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 مقدمة  
مكلفة بإجراء تحقیق ) 2012جویلیة  11مؤرخ في  366مقرر عدد (أحدثت بوزارة الفالحة لجنة فنیة 

معمق وشامل حول ظروف وأسباب االضطرابات الحاصلة في تزوید عدید المناطق بالماء الصالح 
ت والتدابیر العاجلة لمجابھة الوضع خالل ھذه الصائفة اءاتحدید االجرلك وكذل .في الفترة األخیرةللشرب 

في انتظار انجاز المشاریع البنیویة الالزمة لضمان حسن تزوید كافة المناطق بالماء الصالح للشرب خالل 
  .مختلف المواسم القادمة

  :وتتكون اللجنة من السیدة والسادة اآلتي ذكرھم
  رئیس          :ي الموارد المائیة السید المكي حمزة، خبیر ف

 نائبة رئیس          :مكتب التخطیط والتوازنات المائیة المدیرة العامة ل
  مقرر    :مدیر خلیة الدراسات االستشرافیة بمكتب التخطیط والتوازنات المائیة 

  عضو              :المدیر العام للموارد المائیة 
  عضو           :المدیر العام للھندسة الریفیة و استغالل المیاه 

  عضو          :المائیة الكبرى  واألشغالالمدیر العام للسدود 
  عضو        :شركة استغالل قنال و أنابیب میاه الشمال المدیر العام ل

  عضو            :المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بسوسة 
  عضو          :المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بسیدي بوزید 

  عضو            :یة بقفصة المندوب الجھوي للتنمیة الفالح
  عضو          :المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بالمھدیة 
  عضو          :المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بصفاقس 

  عضو            :المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بنابل 
  

  :منھجیة أعمال اللجنة -1
على الماء الصالح للشرب  طراف المتدخلة في قطاعمع كل األبادرت اللجنة عملھا بعقد جلسات عمل 

ھم االشكالیات التي تعیشھا بعض المناطق أللوقوف عن قرب على  الجھويوالمستوى المركزي 
مع  عمل اتمیاه الشرب، كما عقدت اللجنة جلسلالریفیة من اضطرابات وانقطاعات الحضریة و

، لإلنتاجالمدیر المركزي  الرئیس المدیر العام،: المیاهتوزیع و الستغالل المسؤولین بالشركة الوطنیة
  .المدیر المركزي للدراساتو المدیر المركزي لالستغالل

كما عقدت اللجنة جلسات عمل مع مدیر التوزیع بالشركة التونسیة للكھرباء والغاز وكذلك عقدت اللجنة 
 الشركة التونسیةوممثلي قالیم الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه وأمع رؤساء  جلسات عمل

التزود بالماء بالمناطق  اضطراباتدت الى أھم العوائق التي أللتعرف على  بإقلیم نابل للكھرباء والغاز
الضخ  تيلى محطإكما قامت اللجنة بزیارات میدانیة . إثر انقطاع التیار الكھربائي الحضریة والریفیة

  .قسالمھدیة وصفا لضخ المیاه نحوالمعدة ) SP4(ثم محطة كركر  بالخوین وبلي
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 :الوضعیة العامة للموارد المائیة  -2
 2165سنة میاه سطحیة و/3ملیون م 2700سنة منھا /3ملیون م 4865د المائیة بتونس حوالي ارتبلغ المو
سنة تّم تعبئة واستغالل نسبة /3ملیون م 4665وتبلغ الموارد القابلة للتعبئة  .سنة میاه جوفیة/3ملیون م

  .% 90متقدمة منھا تفوق 
 -) % 14(المنزلي  االستھالك -  )% 80(الزراعة : استغالل المیاه حسب القطاعات كما یلي ویتوزع 

  ).% 6(الصناعة والسیاحة 

  یتم استغالل المیاه السطحیة عن طریق شبكة من السدود والبحیرات الجبلیة متكونة من :  
 سنة/3لیون مم 1945بـ  ھایراداتإمعدل یقدر سنة و/3ملیون م 2184 تستوعب حواليسّدا  29 -
 سنة/3مملیون  215بـ ویقدر معدل إیراداتھا سنة /3ملیون م 250 تستوعب حواليسّدا تّلیا  228 -
  سنة/3ملیون م 90 تستوعب حواليبحیرة جبلیة  869 -

سنة /3ملیون م 235سنة تتوزع غالبا بین /3ملیون م 550ویبلغ حجم استغالل المیاه السطحیة ما یقارب 
ة لتلبیة الحاجیات المائیة لقطاعات الماء الصالح للشرب والصناعة والسیاحة سن/3ملیون م 315للري و

وتتفاوت كمیات اإلستغالل من سنة إلى أخرى حسب كمیات األمطار المسجلة وحسب توفّر المیاه 
 .بالسدود

 ألف مجھزة بمضخات  100منھا  سطحیةألف بئر  140 یقارب ما كما یتم استغالل المیاه الجوفیة بواسطة
وبلغ اإلستغالل الجملي للخزانات المائیة الجوفیة سنة  .بئر عمیقة 10000 اربیقكذلك بواسطة ما و

  .من جملة الموارد المتاحة % 95أي ما یعادل  3ملیون م 2000حوالي  2010
ممطرة إذ أن  2012- 2011وباستثناء منطقتي الوسط الغربي والجنوب الغربي تعتبر السنة الھیدرولوجیة 

من المعدل العام وبھذا بلغت اإلیرادات الجملیة للسدود في  %132و %98طول تراوحت بین نسبة الھ
 ویقدر المخزون .معدل الثالثة سنوات الفارطة 3ملیون م 1578مقابل  3ملیون م 3745 الموسم الحالي

فترة وھو یتجاوز المخزون المسجل لنفس ال 2012جویلیة  21 بتاریخ 3ملیون م 1586بالسدود بـ الحالي
لتلبیة حاجیات تزوید البالد بالماء ویعتبر ھذا المخزون كافیا  3ملیون م 200من الموسم الفارط بحوالي 

 درجات  وذلك باعتبار ارتفاع الطلب على المیاه الناتج عن ارتفاعالصالح للشرب خالل ھذه الصائفة 
  .لتأمین انطالق الموسم الفالحي القادم في أفضل الظروف وكذلكالحرارة 

 

 بالوسط الحضري والریفي للشربالماء الصالح  -3
یتم تزوید المناطق الحضریة عن طریق الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه أما بالنسبة للمناطق 
الریفیة فیتم تزویدھا من طرف الشركة وكذلك من طرف االدارة العامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاه 

