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اللجنة مرجع النظر: لجنة الفالحة واألمن الفالحي والتجارة والخدمات ذات صلة

التاريخ: 26-29 أفريل 2021

املوضوع: إنطالق النظر يف فصول مرشوع قانون عدد 66 لسنة 2019 املتعلق بإصدار مجلة املياه بحضور إطارات وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد 

املائية. 

اإلطار العام   
شهدت تونس فيام يزيد عن خمس سنوات األخرية تزايد وترية انقطاع املياه لتصل بالغات انقطاع املياه إىل  518  بالغا يف الثالثية األوىل لسنة 2021 حسب 

إحصائيات املرصد التونيس للمياه. مل تعد تقترص هذه االنقطاعات عىل بعض املناطق بل إن مشاكل التزويد مبياه الرشب ومياه الري أصبحت تشمل جميع 

واليات البالد التونسية مام أدى إىل موجة من االحتجاجات التي طالبت مبعالجة هذه اإلشكاليات التي أصبحت هيكلية وهو ما كان عنرصا محفزا لإلرساع 

مبناقشة مرشوع قانون مجلة املياه.  

رشع املركز الوطني للدراسات الفالحية التابع لوزارة الفالحة، بإعتباره الهيكل املسؤول عىل إعداد مجلة املياه، سنة 2009 يف دراسة مرشوع مجلة مياه 

جديدة، ما أفىض سنة 2012 اىل صياغة النسخة األوىل لهذه املجلة.  بعد صدور دستور سنة 2014 تم تعديل مرشوع قانون املجلة لتفعيل الفصل 44 

الذي ينص عىل دستورية الحق يف املاء.   

تعددت التعديالت والتنقيحات التي وقع إدخالها عىل مرشوع قانون مجلة املياه إثر النقاشات التي متت مع األطراف املتدخلة عىل غرار اإلتحاد العام التونيس 

للشغل واإلتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري واملجتمع املدين والوزارات املتدخلة ليصل مرشوع القانون ملجلس نواب شعب يف 03 سبتمرب 2019. 

وحتى بعد إيداع مرشوع القانون فإن وزارة الفالحة واملوارد املائية أودعت يف مناسبتني نسخة جديدة ملرشوع القانون ليصل عدد النسخة املعروضة عىل 

لجنة الفالحة إىل ثالث نسخ.  

وتعكس التغيريات التي طرأت عىل مرشوع قانون مجلة املياه أهمية املياه واملوارد املائية وتشعب املجاالت التي ميسها قطاع املياه ورضورة إيجاد حلول 

لتفادي تدهور أزمة املياه يف تونس.   

 

مداوالت اللجنة   
بعد عدة جلسات استامع ُدعي فيها كل من اإلتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثيل وزارة الفالحة واملوارد املائية، ممثيل ملجامع 

املائية، ممثيل املجتمع املدين وثلة من الخرباء انطلقت اللجنة يف النظر يف فصول مرشوع قانون مجلة املياه بحضور ممثلني عن وزارة الفالحة والصيد البحري 

واملوارد املائية.   

أكد النواب عىل أن اللجنة تعمل عىل إيجاد الصيغة مثىل ملجلة املياه من خالل العمل عىل الصيغ التي ارسلتها الوزارة يف شهر جانفي 2021 وباالستئناس 

أيضا مبقرتحات املنظامت الوطنية والخرباء الذين وقع االستامع إليهم.  

يهدف النقاش يف مرحلة أوىل إىل إيجاد اآلليات املثىل لحسن استغالل املوارد املائية وحوكمتها والبحث عن حلول للمحافظة عىل الرثوة املائية وتوفري موارد 

جديدة لحل أزمة املياه. أما يف املرحلة الثانية فقد مرت اللجنة إىل مناقشة مرشوع القانون فصال فصال بحضور ممثيل وزارة الفالحة لتقديم اإليضاحات الالزمة 

للمصادقة عىل مرشوع القانون.  

من جملة 21 فصال وقع مناقشتها وقع االتفاق عىل 17 فصال معدال فيام ارتأت اللجنة إرجاء املصادقة عىل أربعة فصول: الفصل 6 والفصل 9 والفصل 16 

إلعادة صياغتها والنظر فيها من قبل جهة املبادرة )وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية( واألخذ بعني االعتبار مالحظات اللجنة، والفصل 13 من 

املجلة إىل حني ضبط هيكلة اللجنة املكلفة بامللك العمومي للمياه يف الجلسات املقبلة حيث ذكرت لجنة امللك العمومي يف الفصل 13 بصفتها اللجنة التي 

تصادق عىل الدراسات الفنية قبل إحالتها للوزير املكلف باملياه. 

تحليل  
قد تقترص مشاكل املياه يف تونس ظاهريا عىل البنية التحتية املهرتئة والصعوبات التي تعاين منها الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه عىل غرار الحوادث 

املتكررة التي تلحق بشبكات التوزيع والصعوبات املالية التي تعاين منها الرشكة إضافة اىل تذبذب إمدادات املياه املرتبط بالعوامل املناخية لكن القانون 

املنظم الستغالل املياه يلعب أيضاً دورا أساسيا يف الخروج من األزمة. 

مجلة املياه
اإلنطالق يف مناقشة فصول مجلة املياه بعد أكرث من سنة عىل إيداعها لدى مجلس نواب الشعب 

املرجع
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ميثل مرشوع مجلة املياه منظومة متكاملة تشمل نص القانون والرتاتيب املتممة له إال أن مرشوع املجلة الذي يقع مناقشتها حاليا بالرغم من كونه يحيل إىل 

عدد هام من األوامر والقرارات الوزارية إال أنه ال يتطرق إىل محتوى هذه الرتاتيب وتاريخ إصدارها والخشية أن يتكرر ما حدث مع مجلة 1975 التي مل 

تصدر اىل حد اليوم بعض نصوصها الرتتيبية عىل غرار األمر املحدد ملواصفات مياه الرشب.

