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المملكة المغربيةالمملكة المغربية
******

 وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة
آتابة الدولة المكلفة بالماءآتابة الدولة المكلفة بالماء

المالمح العامة للقانون  المالمح العامة للقانون  
 المتعلق بالماء   المتعلق بالماء  1010--9595 رقم  رقم 
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األهداف والمبادئ األساسيةاألهداف والمبادئ األساسية
للقانون المتعلق بالماء  للقانون المتعلق بالماء  

المراقبة الصارمة والمستمرة   المراقبة الصارمة والمستمرة   
الستعمال الموارد المائية بهدف وقايتها من التدهور والتبذير     الستعمال الموارد المائية بهدف وقايتها من التدهور والتبذير     

المبادئ األساسيةالمبادئ األساسية

الملكية العامة للماء مع مراعاة الحقوق المكتسبة    الملكية العامة للماء مع مراعاة الحقوق المكتسبة    

التشاور آأساس للتخطيط وتوزيع الموارد المائية     التشاور آأساس للتخطيط وتوزيع الموارد المائية     
  

حماية صحة اإلنسان من خالل   حماية صحة اإلنسان من خالل   
 تقنين استعمال المياه الغذائية  ووقاية المياه من التلوث       تقنين استعمال المياه الغذائية  ووقاية المياه من التلوث      

  

تقنين األنشطة الملوثة للموارد المائية    تقنين األنشطة الملوثة للموارد المائية    

التوزيع العقالني للموارد المائية خالل فترة الجفاف     التوزيع العقالني للموارد المائية خالل فترة الجفاف     
 بهدف التخفيف من اآلثار الناجمة عن قلة الماء      بهدف التخفيف من اآلثار الناجمة عن قلة الماء     
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األهداف والمبادئ األساسيةاألهداف والمبادئ األساسية
للقانون المتعلق بالماء  للقانون المتعلق بالماء  

الهدف األساسي العامالهدف األساسي العام

وضع سياسة  وطنية للماء تتوخى وضع سياسة  وطنية للماء تتوخى 

 استعمال الماء   استعمال الماء  عقلنةعقلنة

التضامن ما بين الجهات  التضامن ما بين الجهات  

تعميم الحصول على الماء  تعميم الحصول على الماء  

تحقيق األمن المائي لمجموع التراب الوطني    تحقيق األمن المائي لمجموع التراب الوطني    



4

األهداف والمبادئ األساسيةاألهداف والمبادئ األساسية
للقانون المتعلق بالماء  للقانون المتعلق بالماء  

األهداف األساسية الخاصةاألهداف األساسية الخاصة

التخطيط المنسجم والمرن الستعمال الماء     التخطيط المنسجم والمرن الستعمال الماء     
على مستوى الحوض المائي وعلى المستوى الوطني    على مستوى الحوض المائي وعلى المستوى الوطني    

التدبير العقالني والمندمج  التدبير العقالني والمندمج  
مع مراعاة االولويات التي يحددها المخطط الوطني للماء       مع مراعاة االولويات التي يحددها المخطط الوطني للماء       

تبني الحوض المائي آإطار لتدبير الماء     تبني الحوض المائي آإطار لتدبير الماء     
 بهدف صياغة وتطبيق تدبير غير ممرآز للماء    بهدف صياغة وتطبيق تدبير غير ممرآز للماء   

  

ف ف حماية شمولية للملك العام المائي والمحافظة عليه من حيث الكم والكي      حماية شمولية للملك العام المائي والمحافظة عليه من حيث الكم والكي      

إطار إداري مالئم آفيل بتطوير التشاور بإشراك السلطات العمومية      إطار إداري مالئم آفيل بتطوير التشاور بإشراك السلطات العمومية      
ومستعملي الماء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالماء    ومستعملي الماء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالماء    
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مكونات الملك العام المائي مكونات الملك العام المائي 

