن في النفاذ إل -

 دعم الحوكمة والتصرف املندمج للموارد املائية وملنشآتها.  -
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االستعمال   - وضمان  الرشيدة  الحوكمة  دعم 

العدالة    األمثل أساس  على  املائية  للموارد 

الوطني   والتضامن    وبتحقيق االجتماعية 

للموارد   واالجتماعية  االقتصادية  القيمة 

 املائية وباعتماد البعد البيئي. 

 التأقلم مع التغّيرات املناخّية والحّد من آثارها.  -

في   - املعلومة  إلى  النفاذ  في  املواطن  حق  ضمان 

 مجال املياه

الفصل   "املساواة    21ينص  الدستور على  من 

الحقوق   في  واملواطنات  املواطنين  بين 

 والواجبات ". 

بالحقوق    2002في  - املعنية  اللجنة  اعتمدت 

تعليقها   والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

بشأن الحق في املاء، الذي يعّرف   15العام رقم 

بأنه حق كل فرد في الحصول على كمية من املاء  

تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول  

في   الستخدامها   
ً
ماليا وميسورة   

ً
ماديـا عليهـا 

 األغراض الشخصية واملنزلية. 

 

  

  2الفصل 

تهدف هذه املجلة إلى أحكام التصرف في املوارد املائية وفق   

آليات الحوكمة الرشيدة والتصرف املندمج في إطار إرساء 

شراكة فعالة بين كل األطراف التي لها عالقة بقطاع املياه  

 وذلك على أساس: 

 التطهير  كما ونوعا والحق في  تثبيت الحق في مياه الشرب -

االقتصادي- القيمة  واالجتماعيةتحقيق  واملالية  للموارد    ة 

 املائية

تحقيق املساواة بين املواطنين واملواطنات في الحق في املاء   -

 الصالح للشراب والتطهير  

في إطار تنمية مستدامة على  -  للمياه  البيئي  البعد  اعتماد 

 مختلف املستويات.

للشرب   - الصالح  باملاء  للتزود  الصحية  الفوائد  تثمين 

 بشبكة التطهير،والربط 

  2الفصل  

هذه املجلة إلى أحكام التصرف في املوارد املائية وفق آليات الحوكمة الرشيدة و  تهدف  

التصرف املندمج في إطار إرساء شراكة فعالة بين كل األطراف التي لها عالقة بقطاع املياه 

 وذلك على أساس: 

 تثبيت الحق في مياه الشرب والتطهير  -

 ئيةتحقيق القيمة االقتصادية واملالية للموارد املا-

 اعتماد البعد البيئي للمياه في إطار تنمية مستدامة على مختلف املستويات. - 

 تثمين الفوائد الصحية للتزود باملاء الصالح للشرب والربط بشبكة التطهير، -

 تحقيق التضامن الوطني والعدالة االجتماعية في مجال املياه،  - 

 التوقي من التغيرات املناخية  والتأقلم معها.   - 

تكو ن االهداف املرسومة بهذا الفصل وجملة االحكام الواردة بالعنوان االول  مرجعا إذا  

 اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه املجلة. 
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في مجال    -  االجتماعية  والعدالة  التضامن الوطني  تحقيق 

 املياه،

 التوقي من التغيرات املناخية والتأقلم معها.   - 

األحكام   وجملة  الفصل  بهذا  املرسومة  األهداف  ن  تكو 

تأويل   الضرورة  اقتضت  إذا  األول مرجعا  بالعنوان  الواردة 

 أحكام هذه املجلة. 

أن   اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  يقتض ي 

إمكانية   شخص  لكل  تكفل  أن  الدول  على 

الشرب  مياه  من  كافية  كمية  على  الحصول 

واملنزلية،  املأمونة   الشخصية  لالستخدامات 

ألغراض   املياه  استعمال  بها  ُيقصد  التي 

وإعداد   املالبس،  وغسل  والصحة  الشرب، 

كما   واملنزلية.  الشخصية  والنظافة  الطعام، 

املتحدة   األمم  لبرنامج  السادس  الهدف  ينص 

الحكومات   تكفل  أن  ضرورة  على  اإلنمائي 

الشرب مياه  إلى  للمواطنين  العادل   النفاذ 

 وخدمات الصرف الصحي. 

 3الفصل 

السلط املختصة بتمكين جميع املواطنين من خدمات    تلتزم

 املاء الصالح للشراب والتطهير والخدمات املتعلقة بهما.   

كما يتم التخطيط لتعبئة املوارد املائية لتأمين الطلبات من  

على   وكيفا  كما  اإلنسان املاء  حقوق  مبادئ  أساس 

والت الرشيدة  على  والحوكمة  واالنفتاح  املندمج  صرف 

 السياسات املائية الدولية.  

 2الفصل 

املواطنين من خدمات   السلط املختصة على تمكين جميع  تعمل 

 املاء الصالح للشراب وفي التطهير وفي الخدمات املتعلقة بهما.   

كما يتم التخطيط لتعبئة املوارد املائية لتأمين الطلبات من املاء  

أساس   على  وكيفا  والتصرف  كما  الرشيدة  الحوكمة  مبادئ 

 املندمج واالنفتاح على السياسات املائية الدولية. 

   3الفصل 

تعمل السلط املختصة في حدود اإلمكانيات املتاحة على تمكين الجميع من الحق في املاء 

 الصالح للشرب وفي التطهير وفي الخدمات املتعلقة بهما.   

ية  التأمين الطلبات من املاء  كما وكيفا على أساس   كما يتم التخطيط لتعبئة املوارد املائ

 مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرف املندمج واالنفتاح على السياسات املائية الدولية. 

 4الفصل  

البيئة يجب   املاء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر 

 تنميته وحمايته واملحافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة. 

وثقافيا    واجتماعيا  صحيا  بعدا  املائية  املوارد  وتكتس ي 

وبيئية وتشكل عامال هيكليا في    واجتماعية وقيمة اقتصادية  

 التهيئة الترابية. 

 3الفصل 

املاء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته  

 وحمايته واملحافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة. 

وتكتس ي املوارد املائية بعدا صحيا واجتماعيا وثقافيا وقيمة   

 يئية وتشكل عامال هيكليا في ا لتهيئة الترابية. اقتصادية وب

وتكتس ى صبغة املصلحة العامة كل األنشطة الهادفة إلى تنمية   

املوارد  املائية الوطنية وذلك بالحفاظ عليها واالقتصاد في  

   4صل الف

 املاء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته واملحافظة عليه.  

ويعتبر االقتصاد في املاء من أهم الوسائل التي تمكن من تنمية املوارد املائية وحفظها 

وترشيد استعماالتها بطريقة تضمن االستجابة املستدامة إلى كافة احتياجات املواطنين 

 والقطاعات االقتصادية. 
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إلى    الهادفة  األنشطة  العامة كل  املصلحة  وتكتس ى صبغة 

عليها   بالحفاظ  وذلك  الوطنية  املائية  املوارد  تنمية 

وتحسين   استعماالتها  في  من  واالقتصاد  وحمايتها  جودتها 

األجيال   حقوق  وضمان  استعمالها  وسوء  والتلوث  الهدر 

 القادمة

استعماالتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وتلوث وسوء  

 استعمالها وضمان حقوق االجيال القادمة  

وتكتس ى صبغة املصلحة العامة كل األنشطة الهادفة إلى تنمية املوارد  املائية الوطنية  

وذلك بالحفاظ عليها واالقتصاد في استعماالتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وسوء 

 استغاللها وتلوثها. 

 5الفصل  

على الدولة دعم البحث العلمي في مجال الحماية والتطوير 

الّسياسات  في  نتائجه  وتثمين  املائية  املوارد  في  والتصرف 

 العمومية املرتبطة بالتصرف في املوارد املائية.  

كما عليها دعم منظومة التأطير واإلرشاد والتحسيس للّرفع  

باملياه  من مستوى الوعي العام بالتحديات الوطنية املتعلقة  

 وسبل معالجتها.

  4الفصل 

على الدولة دعم البحث العلمي في مجال الحماية والتطوير و 

التصرف في املوارد املائية وتثمين نتائجه في الّسياسات العمومية  

 املرتبطة بالتصرف في املوارد املائية.  

كما عليها دعم منظومة التأطير واإلرشاد والتحسيس للّرفع من  

العام بالتحديات الوطنية املتعلقة  باملياه وسبل مستوى الوعي 

 معالجتها.

 

 6الفصل  

وال    للتفويت  وال  للتجزئة  قابل  غير  للمياه  العمومي  امللك 

 لسقوط الحق بمرور الزمن. 

 5الفصل 

امللك العمومي للمياه غير قابل للتجزئة وال للتفويت وال لسقوط   

 الحق بمرور الزمن. 

 5الفصل 

 امللك العمومي للمياه غير قابل للتفويت وال لسقوط الحق بمرور الزمن.  

 7الفصل  

 يقصد على معنى هذه املجلة بـ: 

العمومي   - للملك  السليمة  االدارة  الرشيدة:  الحوكمة 

القانون   علوّية  وتكريس  النزاهة،  مبادئ  وفق  للمياه 

والعدالة  واملساءلة واملشاركة    والشمولية والشفافية  

لرسم  والنجاعة  وصنع    واإلنصاف  السياسات 

 القرارات الرشيدة. 

 6الفصل 

 يقصد على معنى هذه املجلة بـ : 

الرشيدة:  االدارة  السليمة للملك العمومي للمياه  الحوكمة   -

وفق مبادئ النزاهة، وتكريس علوّية القانون والشفافية  

 واملساءلة واملشاركة فيرسم السياسات وصنع القرارات. 

التصرف املندمج في املوارد املائية: تنمية واستعمال املوارد  -

شأنها  املائية واألراض ي  واملوارد ذات ّالصلة وفق طرق من 

تحقيق أعلى مستوى من الرفاه االقتصادي  واالجتماعي  

 6الفصل 

 يقصد على معنى هذه املجلة بـ :  

الحوكمة الرشيدة: حسن التصرف في املوارد املائية  وفق مبادئ التشاركية   -

والشفافية والنزاهة والنجاعة والتقيد باملعايير الفنية والعلمية الدقيقة واملساءلة  

 واملحاسبة.   

التصرف املندمج في املوارد املائية :مجمل املخططات والبرامج واملشاريع التي تعزز   -

أراض ي االحواض  الطبيعية واملوارد  امالئية املرتبطة بها وإدارتها  التنسيق بين تنمية
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واستعمال   - تنمية  املائية:  املوارد  في  املندمج  التصرف 

املوارد املائية واألراض ي واملوارد ذات ّالصلة وفق طرق  

من شأنها تحقيق أعلى مستوى من الرفاه االقتصادي  

البيئية   النظم  بتوازن  املساس  وبدون  واالجتماعي 

 واستدامة املوارد املائية  

املوجودة  - املوارد  كل  السطحية:  سطح    املياه  على 

ومياه   االودية  ومياه  السيالن  مياه  غرار  على  األرض 

 البحيرات والسباخ ومياه السدود، 

بباطن األرض وتشمل   - املوجودة  املياه  الباطنية:  املياه 

املياه الطبيعية املعدنية ومياه العيون واملياه الحارة أو  

 الجيوحرارية واملياه العادية. 

 ة واملياه الباطنية املياه التقليدية: املياه السطحي  -

املياه غير التقليدية: مجمل املوارد املائية االولية غير   -

القابلة لالستعمال املباشر بخصائصها التي تتسم بها  

واملياه   املعالجة  املعالجة وغير  املستعملة  املياه  ومنها 

 الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي 

 املوارد املائية: مجمل املياه التقليدية وغير التقليدية.   -

املعدنية   - الطبيعية  املعلبة: تشمل كل من املياه  املياه 

ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها  

 معلبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.  

باملنشأة  - تحيط  التي  األرض  مساحة  الحرم:  مساحة 

للتصرف  امل خاصة  ترتيبات  إلى  تخضع  والتي  ائية 

 داخلها.  

وبدون املساس بتوازن النظم البيئية واستدامة املوارد  

 املائية 

املياه السطحية: كل املوارد املوجودة على سطح األرض على    -

غرار مياه السيالن  ومياه االودية ومياه البحيرات والسباخ 

 ومياه السدود، 

املياه املوجودة بباطن األرض وتشمل املياه    املياه الباطنية: -

الطبيعية املعدنية ومياه العيون واملياه الحارة أو  

 الجيوحرارية واملياه العادية. 

 املياه التقليدية: املياه السطحية واملياه الباطنية   -

املياه غير التقليدية: مجمل املوارد املائية االولية غير   -

ئصها التي تتسم بها ومنها القابلة لالستعمال املباشر بخصا

املياه املستعملة املعالجة وغير املعالجة واملياه الحارة ومياه 

 التحلية ومياه الصرف الزراعي 

 املوارد املائية: مجمل املياه التقليدية وغير التقليدية.   -

املياه املعلبة : تشمل كل من املياه الطبيعية املعدنية ومياه   -

الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها معلبة  

 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.  

مساحة الحرم :مساحة األرض التي تحيط باملنشأة املائية  -

 والتي تخضع إلى ترتيبات خاصة للتصرف داخلها.  

الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات  مناطق -

مائية باطنية يخش ى استنزافها ويحجر استغاللها دون  

 ترخيص مسبق من الوزير املكلف باملياه، 

مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات   -

مائية باطنية مستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات 

 جديدة 

لتحقيق أقص ى قدر من الرفاه االقتصادي واالجتماعي الناتج عن استعماالت  املياه 

 بصورة عادلة ودون املساس باستدامة النظم اإليكولوجية الحيوية. 

ازن العرض والطلب  التوازنات املائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول تو  -

 للموارد املائية بجميع أنواعها،  

السنة املطرية: دورة املاء وحركته خالل سنة فوق األرض وعلى سطحها وداخلها    -

 وتمتد من بداية شهر سبتمبر إلى موفى شهر أوت.  

امللك العمومي للمياه: املكونات العمومية الطبيعية أو االصطناعية الستيعاب  -

من هذه املجلة   10و   9و  8و  7نها واملنصوص عليها بالفصول سيالن املياه أو خز 

 ويشمل:  

املياه التقليدية: مياه األمطار ومياه السيالن ومياه االودية ومياه البحيرات والسباخ   -

 - ومياه السدود ومياه العيون على اختالف أنواعها واملياه الباطنية، 

ولية غير القابلة لالستعمال املباشر املياه غير التقليدية: مجمل املوارد املائية األ   -

بخصائصها التي تتسم بها ومنها املياه املستعملة املعالجة وغير املعالجة واملياه  

 الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي.  

مساحة الحرم : مساحة األرض التي تحيط باملنشأة املائية والتي تخضع إلى   - -

 ترتيبات خاصة للتصرف داخلها، 

فاق الضفة الحرة: مساحة األرض التي تحاذي مجاري األودية أو السباخ أو  ارت -

البحيرات وال يقل عرضها عن ثالثة أمتار ابتداء من الضفة، وتخصص هذه 

املساحة لحرية مرور أعوان السلط املختصة ومعداتها وخاصة لتركيز األعمدة  

الرتفاق ويرها و يوظف  الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم األراض ي  املعنية با

 االرتفاق مقابل تعويض مالك العقار.  

مناطق الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخش ى   -

 استنزافها ويحجر استغاللها دون ترخيص مسبق من الوزير املكلف باملياه،

مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مستنزفة    -

 حجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة،وي
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مناطق الصيانة: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات  -

مائية باطنية يخش ى استنزافها ويحجر استغاللها دون 

 ترخيص مسبق من الوزير املكلف باملياه، 

مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات  -

القي ويحجر  مستنزفة  باطنية  داخلها  مائية  ام 

 بتنقيبات جديدة

مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة  -

املوجودة   املائية  املوارد  ووقاية  حمايتها  بغرض  مائية 

 فيها من التلوث. 

املناطق السقوية العمومية: أراض فالحية قابلة للري   -

 بواسطة تجهيزات مائية منجزة باستثمارات عمومية. 

املنشآت   - املائية:  على  املنشآت  باملياه  عالقة  لها  التي 

ومنها   أنواعها  والسدود    اآلبار اختالف  والتنقيبات 

والقنوات   الباطنية  أو  السطحية  املائية  والخزانات 

ومحطات  املعالجة  ومحطات  املائية  والشبكات 

التبريد   ومحطات  وتوابعها  الضخ  ومحطات  التطهير 

 ومحطات تحلية مياه البحر. 

املوار  - لرصد  الوطنية  نقاط  الشبكة  مجموع  املائية:  د 

ومعطيات   بيانات  توفر  التي  واليدوي  اآللي  القيس 

 دورية ومنتظمة حول امللك العمومي للمياه. 

السلط املختصة: املصالح املركزية والجهوية واملحلية   -

واملؤسسات واملنشآت العمومية املعنية بالتصرف في  

 العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.  امللك

جغرافية تحدث حول منشأة مائية مناطق الحماية: مناطق  -

بغرض حمايتها ووقاية املوارد املائية املوجودة فيها من  

 التلوث.

املناطق السقوية العمومية: أراض فالحية قابلة للري   -

 بواسطة تجهيزات مائية منجزة باستثمارات عمومية. 

املنشآت املائية : املنشآت التي لها عالقة باملياه على اختالف   -

ها االبار والتنقيبات والسدود والخزانات املائية  أنواعها ومن

السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات املائية 

ومحطات املعالجة ومحطات التطهير ومحطات الضخ 

 وتوابعها ومحطات التبريد ومحطات التحلية مياه البحر. 

الشبكة الوطنية لرصد املوارد املائية: مجموع نقاط القيس   -

التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة  اآللي و اليدوي 

 حول امللك العمومي للمياه. 

السلط املختصة : املصالح املركزية والجهوية واملحلية   - -

واملؤسسات واملنشآت العمومية املعنية بالتصرف في امللك  

 العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه. 

خدمات املياه: خدمات التزويد بمياه الشرب ومياه   - -

الستشفاء وخدمات معالجة املياه املستعملة وتصريف  ا

 مياه األمطار واملياه املعالجة

الصرف الصحي: مجمل املرافق والخدمات الالزمة    -

للتخلص االمن من املياه املستعملة ومن فضالت اإلنسان  

في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة اإلنسانية وتضمن  

  السالمةلحفظ  تطهير املياه املستعملة وإعادة تدويرها

 الصحية والبيئية

مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها و   - -

 وقاية املوارد املائية املتعلقة بها من التلوث، 

املناطق املجهزة من قبل الدولة: مناطق تمت تهيئتها وتجهيزها باستثمارات   -  -

 عمومية 

اض ي فالحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية  املناطق  السقوية العمومية : أر  -

 منجزة باستثمارات عمومية و يتم إحداثها بأمر حكومي

املنشآت امالئية : املنشآت التي لها عالقة باملياه ومنها اآلبار والتنقيبات والسدود   -

والخزانات املائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات املائية ومحطات  

 التطهير  ومحطات الضخ وتوابعها ومحطات التبريد ومحطات تحلية مياه البحر . 

ائية : مجموع نقاط القيس اآللي  واليدوي التي  الشبكة الوطنية لرصد املوارد  امل  -

 توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول امللك العمومي للمياه. 

السلط املختصة : املصالح املركزية والجهوية واملحلية واملؤسسات واملنشآت    -

 العمومية املعنية بإدارة شؤون امللك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه 

وضع بقايا الجهر والصيانة ببعض االماكن باألراض ي املجاورة للملك    االيداع :  -

 العمومي للمياه 

األودية : مجاري املياه ويتم متابعة سيالنها من قبل السلط املختصة وهي تمثل   -

 الشبكة الطبيعية لتصريف مياه السيالن،

 لطبيعية.  مجاري املياه: ممرات حينية لسيالن املياه ذات تأثير محدود على الشبكة ا -

 مآخذ املياه: منشأة لسحب املياه من امللك العمومي للمياه.  -

خدمات مياه الشرب: خدمات تتمثل خاصة في الربط بشبكة مياه الشرب  -  -

 واستهالكه
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الشرب   - بمياه  التزويد  خدمات  املياه:  كما  خدمات 

املياه  ونوعا   معالجة  وخدمات  االستشفاء  ومياه 

 املستعملة وتصريف مياه األمطار واملياه املعالجة 

الالزمة    - والخدمات  املرافق  مجمل  الصحي:  الصرف 

فضالت   اآلمنللتخلص   ومن  املستعملة  املياه  من 

والكر  الخصوصية  تحفظ  ظروف  في  امة  اإلنسان 

وإعادة  املستعملة  املياه  تطهير  وتضمن  اإلنسانية 

 الصحية والبيئية   السالمةتدويرها لحفظ 

والوسائل  - القواعد  مجموعة  املياه:  خدمات  تعديل 

واآلليات لضمان حسن تسيير خدمات املياه فیما يتعلق   

 بمتابعة وتقييم ومراقبة جودتها ونجاعتها.  

بطريقة مباشرة أو غير  : هو املاء الذي تعرض  املاء امللوث  -

أو   كيميائي  أو  بيولوجي  أو  فيزيائي  تغيير  إلى  مباشرة، 

جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله  

 .غير صالح لالستعمال املطلوب

املائية - والجهات التوازنات  القطاعات  بين  التوافقات   :

بجميع   املائية  للموارد  والطلب  العرض  توازن  حول 

 أنواعها،  

املطرية  - فوق  السنة  سنة  خالل  وحركته  املاء  دورة   :

شهر  بداية  من  وتمتد  وداخلها  سطحها  وعلى  األرض 

 سبتمبر إلى موفى شهر أوت.  

تعديل خدمات املياه :مجموعة القواعد والوسائل واآلليات  -

لضمان حسن تسيير خدمات املياه فیما يتعلق  بمتابعة  

 وتقييم ومراقبة جودتها ونجاعتها.  

املاء امللوث: هو املاء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير    -

الطبيعية مما يجعله    مباشرة، إلى تغير في تركيبته أو حالته

 غير صالح لالستعمال  املطلوب
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املائية:   - العذبة  البصمة  للمياه  الكلي  الحجم  هي 

أي   إلنتاج  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  املستخدمة 

 ش يء يستهلكه الفرد أو املجتمع أو الشركة.  

كميــة املــاء الضروريــة لصناعــة مــادة   املياه االفتراضية: -

 أو ســلعة مــا. 

 8الفصل  

إذا   مرجعا  األول  بالعنوان  الواردة  األحكام  جملة  تكون 

 اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه املجلة 

  7الفصل 

جملة األحكام الواردة بالعنوان األول مرجعا إذا اقتضت  تكون 

 الضرورة تأويل أحكام هذه املجلة. 

 

 العنوان الثاني  : تحديد امللك العمومي للمياه والحفاظ عليه  العنوان الثاني: تحديد امللك العمومي للمياه وحمايته

 الباب األول: تحديد امللك العمومي للمياه                                                                         

   9الفصل  

 يتكون امللك العمومي للمياه من:  

 امللك العمومي الطبيعي للمياه  -

 امللك العمومي االصطناعي للمياه  -

   8الفصل 

 يتكون امللك العمومي للمياه من:  

 امللك العمومي الطبيعي للمياه  -

 امللك العمومي االصطناعي للمياه  -

   7الفصل 

 يتكون امللك العمومي للمياه من:  

 امللك العمومي الطبيعي للمياه  -

 امللك العمومي االصطناعي للمياه  -

 القسم األول : امللك العمومي الطبيعي للمياه  املحتوى،  عن األقسام في هذا الباب لتخفيف تم االستغناء  

   10الفصل  

 يتكون امللك العمومي الطبيعي للمياه من:  

اختالف   - على  املياه  ملجاري  الطبيعية  الشبكة 

أنواعها واألراض ي الواقعة ضمن ضفافها الحرة  

على   الطبيعية  والعيون  اختالف  والينابيع 

 أنواعها، 

 9الفصل 

 يتكون امللك العمومي الطبيعي للمياه من:  

الشبكة الطبيعية ملجاري املياه على اختالف أنواعها   -

واألراض ي الواقعة ضمن ضفافها الحرة والينابيع 

 الطبيعية على اختالف أنواعها،  والعيون 

  8لفصل ا

 يتكون امللك العمومي الطبيعي للمياه من:  

 الطبقات الطبيعية السطحية للمياه بمختلف أنواعها،   -

 الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها،    -

الشبكة الطبيعية ملجاري املياه على اختالف أنواعها واألراض ي الواقعة ضمن    -

 ضفافها الحرة والينابيع والعيون الطبيعية على اختالف أنواعها،
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البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ   -

والبحيرات الضحلة واملناطق الرطبة  

واملستنقعات بكل أصنافها غير املتصلة  

بالبحر وكذلك األراض ي املتصلة بها والداخلة  

النباتي الطبيعي الذي   والغشاءفي حدودها 

 يكسوها،

الغرين والترسبات واألتربة املتراكمة والنباتات   -

بيعية الكائنة بمجاري األودية واملناطق  الط

 الرطبة. 

 الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها،   -

 املياه غير التقليدية   -

البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات   -

الضحلة واملناطق الرطبة واملستنقعات بكل 

أصنافها غير املتصلة بالبحر وكذلك األراض ي  

املتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي 

 الطبيعي الذي يكسوها،

والنباتات   الغرين والترسبات واألتربة املتراكمة -

 الطبيعية الكائنة بمجاري األودية واملناطق الرطبة. 

 الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها،   -

 املياه غير التقليدية   -

البحيرات الضحلة واملناطق الرطبة  البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ و  -

واملستنقعات بكل أصنافها غير املتصلة بالبحر وكذلك األراض ي املتصلة بها  

 والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها،  

الغرين والترسبات واألتربة املتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري   -

 األودية واملناطق الرطبة. 

 11الفصل  

والبرك    والبحيرات  واألودية  املياه  مجاري  حدود  تضبط 

والسباخ والبحيرات الضحلة واملناطق الرطبة واملستنقعات 

وفق أعلى مستوى سجل ملنسوب املياه على ضفافها وذلك 

 قبل الفيضان.  

ألسباب  للواد،  الطبيعي  املجرى  في  تغيير  حدوث  في صورة 

ار املجرى الجديد  طبيعية أو بتأثير اإلنسان، فإنه يتم اعتب

مع   للمياه  العمومي  امللك  نطاق  في  الحرة  ضفافه  مع 

مقابل  وذلك  املحتملة  الغير  حقوق  بجميع  االحتفاظ 

 تعويض لفائدة مالك األرض التي اخترقها املجرى الجديد. 

 9الفصل 

تضبط حدود مجاري املياه واألودية والبحيرات والبرك والسباخ   

والبحيرات الضحلة واملناطق الرطبة واملستنقعات وفق أعلى  

 ستوى سجل ملنسوب املياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.  م

في صورة حدوث تغيير في املجرى الطبيعي للواد، ألسباب طبيعية  

أو بتأثير اإلنسان، . فإنه يتم اعتبار املجرى الجديد مع ضفافه  

الحرة في نطاق امللك العمومي للمياه مع االحتفاظ بجميع حقوق  

عويض لفائدة مالك األرض التي  الغير املحتملة وذلك مقابل ت

 اخترقها املجرى الجديد. 

يتم ضبط امللك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير 

املكلف باملياه بعد إجراءاته بأمر حكومي بإقتراح من الوزير 

 املكلف باملياه مع   االحتفاظ بجميع حقوق الغير املحتملة.  

 9الفصل 

تضبط حدود مجاري املياه واألودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة   

واملناطق الرطبة واملستنقعات وفق أعلى مستوى سجل ملنسوب املياه على ضفافها وذلك 

 قبل الفيضان.  

في صورة حدوث تغيير في املجرى الطبيعي للوادي، ألسباب طبيعية أو بتأثير اإلنسان، .  

 عتبار املجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق امللك العمومي للمياه.  فإنه يتم ا 

يتم ضبط امللك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير املكلف باملياه بعد إجراء بحث  

إداري ومع االحتفاظ بجميع حقوق الغير املحتملة. وذلك مقابل تعويض لفائدة مالك 

 األرض التي اخترقها املجرى الجديد 

في صورة عدم وجود تحديد للملك العمومي الطبيعي للمياه داخل مناطق العمران، يمكن  

في هذه الحالة ضبط الحدود الطبيعية لألودية ومجاري املياه والسباخ، باعتماد املعاينات  
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يتم ضبط امللك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير 

قتراح من الوزير املكلف باملياه بعد إجراءاته بأمر حكومي با

 املكلف باملياه مع االحتفاظ بجميع حقوق الغير املحتملة.  

في صورة عدم ضبط امللك العمومي الطبيعي للمياه ، يتم  

والسباخ،  املياه  لألودية ومجاري  الطبيعية  الحدود  ضبط 

لتحديد   املتوفرة  الخرائطية  األمثلة  و  املعاينات  باعتماد 

غا إلى  الحرة.  الضفة  ضمها  ارتفاقات  إجراءات  إتمام  ية 

الى   املناطق  هذه  تخضع  للمياه.  الطبيعي  العمومي  بامللك 

جميع أحكام الحماية املنطبقة على امللك العمومي الطبيعي  

 للمياه. 

للمياه ، يتم  ضبط   في صورة عدم ضبط  امللك العمومي الطبيعي

الحدود الطبيعية لألودية ومجاري املياه والسباخ، باعتماد  

املعاينات و األمثلة الخرائطية املتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة  

الحرة. إلى غاية إتمام إجراءات ضمها بامللك العمومي الطبيعي  

للمياه . تخضع هذه املناطق الى جميع أحكام الحماية املنطبقة  

 مللك العمومي الطبيعي للمياه. على ا

و األمثلة الخرائطية املتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة الحرة على أن يتم الحقا ضمها 

 طبيعي للمياه بقرار من الوزير املكلف باملياه وبعد إجراء بحث إداري بامللك العمومي ال

 القسم الثاني: امللك العمومي االصطناعي للمياه تم االستغناء عن األقسام لتخفيف املحتوى.   

 12الفصل  

املنشآت  من  للمياه  االصطناعي  العمومي  امللك  يتكون 

والطبقات  املائية،  الصبغة  ذات  العمومية  والتجهيزات 

املائية املحدثة اصطناعيا واملنجزة من قبل الوزارة املكلفة  

 باملياه.

يتم جرد مكونات امللك العمومي االصطناعي للمياه وتحيينها  

بقرار   الجرد  إجراءات  وتضبط  دورية.  الوزير بصفة  من 

 املكلف باملياه.

ويضبط امللك العمومي االصطناعي للمياه بقرار من الوزير 

 املكلف باملياه.

