
 

 

  االردنيةيف التشريعات  ت املائيةاحلماية القانونية للمنشآ

 ضمن اطار عمل  سلطة وادي االردن

 ن:  مــــشاركـــــة مـــــــ

 رنـــا بـــــدران / سلطة وادي االردنـــة  يــونـــانــقــــال

ــد  ــرلقـ ــ اوىل املشـ ــة   ع االردنـ ــة  ا ـ ــة ااميـ ــوارد املائيـ ــ   املـ ــريعاتمبوجـ ــة  التشـ ــ    الناظمـ واضـ

ملنـــال االعتـــداا عليهـــا ســـواا كـــان  لـــ  االعتـــداا   ) املدنيـــة وائيائيـــة   عليهـــا احلمايـــة القانونيـــة 

 رـــ   ا ـــة يف ضـــوااـــامل املرـــادر نوعـــا او كمـــا وبرـــور  ماارـــر   او  ـــ  ماارـــر   علـــ  يـــ  ر 

 مائيا .  من افقر دول العامل  االردن حيث يعترب  املوارد املائية 

املائيـــة املتعلقـــة باملنشـــآت  واخلا ـــة  العامـــة لتشـــريعاتعلـــ  ا  الضـــوا ســـنلق ومـــن اـــاا املنطلـــ  

 .سلطة وادي االردن واملعمول بها يف 

 ( وتعديالته ال رل السابال من الااب احلادي عشر /  6611  لسنة  61قانون العقوبات رقم

 االحكام اخلا ة بائرائم الواقعةعل  انظمة امليامل / 

ــاد   ــة :    651املـ ــات املائيـ ــ  املنشـ ــة بريـ ــ      جرميـ ــا  ائرمـ ــاا النشـ ــور اـ ــل  ـ وتتمثـ

اــدم او قلــ  او بريــ   املنشــات املائيــة املشــيد   لالنت ــاع بامليــامل العموميــة وح ظهــا          ب)

  قنية الري....اخل واملعابر  وا و رو ا  ائسور والسدود

ــة      ــث حــدد املشــرع العقوب ــ ائرميــة اــ  جنحــة  حي ــد  ب عــن ســتة ارــهر  احلاس مــد  ال تيي

 . يد عن مائيت دينار تقل عن مخسني دينار وال تي و رامة ال

او رمـــ  تســـيل او ســـك  )اـــ   مل  ـــورو: جرميـــة رمـــ  مـــواد  ضـــار  يف امليـــامل  654املـــاد  

ــامل يف املرــدر       مــواد ضــار  او قــا ورات او اوــد  حيوانيــة حــا مينــال مــن حســن االنت ــاع باملي

  املائ  

ــة   ــ  جنحـ ــة اـ ــة   حيـــث حـــدد ائرميـ ــرع  العقوبـ ــد   الاملشـ ــنة  ت بـــاحلاس مـ ــن سـ ــد عـ ييـ

 .عن عشرين دينار  وبغرامة  التييد 

ــاد   ــامل   654امل ــث املي ــي      : جرميــة تلوي ــاد  يتضــمن تغل ــ  اــامل امل ــديال عل أرســ  املشــرع تع

للعقوبــات علــ  تلويــث امليــامل وقــد حــدد منطــوة املــاد  املــاكور  بعــد تعديلــها بــان  ــل             

ــال او   ــوه اــو النا ــوه      التل ــه بغــ  النظــر عــن ح ــم التل ــامل واملــاا بــد  ات الائــراو مرــادر مي

 ان كان بسيط او  ط 

ــامل    ــث املي ــة تلوي ــة   ائرميــة اــ  جناي ــث حــدد املشــرع العقوب ــد  ال  حي ــل عــن   باالرــغال مل تق

 . عشر  االف دينار عن تقل  ساال سنوات  وبغرامة ال

 



  قانون ائرائم االقترادية 

كانـــد ســدود او مشـــاريال حرـــاد   نيـــة  ااميــة اســـساتي ية ســواا   املائيــة الوط ت  ملــا للمنشـــآ 

ــامل   ــاكات  ميـ ــائ   او رـ ــرب مـ ــد للشـ ــري  فقـ ــا او للـ ــة   اوالاـ ــرع  ااميـ ــة املشـ ــا  ةايـ ومنحهـ

 جاا  ل  يف ت من ائرائم االقترادية حيث اعترب  اضافية

 

 ال قر  )ب بعد التعديل  4116لسنة  31من احكام  القانون املعدل رقم  3املاد  

حيـــث اعتـــرب املشـــرع جـــرائم بريـــ   انشـــااات امليـــامل العموميـــة مـــن ائـــرائم االقترـــادية 