الملك العام المائي الطبيعي الملك العام المائي الطبيعي 
...)...)االودية، البحيرات، العيون، الطبقات السطحية والجوفية،          االودية، البحيرات، العيون، الطبقات السطحية والجوفية،          ((

الملك العام المائي االصطناعيالملك العام المائي االصطناعي
...)...)السدود، القنوات، االنابيب،     السدود، القنوات، االنابيب،     ((

االستثناءات الواردة على الملك العام المائي االستثناءات الواردة على الملك العام المائي 
))لخاصة  لخاصة  الحقوق المكتسبة المعترف بها، مياه األمطار المجمعة فوق الملكيات ا      الحقوق المكتسبة المعترف بها، مياه األمطار المجمعة فوق الملكيات ا      ((
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اإلشراف على الملك العام المائياإلشراف على الملك العام المائي

تدبير الملك العام المائي من طرف وآالة الحوض المائيتدبير الملك العام المائي من طرف وآالة الحوض المائي
...)...)جرد وقياس الموارد المائية، الترخيص، المراقبة،      جرد وقياس الموارد المائية، الترخيص، المراقبة،      ((

 والبيئة  والبيئة تدبير الملك العام المائي من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والماءتدبير الملك العام المائي من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والماء
...)...)التحديد، االعتراف بالحقوق المكتسبة، إقامة المناطق الوقائية،          التحديد، االعتراف بالحقوق المكتسبة، إقامة المناطق الوقائية،          ((
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المزايا التي يخولها القانون المتعلق بالماء  المزايا التي يخولها القانون المتعلق بالماء  

الحق في استعمال واستغالل الملك العام المائيالحق في استعمال واستغالل الملك العام المائي

إمكانية احتالل أجزاء من الملك العام المائي إمكانية احتالل أجزاء من الملك العام المائي 

حق تقييد الحقوق المائية المعترف بها في الرسوم العقارية للملكية   حق تقييد الحقوق المائية المعترف بها في الرسوم العقارية للملكية   

حق تمرير المياه فوق األراضي الوسيطة حق تمرير المياه فوق األراضي الوسيطة 

حق المطالبة بالتعويض عن االرتفاقات حق المطالبة بالتعويض عن االرتفاقات 

الحق في التعويض عند سحب الترخيص أو االمتياز بسبب المصلحة العامة  الحق في التعويض عند سحب الترخيص أو االمتياز بسبب المصلحة العامة  

حق المطالبة بالمساعدات المالية والتقنية حق المطالبة بالمساعدات المالية والتقنية 
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واجبات مستعملي الملك العام المائي  واجبات مستعملي الملك العام المائي  

تقديم طلبات الترخيص أو االمتياز باستعمال الملك العام المائي   تقديم طلبات الترخيص أو االمتياز باستعمال الملك العام المائي   

أداء مصاريف طلبات الترخيص أو االمتياز أداء مصاريف طلبات الترخيص أو االمتياز 

أداء إتاوات استعمال الملك العام المائي أداء إتاوات استعمال الملك العام المائي 

احترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص واالمتياز احترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص واالمتياز 

احترام آل المقتضيات القانونية احترام آل المقتضيات القانونية 
والسيما المتعلقة بحماية الملك العام المائي من التبذير والتلوث   والسيما المتعلقة بحماية الملك العام المائي من التبذير والتلوث   
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الجوانب المالية والتحفيزية للقانون المتعلق بالماء  الجوانب المالية والتحفيزية للقانون المتعلق بالماء  

إتاوات استعمال الملك العام المائي إتاوات استعمال الملك العام المائي 
) ) مبدأ من يستعمل الملك العام المائي يؤدي ومن  يلوث الماء يؤدي  مبدأ من يستعمل الملك العام المائي يؤدي ومن  يلوث الماء يؤدي   ( (

المـساعـدات الـمـالــيــة  المـساعـدات الـمـالــيــة  
) ) لتعبئة الموارد المائية، لتقليص التلوث، الستخدام المياه المستعملة        لتعبئة الموارد المائية، لتقليص التلوث، الستخدام المياه المستعملة        ((