 11الفصل 

يتكون امللك العمومي االصطناعي للمياه من املنشآت والتجهيزات 

العمومية ذات الصبغة املائية، والطبقات املائية املحدثة  

 فة باملياه. اصطناعيا و املنجزة من قبل الوزارة املكل

يتم جرد مكونات امللك العمومي االصطناعي للمياه وتحيينها 

بصفة دورية. وتضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير املكلف  

 باملياه.

ويضبط امللك العمومي االصطناعي للمياه بقرار من الوزير 

 املكلف باملياه

 يتكون امللك العمومي االصطناعي للمياه من: 

 املنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة املائية،   -

 الطبقات املائية املحدثة اصطناعيا واملنجزة من قبل السلط املختصة.  -

ويضبط امللك العمومي االصطناعي للمياه بقرار من الوزير املكلف باملياه مع اعتبار أحكام  

 .من هذه املجلة  13الفصل 
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الرأي الى االستغناء عن هذا الفصل حيث أن األحكام  اتجه  إلغاء هذا الفصل  

 املذكورة فيه تعتبر خارجة عن نطاق املجلة وتم 

 تنظيمها في تشريعات أخرى خاصة بها. 

 10الفصل 

يخضع إشغال األراض ي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص إلنجاز منشآت وتجهيزات  

ناعي للمياه لترخيص مسبق من الوزير مائية وتوابعها املرتبطة بامللك العمومي االصط

املكلف بأمالك الدولة بعد موافقة الوزير املكلف باملياه مقابل معلوم يحدده خبير أمالك 

 الدولة 

وتعفى كل املصالح اإلدارية الخاضعة إلى امليزانية العامة للدولة من دفع معاليم إشغال 

زها منشآت وتجهيزات عمومية ذات األراض ي الدولية الراجعة مللك الدولة الخاص عند إنجا

 صبغة مائية. 

   13الفصل  تفعيل حق التقاض ي

امللك   تندرج ضمن  مكونات  إحداث  الضرورة  اقتضت  إذا 

أمالك خاصة، فإن ذلك   للمياه على  العمومي االصطناعي 

أو املالكين   برض ى  إما  عن    يكون  استثنائية  طريق  بصفة 

االنتزاع من أجل املصلحة العاّمة وطبقا للتشريع الجاري به  

 مع امكانية اللجوء إلى القضاء  كإجراء أخير العمل 

   12الفصل 

إذا اقتضت الضرورة إحداث مكونات تندرج ضمن امللك  

العمومي االصطناعي للمياه على أمالك خاصة،   , فإن ذلك يكون  

التعذر عن طريق االنتزاع من أجل  إما برض ى املالكين  وعند 

 املصلحة العاّمة وطبقا للتشريع الجاري به العمل. 

  11الفصل  

عندما يتطلب إحداث مكونات تندرج ضمن امللك العمومي االصطناعي للمياه على األمالك 

خاصة, فإن ذلك يكون إما برض ى املالكين أو بصفة استثنائية عن طريق االنتزاع من أجل  

 عامة عند االقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل. املصلحة ال

 12الفصل  من النسخة املعدلة   10دمج هذا الفصل مع الفصل    

يتم جرد املنشآت والتجهيزات التابعة للملك العمومي االصطناعي للمياه وتحيينها بصفة   

 دورية. وتضبط إجراءات القيام بالجرد بقرار من الوزير املكلف باملياه. 

 14الفصل  حق التقاض ي 

تضبط مساحة حرم انجاز واستغالل وصيانة قنوات املياه   

زير املكلف باملياه طبقا  أو املنشآت املرتبطة بها بقرار من الو 

الوطنية   الوكالة  قبل  من  عليها  مصادق  فنية  لدراسات 

 لحماية  امللك العمومي للمياه .  

 13الفصل 

تضبط مساحة حرم انجاز واستغالل وصيانة قنوات املياه أو   

املنشآت  املرتبطة بها بقرار من الوزير املكلف باملياه طبقا  

لدراسات فنية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية   

 امللك العمومي للمياه .  

   13الفصل 

تضبط مساحة حرم انجاز واستغالل وصيانة قنوات املياه أو املنشآت  املرتبطة بها بقرار  

لجنة امللك العمومي  من الوزير املكلف باملياه طبقا لدراسات فنية مصادق عليها من قبل

 للمياه .  
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تكون هذه املساحة التي يتم بيان حدودها على عين املكان،  

موضوع كتب رضائي من املالكين أو بموجب عقد شراء أو  

للتشريع  وطبقا  االقتضاء  عند  العامة  للمصلحة  انتزاع 

 وال ينفي ذلك إمكانية اللجوء إلى القضاء.  الجاري به العمل 

تكون هذه املساحة التي يتم بيان حدودها على عين املكان،  

رضائي من املالكين أو بموجب عقد شراء أو انتزاع  موضوع كتب 

للمصلحة العامة عند االقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به  

 العمل. 

تكون هذه املساحة التي يتم بيان حدودها على عين املكان، موضوع كتب رضائي من  

املالكين أو بموجب عقد شراء أو انتزاع للمصلحة العامة عند االقتضاء وطبقا للتشريع 

 الجاري بها لعمل. 

 القسم الثالث :حقوق االرتفاق  الباب الثاني : حقوق االرتفاق 

 15الفصل  

ارتفاق الضفة الحرة هي مساحة األرض التي تحاذي مجاري  

ثالثة   عرضها عن  يقل  وال  البحيرات  أو  السباخ  أو  األودية 

لحرية   املساحة  هذه  وتخصص  الضفة،  من  ابتداء  أمتار 

لتركيز   وخاصة  ومعداتها  املختصة  السلط  أعوان  مرور 

وتقويم األراض ي  األعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس  

تعويض  مقابل  االرتفاق  ويوظف  وغيرها  باالرتفاق  املعنية 

 ملالك العقار. 

 14الفصل 

ارتفاق الضفة الحرة هي مساحة األرض التي تحاذي مجاري 

األودية أو السباخ أو البحيرات وال يقل عرضها عن ثالثة أمتار  

ابتداء من الضفة، وتخصص هذه املساحة لحرية مرور أعوان  

ط املختصة ومعداتها وخاصة لتركيز األعمدة الدالة  السل

والشارات وأشغال القيس وتقويم األراض ي املعنية باالرتفاق 

 وغيرها ويوظف االرتفاق مقابل تعويض ملالك العقار 

 

 16الفصل  

الحرة   الضفة  الرتفاق  الخاضعة  املناطق  داخل  يحجر 

غراسة أو  إحداث أي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أية  

املختصة   السلط  أعوان  مرور  تعطيل  شأنه  من  ما  كل 

الضفاف   حدود  على  بناء  أي  إقامة  تحجر  كما  ومعداتهم. 

البناءات املوجودة   أن  املائية وقنواتها. غير  للمجاري  الحرة 

بالفصل   عليه  املنصوص  القرار  صدور  هذه    9قبل  من 

للمياه، الطبيعي  العمومي  امللك  بتحديد  املتعلق   املجلة 

 15الفصل 

يحجر داخل املناطق الخاضعة االرتفاق الضفة الحرة إحداث أي  

بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أية غراسة أو كل ما من شأنه  

 تعطيل مرور أعوان السلط املختصة ومعداتهم. كما تحجر

لى حدود الضفاف الحرة للمجاري املائية وقنواتها.  إقامة أي بناء ع

عليه   املنصوص  القرار  صدور  قبل  املوجودة  البناءات  أن  غير 

العمومي    9بالفصل   امللك  بتحديد  املتعلق  املجلة  هذه  من 

الطبيعي للمياه، يمكن التعهد بصيانتها وإصالحها على شرط أن ال  

 تقع الزيادة في حجمها. 

   14الفصل 

ناطق الخاضعة االرتفاق الضفة الحرة إحداث أي بناء أو إقامة أي تسييج يحجر داخل امل

أو إحداث أية غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط املختصة ومعداتهم.  

 كما تحجر إقامة أ ي بناء على حدود الضفاف الحرة للمجاري املائية وقنواتها. 

من هذه املجلة   9املنصوص عليه بالفصل  غير أن البناءات املوجودة قبل صدور القرار 

املتعلق بتحديد امللك العمومي الطبيعي للمياه، يمكن التعهد بصيانتها وإصالحها على 

 شرط أن ال تقع الزيادة في حجمها. 
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تقع   ال  أن  شرط  على  وإصالحها  بصيانتها  التعهد  يمكن 

 الزيادة في حجمها. 

 17الفصل  

للسلط   يمكن  العمل،  به  الجاري  التشريع  مراعاة  مع 

حدود   ضمن  املوجودة  األشجار  بقلع  املطالبة  املختصة 

 املناطق الخاضعة الرتفاق الضفة الحرة 

السلط   أعوان  ملرور  آخر  مسلك  توفر  عدم  صورة  في 

السلطة   نفقة  على  القلع  تتم عملية  و  ومعداتها  املختصة 

غراسات التي تمت قبل  املختصة مقابل تعويض بالنسبة لل

في   أو  الحرة  الضفة  الرتفاق  الخاضعة  املناطق  تحديد 

 .حصول خسارة جسيمة ملالك  العقار جّراء قلع األشجار

 16الفصل 

املختصة   للسلط  يمكن  العمل،  به  الجاري  التشريع  مراعاة  مع 

الخاضعة   بقلع األشجار املوجودة ضمن حدود املناطق  املطالبة 

 االرتفاق الضفة الحرة  

املختصة   السلط  أعوان  ملرور  آخر  مسلك  توفر  عدم  صورة  في 

املختصة   تتم عملية القلع على نفقة  السلطة  و  ومعداتها وذلك 

نسبة للغراسات التي تمت قبل  تحديد املناطق  مقابل تعويض بال

في حصول خسارة جسيمة   أو  الحرة   الضفة  الرتفاق  الخاضعة 

 ملالك  العقار جّراء قلع األشجار. 

 15الفصل 

األشجار   بقلع  املطالبة  املختصة  للسلط  يمكن  العمل،  به  الجاري  التشريع  مراعاة  مع 

 ضفة الحرة املوجودة ضمن حدود املناطق الخاضعة االرتفاق ال

 في صورة عدم توفر مسلك آخر ملرور أعوان السلط املختصة ومعداتها . 

و تتم عملية القلع على نفقة  السلطة املختصة مقابل تعويض بالنسبة للغراسات التي تمت  

قبل  تحديد املناطق الخاضعة الرتفاق الضفة الحرة  أو في حصول خسارة جسيمة ملالك  

 ر العقار جّراء قلع األشجا

    18الفصل  

إذا تبين أن ارتفاق الضفة الحرة غير كاف إلقامة طريق على  

طول املجرى املائي أو القناة، فإنه يمكن للسلط املختصة  

شراء األرض الالزمة بالتراض ي أو عند التعذر انتزاعها لفائدة  

به   الجاري  للتشريع  طبقا  االقتضاء  عند  العامة  املصلحة 

 ء. وال يحول ذلك دون اللجوء إلى القضاالعمل 

 17الفصل 

إذا تبين أن ارتفاق الضفة الحرة غير كاف إلقامة طريق على  

طول املجرى املائي أو القناة، فإنه يمكن للسلط املختصة شراء  

األرض الالزمة بالتراض ي أو عند التعذر انتزاعها لفائدة املصلحة  

 العامة عند االقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

   16الفصل 

ارتفاق الضفة الحرة غير كاف إلقامة طريق على طول املجرى املائي أو القناة، إذا تبين أن  

فإنه يمكن للسلط املختصة شراء األرض الالزمة بالتراض ي أو انتزاعها لفائدة املصلحة 

 العامة عند االقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

 19الفصل  

ق وخلفهم  يحجر على مالكي األراض ي املوظف عليها االرتفا 

العام والخاص القيام بأي عمل من شأنه األضرار باألراض ي  

املنصوص عليه بالفصول   االرتفاق    16املوظف عليها حق 

 من هذه املجلة  18و  17و

   18الفصل 

يحجر على مالكي األراض ي املوظف عليها االرتفاق وخلفهم العام   

والخاص القيام بأي عمل من شأنه األضرار باألراض ي املوظف  

من   17و  16و  15عليها حق االرتفاق املنصوص عليه بالفصول 

 هذه املجلة 

 17الفصل 

م بأي عمل يحجر على مالكي األراض ي املوظف عليها االرتفاق وخلفهم العام والخاص القيا 

  16و 15من شأنه األضرار باألراض ي املوظف عليها حق االرتفاق املنصوص عليه بالفصول 

 من هذه املجلة.  17و
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 20الفصل  

لكل مالك أرض محاذية ملساحة موظف عليها حق ارتفاق 

السلط   مطالبة  والصيانة،  الجهر  بقايا  إيداع  بها  تم 

 املختصة برفعها أو بشراء العقار بالتراض ي. 

 

 19الفصل 

لكل مالك أرض محاذية ملساحة موظف عليها حق ارتفاق تم بها 

إيداع بقايا الجهر والصيانة، مطالبة السلط املختصة برفعها أو  

 بشراء العقار بالتراض ي. 

   18الفصل 

لكل مالك أرض محاذية ملساحة موظف عليها حق ارتفاق تم بها إيداع بقايا الجهر  

تصة برفعها أو بشراء العقار بالتراض ي .وال يحول ذلك دون  والصيانة، مطالبة السلط املخ

 اللجوء إلى القضاء. 

الباب الثالث: حماية امللك العمومي للمياه والحفاظ    

 عليه

 الباب الثاني: حماية امللك العمومي للمياه والحفاظ عليه 

 تم االستغناء عن األقسام لتخفيف  

 املحتوى.

 لتخفيف تم االستغناء عن األقسام 

 املحتوى.

 القسم االول : الحماية الكمية للموارد املائية 

 21الفصل  

واالصطناعي   الطبيعي  العمومي  امللك  االعتداء على  يحجر 

 للمياه

 20الفصل 

 يحجر االعتداء على امللك العمومي الطبيعي واالصطناعي للمياه 

 19الفصل 

 واالصطناعي للمياه يحجر االعتداء على امللك العمومي الطبيعي 

 22الفصل  

االودية   ومستغلي  أنواعها  بجميع  اآلبار  مالكي  على  يجب 

والعيون والينابيع تمكين االعوان الفنيين التابعين للسلط  

جميع   على  للحصول  إليها ومعاينتها  الدخول  من  املختصة 

وكيفية   املسحوبة  املائية  بالكميات  املتعلقة  اإلرشادات 

حالة  السحب   في  العامة  للقوة  االلتجاء  ذلك  ينفي  وال 

 .الرفض

 21الفصل 

يجب على مالكي اآلبار بجميع أنواعها و مستغلي االودية والعيون   

يين التابعين للسلط املختصة من  والينابيع تمكين االعوان الفن

الدخول إليها ومعاينتها للحصول على جميع اإلرشادات املتعلقة  

 بالكميات املائية املسحوبة وكيفية السحب. 

 20الفصل 

يجب على مالكي اآلبار بجميع أنواعها و مستغلي االودية والعيون ن والينابيع تمكين  

االعوان الفنيين التابعين للسلط املختصة من الدخول إليها ومعاينتها للحصول على جميع  

 اإلرشادات املتعلقة بالكميات املائية املسحوبة وكيفية السحب. 

   22لفصل ا   23الفصل     تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة

تحدث مناطق الصيانة ومناطق التحجير بأمر حكومي باقتراح  

 من الوزير املكلف باملياه. 

   21الفصل 

ومناطق التحجير للموارد املائية بأمر حكومي باقتراح من الوزير  تحدث مناطق الصيانة 

 املكلف باملياه.
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تحدث مناطق الصيانة ومناطق التحجير للموارد املائية  

بعد  بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه 

 .األعلى للمياه استشارة املجلس

   24الفصل  

منطقة  داخل  باملياه  املكلف  الوزير  من  لترخيص  تخضع 

 الصيانة أشغال: 

 تعويض أو إعادة تهيئة اآلبار والتنقيبات،  -

 ربط نقاط املياه بشبكة الكهرباء، -

و   -  املنشآت  استغالل  و  القائمة  تجهيز  املياه  نقاط 

أن   على  استغاللها  وطرق  الفنية  معطياتها  واملضبوطة 

 يتضمن طلب الترخيص التدابير الالزمة لالقتصاد في املياه. 

   23الفصل 

تخضع لترخيص من الوزير املكلف باملياه داخل منطقة الصيانة  

 أشغال: 

 تعويض أو إعادة تهيئة اآلبار والتنقيبات،  -

 املياه بشبكة الكهرباء،ربط نقاط  -

تجهيز و استغالل املنشآت ونقاط املياه القائمة واملضبوطة   - 

معطياتها الفنية وطرق استغاللها على أن يتضمن طلب  

 الترخيص التدابير الالزمة لالقتصاد في املياه. 

   22الفصل 

 تخضع لترخيص الوزير املكلف باملياه داخل منطقة الصيانة أشغال: 

 نشآت الستخراجها واستغاللها،  التنقيب عن املياه الباطنية وإحداث م-

 تعويض أو إعادة تهيئة اآلبار والتنقيبات،  -

 ربط نقاط املياه بشبكة الكهرباء، -

استغالل وتجهيز املنشآت ونقاط املياه القائمة واملضبوطة معطياتها الفنية وطرق  - 

 استغاللها على أن يتضمن مطلب الترخيص التدابير الالزمة لالقتصاد في املياه. 

   25الفصل  

منطقة  داخل  باملياه،  املكلف  الوزير  من  لترخيص  تخضع 

 التحجير أشغال: 

التعويض أو إعادة تهيئة اآلبار أو التنقيبات، شريطة عدم    -

 الزيادة في كمية املاء املستغلة بتلك املنشآت، 

ربط نقاط املياه املوجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في    -

 االستغالل، كمية  

 استغالل املياه الباطنية.   -

وال يرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب  

القيام  في  تحجير  منطقة  داخل  كذلك  يرخص  .وال  جديد 

بأي عمل على اآلبار أو التنقيبات، من شأنه الزيادة في كمية  

 املاء املستخرج منها.

 24الفصل 

تخضع لترخيص من الوزير املكلف باملياه، داخل منطقة التحجير  

 أشغال: 

عدم    - شريطة  التنقيبات،  أو  اآلبار  تهيئة  إعادة  أو  التعويض 

 آت، الزيادة في كمية املاء املستغلة بتلك املنش 

ربط نقاط املياه املوجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية    -

 االستغالل، 

 استغالل املياه الباطنية.   -

 

وال يرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد  

.وال يرخص كذلك داخل منطقة تحجير في القيام بأي عمل على  

 كمية املاء املستخرج منها.   اآلبار أو التنقيبات، من شأنه الزيادة في

 23الفصل 

 تخضع لترخيص الوزير املكلف باملياه، داخل منطقة التحجير أشغال: 

التعويض أو إعادة تهيئة اآلبار أو التنقيبات، شريطة عدم الزيادة في كمية املاء املستغلة   -

 بتلك املنشآت،  

 ربط نقاط املياه املوجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية االستغالل،  -

 استغالل املياه الباطنية.   -

 

 ديد. وال يرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب ج 

وال يرخص كذلك داخل منطقة تحجير في القيام بأي عمل على اآلبار أو التنقيبات، من شأنه  

 الزيادة في كمية املاء املستخرج منها. 

وفي حالة تواصل حدوث التأثير املتبادل املضر بوضع املنسوب املائي أو نوعية املياه داخل 

 لتراخيص املشار إليها بالفقرة منطقة تحجير، يمكن للوزير املكلف باملياه مراجعة ا
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امل املتبادل  التأثير  حدوث  تواصل  حالة  بوضع  وفي  ضر 

املنسوب املائي أو نوعية املياه داخل منطقة تحجير، يمكن  

للوزير املكلف باملياه مراجعة التراخيص املشار إليها بالفقرة 

كميات   من  الحد  طريق  عن  وذلك  الفصل  هذا  من  األولى 

االستغالل املرخص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان  

املعنية التحجير  بمنطقة  املياه  منسوب  بعد    تجدد  وذلك 

التنصيص   يتم  لم  ما  تعويض  ومقابل  باألمر  املعني  إعالم 

 على خالف ذلك بكتب الترخيص 

املنسوب  بوضع  املضر  املتبادل  التأثير  تواصل حدوث  وفي حالة 

املائي أو نوعية املياه داخل منطقة تحجير، يمكن للوزير املكلف  

هذا   من  األولى  بالفقرة  إليها  املشار  التراخيص  مراجعة  باملياه 

  الفصل وذلك عن طريق الحد من كميات االستغالل املرخص فيها 

أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدد منسوب املياه بمنطقة 

 التحجير املعنية وذلك بعد  

إعالم املعني باألمر ومقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على  

 خالف ذلك بكتب الترخيص 

األولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحد من كميات االستغالل املرخص فيها أو سحب  

 بعض التراخيص لضمان تجدد منسوب املياه بمنطقة التحجير املعنية وذلك بعد  

 الترخيص إعالم املعني باألمر ومقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خالف ذلك بكتب 

 القسم الثاني: الحماية النوعية للموارد املائية 

 26الفصل  

املكلف   الوزير  من  بقرار  الحماية  مناطق  وتحين  تحدث 

باملياه ويضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية املطلوبة  

 لكل صنف من املنشآت أو التجهيزات وحدودها. 

 25الفصل 

الوزير املكلف باملياه  تحدث وتحين مناطق الحماية بقرار من 

ويضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية املطلوبة لكل صنف  

 من املنشآت أو التجهيزات وحدودها. 

   24الفصل 

تحدث وتحين عند االقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير املكلف باملياه ويضبط هذا  

 املنشآت أو التجهيزات وحدودها. القرار قائمة مناطق الحماية املطلوبة لكل صنف من 

        27الفصل  
 تصنف مناطق الحماية على النحو التالي:  

امللك    - داخل  املنطقة  هذه  تدمج  مباشرة:  حماية  منطقة 

 العمومي للمياه ويتم تسييجها وحمايتها.  

القيام   - داخلها  ينظم  أو  يحجر  قريبة:  حماية  منطقة 

 باإليداع أو باألنشطة امللوثة.  

أو    - باإليداع  القيام  داخلها  ينظم  بعيدة:  حماية  منطقة 

 .باألنشطة امللوثة

 26الفصل 

 الحماية على النحو التالي:   تصنف مناطق

منطقة حماية مباشرة: تدمج هذه املنطقة داخل امللك   -

 العمومي للمياه ويتم تسييجها وحمايتها.  

منطقة حماية قريبة: يحجر أو ينظم داخلها القيام باإليداع أو   -

 باألنشطة امللوثة.  

منطقة حماية بعيدة: ينظم داخلها القيام باإليداع أو   -

 امللوثة.  باألنشطة

 25الفصل 

 تصنف مناطق الحماية على النحو التالي:  

منطقة حماية مباشرة: تدمج هذه املنطقة داخل امللك العمومي للمياه ويتم تسييجها   -

 وحمايتها.  

 منطقة حماية قريبة: يحجر أو ينظم داخلها القيام باإليداع أو باألنشطة امللوثة.   -

 القيام باإليداع أو باألنشطة امللوثة.   منطقة حماية بعيدة: ينظم داخلها -
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   28الفصل  

الحماية   مناطق  إحداث  وإجراءات  شروط  تضبط 

بالفصلين   عليها  املجلة    27و    26املنصوص  هذه  من 

داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير   واالنشطة املحجرة

 .األعلى للمياه استشارة املجلسبعد املكلف باملياه 

   27الفصل 

تضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية املنصوص  

جرة من هذه املجلة واالنشطة  املح  26و  25عليها بالفصلين 

 داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 

   26لفصل ا

من   26و   25تضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية املنصوص عليها بالفصلين 

 هذه املجلة واالنشطة  املحجرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 

قطاع املياهالعنوان الثالث: الحوكمة في   

 الباب األول: اإلطار املؤسساتي والهيكلي للتصرف في املياه

الفصل   التونس ي   13ينص  الدستور  من 

للشعب  ملك  الطبيعية  "الثروات  أن  على 

عليها  السيادة  الدولة  تمارس  التونس ي 

الشعب   وعليه "باسمه نواب  مجلس  فإن 

 معني بالتصرف في امللك العمومي للمياه. 

 29الفصل  

الوزير  التصرف في امللك العمومي للمياه من صالحيات  

الشعب   نواب  مجلس  مع  بالتنسيق  باملياه  املكلف 

 واملجلس األعلى للمياه. 

  28الفصل 

 يتصرف في امللك العمومي للمياه الوزير املكلف باملياه

 

 

   27الفصل 

 التصرف في امللك العمومي للمياه هو من صالحيات الوزير املكلف باملياه

 

 

 

 

 

 

 

 الزامية انعقاد جلسات دورية ضروري 

 

   30الفصل 

االستراتيجيات   في  للنظر  للمياه  أعلى  مجلس  يحدث 

املتعلقة   الوطنية  والبرامج  واملخططات  والسياسات 

السلط   من  واملعدة  للمياه  العمومي  امللك  في  بالتصرف 

 املختصة.  

املجلس   اجتماعات  ينوبه  من  أو  الحكومة  رئيس  يترأس 

 األعلى للمياه،

انعقاد مجلس مرة كل ثالثة أشهر على األقل وكلما    وجوب

 اقتضت الحاجة.  

   29الفصل 

يحدث مجلس أعلى للمياه للنظر في االستراتيجيات  والسياسات  

واملخططات والبرامج الوطنية املتعلقة  بالتصرف في امللك  

 العمومي للمياه واملعدة من السلط املختصة .  

يترأس رئيس الحكومة أومن ينوبه اجتماعات املجلس االعلى  

 للمياه،

هر على األقل وكلما اقتضت  يعقد مجلس مرة كل ثالثة أش

 الحاجة.  

 وتؤمن  الوزارة املكلفة باملياه الكتابة القارة للمجلس.  
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الخبراء   برأي  واالستئناس  الجندرية  املقاربة 

 ضروري 

 وتؤمن الوزارة املكلفة باملياه الكتابة القارة للمجلس.  

بأمر   سيره  وطرق  للمياه  االعلى  املجلس  تركيبة  تضبط 

مع احترام املقاربة  حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه  

 ياه.   وجود خبراء في امل ووجوبالجندرية  

حكومي  بأمر  وطرق سيره  للمياه   االعلى  املجلس  تركيبة  تضبط 

 باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 

من املجلة األصلية تم   31- 30- 29الفصل 

للمياه وتم االستغناء  تعويضها باملجلس األعلى 

 عن إحداث الهيئة الوطنية التعديلية 

  31الفصل 

 يكلف املجلس االعلى للمياه بإبداء الرأي خاصة في: 

املائية  - للسياسة  العامة  واملبادئ  التوجهات 

في   بالتصرف  املتعلقة  االستشرافية  والدراسات  للبالد 

 املوارد املائية،  

وتنمية   - وتحويل  تعبئة  وبرامج  مخططات 

 تثمين مياه األمطار واستعمال املوارد املائية بما في ذلك 

على   - واملحافظة  الحماية  وبرامج  مخططات 

وا للمياه  العمومي  املائية  امللك  املوارد  في  القتصاد 

 وتثمينها، 

القوانين   - املتعلقة    واألوامرمشاريع  الحكومية 

 بالتهيئة املائية وإدارتها وحماية املوارد املائية،  

االتفاقيات ومشاريع االتفاقيات مع البلدان أو    -

املنظمات االجنبية حول املياه املشتركة أو ذات االهتمام  

 املشترك.

املياه  - خدمات  بنجاعة  املتعلقة  املعايير  وضع 

 ومتابعتها في مختلف مجاالت االستعمال. 

   30الفصل 

 يكلف املجلس االعلى للمياه بإبداء الرأي خاصة في: 

التوجهات واملبادئ العامة للسياسة املائية للبالد  -

 والدراسات االستشرافية املتعلقة بالتصرف في املوارد املائية،  

مخططات وبرامج تعبئة وتحويل وتنمية واستعمال   -

 املوارد املائية،  

مخططات وبرامج الحماية واملحافظة على امللك   -

 تثمينها، العمومي للمياه واالقتصاد في املوارد املائية و 

الحكومية املتعلقة بالتهيئة   واألوامرمشاريع القوانين  -

 املائية وإدارتها وحماية املوارد املائية ،  

االتفاقيات ومشاريع االتفاقيات مع البلدان أو    -

االجنبية حول املياه املشتركة أو ذات االهتمام   املنظمات

 املشترك

برامج مجابهة الحاالت الطارئة وتأمين حماية   -

 املنشآت املائية، 

كما يمكن للمجلس املبادرة باقتراح دراسات استراتيجية 

وتقنية في مجال تقييم وتعديل خدمات املياه وضمان  

نجاعتها وجودتها واستدامتها ولتأمين التوزيع العادل للماء  

 



 
 

 

 

21 

ترتيب االولويات املتعلقة بمختلف استعماالت  -

 املياه.

 ملتدخلين في قطاع املياهالتنسيق بين مختلف ا -

حماية   - وتأمين  الطارئة  الحاالت  مجابهة  برامج 

 املنشآت املائية، 

دراسات   باقتراح  املبادرة  للمجلس  يمكن  كما 

خدمات  تقييم وتعديل  مجال  في  وتقنية  استراتيجية 

ولتأمين   واستدامتها  وجودتها  نجاعتها  وضمان  املياه 

وف استعماله  وترشيد  للماء  العادل  مجال  التوزيع  ي 

 تدخله كل ما اقتضت الضرورة لذلك. 

اقتضت  وترشيد استعماله وفي مجال تدخله كل ما 

 الضرورة لذلك. 

لتفادي تضخم الهياكل اإلدارية وإضفاء مزيد النجاعة على   

مثل   إحداث  لكون  ،ونظرا  ناحية  من  املياه  قطاع  حوكمة 

ناحية   من  تنافس ي  قطاع  تعديل  إلى  يهدف  الهيئات  هذه 

أخرى، تم االستغناء عن الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات  

وإدراج دورها ضمن صالحي للمياه  املياه  األعلى  املجلس  ات 

 والوزارة املكلفة باملياه

على   النجاعة  مزيد  وإضفاء  اإلدارية  الهياكل  تضخم  لتفادي 

هذه   مثل  إحداث  لكون  ،ونظرا  ناحية  من  املياه  قطاع  حوكمة 

تم   أخرى،  ناحية  من  تنافس ي  قطاع  تعديل  إلى  يهدف  الهيئات 

امل لخدمات  التعديلية  الوطنية  الهيئة  عن  وإدراج  االستغناء  ياه 

املكلفة   والوزارة  للمياه  األعلى  املجلس  صالحيات  ضمن  دورها 

 باملياه.

 29الفصل 

تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات املياه، تتمتع .  

بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملالي في شكل مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة  

 إدارية تخضع إلشراف الوزير املكلف باملياه.  

أمر حكومي باقتراح من  وتضبط تركيبة الهيئة وتنظيمها اإلداري واملالي وطرق سيرها ب

 الوزير املكلف باملياه. 