خالفت وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية بصفتها جهة املبادرة الفصل 137 من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب الذي ينص عىل: 

»يحق لجهة املبادرة الترشيعية سحب مبادرتها ما مل تعرض عىل الجلسة العامة عىل أن يكون السحب معلال«

حيث أودعت جهة املبادرة ثالثة نسخ من مرشوع قانون مجلة املياه دون سحب النسخة السابقة للنسخة املودعة مام خلق إشكاال للجنة الفالحة التي اتخذت 

قرارا بالعمل عىل النسخة األوىل مع إضافة التغيريات الواردة يف النسخة الثانية والنسخة الثالثة عىل أنها مقرتحات تعديل من طرف خرباء وزارة الفالحة 

والصيد البحري واملوارد املائية الحارضين خالل مناقشة الفصول.  

يبقى حضور خرباء وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية محل تساؤل حيث يؤثر هذا الحضور عىل النواب من خالل مداخالتهم وتوضيحاتهم لفصول 

املجلة سواء بالقبول أو بالرفض. مع ذلك فإن حضور خرباء لتقديم إيضاحات وخاصة فيام يتعلق ببعض املفردات التقنية أسايس نظرا لعدم إملام بعض النواب 

بالجوانب التقنية لقطاع املياه. كان من املمكن برمجت أيام دراسية صلب األكادميية الربملانية أو دعوة خرباء لتقديم التكوين وااليضاحات الالزمة للنواب 

صلب اللجنة قبل االنطالق يف مناقشة املجلة وليس خالل مناقشتها.  

أودع املرصد التونيس لالقتصاد بالرشاكة مع املرصد التونيس للمياه جملة من مقرتحات التعديل يتم األخذ بها بعني االعتبار وتبنيها من قبل اللجنة حيث 

نظرت اللجنة يف مقرتحات تعديل الفصل 1 و 2 و 3 ووقع تبنيها ما ييل:  

تضمنت مقرتحات التعديل أن الفصل 1 والفصل 2 هام إعالن مبادئ عامة ال يرتتب عنها مفعول قانوين مبارش مام شأنه إثقال النص فاتخذت اللجنة قرارا 

بدمج الفصلني.  

تم تبني إضافة القيمة االجتامعية للمياه للفصل 2 الفصل 1 بعد الدمج لتصبح املطة السابعة من الفصل »تحقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتامعية 

للموارد املائية«.  

كام تم تبني مقرتح تعديل الفصل 3 بإلغاء عبارة »يف حدود اإلمكانيات املتاحة« حيث أن التخيل عن عبارة يف حدود اإلمكانيات ضمن منطوق هذا الفصل 

التي متثل ضامنا للامء. وعبارة  الجهة  الالزمة للرشب باعتبارها  املياه  التي يجب عليها توفري كمية  وذلك ملا يحتويه من تقليص للدور االجتامعي للدولة 

»االنفتاح عىل السياسات املائية الدولية« نظرا للخصوصيات التي تتسم بها تونس يف مجال املياه.  

يستحسن اتخاذ اللجنة قرار مناقشة مرشوع املجلة بصفة تشاركية عن طريق االستئناس بآراء الخرباء ومقرتحات التعديل التي وقع إرسالها من قبل منظامت 

املجتمع املدين واتحاد الفالحة والصيد البحري. 

الزالت عملية مناقشة املجلة واملصادقة عىل فصولها يف مراحلها األوىل والزالت هنالك العديد من العناوين والفصول التي قد تكون محل نقاش واختالف 

عىل غرار عنوان الحوكمة يف قطاع املياه وتعدد الهياكل املتدخلة التي تعد 34 هيكل والتداخل بني هذه الهياكل حيث أرسلت وزارة الصحة مراسلة للجنة 

لفالحة واألمن الغذايئ والتجارة والخدمات ذات صلة بتاريخ 27 أفريل دعت فيها اىل عدم اعتامد الفصل 64 من املجلة واإلبقاء عىل صالحيات وزارة الصحة 

كام نصت عليها مجلة 1975)الفصل 99 والفصل 100( فيام يتعلق مبنح رخص توزيع وبيع املياه يف إشارة واضحة اىل أن مجلة املياه ليست محل اتفاق 

حتى عىل املستوى الحكومي.  

تدخالت النواب

فنية  لها جوانب  التي  أو  الخالفية  الفصول  أن نرتك  أقرتح 

لالستامع إىل جهة املبادرة.   

 نسيبة بن عيل

مثل  املستعملة  واملصطلحات  العبارات  يف  ضبابية  يوجد 

السليمة  اإلدارة  ومبدأ  املائية  املوارد  يف  الترصف  حسن 

للموارد املائية. 

سهري العسكري

لقد وجدنا إشكال لدراسة مجلة املياه نظرا لوجود العديد 

من النسخ: األصلية والثانية والثالثة مع مقرتحات املجتمع 

املدين والنقابات وجدنا أنفسنا يف اشكال يف التعاطي مع كل 

املقرتحات ويف إعادة الصياغة.   

معز بالحاج رحومة

من غري املعقول حضور جهة املبادرة خالل مناقشة الفصول 

خاصة مع ورود العديد من املقرتحات األخرى من املجتمع 

املدين.  

محسن العرفاوي
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