 .عبر المجامع المائیة

 ارة العامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاهاالد  -  أ
عن طریق الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع من جھة یتم تزوید المناطق الریفیة بالماء الصالح للشرب 

من جھة المیاه بالنسبة للمناطق الریفیة المجمعة والقریبة من شبكتھا المائیة عن طریق الربط الفردي، و
بالنسبة للمناطق المشتتة وصعبة التدخل أما  .واستغالل المیاه ة الریفیةمصالح الھندسأخرى عن طریق 

عن طریق حنفیات عمومیة وبطرق فردیة كلما توفرت  أساسا یتم تزوید المنتفعین بطریقة جماعیةف
وقد تم إلى حد اآلن تزوید  .2005بالنسبة للمشاریع التي أنجزت بعد سنة  لذلكوالمالیة الظروف الفنیة 

عن طریق مصالح الھندسة ) ملیون نسمة 3.3أي ما یعادل ( من مجموع السكان الریفیین  % 93.5
  .%) 49(والشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه ) % 44.5( الریفیة
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من بلوغ نسبة تزود بالماء الصالح  2014-2010وستمكن المشاریع المبرمجة خالل المخطط الثاني عشر 
على المستوى الوطني وتحسین التزود بالنسبة لبعض المشاریع  % 97ـر بللشرب في الوسط الریفي تقد

  . ملیون دینار 230ـالموجودة بعد إعادة تھیئتھا بتكلفة جملیة تقدر ب
فإن نسبة التزود في المناطق الریفیة تشھد تفاوتا حسب   وتجدر اإلشارة إلى أنھ رغم المجھودات المبذولة

 . بالجنوب % 98بالوسط الغربي و % 93مال الغربي وبالش % 87الجھات، إذ ھي تقدر بـ
تطور عدد المجامع المائیة التي عھد إلیھا التصرف في األنظمة المائیة في ف التصرفأما على مستوى 

مجمعا توفر الماء الصالح للشرب للمتساكنین بصفة جماعیة كما تمكن من ري  1260الوسط الریفي إلى 
  .ات الجفافالقطیع وحمایة األشجار في فتر

  : خصائص األنظمة المائیة المنجزة عن طریق الھندسة الریفیة
  نظاما مائیا 1905: عدد األنظمة المائیة المستغلة -
  تجمع سكني  10059 -
  عائلة منتفعة الف 300 -
  ملیون ساكن 1.5 -
  خزان ماء 1693 -
  محطة ضخ 1084 -
  كلم 18630شبكات توزیع على طول  -
  یةحنفیة عموم 12984 -
  ) %40أي بنسبة ربط تناھز (عداد فردي  88504 -
  فرد/یوم/ل 48المعدل في حدود : االستھالك الفردي  -

  :وتشكو أغلبیة ھذه المجامع من عدید اإلشكالیات مثل
 . الربط العشوائي على األنظمة المائیة المنجزة مما یخل بالتوازنات الفنیة للنظام المائي *
  منتفعین بدفع ما یستوجب علیھا من معالیم استھالك المیاه،عدم التزام شریحة من ال *
  غیاب الصیانة الوقائیة للمنشآت والتجھیزات المائیة ، *
  ..اعتماد المجامع على التدخالت المجانیة لإلدارة، الخ *

حیث لوحظ عزوف المنتفعین على تسدید فواتیر  2011جانفي  14 بعد أحداثوقد تفاقم ھذا الوضع 
وعدم  لشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاهوالرغبة الملحة للتزود عن طریق شبكة ا كاالستھال

  .... بھیئات المجامع الموجودة، الخ االعتراف
م في األنظمة یالتصرف المستدولتفادي ھذه النقائص أرست وزارة الفالحة استراتیجیة وطنیة لضمان 

لجوانب القانونیة والمؤسساتیة للمجامع المائیة  ودعم المائیة بالوسط الریفي وذلك من خالل مراجعة ا
وسینطلق تجسیم . تشریك القطاع الخاص في التصرف في األنظمة المائیةالحرفیة في العمل الجمعیاتي و 

أما على المدى المتوسط فسیتم التفكیر في إیجاد حلول بدیلة . 2012من صائفة  ابتداءھذه اإلستراتیجیة 
  .األنظمة المائیة في الوسط الریفي م فيیللتصرف المستد

 الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه  - ب
یتم تزوید المناطق الحضریة والمجمعات السكنیة الریفیة من طرف الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع 

 :وفیما یلي أھم المؤشرات الفنیة والمالیة للشركة. المیاه
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 المؤشرات الفنیة
 : 2011 خالل سنةإنجازات الشركة 

 3ملیون م 544المیاه المنتجة  كمیات بلغت  
  3ن موملی 395.5 المفوترةبلغت الكمیات 
  ألف مشترك  2386بلغ العدد الجملي للمشتركین 
  وحدة 87687المنجزة عدد التوصیالت الجدیدة . 
  كلم من الشبكات  780تمدید 
  كلم من الشبكات  128تجدید 
  عدادات معطبة  35437تعویض 
 كلم  4095 قنوات یبلغ طولھان التسربات في البحث ع 
  وقد . بالنسبة لشبكات التوزیع% 80.1بالنسبة لشبكات الجلب و% 92.4بلغت المردودیة

لوحظ خالل السنوات االخیرة تدنیا لمردودیة الشبكات وذلك النخفاض نسق تجدید 
 .الشبكات نتیجة للصعوبات المالیة التي تواجھھا الشركة

 یةمالالمؤشرات ال
  ملیون دینار استثمارات  67.5منھا  2011ملیون دینار خالل سنة  80بلغت االستثمارات

 ملیون دینار استثمارات االقتناء والتجدید 12.5للتنمیة و
  ملیون دینار متأتیة من مبیعات الماء  187ملیون دینار منھا  247.1بلغ رقم المعامالت 
  3م/ملیم 562القارة بلغ معدل ثمن بیع الماء باعتبار المعالیم  
  3م/ملیم 716اء نتاج المإبلغ معدل كلفة. 