وتكلف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات املياه بتقييم وتعديل الخدمات العمومية 

املقدمة في قطاع املياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء للمواطنين ونجاعة استعماله في  

 وديمومة املوارد املائية.  مختلف املجاالت مع مراعاة احتياجات املنظومات البيئية

   30الفصل    

 تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات املياه القيام باملهام التالية:  

مشاريع    - إعداد  في  واملساهمة   للمياه  العمومية  الخدمات  وإدارة  التصرف  معايير  وضع 

 النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة،  
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 ة خدمات املياه ومتابعتها في مختلف مجاالت االستعمال، وضع املعايير املتعلقة بنجاع  -

القيام بمعاينات فنية ودراسات لتقييم ومتابعة جودة الخدمات العمومية للمياه ونجاعة   -

 استعمال املياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم، 

وتعر   -  التكلفة  التعريفة ومتابعة  احترام مبادئ نظام  العمومية  العمل على  الخدمات  يفة 

 للمياه،

 التنسيق بين مختلف املتدخلين في قطاع خدمات املياه، - 

 ترتيب األولويات املتعلقة بمختلف استعماالت املياه ،  - 

 القيام بجميع املهام األخرى التي تندرج في إطار مشموالتها. -

   31الفصل    

باملهام   التعديلية  الوطنية  الهيئة  بالفصلين  تضطلع  عليها  اعتبار    31و   30املنصوص  مع 

 . من هذه املجلة  28أحكام الفصل 

 

من املجلة   32و 31جمع بين الفصلين 

املقترحة من لجنة الفالحة مع تعديل دور  

 الوكالة 

   32الفصل 

تتمتع   إدارية  صبغة  تكتس ي  ال  عمومية  مؤسسة  تحدث 

إسم   عليها  أطلق  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية 

الوكالة الوطنية لحماية امللك العمومي للمياه تحت إشراف  

 الوزير املكلف باملياه بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب. 

والخدمات   للمياه  العمومي  امللك  بحماية  الوكالة  تعنى 

ل على حفظه بالتنسيق مع مختلف املتدخلين وذلك  والعم

واملالي وطرق   لضمان استدامته. ويضبط تنظيمها اإلداري 

بأمر   باقتراح سيرها  باملياه    حكومي  املكلف  الوزير  من 

 بالتنسيق مع مجلس النواب

 تتولى الوكالة القيام باملهام التالية:  

   31الفصل 

تتمتع  إدارية  صبغة  تكتس ي  ال  عمومية  مؤسسة  تحدث 

الوكالة   اسم  عليها  أطلق  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية 

تحت   الوكالة  وتوضع  للمياه  العمومي  امللك  لحماية  الوطنية 

 إشراف الوزير املكلف باملياه.

امللك   بحماية  الوكالة  حفظه  تعنى  على  والعمل  للمياه  العمومي 

استدامته.   لضمان  وذلك  املتدخلين  مختلف  مع  بالتنسيق 

ويضبط تنظيمها اإلداري واملالي وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح 

 من الوزير املكلف باملياه. 

 

   32الفصل 

تحدث مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل  

لي أطلق عليها إسم الوكالة الوطنية لحماية امللك العمومي للمياه واستغالله وتوضع املا

 تحت إشراف الوزير املكلف باملياه. 

 تتولى الوكالة القيام باملهام التالية:  

 جرد املوارد املائية السطحية والجوفية للبالد التونسية    -

درس امللفات املتعلقة باستغالل امللك العمومي للمياه ومتابعتها قصد إسناد  -

 الرخص املسموح بها. 

القيام بتعهد شبكات الرصد وقيس كمية االمطار والسياالن السطحي في   -

 ملياه السطحية والجوفية  االودية والعمل على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس ا
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ملك مراقبة امللك العمومي للمياه بواسطة سلك رقابي لل-

العمومي للمياه كما يمكن للوكالة االستعانة بأسالك  

 الرقابة املعنية االخرى عند االقتضاء.  

 جرد املوارد املائية السطحية والجوفية للبالد التونسية  -

درس امللفات املتعلقة باستغالل امللك العمومي للمياه   -

 ومتابعتها قصد إسناد الرخص املسموح بها. 

كمية  - وقيس  الرصد  شبكات  بتعهد   األمطارالقيام 

صيانة    والسيالن على  والعمل  االودية  في  السطحي 

السطحية   املياه  قيس  محطات  أجهزة  مختلف 

 والجوفية  

قاعدة - وتحيين  باملياه  املتعلقة  املعطيات  متابعة 

املعلومات وتركيز منظومات إعالمية متطورة للتصرف  

 لبالد التونسية  املحكم في املوارد املائية با

والجوفية  -  السطحية  املائية  السحوبات  متابعة 

 والحرص على تركيز العدادات بنقاط املياه

 تأمين كتابة لجنة امللك العمومي للمياه  -

 مراقبة امللك العمومي للمياه  

امللك - استغالل  عن  املوظفة  املعاليم  استخالص 

 العمومي للمياه  

مياه  ال   - في  الناجعة تصرف  السبل  في  والبحث  األمطار 

 .لالستفادة منها

للمياه  - العمومي  امللك  باستغالل  املتعلقة  امللفات  درس 

 ومتابعتها قصد إسناد الرخص املسموح بها

متابعة املعطيات املتعلقة باملياه وتحيين قاعدة املعلومات وتركيز منظومات  -

 إعالمية متطورة للتصرف املحكم في املوارد املائية بالبالد التونسية 

متابعة السحوبات املائية السطحية والجوفية والحرص على تركيز العدادات   -

 بنقاط املياه

 لجنة امللك العمومي للمياه تأمين كتابة    -

 مراقبة امللك العمومي للمياه    -

استخالص املعاليم املوظفة عن استغالل امللك العمومي للمياه ويضبط التنظيم االداري -

ــاه واستغالله بأمر حكومي  واملالي وطرق سير الوكالة الوطنية لحماية امللك العمــومي للميـ

 باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 



 
 

 

 

24 

واملالي وطرق سير الوكالة الوطنية    اإلداري ويضبط التنظيم  

امللك   حكومي    للمياه العموميلحماية  بأمر  واستغالله 

 زير املكلف باملياه. باقتراح من الو 

 32الفصل   

 تتولى الوكالة القيام باملهام التالية:  

مراقبة امللك العمومي للمياه بواسطة سلك رقابي   -

للملك العمومي للمياه كما يمكن للوكالة االستعانة بأسالك  

  .الرقابة املعنية االخرى عند االقتضاء

جرد املوارد املائية السطحية والجوفية للبالد   -

 التونسية

درس امللفات املتعلقة باستغالل امللك العمومي  -

 إسناد الرخص املسموح بها.  للمياه ومتابعتها قصد 

القيام بتعهد شبكات الرصد وقيس كمية االمطار   -

والسياالن السطحي في االودية والعمل على صيانة مختلف  

 أجهزة محطات قيس املياه السطحية والجوفية  

متابعة املعطيات املتعلقة باملياه وتحيين قاعدة   -

حكم  املعلومات وتركيز منظومات إعالمية متطورة للتصرف امل

 في املوارد املائية بالبالد التونسية  

متابعة السحوبات املائية السطحية والجوفية    -

 والحرص على تركيز العدادات بنقاط املياه

 تأمين كتابة لجنة امللك العمومي للمياه    -

 مراقبة امللك العمومي للمياه    -
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استخالص املعاليم املوظفة عن استغالل امللك العمومي للمياه  -

التنظيم االداري واملالي وطرق سير الوكالة الوطنية   ويضبط

لحماية امللك العمــومي للميـــاه واستغالله بأمر حكومي باقتراح  

 من الوزير املكلف باملياه. 

التونس ي:    44الفصل   الدستور  في  ا من  لحق 

وترشيد   املاء  على  املحافظة  مضمون.  املاء 

 واملجتمع استغالله واجب على الدولة 
من الدستور يؤكد على أن الثروات    13الفصل   

تمارس  التونس ي،  للشعب  ملك  الطبيعية 

  .الدولة السيادة عليها باسمه

على   وعملنا  امليدانية  دراساتنا  خالل  ومن 

املجامع املائية تأكدنا من فشل هذه املنظومة  

التصرف   وسوء  واملديونية  التركيبة  حيث  من 

املج محاوالت  من  والسلطة  بالرغم  املدني  تمع 

كما    . ترقيعية  حلوال  بقيت  لكنها  حلول  إيجاد 

تهدد السلم   املائية  الجمعيات  أن هذه  الحظنا 

االجتماعي والتوزيع العادل للثروة املائية وهو ما  

 من الدستور التونس ي.  21يتناقض مع الفصل  

من النسخة االصلية ملغى  33الفصل    

 

 : 33الفصل 

املياه خدمات  إسداء  واملنشآت    يتم  املؤسسات  قبل  من 

.  كما يمكن إحداث هياكل أخرى  واملجامع املائية العمومية 

بالتنسيق   باملياه  املكلف  الوزير  باقتراح من  املياه  لخدمات 

 مع املجلس األعلى للمياه  

 : 33الفصل 

يتم إسداء خدمات املياه من قبل املؤسسات واملنشآت العمومية 

يمكن إحداث هياكل أخرى لخدمات ابأمر واملجامع املائية.  كما 

 حكومي باقتراح من مع الوزير املكلف باملياه

 

 

 

 : 34الفصل  

وكالة وطنية   باملياه  املكلف  بأمر حكومي من الوزير  تحدث 

وطرق سيرها   واملالي  اإلداري  تنظيمها  مع ضبط  الري  ملياه 

 باملناطق السقوية .  

   34الفصل 

تحدث، بمبادرة من السلطة املختصة، مؤسسات ومنشآت  

ي باملناطق السقوية العمومية  عمومية تتولى التزويد بمياه الر 

وباملناطق املجهزة من قبل الدولة. يضبط التنظيم االداري   
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 تتولى املهام التالية:  

والخاصة   - العمومية  السقوية  املناطق  تزويد 

 بمياه الري. 

 التوزيع العادل للثروة املائية بين الفالحين   -

مياه  - في  لالقتصاد  وابحاث  بالدراسات  القيام 

األجيال   على حقوق  الحفاظ  يضمن  بما  الري 

 القادمة 

 ضبط التكلفة وتعريفة خدمات مياه الري   -

واملالي  وطرق سير املؤسسات  واملنشآت  العمومية للتزويد بمياه  

الري باملناطق  السقوية العمومية بأمر حكومي باقتراح من  

 الوزير

الصرف الصحي من مشموالت الديوان الوطني  

الوسط   بين  العدالة  باب  ومن  للتطهير 

الحضري والريفي، وجب دمج املناطق الريفية  

 .ضمن نطاق تدخل الديوان 

 

 

   35الفصل 

تتمتع   إدارية  صبغة  تكتس ي  عمومية  مؤسسة  تحدث 

اسم   عليها  أطلق  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية 

الشرب   ملياه  الوطنية  الصحيالوكالة  بالوسط  والصرف 

 الريفي 

ويضبط تنظيمها اإلداري واملالي وطرق سيرها بأمر حكومي  

 باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 

 35الفصل 

تحدث مؤسسة عمومية تكتس ى صبغة إدارية تتمتع بالشخصية  

املعنوية  واالستقالل  املالي أطلق عليها اسم الوكالة الوطنية ملياه   

ريفي وتوضع الوكالة تحت  الشرب والصرف الصحي بالوسط ال

إشراف الوزير املكلف باملياه وتلحق ميزانيتها بميزانية الدولة.  

تختص الوكالة بتزويد املواطنين بمياه الشرب و بخدمات  

الصرف الصحي بالوسط الريفي بالتنسيق مع بقية املتدخلين.  

ويضبط تنظيمها االداري  واملالي  وطرق سيرها بأمر حكومي  

 وزير املكلف باملياه. باقتراح من ال

 

الصرف الصحي من مشموالت  الديوان  

الوطني للتطهير لتجنب تداخل املهام بينهم مع  

 ضرورة دمج املناطق الريفية 

 36الفصل 

الشرب   ملياه  الوطنية  الوكالة  الصحيتتولى   والصرف 

 بالوسط الريفي القيام باملهام التالية:  

 و ربط وتوزيع  مياه الشرب للمواطنين كما ونوعا   توفير -

الريفي    - بالوسط  املائية  املنظومة  استدامة  على  العمل 

 واالستثمارات املنجزة وتطويرها،  

 36الفصل 

تتولى الوكالة الوطنية ملياه الشرب والصرف الصحي بالوسط  

 الريفي القيام باملهام التالية:  

العمل على استدامة املنظومة املائية  بالوسط الريفي  -

 واالستثمارات  املنجزة وتطويرها،  
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الشرب    - مياه  خدمات  وتطوير  الصحيتحسين   والصرف 

 وتحقيق استمرارية التزود للمنتفعين، 

ومعالجتها  من أجل  إحداث منشآت لتخزين مياه االمطار  -

 استدامة املوارد . 

للتطهير   - مناسب  منوال  وضع  خالل  من  املحيط  حماية 

 )من مهام الديوان الوطني للتطهير ( بالوسط الريفي،

وضع منظومات لالقتصاد  في املاء من خالل  التحكم في    -

 الشبكات، وتجديد نسب االستهالك  و الضياع وصيانة  

املوارد  - على  أسس    املحافظة   وتثبيت  التلوث  من  املائية 

 التصرف املندمج فيها،  

واإلرشاد - التوعية  برامج  وتنفيذ  إعداد  في  املساهمة 

 للمحافظة والتصرف الرشيد في املوارد املائية  

الفني الضروري    -  الدعم  باملجامع املائية  وتوفير  اإلحاطة 

التي   لها االخرى  مهامها   بجميع  القيام  تتولى  في  كما  تندرج 

 إطار مشموالتها. 

تحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي   -

 - الريفي وتحقيق استمرارية التزود للمنتفعين،  بالوسط

حماية املحيط من خالل وضع منوال مناسب للتطهير بالوسط  

 الريفي، 

وضع منظومات لالقتصاد  في املاء من خالل  التحكم في نسب   -

 االستهالك  و الضياع وصيانة الشبكات،  

صرف  املحافظة  على املوارد املائية من التلوث وتثبيت أسس الت -

 املندمج فيها،  

املساهمة في اعداد وتنفيذ برامج التوعية واالرشاد  للمحافظة  -

 والتصرف الرشيد في املوارد املائية بالوسط الريفي،

اإلحاطة باملجامع املائية  وتوفير الدعم الفني الضروري لها كما   - 

تتولى القيام بجميع مهامها  االخرى التي تندرج في إطار  

 مشموالتها. 

 

الن منظومة الجمعيات املائية فاشلة ويجب  

إسناد صالحياتها للوكالة الوطنية ملياه الري  

 والوكالة الوطنية ملياه الشرب بالوسط الريفي 

   37الفصل  ملغى 

املجامع املائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتع  

بالشخصية املدنية ومؤهلة للقيام بجميع األعمال القانونية  

 الداخلة في إطار إنجاز مهامها.  

تتولى املجامع املائية بمقتض ى عقود تصرف مبرمة مع السلط 

املختصة إنجاز املهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها  

ومتطلبات املحافظة على امللك العمومي للمياه وتر شيد 

 استغالله والنهوض بقطاعي املياه والفالحة.  

 : 33الفصل  

املدنية  ومؤهلة املجامع املائية  ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية 

للقيام بجميع االعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها. تتولى املجامع املائية  

بمقتض ي  عقود تصرف مبرمة مع السلط املختصة إنجاز املهام التي تستجيب لحاجيات 

منخرطيها ومتطلبات املحافظة على امللك  العمومي للمياه وترشيد استغالله والنهوض 

 ي املياه والفالحة . بقطاع
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 وتتولى االضطالع بمهامها خاصة: 

املساهمة في تسيير خدمات  التصرف في نظام مائي عمومي و  -

 املياه. 

التزويد املستدام ملنخرطيها باملياه الصالحة للشرب أو للري  أو  - 

صرف املياه الفالحية أو التصرف في املياه املستعملة املعالجة  

 بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات املائية الباطنية. 

 لباطنية.  التصرف املستدام في املوارد املائية السطحية وا      -

العمل على ضمان استدامة املنشآت والتجهيزات املحدثة أو   -

 املوضوعة تحت تصرفها وحسن إد ارتها واملحافظة عليها.  

القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم املصالح  املشتركة   

 ملنخرطيها.

   38الفصل  ملغى  

تحدث املجامع املائية بطلب من أغلبية مستعملي املياه  أو  

املالكين واملستغلين  الفالحين  أو بمبادرة من السلط املختصة  

بإيداع تصريح مرفق بمشروع نظام أساس ي لدى السلط 

 املختصة الجهوية أو املحلية. 

  34الفصل 

تحدث املجامع املائية بطلب من أغلبية مستعملي املياه أو املالكين واملستغلين الفالحين أو  

بمبادرة  من السلطة  املختصة بإيداع تصريح مرفق بمشروع نظام أساس ي لدى السلط 

 املختصة الجهوية أو املحلية. 



 
 

 

 

29 

   39الفصل  ملغى 

يرها  يتم تنظيم املجامع املائية ذات املصلحة العمومية وتسي

وطرق متابعتها ومراقبتها بمقتض ى نظام أساس ي يكون مطابقا 

لنظام أساس ي نموذجي يضبط بأمر حكومي من الوزير املكلف  

 باملياه.

   35الفصل 

ومراقبتها   متابعتها  وطرق  وتسييرها  العمومية  املصلحة  ذات  املائية  املجامع  تنظيم  يتم 

جي يضبط بقرار من الوزير املكلف  بمقتض ى نظام أساس ي يكون مطابقا لنظام أساس ي نموذ

 باملياه. وتتولى االضطالع بمهامها خاصة:  

 التصرف في نظام مائي عمومي واملساهمة  في تسيير خدمات املياه  -

تزويد منخرطيها باملياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف املياه الفالحية  أو التصرف في  -

 املياه  املستعملة املعالجة  بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات املائية  الجوفية.  

 التصرف املستدام  في املوارد املائية  السطحية والجوفية.   -

املا  – املنشآت  استدامة  ضمان  على  والتجهيزاتالعمل  تحت   ئية  املوضوعة  أو  املحدثة 

 تصرفها وحسن إدارتها واملحافظة عليها.  

 القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم املصالح  املشتركة ملنخرطيها.  -

 القيام باإلجراءات  الضرورية ملنع  كل التجاوزات واالعتداءات  -

 والتجهيزات املائية والتتبع القضائي للمخالفين. على املوارد املائية وعلى الشبكة 

 الباب الثاني: االستراتيجيات واملخططات 

 37الفصل  

االستراتيجية   الدراسات  إعداد  باملياه  املكلفة  الوزارة  تتولى 

مبادئ   وفق  املائية  واملشاريع  والبرامج  واملخططات  الالزمة 

وباعتبار مجمل املوارد بما  التصرف املندمج في املوارد املائية  

في ذلك املوارد املائية املخزنة في التربة والسطحية والباطنية  

الفالحية   استعماالتها  مجمل  وباعتبار  التقليدية  وغير 

 والصناعية واملنزلية والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها. 

 

   40الفصل 

تتولى الوزارة املكلفة باملياه إعداد الدراسات االستراتيجية  الالزمة  

التصرف  مبادئ  وفق  املائية  واملشاريع  والبرامج  واملخططات 

املندمج في املوارد املائية وباعتبار مجمل املوارد بما في ذلك املوارد 

التقليدية   وغير  والباطنية  والسطحية  التربة  في  املخزنة  املائية 

واملنزلية  وباعتبا والصناعية  فالحية  ال  استعماالتها  مجمل  ر 

 والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها. 

   36الفصل 

تتولى السلط املختصة إعداد الدراسات االستراتيجية الالزمة والبرامج  واملشاريع  املتعلقة 

 بالتصرف املندمج في املوارد املائية. 
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 38الفصل  

على املستوى الوطني والجهوي   يتم التخطيط للموارد املائية

فيهم   بمن  القطاع  في  املتدخلين  كافة  مع  بالتعاون  واملحلي 

في  الناشط  املدني  واملجتمع  الصلة  ذات  املهنية  املنظمات 

الدراسات   باعتماد  املياه  ومستعملي  املياه  مجال 

محلية  مخططات  إعداد  بهدف  والفنية  االستراتيجية 

 وجهوية ووطنية 

 

الوط املخطط  دوريا يضبط  املائية  للموارد  املندمج  ني 

بعد أخذ رأي املجلس   مجلس نواب الشعبويصادق عليه  

 الوطني للمياه. 

الوطني   املخطط  عن  املنبثقة  البرامج  وإنجاز  إعداد  ويتم 

ذات   املهنية  واملنظمات   العلمي  البحث  هياكل  بتشريك 

 الصلة واملجتمع املدني الناشط في مجال املياه. 

 : 41الفصل 

يتم التخطيط للموارد املائية  على املستوى الوطني والجهوي 

واملحلي بالتعاون مع كافة املتدخلين في القطاع بمن فيهم  

املنظمات املهنية ذات الصلة و املجتمع املدني الناشط في مجال  

املياه ومستعملي املياه باعتماد الدراسات االستراتيجية والفنية  

 وية ووطنية  بهدف إعداد مخططات محلي وجه

يضبط املخطط الوطني املندمج للموارد املائية دوريا ويصادق  

عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي املجلس الوطني  

 للمياه.  

ويتم إعداد وإنجاز البرامج املنبثقة عن املخطط الوطني بتشريك 

هياكل البحث العلمي واملنظمات  املهنية ذات الصلة واملجتمع  

 ملدني الناشط في مجال املياه. ا

 :  37الفصل 

يتم التخطيط للموارد املائية  على املستوى الوطني والجهوي واملحلي بالتعاون مع كافة  

املتدخلين في القطاع بمن فيهم املنظمات املهنية ذات الصلة و املجتمع املدني الناشط في 

اتيجية والفنية بهدف إعداد  مجال املياه ومستعملي املياه باعتماد الدراسات االستر 

 مخططات محلي وجهوية ووطنية. 

 

 : 38لفصل ا  الهيئة التعديلية ألغيت 

يضبط املخطط الوطني للمياه مرة كل خمس سنوات ويصادق عليه بقرار من الوزير 

املكلف باملياه بعد أخذ رأي املجلس الوطني للمياه والهيئة التعديلية لخدمات املياه. تتولى  

السلط املختصة إنجاز البرامج املنبثقة عن املخطط الوطني للمياه بتشريك هياكل املهنية  

ذات الّصلة البحث العلمي املتدخلة في مجال املياه واملنظمات واملجتمع املدني الناشط في 

 مجال املياه. 

   39الفصل  

باعتبار   املائية  في املوارد  املندمج  والتصرف  التخطيط  يتم 

وأنظمة املوائد   املائية  األحواض  او  الهيدروغرافية  الوحدة 

فيها  بما  البيئية  املنظومات  استدامة  مراعاة  يتم  املائية. 

الواحات وحاجياتها من املياه في تخطيط تنمية واستعمال  

 تعماالت.  املوارد املائية وتقسيمها بين مختلف االس

التوجهات   للمياه  املندمج  الوطني  املخطط  يضبط 

االستراتيجية على أساس وحدة املوارد املائية في كل أبعادها  

   42الفصل 

يتم التخطيط والتصرف املندمج في املوارد املائية باالعتبار  

الوحدة الهيدروغرافية او األحواض املائية وأنظمة املوائد املائية.  

يتم مراعاة استدامة املنظومات البيئية بما فيها الواحات  

وحاجياتها من املياه في تخطيط تنمية واستعمال املوارد املائية  

 ستعماالت.  وتقسيمها بين مختلف اال 

يضبط املخطط الوطني املندمج للمياه التوجهات االستراتيجية  

على أساس وحدة املوارد املائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين  
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على   املاء  من  املكعب  للمتر  األمثل  التثمين  مبدأ  وعلى 

 مستوى كامل البالد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة.  

ي يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض املياه من حوض مائ

إلى آخر على دراسة اقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات  

 املياه املزمع تحويلها 

األمثل للمتر املكعب من املاء على مستوى كامل البالد بشروط 

 اقتصادية وفنية مقبولة.  

ائي إلى  يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض املياه من حوض م

آخر على دراسة اقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات املياه 

 املزمع تحويلها. 

الباب الثالث : البيانات واالنظمة املعلوماتية الخاصة    : البيانات واألنظمة املعلوماتيةالثالث الباب  

 بامللك العمومي

 الباب الثالث : البيانات واالنظمة املعلوماتية الخاصة 

 40الفصل  

تتولى الوزارة املكلفة باملياه إنجاز قاعدة البيانات املتعلقة   

وتحيينها   واالصطناعي  الطبيعي  للمياه  العمومي  بامللك 

ومتابعة املؤشرات   املتعلقة به وإصدار حوليات واعتمادها  

معلوماتي   نظام  عبر  إليها  النفاذ  يمكن  رسمية  كمصادر 

 وطني للمياه.  

بالصحة املكلفة  الوزارة  بالبيئة    تؤمن  املكلفة  والوزارة 

والوزارة املكلفة بالتجهيز إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بامللك  

هذه   إدماج  ويقع  تدخله.  مجال  في  كل  للمياه  العمومي 

 البيانات صلب النظام املعلوماتي الوطني للمياه. 

 43الفصل 

تتولى الوزارة املكلفة باملياه إنجاز قاعدة البيانات املتعلقة بامللك   

العمومي للمياه الطبيعي واالصطناعي وتحيينها ومتابعة  

املؤشرات   املتعلقة به وإصدار حوليات واعتمادها كمصادر  

 رسمية يمكن النفاذ إليها عبر نظام معلوماتي وطني للمياه.  

تؤمن الوزارة املكلفة بالصحة والوزارة املكلفة بالبيئة والوزارة  

ات متعلقة بامللك العمومي املكلفة بالتجهيز إنجاز قاعدة بيان

للمياه كل في مجال تدخله. ويقع إدماج هذه البيانات صلب  

 النظام املعلوماتي الوطني للمياه. 

 

 39الفصل    

تضبط الشبكة الوطنية لرصد املوارد املائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير 

املحددة بالشبكة  املكلف باملياه. تدرج املواقع والتجهيزات املخصصة للرصد املائي 

 الوطنية لرصد املوارد املائية ضمن امللك العمومي للمياه.
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   41الفصل  

أو   بيانات  على  متحصل  أو  حائز  كل  على  يتعين 

بلزمة معلومات متعلقة باملياه، بما في ذلك كل منتفع  

أو   أو الطبيعي  العمومي  للملك  استعمال  برخصة 

سنة   كل  خالل  دوريا  بها  يدلي  أن  للمياه،  االصطناعي 

السلط   من  طلب  كل  عند  وكذلك  منه  بمبادرة 

 املختصة.

   44ّالفصل 

معلومات   أو  بيانات  على  متحصل  أو  حائز  كل  على  يتعين 

برخصة  أو  بلزمة  منتفع  كل  ذلك  في  بما  باملياه،  متعلقة 

لك العمومي الطبيعي أو االصطناعي للمياه، أن  استعمال للم

منه وكذلك عند كل  بمبادرة  سنة  دوريا خالل كل  بها  يدلي 

 طلب من السلط املختصة. 

   40الفصل 

يتعين على كل مالك أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلقة باملياه، بما في ذلك كل 

ه الطبيعي أو االصطناعي للمياه، منتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للميا

 أن يدلي بها دوريا خالل كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط املختصة. 

 42الفصل  

بكميات   املختصة  السلط  لدى  سنويا  التصريح  يتم 

املياه املعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها  

أو   املثمنة  مواصفاتها وبالكميات  و  منها  املستغلة 

 الجديدة. 

 45الفصل 

يتم التصريح سنويا لدى السلط املختصة بكميات املياه  

املعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها  

 وبالكميات املثمنة أو املستغلة منها وبمواصفاتها الجديدة.

 41الفصل 

يجب إعالم السلط املختصة قبل كل تدخل يتعلق باملعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو  

 البيولوجية أو غيرها على املياه الطبيعية .ويتم التصريح سنويا بالكميات املثمنة أو  

 املستغلة منها ومواصفاتها الجديدة. 

  2016لسنة   22تطبيق القانون األساس ي عدد 

املتعلق بالنفاذ إلى    2016مارس  24واملؤرخ في 

 املعلومة من أجل تكريس الشفافية واملشاركة  

 )فصل جديد( 43فصل 

يجب على كل الهياكل املعنية نشر املعلومات واالحصائيات  

املياه مع تحيينها دوريا ويحق لكل شخص   املتعلقة بقطاع 

 معنوي او طبيعي النفاذ إلى املعلومة  
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 في طرق استغالل واستعمال امللك العمومي للمياه :العنوان الرابع 

يرى بعض الخبراء ان نظام االمتياز ليس سوى  

من   اللزمةشكل  قابل   اشكال  للمنافسة  غير 

ورجال   املستثمرين  كبار  يمكن  ما  عادة  ألنه 

للملك   التابع  املاء  استغالل  من  األعمال 

العمومي ملصلحتهم الشخصية)الخوصصة( و  

اعتبار  مع  يتعارض  ما  هو  و  تجاريا  استغالله 

   املاء ثروة وطنية

  44الفصل 

للمياه   العمومي  للملك  استعمال  او  استغالل  كل  يخضع 

و كراس شروط و تضبط شروط اجال    او لزمةلترخيص  

التراخيص   اسناد  االمتياز  وإجراءات  امر  او  بمقتض ى 

 حكومي

  46الفصل 

يخضع كل استعمال أو استغالل امللك العمومي للمياه،  

لترخيص أو لزمة أو كراس شروط. وتضبط شروط وآجال و  

 اءات إسناد الترخيص أو االمتياز بمقتض ى أمر حكومي  إجر 

 

 42الفصل 

يخضع كل استعمال أو استغالل  للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو  

 كراس شروط . 

 وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو االمتياز بمقتض ى 

 أمـر حكومي 

 45الفصل  

استعمال امللك العمومي للمياه إلى دفع  يخضع استغالل أو 

الوزير   من  باقتراح  حكومي  بأمر  مقداره  يضبط  معلوم 

طبيعة   حسب  باملالية  املكلف  والوزير  باملياه  املكلف 

 االستعمال وكمية السحب 

 47الفصل 

يخضع استغالل أو استعمال امللك العمومي للمياه إلى دفع  

الوزير املكلف   معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من

باملياه والوزير املكلف باملالية حسب طبيعة االستعمال وكمية  

 السحب. 

