حوكمة الماء في والية القصرين
الموارد المائية والجهات الفاعلة
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تقديم
تقــع واليــة القصريــن ،التــي ُأحدثــت ســنة  ،1956بالوســط الغربــي علــى الحــدود
وتقــدر مســاحتها ب  8066كــم مربــع ( 4.9%مــن المســاحة اإلجماليــة
الجزائريــة ُ

للبــاد التونســية) وهــي علــى ارتفــاع يفــوق  656متــرا .تتوســط هــذه الواليــة
ثالثــة جبــال وهــي تباعــا جبــل الشــعانبي غربــا ،بارتفــاع ُيقــدر ب  1544م ،وجبــل

ســمامة شــماال (1314م) وجبــل الســلوم شــرقا (1373م) .ويتجلــى تنــوع تضاريــس
القصريــن فــي وجــود العديــد مــن مجــاري ميــاه الينابيــع وميــاه ســيالن األمطــار

أهمهــا وادي الحطب بالقصرين الشــمالية وفوســانة و وادي البرك
واألوديــة لعلــى ّ
بمعتمديــة العيــون و وادي ســقا بتالــة و وادي بلهيجــات بالقصريــن الجنوبيــة و

وادي الرمــل بســبيطلة .تضــم الواليــة ،التــي يبلــغ عــدد ســكانها  439243نســمة،
 19بلديــة.

ينــدرج هــذا العمــل فــي إطــار مشــروع « دعــم الحوكمــة الديمقراطيــة
والتشــاركية للمــاء بواليــة القصريــن» ويهــدف إلــى تحديــد األطــراف والجهــات

المتدخلــة فــي هــذا المجــال وحوكمتــه.
يحتوي هذا العمل على:
تقديم للمنظومة المائية في الوالية

جــرد المؤسســات والهيــاكل العمومية الجهويــة المعنيــة بحوكمــة

المــاء إضافــة إلى المنظمــات والجمعيــات والمجامــع والهيــاكل النقابيــة
والمهنيــة ذات الصلــة بهــذا المجــال.

منهجيــا ،اعتمــد هــذ العمــل علــى الزيــارات المباشــرة والتواصل مع المســؤولين

والمتدخليــن المباشــرين ،كمــا اســتأنس كذلــك بدراســات اشــتغلت علــى موضوع
المــوارد المائيــة بواليــة القصريــن بغايــة تجميــع وعــرض المعطيــات تعميمــا

لإلفــادة.
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 - Iالموارد المائية

 - 1مياه األمطار:

تقـــدر المـــوارد المائيـــة المتوفـــرة بواليــة القصريــن فــي حــدود 277م م ³ســنويا.

كمــا يبلــغ حجــم المــوارد المائيــة القابلــة للتعبئــة مــن ميــاه الســيالن  131م م³
ســنويا ُتســاهم الســدود والبحيــرات الجبليــة فــي تعبئــة  86.6م م ³منهــا ســنويا،
أي بنســبة . 1 % 66.1

 - 2المياه الباطنية:
تتكــون المــوارد المائيــة الباطنيــة فــي واليــة القصريــن مــن الميــاه العميقــة

والميــاه الســطحية الجوفيــة المتجــددة وهــي موزعــة كاآلتــي:

المائــدة الســطحية :تشــمل الميــاه الســطحية الجوفيــة بمــوارد متجــددة

ُتقــدر ب  52.9م م ³ســنويا.

يقــدر
المائــدة العميقــة :وهــي مــوارد متجــددة ُتقــدر ب 187.م م ³ســنويا ُ

اســتغاللها ب  98.64م م ³ســنويا وهــي ميــاه عميقــة مهــددة باإلفــراط فــي
االستغالل.

ميــاه غيــر تقليديــة :وهــي الميــاه المســتعملة للمعالجــة بمحطتــي

التطهيــر بالقصريــن وســبيطلة التابعــة للديــوان الوطنــي للتطهيــر بمــوارد
يقــدر اســتغاللها ب 2.42م م ³ســنويا.
قابلــة للتعبئــة تقــدر ب  6.9م م ³ســنويا ُ
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المياه السطحية
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 - IIالتصرف في الموارد المائية
مركزيــا ،تتعهــد وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري بالمحافظــة

وتهيئــة وتعبئــة المــوارد المائيــة ،أمــا جهويــا فهــذا الــدور هــو مــن مشــموالت

المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة ومصالحهــا التقنيــة بصفتهــا الفاعــل
الرئيســي المكلــف بالتصــرف والتــزود بالميــاه والمــوارد المائيــة علــى مســتوى

الواليــة باإلضافــة إلــى هيــاكل لعــل أهمهــا الشركة التونســية الســتغالل وتوزيــع

الميــاه.

