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Abstract:  
Il y a assez d’eau sur la planète pour tous, y compris dans des territoires souffrant de 

sécheresse ponctuelle ou chronique. La « crise de l’eau » à laquelle la communauté 
internationale fait face actuellement est avant tout une « crise de gouvernance ». 

Sécuriser l’eau pour tous, en particulier pour les populations vulnérables, ne se résume 
pas simplement  une question d’hydrologie (quantité, qualité de l’eau et ressources et 
besoins en eau) et de financement. Il s’agit également d’un problème de bonne 
gouvernance.Cette étude  aborde la question de la gouvernance de l’eau en générale 
puisque La bonne gouvernance de l’eau constitue une condition de succès essentielle 
pour garantir le bien-être de tous, contribuer au développement économique et maintenir 
la planète bleue, mais également pour promouvoir la paix et la stabilité et le cas de la 
France  du point de vue de la gestion de la ressource au plan global et au plan local. Elle 
examine comment résoudre les conflits d’usage d’une ressource plus rare. 

  :ملخص
فاألزمـة المائيـة  .يتوفر كوكب األرض على نسبة مياه ما تكفي الجميع بما في ذلك المناطق التي تعاني من الجفاف العـابر أو المـزمن

فتــأمين الميـاه للجميــع وخاصـة الفئــات الضـعيفة والمهمشــة هـي ليســت  .التـي يواجههـا المجتمــع الـدولي هــي قبـل كــل شـيء أزمــة حوكمـة
  .وتمويلية ولكن تعتبر مسألة حوكمة جيدة )المائية واالحتياجاتكمية،نوعية الموارد المائية ( ولوجيةببساطة مسألة هيدر 

ومنه تهدف هذه الدراسة الى طرح مشكلة حوكمة المياه بصفة عامة باعتبارها شرط نجاح أساسـي لضـمان الرفاهيـة للجميـع وتحقيـق 
،ودراسـة التجربـة الفرنسـية مـن وجهـة نظـر ادارة  واالسـتقرارة الـى تعزيـز السـالم والحفاظ على الكوكب األزرق باإلضاف االقتصاديالنمو 

  .الموارد المائية على المستوى العالمي

  .األحواض الهيدروغرافية اإلدارة المتكاملة، الحوكمة المائية، :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة
ات والتشـاور ا والـذي يعتبـر مـن بـين أسسـه المعلومـلقد استخدم مصـطلح الحوكمـة بشـكل كبيـر منـذ حـوالي عشـرين عامـ    

العالقــة بــين الجهــات الفاعلــة وحــد مــن دور الدولــة وذلــك مــن أجــل التنســيق بــين  حيــث قــام بتغييــر  ،والمشــاركة والشــفافية
  .المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة واإلدارة

قــانون "(التــراث المشــترك لألمــة"مــع ضــمان حمايــة  كمــا أن الحوكمــة الجيــدة تعــزز التوزيــع العــادل للميــاه بــين المســتخدمين
الـيهم وفـي نفـس الوقـت يجـب   حيث ينبغي أن تسمح لجميع األطرف للتعبيـر عـن آرائهـم واإلسـتماع) 1992المياه لسنة 

ففي غياب حوكمـة عامـة فعالـة  إلدارة التـرابط بـين مجـال السياسـة ومسـتويات الحوكمـة يواجـه  .أن تكون اطار لحماية البيئة
  .صناع القرار العديد من العقبات في تنفيذ وتطوير اإلصالحات في قطاع المياه

ومن اجل اإلجابـة علـى مشـاكل تلـوث الميـاه وادارة المـوارد قامـت فرنسـا فـي بدايـة السـتينات بوضـع ادارة الميـاه عـن طريـق 
تعـرض فـي كثيـر مـن األحيـان والتـي ) 2006-1964(سنة من السياسات المائيـة  40األحواض الهيدروغرافية حيث تبنت 

  .كرمز للنموذج الفرنسي لإلدارة المتكاملة على مستوى األحواض الهيدروغرافية
ا للتجربـة الفرنسـية المتقدمـة فـي هـذا ومن خالل هذه األهمية التي حضي بها مفهوم الحوكمة وخاصـة الحوكمـة المائيـة  ونظـرً

 :جاءت إشكاليتنا على النحو التاليالمجال 
 ئ الحوكمة  التي اعتمدتها فرنسا إلدارة مواردها المائية؟ما هي مباد

  حوكمة المياه:أوال
يزداد تعقـد مهمـة السـاعين إليجـاد حلـول تقنيـة ناجعـة لمشـكالت الميـاه وهـذا مـا يـدعوهم الـى  بازدياد المنافسة على المياه

  .المشاكلالبحث عن حلول كفيلة بذلك وهو ما دعانا الى دراسة الحوكمة المائية كحل لهذه 
  :مقدمة ومفاهيم أساسية حول الحوكمة المائية .1

وهــي أحـد المجـاالت االقتصــادية التـي تبحـث فــي كيفيـة تعزيـز وتحفيــز اإلدارة " اإلدارة الرشـيدة"تعنـي الحوكمـة بصـفة عامــة 
الـى العمــل وزيـادة كفاءتهـا مــن خـالل مجموعـة مــن المبـادئ والخطـوط اإلرشــادية واآلليـات التـي ترمــي فـي مفهومهـا العــريض 

ومــن هنــا يمكــن القــول ان هنــاك العديــد مــن نقــاط االلتقــاء بــين حوكمــة  .علــى تخفيــف حــدة الفقــر وتحســين نوعيــة الحيــاة
  1 .وحوكمة المياه كمورد اقتصادي االقتصاديةالكيانات 

 حوكمـة" علـى تركيـزال تـم وقـد .المائيـة اإلدارة فـي العـالمي السـياق فـي نسـبياً  جديـداً  " الميـاه حوكمـة"مصـطلح  يعتبـركمـا 
 أن علـى " للميـاه العالمية الشراكة"شددت   عندما الهولندية الهاي مدينة في للمياه الثاني العالمي المنتدى خالل " المياه

  2". حوكمة أزمة أساسي بشكل هي المائية األزمة"
 من مجموعة  " على أنها " ياهالم حوكمة"   Le Global Water Partnership (GWP)ولقد عرفت الشركة العالمية للمياه 

 خـدمات وتـوفير المائيـة المـوارد وإدارة تنميـة لتنظـيم وضـعها يـتم التـي واإلداريـة واالقتصـادية واالجتماعيـة السياسـية األنظمـة
 ذلـك فـي بمـا ، التعريـف نفـس األخـرى المنظمـات مـن العديـد تاعتمـد وقـد". المجتمـع مـن مختلفـة مسـتويات فـي الميـاه
  3:للمياه الفعالة اإلدارة عليها تقوم التي المبادئ من رئيسيتين مجموعتين GWP)(و لقد اقترحت  الدولي البنك
 ،متسقة ومتكاملة عادلة، يجب أن تكون المناهج شفافة ،شاملة. 
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  مستديمةو  االستجابة وسريعة وفعالة الكمي للقياس قابلة تكون أن يجبالمردودية والعمليات. 
ــ اتخــاذ القــرارات المتعلقــة تحكــم و تراقــب األنظمــة التــي مــن ه هــي مجموعــةالميــا حوكمــةفــإن  وبــذلك     الموارد المائيــة  ب
وتحــت أي  علــى يــد مــن، كيــف، أي( أو بــاألحرى هــي عبــارة عــن  الكيفيــة التــي تــم بواســطتها اتخــاذ القــرارات إدارتهــا ، و 