 43الفصل 

يخضع استغالل امللك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح 

 من الوز ير املكلف باملياه والوزير املكلف باملالية حسب طبيعة االستعمال وكمية  السحب

تم تحويل هذا الفصل الى القسم  الثالث: املياه املخصصة    

 لألغراض الصناعية وإنتاج الطاقة واالستعماالت  

 من النسخة املعدلة،  82األخرى، الفصل  

 44الفصل 

تضبط شروط االستغالل والتصرف في املياه املعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير 

 املكلف باملياه.

من  باب خدمات املياه من   63الى فصل   تم تحويل هذا الفصل  

 النسخة املعدلة، 

 45الفصل 

تنظم العالقة بين مسدي خدمة استغالل املياه من جهة واملستهلك من جهة أخرى،  

باعتماد صيغة تعاقدية نموذجية لكل نوعية استعمال تكون ملزمة لكال الطرفين وتضبط 

 رأيا املنظمات املهنية ذات الّصلة   من قبل مسدي خدمة استغالل وتوزيع املياه بعد أخذ

 تتم املصادقة على هذه الصيغة التعاقدية بقرار من الوزير املكلف باملياه 
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 46الفصل  

مآخذ   تغيير  أو  إزالة  وجوب  العامة  املصلحة  اقتضت  إذا 

العمومي   بامللك  املحدثة  املائية  املنشآت  من  وغيرها  املياه 

رخصة   بمقتض ى  قانونية  بصورة  واملقامة  لزمةللمياه  ،  أو 

إعالم   بعد  باملياه  املكلف  الوزير  من  بقرار  يتم  ذلك  فإن 

الترخيص   من  اللزمة  املستفيد  يضبط أو  تعويض    مقابل 

إال إذا   أو اللزمةبالتراض ي لفائدة املتحصل على الترخيص  

.  أو اللزمة تم التنصيص على خالف ذلك بكتب الترخيص  

 وال يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض. 

 48الفصل 

إذا اقتضت املصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ املياه  

وغيرها من املنشآت املائية املحدثة بامللك العمومي للمياه 

واملقامة بصورة قانونية بمقتض ى رخصة أو لزمة، فإن ذلك يتم  

بقرار من الوزير املكلف باملياه بعد إعالم املستفيد من الترخيص  

بالتراض ي لفائدة املتحصل على   أو اللزمة مقابل تعويض يضبط

الترخيص أو اللزمة إال إذا تم التنصيص على خالف ذلك بكتب  

الترخيص أو اللزمة. وال يحول ذلك دون اللجوء للقضاء 

 للحصول على تعويض. 

 

 47الفصل  

في   املستغلة  املياه  مأخذ  غلق  باملياه  املكلف  الوزير  يقرر 

دعوة   وتتم  بها،  املسموح  للكمية  االستغالل  تجاوز  صورة 

وبانقضاء   إلى تسوية وضعيته في أجل محدد.  باألمر  املعني 

 .أو اللزمة هذا األجل، يسحب الترخيص 

املائية،   املوارد  استدامة  على  خطر  ثبوت  حاالت  في  يمكن 

نحو التخفيض في كميات املياه  أو اللزمة  خيص  تعديل التر 

باألمر   للمعني  يكون  أن  دون  باستغاللها  اإلذن  سبق  التي 

 الحق في التعويض. 

 49الفصل 

يقرر الوزير املكلف باملياه غلق مأخذ املياه املستغلة في صورة 

تجاوز االستغالل للكمية املسموح بها، وتتم دعوة املعني باألمر 

في أجل محدد. وبانقضاء هذا األجل، يسحب   إلى تسوية وضعيته

 الترخيص أو اللزمة. 

يمكن في حاالت ثبوت خطر على استدامة املوارد املائية، تعديل  

الترخيص أو اللزمة نحو التخفيض في كميات املياه التي سبق  

 .اإلذن باستغاللها دون أن يكون للمعني باألمر الحق في التعويض

 

 48الفصل  

أعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة  يحجر القيام ب

للمصلحة الخاصة إذا ما كانت تشكل عمليات خفية ألخذ 

املاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون 

 الطبيعية املجاورة. 

 50الفصل 

يحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة  

تشكل عمليات خفية ألخذ املاء للمصلحة الخاصة إذا ما كانت 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون  

 الطبيعية املجاورة. 
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 49الفصل  

الجلب   ومنشآت  السدود  ملياه  املباشر  االستغالل  يحجر 

 والتحويل من قبل الخواص. 

ويعتبر مخالفا كل شخص يلحق ضررا بالسدود أو املنشآت 

 لبها وتحويلها ولحماية املدن. املعدة لتعبئة املياه وج

 51الفصل 

يحجر االستغالل املباشر ملياه السدود ومنشآت الجلب 

 والتحويل من قبل الخواص. 

ويعتبر مخالفا كل شخص يلحق ضررا بالسدود أو املنشآت 

 املعدة لتعبئة املياه وجلبها وتحويلها ولحماية املدن. 

 

   50الفصل  

مياه    من  االستفادة  مستغلها،  أو  أرض  مالك  لكل  يخول 

 األمطار التي تنزل بأرضه والتصرف فيها. 

   52الفصل 

يخول لكل مالك أرض أو مستغلها، االستفادة من مياه األمطار   

 .التي تنزل بأرضه و التصرف فيها

 

 51الفصل  

املياه   قبول  مستغلها  أو  السفلى  األرض  مالك  على  يتعين 

مياه    املنحدرة خاصة  و  العليا  األرض  من  طبيعيا  إليها 

األمطار والثلوج أو العيون ذات الجريان الطبيعي. وال يمكن  

من   الحد  الطبيعي،  الحوض  نفس  في  األجوار  من  ألي 

 الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه اإلضرار بغيره. 

 53الفصل 

نحدرة يتعين على مالك األرض السفلى أو مستغلها قبول املياه امل

إليها طبيعيا من األرض العليا و خاصة مياه األمطار والثلوج أو  

 العيون ذات الجريان الطبيعي. وال يمكن ألي من األجوار في نفس 

الحوض الطبيعي، الحد من الجريان الطبيعي للمياه بما من  

 شأنه اإلضرار بغيره. 

 

 52الفصل  

مياه   قبول  مستغلها  أو  السفلى  األرض  مالك  على  يتعين 

طبيعيا   تسيل  كانت  إذا  العليا  األرض  من  املتأتية  الصرف 

مطالبة   له  يحق  فإنه  ذلك،  من  تضرره  وفي صورة  بأرضه. 

مالك األرض العليا أو مستغلها القيام بتأمين تصريف تلك  

 املياه عبر األرض السفلى وعلى نفقة هذا األخير. 

عد  القيام  وعند  السفلى  األرض  ملالك  يمكن  االستجابة  م 

 بتأمين التصريف على نفقته مع حقه في  

 54الفصل 

يتعين على مالك األرض السفلى أو مستغلها قبول مياه الصرف  

عيا بأرضه. وفي  املتأتية من األرض العليا إذا كانت تسيل طبي

صورة تضرره من ذلك، فإنه يحق له مطالبة مالك األرض العليا 

أو مستغلها القيام بتأمين تصريف تلك املياه عبر األرض السفلى  

 وعلى نفقة هذا األخير. 

وعند عدم االستجابة يمكن ملالك األرض السفلى القيام بتأمين  

 التصريف على نفقته مع حقه في  
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في   بالتعويض  واملطالبة  العليا  األرض  مالك  على  الرجوع 

 صورة حصول ضرر ثابت. 

رض العليا واملطالبة بالتعويض في صورة الرجوع على مالك األ 

 حصول ضرر ثابت. 

 الباب األول: التراخيص 

   53الفصل  

السلط   قبل  من  املسبق  الترخيص  لنظام  تخضع 

 املختصة األنشطة التالية: 

 اإلشغال الوقتي داخل امللك العمومي للمياه، -

 البحث والتنقيب عن املياه الباطنية،  -

 ضخ املاء من الوادي، -

 إحداث البحيرات،   -

بامللك    - أصنافها  بمختلف  املائية  املنشآت  إقامة 

 العمومي للمياه، 

إقامة أو تهيئة أو صيانة املنشآت الكائنة بين حدود    -

الضفاف الحرة لألودية والبحيرات والسباخ والقنوات  

غوطة املخصصة ملياه الشرب والري  املفتوحة أو املض

 ، والتطهير

أو    - األودية  وتقويم  والتعميق  الجهر  بعمليات  القيام 

 القنوات املفتوحة وتسويتها، 

    55الفصل 

تخضع لنظام الترخيص املسبق من قبل السلط املختصة  

 األنشطة التالية:  

 اإلشغال الوقتي داخل امللك العمومي للمياه، -

 البحث والتنقيب عن املياه الباطنية،  -

 ي،ضخ املاء من الواد -

 إحداث البحيرات،   -

إقامة املنشآت املائية بمختلف أصنافها بامللك العمومي  -

 للمياه، 

إقامة أو تهيئة أو صيانة املنشآت الكائنة بين حدود   -

الضفاف الحرة لألودية والبحيرات والسباخ والقنوات 

 املفتوحة أو املضغوطة املخصصة ملياه الشرب والري 

 والتطهير، 

ت الجهر والتعميق وتقويم األودية أو  القيام بعمليا -

 القنوات املفتوحة وتسويتها، 

 46الفصل 

 تخضع لنظام الترخيص املسبق من قبل السلط املختصة األنشطة التالية: 

 اإلشغال الوقتي داخل امللك العمومي للمياه، -

 البحث والتنقيب عن املياه الباطنية،  -

 ضخ املاء من الوادي، -

 إحداث البحيرات،   -

 إقامة املنشآت املائية بمختلف أصنافها بامللك العمومي للمياه، -

إقامة أو تهيئة أو صيانة املنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرة لألودية   -

والبحيرات والسباخ والقنوات املفتوحة أو املضغوطة املخصصة ملياه الشرب  

 والري 

 والتطهير، 

 القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم األودية أو القنوات املفتوحة وتسويتها، -

 ،اد بجميع أنواعها من امللك العمومي للمياه استخراج الرمال واملو  -

 استخراج الكائنات الحية بجميع أنواعها من امللك العمومي للمياه،-

 الصيد وتربية األحياء املائية بالسدود ومجاري ومتسعات املياه،  -
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امللك   - من  أنواعها  بجميع  واملواد  الرمال  استخراج 

 ، العمومي للمياه 

امللك - من  أنواعها  بجميع  الحية  الكائنات  استخراج 

 العمومي للمياه، 

وتر   - ومجاري الصيد  بالسدود  املائية  األحياء  بية 

 ومتسعات املياه، 

تعهد البناءات سابقة الوجود داخل امللك العمومي   -

 للمياه وإصالحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية، 

الحرة   - الضفاف  حدود  على  حالة،  بأية  التدخل 

وعلى  للمياه  الدائمة  أو  الوقتية  الطبيعية  للمجاري 

البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود 

حرم الجسور و القنوات املائية وقنوات التطهير ذات  

 املصلحة العمومية،

املوجودة   - النابعة  غير  أو  النابعة  املياه  استعمال 

املستخرجة بباط الباطنية  املياه  واستغالل  األرض  ن 

 من قبل املتحصل على ترخيص في التنقيب، 

استخراج الرمال واملواد بجميع أنواعها من امللك العمومي   -

 ، للمياه 

استخراج الكائنات الحية بجميع أنواعها من امللك  -

 العمومي للمياه، 

الصيد وتربية األحياء املائية بالسدود ومجاري ومتسعات  -

 املياه، 

تعهد البناءات سابقة الوجود داخل امللك العمومي للمياه   -

 وإصالحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية، 

التدخل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرة للمجاري   -

الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات  

والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور  

 نوات املائية وقنوات التطهير ذات املصلحة العمومية،و الق

استعمال املياه النابعة أو غير النابعة املوجودة بباطن   -

األرض واستغالل املياه الباطنية املستخرجة من قبل 

 املتحصل على ترخيص في التنقيب، 

تعهد البناءات سابقة الوجود داخل امللك العمومي للمياه وإصالحها، مع عدم  -

 رجية وااللتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعيةتجاوز حدودها الخا

 املواد املستعملة في السابق، 

التدخل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرة للمجاري الطبيعية الوقتية أو  -

 الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم

 التطهير ذات املصلحة العمومية،الجسور والقنوات املائية وقنوات 

حيث ان اإلجراءات الواردة في هذا الفصل تخص نظام    

الترخيص واللزمة،  تم تحويل هذا الفصل الى العنوان 

 الرابع 

 من النسخة املعدلة 48فورد في الفصل 

 47الفصل 

إذا اقتضت املصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ املياه وغيرها من املنشآت  

املحدثة بامللك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتض ى رخصة أو 

امتياز، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير املكلف باملياه بعد إعالم املستفيد من 

 الترخيص مقابل تعويض 
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ي لفائدة املتحصل على الترخيص أو االمتياز إال إذا وقع التنصيص يضبط بالتراض 

 على خالف ذلك بكتب الترخيص أو االمتياز. 

 وال يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

 54الفصل  

رخصة  على  املتحصل  احترام  عدم  ثبوت  صورة  في 

للشروط   للمياه  العمومي  امللك  في  منشآت  إلقامة 

املنصوص عليها بالرخصة أو تعمده اإلضرار باملصلحة  

العامة أو الغير، تحدد السلط املختصة التي أسندت  

صاحب   على  وتنبه  املرتكبة  املخالفة  الترخيص 

زيد عن ثالثين الرخصة بضرورة إزالتها خالل مدة ال ت

وفي صورة عدم   التنبيه.  تبليغ  تاريخ  انطالقا من  يوما 

الفصل   بهذا  عليها  املنصوص  املدة  خالل  االمتثال 

 تسحب الرخصة املمنوحة 

 56الفصل 

في صورة ثبوت عدم احترام املتحصل على رخصة إلقامة 

منشآت في امللك العمومي للمياه للشروط املنصوص عليها  

إلضرار باملصلحة العامة أو الغير، بالرخصة أو تعمده ا 

تحدد السلط املختصة التي أسندت الترخيص املخالفة 

املرتكبة وتنبه على صاحب الرخصة بضرورة إزالتها خالل  

مدة ال تزيد عن ثالثين يوما انطالقا من تاريخ تبليغ التنبيه. 

وفي صورة عدم االمتثال خالل املدة املنصوص عليها بهذا 

 خصة املمنوحةالفصل تسحب الر 

 48الفصل 

في صورة ثبوت عدم احترام املتحصل على رخصة إلقامة منشآت في امللك العمومي 

 للمياه 

للشروط املنصوص عليها بالرخصة أو تعمده اإلضرار باملصلحة العامة أو الغير، 

تحدد السلط املختصة التي أسندت الترخيص املخالفة املرتكبة وتنبه على صاحب 

يوما( انطالقا من  30الرخصة بضرورة إزالتها خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما )

تثال خالل املدة املنصوص عليها بهذا تاريخ تبليغ التنبيه. وفي صورة عدم االم 

 الفصل تسحب الرخصة املمنوحة

تم تحو يل هذا الفصل اول العنوان الرابع فورد في الفصل   

 من النسخة املعدلة 50

 49الفصل 

يحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة للمصلحة الخاصة إذا 

ما كانت تشكل عمليات خفية ألخذ املاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه 

 الينابيع  

 والعيون الطبيعية املجاورة. 

تم تحو يل هذا الفصل اول العنوان الرابع فورد في الفصل   

 من النسخة املعدلة 51

 50لفصل ا

 يحجر االستغالل املباشر ملياه السدود ومنشآت التحويل من قبل الخو اص.
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ويعتبر مخالفا كل شخص يلحق ضررا بالسدود أو املنشآت املعدة لتعبئة املياه 

 .وتحويلها وحماية املدن

 الباب الثاني: االمتياز 

من   كشكل  االمتياز  نظام  الخبراء  بعض  يقيم 

قابل للمنافسة ألنه عادة ما  اشكال اللزمة غير 

من   األعمال  ورجال  املستثمرين  كبار  يمكن 

استغالل املاء التابع للملك العمومي ملصلحتهم  

تجاريا   واستغالله  الشخصية)الخوصصة( 

 وهو ما يتعارض مع اعتبار املاء ثروة وطنية 

 51الفصل   حذف الفصل 

 تخضع لنظام االمتياز بقرار من الوزير املكلف باملياه األنشطة التالية: 

 استغالل املياه الباطنية املستخرجة من قبل املتحصل على ترخيص في التنقيب،  -

 مآخذ املياه ذات الصبغة القارة بمجاري األودية،  -

لفائدة تحلية املياه الطبيعية املالحة الباطنية أو السطحية والتصرف فيها  -

 الصالح العام أو الخاص، 

انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية لالستفادة من املياه املستعملة املعالجة في  -

 الفالحة أو الصناعة أو السياحة، 

تشييد سدود مائية قارة واستعمال املياه املخزنة أو املحولة عن املجرى الطبيعي   -

 لغاية الري أو تربية األسماك أو الترفيه. 

 

   52الفصل  الصيغة املعدلة  من    57حذف الفصل وإدماجه بالفصل  حذف الفصل   
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يخضع لنظام امتياز تتم املصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف 

باملياه استغالل مياه العيون الطبيعية والينابيع املعدنية واملياه القابلة للتعليب 

 الباطنية واملياه الجيوحرارية. املتأتية من الطبقات 

 الباب الثالث: اللزمة  الباب الثاني: اللزمة 

 خوصصةمن أجل تجنب الوقوع في 

 الشرب  مياه خدمات

 57الفصل  حذف هذا الباب وإلغاء عقدي اللزمة واالمتياز  

العمل   به  الجاري  للتشريع  طبقا  اللزمة  لنظام  تخضع 

 األنشطة التالية: 

املياه    - السطحية  تحلية  أو  الباطنية  املالحة  الطبيعية 

 والتصرف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص، 

املياه    - لالستفادة من  أو جماعية  تحتية فردية  بنية  إنجاز 

االستعماالت   أغراض   مختلف  في  املعالجة  املستعملة 

 املتاحة، 

أو   - املخزنة  املياه  واستعمال  قارة  مائية  سدود  تشييد 

 املحولة عن امل أو جرى الطبيعي لغاية الرّي 

 تربية األسماك أو الترفيه، 

املعدنية واملياه    - الطبيعية والينابيع  العيون  استغالل مياه 

 القابلة للتعليب املتأتية من الطبقات  

حاجيات   أولوية  مراعاة  مع  الجيوحرارية  واملياه  الباطنية 

 التزود باملاء الصالح للشرب 

 مالح ذات الصبغة القارة من السباخ،استخراج األ  -

 53الفصل 

 تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل األنشطة التالية: 

 استخراج األمالح ذات الصبغة القارة من السباخ، -

 ل اآلبار العمومية من قبل الخواص. استغال -

 تحلية مياه البحر،  -

 التصرف واستغالل منشآت التطهير.  -

وتعرض عقود اللزمات املتعلقة باألنشطة املنصوص عليها بهذا الفصل على اللجنة 

 ر من الدستو  13املختصة بمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 
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 استغالل اآلبار العمومية من قبل الخواص،   -

 تحلية مياه البحر،  -

 التصرف واستغالل منشآت التطهير  -

 الباب الرابع: كراس الشروط 

   55الفصل  

تخضع لنظام كراس الشروط مصادق عليه بقرار من  

املكلف  الوزير  رأي  أخذ  بعد  باملياه  املكلف  الوزير 

استعمال  أنشطة  بالبيئة  املكلف  والوزير  بالصحة 

أو  الخاص  للحساب  التقليدية  غير  املائية  املوارد 

الخاصة   للشروط  تستجيب  والتي  الغير  لفائدة 

 واستعماله.باستهالك املاء 

 يشمل نظام كراس الشروط األنشطة التالية:

 إعادة استعمال املياه املستعملة املعالجة،  -

الشبكات - في  املنزلية  غير  املستعملة  املياه  تصريف 

 العمومية للتطهير، 

باملياه  - الباطنية  للخزانات  االصطناعية  التغذية 

 التقليدية أو باملياه املستعملة املعالجة. 

   58الفصل 

خضع لنظام كراس الشروط مصادق عليه بقرار من  ت

الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي الوزير املكلف بالصحة  

والوزير املكلف بالبيئة أنشطة استعمال املوارد املائية غير 

التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب 

 للشروط الخاصة باستهالك املاء واستعماله. 

 كراس الشروط األنشطة التالية:يشمل نظام 

 إعادة استعمال املياه املستعملة املعالجة،  -

تصريف املياه املستعملة غير املنزلية في الشبكات  -

 العمومية للتطهير، 

التغذية االصطناعية للخزانات الباطنية باملياه التقليدية -

 أو باملياه املستعملة املعالجة. 

   54الفصل 

مصادق عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي  تخضع لنظام كراس الشروط

الوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف بالبيئة والوزير املكلف بالتجهيز أنشطة استعمال  

واستغالل املوارد املائية غير التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب 

في منطقة صناعية أو سياحية مندمجة  للشروط الخاصة باستهالك املاء واستعماله

 معينة.  

 يشمل نظام كراس الشروط األنشطة التالية: 

 إعادة استعمال املياه املستعملة املعالجة،   -

 تصريف املياه املستعملة غير املنزلية في الشبكات العمومية للتطهير، -

التغذية االصطناعية للخزانات الباطنية باملياه التقليدية أو باملياه املستعملة    -

 املعالجة. 

تم االستغناء عن هذا الفصل حيث يخص تنظيم تعاطي    

 نشاط تم تنظيمه في نصوص قانونية خاصة به وهو خارج  

 إطار املجلة.

 55الفصل 

الوزير املكلف باملياه، نشاط تخضع لنظام كراس الشروط مصادق عليه بقرار من 

 التنقيب أو حفر اآلبار املائية.
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 56الفصل  

طبقا  معالجتها  بعد  املياه  استعمال  إعادة  في  يرخص 

من هذه  55لكراس الشروط املنصوص عليه بالفصل 

املجلة. ويتضمن كراس الشروط على وجه الخصوص  

املياه   ومطابقة  التنقية  أو  املعالجة  ومستويات  طرق 

مجاالت  املعال مع  العمل  بها  الجاري  للمواصفات  جة 

 االستعمال. 

املتعلقة   الوقائية  التدابير  على  التنصيص  يتم 

عن  الناجمة  البيئية  والتأثيرات  الصحية  باملخاطر 

من  مشترك  قرار  بمقتض ى  املعالجة،  املياه  استعمال 

بالصحة والوزير  املكلف  باملياه والوزير  املكلف  الوزير 

 املكلف بالبيئة. 

 59فصل ال

يرخص في إعادة استعمال املياه بعد معالجتها طبقا لكراس  

من هذه املجلة.  58الشروط املنصوص عليه بالفصل 

ويتضمن كراس الشروط على وجه الخصوص طرق  

ومستويات املعالجة أو التنقية ومطابقة املياه املعالجة  

 للمواصفات الجاري بها العمل مع مجاالت االستعمال. 

على التدابير الوقائية املتعلقة باملخاطر  يتم التنصيص 

الصحية والتأثيرات البيئية الناجمة عن استعمال املياه 

املعالجة، بمقتض ى قرار مشترك من الوزير املكلف باملياه  

 والوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف بالبيئة.

 56الفصل 

املعالجة. ويرخص في إعادة  يحجر االستغالل املباشر للمياه املستعملة غير 

من   55استعمالها بعد معالجتها طبقا لكراس الشروط املنصوص عليه بالفصل 

هذه املجلة الذي يتضمن على وجه الخصوص طرق ومستويات املعالجة أو التنقية 

 ومطابقة املياه 

 املعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجاالت االستعمال. 

ير الوقائية املتعلقة باملخاطر الصحية والتأثيرات البيئية  يتم التنصيص على التداب

 الناجمة عن استعمال املياه املعالجة، بمقتض ى قرار مشترك من الوزير املكلف 

 باملياه والوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف بالبيئة.

شطب نظام اللزمة ألنه يفتح الباب أمام 

 خوصصة قطاع املياه 

 57الفصل 

بالفصلين   عليها  العمليات غير منصوص    54و  52إن 

التي يمكن أن تهم امللك العمومي للمياه يقع تصنيفها  

املختصة السلطة  الترخيص من طرف  نظام  في   في  او 

 .نظام اللزمة

 60الفصل 

التي  56و 54إن العمليات غير منصوص عليها بالفصلين 

تصنيفها من طرف  يمكن أن تهم امللك العمومي للمياه يقع 

 .السلطة املختصة أما في نظام الترخيص او في نظام اللزمة

 

إلضفاء انسجام على محتوى هذا العنوان اتجه الرأي  

لالستغناء عن الباب الخامس مع إدراج فصوله في 

 العنوان الرابع من النسخة املعدلة. 

إلضفاء انسجام على محتوى هذا العنوان اتجه الرأي 

لالستغناء عن الباب الخامس مع إدراج فصوله في العنوان  

 الرابع من النسخة املعدلة. 

 الباب الخامس: االستفادة من املياه 
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من العنوان الرابع من 52تم تحويل هذا الفصل الى الفصل   

 النسخة املعدلة 

 57الفصل 

تنزل  التي  األمطار  مياه  من  االستفادة  مستغلها،  أو  أرض  مالك  لكل  بأرضه   يخول 

 والتصرف فيها. 

من العنوان الرابع من 53تم تحويل هذا الفصل الى الفصل   

 النسخة املعدلة 

 58الفصل 

طبيعيا من   إليها  املنحدرة  املياه  قبول  أو مستغلها  السفلى  األرض  مالك  يتعين على 

وال  الطبيعي.  الجريان  ذات  العيون  أو  والثلوج  األمطار  مياه  وخاصة  العليا  األرض 

يمكن ألي من األجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحد الجريان الطبيعي للمياه بما 

 من شأنه اإلضرار بغيره.

من العنوان الرابع من 54تم تحويل هذا الفصل الى الفصل   

 النسخة املعدلة 

 59الفصل 

الصرف املتأتية من األرض   يتعين على مالك األرض السفلى أو مستغلها قبول مياه 

له  العليا   يحق  فإنه  ذلك،  من  تضرره  صورة  وفي  بأرضه.  طبيعيا  تسيل  كانت  إذا 

مطالبة مالك األرض العليا أو مستغلها القيام بتأمين تصريف تلك املياه عبر األرض  

 السفلى وعلى نفقة هذا األخير.

وعند عدم االستجابة يمكن ملالك األرض السفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته  

العليا واملطالبة   الرجوع على مالك األرض  بالتعويض في صورة حصول  مع حقه في 

 ضرر ثابت. 
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 الخامس : االستعماالت والخدمات العمومية في قطاع املاء العنوان   العنوان الخامس: استعماالت املوارد املائية وتنميتها واالقتصاد فيها وخدمات املياه 

 الباب االول : خدمات املياه

معايير منظمة الصحة العاملية تتماش ى أفضل  

من املواصفات التونسية  مع مبادئ حقوق 

  االنسان

   58الفصل 

كما ونوعا    تضمن الدولة حق التزود باملاء الصالح للشرب

وفق  والصرف الصحي وفق معايير منظمة الصحة العاملية  

وتعتبر خدمات مياه ذات أولوية كل   املواصفات التونسية. 

والصرف  للشرب  الصالح  املاء  بتوفير  املتعلقة  االنشطة 

 الصحي. 

 

   61الفصل 

تضمن الدولة حق التزود باملاء الصالح للشرب والصرف الصحي  

التونسية. وتعتبر خدمات مياه ذات أولوية كل  وفق املواصفات 

 االنشطة املتعلقة بتوفير املاء  الصالح للشرب والصرف الصحي. 

 من النسخة االصلية( 61و  60)إعادة ترتيب مضمون الفصلين 

   60الفصل 

تعتبر خدمات عمومية ذات أولوية كل االنشطة املتعلقة   بتوفير املاء الصالح للشرب 

 والتطهير.  

 ن الذوات املعنوية  العمومية أو الخاصة مختلف استعماالت املياه . وتؤم

تضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات واملنشآت العمومية أو الخاصة على  

أساس الحد من تبذير املياه وتنظيم استعماالتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف 

 باملياه 

 59 الفصل  

معلوم   دفع  مقابل  الشرب  مياه  بخدمات  االنتفاع  يتم 

هذا   تحديد  ويتم  باملياه.  املكلف  الوزير  من  بقرار  يضبط 

املعلوم باالعتماد خاصة على جميع املصاريف املترتبة على  

 تعبئة املوارد املائية ونقلها ومعالجتها وتوزيعها. 

 62 الفصل 

يضبط بقرار من  يتم االنتفاع بخدمات املياه مقابل دفع معلوم  

الوزير املكلف باملياه.  ويتم تحديد هذا املعلوم باالعتماد خاصة  

على جميع املصاريف املترتبة على تعبئة املوارد املائية ونقلها  

 ومعالجتها وتوزيعها. 

  61 الفصل 

 .تضمن الدولة للمواطن حق التزود باملاء الصالح للشرب وفق املواصفات التونسية

خدمات مياه الشرب مقابل دفع معلوم يضبط بقرار من الوز ير املكلف ويتم االنتفاع ب 

 باملياه بعد أخذ رأي املجلس الوطني للمياه والهيئة الوطنية التعديلية لخدمات املياه. ويتم 

تحديد تعريفة خدمات مياه الشرب باالعتماد خاصة على كل املصاريف املتعلقة بتعبئة  

 املوارد املائية وتوزيعها. 

   60لفصل ا 

املياه   خدمات  مسدي  بين  العالقة    العمومية تنظم 

بالفصل   عليهم  جهة    33املنصوص  من  القانون  هذا  من 

واملنتفع بالخدمة من جهة أخرى، بمقتض ى أمر حكومي في  

 الغرض باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 

   63الفصل 

تنظم العالقة بين مسديي خدمات املياه املنصوص عليهم  

من هذا القانون من جهة واملنتفع بالخدمة من جهة   33بالفصل 

أخرى، بمقتض ى أمر حكومي في الغرض باقتراح من الوزير  

 املكلف باملياه.

من   63.من النسخة االصلية الى الفصل 45)تم تحويل الفصل 

 النسخة املعدلة(
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 الباب األول: خدمات التزويد باملياه واالقتصاد فيها 

االول : مياه الشرب القسم     

   61الفصل  

املاء الصالح للشرب هو املاء الذي ال تنجر عن استهالكه أي  

واملتوسط  القريب  املستهلك على املدى  خطورة على صحة 

والبعيد والذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية  

املعتمدة.   التونسية  للمواصفات  واإلشعاعية  والجرثومية 

تواترها   يضبط  دورية  لتحاليل  الشرب  مياه  تخضع 

هذه  ومحتوا  وتنجز  بالصحة،  املكلف  الوزير  من  بقرار  ها 

التحاليل باملخابر املرخص لها. ويتعين على الهيكل املكلف  

املعتمدة   التحاليل  نتائج  نشر  الشرب  مياه  بكيفية  بتوزيع 

 متاحة للجميع. 