400

450

500

550

600

650

700

750

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ء 
ما

ن ال
 م

عب
مك

 ال
متر

 ال
من

ث
)

لیم
م

 (

معدل ثمن بیع الماء 

معدل كلفة انتاج الماء 
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  ملیون دینار  39.8) جھد متوسط(بلغت أعباء استھالك الطاقة الكھربائیة 
  ار ملیون دین 20.2ملیون دینار و 23.7بلغت الدیون المتخلدة بذمة االدارة العمومیة

 بالنسبة للجماعات المحلیة والمجالس الجھویة
  ول في موفى الثالثي األملیون دینار  39.8بلغ  2009منذ سنة شھدت الخزینة عجزا مالیا

 2012سنة ل
  بھدف  2012ملیون دینار خالل سنة  28تحصلت الشركة على قرض من الخزینة بقیمة

 تحسین التصرف بالشركة
 حیث تبلغ نسبة األجور  عونا قارا 6452عونا منھم  6761عوان بلغ العدد الجملي لأل

 .من معدل الكلفة الحالیة للماء% 44
  :تطور تسعیرة میاه الشرب

في  ئویةاالمنسب الزیادة  ـدد1عـیبین الجدول لم یتم تعدیل تسعیرة میاه الشرب بصفة دوریة ومنتظمة و
   2011سنة غایة إلى  1990تسعیرة میاه الشرب منذ سنة 

  تطور نسبة الزیادة المائویة في تسعیرة میاه الشرب: دد ـ1ـجدول ع

 السنة 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 (%)النسبة  7 0 7 0 7 7 9.2 0 0 5 0

 السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 (%)النسبة  7 0 5.7 0 5 0 0 0 0 5.4 8.3

من ناحیة واالرتفاع الھام في حجم  2010و  2005أدى تعطیل الزیادة في تسعیرة میاه الشرب بین وقد 
وتجدر  .تدھور الوضعیة المالیة للشركة في السنوات األخیرة  ىمصاریف االستغالل من ناحیة ثانیة ال

أوصت ھذه  حول تسعیرة میاه الشرب وقد 2004اإلشارة أن الشركة أنجزت دراسة اقتصادیة سنة 
الدراسة بتوخي سیاسة مراجعة دوریة للتسعیرة تمكن من اجتناب زیادات فجئیة و مشطة تھدف على 

المحافظة على النتائج المالیة  منالمدى البعید إلى بلوغ الكلفة الحقیقیة للماء تدریجیا وذلك لتمكین الشركة 
بالماء الصالح للشرب في كل الظروف  تزوید البالد فيوالفنیة المنجزة و مواصلة االضطالع بمھامھا 

  . والحاالت
) باعتبار المعالیم القارة 2011سنة  3م/ملیم 800(وقد اقترحت الدراسة بلوغ معدل الثمن المستھدف 

ھذا وقد تم االستئناس . 2004سنویا ابتداء من سنة % 5یستوجب حینھا مراجعة دوریة للتسعیرة بمعدل 
ولم یتسنى لوزارة االشراف راجعة التسعیرة خالل السنوات الماضیة بھذه الدراسة لتقدیم مقترحات م

ثر عرض إ%  8 بحوالي 2011سنة فقط ثم % 5بنسبة  2010و 2005مراجعة التسعیرة سوى سنتي 
  :ما یليكت یاوصوكانت الت 2010جوان  3ماي و 27تین بتاریخ یعلى جلستي عمل وزار ملف
   2016الى سنة  2011من سنة سنویا  %5الترفیع فى تسعیرة میاه الشرب بنسبة  -
ووضع  2010تصفیة متخلدات الدولة والمؤسسات العمومیة لفائدة الشركة وذلك خالل سنة  -

  .ھذه الوضعیات مستقبال ياآللیات الكفیلة لتفاد
الحرص على الضغط على الكلفة وترشید النفقات إلى أقصى الحدود صلب الشركة لتفادي تدھور  -

  موازناتھا المالیة 
إسناد قرض من الخزینة إلى الشركة یتم تسدیده الحقا بناءا على النتائج المرتقبة من اإلجراءات  -

 .یساعد على تخفیف الضغط على السیولة المالیة للشركةربما السابقة 
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وقد واصلت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه تزوید المشتركین بصفة مسترسلة حیث بلغ عددھم 
ینما بلغ طول . 2010ملیون سنة  2.304مقابل  2011ملیون مشترك إلى موفى سنة  2.386حوالي 
  .كلم 47454 الشبكة

أما بخصوص أھم إنجازات الشركة خالل العشریة األخیرة لمجابھة الطلب المتزاید على المیاه فیمكن ذكر 
  :المشاریع التالیة 

یتمثل المشروع في إحداث : الوطن القبلي دعم البنیة األساسیة لتلبیة حاجیات تونس الكبرى ومنطقة* 
في  3م 35000في الیوم ومحطة بطاقة  3م 173000محطة لمعالجة المیاه بمركب غدیر القلة بطاقة إنتاج 

وقد تم . 3م 25000خزانات بطاقة جملیة تفوق  5كلم من القنوات وبناء  98الیوم بمجاز الباب ومد 
  .ملیون دینار 47لفة جملیة تساوي بك 2002اإلنتھاء من إنجاز المشروع سنة 

یھدف المشروع إلى تغطیة :  دعم اإلنتاج للساحل وصفاقس من میاه الشمال وتدعیم شبكة المھدیة* 
جزء من نقص الماء بجھة الساحل وصفاقس وذلك بتعزیز منشآت اإلنتاج والتخزین والتعدیل لمیاه 

 346000الیوم إلى /3م 173000میاه ببلي من ویحتوي المشروع على رفع طاقة محطة معالجة ال. الشمال
محطات  3وانجاز  3م 10500خزانات بطاقة جملیة تفوق  3كلم من القنوات وبناء  168الیوم  ومد /3م

  .ملیون دینار 33بكلفة جملیة تساوي  2005وقد تم اإلنتھاء من إنجاز المشروع سنة . ضخ
ویھدف المشروع إلى تعزیز :  القیروان والساحلتدعیم شبكة جلب میاه مائدة القیروان إلى منطقة * 

. وتامین نسبة من حاجیات  الساحل 2020تزوید منطقة القیروان بالماء الصالح للشرب إلى موفى 
كلم من القنوات وبناء خزانات وواقیات آبار  113آبار عمیقة ومد  7ویحتوي المشروع على إنجاز وربط 

بكلفة  2007وقد تم اإلنتھاء من إنجاز المشروع سنة . عن بعد محطة ضخ وإحداث منظومة للتحكم إنجازو
  .ملیون دینار 35جملیة تساوي 

یھدف المشروع إلى تغطیة :  مضاعفة قناة جلب میاه الشمال بین بلي وسوسة وتعزیز طاقة الخزن* 
إنجاز  ویحتوي المشروع على. الحاجیات المستقبلیة من المیاه لمناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس

قناة ثانیة لجلب میاه الشمال وتعزیز مخزون المیاه بالساحل وذلك لتامین تزوید ھذه المناطق إلى غایة 
وتجھیز محطة  3م 60000خزانات بطاقة جملیة  9كلم من القنوات وبناء  96ویشمل المشروع مد . 2012