الــمــساعــــدة الـــتـــقـــــنــــيــةالــمــساعــــدة الـــتـــقـــــنــــيــة

الــمــســاهـــمــــة الـــمـــالــيـــة للـــدولـــــةالــمــســاهـــمــــة الـــمـــالــيـــة للـــدولـــــة
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حماية الموارد المائية من التلوث حماية الموارد المائية من التلوث 

جرد درجة تلوث المياهجرد درجة تلوث المياه

إخضاع الصب لترخيصإخضاع الصب لترخيص

إنشاء مناطق الحماية  إنشاء مناطق الحماية  

تخصيص إتاوات الصب لمحاربة التلوثتخصيص إتاوات الصب لمحاربة التلوث

مراقبة استخدام المياه المستعملة مراقبة استخدام المياه المستعملة 
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حماية الموارد المائية من االستغالل المفرط والتبذير حماية الموارد المائية من االستغالل المفرط والتبذير 

تتبع تطور الموارد المائية على المستوى الكمي   تتبع تطور الموارد المائية على المستوى الكمي   
األثقاب  األثقاب  التصريح بإنجاز  التصريح بإنجاز  

التصريح باآتشاف الماء   التصريح باآتشاف الماء   

التصريح بمنشآت التحويل أو جلب الماء    التصريح بمنشآت التحويل أو جلب الماء    

  

التشجيع على اقتصاد الماءالتشجيع على اقتصاد الماء
تغيير نظم الري القائمة وانماط السقي المعمول بها    تغيير نظم الري القائمة وانماط السقي المعمول بها    

اللجوء الستعمال المياه الجوفية     اللجوء الستعمال المياه الجوفية     

مــراقـبــة اســتــعمـــال الــمـــوارد الـــمــائـــيـــةمــراقـبــة اســتــعمـــال الــمـــوارد الـــمــائـــيـــة
الكشف بعد منح الرخص أو االمتيازات   الكشف بعد منح الرخص أو االمتيازات   

شــرطــة الـمـاء  شــرطــة الـمـاء  
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الحماية من اآلثار السلبية للماءالحماية من اآلثار السلبية للماء

مقاومة الفيضانات مقاومة الفيضانات 
الوقاية من الفيضانات ومقاومتها من طرف وآاالت االحواض المائية       الوقاية من الفيضانات ومقاومتها من طرف وآاالت االحواض المائية       

دور الجماعات المحلية في مقاومة الفيضانات    دور الجماعات المحلية في مقاومة الفيضانات    

دور المواطـنـين دور المواطـنـين 

التقليص من آثار قلة الماءالتقليص من آثار قلة الماء
مدارات المحافظة والمنع   مدارات المحافظة والمنع   

وضع تنظيمات محلية ومؤقتة    وضع تنظيمات محلية ومؤقتة    
مناطق التزويد المنزلي بالماء   مناطق التزويد المنزلي بالماء   

محاربة االمراض الناتجة عن تلوث الماء محاربة االمراض الناتجة عن تلوث الماء 
شروط استعمال المياه للتزويد العمومي  شروط استعمال المياه للتزويد العمومي  

مـنـاطـق الـحمـاية   مـنـاطـق الـحمـاية   
شروط استخدام المياه المستعملة    شروط استخدام المياه المستعملة    
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الــمــؤســســاتــيالــمــؤســســاتــياإلطــار اإلطــار 

المجلس االعلى للماء والمناخالمجلس االعلى للماء والمناخ

وآاالت االحواض المائية وآاالت االحواض المائية 

 واالقاليم للماء واالقاليم للماءالعماالتالعماالتلجن لجن 
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ممثلو الدولة     
ممثلو وآاالت األحواض      