   64الفصل 

املاء الصالح للشرب هو املاء الذي ال تنجر عن استهالكه أي  

املستهلك على املدى القريب واملتوسط خطورة على صحة 

والبعيد والذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية  

والجرثومية واإلشعاعية للمواصفات التونسية املعتمدة. تخضع  

مياه الشرب لتحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من  

الوزير املكلف بالصحة، وتنجز هذه التحاليل باملخابر املرخص  

ها. ويتعين على الهيكل املكلف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج  ل

 التحاليل املعتمدة في نشريات معدة للغرض. 

 62الفصل 

املاء الصالح للشرب هو املاء الذي ال تنجر عن استهالكه أي خطورة على صحة املستهلك  

ميائية على املدى القريب واملتوسط والبعيد والذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكي

والجرثومية واإلشعاعية للمواصفات التونسية املعتمدة. تخضع مياه الشرب لتحاليل 

دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير املكلف بالصحة، وتنجز هذه التحاليل 

باملخابر املرخص لها. ويتعين على الهيكل املكلف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل 

 شريات معدة للغرض أو بأية وسيلة أخرى. املعتمدة في ن

   62الفصل  

على    املياه يتعين  وتوزيع  الستغالل  التونسية  الشركة 

الريفي   بالوسط  الشرب  مياه  لتوزيع  الوطنية  والوكالة 

للتثبت   التصرف الشرب  بمياه  للتزود  املائية  الشبكة  في 

   65الفصل 

  33يتعين على مسديي خدمات املياه املنصوص عليهم بالفصل   

من هذا القانون ممن يوكل لهم التصرف في شبكة مائية للتزويد  

بمياه الشرب التثبت دوريا من نوعية املاء املوزع وذلك بعرض  

 63الفصل 

واملستعملين ممن يوكل     العمومية أو الخاصة  املحلية واملؤسسات  الجماعات  يتعين على 

لهم التصرف في شبكة مائية للتزود بمياه الشرب التثبت سنويا من نوعية املاء املوزع وذلك 

 .ضع ملوافقة املصالح الفنية للوزارة املكلفة بالصحةبعرض عينات منه لالختبار الذي يخ
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منه   عينات  بعرض  وذلك  املوزع  املاء  نوعية  من  دوريا 

الذي يخضع ملوافقة املصالح الفنية للوزارة املكلفة  لالختبار  

 بالصحة

ي يخضع ملوافقة املصالح الفنية للوزارة عينات منه لالختبار الذ

 املكلفة بالصحة

في عالقة باملجامع    57و  38تم إلغاء الفصل  

 املائية واللزمة  

   63الفصل 

الوارد في هذه املجلة يحجر بيع املياه  65 مع مراعاة الفصل 

املعدة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصل على  

الوزير  رأي  أخذ  بعد  باملياه  املكلف  الوزير  من  ترخيص 

املكلف بالصحة. تضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص  

 بقرار من الوزير املكلف باملياه. 

   66الفصل 

الواردة في هذه املجلة يحجر  57و  38مع مراعاة أحكام الفصول  

بيع املياه  املعدة  للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصل  

على ترخيص من الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي الوزير 

املكلف بالصحة. تضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من  

 الوزير املكلف باملياه.

 64الفصل 

الواردة في هذه املجلة يحجر توزيع وبيع املياه   66و   53و   34مع مراعاة أحكام الفصول  

املعدة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصل على ترخيص من الوزير املكلف 

باملياه بعد أخذ رأي الوزير املكلف بالصحة. تضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من  

 الوزير املكلف  باملياه.

األساسية  الحقوق  من  حقا  املياه  تعتبر 

لألفراد على   تتوفر  أن  يجب  التي  واالجتماعية 

قدم املساواة والتي تضمنها الدولة. وعليه وجب  

أو   الخصخصة  أشكال  كل  من  عليها  الحفاظ 

وضعها بيد املستثمرين لذلك يجب أن يستثنى  

القطاعين   بين  الشراكة  املياه من عقود  قطاع 

 العام والخاص 

 )فصل جديد( 64ل   الفص

يستثنى التوزيع واالستعمال والتصرف في قطاع املياه 

الصالحة للشرب من عقود الشراكة بين القطاع العام  

 الخاص.  والقطاع

 

 

  

 القسم الثاني: املياه املعلبة  االستغناء عن هذا القسم والفصول تتبع القسم االول 

لالستثمار في  يتحتم عدم منح تراخيص جديدة  

مياه الشرب التي هي ثروة طبيعية ملك للشعب  

من الدستور.    13كما ينص على ذلك الفصل  

كما أن البالد التونسية تواجه شحا مائيا مما 

بصفة   وتوزيعه  املاء  في  االقتصاد  يستوجب 

ويتم التوقف عن إسداء تراخيص  يلغى هذا الفصل 

 لشركات التنقيب وتعليب املياه 

تم االستغناء عن هذا الفصل الن  االجراء الذي جاء به ذكر في  

من   57من النسخة االصلية الذي ادرج في الفصل  52الفصل 

 النسخة املعدلة  

 65الفصل 

لة  مع مراعاة أولوية من هذه املج 53يسند امتياز استغالل "املياه املعلبة"   طبقا للفصل  

حاجيات التزود باملاء  الصالح للشرب. وتضبط معايير تصنيف املياه املعلبة بأمر حكومي 

 بإقتراح من الوزير املكلف بالصحة  
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املواطنين   بين  واالكتفاء واملواطنات  عادلة 

 املعلبة املوجودة  بالشركات

    65الفصل  

السالمة   ومقاييس  الجودة  ملعايير  املعلبة  املياه  تخضع 

الوزير  بين  مشترك  بقرار  املعايير  هذه  وتضبط  الصحية. 

 املياه والوزير املكلف بالصحة.  املكلف ب

دورية   تحاليل  باعتماد  املعلبة  املياه  نوعية  مراقبة  وتتم 

يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير املكلف بالصحة  

 وتقوم بها مخابر مرخص لها.  

هذه  نتائج  نشر  املياه  هذه  بمراقبة  املكلف  الهيكل  ويتولى 

   للعموم.التحاليل 

ملنتج لهذه املياه وضع برامج تحكم في  ويتعين على الهيكل ا

 السالمة الصحية للمياه املعدة للتعليب.  

أن   املعلبة  املياه  وتوزيع  بإنتاج  املكلف  الهيكل  على  ويتعين 

املراقبة   نطاق  في  املعتمدة  التحاليل  نتائج  للعموم  ينشر 

 الذاتية.  

وتضبط معايير تصنيف املياه املعلبة بأمر حكومي باقتراح 

 الوزير املكلف باملياه والوزير املكلف بالصحة. من 

 

 

 

 

   67الفصل 

تخضع املياه املعلبة ملعايير الجودة ومقاييس السالمة الصحية.  

وتضبط هذه املعايير بقرار مشترك بين الوزير املكلف باملياه 

والوزير املكلف بالصحة. وتتم مراقبة نوعية املياه املعلبة   

تواترها ومحتواها بقرار من الوزير  باعتماد تحاليل د ورية يضبط 

 املكلف بالصحة وتقوم بها مخابر مرخص لها.  

ويتولى الهيكل املكلف بمراقبة هذه املياه نشر نتائج هذه  

 التحاليل

. ويتعين على الهيكل املنتج لهذه املياه وضع برامج تحكم في  

 الساملة الصحية للمياه املعدة لتعليب.  

بإنتاج وتوزيع املياه املعلبة أن ينشر  ويتعين على الهيكل املكلف

 للعموم نتائج التحاليل املعتمدة في نطاق املراقبة الذاتية.  

وتضبط معايير تصنيف املياه املعلبة بأمر حكومي باقتراح من  

 الوزير املكلف باملياه و الوزير املكلف بالصحة. 

 66الفصل 

رية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من  تتم مراقبة نوعية املياه املعلبة باعتماد تحاليل دو  

الوزير املكلف بالصحة وتقوم بها مخابر مرخص لها. ويتولى على الهيكل املكلف بمراقبة هذه 

 املياه نشر نتائج هذه التحاليل بإذن من الوزير املكلف بالصحة. 
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املخصصة لألغراض الفالحية القسم الثالث: املياه  القسم الثاني: املياه املخصصة لألغراض الفالحية   

 66الفصل  

الفالحية    التنمية  عوامل  من  عامال  املائية  املوارد  تعتبر 

والريفية يجب إدارتها وتثمينها وفق مقتضيات تعزيز األمن  

 الغذائي للبالد 

 68الفصل 

تعتبر املوارد املائية عامال من عوامل التنمية الفالحية  والريفية  

 ق مقتضيات تعزيز األمن الغذائي للبالد. يجب إدارتها وتثمينها وف

 

 67الفصل  

مالئمة   الفالحين  املستغلين  وعلى  املختصة  السلط  على 

األنماط الزراعية مع املوارد املتاحة على  مستوى املستغلة 

 .بما في ذلك املوارد املخزنة في التربة

 69الفصل 

األنماط  على السلط املختصة وعلى املستغلين الفالحين مالئمة 

الزراعية مع املوارد املتاحة على  مستوى املستغلة بما في ذلك  

 .املوارد املخزنة في التربة

 

   68الفصل  

واملوجودة   الفالحية  األراض ي  إحياء  عن  يترتب  أن  يجب 

للمتر   أجدى  استغالل  تحقيق  السقوية  املناطق  داخل 

األراض ي   إحياء  ويكتس ي  املستعمل.  للماء  الفالحية  مكعب 

والكائنة داخل املناطق السقوية العمومية صبغة وجوبية  

حسب الشروط املحددة بالتشريع الذي تخضع له املناطق  

 السقوية العمومية 

   70الفصل 

يجب أن يترتب عن احياء األراض ي الفالحية واملوجودة داخل  

املناطق السقوية تحقيق استغالل أجدى للمتر مكعب للماء  

س ي احياء األراض ي الفالحية والكائنة داخل  املستعمل. ويكت

املناطق السقوية العمومية صبغة وجوبية حسب الشروط  

 املحددة بالتشريع الذي تخضع له املناطق السقوية العمومية 

 

 69الفصل  ضرورة ترشيد استعمال املياه للري 

باعتبار   الفالحية  لألغراض  املائية  املوارد  استعمال  يجب 

في   بما  التدهور  أشكال  كل  من  وحمايتها  التربة  خصائص 

 مع مراعاة ديمومة املائدة املائية  ذلك التغدق والتملح 

 71الفصل 

يجب استعمال املوارد املائية لألغراض الفالحية باعتبار  

التدهور بما في ذلك  خصائص التربة وحمايتها من كل أشكال 

 التغدق والتملح 

 

  72الفصل  70الفصل  
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على   الري  ألغراض  املستعملة   املياه  تحافظ  أن  يجب 

خاصيات تسمح لها بعدم تكوين مصدر لتفش ي األمراض أو  

 األضرار باألجوار 

يجب أن تحافظ املياه املستعملة  ألغراض الري على خاصيات  

لتفش ي األمراض أو األضرار  تسمح لها بعدم تكوين مصدر 

 باألجوار. 

 71الفصل  

الفالحية   لألغراض  املاء  أخذ  عمليات  في  الترخيص  يمنح 

الترخيص   من  للمستفيد  يمكن  وال  معين.  عقار  لفائدة 

دون   أخرى  أغراض  أو  اخرى  عقارات  في  املياه  استعمال 

 ترخيص جديد. 

بقوة   الترخيص  يحول  العقار  تفويت  حالة  إلى  في  القانون 

املالك الجديد الذي يجب عليه التصريح بهذا التفويت لدى  

 السلطة املختصة. 

منح   الذي  العقار  عن  بمعزل  للترخيص  تحويل  كل  يعتبر 

 لفائدته باطال ويؤدي الى سحب الترخيص. 

األصلي   الترخيص  فإن  املستفيد،  العقار  تجزئة  حالة  في 

لب تراخيص  يصبح الغيا وللمنتفعين باملقاسم الحق في ط

طبقا   للمياه  العمومي  للملك  التابعة  املياه  استعمال 

 لإلجراءات الجاري بها العمل 

 73الفصل 

يمنح الترخيص في عمليات أخذ املاء لألغراض الفالحية لفائدة  

عقار معين. وال يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال املياه في 

 عقارات اخرى أو أغراض أخرى دون ترخيص جديد. 

الة تفويت العقار يحول الترخيص بقوة القانون إلى املالك  في ح

الجديد الذي يجب عليه التصريح بهذا التفويت لدى السلطة  

 املختصة. 

يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته  

 باطال ويؤدي الى سحب الترخيص. 

في حالة تجزئة العقار املستفيد، فإن الترخيص األصلي يصبح  

الغيا وللمنتفعين باملقاسم الحق في طلب تراخيص استعمال  

للمياه التابعة للملك العمومي للمياه طبقا لإلجراءات الجاري بها 

 العمل. 

 

من الصيغة   34ادرجت الفقرة األولى من هذا الفصل في الفصل   

 املعدلة.  

 من الصيغة املعدلة.  77كما أدرجت الفقرة الثانية في الفصل

 67الفصل 

تتولى املؤسسات واملنشآت العمومية املختصة في مجال الري باملناطق السقوية 

 العمومية وباملناطق املجهزة من قبل الدولة التزويد باملياه. 

تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وتعريفاتها طبقا لكراس شروط  

 .تتم املصادقة عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه 
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 72الفصل  

تخضع إعادة استعمال املياه املعالجة في األغراض الفالحية  

 من هذه املجلة.  56ألحكام الفصل 

 74الفصل 

تخضع إعادة استعمال املياه املعالجة في األغراض الفالحية  

 من هذه املجلة.  59ألحكام الفصل 

 68الفصل 

من   61الفالحية ألحكام الفصل تخضع إعادة استعمال املياه املعالجة في األغراض 

 هذه املجلة. 

 73الفصل  

يخول للسلط املختصة إيقاف أو تقسيط التزود بمياه الري  

في   الصلة  ذات  املهنية  املنظمات  استشارة  بعد  وذلك 

 الحاالت التالية : 

املتعلق - املائي  املخزون  تدنى  أو  املائي  املورد  نضوب 

 بمنظومة الري 

 ة. إنجاز األشغال املستعجل -

 القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.  -

 عدم التعهد بصيانة النظم املائية وعند ثبوت تبذير املاء.  -

 .عند اإلخالل بالبنود التعاقدية مع السلطة املختصة -

 75الفصل 

يخول للسلط املختصة إيقاف أو تقسيط التزود بمياه الري  

الصلة في الحاالت  وذلك بعد استشارة املنظمات املهنية ذات 

 التالية : 

نضوب املورد املائي أو تدنى املخزون املائي املتعلق بمنظومة   -

 الري 

 إنجاز األشغال املستعجلة.  -

 القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.  -

 عدم التعهد بصيانة النظم املائية وعند ثبوت تبذير املاء.  -

 .سلطة املختصةعند اإلخالل بالبنود التعاقدية مع ال -

 

 74الفصل  

املناطق  داخل  تقرر  أن  املختصة  السلط  على  يتعين 

السقوية املجهزة كليا أو جزئيا من قبل الدولة بتغيير نظم  

املوارد   استهالك  في  االقتصاد  أجل  من  بها  املعمول  الري 

املائية أومن أجل الرفع من مردوديتها. يتعين على املنتفعين  

 االمتثال لهذه التغيرات بمياه الري 

 76الفصل 

يتعين على السلط املختصة أن تقرر داخل املناطق السقوية 

املجهزة كليا أو جزئيا من قبل الدولة بتغيير نظم الري املعمول  

بها من أجل االقتصاد في استهالك املوارد املائية أومن أجل الرفع  

تثال لهذه  من مردوديتها. يتعين على املنتفعين بمياه الري االم

 التغيرات
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 75الفصل  

بمياه   التزود  وتعريفات  العامة  والشروط  الطرق  تضبط 

املصادقة   تتم  شروط  لكراس  طبقا  فيها  والتصرف  الري 

استشارة املجلس    عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه بعد

 .االعلى للمياه

 77الفصل 

ي تضبط الطرق والشروط العامة وتعريفات التزود بمياه الر 

والتصرف فيها طبقا لكراس شروط تتم املصادقة عليه بقرار من  

 الوزير املكلف باملياه.

 

 

 

 

القسم الرابع: املياه املخصصة لألغراض الصناعية وإنتاج الطاقة   القسم الثالث: املياه املخصصة لألغراض الصناعية وإنتاج الطاقة واالستعماالت املختلفة

املختلفةواالستعماالت   

 76الفصل  

من هذه املجلة،   55و 57 و 46 مع مراعاة أحكام الفصول  

يخضع استعمال املياه لألغراض الصناعية أو السياحية أو  

الطاقة   إلنتاج  أو  الترفيهية  أو  االستشفائية  أو  إلى  البيئية 

طبقا  إلى كراس شروط    صيغة قانونية  نظام اللزمة أو أي

 للتشريع الجاري به العمل. 

 78الفصل 

جلة،  من هذه امل 58و   57و  48مع مراعاة أحكام الفصول  

يخضع استعمال املياه لألغراض الصناعية أو السياحية أو  

البيئية أو االستشفائية أو الترفيهية أو إلنتاج الطاقة إلى نظام  

اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به  

 العمل. 

69    الفصل  

استعمال املياه من هذه املجلة، يخضع  55و  54و   52و  47مع اعتبار أحكام الفصول  

ام االمتياز أو اللزمة أو  لألغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو إنتاج الطاقة إلى نظ

 ..أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل

تتغاض ى املنشآت الصناعية في أغلب االحيان   

االجراءات   تتبع  ال  و  البيئة  احترام  عن 

كراس الشروط نظرا لغياب  املنصوص عليها في 

الكوارث   ذلك  على  مثال  وخير  الردعي  الجانب 

البيئية التي تتسبب فيها شركة فسفاط قفصة  

  بالحوض املنجمي

 

  77الفصل 

إقامة   تتضمن  التي  الصناعية  املشاريع  باعثي  على  يتعين 

للترخيص   مطالبهم  تقديم  عند  للمياه،  مستعملة  منشآت 

سلطة اإلشراف القطاعي على  ملمارسة النشاط الصناعي إلى  

الحد   بضمان  املتعلقة  التدابير  بتطبيق  االلتزام  املشروع، 

األقص ى  لالقتصاد في املياه واملحافظة على نوعيتها والعمل  

على تجنب تلويث املحيط واملحددة بالدراسات املستوجبة  

  79الفصل 

يتعين على باعثي املشاريع الصناعية التي تتضمن إقامة منشآت 

مستعملة للمياه، عند تقديم مطالبهم للترخيص ملمارسة  

النشاط الصناعي إلى سلطة اإلشراف القطاعي على املشروع، 

االلتزام بتطبيق التدابير املتعلقة بضمان الحد األقص ى   

لالقتصاد في املياه واملحافظة على نوعيتها والعمل على تجنب  

 70الفصل 

يتعين على باعثي املشاريع الصناعية التي تتضمن إقامة منشآت مستعملة للمياه، عند  

على تقديم مطالبهم للترخيص ملمارسة النشاط الصناعي إلى سلطة اإلشراف القطاعي 

املشروع، االلتزام بتطبيق التدابير املتعلقة بضمان الحد األقص ى  لالقتصاد في املياه 

واملحافظة على نوعيتها والعمل على تجنب تلويث املحيط واملحددة بالدراسات املستوجبة  

 بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل 
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العمل.   بها  الجاري  والتراتيب  في صورة االخالل  بالتشريع  و 

 محاسبة القضائية  تخضع املنشآت لل

في    املشروع  على  القطاعي  اإلشراف  سلطة  ترخص  وال 

ممارسة النشاط في صورة عدم االمتثال لألحكام املنصوص  

 عليها بهذا الفصل

تلويث املحيط واملحددة بالدراسات املستوجبة بالتشريع 

 والتراتيب الجاري بها العمل

إلشراف القطاعي على املشروع في ممارسة وال ترخص سلطة ا

النشاط في صورة عدم االمتثال لألحكام املنصوص عليها بهذا  

 الفصل

 

شاط في صورة عدم  وال ترخص سلطة اإلشراف القطاعي على املشروع في ممارسة الن

 االمتثال لألحكام املنصوص عليها بهذا الفصل 

 

 78الفصل  

يجب على باعثي املشاريع الصناعية املستغلة للمياه التابعة  

بموجب   استعمالها  يمكن  والتي  للمياه  العمومي  للملك 

نوعها للتزويد بمياه الشرب أو لألغراض الفالحية أن تثبت  

أخرى   مائية  موارد  وجود  شروط  عدم  حسب  تستجيب 

املذكورة   الصناعة  نوع  متطلبات  ألدنى  مقبولة  اقتصادية 

 نوعا كما و 

 80الفصل 

يجب على باعثي املشاريع الصناعية املستغلة للمياه التابعة  

للملك العمومي للمياه والتي يمكن استعمالها بموجب نوعها  

للتزويد بمياه الشرب أو لألغراض الفالحة أن تثبت عدم وجود  

 مائية موارد

أخرى تستجيب حسب شروط اقتصادية مقبولة ألدنى متطلبات 

 نوع الصناعة املذكورة كما وكيفا

 

 79الفصل  

أن   والترفيهية  والسياحية  الصناعية  الوحدات  على  يتعين 

تتولى، لتسديد حاجاتها كليا أو جزئيا من  املاء، تحسين املاء 

حقيق هذا  املستعمل وإعادة استعماله كلما تبين أنه يمكن ت

 56التحسين من الناحية الفنية مع اعتبار أحكام الفصل  

 من هذه املجلة. 

 81الفصل 

يتعين على الوحدات الصناعية والسياحية والترفيهية أن تتولى،  

لتسديد حاجاتها كليا أو جزئيا من  املاء، تحسين املاء املستعمل 

التحسين من  وإعادة استعماله كلما تبين أنه يمكن تحقيق هذا 

 .من هذه املجلة 59الناحية الفنية مع اعتبار أحكام الفصل 

 

املاء ثروة وطنية ملك للشعب التونس ي ومن غير  

طرف   من  املائية  املوارد  استغالل  املعقول 

يعاني فيه   الذي  الوقت  في  مستثمرين خواص 

البالد    ان  كما  العطش.  املناطق  هذه  سكان 

 

 ملغى 

   82الفصل 

تضبط شروط إسناد لزمات استغالل والتصرف في التصرف في  

املياه املعلبة  واملياه املعدنية واملياه الحارة بأمر حكومي باقتراح 

 من الوزير املكلف باملياه
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ال ووجب  املائي  الفقر  من  على  تعاني  حفاظ 

  الثروة املائية لألجيال القادمة

: الصرف الصحي والخدمات العمومية القسم الرابع  الباب الثاني: الخدمة العمومية للتطهير  

 للتطهير  

  الباب الثاني: الخدمة العمومية للتطهير

 80الفصل  

منشآت   تركيز  الصحي  للصرف  العمومية  الخدمة  تشمل 

في   وتصريفها  ومعالجتها  املستعملة  املياه  تجميع  قصد 

الوزير  من  بقرار  تضبط  ملواصفات  طبقا  املتلقي  الوسط 

 ووزير الصحة.    املكلف بالبيئة

 83الفصل 

تشمل الخدمة العمومية للصرف الصحي تركيز منشآت قصد   

ومعالجتها وتصريفها في الوسط املتلقي تجميع املياه املستعملة 

 طبقا ملواصفات تضبط بقرار من الوزير املكلف بالبيئة. 

  71 الفصل 

تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع املياه  

يفها في الوسط املتلقي طبقا ملواصفات تضبط بقرار من الوزير املستعملة ومعالجتها وتصر 

 .املكلف بالبيئة

من املهم إسناد  حوافز جبائيه أو مالية في إطار  

التمييز االيجابي للوسط الريفي وبهدف تقديم  

في   للتدخل  املحلية  للجماعات  مالي  دعم 

 . املناطق الريفية

   81الفصل 

يتم التصرف في الخدمة العمومية للصرف الصحي من قبل  

أو الخاصة  حلية  الديوان الوطني للتطهير  أو الجماعات امل

لزمات للتشريع بمقتض ى    بمقتض ى  طبقا  قانونية  صيغة 

 الجاري به العمل. 

ويمكن إسناد حوافز جبائيه أو مالية أو غيرها لكل مشروع 

أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في  

بعد   بالبيئة  املكلف  الوزير  الريفي وذلك بقرار من  الوسط 

رأي   بأمر  أخذ  باملالية  طبقا ملعايير تضبط  املكلف  الوزير 

املكلف   والوزير  بالبيئة  املكلف  الوزير  من  باقتراح  حكومي 

 باملالية.

   84الفصل 

يتم التصرف في الخدمة العمومية للصرف الصحي من قبل  

الذوات العمومية مباشرة أو الخاصة بمقتض ى لزمات أو أية  

 جاري به العمل. صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع ال

  71 الفصل 

يتم التصرف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات املعنوية العمومية مباشرة أو 

مات تسند من املؤسسات واملنشآت العمومية املختصة في الخدمة العمومية الخاصة بلز 

 للتطهير

جهيزات الغاية ويمكن إسناد حوافز جبائيه أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو ت

منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك بقرار من الوزير املكلف بالبيئة بعد أخذ  

رأي الوزير املكلف باملالية  طبقا ملعايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف 

 .بالبيئة والوزير املكلف باملالية
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التطهير   ديوان  مهام  على  التنصيص  يجب 

الفصل   احترام  ضرورة  على  من    45والتأكيد 

 الدستور التونس ي لضمان الحق في بيئة سليمة 

 )فصل جديد(  82الفصل 

يتولى الديوان الوطني للتطهير والجماعات املحلية القيام  

 باملهام التالية: 

التصرف ومعالجة واستغالل وصيانة وتجديد وإقامة -

 كل املنشآت املعدة للتطهير بالوسط الحضري والريفي  

 التخطيط وإنجاز املشاريع املتعلقة بالصرف الصحي.-

الخدمات   - تحسين  أجل  من  ودراسات  بأبحاث  القيام 

استراتيجية   وضع  و  الصحي  الصرف  في  الحق  لضمان 

 للتطهير بالوسط الريفي 

الوسط  في  الصحي  الصرف  مياه  تصريف  ويحجر 

الطبيعي من أراض ي وأودية وبحار دون أن تتم معالجته  

 مسبقا وفق املعايير الدولية.  

  

   83الفصل  

دفع   الصحي  للصرف  عمومية  خدمة  كل  عن  يترتب 

على  توظف  تطهير  ومعاليم  ربط  مصاريف  معلوم 

التلوث بقرار   امللوث ودرجة  العهدة على   أساس مبدأ 

بالخدمة   االنتفاع  ويتم  بالبيئة.  املكلف  الوزير  من 

العمومية للصرف الصحي مقابل معلوم يضبط بقرار  

 من الوزير املكلف بالبيئة

   85الفصل 

ترتب عن كل خدمة عمومية للصرف الصحي دفع معلوم  ي

مصاريف ربط ومعاليم تطهير توظف على أساس مبدأ العهدة  

على  امللوث ودرجة التلوث بقرار من الوزير املكلف بالبيئة. ويتم  

االنتفاع بالخدمة العمومية للصرف الصحي مقابل معلوم  

 يضبط بقرار من الوزير املكلف بالبيئة 

 73 الفصل 

رتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط و معاليم تطهير توظف على يت  

بط بقرار من  أساس الكميات املستعملة ومبدأ العهدة على امللوث ودرجة التلوث التي تض

الوزير املكلف بالبيئة. ويتم االنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مقابل معلوم يضبط بقرار  

ة من الوزير املكلف بالبيئ  

الصرف الصحي حق لكل مواطن أينما كان 

 محل سكناه وعلى الدولة ان تضمنه 

   84الفصل 

في   املختصة  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  على  يتعين 

مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط املساكن واملؤسسات 

   86الفصل 

يتعين على املؤسسات واملنشآت العمومية املختصة في مجال  

الخدمة العمومية للتطهير ربط املساكن واملؤسسات 

   74الفصل 
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بالوسط التطهير  بشبكات  واالجتماعية   يناالقتصادية 

وذلك  الريفي    محسنة بالوسطبمنشآت عمومية  الحضري و 

  .في نطاق مجموعة سكنية معينة

يتم تصريف املياه املستعملة عبر منشآت مستقلة مصادق 

الوزير  رأي  أخذ  باملياه بعد  املكلف  الوزير  عليها بمقرر من 

والوزير بالبيئة  بالصحة    املكلف  داخل  املكلف  مراقبة  و 

تتوفر  مناطق السكن املشتت والتجمعات السكنية التي ال  

 بها منظومة تطهير جماعي 

االقتصادية واالجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري  

وبمنشآت عمومية محسنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق 

 .  مجموعة سكنية معينة 

يتم تصريف املياه املستعملة عبر منشآت مستقلة مصادق عليها 

بمقرر من الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي الوزير املكلف  

بالبيئة و مراقبة داخل مناطق السكن املشتت والتجمعات  

 السكنية التى ال تتوفر بها منظومة تطهير جماعي 

يتعين على املؤسسات واملنشآت العمومية املختصة في مجال الخدمة العمومية للتطهير 

ربط املساكن واملؤسسات اإلقتصادية واالجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري  

 وبمنشآت عمومية محسنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنية معينة.  

مستقلة مصادق عليها بمقرر من الوزير املكلف   يتم تصريف املياه املستعملة عبر منشآت

باملياه بعد أخذ رأي الوزير املكلف بالبيئة و مراقبة داخل مناطق السكن املشتت 

 والتجمعات السكنية التي ال تتوفر بها منظومة تطهير جماعي. 

 85الفصل  

الشبكات  في  املستعملة  املياه  تصريف  شروط  تضبط 

مح أو  الصحي   للصرف  بأمر  العمومية  املعالجة  طات 

 حكومي باقتراح من الوزير املكلف بالبيئة.  

الشبكات  في  املنزلية  غير  املستعملة  املياه  تصريف  يخضع 

في   مباشرة  السكب  حالة  في  أو  الصحي  العمومية للصرف 

الخدمات   مسدي  بين  اتفاقية  إلى  التطهير  محطات 

 العمومية للصرف الصحي  

 الجاري به العمل. واملنتفع وفق التشريع 

تخضع وجوبا إلى املعالجة التمهيدية املياه املستعملة الخام  

في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير 

 أو محطات املعالجة. 

 87الفصل 

تضبط شروط تصريف املياه املستعملة في الشبكات العمومية  

من   الصرف الصحي  أو محطات املعالجة بأمر حكومي باقتراح

 الوزير املكلف بالبيئة.  