بكلفة جملیة تساوي  2010وقد تم االنتھاء من إنجاز المشروع سنة . ث/ل 300الضخ بكركر بمضخة 
  .ملیون دینار 128

یھدف المشروع إلى تأمین :  تدعیم تزوید المناطق الحضریة وتونس الكبرى بالماء الصالح للشرب* 
. 2025تزوید تونس الكبرى وبعض المراكز الحضریة بالشمال والوسط بالماء الصالح للشرب إلى أفق 

تخزین وتوزیع الماء بتونس الكبرى وتسعة مراكز ویتمثل المشروع في تدعیم منشآت إنتاج وجلب و
الیوم ومحطة /3م 260000ویحتوي المشروع على إنجاز محطة معالجة میاه رابعة بطاقة . حضریة

خزانات بطاقة جملیة  10كلم من القنوات وبناء  90لمعالجة الرواسب الطینیة بمركب غدیر القلة ومد 
وقد تم االنتھاء من إنجاز المشروع خالل سنة . ار عمیقةآب 3محطات ضخ وإنجاز  3وإنجاز  3م 30000

 60وبكلفة جملیة تساوي  2012ھا خالل ؤنھااظر تما عدى محطة معالجة المیاه التي من المن 2011
  .ملیون دینار

 تزوید الوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب منظومات  - أ
  :اآلتیة المائیةتزود الشركة ھذه المناطق من الموارد 

  قنال مجردة الوطن القبلي وسد المصري عبر محطة بليمیاه الشمال المتأتیة من 
  الجوفیة بالقیروانالمائیة میاه المائدة 
  الجوفیة بسبیطلة وجلمةالمائیة میاه المائدة 
 المیاه الجوفیة المحلیة لكل جھة 
 میاه سد نبھانة 
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التابعة للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه  شبكة جلب المیاهمسار ـدد 2عـالبیاني ویبین الرسم 
  .والمزودة للوطن القبلي والساحل وصفاقس

  
  شبكة تزوید الماء الصالح للشرب لمناطق الوطن القبلي، الساحل وصفاقس : ـد 2الرسم البیاني عـ

والیات
الساحل 

مدینة
صفاقس 

محطة بلي
ث/3م 4

قنال میاه الشمال
میاه ابار النفیضة 

)ث/ل 120(

الوطن اقبلي

آبار صفاقس
ث/ل 260 

میاه غدیر القلة 
ث/ل 250

میاه ابار سبیطلة وجلمة 
ث /ل 350

میاه ابار القیروان
ث/ل 700

میاه نبھانة 
سد المصريث/ل 400

موارد محلیة

میاه الشمال

3200 l/s

SP4 
1150 l/s

  
  الساحل وصفاقسوطن القبلي مثال للشبكة الحالیة لتزوید الماء الصالح للشرب لمناطق الو: ـد 3الرسم البیاني عـ

میاه آبار القیروان 
 ث/ل 600
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لیتفاقم خالل سنتي  2010ینطلق ابتداءا من سنة ) 2014-2010(ـدد ان العجز المائي 2ویبین الجدول عـ
ویبقى ھذا التقلص مرتبطا بانجاز اآلبار العمیقة  2013ثم یسجل تقلصا خالل سنة  2012و 2011

 ).وقبرار وقارة حدید 3ومسلسل  5زردوب (المبرمجة 
 )الوطن القبلي والساحل وصفاقس( 2014-2010الحاجیات والموارد على المدى القصیر : ـدد 2جدول عـ

2014  2013  2012  2011  2010   
)الیوم/3م( الموارد 568 647 048 656 480 673  008 708  008 708   
)الیوم/3م( الحاجیات 419 650 710 672 434 695 016 719 487 742   
-  34 )الیوم/3م( الموازنة 851 2- 662 16- 954 21 -  008 11-  479    

بعد دخول  2015من سنة  ابتداءسیقع تجاوزه ) 2019- 2015(ـدد ان العجز المائي 3یبین الجدول عـكما 
 2017ولكن یعاود العجز سنة  حیز االستغالل لمحطة المعالجة بسوسة المزودة من خزان القلعة الكبرى

  .2018وف یدخل ھذا الخزان حیز االستغالل خالل سنة في احسن الحاالت سوانھ  إال
 )الوطن القبلي والساحل وصفاقس( 2019- 2015الحاجیات والموارد على المدى المتوسط : ـدد 3جدول عـ

2019  2018  2017  2016  2015   
)الیوم/3م( الموارد  560 831  560 844  176 806  856 801  536 822   
)الیوم/3م( الحاجیات 412 768 306 795 142 823 952 851 770 881   

59234-  50096- )الیوم/3م( الموازنة 63148  49254  -16966    

  

والیات
الساحل 

مدینة
صفاقس 

محطة بلي
ث/3م 4

قنال میاه الشمال

میاه ابار النفیضة 
)ث/ل 120(

الوطن اقبلي

آبار صفاقس
ث/ل 270 

میاه غدیر القلة 
ث/ل 250

میاه ابار سبیطلة و جلمة 
ث /ل 300

میاه ابار القیروان
ث/ل 700

میاه نبھانة 
سد المصريث/ل 400

موارد محلیة

میاه الشمال
3200 

ث/ل

محطة الضخ 
SP4

محطة الضخ 
ببورجین

محطة سوسة
ث/3م 2

حوض القلعة الكبرى
محطة سد المصري)3ملیون م 26(

ث/3م  0.4

  
 الماء الصالح للشرب لمناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقسبلتزوید اشبكة لتطویر  مثال: ـد 4الرسم البیاني عـ

 

میاه آبار القیروان 
 ث/ل 600
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صالح للشرب خالل االضطرابات المسجلة في تزوید عدید المناطق بالماء ال -4
 ظروفھا وأسبابھا :  2012جوان وجویلیة  يشھر

من كل  زود بالماء الصالح للشرب خالل شھري جویلیة وأوتتشھد العدید من المناطق اضطرابات في الت
غیر أن ھذه االضطرابات تم تسجیلھا بصفة مبكرة ومنذ شھر جوان من ھذه السنة في  ،2007منذ  سنة

 –ة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه وبالخصوص في منظومة قنال مجردة بعض أجزاء شبكة الشرك
نتیجة عدة  المھدیة وصفاقسوالمنستیر وسوسة والوطن القبلي والساحل وصفاقس المزودة لوالیات نابل 

  :عوامل 
  ارتفاع درجات الحرارة  

 2012من شھر جوان  ابتداءشھدت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا في العدید من المناطق التونسیة 
درجة في والیات القیروان وسیدي بوزید وقفصة بدایة من األسبوع االول من شھر  35حیث تجاوزت الـ