ــادية         ــرائم االقترـ ــائ  يف ائـ ــا  القضـ ــث ان اال ترـ ــافية حيـ ــة اضـ ــا ةايـ ــاا مينحهـ واـ

ــا ان الت   ــة كم ــة الاداي ــد مكم ــ  يثا ــ   حقي ــة  ول ــة اداري ــوالمل جه ــا يت ــم  فيه يس قضــائية واالا

ــ   ــن  لـ ــاد        مـ ــاا يف املـ ــا جـ ــ  مـ ــادم وحسـ ــ  بتقـ ــا ال تنقضـ ــرائم    01انهـ ــانون ائـ ــن قـ مـ

 النافا . االقترادية 

  حلماية القانوية املنرو  عليها يف القانون  اخلا  بسلطة وادي االردن واملتعلقة مبواضيال امليامل ا

 6644لسنة   66رقم  تعديالته و  قانون تطوير وادي االردن 

يعـــــو قـــــانون تطـــــوير وادي االردن مبنطقـــــة وادي االردن واـــــ  منطقـــــة ج رافيـــــة   ـــــدد  

 مبوج  احكام القانون  

ــوير     ــلطة وادي االردن تطـ ــانون لسـ ــد القـ ــث عهـ ــرا       حيـ ــتغال ا يف ا ـ ــوادي واسـ ــامل الـ ــادر ميـ مرـ

الرــناعية  وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة    اليراعــة املرويــة  واالســتعمال املنيلــ   والشــ ون الالديــة و     

و  اـــا  مـــن اال ـــرا  امل يـــد  وكـــال  ةايتهـــا وامافظـــة عليهـــا والقيـــام بكافـــة  االعمـــال           

ــتغال ا       ــادر واس ــامل املر ــوير ا ــة  بتط ــلطة      . املتعلق ــان س ــه ف ــار الي ــانون املش ــتقراا نرــو  الق باس

ــري  وم     ــامل الـ ــة  مبيـ ــاريال املتعلقـ ــن املشـ ــ ولة عـ ــامل يف وادي  وادي االردن مسـ ــادر امليـ ــواا  االردن رـ سـ

وكــال  ملشـــاريال احلرـــاد  كانــد اـــامل املرـــادر بــرح وســـدود  وح ـــائر  ورــاكات  ميـــامل ومضـــ ات    

ــا ــا     املـ ــ  عليهـ ــا رتـ ــوادي حـ ــارل الـ ــة  ئ    ـ ــ ا احلمايـ ــن   عـ ــاير  مـ ــة  والتحـ ــام  والتوعيـ واالاتمـ

 .ضرار تلح  بالغ  جراا اامل املرادر احلدوه اي  "ت منعاخماطر اامل املنشآ

  34و 36حرر ائرائم وفقا الحكام قانون تطوير وادي االردن وكما جاات يف املادتني وميكن 

ــة  .0 ــا يف املــاد      :جرميــة بريــ  املنشــات املائي مــن  654اــ  تقابــل ائرميــة املنرــو  عليه

س مــد  التقــل عــن   قــانون العقوبــات االردنــ   وعاقــ  املشــرع علــ  اــامل ائرميــة بــاحلا        

 ال ــة ارــهر وال تييــد عــن ســنة واحــد  او بغرامــة  التقــل  عــن مــائيت دينــار وال تييــد عــن     

 الف دينار 

ــدون    .2 ــامل ب ــح  املي ــر ي : إ نجرميــة س ــاحلاس      او ت ــامل ائرميــة ب ــ  ا ــرع عل ــ  املش عاق

ــل عــن         ــة ال تق ــد عــن ســنة واحــد  او بغرام ــل عــن رــهر وال تيي ــار وال  مــد  التق ــائيت دين م

ــة       يــد عــن الــف  تي دينــار او بكلتــا العقــوبتني وعلــ  امكمــة عــالو  علــ   لــ  ان تــامر با ال

 .امكوم عليه )املعتدي  عل  ن قة الش  االعتداا  



ــاي  ــور      .3 ــة يف اي مشــروع ب ــاون احلــ  ضــرر او تغــي ا او عرقل كانــد  جرميــة اامــال او ته

 ــة ارــهر او بغرامــة التقــل  عاقــ  املشــرع علــ  اــامل االفعــال بــاحلاس مــد  التييــد علــ   ال   

 عن مخسني دينار وال تييد عن مئيت ومخسني دينار 

جرميــة اامــال او تهــاون ادل لعرقلــة جريــان املــاا واحلــ  ضــررا مــن اي نــوع كــان بــالطرة     .6

ــات       ــات او ا يئـ ــراد او ائمعيـ ــلطة او لالفـ ــد  للسـ ــوال العائـ ــاريال او االمـ ــة او املشـ او االبنيـ