قائمة في المتدخلين والفاعلين في مجال الماء بالقصرين

 - 1اإلدارات والهياكل العمومية الجهوية
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصرين:
تتعهــد بوضــع السياســات الفالحيــة محليــا وجهويــا تحــت إشــراف وزارة الفالحــة

والمــوارد المائيــة والصيد البحري وبالتنســيق مع الســلط الجهوية على مســتوى
الواليــة طبقــا للتراتيــب والمقتضيــات القانونيــة الجــاري بها العمل .وهي مســؤولة

عــن التصــرف فــي المنشــآت المائيــة والفالحيــة والتــزود وتعبئــة المــوارد المائيــة
كمــا تقــوم بدراســات الجــدوى ودراســات األثــر علــى البيئــة والتربــة .وللمندوبيــة
إدارات ومصالــح معنيــة مباشــرة بالمــوارد المائيــة وإدارتهــا وهــي كاآلتــي:
دائرة الموارد المائية

دائرة استغالل المناطق السقوبة

دائرة الهندسة الريفية

دائرة صيانة التجهيزات

دائرة التصرف في المنظومات المائية
دائرة المحافظة على المياه والتربة

العنوان :شارع الحبيب بورقيبة.

الهاتف ،77474398 :الموزع الصوتي77474935 :
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الوكالة العقارية الفالحية:
هــي المســؤولة عــن االدارة العقاريــة للمناطــق الســقوية وتحديــد محيــط
المنشــآت المائيــة.

العنوان :شارع الحسين زروق حي النور.
الهاتف77477110 :

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه :SONEDE
تعهــد بتوزيــع الميــاه الصالحــة للشــراب فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية

العاليــة ،ويبلــغ طــول شــبكة توزيــع ميــاه الشــرب التابعــة للشــركة حوالــي  725كــم،
كمــا تتولــى القيــام بالتحاليــل الفيزيائيــة والكيمائيــة بصفــة دوريــة.
العنوان :شارع  18جانفي  1200القصرين.
الهاتف 77474462 / 77474461 :
فاكس77473850 :

الديوان الوطني للتطهير :ONAS
يتعهــد ديــوان التطهيــر بتجميــع الميــاه المنزليــة المســتعملة عــن طريــق شــبكة

مخصصــة لتصريفهــا بالمناطــق البلديــة ومعالجتهــا وتحتــوي واليــة القصريــن
علــى محطتيــن لمعالجــة هــذه الميــاه التــي ُتســتغل للــري بمنطقــة واد الصيــد

شــرق مدينــة القصريــن (قرابــة 147هكتــار) فــي إطــار اتفاقيــة بيــن الديــوان
الوطنــي للتطهيــر والمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة.

العنــوان :اإلدارة الجهوية بالقصريــن :شــارع الحبيــب بورقيبــة ،عمــارة النصــر،

الطابــق الثالــث  1200القصرين.
الهاتف77411668 / 77474512 :

فاكس77478500 :
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ممثلية البيئة بالقصرين (عن اإلدارة الجهوية للبيئة بالقيروان):
تعمل على التواصل مع :اإلدارة العامة لحماية المحيط وجودة الحياة.

الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط تتولــى مســؤولية تحديــد المواصفــات البيئيــة

وتوعيــة المواطنيــن والتكويــن والتربيــة البيئيــة إلــى جانــب تقصــي مصــادر

التلــوث .وتعمــل مكاتبهــا الجهويــة علــى مراقبــة كراســات الشــروط ومطابقتهــا
للمواصفــات البيئيــة.

العنــوان :الطابــق الثانــي المندوبيــة الجهويــة للفالحــة بالقصريــن ،شــارع

الحبيــب بورقيبــة القصريــن.
الهاتف77475354 :

اإلدارة الجهوية للتربية:
تنفيــذا لبرنامــج تزويــد المؤسســات التربويــة بالمــاء الصالــح للشــراب والصــرف

الصحــي فــي إطــار اتفاقيــة إطاريــة بيــن وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد
البحــري ومصالحهــا التقنيــة فــي الهندســة الريفيــة ووزارة التربيــة.
العنوان :نهج أبو القاسم الشابي القصرين.
الهاتف77474483 / 77474922 :
فاكس77473098 :

اإلدارة الجهوية للصحة:
تتعهــد إدارة الصحــة البيئيــة والمصالــح التقنيــة لحفــظ الصحــة بالقيــام بتحاليــل

بكتريولوجيــة وفيزيائيــة بصفــة دوريــة للميــاه الصالحــة للشــراب ،إلــى جانــب
متابعــة ومراقبــة الميــاه الراكــدة والتلــوث بهــدف للحفــاظ علــى الصحــة والبيئــة

وتجنــب األمــراض التــي المنقولــة عبــر الميــاه ()maladies hydriques
العنوان :شارع الحبيب بورقيبة القصرين.