الميـاه  فـي  مجـال إدارةالممارسـة  ) والتنفيـذ التنظـيملتصـميم و ( والمسـؤوليات األدوار ، و هذا يتعلق بكيفية  أخذ ) ظروف
 .السلطة التي يمارس من خاللها الرسمية وغير الرسمية المؤسسات العديد من تشملالتي و 

  :كما يندرج تحت حوكمة المياه مجموعة من المفاهيم
 حوكمـة توزيـع الميـاه" Gouvernance distribuée de l'eau :"ر الرسـمية الـذين هـي مـزيج مـن الهيئـات الرسـمية والغيـ

 ".الحكومية والمؤسسات المحلية المجتمعات بين الصلة على التركيز معيتواجدون من أجل إدارة الموارد المائية 

  فعالية حوكمة المياه" Gouvernance de l'eau efficace": هيكل حوكمة المياه التـي تكـون مفتوحـة وشـفافة ،تكامليـة
وهــي تعتبــر المبــادئ الالزمــة لحوكمــة ميــاه جيــدة والتــي تســاعد علــى  4".وأخالقيــةمتماســكة وموحــدة  و عادلــة  ،وتواصــلية

 .اتخاذ القرار السليم
  :كما يمكن تعريفها على أنها 

 مـن تحديـد هـي ببسـاطة أو المـائي التزويـد خدمـةو  الميـاه بـإدارة الخاصـة القرارات اتخاذ عملية في المؤثرة النظم مجموعة"
 المنـاطق فـي خاصـة هام سياسي عنصر على القرارات هذه تنطوي ما وغالبا وكيف، عليها يحصل ى ومت المياه على يحصل

 والثقـافي السياسـي الواقع عادة تعكس المياه حوكمة نظم فإن وبالتالي .محدودة مائية موارد حول تنافس بوجود تتسم التي
  5."والمحلي  والمتوسط الوطني المستوى على

 لمتكاملة للموارد المائيةعالقة حوكمة المياه باإلدارة ا .2
 المفهومـان يتضـمن حيـث ، واضـحة فيبـدوا أن هنـاك عالقـة" واإلدارة المتكاملـة للميـاه" حوكمـة الميـاه"أما عن العالقـة بـين 

 اإلدارة مفهـوم ويـوفر 1رقـم  الشـكل فـي موضـح هـو كمـا ، والبيئيـة واالقتصـادية والسياسـية االجتماعيـة وهـي أبعـاد أربعـة
 لتـوفير إطـاراً   وكـذلك مورداً  كونها المياه إدارة ويعالج المائية الموارد وإدارة لتنمية شمولياً   توجهاً  المائية اردللمو  المتكاملة
  .المائية الخدمات

 الطريقـة مـع ويتعامـل المائيـة، للمـوارد المتكاملـة اإلدارة تطبيـق خاللـه مـن يمكن الذي اإلطار " المياه حوكمة" مفهوم ويوفر
 الطبيعيـة(  المائيـة المـوارد إدارة  وتنظـيم مخصصـات بتحديـد المتعلقـة السياسـية األبعـاد تنفيـذ اللهـاخ مـن يـتم التـي

  6.)واالجتماعية واالقتصادية
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  العالقة الموجودة بين حوكمة المياه واإلدارة المتكاملة للموارد المائية: 1الشكل رقم 
  

  

  الماء

  

  

  الحوكمة

  

  
 .2ص ،مرجع سابق،عودة انسين،  الدايم عبد صفوت :المصدر

  الذي يرى ضرورة االستخدام العادل لموارد المياه للمنتفعين كافة حتى وإن كانت محدودة: فالبعد اإلجتماعي.  
 والذي يركز على اإلستخدام الكفء للمياه ودورها في النمو االقتصادي: البعد االقتصادي.  
 دماتها للمنتفعين على مستوى متساوالذي يشير الى ضمان وصول المياه وخ: البعد السياسي.  
 7.الذي يؤكد دوما تعزيز استدامة الموارد المائية وسالمة األنظمة البيئية: البعد البيئي  
 :أسباب ودواعي الحوكمة المائية .3

 :عدد من دواعي الحوكمة المائية التي لها أهمية خاصة وفيما يلي نعرض لها بالتفصيلهناك 

 كمة المائيةدواعي الحو ): 2(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  :،الحوكمة المائية،متاحة على الموقعوفاء لطفي:المصدر

24042012.pdf-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m ,le 23/03/2013, à 16:31  
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  زيادة الطلب على المياه   .أ 
السريع والتنمية االقتصـادية والتغيـر المجتمعـي مـن أهـم األسـباب التـي تـؤدي الـى شـح الميـاه والحاجـة السكاني يعتبر النمو 

  .الى حوكمة محسنة حيث أنها تمارس ضغطا متزايدا على المياه والموارد الطبيعية األخرى
  :زيادة التلوث  .ب 

،ومـن وجهـة نظـر حوكميـة يعتبـر )ة الطلـب علـى العـرضزياد(أهمية قضايا مثل التلوث عندما يكون هناك شح في المياهتزداد 
 االســتهالكية االحتياجــاتالتلــوث مــن نتــائج تزايــد الطلــب، وينبغــي مليــا قبــل اســتخدام تلــك الملوثــات ومناقشــتها فــي ضــوء 

  . والمتطلبات البيئية الملحة
  :تزايد الترابط بين النظم المائية وتعقيداتها  .ج 

،عنـدما تصـبح المـوارد المائيـة أكثـر تطـورا ،ويـزداد التعقيـد فـي الـروابط بـين مختلـف قد تتضاعف تحديات الحوكمـة الفعالـة 
فارتفـــاع مســـتوى الشـــك والتغيـــر فـــي وجـــود الميـــاه والطلـــب عليهـــا والمـــرتبطين  .اســـتخدامات الميـــاه ومســـتخدميها ونظمهـــا

ذات خصــائص جديــدة ال يمكــن  بالهيكليـات المجتمعيــة والسياســية المعقــدة التــي نمــت حــول الميــاه ،أديــا الــى نظــم معقــدة
  .التنبؤ بها

وذلـك ألنــه يحـد مـن فعاليـة نمــاذج  كمـا يعتبـر هـذا التعقيـد دافــع مهـم للمزيـد مـن الحـوار والتفــاوض بـين مسـتخدمي الميـاه،
 .القيادة والتحكم من أعلى الى أسفل

  : تزايد الشك المتعلق بتغير المناخ  .د 
ذلــك مــن خــالل حــدوث أحــداث كارثيــة مثــل الفيضــانات وموجــات الجفــاف تــأثير علــى المــوارد المائيــة و للتغيــرت المناخيــة 

كمـا .وحدوث تغيرات زمنية ومكانية فـي أنمـاط هطـول األمطـار كـل هـذا يـنعكس علـى أنمـاط معـدالت تـوافر المـوارد المائيـة
جهـة تحـدي التغيـرات ومن وجهة نظر الحوكمـة فـإن موا .سيكون هناك زيادة في عدم القدرة على التبؤ بتوافر الموارد المائية

  .المناخية يمكن من خالل أخذ تزايد الشك بالحسبان عند التخطيط للخدمات المائية وادارة الموارد المائية
  :مبادئ إدارة الموارد المائية والحوكمة المائية الفعالة .4