عاقــ  املشــرع بــاحلاس مــد  التييــد عــن  ال ــة ارــهر او بغرامـــة ال          : العامــة يف الــوادي    

ــا العقـــوبتني           ــني دينـــار او بكلتـ ــئيت ومخسـ ــد عـــن مـ ــار وال تييـ ــن مخســـني دينـ ــل عـ  تقـ

ــ     ــمني الشـ ــافة اىل تضـ ــدي  باالضـ ــال     )املعتـ ــات  ا ـ ــ  ن قـ ــل او بعـ ــه كـ ــوم عليـ امكـ

 الضرر الاي حل  مبشاريال السلطة  

او تشــويه او ا الــة ايــة ارــار  او مقيــاه مــاا او جهــا      جرميــة بريــ  او احلــاة الضــرر   .5

ــا /       ــارات او ا التهـ ــاالدوات واالرـ ــث بـ ــمل العاـ ــها / تشـ ــلطة او ال راضـ ــن السـ ــه مـ  : تركياـ

بــاحلاس مــد  ال تييــد علــ   ال ــة ارــهر او بغرامــة ال تقــل عــن مخســني          عاقــ  املشــرع  

ــئيت ومخ  ــد علـــ  مـ ــار وال تييـ ــا العقـــوبتني  دينـ ــار او بكلتـ ــمني باالســـني دينـ ــافة اىل تضـ ضـ

 الش   امكوم عليه كل او بع  ن قات  ا ال  الضرر الاي حل  مبشاريال السلطة  

جرميــة معارضــة اي مــن مــوظ    مســت دم  الســلطة ا نــاا قيامــه بوظي ــة او معارضــة     .4

ــلطة    ــل للس ــون بعم ــاين يقوم ــن االرــ ا  ال ــد     اي م ــد  التيي ــاحلاس م ــ  املشــرع ب : وعاق

ســـون مــة التقــل عـــن مخســون دينــار وال تييـــد عــن مــئيت ومخ      علــ   ال ــة ارـــهر او بغرا  

ــوبتني باال  ــا العقـ ــار او بكلتـ ــ      دينـ ــل او بعـ ــه كـ ــوم عليـ ــ   امكـ ــمني الشـ ــافة اىل تضـ ضـ

 ن قات  ا ال  الضرر الاي حل  مبشاريال السلطة 

ــال او تنظــيم       .7 ــ  مبن ــة ويتعل ــد  الروي ــة اي اعــالن تنشــرمل الســلطة يف ائري جرميــة خمال 

ــ  املشــرع بــاحلاس مــد  ال    :  و العربــات يف اي جــيا مــن مشــاريعها   مــرور احليوانــات ا  عاق

ــئيت       ــ  مـ ــد علـ ــار وال تييـ ــني دينـ ــن مخسـ ــل عـ ــة ال تقـ ــهر او بغرامـ ــة ارـ ــ   ال ـ ــد علـ تييـ

ضــافة اىل تضــمني الشــ   امكــوم عليــه كـــل او      ســني دينــار او بكلتــا العقــوبتني باال    ومخ

 بع  ن قات  ا ال  الضرر الاي حل  مبشاريال السلطة  

ــه:     .8 ــات الرــادر  مبوجا ــة والتعليم ــانون واالنظم ــ  ورد يف الق ــة اي ن ــ   جرميــة خمال  عاق

ــار وال        ــة ارــهر او بغرامــة ال تقــل عــن مخســني دين ــ   ال  ــد عل املشــرع بــاحلاس مــد  ال تيي

ــئيت ومخ  ــ  مـ ــد علـ ــوبتني باال  تييـ ــا العقـ ــار او بكلتـ ــني دينـ ــ    سـ ــمني الشـ ــافة اىل تضـ ضـ

   الضرر الاي حل  مبشاريال السلطة  امكوم عليه كل او بع  ن قات  ا ال

ــوادي :   .9 ــامل ال ــث مي ــاد      جرميــة تلوي ــه يف امل ــ  واملنرــو  علي ــل ائرم ــانون   38ال ع ــن ق /م

ــوير وادي االردن/  ــور تطـ ــد   ـ ــه عـ ــا  لـ ــث او التسـ ــال   تتمثل يف  التلويـ ــث او اد ـ يف التلويـ

ــة  ــواد ملو  ــث  م ــن  ال       حي ــد ع ــهر  وال تيي ــن ر ــل ع ــد   التق ــاحلاس م ــرع ب ــ  املش ــة عاق  

ــا       ــار او بكلتــ ــف دينــ ــ  الــ ــد علــ ــار و التييــ ــن مخســــني دينــ ــل عــ ــة ال تقــ ــهر او بغرامــ ارــ

ــوبتني وعلــ  ام  ــواد الــيت   اد ا ــا او القائهــا او اســتعما ا يف        العق كمــة ان تــامر با الــة امل