يخضع تصريف املياه املستعملة غير املنزلية في الشبكات 

العمومية للصرف الصحي أو في حالة السكب مباشرة في 

محطات التطهير إلى اتفاقية بين مسدي الخدمات العمومية  

 للصرف الصحي  

 واملنتفع وفق التشريع الجاري به العمل. 

لتمهيدية املياه املستعملة الخام في  تخضع وجوبا إلى املعالجة ا

صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو  

 محطات املعالجة. 

 75الفصل 

يخضع تصريف املياه املستعملة املنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطات 

 املعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير. 

يخضع تصريف املياه املستعملة غير املنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كراس 

 شروط مصادقة عليه من قبل الوزير املكلف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة 

 السكب مباشرة في محطات التطهير.

ى حسن سير تخضع إلى املعالجة التمهيدية املياه املستعملة الخام في صورة تأثيرها عل

 الشبكة العمومية للتطهير أو محطات املعالجة. 

 86الفصل  

مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت   يحجر تسريب أية

على   التأثير  شأنها  من  كان  إذا  وتجهيزاته  الصحي  الصرف 

 88الفصل 

يحجر تسريب أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت 

الصرف الصحي وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحة  

 76الفصل 

يحجر تسريب أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من  

 الف املنشآت وتعطيل شأنها التأثير على الصحة العامة والبيئة أو التسبب في إت
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الصحة العامة والبيئة أو إتالف املنشآت أو تعطيل سيرها. 

في تسريبها  املحجر  املواد   حصر  الصرف    ويتم  منشآت 

من   بقرار  مقاديرها  وتحديد  وجردها  وتجهيزاته  الصحي 

 الوزير املكلف بالبيئة. 

صر  العامة والبيئة أو إتالف املنشآت أو تعطيل سيرها. ويتم ح

 املواد  

املحجر تسريبها في منشآت الصرف الصحي وتجهيزاته وجردها  

 وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير املكلف بالبيئة. 

سيرها .ويتم حصر املواد املحجر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحد يد  

 مقاديرها بقرار من الوزير املكلف بالبيئة. 

املائيةالباب الثالث :االقتصاد في املاء وتنمية املوارد  الباب الثاني  :االقتصاد في املاء وتنمية املوارد املائية   

 87 الفصل     

يعتبر االقتصاد في املاء من أهم الوسائل التي تمكن  

من تنمية املوارد املائية وحفظها وترشيد استعماالتها  

كافة   إلى  املستدامة  االستجابة  تضمن  بطريقة 

 االقتصادية  احتياجات املواطنين والقطاعات

 89لفصل ا

يعتبر االقتصاد في املاء من أهم الوسائل التي تمكن من تنمية  

املائية وحفظها وترشيد استعماالتها بطريقة تضمن  املوارد 

 االستجابة املستدامة إلى كافة احتياجات املواطنين والقطاعات 

 .االقتصادية

 

    88 الفصل  

تندرج ضمن تنمية املوارد املائية العمليات الهادفة إلى توفير  

من   والتقليص  املتاحة  املوارد  إلى  مائية  إضافة كميات  أو 

 الكميات املستهلكة ومنها:  

 إعادة استخدام املياه املستعملة املعالجة،  -

االعتماد على البصمة املائية من اجل التقليص   -

 .نتاجمن الكميات املستهلكة عند عملية اإل 

استعمالها   - واعادة  املستعملة  املياه  معالجة 

 بنفس املؤسسة أو الوحدة الصناعية أو الخدماتية ، 

تحلية املياه شبه املالحة أو املالحة بما في ذلك   -

مناهج  على  اعتمادا  وغيرها.  والسباخ  البحر  مياه 

تكنولوجية  مع التحكم  في األثار البيئية وفق املواصفات 

 التونسية 

90 الفصل       

ئية العمليات الهادفة إلى توفير أو  تندرج ضمن تنمية املوارد املا 

إضافة كميات مائية إلى املوارد املتاحة والتقليص من الكميات 

 املستهلكة ومنها:  

 إعادة استخدام املياه املستعملة املعالجة،  -

معالجة املياه املستعملة واعادة استعمالها بنفس   -

 املؤسسة أو الوحدة الصناعية أو الخدماتية ، 

تحلية املياه شبه املالحة أو املالحة بما في ذلك مياه   -

البحر والسباخ وغيرها. اعتمادا على مناهج تكنولوجية  مع  

 التحكم  في األثار البيئية وفق مواصفات التونسية  

تخزين اصطناعيا املياه مهما كان مصدرها املوائد    -

 الجوفية، 

   77 الفصل 

تندرج ضمن تنمية املوارد املائية العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائية إلى   

املوارد املتاحة عن طريق استغالل موارد مائية غير تقليدية والتقليص من الكميات  

 املستهلكة ومنها:  

 إعادة استخدام املياه املستعملة املعالجة ألغراض إنتاجية أو خدماتية   -

ياه شبه املالحة أو املالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها.  تحلية امل  -

 اعتمادا على مناهج تكنولوجية دون التسبب في التلوث البيئي  

معالجة املياه املستعملة واعادة استعمالها بنفس املؤسسة أو الوحدة    -

 الصناعية  

 تخزين املياه مهما كان مصدرها املوائد الجوفية اصطناعيا   -

يف وتشجيع البرامج البحثية الرامية الى إليجاد منوال جديد لبعث مناطق  تكث  -

سقوية ضعيفة الحاجيات من املياه تتكامل مع الزراعات املطرية املوجودة باملستغلة 

 الواحدة 
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مصدرها تخزي  - كان  مهما  املياه  اصطناعيا  ن 

 املوائد الجوفية، 

بكل الطرق املمكنة لغرض   األمطارتجميع مياه   -

 استعمالها   

الرامية    - البحثية  البرامج  وتشجيع   إلىتكثيف 

ضعيفة    إيجاد سقوية  مناطق  لبعث  جديد  منوال 

املطرية  الزراعات  مع  تتكامل  املياه  من  الحاجيات 

 املوجودة باملستغلة الواحدة 

املوارد  - من  قسط  توفير  الى  الهادفة  العمليات 

املاء  كميات  استهالك  في  تخفض  زراعية  بطرق  املائية 

 باملناطق السقوية

تجميع مياه االمطار  بكل الطرق املمكنة لغرض   -

 تعمالها   اس

تكثيف وتشجيع البرامج البحثية الرامية الى إليجاد    -

منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من  

 املياه تتكامل مع الزراعات املطرية املوجودة باملستغلة الواحدة 

العمليات الهادفة الى توفير قسط من املوارد املائية   -

باملناطق  بطرق زراعية تخفض في استهالك كميات املاء 

 السقوية 

العمليات الهادفة الى توفير قسط من املوارد املائية بطرق زراعية التي تخفض    -

السقوية قصد املالئمة بين الكميات املتاحة   في استهالك كميات املاء باملناطق

 واحتياجات الزراعات املزمع القيام بها. 

   89الفصل  

وإجباري  دوري  فني  إلى كشف  املياه  استهالك  يخضع 

املرتبطة   اإلنتاج  وطرق  واألشغال  التجهيزات  على 

من  يضبط بقرار  باستعمال املياه وذلك ابتداء من حد  

 الوزير املكلف باملياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يتم تعيينهم بقرار من الوزير  

 املكلف باملياه.

وطب الخبراء  تعيين  شروط  الكشوفات  وتضبط  يعة 

 ودوريتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه 

  .بعد استشارة املجلس األعلى للمياه 

   91الفصل 

يخضع استهالك املياه إلى كشف فني دوري وإجباري على 

التجهيزات واألشغال وطرق اإلنتاج املرتبطة باستعمال  

 باملياه. املياه وذلك ابتداء من حد قرار من الوزير املكلف 

الوزير  من  بقرار  تعيينهم  يتم  خبراء  الكشف  بهذا  ويقوم 

 املكلف باملياه.

وتضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها  

 بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه.

 78  الفصل 

واألشغال وطرق يخضع استهالك املياه إلى كشف فني دوري وإجباري على التجهيزات 

اإلنتاج املرتبطة باستعمال املياه وذلك ابتداء من حد  يضبط بقرار من الوزير املكلف 

 .باملياه

 ويقوم بهذا الكشف خبراء يعينهم الوزير املكلف باملياه 

وتضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير 

  املكلف باملياه

و يتعين على موزعي املياه وضع معدات قيس مناسبة لتحديد استهالك منخرطيهم من  

 املياه. 

ويمكن للوزير املكلف باملياه إلزام مستعملي مياه امللك العمومي للمياه مباشرة بوضع 

 معدات قيس مناسبة وتأمين ساملتها واشتغالها.

 من  49حول هذا الفصل الى الفصل  90 الفصل  

 العنوان الرابع من النسخة املعدلة

  79 الفصل 
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امل  مأخذ  غلق  باملياه  املكلف  الوزير  في  يقرر  املستغلة  ياه 

دعوة   وتتم  بها  املسموح  للكمية  االستغالل  تجاوز  صورة 

املعني باألمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط 

الترخيص   يسحب  األجل  هذا  بانقضاء   . أو  املختصة 

  .او اللزمة  االمتياز

نحو التخفيض   أو اللزمة أو االمتياز يمكن تعديل الترخيص  

املياه التي سبق اإلذن باستغاللها دون أن يكون  في كميات  

 للمعني باألمر الحق في التعويض. 

يقرر الوزير املكلف باملياه غلق مأخذ املياه املستغلة في صورة تجاوز االستغالل للكمية  

املعني باألمر الى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط املختصة    املسموح بها وتتم دعو ة

 . بانقضاء هذا األجل يسحب الترخيص أو االمتياز او اللزمة.  

يمكن تعديل الترخيص أو االمتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات املياه التي سبق 

 اإلذن باستغاللها دون أن يكون للمعني باألمر الحق في التعويض. 

من الصيغة املعدلة في   75حول هذا الفصل الى لفصل   

 القسم الثاني من العنوان الرابع 

 80الفصل 

يخول للسلط  املختصة إيقاف أو تقسيط التزود بمياه الري و ذلك بعد استشارة  

 املنظمات املهنية ذات الصلة في الحاالت التالية: 

 املائي املتعلق بمنظومة الري نضوب املورد املائي أو تدنى املخزون   -

 إنجاز األشغال املستعجلة.  -

 القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.  -

 عدم التعهد بصيانة النظم املائية وعند ثبوت تبذير املاء.  -

 .عند االخالل  بالبنود التعاقدية مع اإلدارة -

 91الفصل  

قيس   معدات  وضع  املياه  موزعي  على  لتحديد  يتعين 

 استهالك منخرطيهم من املياه. 

للمياه   العمومي  امللك  مياه  يتعين على مستعملي  كما 

مباشرة بوضع معدات قيس وتأمين سالمتها واشتغالها 

 92الفصل 

لتحديد  يتعين على موزعي املياه وضع معدات قيس 

 استهالك منخرطيهم من املياه. 

كما يتعين على مستعملي مياه امللك العمومي للمياه 

مباشرة بوضع معدات قيس وتأمين سالمتها واشتغالها  
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شروط   بكراس  القيس  معدات  خصائص  وتضبط 

 يصادق عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه.

وتضبط خصائص معدات القيس بكراس شروط يصادق  

 عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه.

 92الفصل  

إقامة   وشروط  إجراءات  الشبكات تضبط  وصيانة 

الحد من   الخاصة على أساس  أو  العمومية  واملنشآت 

املكلف  الوزير  من  باقتراح  حكومي  بقرار  املياه  تبذير 

 باملياه.

 93الفصل 

تضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات  

واملنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحد من تبذير  

 املكلف باملياه.املياه بقرار حكومي باقتراح من الوزير 

 

 العنوان السادس: إدارة املخاطر املرتبطة باملياه والوقاية منها 

  الباب االول : مكافحة التلوث   

 93الفصل  

املزمع   املجال  بحسب  امللوثة  املياه  تصنيف  يتم 

حكومي   بأمر  تضبط  معايير  وفق  فيه،  استعمالها 

تحديد  يتم  بالبيئة.  املكلف  الوزير  من  باقتراح 

املعالجة   املستعملة  للمياه  املستوجبة  املواصفات 

الوزير   من  مشترك  بقرار  استغاللها  إعادة  املزمع 

بامل املكلف  والوزير  بالصناعة  والوزير  املكلف  ياه 

املكلف بالصحة والوزير املكلف بالبيئة والوزير املكلف  

 بالفالحة 

 

 

 94الفصل 

يتم تصنيف املياه امللوثة بحسب املجال املزمع استعمالها فيه،  

وفق معايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف  

بالبيئة. يتم تحدد املواصفات املستوجبة للمياه املستعملة  

املعالجة املزمع إعادة استغاللها بقرار مشترك من الوزير املكلف  

بالصناعة والوزير املكلف باملياه والوزير املكلف بالصحة والو زير 

 املكلف بالبيئة والوزير املكلف بالفالحة. 

 81الفصل 

املاء امللوث هو املاء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير فيزيائي  

يولوجي أ وكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله أو ب

 غير صالح لالستعمال املطلوب. 

تصنف نوعية هذه املياه بحسب املجال املزمع استعماله فيه. وتضبط معايير و  

 مقاييس تصنيف هذه املياه بأمر حكومي. 

والجرثومية املستوجبة للمياه  تحدد املواصفات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية

بالصناعة والوزير املكلف باملياه  املستعملة املعالجة بقرار مشترك من الوزير املكلف 

 والوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف بالبيئة. 
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 الباب األول: مكافحة تلوث املياه

 القسم االول: تحجير تلويث املياه

 94الفصل  

السلط   على  باملياه  يجب  التزويد  املختصة حماية مصادر 

اإلضرار   شأنه  من  قصدي  أو  قصدي  غير  عمل  كل  من 

 .بنوعية املياه والتسبب في إهدار كميات منها

 95الفصل 

يجب على السلط املختصة حماية مصادر التزويد باملياه من كل 

عمل غير قصدي أو قصدي من  شأنه اإلضرار بنوعية املياه  

 .كميات منهاوالتسبب في إهدار 

 

 95الفصل  

يحجر تلويث املياه وكل تصرف من شأنه أن يتسبب في ذلك 

امللوثة   العناصر  إزالة  املياه  تلويث  في  تسبب  من  وعلى كل 

األضرار   بجبر  ومطالبتهم  التلوث  هذا  مرتكبي  تتبع  ويتم 

 الناجمة عن ذلك. 

 96الفصل 

ذلك يحجر تلويث املياه وكل تصرف من شأنه أن يتسبب في 

وعلى كل من تسبب في تلويث املياه إزالة العناصر امللوثة ويتم  

تتبع مرتكبي هذا التلوث ومطالبتهم بجبر األضرار الناجمة عن  

 ذلك.

 82الفصل 

يحجر تلويث املياه وكل تصرف من شأنه أن يتسبب في ذلك وعلى كل من تسبب في تلويث 

 ذا التلوث ومطالبتهم بجبر األضرار  املياه إزالة العناصر امللوثة ويتم تتبع مرتكبي ه

 .الناجمة عن ذلك

   96الفصل   

شأنها   من  التي  والصناعية  الطبيعية  املواد  إلقاء  يحجر 

 اإلضرار بالصحة العامة وبالبيئة بامللك العمومي للمياه. 

كما يحجر القيام بأشغال وأنشطة تتسبب بصورة مباشرة 

بخزانات السدود و  أو غير مباشرة في تلويث املياه املجمعة  

 داخل منطقة االرتفاق حول هذه الخزانات. 

 97الفصل 

يحجر إلقاء املواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها اإلضرار  

 بالصحة العامة وبالبيئة بامللك العمومي للمياه. 

كما يحجر القيام بأشغال وأنشطة تتسبب بصورة مباشرة أو 

بخزانات السد ود و داخل  غير مباشرة في تلويث املياه املجمعة 

 منطقة االرتفاق حول هذه الخزانات. 

 

من    94حول مضمون هذا الفصل اول هذا القسم بالفصل   

 النسخة املعدلة. 

من    95حول مضمون هذا الفصل اول هذا القسم بالفصل 

 النسخة املعدلة. 

 83الفصل 

سبب عرض ي أو يتحتم وقاية مصادر التزو يد العمومي باملاء الصالح للشرب من كل 

 قصدي من شأنه اإلضرار بنوعية املياه والتسبب في فقدان كميات منها، كما هو مقرر 

 .من هذه املجلة 86باألمر املنصوص عليه بالفصل 
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 97الفصل  

مياه   تسرب  أو  عنه سيالن  ينجر  عمل  بكل  القيام  يحجر 

العمومي   بامللك  اإلضرار  شأنها  من  مواد  أية  أو  مستعملة 

 بيئة أو بالصحة العامة. للمياه أو ال

 98الفصل 

يحجر القيام بكل عمل ينجر عنه سيالن أو تسر ب مياه 

مستعملة أو أية مواد من شأنها اإلضرار بامللك العمومي للمياه 

 أو البيئة أو بالصحة العامة. 

 84الفصل 

شأنها يحجر القيام بكل عمل ينجر عنه سيالن أو تسر ب مياه مستعملة أو أية مواد من  

 اإلضرار بامللك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحة العامة. 

 98الفصل  

من شأنها  مهما كان نوعها   يحجر القاء أو تجميع أي مواد  

وكل مخالف التسبب في تلويث املياه السطحية والباطنية.  

وضعه على   تم  ما  إزالة  اآلجال  أقرب  في  عليه  يترتب  لذلك 

الضرر   وجبر  املختصة  نفقته  السلطة  وتتكفل  الحاصل 

 بذلك في حال عدم تحديد املخالف. 

  99لفصل ا

يحجر القاء مواد  من شأنها التسبب في تلويث املياه السطحية   

 والباطنية 

 85 الفصل 

يحجر القاء أو تجميع أي مواد صلبة أو سائلة من شأنها التسبب في تلويث املياه  

 .السطحية والباطنية

  

 99  الفصل  

وضع   أو  املستعملة  املياه  إلقاء  أو  تفريغ  أو  سكب  يحجر 

الراشحة   باآلبار  العامة  بالصحة  اإلضرار  شأنها  من  مواد 

الّراشحة   األنفاق  و  والتنقيبات  املحفورة  واآلبار  طبيعيا 

 سواء تم تغيير مجال استعمالها أم ال . 

املياه    أو  املياه  فواضل  تصريف  في  حصريا  ويرخص 

بار الراشحة املسبوقة بمنشآت تضمن عدم  املستعملة باآل 

 تلويث املياه الباطنية واملحيط الطبيعي.  

وأنفاق  والتنقيبات  اآلبار  استعمال  مجال  تغيير  صورة  في 

 الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط املختصة.  

ويجب أن تكون هذه املنشآت مطابقة للشروط املستوجبة  

 ملكلف باملياه. والتي تحدد بمقتض ى قرار من الوزير ا

 100الفصل 

املستعملة أو و ضع مواد  يحجر سكب أو تفريغ أو إلقاء املياه 

من شأنها اإلضرار بالصحة العامة باآلبار الراشحة طبيعيا واآلبار  

املحفورة والتنقيبات واألنفاق الّراشحة سواء تم تغيير مجال  

 استعمالها أم ال . 

ويرخص حصريا في تصريف فواضل املياه أو املياه  املستعملة  

تلويث املياه   باآلبار الراشحة  املسبوقة بمنشآت تضمن عدم 

 الباطنية واملحيط الطبيعي.  

في صورة تغيير مجال استعمال اآلبار والتنقيبات وأنفاق 

 الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط املختصة.  

ويجب أن تكون هذه املنشآت مطابقة للشروط املستوجبة والتي  

 تحدد بمقتض ى قرار من الوزير املكلف باملياه.

 86لفصل ا

  يحجر سكب أو تفريغ أو إلقاء املياه املستعملة أو و ضع الفضالت التي من شأنها اإلضرار

بالصحة العامة باآلبار الراشحة طبيعيا واآلبار املحفورة والتنقيبات واألنفاق الّراشحة 

 سواء تم تغيير مجال استعمالها أم ال . 

ويرخص حصريا في تصريف فواضل املياه أو املياه  املستعملة باآلبار الراشحة  املسبوقة  

  بمنشآت تضمن عدم تلويث املياه الباطنية واملحيط الطبيعي.

في صورة تغيير مجال استعمال اآلبار والتنقيبات وأنفاق الحصر، يجب التصريح بذلك 

 لدى السلط املختصة.  

ويجب أن تكون هذه املنشأة مطابقة للشروط املستوجبة والتي تحدد بمقتض ى قرار من  

 الوزير املكلف باملياه.

ويخو ل للسلط املختصة اإلذن باإليقاف املؤقت أو الغلق النهائي لهذه املنشآت مع حفظ 

 حقوق الغير عند ثبوت عدم مطابقتها للشروط املستوجبة وذلك بعد سماع املعني باألمر 

 ومنحه اجل لتدارك االخالالت 
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الغلق   أو  باإليقاف املؤقت  اإلذن  املختصة  للسلط  ويخول 

النهائي لهذه املنشآت مع حفظ حقوق الغير عند ثبوت عدم  

مطابقتها للشروط املستوجبة وذلك بعد سماع املعني باألمر  

 ومنحه أجل لتدارك االخالالت. 

اإلذن باإليقاف املؤقت أو الغلق النهائي ويخو ل للسلط املختصة  

لهذه املنشآت مع حفظ حقوق الغير عند ثبوت عدم مطابقتها 

 للشروط املستوجبة وذلك بعد سماع املعني باألمر  

 ومنحه اجل لتدارك االخالالت 

 100 الفصل  

ومعالجتها يجب تركيز و إقامة وتشغيل منشآت حصر املياه  

ذلك   في  بما  لها  التابعة  والتجهيزات  وتوزيعها  وجلبها 

وتقنيات  مناهج  وفق  والقنوات،  واألحواض  املضخات 

تضمن حفظ  املوارد املائية ووقايتها من كل تأثير مضر طبقا  

بقرار   تضبط  التي  للمياه  الصحية  السالمة  ملخططات 

 .ياهمشترك من الوزير املكلف بالصحة و الوزير املكلف بامل

 101الفصل 

يجب تركيز و إقامة وتشغيل منشآت حصر املياه ومعالجتها  

وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك املضخات 

  واألحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ

املوارد املائية ووقايتها من كل تأثير مضر طبقا ملخططات  

ط بقرار مشترك من الوزير السالمة الصحية للمياه التي تضب

 .املكلف بالصحة و الوزير املكلف باملياه

 87الفصل 

يجب تركيز و إقامة وتشغيل منشآت حصر املياه ومعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات 

 التابعة لها بما في ذلك املضخات واألحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ 

ر طبقا ملخططات السالمة الصحية للمياه التي تضبط بقرار  املاء ووقايته من كل تأثير مض

 .مشترك من الوزير املكلف بالصحة و الوزير املكلف باملياه

 88الفصل  من النسخة املعدلة.  95حول مضمون هذا الفصل الى الفصلة    

يجب على السلط املختصة في مجال التزويد باملاء الصالح للشرب وقاية مصادر التزويد  

العمومي باملاء الصالح للشرب من كل سبب غير قصدي أو قصدي من شأنه اإلضرار  

 .بنوعية املياه والتسبب في إهدار كميات منها

   101الفصل  

تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيالن وإلقاء املياه أو أّي  

مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام  

بأي عمل من شأنه تغيير نوعية املياه الطبيعية السطحية 

حكومي   بأمر  تحدد  التي  الحاالت  عدا  فيما  الباطنية  أو 

تنظ شروط  وتضبط  باملياه.  املكلف  الوزير  من  يم  باقتراح 

الفصل   بهذا  عليها  املنصوص  أعاله  إليها  املشار  العمليات 

 بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه. 

 102الفصل 

تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيالن وإلقاء املياه أو أّي مواد 

أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل  

عية السطحية أو الباطنية  من شأنه تغيير نوعية املياه الطبي

فيما عدا الحاالت التي تحدد بأمر حكومي باقتراح من الوزير  

املكلف باملياه . وتضبط شروط تنظيم العمليات املشار إليها  

أعاله املنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي باقتراح من  

 الوزير املكلف باملياه.

 89الفصل 

قاء املياه أو أّي مواد أخرى سواء بصورة تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيالن وإل

مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية املياه الطبيعية السطحية 

أو الباطنية فيما عدا الحاالت التي تحدد بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه . 

 صوص عليها بهذا  وتضبط شروط تنظيم العمليات املشار إليها أعاله املن

 .الفصل بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه
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 102 الفصل  

تضبط السلط املختصة قائمة حصرية تبين مستوى 

تلوث املياه السطحية واألودية والقنوات والبحيرات  

الباطنية . وتضبط حالة كل منها وفق  والسباخ واملياه 

  مقاييس فيزيائية وكيميائية

وبيولوجية وجرثومية على أن تراجع هذه القائمة سنويا 

 وبصفة حينية، كلما جد حدث استثنائي أو طارئ 

 103 الفصل 

تضبط السلط املختصة قائمة حصرية تبين مستوى تلوث املياه 

سطحية واألودية والقنوات والبحيرات والسباخ واملياه ال

ة  الباطنية . وتضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائي

  وكيميائية

وبيولوجية وجرثومية على أن تراجع هذه القائمة سنويا وبصفة  

 حينية، كلما جد حدث استثنائي أو طارئ 

 90الفصل 

واألودية   السطحية  املياه  تلوث  مستوى  تبين  حصرية  قائمة  املختصة  السلط  تضبط 

 يائية والقنوات والبحيرات والسباخ. وتضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائية وكيم

وبيولوجية وجرثومية على أن تراجع هذه القائمة سنويا وبصفة حينية، كلما جد حدث 

 استثنائي أو طارئ 

   103الفصل  

بمصالح   معدية  بأمراض  مصاب  شخص  أي  تعيين  يمنع 

الصالح   باملاء  التزود  أنظمة  التصرف أو التعهد واستغالل 

 للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة واملعالجة والتوزيع.  

املكلف   الوزير  من  بقرار  املعدية  األمراض  قائمة  وتضبط 

 بالصحة.

التعهد  يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرف أو  

للفحص   للشرب،  الصالح  باملاء  التزود  أنظمة  واستغالل 

املكلف   الوزير  من  بقرار  تضبط  إلجراءات  طبقا  الطبي 

 بالصحة.

  104الفصل 

يمنع تعيين أي شخص مصاب بأمراض معدية بمصالح التصرف  

أو التعهد واستغالل أنظمة التزود باملاء الصالح للشرب،  

 لجة والتوزيع.  وخاصة منها منشآت التعبئة واملعا

وتضبط قائمة األمراض املعدية بقرار من الوزير املكلف  

 بالصحة.

يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرف أو التعهد  

واستغالل أنظمة التزود باملاء الصالح للشرب، للفحص الطبي  

 طبقا إلجراءات تضبط بقرار من الوزير املكلف بالصحة. 

 91الفصل 

بأمراض معدية بمصالح التصرف أو التعهد واستغالل يمنع تعيين أي شخص مصاب 

 أنظمة التزود باملاء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة واملعالجة والتوزيع.  

 وتضبط قائمة األمراض املعدية بقرار من الوزير املكلف بالصحة. 

اء  يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرف أو التعهد واستغالل أنظمة التزود بامل

 الصالح للشرب، للفحص الطبي طبقا إلجراءات تضبط بقرار من الوزير املكلف بالصحة.

 104الفصل  

  ، العمل  به  الجاري  بالتشريع  الواردة  الواجبات  مع مراعاة 

يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة 

اتخاذ التدابير الالزمة لالستجابة لشروط تصريف ومراكمة  

طبقا   املتلقي  الوسط  لضمان سالمة  خصائص  النفايات 

 من هذه املجلة.   100للشروط املنصوص عليها بالفصل 

 105لفصل ا

مع مراعاة الواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل ، يجب  

على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ  

لالزمة لالستجابة لشروط تصريف ومراكمة النفايات  التدابير ا

لضمان سالمة  خصائص الوسط املتلقي طبقا للشروط  

 من هذه املجلة.  101املنصوص عليها بالفصل

 92الفصل 

مع اعتبار الواجبات الواردة بالتشريع الجار به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة  

النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير الالزمة لالستجابة لشروط تصريف ومراكمة  

النفايات لضمان سالمة  خصائص الوسط املتلقي طبقا للشروط املنصوص عليها  

 من هذه املجلة.  87بالفصل
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يلحق  يم قد  خطأ  استشعار  عند  املختصة  للسلط  كن 

إجراء   كل  اتخاذ  العامة  الصحة  أو  العامة  بالسالمة 

 استعجالي من شأنه درء الخطر املتوقع. 

يمكن للسلط املختصة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسالمة  

العامة أو الصحة العامة اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه  

 درء الخطر املتوقع. 

يمكن للسلط املختصة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسالمة العامة أو الصحة العامة  

 اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه درء الخطر املتوقع. 

لقسم الثاني: األنشطة الخطرةا  

 105الفصل  

ذات   أو  خطرة  أنشطة  ذات  مؤسسة  إحداث  يخضع 

انعكاسات مضرة بالصحة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات  

على املحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تبين  

طرق   وصرفها    التزودأساسا  ومعالجتها  املياه  استعمال  و 

وذلك  بطريقة امنة وكيفية إعادة استعمالها في دورة اإلنتاج  

 في األضرار املحتملة. لتال

 106لفصل ا

يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات انعكاسات 

مضرة بالصحة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات على املحيط 

طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تبين أساسا طرق  

استعمال املياه ومعالجتها وصرفها وذلك لتالفي األضرار  

 .املحتملة 

 93 الفصل 

يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات انعكاسات مضرة بالصحة والبيئة إلى  

إعداد دراسة مؤثرات على املحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تبين أساسا  

 طرق استعمال املياه ومعالجتها وصرفها وذلك لتالفي األضرار املحتملة. 

 106الفصل  

ملوثة   لعناصر  حاملة  سائلة  أو  صلبة  مواد  إلقاء  يحجر 

تضبط   التي  و  للمياه  العمومي  بامللك  خطيرة  ومصنفة 

بأمر حكومي   بها  النشاط املتعلق  إيقاف  قائمتها وإجراءات 

 باقتراح من الوزير املكلف بالبيئة.  

 107لفصل ا

يحجر إلقاء مواد صلبة أو سائلة الحاملة لعناصر ملوثة  

رة بامللك العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها  ومصنفة خطي 

وإجراءات إيقاف النشاط املتعلق بها بأمر حكومي باقتراح من  

 الوزير املكلف بالبيئة.  

 94لفصل ا

يحجر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر ملوثة ومصنفة خطيرة بامللك 

 مي باقتراح من الوزير املكلف بالبيئة. العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها بأمر حكو 

ويتعين على السلط املختصة إيقاف النشاط املتعلق بها طبقا إلجراءات تضبط بأمر 

 حكومي باقتراح من الوزير املكلف بالبيئة. 