  :مبادئ إدارة الموارد المائية   .أ 
يهـا إدارة المـوارد المائيـة يمكـن تطبيقهـا علـى نطـاق واسـع، ال توجد وصفة عالمية، فـبعض المبـادئ األساسـية التـي تعتمـد عل

فبغض النظر عـن ظـروف السـوق ومسـتوى التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة للمنطقـة ،و مـع ذلـك يبقـى تطبيـق هـذه المبـادئ 
خـذ بعـين بعيدة كل البعد لتكون عالمية ألن العوامل تختلـف حسـب الـدول أو المنـاطق، ففـي الممارسـة العمليـة يجـب أن يأ

 طبيعــة وشــدة المشــكلة المرتبطــة بالمــاء،: االعتبــار المتغيــرات  التاليــة فــي تطبيــق الــنهج المســتمد مــن المبــادئ األساســية
  :، ومنه يأخذ أشكال مختلفة ومتنوعة...... الظروف الطبيعية الطبيعة الثقافية، القدرات، الموارد البشرية،

 : ) (Dublinمبادئ دبلن    .أ 
،كـل واحـدة منهــا تطبـق فــي  ديـد مـن المنــاهج والمبـادئ التوجيهيــة العامـة الخاصـة بــإدارة المـوارد المائيـةلقـد تـم تحديــد الع

ولقـد قـدمت بعـد دراسـة معمقــة ضـمن عمليـة تشـاور دوليـة بلغــت . ،وتعتبــر مبـادئ دبلـن مفيـدة بشـكل خــاص مجـال محـدد
حيث كانـت تهـدف إلـى تشـجيع تطـوير .1992عام أقصاها في المؤتمر الدولي حول المياه والبيئة الذي عقد في دبلن في 
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ولكـن هـذه المبـادئ هــي أبعـد مـن أن تكـون غيــر  .المفـاهيم والممارسـات التـي تعتبـر أساســية لتحسـين إدارة المـوارد المائيـة
  8.قابلة للتغيير، بالعكس يجب تحديثها بانتظام واالستفادة أكثر في ضوء الدروس المستخرجة من تفسيرها وتنفيذها

 : Dublinدئ األربعة ل ـالمبا -
 .،للتنمية والبيئة المياه العذبة هي مورد محدود، وأساسي للحياة .1
،متخـذي القـرار علـى جميـع  المخططين،  يجب أن تستند التنمية وإدارة المياه على مقاربة تشاركية تشمل المستخدمين .2

 .المستويات
 .للمرأة دور مركزي في ادارة واالحتفاظ بالمياه .3
 .،للماء بعد اقتصادي ولهذا يجب اعتباره كسلعة اقتصادية ع االستخدامات المتنافسةبالنسبة لجمي .4
،قيمة الماء تتبلور فـي االسـتخدامات المختلـة والـذي يعتبـر أمـر هـام  كما من المهم معرفة الفرق بين القيمة والسعر للماء    

،سواء من خـالل وسـائل تنظيميـة أو اقتصـادية،   "لةتكلفة الفرصة البدي"في إطار مفهوم (لترشيد تخصيص هذا المورد النادر 
  . 9كما أن تحديد سعر المياه يعود إلى تطبيق أداة اقتصادية من أجل توجيه السلوك إلى الحفاظ واالستخدام الرشيد للمياه

 :مبادئ الحوكمة المائية الفعالة  .ب 
وميـة ومختلـف الناشـطين فـي مؤسسـات المجتمـع تقتضي الحوكمة المائية الفعالة وجود  التزام مشترك من قبل الـدوائر الحك

المنهجيـــات الواجـــب اتباعهــــا وكيـــف يجـــب أن يكــــون األداء الـــى  المبــــادئ  حيــــث تـــم تقســـيمالمـــدني والقطـــاع الخـــاص 
 10:والتشغيل

  

  

  

   

  

 :منفتحة وشفافة .1
ويجــب أن تكــون . عبعلــى المؤسســات المائيــة ان تعمــل بطريقــة منفتحــة و شــفافة، مســتعملة لغــة يفهمهــا عامــة الشــ يجــب 

  .قرارات السياسات المائية شفافة ،وخصوصا فيما يتعلق بالصفقات المالية
 :شاملة وصريحة .2

مــن خــالل كافــة مراحــل دورة ادارة مشــروع الميــاه، مــن تشــكيل الرؤيــة الــى التنفيــذ والتقيــيم، يجــب أن تكفــل مشــاركة واســعة 
) مـن نفــس المسـتوى الحــوكمي كـالتخطيط داخــل وحـدة مــا(فقــيويجـب علـى الجهــات المعنيـة الرئيســية اإلبقـاء علــى حـوار أ

  المنهجيات: أوال

 منفتحة وشفافة شاملة وصريحة مترابطة وتكاملية منصفة وأخالقية



 

 

 163 
 

  JFBE 2018   

بين المستويات المختلفة أي بين المعنيين مـن المجتمـع المحلـي والبلـديات وربمـا الحـوض المـائي أو حتـى علـى (وعمودي 
  ).مستوى الدولة

  :مترابطة وتكاملية .3
في الحسبان جميع مسـتخدمي الميـاه رجـاال يجب على المؤسسات المائية عند تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج أن تأخذ 

  .أو نساءا  والمحتملين والعوامل الخارجية
نصفة وأخالقية .4 ُ   : م

يجـــب اإلنصـــاف بـــين جميـــع الجهـــات المعنيـــة والمســـتخدمين وايـــالء عنايـــة خاصـــة بـــالحقوق واالحتياجـــات للفئـــات حيـــث 
مـن الفقـر كمـا ينبغـي اإلنصـاف فـي تطبيـق   المحرومة والمهمشة مـن المجتمـع  ويجـب أن تهـدف االسـتراتيجيات للتخفيـف

العقوبات المتعلقة بسلوك فاسد أو ممارسات ضارة، ومن الضروري أن تسـتند نظـم الحوكمـة المائيـة الـى المبـادئ األخالقيـة 
 .للمجتمع المعني والى حكم القانون

  
  
  
  
  
  

ُسائل .1  :م
،كمـا يجـب أن تكـون االدوار التشـريعية وتشـرح أفعالهـا  حيث ينبغي أن تكون المؤسسـة المعنيـة بالميـاه متحملـة للمسـؤولية

والعمليات التنفيذية واضحة وفي حالـة خـرق القواعـد يجـب تحديـد العقوبـات وآليـات تنفيـذ التحكـيم لضـمان الوصـول الـى 
  .حلول مرضية لقضايا المياه

 :ُكفؤ .2
يـة المتعلقـة بـالموارد المائيـة مـن ناحيـة والكفـاءة أي يجب تحقيق التوازن بين مفاهيم الكفاءة السياسية واإلجتماعيـة والبيئ   

  .إلقتصادية البسيطة من ناحية أخرى كما ال يجوز أن تعيق النظم الحكومية األفعال الضروريةا
  :متجاوب ومستدام .3
ون كمـا يجـب ان تكـ.يجب أن تكون السياسة المائية قائمة على الطلب المائي وتقييم األثر المستقبلي والخبرة السـابقة    

وينبغـي أن ينظـر إلســتدامة . السياسـات المائيـة مبنيـة علــى حـوافز لضـمان تحقيـق مكاســب اجتماعيـة واقتصـادية عنـد اتباعهــا
  .الموارد المائية على المدى البعيد كمبدأ موجه