وتجاوزت . صفاقس بدایة من النصف الثاني من شھر جوانوجوان وفي مناطق نابل وسوسة والمنستیر 
واستمرت . 2012جویلیة  12و 11و 10د في كل المناطق تقریبا خالل أیام 40درجات الحرارة الـ

یوما في مناطق القیروان وسیدي بوزید وقفصة  16د لمدة تجاوزت الـ40فوق الـدرجات الحرارة مرتفعة 
ـدد معطیات حول 4الجدول عـ یتضمنو. 2012 جویلیة 23جوان و 01خالل الفترة المتراوحة بین 

التزود بالمیاه الصالحة  درجات الحرارة القصوى المسجلة في المناطق التي شھدت اضطرابات في
  .للشرب

 درجات الحرارة القصوى المسجلة في المناطق التي شھدت اضطرابات في التزود بالمیاه الصالحة للشرب :ـدد 4جدول عـ

عدد األیام التي تجاوزت 
 د40فیھا درجات الحرارة 

عدد األیام التي تجاوزت 
 د35فیھا درجات الحرارة 

  )C°(  الیوم  المكان درجات الحرارة القصوى 
 نابل 40,5 2012جویلیة  11 12 1
 سوسة 44,9 2012جویلیة  11 7 1
 المنستیر 46,9 2012جویلیة  11 11 1
 المھدیة 34,9 2012جویلیة  10 0 0
 صفاقس 43 2012جویلیة  12 8 1
 القیروان 47,4 2012جویلیة  11 43 17
 سیدي بوزید 45,7 2012جویلیة  12 44 16
 قفصة 44,5 2012جویلیة  12 46 20

وحسب معطیات كمیات المیاه الیومیة المزودة من طرف الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه لمناطق 
ارتفعت بنسبة أن ھذه الكمیات ـدد 5نالحظ من خالل الرسم البیاني عـ وصفاقس الوطن القبلي والساحل

  . 2012جوان  19بدایة من % 19و 7بین تتراوح 
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نسبة الزیادة في كمیات المیاه الموزعة یومیا
درجة الحرارة بنابل
درجة الحرارة بسوسة
درجة الحرارة بالمنستیر
درجة الحرارة بالمھدیة
درجة الحرارة بصفاقس

  
تطور كمیات المیاه الیومیة المزودة من طرف الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه لمناطق : ـد 5سم البیاني عـالر

 الوطن القبلي والساحل صفاقس
 انقطاع التیار الكھربائي  

الوطنیة  ثر انقطاع التیار الكھربائي بمحطة الخوین بمجمع بلي التابع للشركةإھذه االضطرابات فاقمت ت
  ).ددـ5جدول عـ( 2012جویلیة  11و 10و 09أیام  الل وتوزیع المیاهالستغ

  أیام و توقیت انقطاع التیار الكھربائي: ـدد 5جدول عـ

  رجوع التیار الكھربائي  انقطاع التیار الكھربائي  المدة  التوقیت  الیوم

  قیقةد 31  د 08و  13س   د 37و  12س   09/07/2012
  دقیقة 31واحدة و  ساعة  د 51و  15س   د 20و  14س 

  دقائق 03  د 34و  13س   د 31و  13س   10/07/2012

  دقائق 10  د 29و  12س   د 19و  12س   11/07/2012
  دقیقة 36  د 53و  14س   د 17و  14س 

نظرا النقطاع التیار الكھربائي على مواقع اإلنتاج بمحطة بّلي وبمضخات اآلبار العمیقة لمیاه القیروان، 
 11و 10و 09أیام  39,8% نسبةتعدیل بوالیة سوسة انخفاضا ملحوظا في المخزون بشھدت خزانات ال

 16,7% جاوزبینما كانت نسبة االنخفاض ال تت 2012جویلیة  12بتاریخ  56,5%نسبة ثم ب 2012جویلیة 
  ).ـدد6جدول عـ(المسجلة منذ بدایة شھر جویلیة 
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  ل بوالیة سوسةبخزانات التعدی المخزون المائي الیومي: ـدد 6جدول عـ

  النسبة المأویة  )3م(الفارق الیومي   )3م(مجموع االحتیاط   )صباحا 09:00(الیوم 
01/07/2012  53025    

  3م -10490
  بنقص أي

%16,70 

02/07/2012  55945  2920  
03/07/2012  53977  1968-  
04/07/2012  54640  863  
05/07/2012  53667  973-  
06/07/2012  48315  5352-  
07/07/2012  44965  3350-  
08/07/2012  43165  1800-  
09/07/2012  42535  830-  
 3م 25105-  8300-  34235  10/07/2012

  9133-  25102  11/07/2012 39,80% بنقص أي
12/07/2012  17430  -7672  
13/07/2012  28455  11025  

 3م 18797
  أي

%29,84 

14/07/2012  25252  -3203  
15/07/2012  29075  3823  
16/07/2012  30420  1345  
17/07/2012  36227  5807  

  )3م( 63000= طاقة الخزن 

ھذه الوضعیة إلى تسجیل اضطرابات في توزیع المیاه الصالحة للشرب بمعتمدیات الریاض وأدت 
  .دون المس بالمناطق السیاحیة و الصناعیة 13/07/2012و  12ومساكن وأكودة خالل أیام 

ـدد تطور وضعیة المخزون المائي بخزانات التعدیل بوالیة سوسة خالل الفترة 6بیاني عـن الرسم الیویب
  . 2012جویلیة  17و 01المتراوحة بین 

ة وضعیة مخزون المیاه  بوالیة سوس
(الفترة  : 01 - 17 جویلیة  2012)
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طاقة الخزن   63000 م3

األیام

النسبة  

  
  تطور وضعیة المخزون المائي بخزانات التعدیل بوالیة سوسة: ـد 6الرسم البیاني عـ

خالل  3م 45500لمیاه یقدر بـ نقصا في إنتاج ا) SP4(اثر انقطاع التیار الكھربائي سجلت محطة كركر 
  :التالي  ـدد7عـ أیام كما ھو مبین في الجدول 06
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  )SP4( كمیات المیاه المنتجة في محطة كركر: ـدد7جدول عـ
  )3م(النقص الحاصل   )3م(طاقة إنتاج محطة كركر   )3م(كمیة المیاه المنتجة   الیوم

9-7 -2012  76360  98000  21640  
10-7 -2012  85350  98000  12650  
11-7 -2012  92670  98000  5330  
12-7 -2012  96800  98000 1200  
13-7 -2012  94690  98000 3310  
14-7 -2012  96630  98000 1370  