 القسم الثالث : املياه املعالجة 

   107 الفصل  

يهيأ   الصرف الصحي، أن  يتولى تركيز خدمات  على كل من 

تلوث  بتفادي  والكفيلة  الالزمة  والتقنية  املادية  الوسائل 

 .املياه الباطنية ومجاري املياه والبحيرات

 

  108الفصل 

على كل من يتولى تركيز خدمات الصرف الصحي ، أن يهيأ 

الوسائل املادية والتقنية الالزمة والكفيلة بتفادي تلوث املياه  

 .الباطنية ومجاري املياه والبحيرات

 95الفصل 

على كل من يتولى تركيز مشاريع للتطهير، أن يهيأ الوسائل املادية والتقنية الالزمة والكفيلة 

 .بتفادي تلوث املياه الباطنية ومجاري املياه والبحيرات
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  108  الفصل  

العمومي   بامللك  املعالجة  املستعملة  املياه  تصريف  يحجر 

السلط   موافقة  على  الحصول  بعد  إال  املختصة  للمياه، 

واعتمادا على دراسة مقدمة مسبقا تتضمن التدابير املزمع  

للمواصفات   طبقا  وتصريفها  املياه  ملعالجة  اتخاذها 

    95املضبوطة بالقرار املنصوص عليه   بالفصل

  109الفصل 

يحجر تصريف املياه املستعملة املعالجة بامللك العمومي للمياه، 

ختصة واعتمادا على  إال بعد الحصول على موافقة السلط امل

 دراسة مقدمة مسبقا تتضمن التدابير املزمع 

اتخاذها ملعالجة املياه وتصريفها طبقا للمواصفات املضبوطة   

 .96بالقرار املنصوص عليه   بالفصل  

 96الفصل 

يحجر تصريف املياه املستعملة املعالجة بامللك العمومي للمياه، إال بعد الحصول على 

 موافقة السلط املختصة واعتمادا على دراسة مقدمة مسبقا تتضمن التدابير املزمع 

من هذه 82اتخاذها ملعالجة املياه وتصريفها أو توزيعها طبقا للقرار املذكور بالفصل 

 .املجلة

هذا الفصل الن األحكام التي جاء بها وردت في الفصل  تم حذف   

 ، من النسخة األصلية 76

 97الفصل 

يخضع كل تصريف للمياه املستعملة غير املنزلية، عبر شبكة صرف املياه املستعملة 

لترخيص من قبل الهيكل الذي يرجع إليه التصرف في منشآت التصريف املائي وبعد التثبت 

 من هذه املجلة. 76تعملة غير املنزلية إلى أحكام الفصلمن استجابة املياه املس 

إذا تبين أن املياه املستعملة غير املنزلية ال تستجيب إلى األحكام املنصوص عليها بهذا 

الفصل، يجب القيام بمعالجتها قبل صرفها عبر الشبكة املذكورة بصورة فردية أو  

 جماعية. 

 109الفصل  

ة للخزانات املائية  تخضع عمليات التغذية االصطناعي

دراسة  الباطنية باملياه املستعملة املعالجة وجوبا إلى 

املؤثرات على املحيط وإلى كراس شروط مصادق عليه من  

الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي الهياكل املكلفة بتقييم  

 املخاطر الصحية والبيئية 

 

 

 

 110الفصل 

ة الباطنية  تخضع عمليات التغذية االصطناعية للخزانات املائي

باملياه املستعملة املعالجة وجوبا إلى دراسة املؤثرات على املحيط  

وإلى كراس شروط مصادق عليه من الوزير املكلف باملياه بعد  

 أخذ رأي الهياكل املكلفة بتقييم املخاطر الصحية والبيئية 

 98الفصل 

باملياه التقليدية لكراس  تخضع عمليات التغذية االصطناعية للخزانات املائية الباطنية 

 شروط مصادق عليه بقرار من الوزير املكلف باملياه. 

وتخضع عمليات التغذية االصطناعية للخزانات املائية الباطنية باملياه املستعملة املعالجة  

 وجوبا إلى دراسة املؤثرات على املحيط وإلى كراس شروط مصادق عليه من 

 الهياكل املكلفة بتقييم املخاطر الصحية والبيئية   الوزير املكلف باملياه بعد أخذ رأي
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 التوقي من الفيضانات ومجابهتها   الثاني:الباب  الباب الثاني: التحكم في مياه الفيضانات 

 110الفصل  

يعد الوزير املكلف باملياه، باالشتراك مع السلط املعنية كل 

مياه   في  للتحكم  وطنيا  مخططا  اختصاصه،  مجال  في 

بكل   خرائطها  ورسم  مخاطرها  من  والتقليص  الفيضانات 

 املناطق العمرانية 

للمصادقة   للمياه  األعلى  املجلس  ويعرض على  والفالحية، 

 مي. وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس األمن القو 

مياه   إلدارة  تشاركيا  مخططا  املعنية  السلط  تضع  كما 

الفيضانات و تعبئة  املوارد املائية بالتعاون مع املؤسسات  

الدائمة   الوطنية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  املدني  واملجتمع 

الوطني   النجدة لصياغة ومتابعة تطبيق املخطط  وتنظيم 

 لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة 

املخطط التشاركي إجراءات تقليص املخاطر عن  ويضبط   

 طريق التنسيق املحلي والجهوي والوطني. 

 111الفصل 

يعد الوزير املكلف باملياه، باالشتراك مع السلط املعنية كل في  

مجال اختصاصه، مخططا وطنيا للتحكم في مياه الفيضانات  

 والتقليص من مخاطرها ورسم خرائطها بكل املناطق العمرانية 

لفالحية، و يعرض على املجلس األعلى للمياه للمصادقة وتتم  وا

 إحالة نسخة منه إلى مجلس األمن القومي. 

كما تضع السلط املعنية مخططا تشاركيا إلدارة مياه  

الفيضانات و تعبئة املوارد املائية بالتعاون مع املؤسسات 

واملجتمع املدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الدائمة وتنظيم  

النجدة لصياغة ومتابعة تطبيق املخطط الو طني لتفادي 

 الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة

ويضبط املخطط التشاركي إجراءات تقليص املخاطر عن طريق   

 التنسيق املحلي والجهوي والوطني. 

 99الفصل 

تتولى السلط املعنية كل في مجال اختصاصه إعداد دراسات استشرافية ملخاطر 

ورسم خرائطها بكل املناطق العمرانية والفالحية ذات العالقة وتتم موافاة  الفيضانات 

مجلس األمن القومي بها، كما تضع السلط املعنية مخططا تشاركيا إلدارة مخاطر 

الفيضانات بالتعاون مع املؤسسات واملجتمع املدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية ملجابهة 

قدر اإلمكان، إجراءات تقليص املخاطر عن طريق الكوارث. ويضبط املخطط التشاركي 

 التنسيق املحلي والجهوي والوطني. 

 

 111الفصل  

القيام   املعنية  الجهوية  والسلط  املحلية  الجماعات  تتولى 

الفيضانات ومن مجابهتها   للتوقي من  الالزمة  األشغال  بكل 

والوزير  باملياه  املكلف  الوزير  مع  بالتشاور  الحاالت  حسب 

 املكلف بالتجهيز والوزير املكلف بالداخلية. 

مياه   في  التحكم  على  املحلية  والجماعات  الدولة  تعمل 

من  مع تخزينها ومعالجتها األمطار داخل املجموعة السكنية 

وحماية املدن من الفيضانات وضمان السيالن    أجل تثمينها

 112الفصل 

تتولى الجماعات املحلية والسلط الجهوية املعنية القيام بكل 

الالزمة للتوقي من الفيضانات ومن مجابهتها حسب  األشغال 

الحاالت بالتشاور مع الوزير املكلف باملياه والوزير املكلف 

 بالتجهيز والوزير املكلف بالداخلية. 

تعمل الدولة والجماعات املحلية على التحكم في مياه األمطار  

داخل املجموعة السكنية في إطار حماية املدن من الفيضانات  

 لسيالن نحو األوساط املتلقية وضمان ا

 100الفصل 

تتولى الجماعات املحلية والسلط الجهوية املعنية القيام بكل األشغال الالزمة للتوقي من  

الفيضانات ومن مجابهتها حسب الحاالت بالتشاور مع الوزير املكلف باملياه والوزير املكلف 

 بالتجهيز والوزير املكلف بالداخلية. 

 101  الفصل 

تعمل الدولة والجماعات املحلية على التحكم في مياه األمطار داخل املجموعة السكنية في  

و األوساط املتلقيةإطار حماية املدن من الفيضانات وضمان السيالن نح . 
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املتلقية.   األوساط  والسلطة  نحو  الدولة  هياكل  تتولى  كما 

املحلية مراقبة البنية التحتية بصفة دورية وتأهيلها لتفادي 

 الكوارث الناجمة عن الفيضانات . 

اتجه الرأي لحذف هدا الفصل الحتوائية على اجراءات تتجاوز    

 اطار مجلة املياه وهي منظمة بتشريعات خاصة

 102الفصل 

يتم اإلعالن عن حالة الطوارئ عند توقع خطر الفيضانات بمنطقة أو مناطق معينة أو إثر 

 وقوعها بأمر رئاس ي بعد استشارة مجلس األمن القومي .  

 ويبت ّمجلس األمن القومي في اإلجراءات الواجب إتباعها ملجابهة الفيضانات

  103 الفصل   إلغاء هذا الفصل    لتجنب تضارب املصالح وشبهات الفساد

يمكن للسلط املختصة منح مساعدات إلنجاز منشآت حماية املمتلكات الخاصة بحسب 

املصلحة املنجر عنها وباعتبار الجدوى االقتصادية للتهيئة املائية ومدى  مالءمتها مع التهيئة  

عدة بمقرر من  املسااملائية املقررة على املستويين الوطني  أو الجهوي. يضبط مقدار 

 .السلط املختصة

   112الفصل  

منشآت إحداث  املختصة  للسلط  من    يمكن  للحماية 

تغييرها أو إزالتها  واستعمال  مع إمكانية   أخطار الفيضانات  

أراض ي الخواص املحاذية لضفاف االودية  مقابل تعويض  

مالكي األراض ي املستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل 

 االنتزاع من أجل املصلحة العامة في مجال 

  113 الفصل 

يمكن  للسلط املختصة إحداث املنشآت للحماية من أخطار  

الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراض ي الخواص  

املحاذية لضفاف االودية  مقابل تعويض مالكي االراض  

االنتزاع من  املستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال 

 .أجل املصلحة العامة

  104 الفصل 

تحتفظ السلط املختصة عند الضرورة، بحق إحداث املنشآت الخاصة للحماية من  

أخطار الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراض ي الخواص املحاذية لضفاف 

عمل في مجال االودية  مقابل تعويض مالكي االراض املستعملة طبقا للتشريع الجاري به ال 

 .االنتزاع من أجل املصلحة العامة 

 113الفصل  

يحجر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلص  

للمياه   الطبيعية  املجاري  بين  الكائنة  باألراض ي  الردم  من 

والحواجز املقامة على الضفاف املحاذية مباشرة للمجرى  

 إال بترخيص من الوزارة املكلفة باملياه.

 114الفصل 

يحجر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلص من  

 الردم باألراض ي الكائنة بين املجاري الطبيعية للمياه 

والحواجز املقامة على ضفاف املحاذية مباشرة للمجرى إال  

 الوزارة املكلفة باملياه. بترخيص من  

 105 الفصل 

يحجر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلص من الردم باألراض ي الكائنة بين 

 املجاري الطبيعية للمياه

والحواجز املقامة على ضفاف املحاذية مباشرة للمجرى إال بترخيص من الوزارة املكلفة 

 باملياه.
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مخا عليه  وكل  كانت  ما  إلى  الحالة  إرجاع  عليه  لذلك  لف 

 وجبر الضرر في حالة حصوله. 

 114الفصل  

السلط   بدون  تقوم  تمت  غراسة  كل  بإزالة  املختصة 

باألراض ي   بناء  أو  الّردم  أو  الفضالت  إيداع  أو  ترخيص 

لها   املحاذية  والّضفاف  للمياه  الطبيعي  املجري  بين  الكائنة 

وكل ما من شأنه عرقلة سيالن املياه أو االنتشار الطبيعي  

 ملياه الفيضان. 

 115الفصل 

بدون ترخيص أو  تقوم السلط املختصة بإزالة كل غراسة تمت 

إيداع الفضالت أو الّردم أو بناء باألراض ي الكائنة بين املجري  

الطبيعي للمياه والّضفاف املحاذية لها وكل ما من شأنه عرقلة  

 سيالن املياه أو االنتشار الطبيعي ملياه الفيضان. 

 106الفصل 

أو الّردم  تقوم السلط املختصة بإزالة كل غراسة تمت بدون ترخيص أو تجميع للفضالت 

أو بناء باألراض ي الكائنة بين املجري الطبيعي للمياه والّضفاف املحاذية لها وكل ما من شأنه  

 .عرقلة سيالن املياه أو االنتشار الطبيعي ملياه الفيضان

 115الفصل  

تهيئة من شأنها عرقلة سيالن   أية  أو  إقامة حواجز  يحجر 

دون الحصول    مياه الفيضانات عبر األراض ي القابلة للغمر،

 على ترخيص في الغرض من الوزير املكلف باملياه،  

تخضع إقامة حواجز لحماية املساكن والحدائق واملنشآت 

والبناءات املقامة بصفة قانونية لترخيص مسبق من الوزير 

 املكلف باملياه.

 116الفصل 

 يحجر إقامة حواجز أو أية تهيئة من شأنها عرقلة سيالن مياه 

الفيضانات عبر األراض ي القابلة للغمر، دون الحصول على   

 ترخيص في الغرض من الوزير املكلف باملياه، 

تخضع إقامة حواجز لحماية املساكن والحدائق واملنشآت 

والبناءات املقامة بصفة قانونية لترخيص مسبق من الوزير  

 املكلف باملياه.

 107الفصل 

 تهيئة من شأنها عرقلة سيالن مياه يحجر إقامة حواجز أو أية 

الفيضانات عبر األراض ي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير  

املكلف باملياه، مع  استثناء حاالت حماية املساكن والحدائق واملنشآت والبناءات املقامة 

 بصفة قانونية. 

 116الفصل  

امل املساحات  الزراعي  الصرف  مناطق  خصصة  تشمل 

للزراعات املطرية واملهددة بالغمر بمياه األمطار وبالفيضان  

 وارتفاع منسوب املائدة املائية. 

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها  

 .بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه

 

   117الفصل 

تشمل مناطق الصرف زراعي املساحات املخصصة للزراعات  

املطرية واملهددة بالغمر بمياه األمطار وبالفيضان وبارتفاع 

 منسوب املائدة املائية. 

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر 

 .حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه

  108الفصل 

املساحات املخصصة للزراعات املطرية واملهددة بالغمر بمياه تشمل مناطق الصرف زراعي 

 األمطار وبالفيضان وبارتفاع منسوب املائدة املائية. 

اقتراح من الوزير تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي ب

 املكلف باملياه
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ئيةالباب الثالث: إدارة ومجابهة الجفاف ومحدودية املوارد املا   

لهذا يجب إعداد    خصائصها املناخيةلكل والية  

خصائص ومناخ كل  مع    جهوي يتماش ىمخطط  

 جهة    

 )فصل جديد(  117لفصل ا

تعد السلطة الجهوية، باالشتراك مع السلط املختصة، كل  

في مجال اختصاصه والهياكل املهنية  ذات الصلة واملجتمع  

 الجفاف ومحدودية املياه. املدني  مخططا جهويا ملجابهة 

  

   118الفصل  

الوزير املكلف باملياه، باالشتراك مع السلط املختصة،   يعد 

و  اختصاصه  مجال  في  الصلة    الهياكلكل  ذات  و  املهنية   

مخططا وطنيا ملجابهة الجفاف ومحدودية     املجتمع املدني

 تقع مراجعته عند االقتضاء  املياه 

 118الفصل  

يعد الوزير املكلف باملياه، باالشتراك مع السلط املختصة، كل في  

مجال اختصاصه واملنظمات املهنية  ذات الصلة مخططا وطنيا  

 ملجابهة الجفاف ومحدودية املياه. 

 

 119الفصل  

تنفذ السلط املختصة باالشتراك مع املنظمات املهنية ذات 

الوطني    املخطط  عن  املنبثقة  البرامج    والجهوي الصلة 

 ملجابهة الجفاف ومحدودية املياه. 

 119الفصل 

تنفذ السلط املختصة باالشتراك مع املنظمات املهنية ذات  

الصلة البرامج املنبثقة عن املخطط  الوطني ملجابهة الجفاف 

 .دودية املياهومح

 109الفصل 

تتولى السلط املختصة بالتشاور مع املنظمات املهنية الناشطة في مجال املياه بإنجاز 

مختلف املشاريع املتعلقة بتعبئة املياه وخزنها وتحويلها واالقتصاد في استغاللها وتنميتها 

 ومشاريع شحن الطبقات املائية وذلك ملجابهة فترات الجفاف 

 

 

     120الفصل 

املوارد   لتعبئة  وملزمة  واضحة  إستراتجية  الدولة  تتبنى 

 املائية  من أسطح البناءات  قائمة على : 

بناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه األمطار املجمعة    -

 من أسطح البنايات غير املتاحة. 

البنايات   بتجهيز  املتعلقة  للبناء  العامة  التراتيب  وتضبط 

وخزن   لتجميع  أسطح  بخزانات  في  املجمعة  األمطار  مياه 

 120الفصل 

على السلط املختصة والجماعات املحلية  ومع مراعاة اإلمكانيات  

التقنية، إلزام الذوات العمومية أو الخاصة ببناء وتركيز خزانات  

من أسطح البنايات غير لحصاد وخزن مياه األمطار املجمعة 

 املتاحة. 

وتضبط التراتيب العامة للبناء املتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات 

لتجميع وخزن مياه األمطار املجمعة في أسطح البنايات غير  

 املتاحة بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف  

 110الفصل 

ات العمومية أو الخاصة ببناء وتركيز  يمكن للسلط املختصة والجماعات املحلية إلزام الذو 

 خزانات لحصاد وخزن مياه األمطار املجمعة من أسطح البنايات غير املتاحة. 

وتضبط التراتيب العامة للبناء املتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه 

 املكلف  األمطار املجمعة في أسطح البنايات غير املتاحة بأمر حكومي باقتراح من الوزير

 بالتجهيز
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البنايات غير املتاحة بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف  

 بالتجهيز

 بالتجهيز

من   118من النسخة األصلية الى الفصل  111تم تحويل الفصل   

 النسخة املعدلة 

 111الفصل 

تعد الّسلط املختصة مع املنظمات املهنية الناشطة في مجال املياه دراسات ومشاريع 

 ومخططات الحماية من "محدودية املياه" للحد من املخاطر املرتبطة بها، خاصة منها 

 املتعلقة بالجفاف وقصور املنشآت املائية وتجهيزاتها ونظم تحويل املياه

دولية في  تعيش تونس حاليا بحسب  املعايير ال

للفرد ( وتسير نحو    3م   450وضع حرج مائي )  

املتعلقة   للدراسات  تبعا  املائية  الطوارئ 

للفرد في   3م  350بتداعيات التغيرات املناخية ) 

 (2050سنة 

 121الفضل 

بمقتض ى  "الطوارئ املائية" يعلن الوزير املكلف باملياه حالة 

بسبب  وذلك  للمياه  األعلى  املجلس  رأي  أخذ  بعد    قرار 

من   غيرها  أو  الجفاف  أو  املتاحة  املائية  املوارد  محدودية 

الوضعيات الطبيعية القاهرة وتحديد املناطق املتضررة مع  

 ضبط اإلجراءات الواجب اتخاذها ملجابهة هذه الوضعية. 

تضبط معايير ومؤشرات حاالت الطوارئ املائية بقرار من  

 بالتنسيق مع املجلس األعلى للمياهالوزير املكلف باملياه 

 121الفصل 

يعلن الوزير املكلف باملياه حالة "الحرج املائي" بناء على قرار  

املجلس األعلى للمياه عند حصول ظروف استثنائية تضبط  

 لوزير املكلف باملياه.معاييرها ومؤشراتها بقرار من ا

 112الفضل 

يعلن الوزير املكلف باملياه حالة "الحرج املائي" بمقتض ى قرار بعد أخذ رأي املجلس الوطني 

 للمياه وذلك بسبب محدودية 

املوارد املائية املتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعية القاهرة وتحديد  

 الواجب اتخاذها ملجابهة هذه الوضعية املناطق املتضررة مع ضبط اإلجراءات 

 تضبط معايير ومؤشرات حاالت الحرج املائي بقرار من الوزير املكلف باملياه. 

 122الفصل  

للمياه عند حصول   إقرار نظام حصص االستعمال  يمكن 

 . 121الظروف املنصوص عليها بالفصل 

مراقبتها   وطرق  الحصص  هذه  تنظيم  تحديد  ويضبط  مع 

االستعمال باملياه     أولويات  املكلف  الوزير  من  بعد  بأمر 

 التنسيق مع املجلس االعلى للمياه   

إقرار   بيئية  او  فنية  او  مناخية  ظروف  بسبب  يمكن  كما 

نظام تقسيط ظرفي أو منع وقتي لبعض استعماالت املياه 

بقرار   أكثر  أو  معينة  باملياه  بجهة  املكلف  الوزير  بعد  من 

 122الفصل 

يمكن إقرار نظام حصص االستعمال املياه عند حصول  

 . 121الظروف املنصوص عليها بالفصل 

ويضبط تنظيم هذه الحصص وطرق مراقبتها بأمر من الوزير 

 باملياه.املكلف 

كما يمكن بسبب ظروف مناخية او فنية او بيئية إقرار نظام  

تقسيط ظرفي أو منع وقتي لبعض استعماالت املياه بجهة معينة  

 أو أكثر بقرار من الوزير املكلف باملياه . 

 113الفصل 

يضبط نظام حصص وتقسيط دائم االستهالك املياه وطرق مراقبتها بقرار من الوزير 

 بالتشاور مع املنظمات املهنية ذات الصلة.  املكلف باملياه

تضبط السلط الجهوية بميزانيتها السنوية حاجيات الجهة من التجهيزات الالزمة لحاالت 

الحرج املائي الناجمة عن محدودية املوارد املائية املتاحة أو الجفاف أو غيرها من  

 الوضعيات الطبيعية الصعبة 

ياه أو منع وقتي لبعض استعماالت املياه، بسبب يضبط نظام تقسيط ظرفي الستهالك امل

 ظروف مناخية أو بيئية بجهة معينة أو أكثر بقرار من الوزير املكلف باملياه. 
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البعد   مراعاة  مع  للمياه   االعلى  املجلس  مع  التنسيق 

 ماء. االجتماعي لل

 

  العنوان السابع: معاينة الجرائم وتتبعها

 الباب االول : معاينة الجرائم 

الرقابية  الهياكل  تكون  أن  يستحسن 

إلضفاء   اإلشراف  وزارة  عن  مستقلة 

 النجاعة على عملها.

 123الفصل 

للمياه   العمومي  امللك  مراقبي  سلك  إشراف  يحدث  تحت 

  الوزارة االولى تضبط صالحياته ومهامه بأمر حكومي.   

املجلــة   هذه  أحكام  مخالفة  بمعاينة  السلك  هذا  ويكلف 

املائية   املوارد  في  مختصين  وتقنيين  مهندسين  من  ويتكون 

  العمومي للمياه.واملؤهلين لحفظ امللك 

 123الفصل 

يحدث سلك مراقبي امللك العمومي للمياه تضبط صالحياته  

 ومهامه بأمر حكومي باقتراح من الوزير املكلف باملياه.

 ويكلف هذا السلك بمعاينة مخالفة أحكام هذه مجلــة 

ويتكون من مهندسين وتقنيين مختصين في املوارد املائية التابعين  

فة باملياه واملؤهلين لحفظ امللك العمومي للمياه.  إلى الوزارة املكل

ويوضع هذا السلك تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية امللك 

 العمومي للمياه.  

  ويؤهل هؤالء األعوان بقرار من الوزير املكلف باملياه

 

 124الفصل  

يجب على أعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه تأدية  

 اليمين القانونية لدى رئيس املحكمة املختصة ترابيا.  

 وينص على تأدية اليمين ببطاقة تأهيل املعنيين باألمر. 

 124الفصل 

يجب على أعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه تأدية اليمين  

 صة ترابيا.  القانونية لدى رئيس املحكمة املخت

 وينص على تأدية اليمين ببطاقة تأهيل املعنيين باألمر. 

 

 125الفصل  

يسند ألعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه زي رسمي 

ارتدائه   وكيفية  وتوابعه  ومميزاته  وتركيبــــته  عدده  يضبط 

وتتحمل   املكلف  الوزير  من  قرار  بمقتض ى  تغييره  ومواسم 

 125الفصل 

يسند ألعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه زيا رسميـا 

ـــه ومميزاته وتوابعه وكيفية ارتدائه ومواسم   يضبط عدده وتركيبـ
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الزّي  هذا  نفقات  امللك    الدولة  مراقبي  أعوان  على  ويجب 

املميزة   والعالمات  الّرسمي  زيهـم  يرتدوا  أن  للمياه  العمومي 

ارتداء   من  اإلعفاء  ويمكن  وظيفتهم.  مباشرة  عند  لرتبتهم 

 الزي بترخيص خاص من الوزير املكلف. 

نوعه   يبين  الذي  السالح  بحمل  لهم  يسمح  أن  ويمكن 

من   مشترك  بقرار  مسكه  وكيفية  املكلف ومميزاته  الوزير 

 والوزير املكلف بالداخلية. 

تغييره بمقتض ى قرار من الوزير املكلف وتتحمل الدولة نفقات 

 هذا الزّي 

مراقبي امللك العمومي للمياه أن يرتدوا زيهـم  ويجب على أعوان 

الّرسمي والعالمات املميزة لرتبتهم عند مباشرة وظيفتهم. ويمكن  

 اإلعفاء من ارتداء الزي بترخيص خاص من " الوزير املكلف 

 باملياه".

ويمكن أن يسمح لهم بحمل السالح الذي يبين نوعه ومميزاته  

ملكلف باملياه والوزير  وكيفية مسكه بقرار مشترك من الوزير ا

 املكلف بالداخلية 

 126الفصل  

مراقبي سلك  أعوان  على  أن   يجب  للمياه  العمومي  امللك 

الشخصية   صورهم  تحمل  مرقمة  مهنية  بطاقة  يحملوا 

وصفتهم   الكاملـة،  هويتهم  بها  ومبين  الرسمية  ببدلتهم 

لتسخير   مؤهلون  أنهم  بها  وينص  عدلية  ضابطة  كأعوان 

 عاينة املخالفاتالقوة العامة مل

 126الفصل 

أعوان سلك مراقبي أن يحملوا   يجب على  للمياه  العمومي  امللك 

بطاقة مهنية مرقمة تحمل صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية  

ومبين بها هويتهم الكاملـة، وصفتهم كأعوان ضابطة عدلية وينص  

 بها أنهم مؤهلون لتسخير القوة العامة ملعاينة املخالفات

 

 127الفصل  

أعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه مكلفون بتطبيق  

أحكام هذه املجلة ونصوصها التطبيقية ويقومون بمهامهم  

 بكامل التراب الوطني. 

ولهذا الغرض، فإنهم مكلفون بمعاينة مخالفة أحكام هذه  

املجلة وتحرير محاضر ثابتة التاريخ وموقعة في شأن جميع  

 املرتكبة بامللك العمومي للمياه. الجرائم 

 127الفصل 

أعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه مكلفون بتطبيق 

أحكام هذه املجلة ونصوصها التطبيقية ويقومون بمهامهم  

 بكامل التراب الوطني. 

ولهذا الغرض، فإنهم مكلفون بمعاينة مخالفة أحكام هذه املجلة  

ة في شأن جميع الجرائم  وتحرير محاضر ثابتة التاريخ وموقع

 املرتكبة بامللك العمومي للمياه. 
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 128الفصل  

عند انتهاء مهام عون من سلك مراقبي امللك العمومي للمياه  

يوضع حد بصفة آلية لتأهيله بالوظيفة مع سحب السالح  

 والبطاقة املهنية. 

 128الفصل 

للمياه عند انتهاء مهام عون من سلك مراقبي امللك العمومي 

يوضع حد بصفة آلية لتأهيله بالوظيفة مع سحب السالح  

 والبطاقة املهنية. 

 

 129الفصل  

 تتم معاينة الجرائم الواردة بهذه املجلة من قبل : 

بالعددين    - املبينين  العدلية  الضابطة  من    4و    3مأموري 

 من مجلة اإلجراءات الجزائية،   10الفصل 

 ي للمياه، أعوان سلك مراقبي امللك العموم -

األطباء واملهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين    -

 بالنظر إلى الوزارة املكلفة بالصحة،  

املهندسين املختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة املكلفة    -

بالتجارة   املكلفة  والوزارة  بالبيئة  املكلفة  والوزارة  بالتجهيز 

 والوزارة املكلفة بالشؤون املحلية. 

الخبراء املراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية    -

 املحيط 

 الشرطة البيئية  -

بكل   باملعاينة  واملكلفين  املحلفين  األعوان  قائمات  تضبط 

 وزارة بقرار من الوزراء املعنيين 

 129الفصل 

 تتم معاينة الجرائم الواردة بهذه املجلة من قبل : 

من الفصل   4و   3مأموري الضابطة العدلية املبينين بالعددين   -

 من مجلة اإلجراءات الجزائية،   10

 أعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه،  -

األطباء واملهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين   -

 بالنظر إلى الوزارة املكلفة بالصحة،  

النظر إلى الوزارة املكلفة  املهندسين املختصين الراجعين ب -

بالتجهيز والوزارة املكلفة بالبيئة والوزارة املكلفة بالتجارة والوزارة  

 املكلفة بالشؤون املحلية. 

الخبراء املراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية   -

 املحيط 

 الشرطة البيئية  -

وزارة    تضبط قائمات األعوان املحلفين واملكلفين باملعاينة بكل

 بقرار من الوزراء املعنيين 

 114الفصل 

 تتم معاينة الجرائم الواردة بهذه املجلة من قبل : 

من مجلة اإلجراءات   10من الفصل  4و   3مأموري الضابطة العدلية املبينين بالعددين   -

 الجزائية،  

 أعوان سلك مراقبي امللك العمومي للمياه،  -

األطباء واملهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة املكلفة  -

 بالصحة، 

النظر إلى الوزارة املكلفة بالتجهيز والوزارة املكلفة بالبيئة املهندسين املختصين الراجعين ب -

 والوزارة املكلفة بالتجارة والوزارة املكلفة بالشؤون املحلية. 

