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سیدي الوزیر، 

نحن عّدة جمعیات ناشطة في مجال الماء والبیئة والتّنمیة المستدامة، تابعنا بكل اھتمام جمیع مراحل 

صیاغة مجلّة المیاه الجدیدة واطّلعنا على مشروع ھذا القانون في كّل نسخھ. وبعد دراستھ والتّمعن 

فیھ ال یسعنا إال أن نعرب لكم عن شدید انشغالنا لعدم توافق ھذا المشروع في نسختھ األخیرة مع 

متطلّبات التّصرف المستدام في ثروتنا المائیة. وتبعا لھذا، نلتمس من عنایتكم اتخاذ التّدابیر الالّزمة 

لمراجعة ھذا المشروع ذو األھمیة القصوى، حتّى یستجیب لكل معاییر التّصرف المستدام في 

الموروث المشترك لكل التّونسیین. 

وتبعا لتدارسنا لھذا المشروع ثبت لدینا سیّدي الوزیر ما یلي: 

یعید شرح األسباب صیاغة  قانون جدید للمیاه إلى عدم تالؤم القانون الحالي مع 1.

التحّدیات و اإلشكالیات الراھنة. إال أّن المشروع المقترح یحافظ على نفس الھیكل 

المؤّسساتي للتّصرف في مجال المیاه وعلى نفس أدوار ومسؤولیات كّل المتّدخلین. 

غیر أن كّل الفاعلین في ھذا المجال یعلمون أن اإلصالح ال بّد أن یبدأ ویتمحور حول 

تعصیر الھیكل المؤّسساتي. 

المشروع یھدف إلى إرساء الحوكمة الّرشیدة والتّصرف المندمج في الثّروة المائیة 2.

وھو ما نصبو إلیھ جمیعا، إال أن اآللیات الفعلیة الالّزمة لتحقیق ھذه األھداف من 
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مشاركة فاعلة لجمیع األطراف وشفافیة ومساءلة متبادلة، لم یقع تكریسھا بإضفاء 

واضح للطّابع المؤّسسي لھا.  

ال یتطّرق ھذا المشروع البّتة لمسألة الّتعدیل ونحن نعلم أّن لنموذج الّتعدیل دور 3.

محوري إلحكام الّتصرف في مجال المیاه ومن ھذا المنطلق نقترح أن  یتمّ الّتفكیر 

المعّمق في صیغة الّتعدیل و أسلوبھ إذا كّنا نطمح للتصرف في ثروتنا المائیة 

بنجاعة و شفافیة وعدالة و لنضمن حّق كل األجیال فیھا.  

تغاضى المشروع على االعتبارات الجھویة والمحلیة في التّصرف في المیاه ونحن 4.

نعلم  أن النّموذج الحالي بلغ حدوده بسبب غیاب المسؤولیات الجھویة و المحلّیة وأن 

التصرف المندمج األنسب یكون على مستوى األحواض المائیة. كذلك لم یقدم 

المشروع تصّورا في إطار الالمركزیة كما ینّص علیھا الدستور الجدید.  

رّكز مشروع القانون على زیادة العقوبات والغرامات قصد حمایة الملك العمومي 5.

للمیاه. إال أن التّدابیر الّردعیة، إن أمكن تطبیقھا، ال تكون مجدیة لوحدھا وال بّد، 

حسب وجھة نظرنا، أن تندرج المحافظة على الملك المشترك ضمن نھج استباقي 

یكرسھ نّص تشریعي و تشریك كل المتدخلین في قطاع المیاه  في اتخاذ القرار و 

المساعدة على تطبیقھ. 

المشروع یشیر إلى 45 نّصا إضافیا ما بین أوامر و قرارات. نرى في ھذا الّسیاق أنّھ 6.

ال یمكن تقییم ھذا القانون دون اإلطالع على ھذه النصوص المتّممة لھ.   

سیّدي الوزیر ما ھذه إال لمحة على بعض من الجوانب التي نأمل أن تراجع في مشروع القانون، 

والذي یستحق حسب تقدیرنا مراجعة جوھریة، لوضع إصالح مجدي في ھذا المجال الحیوي. 

ولكم سدید النّظر. 

عن التحالف 

رشید خنفیر 

رئیس جمعیة المیاه و التنمیة 
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