  45500 المجموع

ع الكھرباء یمكن من ملء كافة الخزانات المائیة بوالیة اقطانمن جراء حاصل النقص الوتجدر االشارة ان 
  .المھدیة

في مناسبتین األولى  9/7/2012لكھرباء على محطة الضخ بمنزل فارسي یوم انقطاعا لكذلك سجلنا و
 11/7/2012كما انقطع التیار الكھربائي على نفس المحطة یوم . دقیقة 30دقیقة والثانیة لمدة  50مدتھا 
على الخط المزود لمدینة  3م 12800ـ دقیقة مما تسبب في خسارة على مستوى إنتاج المیاه تقدر ب 60لمدة 

. التي تزود سیدي علوان وقصور الساف) côte 80(ل أو ما یعرف بــ یعلى الشراح 3م 3500المھدیة و
وقد خلفت ھذه األزمة الظرفیة التي عرفتھا الجھة اضطرابا وتذمرا من قبل العدید من المتضررین من 

وكذلك توقف مواطنین ومصالح صحیة وبعض األنشطة كالصید البحري بفقدان مادة الثلج بصفة وقتیة 
 .لنشاط بعض المخابز

 حویل بلوغ الطاقة القصوى لشبكة الت  
محطة الضخ ببلي التابعة للشركة الوطنیة الستغالل ھا من بتتزود المناطق التي وقع تسجیل االضطرابات 

ویبقى  .محطة الضخ بفندق الجدیدالوطن القبلي عبر  - وتوزیع المیاه التي تتزود بدورھا من قنال مجردة 
من جوان إلى (خالل السنة متفاوتا حیث تبلغ الكمیات المضخة خالل فترة الذروة ھذه المحطة غالل است

وھذا العامل یحّد من االستغالل األمثل للقنال . السنة كاملمن جملة المیاه المضخة خالل  %50) سبتمبر
سافلة محطة الضخ بفندق  حیث یبلغ التنافس أقصاه بین طلبات القطاع الفالحي والمیاه الصالحة للشرب في

  . ساعة یومیا وطیلة كامل أیام األسبوع 24الجدید التي تشتغل بالطاقة القصوى لھا خالل 
في مستھل كل فترة  جدیدالالمستغلة لمحطة الضخ بفندق  شركة استغالل قنال وأنابیب میاه الشمالوتقوم 

وبالرجوع إلى جلسة عمل سنة  .كل قطاعذروة، بالتنسیق بین جمیع األطراف، بتحدید الكمیات الیومیة ل
 678بضخ كمیة یومیة تبلغ  شركة استغالل قنال وأنابیب میاه الشمالوقع االتفاق على أن تقوم ، 2012
وحصة مندوبیة نابل  3مالف  338الیومیة  الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاهلتكون حصة  3مالف 
   .%6فتحتسب كضیاع بنسبة ) 3ملف ا 40(أما باقي الكمیة للري  3مالف  300

 شركة استغالل قنال وأنابیب میاه الشمالالكمیات التي تم توفیرھا من طرف  ـدد7عـرسم البیاني ویبین ال
الشركة خالل شھر جوان واألیام األولى لشھر جویلیة لھذه السنة والكمیات التي وقع التزود بھا من طرف 

  .نابل في سافلة محطة فندق الجدیدالجھویة للتنمیة الفالحیة ب مندوبیةالو الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه
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كمیات المیاه المستغلة من طرف المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بنابل كمیات المیاه المستغلة من طرف الصوناد بمحطة بلي

  
والشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع ) بین فندق جدید وبلي(كمیات المیاه المستغلة للري بنابل : ـد 7الرسم البیاني عـ

   المیاه بمحطة بلي
الشركة الوطنیة الستغالل من طرف أن كمیات المیاه المستغلة  ـدد7عـ من خالل الرسم البیانينالحظ 

بحیث . یوم/3م 320528بمعدل  أيیوم /3م 333820یوم و/3م 294597بلي تراوحت بین ب وتوزیع المیاه
 338000(: المبرمجة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاهحصة  حجمالكمیات المستغلة یومیا  بلغلم ت

 19جوان و 17خالل المدة المتراوحة بین  3م 43400 و 4180حیث تراوح العجز الیومي بین . )یوم/3م
) یوم 33(في الیوم وبالتالي بلغ العجز الجملي خالل ھذه الفترة  3م 15500بمعدل  أي 2012جویلیة 
   .3م 511000حوالي 

یقوم بتزوید الذي  بوب نبھانةوباإلضافة الى قنال مجردة الوطن القبلي تتزود مناطق الساحل من أن
الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع كذلك قویة بالقیروان والساحل خالل كامل أشھر السنة والمناطق الس

وفترة الذروة ) دیسمبر أو جانفي(عبر مأخذي الزھور والحرقوسیة خالل فترة التوقف الفني للقنال  المیاه
  .لتر في الثانیة 400الصیفیة بطاقة تبلغ 

  
 ومنطقة صفاقس) سبیطلة وجلمة(االنتاج  ارتفاع كمیات المیاه المستھلكة بین مصادر  

تتزود منطقة صفاقس جزئیا من قنوات جلب میاه سبیطلة وجلمة ویقدر معدل الكمیة المنتجة بالمصدر 
الیوم /3م 25700یصل منھا الى منطقة صفاقس حاولي  2012خالل شھر جوان الیوم /3م 84000بحوالي 

یبین الرسم و .2011مقارنة بنفس الشھر لسنة  %20نسبة وقد شھدت ھذه الكمیات تقلصا یومیا یبلغ 
الواصلة الى مدینة صفاقس یومیا المنتجة من آبار سبیطلة وجلمة و ـدد تطور كمیات المیاه8البیاني عـ

 .2012و 2011خالل شھر جوان 

هحصة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیا 3م 338000  
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ایام شھر جوان

)2012جوان (كمیات المیاه المنتجة من آبار سبیطلة وجلمة 

)2011جوان (كمیات المیاه المنتجة من آبار سبیطلة وجلمة 

)2012جوان (كمیات المیاه الواصلة الى صفاقس 

)2011جوان (كمیات المیاه الواصلة الى صفاقس 

  
  )3م(تطور كمیات المیاه الواصلة الى مدینة صفاقس یومیا خالل شھر جوان : ـد 8الرسم البیاني عـ