  :كما أنه من أجل تحقيق الحوكمة الرشيدة يجب مراعاة تطوير بيئة تمكينية مناسبة كما هو موضح في الشكل التالي

  األداء والتشغيل: ثانيا

 متجاوب ومستدام كفؤ ئلمُسا
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باتخـاذ القـرار جماعيـا كمـا يجـب تطـوير المؤسسـات الفعالـة ة اإللتزام   حيث يجب أن تكون األطراف المعنية متقبلة لضرور 
 11.ويجب أن تكون األطر السياسية والتشريعية والتخطيطية مناسبة لألهداف التي يتم السعي الى تحقيقها للمنفعة العامة

  ةمفاتيح الحوكمة الرشيد): 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

 5،مرجع سابق،ص عودة نانسي،  الدايم عبد صفوت :المصدر
  :تحديات الحوكمة المائية .5

  :تختلف تحديات الحوكمة في طبيعتها منها 
 التجزئة اإلقليمية والمؤسسية لقطاع المياه. 
 حوكمة متعددة المستويات. 
 تدني قدرات مختلف مختلف الفاعلين على المستوى المحلي. 
 والمسؤوليات عدم وضوح األدوار. 
 تحدي توزيع االستعماالت .                                      

 2009سـنة  « Gérer l’eau pour tous »" إدارة الميـاه للجميـع"وكمـا هـو مبـين فـي تقريـر  منظمـة التعـاون والتنميـة     
هــذا باإلضــافة الــى  ،ب األحيــان مشــكلةبـأن قلــة اإلدارة الماليــة وعــدم وجــود تخطـيط اســتراتيجي طويــل األمــد تعتبــر فــي غالـ
  .ضعف التنظيم االقتصادي وأجه القصور المتعلقة بتطبيق األطر القانونية والتنظيمية

فال يوجد قانون أو معيار وحيد قابل للنقل بين الدول وال عالجا لتحسين الحوكمة فـي قطـاع الميـاه فبـالعكس فمـن األهميـة 
  12.باالعتبار الخصوصيات المحلية أن يتم تعزيز حلول محلية التي تأخذ 

 حوكمة المياه في فرنسا :ثانيا
  :إدارة المياه في فرنسا .1

ـــاه فـــي فرنســـا معقـــًدا ، وذلـــك لتنـــوع العوامـــل المتدخلـــة علـــى عـــدة مســـتويات  المســـتوى المركـــزي ( يعتبـــر نظـــام إدارة المي
ا فـي إدارة ) المسـتوى المركـزي(ئـة ، حيـث تلعـب وزارة تهيئـة االقلـيم و البي)للحـوض، المنطقـة، القسـم ، البلديـة ً ا أساسـي دورً

  13:المياه و تقوم بالتحليل عن طريق ثالث وظائف
  .فهي مكلفة بالتنسيق بين الوزارات في مجال المياه -
 .ضمان حماية وكاالت المياه -
 .لديها مهمة فعالة كشرطة للمياه الجوفية و السطحية، و كذا محاربة الفيضانات -
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 .التعاون على المستوى الدوليلومات، و عالمكما تهتم بالبحث و  -
تعتبــر مســؤولة عــن الخــدمات المرتبطــة بالميــاه فــي فرنســا ، و لــديهم االختيــار بــين ) أو االقليميــة(أمــا الجماعــات المحليــة 

  طريقة االدراة المباشرة أو المفوضة  
    : قوانين المياه بفرنسا تشريعات و  .2
   :القوانين الفرنسية للمياه -أ

  ولكـن إصـالح.1992و 1964،تـم صـياغتهما علـى التـوالي عـامي  إدارة الميـاه فـي فرنسـا لقـانونين أساسـيين  يخضـع تنظـيم
 فهـي تهـدف أساسـا لموائمـة أنظمـة إدارة الميـاه علـى المسـتوى األوروبـي: 2001القـانون الفرنسـي للمـاء لديـه مخطـط لعـام 

قــوانين أخـرى تكمــل هــذه  ، وفــي األخيـر.1989عــام  فنوعيــة ميـاه الحنفيــة منظمــة بموجـب مرســوم صـادرعـالوة علــى ذلـك .
ـــين )  1995لســـنة  Barnier قـــانون (فهـــي تخـــص بصـــفة أساســـية معلومـــة المســـتهلكين : القواعـــد ـــة ب والعالقـــات التعاقدي

  14). 1995عام  Mezeaudو  Barnier , Sapinقانون ( البلديات وشركات خدمات المياه 
   1964ديسمبر  16قانون: 

،مفهـوم  أحـواض فرنسـية، فيـروج داخـل كـل حـوض 6قانون فيمـا يخـص المـاء، يـنظم إدارة الميـاه مـن خـالل  يعتبر أول أكبر
التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى " يــدفع –الملــوث " ويــنص كــذلك علــى مبــدأ . فــي مصــلحة الجميــع "اإلدارة العامــة للمــاء"

  15. كما أن إدارة الماء مخصصة لوكالة مياه داخل كل حوض.نوعية المياه 
   1992جانفي  3قانون: 

حمايتــه،تعزيزه ."تراثــا مشــتركا لألمــة" حيــث أن المــاء يصــبح :هــو امتــداد وتكملــة للقــانون األول كمــا أنــه يشــكل نقطــة تحــول
  .وتطوير استخدام موارده هو من المصلحة العامة

،كميـة  ايـة الـنظم البيئـة المائيـةكمـا يعـزز مبـدأ حم. "احتـرام البيئـة الطبيعيـة" فـي الجوانـب التاليـة  1964فهـو يعـزز قـانون 
 جمــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصــحي 2005بوجــه الخصــوص يصــبح مــن الضــروري حتــى عــام و . مــوارد المائيــةونوعيــة ال

توســيع صــالحيات الســلطة بــين المســتخدمين وأصــحاب المصــلحة و ،باإلضــافة إلــى ذلــك،يعزز هــذا القــانون مبــدأ التعــاون 
،وضــمان وصــول نتــائج  كمــا يهــدف أيضــا إلــى تســهيل الحصــول علــى المعلومــة.يــاهالمحليــة للصــرف الصــحي وإدارة الم

يسـمح هـذا كمـا  .ويـتم إعالنهـا" حيـث أنهـا تكـون مفهومـة للجميـع" المراقبة الصـحية الـى رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي 
  16.القانون للجمعيات بأن يصبحوا طرفا في مجال شرطة المياه

 :جديد لموارد المياه نظام تخطيط شامل ،كل حوضكما يقدم هذا القانون على مستوى  
 لمخطط الرئيسي لتنمية وادارة المياه ا)d’Aménagement et de gestion des Eaux Directeur: ( Schéma  SDAGE 

هــو األداة الرئيســية لتنفيــذ الخطــة الفرنســية فــي مجــال الميــاه وهــو  SDAGEيعتبــر المخطــط الرئيســي لتنميــة وادارة الميــاه 
بـين كـل المسـتخدمين  ابـة اداة تخطـيط التـي تحـدد لكـل هيـدروغرارفي التوجهـات الرئيسـية إلدارة متوازنـة للمـوارد المائيـةبمث

  . )،المزارعين والصناعيين المواطنين(
كمـا يحـدد أيضـا الترتيبـات واألحكـام   2015بحلـول عـام " حالة جيـدة"فمن بين األهداف العامة لهذا المخطط هو تحقيق 