ممثلو المكتب الوطني للماء        
الصالح للشرب، المكتب       

الوطني للكهرباء     
  الجهوية      والمكاتب   
 الفالحي  لالستثمار 

تأليف المجلس األعلى للماء والمناختأليف المجلس األعلى للماء والمناخ

50%50%

ممثلو مستعملي المياه    

العماالت          ممثلو مجالس    
واألقاليم   

ممثلو مؤسسات التعليم العالي       
والبحث العلمي    

ممثلو الجمعيات العلمية       
والمهنية  
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اختصاصات المجلس االعلى للماء والمناخ اختصاصات المجلس االعلى للماء والمناخ 

المجلس يدرس ويبدي رأيه في المجلس يدرس ويبدي رأيه في 

االستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ       االستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ       
والتحكم في انعكاساته على تنمية الموارد المائية    والتحكم في انعكاساته على تنمية الموارد المائية    

المخطط الوطني للماء   المخطط الوطني للماء   

المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه       المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه       

الرآسة الشرفية لجاللة الملكالرآسة الشرفية لجاللة الملك

الرآسة الفعلية للوزير االولالرآسة الفعلية للوزير االول

انعقاد دورة للمجلس آل سنة على األقلانعقاد دورة للمجلس آل سنة على األقل
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تأليف المجلس اإلداري لوآالة الحوض المائيتأليف المجلس اإلداري لوآالة الحوض المائي

 من ممثلي 12/5بنسبة  
الفالحية   الغرف 

  غرف التجارة والصناعة    
والخدمات    
واألقاليم     العماالت   مجالس   

الساللية   الجماعات    
جمعيات مستعملي المياه    

 من ممثلي الدولة    3/1بنسبة 

25%

33,3%41,97%

 من ممثلي المؤسسات المنتجة    4/1بنسبة 
                 للماء الصالح للشرب والكهرباء ومياه الري           
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اختصاصات المجلس اإلدارياختصاصات المجلس اإلداري
 لوآالة الحوض المائي لوآالة الحوض المائي

دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه   دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه   

دراسة برامج تنمية وتدبير موارد المياه  دراسة برامج تنمية وتدبير موارد المياه  

المصادقة على ميزانية وحسابات الوآالة المصادقة على ميزانية وحسابات الوآالة 

تخصيص إتاوات التلوث ألعمال إزالة التلوثتخصيص إتاوات التلوث ألعمال إزالة التلوث

اقتراح وعاء ومبالغ اإلتاوات  عن خدمات الوآالةاقتراح وعاء ومبالغ اإلتاوات  عن خدمات الوآالة

وضع النظام الخاص بموظفي الوآالة وضع النظام الخاص بموظفي الوآالة 

المصادقة على عقود االمتياز المصادقة على عقود االمتياز 

 يعقد دورتين في آل سنة  يعقد دورتين في آل سنة يرأس وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المجلس اإلداري الذييرأس وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المجلس اإلداري الذي
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50%

50%

تأليف لجنة العمالة أو اإلقليم للماءتأليف لجنة العمالة أو اإلقليم للماء

ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية  المكلفة بإنتاج الماء              
 الصالح للشرب، والكهرباء ومياه الري         

رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم           ••
 ممثلين للمجالس الجماعية معينين من طرف المجلس اإلقليمي              3  •
الفالحية   رئيس الغرفة •
رئيس غرفة التجارة والصناعة      •
الساللية   ممثل الجماعات     •
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اختصاصات لجنة العمالة أو اإلقليم للماءاختصاصات لجنة العمالة أو اإلقليم للماء

المساهمة في وضع المخططات التوجيهية   المساهمة في وضع المخططات التوجيهية   
للتهيئة المندمجة للموارد المائية  للتهيئة المندمجة للموارد المائية  

التشجيع على االقتصاد في الماء والمحافظة عليه من التلوثالتشجيع على االقتصاد في الماء والمحافظة عليه من التلوث

المساهمة في توعية الجمهور لحماية الموارد المائيةالمساهمة في توعية الجمهور لحماية الموارد المائية

يرأس العامل أشغال اللجنة التي تعقد دورة آل ثالثة أشهريرأس العامل أشغال اللجنة التي تعقد دورة آل ثالثة أشهر