الهاتف77474925 / 77474950 :
فاكس77474766 :
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 - 2المنظمات والجمعيات والمجامع والهياكل النقابية والمهنية
مجمــع التنميــة الفالحيــة ( :)GDAهــو مجمــع لفالحيــن بمنطقــة مرجــع النظــر
تعهــد لهــا مهمــة الحمايــة والمحافظــة علــى المــورد المائــي والتصــرف فــي

المنشــأة وشــبكة توزيــع المــاء الموضوعــة علــى ذمــة المســتهلكين فــي المجــال

الريفــي ،ولهــا مســؤولية شــراء المــاء مــن المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة

وبيعهــا لفائــدة المســتهلكين وتعد واليــة القصريــن حوالــي  342مجمــع تنميــة
فالحيــة موزعــة كاآلتــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:
المعتمدية
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 2دائرة المجامع المائية  /المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقصرين
9

اإلتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري:
ّ
وخدماتية مــن
تنمويــة
ومســتقلة،
ديمقراطيــة
نقابيــة
وطنيــة
منظمــة
«هو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والبحارة .وتمثيلهــم والدفــاع عــن
بالفلحيــن
بيــن اهدافهــا اإلحاطــة والعنايــة
ّ
مصالحهــم وحمايــة حقوقهــم».

3

العنوان :شارع الحبيب بورقيبة ،القصرين.
الهاتف77479192 :
الجامعة العامة لمجامع تنمية فالحية:
تأسســت الجامعــة صلــب اإلتحــاد الجهــوي للفالحــة والصيــد البحــري للمســاهمة

فــي متابعــة ومرافقــة الجمعيــات المائيــة.

العنوان :شارع الحبيب بورقيبة القصرين.
مجمع تنمية فالحية أوالد علي:
يتولــى المجمــع التصــرف فــي منشــآت وشــبكة توزيــع الميــاه المســتعملة

والمعالجــة المخصصــة للمنطقــة الســقوية أوالد علــي.
العنوان :طريق حاسي الفريد أوالد علي ،القصرين.
مجمع تنمية فالحية واد الدرب:

مجمــع التصــرف فــي ميــاه الــري المتأتيــة مــن ســد واد الــدرب موجهــة للمنطقــة
الســقوية العريــش.

العنوان :قرية العريش القصرين.

3 http://www.utap.org.tn/language/ar/
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جمعية حماية البيئة والتراث:
عملــت الجمعيــة علــى متابعــة التلــوث الناجــم عــن المنشــآت الصناعيــة ومحطــة

تطهيــر ومعالجــة الميــاه المســتعملة.

العنوان :شارع الحبيب بورقيبة ،الحي األولمبي القصرين.
منتدى الشباب لثقافة المواطنة:
عمــل المنتــدى منــذ ســنوات علــى برامــج التصــرف الرشــيد فــي المــوارد المائيــة

بمنطقــة الرطيبــات والبنانــة وأوالد بالنجــاح والــذي يتزامــن مــع تركيــز شــبكة

تــزود بالمــاء الصالــح للشــراب .ويعمــل حاليــا علــى تركيــز صهاريــج ب  10مــدارس
ابتدائيــة بمناطــق مختلفــة مــن واليــة القصريــن بالتعــاون مــع أطبــاء العالــم
والمندوبيــة الجهويــة للتربيــة.

العنوان :المدينة الجديدة ،القصرين.
جمعية شباب متطوع:
تلقــى أعضــاء جمعيــة «شــباب متطــوع» تكوينــا حــول التشــريعات والقوانيــن

المتعلقــة بالمــاء ومجلــة الميــاه.

العنوان :مكتب عدد ،6عمارة الرحموني ،شارع الحبيب بورقيبة.
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المصادر:
• المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية.
• التقرير الجهوي حول وضعية البيئة بالقصرين  /المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة.
• المعهد الوطني لإلحصاء.
• ديوان تنمية الوسط الغربي.
• الممثلية الجهوية للبيئة.
• التقييم المواطني للماء في تونس « من أجل الحق في الماء « ،2020 ،جمعيــة نومــاد.08
• RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, 2017, La Banque
africaine de développement.
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