  .لمنع التدهور وضمان حماية وتحسين وضع المياه والبيئات المائية من أجل تحقيق االهداف البيئيةالالزمة 
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ـــة  SDAGEولقـــد اعتمـــد  ـــرة  2009مـــع نهاي ـــم تعـــاد دورة اإلدارة مـــرة أخـــرى لمـــدة ســـتة  2015-2010ويغطـــي الفت ث
  17.سنوات وهكذا 

 18:الى ثالث نقاط SDAGEوعلى وجه التحديد تطرق 
،وتحليل اآلثـار المترتبـة علـى اإلجـراءات المعتمـدة سـابقا لتحديـد القضـايا  تحديد حالة البيئة:Diagnosticالتشخيص  -

 .في كل حوض
 .SDAGEفي ضوء هذه القضايا يتم تحديد األهداف التي يجب تحقيقها من خالل أحكام :  Objectifs األهداف -
تخاذهـا لتحقيـق االهـداف وتحديـد متطلبـات التدابير الملموسة الواجب ا SDAGEحيث يحدد : Mesuresالتدابير  -

 .األداء
  19:مبادئ توجيهية أساسية 5كما أنه يحدد أيضا 

 .ادارة المياه كمصلحة للجميع وتطوير التضامن بين المستخدمين -
 .مكافحة التلوث الستعادة والحفاظ على التراث الطبيعي من أجل الصحة العامة ونوعية المياه -
 .سات المواطنين اتجاه البيئةتغيير العادات وتعزيز ممار  -
 .تطوير المعارف حول البيئات المائية -
  .السيطرة والوقاية من المخاطر -
 مخططات تنمية وإدارة المياه : (Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux). SAGE 

فت مخططات تنمية  وات تخطـيط مصـممة ألن أد"علـى أنهـا  1992في قانون الميـاه لسـنة " SAGE" المياه وإدارةلقد عُرّ
 من الجهات الفاعلة اإلقليمية ،حيث تعـرف القضـايا الرئيسـية، واالقتراببشكل أفضل الظروف المحلية  االعتبارتأخذ في 

 20" ذات األولوية ،قواعد اإلدارة وخطة العمل االستخدامات
الدولــة والســـلطات المحليـــة التـــي تضــم ممثلـــين عـــن ) CLE(مــن قبـــل لجنـــة الميــاه المحليـــة  "SAGE" ولقــد تـــم تطـــوير 

  .والمستخدمين والتي تسيطر عليها وكالة المياه
  21:فهو يحدد األولويات التي ينبغي معالجتها مع األخذ بعين اإلعتبار ما يلي

 .حماية البيئة المائية -
 .احتياجات تنمية الموارد المائية -
 .التطور المحتمل للمناطق الريفية -
 .البيئة الحضرية واإلقتصادية -
 .وازن الواجب تحقيقه بين اإلستخدامات المختلفة للمياهالت -
 .المعوقات والقيود اإلقتصادية -
  يضــع المعـــايير الفرنســـية لنوعيـــة ميـــاه  "بالميـــاه المخصصــة لالســـتهالك البشـــريالمتعلـــق "  :1989جـــانفي 3مرســوم،

الميـاه الخامـة المسـتخدمة إلنتـاج ،معـايير نوعيـة  مراقبـة نوعيـة ميـاه الحنفيـة شـروط 03-89المرسـوم  كمـا يحـدد. الحنفيـة
 .قواعد النظافة المطبقة على منشآت توزيع مياه الشرب وقواعد حماية مستجمعات المياه مياه الشرب،
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  :لوائح أخرى تتعلق بالمياه المعدنية ومياه الشرب المعبأة مسبقا
 المستعملة في الغذاء لمراقبـة النوعيـة، يتضمن أحكاما تتعلق بالمسؤولية في إطار امتثال المياه: قانون الصحة العمومية -

 .ونظام الحماية
فهـو يضـع شـرط للبلـديات إلعـداد تقريـر سـنوي : يطـور معلومـات المسـتهلك:  1995فيفـري  02لـ   Barnierنون قا -

 .عن السعر ونوعية الخدمات العامة في مجال المياه
   1995فيفري  08لــ  Mazeaudو  1993جانفي  29لـ   Sapinقوانين  -

،وعلـى وجـه الخصـوص تهـتم بمضـمون  ينظم العالقات التعاقدية بـين البلـديات والشـركات المنظمـة للخـدمات العامـة للميـاه
 22.ونماذج العقود

  نقل التوجيه األوروبي :2004أفريل  21قانون)DCE( إلى القانون الفرنسي. 
  تـوفير : لقـد جـدد السياسـة المائيـة بأكملهـا فمـن بـين أهدافـه حـول المـاء واألوسـاط المائيـة :2006ديسـمبر  30قانون

،تحقيـق المزيــد مـن الشـفافية فــي  ،تحسـين فرصــة الحصـول علـى الميــاه)DCE(الوسـائل لتحقيـق أهـداف التوجيــه األوروبـي
 -: ن فـي،كمـا قـدمت تطـورين هـامين والمتمـثال سير الخدمات العامة للمياه ، كذلك تجديد تنظيم الصيد في المياه العذبة

تكيــف ادارة المــوارد المائيـــة مــع التغيــرات المناخيــة كمــا قامـــت  االعتبــاراالعتــراف بحــق الجميــع فــي المــاء واألخـــذ بعــين 
 ONEMA.(23(نظام التمويل لوكاالت المياه وانشأت الديوان الوطني للماء واألوساط المائية بإصالح

  :تحوالت السياسة المائية -ب
،يسـتجيب  ألهميـة و  2002-2001مائية، تم دارسة مشـروع قـانون مـن طـرف البرلمـان فـي في إطار تحوالت السياسة ال

  :مواءمة  التشريعات المتعلقة بالمياه في أوربا ، وكذا ثالثة أهداف رئيسية هي
يـد تعزيز الشفافية و الديمقراطية، وتلبية توقعات المستهلكين الذين يرغبون في المزيد من التضامن و اإلنصـاف فـي تحد -

  .أسعار المياه
  . نظام رسوم و كاالت المياه بإصالح، وذلك "  Polleur ,Payeur -الملوث يدفع" تعزيز تطبيق مبدأ  -
ا، زيــادة فعاليــة عمــل الدولــة و مؤسســاتها العامــة، و هــذا مــن شــأنه بــين الحــين و اآلخــر تعزيــز رقابــة البرلمــان علــى  - و أخيــرً

  .كل خمس سنوات، وتعزيز قدرات شرطة المياه لتدخلنظام رسوم وكاالت المياه و برامجه ل
  :دور أوروبا في صياغة القوانين الفرنسية -ج

  Cadre Européenne sur l’eau-La Directive (DCE) 2000أكتوبر  23التوجيه األوربي حول الماء  

 االتحــادعضــوا فــي  27يضــع إطــار اســتراتيجي للسياســة المائيــة ويهــدف إلــى وضــع جــدول زمنــي وأســلوب عمــل مشــترك  لـــ 
  :األوروبي كما يضع الزامية الحصول على النتائج التالية

  .، الجوفية  و الساحليةيةالسطح : المياه لجميع 2015بحلول عام  حالة جيدة تحقيق  -
ت المطالبــة بتحســين النوعيــة الكيميائيــة للميــاه وذلــك بالحــد مــن تــدهور نوعيــة الميــاه الجوفيــة والتقليــل مــن طــرح فضــال -