 الخبراء املراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية املحيط  -

 لوزراء املعنيينتضبط قائمات األعوان املحلفين واملكلفين باملعاينة بكل وزارة بقرار من ا

 130الفصل  

بالفصل   عليهم  املنصوص  األعوان  هذه     129يعاين  من 

بهذه   الواردة  الجرائم  اختصاصه،  مجال  في  كل   ، املجلة  

اإلجراءات   ملجلة  طبقا  وذلك  محاضر  يحررون  و  املجلة 

 130الفصل 

من هذه املجلة  ،    129يعاين األعوان املنصوص عليهم بالفصل 

كل في مجال اختصاصه، الجرائم الواردة بهذه املجلة و يحررون  

محاضرو ذلك طبقا ملجلة اإلجراءات الجزائيـ ـة و يوجهون أصول  

 115الفصل 

من هذه املجلة الجرائم الواردة بهذه املجلة و   115يعاين األعوان املنصوص عليهم بالفصل 

يحررون محاضرو ذلك طبقا ملجلة اإلجراءات الجزائيـ ـة و يوجهون أصول املحاضر مرفقة  

 فوتوغرافية واإللكترونية  إلى النيابة العمومية. باملؤيدات املكتوبة و ال
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باملؤيدات  مرفقة   املحاضر  أصول  يوجهون  و  ـة  الجزائيـ 

 الفوتوغرافية واإللكترونية  إلى النيابة العمومية. املكتوبة و  

ملكتوبة و الفوتوغرافية واإللكترونية   املحاضر مرفقة  باملؤيدات ا

 إلى النيابة العمومية. 

 

 

 116الفصل  حول هذا الفصل الى الباب األول من هذا العنوان  حول هذا الفصل الى الباب األول من هذا العنوان  

يحدث سلك مراقبي امللك العمومي للمياه يتكون من األعوان املكلفين بمعاينة جرائم 

والراجعين بالنظر إلى الوزارة املكلفة باملياه واملؤهلين لحفظ امللك أحكام هذه املجلة، 

 العمومي للمياه. 

تضبط صالحيات ومهام سلك مراقبي امللك العمومي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير 

 . املكلف باملياه

 131الفصل  

يتمتع األعوان  املكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه املجلة  

الصالحيات ملمارسة مهامهم. ويخول لهم  النفاذ في بكامل  

أي وقت إلى جميع البنايات واملنشآت التي تستعمل املوارد 

من مجلة     94و  93املائية أو تؤثر فيها طبقا ألحكام الفصلين  

اإلجراءات الجزائية و بإمكانهم طلب االستظهار بأية وثيقة  

مس  طلب  الحاجة،  عند  بإمكانهم  أنه  كما  اعدة   ضرورية. 

العمومي   امللك  مستغلي  على  يتعين  و  العامة  القوة  أعوان 

للمياه تسهيل آداء هؤالء األعوان  ملهامهم ومدهم بكل وثيقة  

 أو أداة تساعدهم على تقص ي الوضعية 

 131الفصل 

يتمتع األعوان  املكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه املجلة بكامل 

النفاذ في أي وقت إلى  الصالحيات ملمارسة مهامهم. ويخول لهم  

جميع البنايات واملنشآت التي تستعمل املوارد املائية أو تؤثر فيها  

من مجلة اإلجراءات الجزائية    94و  93طبقا ألحكام الفصلين  

وبإمكانهم طلب االستظهار بأية وثيقة ضرورية. كما أنه بإمكانهم  

عند الحاجة، طلب مساعدة  أعوان القوة العامة ويتعين على  

غلي امللك العمومي للمياه تسهيل آداء  هؤالء األعوان   مست

ملهامهم ومدهم بكل وثيقة أو أداة تساعدهم على تقص ي  

 الوضعية 

 117الفصل 

يتمتع األعوان  املكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه املجلة بكامل الصالحيات ملمارسة 

شآت التي تستعمل املوارد مهامهم. ويخول لهم  النفاذ في أي وقت إلى جميع البنايات واملن

من مجلة اإلجراءات الجزائية وبإمكانهم   94و  93املائية أو تؤثر فيها طبقا ألحكام الفصلين  

طلب االستظهار بأية وثيقة ضرورية. كما أنه بإمكانهم عند الحاجة، طلب مساعدة  أعوان  

ء األعوان  ملهامهم  القوة العامة ويتعين على مستغلي امللك العمومي للمياه تسهيل آداء  هؤال

 ومدهم بكل وثيقة أو أداة تساعدهم على تقص ي الوضعية 

 132الفصل  

األعوان   للمياه، فإن  العمومي  امللك  االعتداء على  في حالة 

مؤهلون   املجلة  بهذه  الواردة  الجرائم  بمعاينة  املكلفين 

 132الفصل 

في حالة االعتداء على امللك العمومي للمياه، فإن األعوان  

املكلفين بمعاينة الجرائم الواردة بهذه املجلة مؤهلون التخاذ  

 118الفصل 

في حالة االعتداء على امللك العمومي للمياه، فإن األعوان املكلفين بمعاينة الجرائم الواردة 

 ت التحفظية التي يرونها ناجعة بما في ذلك بهذه املجلة مؤهلون التخاذ اإلجراءا
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التخاذ اإلجراءات التحفظية التي يرونها ناجعة بما في ذلك  

اإليقاف املؤقت لألشغال وحجز املعدات مع إزالة املنشآت 

ملة و تحريــر  واألشغال املقامة دون ترخيص واملواد املستع

 محاضر طبقا  ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية. 

اإلجراءات التحفظية التي يرونها ناجعة بما في ذلك اإليقاف  

املعدات مع إزالة املنشآت واألشغال  املؤقت لألشغال وحجز

 املقامة دون 

ترخيص واملواد املستعملة و تحريــر محاضر طبقا  ألحكام مجلة  

 اإلجراءات الجزائية. 

اإليقاف املؤقت لألشغال وحجز املعدات مع إزالة املنشآت واألشغال املقامة دون ترخيص  

 .واملواد املستعملة و تحريــر محاضر طبقا  ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية

 الباب الثاني : العقوبات

 

 

 133 الفصل 

أشهر وبخطية   3يوما و 16يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين  

دينار أو بإحدى العقوبتين كل    20000و 10000تتراوح بين  

الفصول   أحكام  خالف    53و  48و   44و  22و  19و   16من 

 من هذه املجلة  115و  113و  103و  97و 95و  63و

 133 الفصل 

أشهر وبخطية   3يوما و  16يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين  

دينار أو بإحدى العقوبتين كل من   20000و  10000تتراوح بين 

  98و 96و  91و  66و   55و  50و  46و   21و  18و  15خالف أحكام 

 من هذه املجلة  115و  114و  104و 

  119الفصل 

  20000و  10000تراوح بين أشهر وبخطية ت 3يوما و   16يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين 

و   50و  47و  43و  21و  18و   15دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول  

 من هذه املجلة.  107و  106و  92و  85و 83و   79و 65

م الغاء الباب املعني بنظام اللزمة وعليه  ت

 57يلغى الفصل

 134 الفصل 

أشهر  6أشهر و  3يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين  

دينار أو بإحدى   40000و   30000وبخطية تتراوح بين 

 25و 24و  21 العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول 

 من هذه املجلة 115 و 108و  99و 98و 57و

 134  الفصل 

أشهر وبخطية   6أشهر و  3يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين  

دينار أو بإحدى العقوبتين كل من   40000و  30000تتراوح بين 

  109و  100و  99و   57و   24و  23و  20الفصول  خالف أحكام

من هذه املجلة  116و  

 120 الفصل 

  30000أشهر وبخطية تتراوح بين  6أشهر و  3يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين  

  86و 54و 24و  23و  20دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول 40000و

من هذه املجلة 108و 97و  87و .. 

   135الفصل  

سنوات وبخطية    5أشهر و  6يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين  

دينار أو بإحدى العقوبتين    400000و  200000تتراوح بين  

الفصول   أحكام  من خالف  هذه    106و    96و    86كل  من 

 املجلة. 

 

   135الفصل 

سنوات وبخطية   5أشهر و  6يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين 

دينار أو بإحدى العقوبتي ن كل   400000و  200000تتراوح بين 

 من هذه املجلة. 107و   97و   88من خالف أحكام الفصول  

 121الفصل 

و  200000سنوات وبخطية تتراوح بين  5أشهر و   6يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين 

من هذه   95و 84و77دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول و 400000

 املجلة 
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   136الفصل  

أشهر وسنتين وبخطية    6اقب بالسجن ملدة تتراوح ما بين  يع 

بين   ما  و    50000تتراوح  بإحدى    100000دينار  أو  دينار 

العقوبتين مع حجز املعدات كل مالك أو متصرف بأي شكل  

من االشكال في أدوات ومعدات الحفر، يضبط بصدد إنجاز  

املطة   أحكام  تنقيب غير مرخص فيه مخالفا بذلك  أو  بئر 

الفصل  الثان من  املجلة    53ية  هذه  عليه  من  يتعين  كما 

 إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه.  

 وفي صورة العود تضاعف قيمة الخطية. 

 136 الفصل 

أشهر وسنتين وبخطية   6يعاقب بالسجن ملدة تتراوح ما بين  

دينار أو بإحدى العقوبتين   100000دينار و  50000تتراوح ما بين 

أو متصرف بأي شكل من األشكال في   مع حجز املعدات كل مالك

أدوات ومعدات حفر، يضبط بصدد إنجاز بئر أو تنقيب غير  

  55مرخص فيه مخالفا بذلك أحكام املطة الثانية من الفصل 

 من هذه املجلة.  

 وفي صورة العود تضاعف قيمة الخطية املبينة أعاله 

   122الفصل 

دينار 50000أشهر وسنتين وبخطية تتراوح ما بين  6يعاقب بالسجن ملدة تتراوح ما بين  

دينار أو بإحدى العقوبتين مع حجز املعدات كل مالك أو متصرف بأي شكل من   100000و

االشكال في أدوات ومعدات حفر. يضبط بصدد إنجاز بئر أو تنقيب غير مرخص فيه 

من هذه املجلة. وفي صورة  56أو الفصل  47ة من الفصل مخالفا بذلك أحكام املطة الثاني 

 العود تضاعف قيمة الخطية. 

 137 الفصل  

القانون األساس ي عدد    أحكام  اعتبار    2015لسنة    26مع 

في   ومنع    2015أوت    7املؤرخ  اإلرهاب  بمكافحة  واملتعلق 

الفصل ألحكام  وطبقا  األموال  املجلة،   46 غسل  هذه  من 

سنوات وبخطية تتراوح    5شهر إلى  أ  6يعاقب بالسجن من  

العقوبتين    200000دينار و  100000بين   بإحدى  أو  دينار 

كل شخص يلحق ضررا بالسدود أو املنشآت املعدة لتعبئة  

 .املياه وتحويلها وحماية املدن

الخطية عن     العود، ال تقل  أو    200000وفي صورة  دينار 

 سنوات  5السجن ملدة  

 137 الفصل 

املؤرخ   2015لسنة   26القانون األساس ي عدد  مع اعتبار أحكام 

واملتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال   2015أوت  7في 

  6من هذه املجلة، يعاقب بالسجن من   48وطبقا ألحكام الفصل 

دينار   100000سنوات و بخطية تتراوح بين  5أشهر إلى  

دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يلحق ضررا   200000و

ود أو املنشآت املعدة لتعبئة املياه وتحويلها وحماية  بالسد

دينار أو   200000وفي صورة العود، ال تقل الخطية عن    .املدن

 .سنوات 5السجن ملدة  

  123الفصل 

واملتعلق  2015أوت   7املؤرخ في  2015لسنة   26مع اعتبار أحكام القانون األساس ي عدد  

من هذه املجلة، يعاقب  51وطبقا ألحكام الفصل  بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال  

دينار أو   200000دينار و 100000سنوات و بخطية تتراوح بين   5أشهر إلى  6بالسجن من  

بإحدى العقوبتين كل شخص يلحق ضررا بالسدود أو املنشآت املعدة لتعبئة املياه 

 وتحويلها وحماية املدن. 

 

 سنوات.  5دينار أو السجن ملدة  200000وفي صورة العود، ال تقل الخطية عن  
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 138الفصل  

عندما تصدر املحكمة حكما متعلقا بمخالفة أحكام الباب  

النصوص   أو  املجلة  هذه  من  السادس  العنوان  من  األول 

خالله   يجب  الذي  األجل  تحدد  فإنها  لتطبيقها،  املعتمدة 

والص التهيئة  أشغال  إلى  تنفيذ  الوضعية  إرجاع  أو  يانة 

األخرى   الواجبات  بجميع  القيام  أو  السابقة  الحالة 

املحدد،   األجل  في  االستجابة  عدم  صورة  وفي  الضرورية 

بين   تتراوح  خطية  املخالف  على    10000و  5000تسلط 

 دينار. 

ويخول ممثل اإلدارة، وفي انتظار تتمة األشغال أو التهيئة أو  

املفروضة، الواجبات  ال    تنفيذ  ضرر  لجبر  بغرامة  الحكم 

لكل يوم تأخير، من التكلفة    1/   1000يتجاوز مقدارها نسبة  

 املقدرة األشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها. 

 138الفصل 

عندما تصدر املحكمة حكما متعلقا بمخالفة أحكام الباب األول  

املعتمدة   النصوص  أو  املجلة  هذه  من  السادس  العنوان  من 

فإنها أشغال    لتطبيقها،  تنفيذ  خالله  يجب  الذي  األجل  تحدد 

التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة أو القيام  

بجميع الواجبات األخرى الضرورية وفي صورة عدم االستجابة في  

بين   تتراوح  خطية  املخالف  على  تسلط  املحدد،    5000األجل 

 دينار.  10000و

تتمة األشغال أو التهيئة أو تنفيذ  ويخول ممثل اإلدارة، وفي انتظار  

الواجبات املفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر ال يتجاوز مقدارها  

لكل يوم تأخير، من التكلفة املقدرة لألشغال أو    1/   1000نسبة  

 للتهيئة الواجب تنفيذها. 

  124الفصل 

دس من عندما تصدر املحكمة حكما متعلقا بمخالفة أحكام الباب األول من العنوان السا

تنفيذ  خالله  يجب  الذي  األجل  تحدد  فإنها  لتطبيقها،  املعتمدة  النصوص  أو  املجلة  هذه 

أشغال التهيئة و الصيانة أو إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات  

 األخرى الضرورية.  

تتراوح   املخالف خطية  املحدد، تسلط على    5000بين  وفي صورة عدم االستجابة في األجل 

 دينار.  10000و

تنفيذ   أو  األشغال أو التهيئة  تتمة  وفي انتظار  اإلدارة،  للمحكمة، بعد سماع ممثل  ويخّول 

لكل يوم    1/ 1000الواجبات املفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر ال يتجاوز مقدارها نسبة 

 تأخير، من التكلفة املقدرة لألشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها. 

  139الفصل  

أن   للمحكمة  يجوز  فإنه  باإلدانة  أحكام  صدور  صورة  في 

تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد  

من الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية اإلذن   

ارتكاب  بها  تم  التي  املعتمدية  أو  البلدية  بمقر  بتعليقها 

 املخالفة.  

يرة املنصوص عليها بالفصل  وبالنسبة إلدانة الجرائم الخط

 من هذه املجلة، يصبح اإلذن بنشر أحكامها وجوبيا.  145

  139الفصل 

في صورة صدور أحكام باإلدانة فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن  

بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من  

الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية اإلذن   

 لدية أو املعتمدية التي تم بها ارتكاب املخالفة.  بتعليقها بمقر الب

  145وبالنسبة إلدانة  الجرائم الخطيرة املنصوص عليها بالفصل 

 من هذه املجلة، يصبح اإلذن بنشر أحكامها وجوبيا. 

  125الفصل 

في صورة صدور أحكام باإلدانة فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو  

و عدد من الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية مقتطفات منه بصحيفة أ

 اإلذن  بتعليقها بمقر البلدية أو املعتمدية التي تم بها ارتكاب املخالفة.  

من هذه املجلة، يصبح  132وبالنسبة إلدانة  الجرائم الخطيرة املنصوص عليها بالفصل 

 اإلذن بنشر أحكامها وجوبيا. 

  126الفصل    140الفصل    140الفصل  
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الحاالت بأقص ى مبلغ الخطية وعقوبة السجن  يحكم في كل  

طبقا   عليها  املعاقب  باملخالفة  قام  الذي  املعاود  على 

 من هذه املجلة.  135و 134و  133للفصول 

يحكم في كل الحاالت بأقص ى مبلغ الخطية وعقوبة السجن على  

و   133املعاود الذي قام باملخالفة املعاقب عليها طبقا للفصول  

 من هذه املجلة.  135و  134

يحكم في كل الحاالت بأقص ى مبلغ الخطية وعقوبة السجن على املعاود الذي قام باملخالفة 

 من هذه املجلة.  122و 121و  120املعاقب عليها طبقا للفصول 

 141الفصل  

من املجلة الجزائية   54و  53و  52ال تنطبق أحكام الفصول  

  145الخطيرة املنصوص عليها بالفصل  على مرتكبي الجرائم  

 من هذه املجلة. 

 141الفصل 

من املجلة الجزائية على   54و  53و  52ال تنطبق أحكام الفصول 

من هذه   145مرتكبي الجرائم الخطيرة املنصوص عليها بالفصل 

 املجلة. 

  127الفصل 

الجرائم الخطيرة من املجلة الجزائية على مرتكبي   54و  53و  52ال تنطبق أحكام الفصول 

 من هذه املجلة. 132املنصوص عليها بالفصل 

املائية   الجمعيات  ألن  الفصل  هذا  إلغاء 

املاء   في  للتصرف  الوطنية  بالوكالة  عوضت 

والوكالة   الريفي  بالوسط  للشراب  الصالح 

 الوطنية للري 

   142الفصل 

للجمعيات الناشطة في مجال املياه واملكونة طبقا للتشريع 

العمل، القيام بالحق الشخص ي وذلك فيما  الجاري به 

يتعلق بالجرائم املرتكبة طبقا ألحكام هذه املجلة  

 ونصوصها التطبيقية. 

   142الفصل 

للجمعيات الناشطة في مجال املياه واملكونة طبقا للتشريع 

الجاري به العمل، القيام بالحق الشخص ي وذلك فيما يتعلق  

 هذه املجلة ونصوصها التطبيقية. بالجرائم املرتكبة طبقا ألحكام 

  128 الفصل 

للجمعيات الناشطة في مجال املياه واملكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحق 

الشخص ي وذلك فيما يتعلق بالجرائم املرتكبة طبقا ألحكام هذه املجلة ونصوصها  

 التطبيقية.

يحتم مبدأ علوية القانون واملساواة في  

حمل أي طرف مخل، بما في ذلك  الواجبات ت

الهياكل العمومية، مسؤوليته في صورة 

 حصول تجاوز أو تقصير. 

 )فصل جديد(   142فصل 

أو  مسؤوليته   تثبت  عمومي  هيكل  او  طرف  كل  يعاقب 

وعدم   املنشآت  صيانة  او  التجهيزات  مستوى  على  اخالله 

الحرص على االقتصاد في املاء واملحافظة على جودته مما  

 يتسبب في اضرار صحية وبيئية. 

وينجر عن هذا التقصير تعويض املتضررين حسب تقدير  

 خبراء يتم تعيينهم من املحكمة املختصة. 

  

 الباب الثالث في فض النزاعات 

  129الفصل   143الفصل     143الفصل   

 يمكن فض النزاعات املتعلقة بامللك العمومي للمياه عن طريق الصلح أو التقاض ي. 
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عن   للمياه  العمومي  بامللك  املتعلقة  النزاعات  فض  يمكن 

 طريق الصلح أو التقاض ي

النزاعات املتعلقة بامللك العمومي للمياه عن طريق  يمكن فض 

 .الصلح أو التقاض ي

 144الفصل  

العمومية    الدعوى  إثارة  قبل  الجمهورية  لوكيل  يمكن 

بإجراء  وللمحكمة املتعهدة طاملا لم يصدر حكم بات اإلذن  

املنصوص   الجرائم  شأن  في  املخالف  الطرف  مع  الصلح 

املنصوص   الخطيرة  الجرائم  عدى  ما  في  املجلة  بهذه  عليها 

 .  145عليها بالفصل 

ويصادق وكيل الجمهورية أو املحكمة املتعهدة على الصلح  

املبرم كتابيا بين الوزير املكلف باملياه واملخالف. و يتم إبرام  

ى مقاييس وجدول تعريفي ملبالغ الصلح  الصلح باالعتماد عل

تضبط بأمر باقتراح من الوزير املكلف باملياه و تعلق آجال  

التي   الفترة  طيلة  الزمن  بمرور  العمومية  الدعوى  سقوط 

 استغرقتها إجراءات الصلح و املدة املقررة لتنفيذه. 

العمومية   الدعوى  انقراض  الصلح  تنفيذ  عن  ويترتب 

 ويتوقف بموجبه التتبع أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب.  

عليها   التي ينص  املخالف من االلتزامات  الصلح  و ال يعفى 

أو   لحق  عن كل ضرر  املدنية  مسؤوليته  من  ال  و  القانون 

 يلحق بالغير من جراء تصرفاته.  

وال ينطبق في حالة االنتفاع  وال يشمل الصلح حاالت العود  

الجريمة   الرتكاب  السابقتين  السنتين  خالل  بالصلح 

 الجديدة. 

 144الفصل 

يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية و للمحكمة   

املتعهدة طاملا لم يصدر حكم بات اإلذن بإجراء الصلح مع  

ة في  الطرف املخالف في  شأن الجرائم املنصوص عليها بهذه املجل

من هذه   145ما عدى الجرائم الخطيرة املنصوص عليها بالفصل 

 املجلة.  

و يصادق وكيل الجمهورية أو املحكمة املتعهدة على الصلح املبرم  

كتابيا بين الوزير املكلف باملياه و املخالف. و يتم إبرام الصلح  

باالعتماد على مقاييس وجدول تعريفي ملبالغ الصلح تضبط بأمر 

من الوزير املكلف باملياه و تعلق آجال سقوط الدعوى  باقتراح 

العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات  

 الصلح و املدة املقررة لتنفيذه.  

و يترتب عن تنفيذ الصلح إنقراض الدعوى العمومية و يتوقف  

 بموجبه التتبع أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب.  

لف من االلتزامات التي ينص عليها  و ال يعفى الصلح املخا

القانون و ال من مسؤوليته املدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق  

 بالغير من جراء تصرفاته.  

و ال يشمل الصلح حاالت العود و ال ينطبق في حالة االنتفاع  

 بالصلح خالل السنتين السابقتين الرتكاب الجريمة الجديدة 

 130الفصل 

إثارة الدعوى العمومية و للمحكمة املتعهدة طاملا لم يصدر    يمكن لوكيل الجمهورية قبل 

حكم بات اإلذن بإجراء الصلح مع الطرف املخالف في  شأن الجرائم املنصوص عليها بهذه 

 من هذه املجلة.   132املجلة في ما عدى الجرائم الخطيرة املنصوص عليها بالفصل 

الصلح املبرم كتابيا بين الوزير املكلف و يصادق وكيل الجمهورية أو املحكمة املتعهدة على 

باملياه و املخالف. و يتم إبرام الصلح باالعتماد على مقاييس وجدول تعريفي ملبالغ الصلح  

تضبط بأمر باقتراح من الوزير املكلف باملياه و تعلق آجال سقوط الدعوى العمومية 

 دة املقررة لتنفيذه. بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح و امل

و يترتب عن تنفيذ الصلح إنقراض الدعوى العمومية و يتوقف بموجبه التتبع أو املحاكمة  

 أو تنفيذ العقاب.  

و ال يعفى الصلح املخالف من االلتزامات التي ينص عليها القانون و ال من مسؤوليته 

 املدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاته.  

يشمل الصلح حاالت العود و ال ينطبق في حالة االنتفاع بالصلح خالل السنتين   و ال

 السابقتين الرتكاب الجريمة الجديدة.. 
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 145الفصل  

 تعتبر الجرائم التالية خطيرة وال يمكن إبرام الصلح بشأنها:   

املعدة   - املنشآت  أو  السدود  على  حالة  بأية  االعتداء 

 لتعبئة املياه وحماية املدن،  

من   - التي  والصناعية  الطبيعية  املواد  مختلف  إلقاء 

بالصحة العامة و البيئية داخل امللك    اإلضرارشأنها  

 العمومي للمياه. 

أو   - مباشرة  بصورة  متسببة  وأنشطة  بأشغال  القيام 

وداخل    بالسدود املجمعةغير مباشرة في تلويث املياه  

 منطقة االرتفاق حول السدود، 

غير  - تزود  أو  املياه  لحصر  منشآت  تهيئة  أو  إحداث 

مشروع باملياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة دون  

 ترخيص،  

لعناصر   - الحاملة  والسائلة  الصلبة  النفايات  إلقاء 

 ملوثة ومصنفة خطيرة بامللك العمومي للمياه، 

التطهير   - منشآت  على  مشروع  غير  بتدخل  القيام 

ما أية  تسريب  عبر  أو  وتجهيزاته  سائلة  أو  صلبة  دة 

غازية من شأنها التأثير على صحة العملة أو التسبب  

 في إتالف هذه املنشآت أو تعطيل سيرها، 

إلقاء املياه املستعملة أو وضع النفايات التي من شأنها    -

الّراشحة طبيعيا   باآلبار  أو  العامة   بالصحة  األضرار 

 حة  واآلبار املحفورة والتنقيبات  واألنفاق  الّر اش

 145لفصل ا

 تعتبر الجرائم التالية خطيرة و ال يمكن إبرام الصلح بشأنها:   

االعتداء بأية حالة على السدود أو املنشآت املعدة لتعبئة   -

 املياه وحماية املدن،  

إلقاء مختلف املواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها  -

األضرار بالصحة العامة و البيئية داخل امللك العمومي  

 للمياه. 

القيام بأشغال وأنشطة متسببة بصورة مباشرة أو غير  -

اه ا ملجمعة بالسد ود وداخل منطقة مباشرة في تلويث املي

 االرتفاق حول السدود، 

إحداث أو تهيئة منشآت  لحصر املياه أو تزود غير مشروع  -

 باملياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة دون ترخيص،  

إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر ملوثة   -

 ومصنفة خطيرة بامللك العمومي للمياه،  

القيام بتدخل غير مشروع على منشآت التطهير وتجهيزاته    -

عبر تسريب أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها 

التأثير على صحة العملة أو التسبب في إتالف هذه املنشآت 

 يرها، أو تعطيل س

إلقاء املياه املستعملة أو وضع النفايات التي من شأنها    -

األضرار بالصحة العامة  أو باآلبار الّراشحة طبيعيا واآلبار  

 املحفورة والتنقيبات  واألنفاق  الّر اشحة 

االستغالل املباشر ملياه السدود ومنشآت التحويل من   -

 طرف الخواص،   

 131الفصل 

 تعتبر الجرائم التالية خطيرة و ال يمكن إبرام الصلح بشأنها:   

 ه وحماية املدن،  االعتداء بأية حالة على السدود أو املنشآت املعدة لتعبئة امليا -

إلقاء مختلف املواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها األضرار بالصحة العامة و    -

 البيئية داخل امللك العمومي للمياه. 

القيام بأشغال وأنشطة متسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث املياه ا  -

 ملجمعة بالسد ود وداخل منطقة االرتفاق حول السدود،  

ث أو تهيئة منشآة لحصر املياه أو تزود غير مشروع باملياه بمنطقة تحجير أو إحدا -

 منطقة صيانة دون ترخيص، 

إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر ملوثة ومصنفة خطيرة بامللك  -

 العمومي للمياه،  

بة القيام بتدخل غير مشروع على منشآت التطهير وتجهيزاته عبر تسريب أية مادة صل  -

أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحة العملة أو التسبب في إتالف هذه  

 املنشآت أو تعطيل سيرها، 

إلقاء املياه املستعملة أو وضع الفضالت التي من شأنها األضرار بالصحة العامة  أو    -

 باآلبار الّراشحة طبيعيا واآلبار املحفورة والتنقيبات  واألنفاق  الّر اشحة 

 االستغالل املباشر ملياه السدود ومنشآت التحويل من طرف الخواص،    - -

القيام بأشغال التنقيب عن املياه الجوفية النابعة وغير النابعة أو استغاللها    -

 بمناطق الصيانة أو التحجير دون ترخيص،   

 االعتداء على امللك العمومي االصطناعي للمياه  -



 
 

 

 

81 

التحويل   - ومنشآت  السدود  ملياه  املباشر  االستغالل 

طرف  و  من  املائية  للموارد  رشيد  الغير  االستعمال 

  الخواص،

الهياكل   - طرف  من  املائية  للموارد  املفرط  االستعمال 

 العمومية. 

النابعة    - الجوفية  املياه  عن  التنقيب  بأشغال  القيام 

أو   الصيانة  بمناطق  استغاللها  أو  النابعة  وغير 

 لتحجير دون ترخيص،  ا

 االعتداء على امللك العمومي االصطناعي للمياه  -

الجوفية النابعة وغير   القيام بأشغال التنقيب عن املياه  -

النابعة أو استغاللها بمناطق الصيانة أو التحجير دون  

 ترخيص،   

 االعتداء على امللك العمومي االصطناعي للمياه  -

 146الفصل  

من هذه املجلة،   145إيقاف األشغال املشار إليها  بالفصل  

التدابير   اعتبار  دون  ترابيا  املختص  الوالي  من  بقرار 

يمكنها   والتي  املختصة  السلط  بها  تأذن  التي قد  التحفظية 

وكذلك   كاملة  أو  جزئيا  املحدثة  املنشآت  تهديم  تشمل  أن 

 إرجاع املوقع إلى حالته السابقة

 146الفصل 

من هذه املجلة، بقرار   145األشغال املشار إليها  بالفصل إيقاف  

من الوالي املختص ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد  

تأذن بها السلط املختصة والتي يمكنها أن تشمل تهديم املنشآت  

 املحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع املوقع إلى حالته السابقة. 

 132الفصل 

من هذه املجلة، بقرار من الوالي املختص 132(131ل املشار إليها  بالفصل )إيقاف األشغا 

ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط املختصة والتي يمكنها أن  

 تشمل تهديم املنشآت املحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع املوقع إلى حالته السابقة. 

 

 

 