والموّجھة إلى صفاقس كان  )ددـ8جدول عـ( جلمة -ذا االنخفاض في كّمّیات المیاه المنتجة من سبیطلة ھ
باألساس نتیجة االرتفاع الكبیر في الطلب بالنسبة للمناطق الموجودة بین جلمة وصفاقس والمزودة من 

عقارب وتلیل وبئرعلي وبوغرارة و وبوثديمنزل شاكر وجلمة وسیدي بوزید : ھاتھ القناة وھي 
  .بومرة والفایضو وأوالد حفوزالصخیرة والغریبة والمحرس و

  الكمیات المسحوبة یومیا خالل شھر جوان من قناة جلمة قبل الوصول إلى مدینة صفاقس: ـدد 8جدول عـ

2012 2011 2010 2009 2008 2007  
 )3م(ة منتجة بجلمة وسبیطل كمیات المیاه 79880 78932 74908 77106 75023 76762
 )3م(الموزعة قبل مدینة صفاقس  كمیات المیاه 36933 36194 39844 42657 42203 51149
67% 56% 55% 53% 46% 46% 

 )3م(الواصلة الى مدینة صفاقس  كمیات المیاه 42947 42739 35064 34449 32819 25613
33% 44% 45% 47% 54% 54% 

الى غایة % 46ء الموزعة قبل مدینة صفاقس كانت في حدود نالحظ من خالل ھذا الجدول أن كمیات الما
من إجمالي كّمّیات المیاه المنتجة من اآلبار العمیقة الموجودة بجلمة وسبیطلة ثم ارتفعت بعد ذلك  2008

  . 2012في شھر جوان % 67في السنوات األخیرة الى أن تبلغ نسبة % 53لتتجاوز نسبة 
الحنشة وجبنیانة والعامرة وجزء من معتمدیة منزل شاكر عبر منظومة تتزود معتمدیات  :شمال الوالیة* 

الشمال وقد شھدت ھذه المناطق بعض االضطرابات ناتجة باألساس عن انخفاض الضغط بالقناة الرابطة 
بین خزان الرواضي بالمھدیة ومنخفض الضغط بالمحروقة وبالتالي تقلصت كمیات المیاه الواصلة إلى 

  .3ألف م 550وھي ال تفي لسد الحاجیات المقّدرة بـ 2012شھر جوان خالل  3ألف م 453
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  انجاز المشاریع المبرمجةوتعطیل تاخر  
 المشاریع التي تقدمت بھا الشركة والمتمثلة في إعادة ھیكلة شبكات جلب میاه في انجاز تاخیرتم تسجیل 

مالیین ساكن  3تأمین حاجیات أكثر من وحیاتیة لتعتبر اساسیة  التابعة لھا ھذه المشاریع والمنشآت. الشمال
 :وتتمثل ھذه المشاریع في مایلي .من میاه الشرب

ملیون متر مكعب بمنطقة القلعة الكبرى بوالیة  26إنجاز حوض لتخزین میاه الشمال الخام بطاقة  -
وسیمكن من تأمین التزود لمدة شھر عند حدوث عطب على قنوات  2012سنة كان مبرمجا لسوسة 
   .لمیاه الشمالالجلب 

ألف  260إنجاز المنشآت الخاصة بفصل قناة جلب میاه الشمال لرفع المنسوب إلى الساحل من   -
ألف  130یوم میاه معالجة و\3ألف م 260منھا ): ث\3م 4,5( یوم \3ألف م 390إلى ) ث\3م 3(یوم \3م
  .یوم میاه خام لتعبئة الحوض\3م

 260یكون القسط األول ) ث\3م 4(یوم \3ألف م 345ة إنجاز محطة معالجة المیاه بسوسة بطاق -
   . 2012في طور اإلستغالل سنة ) ث\3م 3(یوم \3ألف م

   .2015تدعیم طاقة جلب قنال مجردة الوطن القبلي قبل موفى سنة  -

في بعض المناطق ترجع اسبابھا  كما سجلت اللجنة تاخر وتعطیل انجاز بعض المشاریع في قطاع المیاه
ل اجآیخص  ابالتزاماتھا في مالمتعھدة باالشغال  ض بعض المواطنین او عدم تعھد الشركاتاعترا الى

االضطرابات في التزود بالماء  اسباب ان. االنجاز وكان ذلك اساسا من طرف وكالة التنقیب عن المیاه
لتجمعات وقفصة وأم العرائس وبعض ا المظیلة والقطار(شھدتھا مناطق والیة قفصة  الصالح للشرب التي

  : یلي ما فيتتلخص ) السكنیة بالمناطق الریفیة
تعطیل بعض المشاریع الراجعة بالنظر إلى إقلیم الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه نتیجة  •

قطع (االعتراضات من طرف المواطنین واالنفالت األمني الذي شھدتھ الجھة في الفترة السابقة 
ن ذلك عدم جاھزیة المشاریع المبرمجة في أجالھا مما أدى و ترتب ع...) الطرقات، إعتصامات،

  : ومن أھم المشاریع المعطلة .إلى نقص الموارد المائیة
بشبكة الكھرباء نتیجة اعتراض أحد ) ث/ل 50" (6فم المعزة "تعطیل ربط البئر العمیقة  -

  .المواطنین رغم اإلجراءات التي قامت بھا الشركة لفض اإلشكال
بمعتمدیة القطار لتدعیم الموارد المائیة نتیجة االعتراضات و " 3لرطس"بئر  تأخیر في إتمام -

إذ أنھ كان من المفروض . كذلك ضعف نسق سیر األشغال من طرف وكالة التنقیب عن المیاه
واألشغال الزالت متواصلة الى حد اآلن ومن المؤمل إتمامھا  2011إتمام البئر مع موفى سنة 

  .2012مع نھایة شھر أوت 
االرتفاع في درجات الحرارة، حیث تواصلت موجة الحر خاصة خالل شھر جویلیة وبلغت  •

  .درجة مما أدى إلى االستھالك المفرط في الماء 46درجات الذروة 
تعرض شبكات المیاه و تجھیزات الضخ إلى التخریب في أجزاء منھا من طرف مجموعات بعدید  •

  .المناطق مما أحدث اضطرابات في التوزیع
  .طیل شبكة الماء الصالح للشرب بالقطار والمظیلةتع •
توقیف محطة الضخ بأم العرائس لمدة أكثر من أسبوع من طرف مواطنین خالل شھر جوان  •

  .مطالبین بالتشغیل 2012
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الربط العشوائي على شبكات المیاه التي تتصرف فیھا مجامع التنمیة بأغلب مناطق الوالیة و ذلك  •
  .ى حرمان عدید التجمعات من التزود وخاصة المناطق العلیا منھالري الغراسات مما أدى إل