  24 .2020بحلول عام المواد األولية في المياه السطحية 
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جـــزء كبيـــر مـــن القـــانون الفرنســـي حـــول الميـــاه مســـتوحى مـــن العديـــد مـــن توجيهـــات اللجنـــة األوربيـــة ، و علـــى وجـــه وهنـــاك 
  25:الخصوص  مايلي

ميــاه الصـــالحة الــذي و ضــع معـــايير نوعيــة الميــاه الســطحية الموجهــة النتــاج ال 1975جــوان  16التوجيــه المــؤرخ فــي  -
  .للشرب

 .المتعلق بالنوعية المطلوبة لمياه السباحة 1975ديسمبر  08التوجيه المؤرخ في  -
 .المتعلق بحماية المياه الجوفية ضد التلوث الذي تسببه بعض المواد الخطرة 1979ديسمبر  17التوجيه المؤرخ في  -
  .جهة لالستهالك البشريالمتعلق بنوعية المياه المو  1980جويلية  15التوجيه المؤرخ في  -
 .المتعلق بمعالجة المياه المستعملة في المناطق الحضرية 1991ماي  21التوجيه المؤرخ في  -
 .المتعلق بحماية المياه ضد التلوث الناتج عن النترات ذات المصدر الزراعي 1991جوان  14التوجيه المؤرخ في  -
 .المياه الموجهة لالستهالك البشريالذي يعالج نوعية  1998نوفمبر  03التوجيه المؤرخ في  -

هــذه التوجيهــات ليســت موجهــة مباشــرة للــدول األعضــاء لكــن يجــب أن تتــرجم فــي الحقــوق الوطنيــة فــي الشــروط واآلجــال 
  . المحددة في النصوص

 :في فرنسا  حوكمة المياه .3
ر ويسـمى ايضـا المسـتجمع لحـوض المنحـديعـرف و   أحـواض ايدروغرافيـة) 06(حـول سـتة    فرنسـا فـي الميـاه حوكمة  تدور 

  .محيط,بحر , بحيرة ,مجرى مائي : هو جزء من اقليم محدود بخطوط قمة اين المياه تغذي مصب مشترك ,المائي 
  "يعتبر التنظيم في قطاع المياه في فرنسا وطنيا ولكن سياسات المياه تعتبر غير مركزيـة علـى مسـتوى األحـواض المنحـدرة 

Bassins versants."  
،التنميــة  وزارة البيئـة :ع المــاء الـى العديـد مــن األنظمـة فـي فرنســا أيـن نجـد تطبيقهــا تحـت رقابـة وزرات مختلفــةكمـا يخضـ
التوظيـف  وزارة العمـل، ،الشـؤون الريفيـة والتخطـيط المكـاني، ،الصـيد ،التغذيـة ،النقـل والسـكن ،وزارة الزراعـة المسـتدامة
 26.وزارة المالية والصحة،

"   أو "  Bassins Versants األحـواض المنحـدرة"منـاطق جغرافيـة تسـمى ) 06(ة إلـى سـتة األنهـار فـي فرنسـا مقسـم
ميـوز ،  -كـورس ، الـراين  -البحـر األبـيض المتوسـط -أحـواض الـرون: ، هـذه األحـواض السـتة هـي "األحواض االيدروغرافية

  .بيكرادي –غارون ، و أرتوا  –نورماندي ،أدور  -بريتان، السين -اللوار
ـــا خمســـة أنهـــار كبيـــرة هـــي و هـــي تت لتـــي تضـــاف إليهـــا مجموعـــة الـــرون ، الـــراين، اللـــوار، الســـين ، وغـــارون ، وا: وافـــق تمامً

النهــر مــع جميــع روافــده ، و كــل تيــارات : المســقية مــن خــالل نفــس النظــام االيــدروغرافي   مجموعــة األراضــياألحــواض و 
تركيبتــه  مترســبة و تســاهم فــي تــدفق النهــر، ويكتســب المــاءهــذه األراضــي تجمــع ميــاه األمطــار ال ،. الميــاه التــي يغــذيها 

الكيمائيـة ، و يعكــس العمليــات و األنشـطة البشــرية التــي تحـدث هنــاك فــي داخـل نفــس الحــوض ، جميـع الميــاه المجتمعــة 
ا مشترًكا نحو نفس البحر ً ا طبيعي  .تتبع بفعل التضاريس انحدارً
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ـا متماسـ ً ـا بيئي لمعدنية،النباتيـة و المـاء، األرض، المـواد ا: ًكا يتكـون مـن عـدة عناصـر هـي يشكل الحوض االيـدروغرافي نظامً
 1964فمنـذ : لهذا كان من المنطقي أن تكون سياسة إدراة المياه فـي فرنسـا منظمـة حـول هـذا اإلطـار الطبيعـيو . الحيوانية

  .يمثل الحوض االيدروغرافي حجر الزاوية لسياسة المياه في فرنسا
)  لجـان الحـوض ووكـاالت الميـاه: أنظر إلى جهات الحـوض( لجنة الحوض و وكالة المياه :  هتين ويتوافق مع كل حوض ج

 27 .هما المسؤولتان عن إدارة و حماية المائية على مستوى هذا الحوضو 
 :فحوكمة كل حوض هيدروغرافي يمكن ايجازها على النحو التالي

  حوكمة األحواض عن طريق وكاالت المياه): 4(الشكل رقم 

    
 

                                

                                                                                     

                    

  

  

                                                                                                  

  
ــا مــا تســمى حيــث أن ال       وذلــك ألنهــا الهيئــة " برلمــان المــاء"مناقشــات تجــرى علــى مســتوى لجنــة الحــوض والتــي غالب

يـتم اضـفاء الطـابع الرسـمي للقــرارات مـن قبـل مجلـس اإلدارة والتـي تنبثـق مــن حيـث   « l’organe délibératif »التداوليـة 
ن طريــق وكالـة الميــاه والتــي تعتبـر نــوع مــن الســلطة لجنـة الحــوض والتــي تضـم ممثلــي الوكــاالت ويـتم تنفيــذ هــذه القـرارات عــ

  28.التنفيذية
  : التنظيم المؤسسي لقطاع المياه  .أ 
  فيما يتعلق بسياسة المياه ،يكون للدولة دور المنظم : الدولة"régulateur  " وتمارس دور شرطة الميـاه وتحـرص ،

ض محطــات التصــفية و التطهيــر، كمــا تحــرص علــى علــى احتــرام معــايير نقــاوة الميــاه الصــالحة للشــرب الموزعــة، ومعــايير رفــ
احتـــرام قــــوانين إســــناد العقــــود مـــن طــــرف الجماعــــات المحليــــة أو االقليميــــة إلـــى المؤسســــات الخاصــــة ، و الشــــفافية مــــع 

  . المستخدمين ، فالدولة تكفل التضامن بين المستخدمين،  و التناسب بين األحواض ، و الحصول على المياه للجميع
 ني للمياه و األوساط المائية الديوان الوط) : L’ONEMA(  

مســؤولة عــن درايــة وحراســة الدولــة   الــذي هــو عبــارة عــن هيئــة وطنيــة  L’ONEMAالـوزارة المكلفــة بالبيئــة تعتمــد علــى 
ويطلـق عليـه ( 2006للمياه و األوساط المائية ، وقد أنشأت هذه المؤسسـة بموجـب قـانون الميـاه و األوسـاط المائيـة لعـام 

