
حسن لطفي الفريقي
المدير العام للموارد المائية

252019



2

مؤشر توزيع 

األمطار

وضعية الموارد 

المائية

ةاالشكاليات الحالي

مشروع مجلة 

المياه



3

للتعبئة قابلة 4,68منها )

(بكلفة مقبولة

4.88

3مليار م
6

3مليار م

5,5

3مليار م

19,7

3مليار م



/  3ممليار 0,746)

(السنة

❖430
3//4

(السنة/ 3ممليار 1,42)

:

✓ :8 1%

✓ :17%

✓:2%



دخول الموارد المائية مرحلة االستنزاف✓

)الملوحة والتلوث (تدهور نوعية المياه التقليدية و غير التقليدية ✓
قانونيرة الالتراتير تلّوث مجاري االودية من مصادر مختلفة وعدم احتررام ✓

والمواصفات العلميّة

على الملك العمومي للمياه،اإلعتداء✓

،انتشار الحفر العشوائي لآلبار العميقة✓

).....فيضانات، جفاف  (تواتر الحاالت القصوى✓
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أةوطتحت،أكثرلالنشغالباعثةتونسفيالمياهقطاعوضعية✓

الجوفية)المياهمواردتراجعانالىالدراساتتشيراذ،المناخيةالتغيرات

2030سنةبحلولبالمائة28بنسبة(والسطحية

درجة2،1و2030بحلولدرجة1،1 للحرارةسنويارتفاع✓

،2050سنةبحلول

الجافة،السنواتوتيرةارتفاع✓

2030افقفيسنويابالمائة5بنسبةالسطحيةالمياهتقلص✓

2050افقفيبالمائة29الى10بنسبةالتساقطاتتراجع✓

.المالحةالمياهتسر والبحر،مستوىارتفاع✓

منحدللعاجلبشكلالتدخلوجو واالنشغالعلىتبعثالوضعيةهذه

.المناختغيرتأثير
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المعطيات الجديدة للمحيط االقتصادي 

واالجتماعي المتنامي

الظروف المناخية والتقلبات 

. المستقبلية

منظومة جديدة
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مشروع مجلة المياه



بحتأصالمائية،المواردومحدوديةالمناخيةالتغيراتظلّ في

لمتطلباتمالئمةغير1975سنةفيالصادرةالمياهمجلة

والمواردفيالتصّرفمقاربةعلىمبنيةأنهابماالحاليةالمرحلة

كافبشكليدرجالانهلدرجةالحاليةالوقائعالىتستجي ال

والجفافغرارعلىالمناخيةالتغيراتفيالتصرف

تالئميجديدقانونيإطارإرساءالضروريمنبات..الفيضانات

الدوليةاالتفاقياتمعومنسجموالمستقبليةالحاليةوالمتطلبات

المياهمجالفي
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عنهنجرمماالعرضنحوأساساوتوجههاأحكامهاشموليةعدم✓

اقفالذيالباطنيةالمائيةللخزاناتومكثفامفرطاإستغالال

طاقتها،

اتوإنعكاسالتلوثمصادرلتعدداعتباراالمياهنوعيةتدهور✓

الجائر،السح 

المحليالصعيدعلىالمائيةللثروةالمندمجةالبرمجةتقنينعدم✓

والوطني،والجهوي

ألسالي واالتقنياتتطورمعالمياهعنالتنقي مهنةتنظيمعدم✓

بسهولة،المواردإلىالنفاذمنمكنتالتي
11

في خالل العشرية األخيرة1975مجلة المياه لسنة برزت محدودية أحكام

:إذ تبينلمياه وعدم تالؤمها مع المتغيرات والمعطيات الحاليةلتنظيم التصرف 



لضماناتواالشفافيةيفقدممابالمياهالمتعلقةالمعلومةنشرعدم✓

ي،الحيوالقطاعبهذاالمرتبطةاإلستثماراتلحثالمستوجبة

فارطةالالعقودخاللالمائيةاألساسيةوالبنيةالمنشآتتركيز✓

علىسالتنافوشّدةالمائيةالمواردومحدوديةالمناخيةالتغيرات✓

المائية،المنظوماتتعقيدعنهإنجرطلبها

مساهمةوعدمالمياهحوكمةفيالمدنيالمجتمعمساهمةغيا ✓

القطاع،هذاحوكمةفيالمياهومستعمليالمستغلين

منذوالعقوباتبالجرائمالمتعلقالردعيالجان تحيينعدم✓

اإلعتداءاتظاهرةتفشيفيساهممما1975سنةالمجلةصدور

،الباطنيةالمواردوإستنزافللمياهالعموميالملكعلى
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اليةالحالمرحلةومتطلباتتتالءمجديدةمياهمجلةإرساءتأكد

ينصالذي2014جانفي27دستورألحكامومكرسةوالمستقبلية

توازنوالالمستدامةوالتنميةالكريموالعيشالماءفيالحقعلى

طبيعيةالالثرواتملكيةوتثبيتالفرديةوالملكيةالجهاتبين

.الثرواتلهذهالرشيدواالستغاللالتونسيللشع 
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اظ عليها اعتبار الموارد المائية ثروة طبيعية وطنية يج  استغاللها والحف✓

.بطريقة مستدامة

تثبيت مبدأ الحق في مياه الشر  والصرف الصحي،✓

تعزيز مشاركة المجتمع المدني،✓

إدراج مفهوم التشارك ومفهوم الالمركزية في التصرف عبر إرساء ✓

.  للمياهالجهويةالمجالس 

للموارد المائية،اإلقتصاديةالعمل على تحقيق القيمة ✓

تحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه✓

.إدراج مفهوم الملك العمومي االصطناعي للمياه✓

.تركيز سلك الضابطة العدلية للمياه✓
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ج المواقع والمنشآت المخصصة للرصد المائي ضمن الملك العموميارإد✓

.للمياه

.التوقي من التغيرات المناخية والتأقلم معها✓

.وميةبالمجامع المائية ذات الصبغة العمالفالحيةتعويض مجامع التنمية ✓

.لخدمات المياهالتعديليةالوطنية إحداث الهيئة ✓

تويات،اعتماد البعد البيئي في إطار التنمية المستدامة على مختلف المس✓

.نشر المعلومة المتعلقة بالمياه✓

.وطنيثّم إلى الالجهويالتخطيط في مجال المياه من المستوى المحلي إلى ✓
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145وعناوين أساسية 07يتكون مشروع مجلة المياه الجديدة من 

فصال،

:بهوفي ما يلي المحاور الواردة 

6) عامة مبادئ توجيهية وأحكام : ✓

(.فصول

(.فصل23)وحمايته تحديد الملك العمومي للمياه : ✓

22) المياه في قطاع الحوكمة: ✓

(.فصل

طرق استغالل واستعمال الملك العمومي : ✓

للمياه

(فصل20)

االستعماالت والخدمات العمومية في قطاع : ✓

(.فصل21) فيها واالقتصاد المياه

إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية : ✓
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اليومجوانبهأهمقدمناالذي“المياهمجلةمشروع”

الدراساتمنسنوات8مخرجاتخالصةهو

إلدارةيوالتشريعالتطبيقيالمجالفيواإلستشارات

يعللجممتاحةناجعةقانونيةةأداليكونالمياهشأن

دموارالفيالتصرففيمتطّورةحوكمةرساءإل

حمايتهامعالماءفيالمواطنحقناضموالمائية

.القادمةلألجيالواستدامتها
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