ــالطرة          ــة ب ــامل امل ال  ــة ا ــلطة با ال ــدم اال ــالل بــ  الس ــ  لع ــة و ل ــوادي برــور  خمال   ال

 .من قانون تطوير وادي االردن  30ام ال قر  د من املاد  وفقا الحكاالدارية 

ــة    ــا يتعلـــ  يف مســـ ولية ســـلطة وادي االردن  برـــ تها امل سسـ ــائية فيمـ ــادات القضـ االجتهـ

 املعنية  بماية وحراسة  مرادر  امليامل 

ــن املســ ولية عــن حــواده         ــاا ســلطة وادي ايردن م ــي ب ع  ــة التميي ــرار  كم ــل  ــدور ق قا

ــات  ــرة وال يضـ ــلطة وادي االردن       الغـ ــيم   سـ ــائية تلـ ــادات القضـ ــد االجتهـ ــات كانـ واالجنرافـ

ــ           ــد يلح ــاي ق ــدفال الضــرر ال ــامل ب ــة وحراســة  مرــادر  املي ــة  بماي ــة املعني برــ تها امل سس



ــا     ــتند  يف أحكامهـ ــانات مسـ ــرة وال يضـ ــواده الغـ ــة بـ ــات واملتمثلـ ــامل املنشـ ــراا اـ ــالغ  جـ بـ

 من القانون املدن  290عل  املاد  

 :ت واالجنرافات امن مس ولية عن حواده الغرة  وال يضان االع اا

ــدم       ــا وقضــد بع ــا  الســابقة واجتهاداته ــي قرارته ــة التميي وبســابقة قضــائية  عــدلد  كم

ــا     ــرة بقرارا ــواده الغ ــن ح ــلطة وادي االردن ع ــ ولية س ــم  مس ــنة  6563)رق    4165لس

بــــالرجوع عــــن اجتهاداتهــــا الســــابقة  وقضــــد بعــــدم       6/6/4161الرــــادر بتــــاري   

مســ ولية ســلطة وادي االردن عــن  الغـــرة يف قنــا  امللــ  عاـــد اا علــ  االســاه  القـــانون          

بـــان  القنـــا  خمررـــة  ال ـــرا  الـــري  وان فعـــل  املتضـــرر تســـا  يف  رقـــه واالضـــرار يف   

ــا كون   ــااحة  فيهـ ــا  والسـ ــه لقنـ ــه بنيولـ ــا ن سـ ــااح   هـ ــ  للسـ ــ  خمرـ ــان  ـ ــد , ة مكـ وتوالـ

ــ ولية    ــدم املس ــام بع ــا   االحك ــوت الس ــا لثا ــدت      وانت ائه ــل تع ــل الضــرر ب ــو فع االجــنو وا

 ط ل عديم التمييي  املتضرر اىل انت اا املس ولية حت  لو كان 

ــم ا ــر     ــا  ــ     حــول الســااحة يف بــ ات الســدود   وجــاا منطــوة حك ــهو  ةخمررــ كونه  لل

ــااحة او الرــيد   ــن  او الس ــلطومل يرــدر ع ــال       ة الس ــ وليتها وبالت ــل  يوجــ  مس ــ  اي فع ا

 عن حاالت الغرة يف السدود  ليسد  مليمة بدفال اي تعوي  

اللتيام بـــاحلكم الرـــادر نه ـــد كافـــة امـــاكم االردنيـــة  بـــا  ا علـــ  اـــامل القـــراراتســـسيوتا

ــدم مســ ولية         ــة عامــة  كســابقة  قضــائية وا ــاحد تقضــ   بع ــي ) ايئ ــة التميي عــن  كم

 . السلطة  عن حواده الغرة 

كمـــا ان ســـلطة وادي االردن كانـــد تلـــيم بـــالتعوي  عـــن االضـــرار الـــيت تلحـــ  بامليروعـــات  

ــام تانـــ   ع   ــات حيـــث كانـــد االحكـ ــانات واالجنرافـ ــة ال يضـ ــ ولية واالمـــالح نتي ـ لـــ  مسـ

 احلراسة بان السلطة يقال عليها  ع ا احلماية وا ا  احليطة  والتداب   ملنال االضرار 

وعــدلد  كمــة التمييــي عــن اــاا االجتهــاد مبوجــ  قراراــا الرــادر عــن ا يئــة العامــة            

وقــــد جــــاات االحكــــام بعــــدم املســــ ولية عــــن   4/9/2105تــــاري   2105/ 238رقــــم 

ــوت الســا  االجــ   ــه او      ال يضــانات لثا ــن التحــر  من ــر الميك ــاار  واــو ام ــو  الق نو واــو الق

 دفعه . 

 