  الممثلين

 القرار

Représentants 
                        

  الممثلين

  يقرر

  لجنة الحوض
Comité de bassin 

 وكالة المياه مجلس اإلدارة

 المستخدمين    المنتخبين   اإلدارة  

Elus    Usagers   Administration 

 
Moriarty (IRC)  et autres,opcit,p10 :المصدر   

  تصويت التوجيهات
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،كمـا اسـترجع هـذا الـديوان أيضــأ المهـام القديمـة للمجلـس األعلـى للصــيد، وقـد تـم تنظيمـه علـى ثــالث )  LEMA أيًضـا
  .المديرية العامة على المستوى الوطني، التفويضات بين المناطق، خدمات األقسام: مستويات 

  29:ويؤمن الديوان الوطني للمياه و األوساط المائية المهام األربعة التالية 
  .و توجيه برامج البحث"  hydro-systèmes"وير المعارف حول أنظمة الريتط -
حيــث يـؤمن الــديوان القيــادة الوطنيــة للنظــام : تـوفير المعلومــات حــول المــوارد المائيـة و األوســاط المائيــة و اســتخداماتها  -

   ,(SIE)الوطني حول المعلومات المتعلقة بالمياه 
ان تشخيصــات الدولــة للميـاه و األوســاط المائيـة ، ويســاهم فـي تخطــيط السياســات حيـث ينســق الـديو :النشـاط االقليمــي -

، ويـوفر مسـاعدة تقنيـة ألعمـال إدراة الميـاه داخـل  )(SDAGE, SAGE programmes de surveillanceاالقليميـة للميـاه  
 .االقليم ، على سبيل المثال المطاعم في األوساط المائية

 30: اللجنة الوطنية للحوض 
مكان مشاركة الجهات المرتبطة بمجال المياه علـى المسـتوى الـوطني يرأسـها أحـد  (CNE)اللجنة الوطنية للحوض ل تمث

أعضــاء البرلمــان يســمى الــوزير األول ، و يجمــع بــين ممثلــي المســتخدمين، الجمعيــات، و تعاونيــات االقلــيم والدولــة، وكــذا 
ب لتوجيهات السياسـة الوطنيـة للحـوض ، وتقـوم اللجنـة بإعطـاء األشخاص ذوي المهارة ، ورؤساء لجان األحواض، وتستجي

، وحـول مشـروعات اإلصـالح ، ومشـروعات مخططـات ) قـوانين ، و توجيهـات(أرائهـا حـول المشـاريع و النصـوص القانونيـة 
  .  العمل الحكومية

مـع )  LEMA ( 2006، وعرفت اللجنة توسعات بموجـب قـانون الميـاه لعـام  1964أنشأت هذه اللجنة خالل عام    
أسـعار الميــاه، ونوعيــة خـدمات الميــاه و التتطهير،وانشــاء اللجنـة المتعلقــة بنظــام  انشـاء لجنــة تشـاورية  القتــراح اآلراء حــول 

   .وقد ارتفع عدد األعضاء استجابة للتكيف مع تطور التحديات و المهام الجديدة،   (SIE)المعلومات حول المياه 
  وكاالت المياه :  

، وذلــــك علـــى مســـتوى كـــل حــــوض "وكـــاالت الميـــاه"وكـــاالت ماليــــة للحـــوض تســـمى  6أنشـــأت  1964انون بموجـــب قـــ
ايــدروغرافي ، وهــي عبــارة مؤسســات عامــة مكلفــة بتمويــل سياســة الميــاه تحــت وصــاية الــوزارة الكلفــة بالبيئــة، وتمتــع هــذه 

الرسـوم المفروضـة علـى  مسـتخدمي الميـاه ،  الوكاالت باستقاللية مالية ، ولـديها وسـائل ماليـة خاصـة بهـا تتحصـل عليهـا مـن
  .   الجوفيةكمية و النوعية للمياه السطحية و ومجال تدخلها يغطي االدارة ال

  31:وتتمثل أعمال الوكالة في 
  .الرسوم، الضرائب على اقتطاعات المياه  والتلوث:  الضريبة البيئية -
لألعمـــال و االســـتثمارات، مـــع وضـــع سياســـة الميـــاه و تتمثـــل فـــي اإلعانـــات والقـــروض الموجهـــة : المســـاعدات الماليـــة -

 .ةحيز التطبيق والمسجلة في برنامج مقاييس الحوض و برنامج التدخل الخماسي للوكال  )SDAGE(الموجهة من طرف
شـبكات المقـاييس و المعطيـات، الدراسـات ، ( وذلـك باالنتـاج، وادمـاج المعـارف : تحريك حكومـة الميـاه فـي الحـوض -

لجـــان األحـــواض، ( ، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار عمـــل جهـــات المســـؤولة عـــن بـــاألحواض ...) ، والبحـــث، الخبـــرات، التنـــؤ
 ). اللجان الجغرافية، اللجان المحلية
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   :المبادئ السبعة األساسية إلدارة المياه في فرنسا .4
  (Bassins Versants):إدارة ال مركزية على مستوى منحدرات األحواض  -

ياه معرفـة و منسـقة علـى المسـتوى الـوطني، وهـي تمثـل سياسـة الجماعـات المحليـة للميـاه نفسـها، السياسة الفرنسية للم
وهنــا " لكــن تنفيــذها مــنظم بطريقــة المركزيــة علــى مســتوى منحــدرات األحــواض الســبعة الكبــرى لــالدارة المتكاملــة للمــوارد 

، و بالنسـبة لخـدمات الميـاه الصـالحة للشـرب  وعلى المستوى البلدي أو بين البلـديات" نتحدث عن الدورة الكبرى للمياه
فـإن الحـوض يمثـل الوحـدة األساسـية إلدارة الميـاه الـذي يتبـع اإلقلـيم الجغرافـي للمــوارد و " دورة الميـاه الصـغرى"والتطهيـر 

 32.ليس الحدود اإلدارية 
ألحـواض االيدروغرافيـة وهي إدارة المركزية علـى مسـتويين، المسـتوى األول لـالدارة الالمركزيـة يكـون عـل مسـتوى ا

، مـع تخطـيط  و برمجـة )لجـان األحـواض( ، و التشـاور )وكاالت الميـاه(الكبرى،أين نجد فروع األحواض المكلفة بالتمويل 
، مــع تنســيق محــافظ منســق للحــوض، أمــا المســتوى ) ، و بــرامج تــدخل وكــاالت الميــاه SDAGE(ســنوية  لكــل حــوض 

، وكـذا ادارة )الميـاه الصـالحة للشـرب والتطهيـر(لمائيـة فهـو يتعلـق بالـدورة الصـغرى للميـاه الثاني لالدارة الالمركزية للموارد ا
  .الخدمات المؤمنة من طرف البلديات

  :مقاربة متكاملة -
المائيــة، وتفــادي ) البيئيــة( مــا يهــدف إلــى األخــذ بعــين االعتبــار كــل اســتعماالت الميــاه ،و احتياجــات الــنظم االيكولوجيــة 

 .مراقبة المخاطر الطبيعية و العرضيةالتلوث، وكذا 
  : تنظيم التشاور و تنسيق االجراءات -

ا مــن لجنــة الحــوض  ً و صــوال إلــى الــرئيس المنســق للحوض،هــذا بالنســبة للــدورة الكبيــرة، و  -مقارنــة البرلمــان للمــاء –بــدء
 .رئيس البلدية بالنسبة للدورة الصغيرة 

كـــل مســـتعمل يملـــك عـــداًدا أو جهـــاز معـــين يقـــيس الكميـــات : كاتتســـعير الحجـــم المقـــاس لالقتطاعـــات و االســـتهال  -
  .المقتطعة

 .:تجنيد الموارد المائية الخاصة بالحوض -
 L’utilisateur“ –المســتخدم ، يـــدفع " و  " Polleur ,Payeur -الملــوث يــدفع" تقــوم فرنســا بتطبيــق مبـــادئ  

,Payeur ،  ــة االتلــوث مجــاال للرســوم و يعطــي كــل مــن  االقتطاعــات  و لميــاه ،و هــذا فــي إطــار فــاتورة الميــاه لــدى وكال
، فكــل وكالــة للميــاه تخصــص مبــالغ لصــالح الدراســات و اإلجــراءات الراميــة إلــى تحســين الخاصــة بكــل حــوض ايــدروغرافي

 .األوساط المائيةة و الموارد المائي
  :  تخطيط الموارد و برمجة متعددة السنوات  -

حديـد أهـداف و أولويـات اإلجـراءات علـى نطـاق األحـواض االيدروغرافيـة مـن خـالل تتبع إدارة المياه تخطيطًا يسـمح بت
عبــر خطــط )  Sous Bassins( األحــواض الفرعيـةوعلـى نطــاق  )SDAGE( .الخطـط الرئيســية للتهيئـة و إدارة الميــاه

  .التهيئة و إدارة المياه
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سنوات مصادق عليهـا مـن قبـل لجـان ) 6(ة وتضع وكاالت المياه أهداف هذه المخططات الرئيسية في برامج مالية لست
و تقــوم الوكـــاالت اآلن . الحــوض و مجــالس اإلدارات ، ثــم يــتم انتخابهـــا مــن طــرف البرلمــان و تســجل فـــي قــانون الماليــة

  ).2018-2013(بتحضير برنامجها العاشر لالستثمار خالل الفترة 
ـــين الســـلطات العامـــة و تقســـيم واضـــح  - ـــ القطـــاع الخـــاص مـــنللمســـؤوليات ب ـــة للمي اه أجـــل إدارة خـــدمات البلدي

 : الصالحة للشرب و الصرف الصحي
تعتبر خدمات المياه الصالحة للشرب و مياه الصرف الصحي خـدمات عامـة المركزيـة علـى مسـتوى البلـديات المسـؤولة 

مســـؤولية مــل ال، ففـــي حالــة االدارة المباشــرة تكـــون البلــديات هــي التـــي تتح)مباشــرة أو مفوضــة(عــن اختيــار طريقـــة االدارة 
االدارة المباشــرة مــن  موظفــوويكــون .عمــل خــدمات الميــاه، وكــذا العالقــات بــين المســتخدمين الكاملــة حــول اســتثمارات و 

  .أعوان البلدية ،وهي تتعلق بالمدن الكبرى التي لديها خدمات تقنية جد هيكلية، أوبالتجمعات الريفية الضغيرة
مفوضــة فــإن الجماعــات المحليــة تفــوض كــل أو جــزء مــن خــدمات الميــاه أمــا فــي حالــة االدارة غيــر المباشــرة أو ال

  . سنة  20لمؤسسة صناعية عامة أو خاصة في إطار اتفاق تفويض أو إنابة لمدة زمنية محددة بأجل أقصاه 
  :خاتمة

ـــا مـــا تعكـــس الواقـــع السياســـي و االقتصـــادي و الثقـــافي مـــن ً علـــى  خـــالل دراســـتنا هـــذه توصـــلنا إلـــى أن نظـــم الحوكمـــة غالب
المســتويات الوطنيــة و االقليميـــة و المتوســطة، و التطبيــق الجيـــد للحوكمــة المائيــة يقتضـــي وجــود صــالت عمـــل وثيقــة بـــين 

ركة جميـع المعنيـين و المنتفعـين مجموعة من المؤسسات المحلية والوطنية و الدولية ،فالحوكمة المائية الفعالـة تتطلـب مشـا
تطلــب جهــوًدا خاصــة تكفــل شـمول جميــع المهمشــين، و أنــه ال يوجــد نمــوذج علـى جميــع المســتويات بشــكل تكــاملي مـا يو 

وبعـــد الثقافيــة لكـــل بلـــد و مــع ذلـــك صوصــيات االجتماعيـــة واالقتصـــادية و وحيــد للحوكمـــة المائيـــة الفعالــة تنســـجم مـــع الخ
  :لتجربة الفرنسية يمكن ادراج بعض التوصياتلدراستنا 
  المحليــة وبمــا يتــيح المرونــة الضــرورية إلدخــال التحســينات وال يجــوز تطــوير الحوكمــة بمــا يتناســب مــع الظــروف ينبغــي

 .استيراد مخططات حوكمة من خارج البلد أو المنطقة
 يجب أن تراعي نظم الحوكمة المائية استدامة الموارد المائية على المدى البعيد. 
 حتياجــات سياســات الميــاه علــى انشــاء وتحــديث وموائمــة نظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات المائيــة مــن أجــل تبــادل ا

 .المستوى الدولي والوطني وعلى مستوى مستجمعات المياه
 تشجيع اتباع نهج شامل لتطوير السياسات المائية من خالل اشراك المواطنين في وضع وتنفيذ المخططات. 
 نسـيق السياسـات تقييم مـدى مالئمـة أدوات الحوكمـة المتبعـة مـن أجـل مواجهـة التحـديات التـي تـم تحديـدها وتشـجيع ت

 .المائية على مستويات أفقية وعمودية، مع ايجاد حلول و أدوات قابلة للتطبيق من خالل البحث و العمل التشاركيين
 الـوطني والمحلـي، وعلـى مسـتوى الحـوض علـى الصـعيد الـدولي ،  العناصر الفاعلـة التي تتضمن القرارات اتخاذ تشجيع

 .األحواض الفرعيةو 
 مســـــتويات مختلــــف ال  تنفيـــــذ، و  وطنيـــــة المحــــددةال طــــراأل علـــــى أســــاس للمـــــوارد المائيــــة كاملــــةاإلدارة المت تحســــين

 .المياه موارد ونوعية، والتطورات، الكمية الستخداماتل رؤية واضحةدمج و ، الهيدرولوجية
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  لحضريةاوالجغرافية و  الديموغرافية والبيئية من حيث القضايا األمن المائي لتشخيص الوسائل المناسبة  تطوير. 
  هذه األخيرة لمحاربة الوطنية والمحليةتبادل الخبرات المحتملة و  بتحديد  مخاطر الفساد تعزيز النزاهة دعم. 
  شفافةال ميزانيةال عمليةتنفيذ قطاع المياه و  في والتوعية العامة المعلومات تشجيع تبادل. 
 في التخطيط لموارد المياه و إدارتها تطوير قدرات المعنيين من مختلف المستويات لتمكينهم من المشاركة. 
 اعتبار المعلومات المائية ملكية عامة و إتاحة امكانية الوصول إليها من قبل جميع المواطنين بهدف االنتفاع منها. 
  إيالء المزيد من االهتمام بالتوعية العامة من أجل خلق مشاركة مدروسة في حوكمة المياه. 
 ســهم هـــذه يـــين خاصــة الحكومــة و الشــركاء فــي التنميـــة و المجتمــع المــدني بحيــث تالمواءمــة بــين جهــود جميــع المعن

 .االستراتجيات المتفق عليها من قبل الجميعالجهود في تحقيق الرؤى و 
 :المراجعالهوامش و 
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