االنفالت األمني في الفترة السابقة وغیاب التدخل الفوري للحد من ھذه الظاھرة التي تضر  •
  .بالمنشآت المائیة

اضطراب في التزود  ھنتج عن من طرف المنتفعین رفض خالص معالیم استھالك الماء والكھرباء •
  .امع على تسدید المصاریفنتیجة عجز المج

  .اضطرابات جزئیة على شبكة الكھرباء نتج عنھا قطع الكھرباء بصفة ظرفیة •
وفي ما یلي تشخیص لظروف وأسباب االضطرابات في التزوید من میاه الشرب في والیات الوطن القبلي 

  :والساحل وصفاقس وسیدي بوزید وقفصة

 والیة نابل  - ب
 شھر جوان اضطرابات   - أ

المستغلة لشبكة الشركة الوطنیة الستغالل  ناطق المزودة عن طریق المجامع المائیةشھدت بعض الم
الربط تكاثر وذلك بسبب  2012انقطاعا للماء الصالح للشرب ابتداء من شھر جوان  یع المیاهزوتو

یث بلغت دیون عزوف المواطنین عن الخالص ح(إستھالك المیاه  "ومجانیة"غیر المرخص  العشوائي
) بوالیة نابل دأ 500 والغاز لكھرباءالتونسیة لشركة الو دأ 135المیاه لوطنیة الستغالل وتوزیع اشركة ال

بقیة  لىع للماء نقطاع كلياانجر عنھ إستئثار مجموعات من المواطنین بكمیات كبیرة من الماء تسبب في 
  :ینھا عموما إحتیاجات المواطنین ونذكر من بتغطي المنتفعین رغم ان الكمیات المضخة 

 تشھد ھذه المنطقة اضطرابات خالل الفترة الصیفیة : )عائلة  1000(بني وائل من معتمدیة الحمامات
 .من المواطنین  %30من كل سنة حیث ینقطع الماء على حوالي 

  سجلت البئر العمیقة مصدر التزود ھبوطا في  ):عائلة  362( الخروبة من معتمدیة بوعرقوب
متر مكعب في الساعة  22متر مكعب في الساعة عوضا عن  11الدفق المائدة حیث أصبح منسوب 

وتجدر اإلشارة أن كثرة . من السكان  %40مما تسبب في اضطرابات التزود بالماء على حوالي 
  .المائدة المائیة بالمنطقةنسوب نخفاض مإاآلبار المحفورة بدون رخص أدى إلى 

  وھي منطقة متاخمة لمدینة الحمامات حیث :  )عائلة  1300( البسباسیة من معتمدیة الحمامات
 لھندسة الریفیةاالدارة العامة لشھدت زحفا عمرانیا كبیرا وبناءات ذات الطابقین لم تعد شبكة 

قادرة على تغطیة ھذه البناءات و تشھد ھذه المنطقة اضطرابات  في التزود بمیاه  واستغالل المیاه
 .  منتفعین من ال %25الشرب على مدار السنة لحوالي 

  سجل إنقطاع میاه الشرب في المدة األخیرة خالل ھذه  ) :عائلة 300( بیوب من معتمدیة دار شعبان
 . ثر الربط العشوائي واإلستھالك المفرط للماءاكتنتیجة عائلة بدوار بن عطیة  40على الصائفة 

  420لفائدة   3م 214تبلغ الكمیة المضخة یومیا :  )عائلة 420(عمرون من معتمدیة دار شعبان 
إال أن المرتفعات تشھد إنقطاعا للماء رغم أن ھذه المنظومة  الواحدة للعائلة 3م 0,5عدل معائلة أي ب

كما . بالمائة 90قد وقعت تھیئتھا حدیثا حیث لم یجدد المواطنون عداداتھم حتى بلغت نسبة الضیاع 
طاب المتكررة بقناة الجلب من جھة شھدت منطقة التالل انقطاعا دوریا لمیاه الشرب نتیجة األع

 .وصغر قطر قناة التوزیع من جھة اخرى 

  3م 750تبلغ الكمیات المضخة بمنظومة بوسھم  ) :عائلة 3600( بوسھم من معتمدیة بوعرقوب 
للعائلة الواحدة مع إنقطاع للماء بالمرتفعات على حوالي  3م 0,2عائلة أي بمعدل  3600 لفائدةیومیا 

عین مما أدى بالمجمع إلى اللجوء إلى الدورة المائیة ورغم ذلك لم یستطع مجابھة من المنتف 20%
 .النقص
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  شھدت المنطقة  إنقطاعا  للماء بالمناطق المرتفعة ):عائلة  485( منزل موسى بمعتمدیة الحمامات
  .من المنتفعین   %30بسبب الربط العشوائي واالعتداء المجاني على الشبكة على حوالي 

  شھدت المنطقة إنقطاعا للماء على منطقة ) عائلة 1200( راسن من معتمدیة بني خالد بئر د
  . بسبب نضوب میاه البئرین بالوحیشي وعین حریرة)  عائلة 147(والمزنین ) عائلة 43(الوحیشي 

  2012جوان  15تعاني منطقة بوحبیب ابتداء من ) : عائلة 140( بوحبیب من معتمدیة الھواریة 
  .عائلة فقط من المیاه و لمدة ساعتین یومیا  20یاه الشرب بصفة دوریة حیث یتمكن حوالي إنقطاعا لم

  من المنتفعین  %50شھدت ھذه المنطقة إنقطاعا للماء عن ) :عائلة 340(بولزھار من معتمدیة قربة
 .الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه  شبكة بسبب اإلضطرابات التي شھدتھا

 جویلیة  شھراضطرابات    - ب
ضطرابات في اإل بعض تشكو المناطق المزودة عن طریق الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه

 اإلضطرابات أوت اال أن ھذه 14جویلیة و 26التزود بمیاه الشرب سنویا خالل الفترة الممتدة بین 
مقارنة % 13نسبة بالزیادة المسجلة في إستھالك میاه الشرب ب فاقمتأتت بصفة مبكرة ھذه السنة وت

بالسنوات الماضیة وخالل نفس الفترة  كما ساھم إنقطاع التیار الكھربائي بمحطة الخوین قرب محطة 
وقد أفرزت ھذه . في االضطرابات التي حصلت في التزود بمیاه الشرب بالوطن القبليبلي 

  : نذكر منھااالنقطاعات اضطرابات في التزود بمیاه الشرب بالوطن القبلي 

 إنقطعت المیاه لمدة ساعتین بالمنطقة البلدیة بالمرتفعات فقط في حین انقطعت المیاه : مدیة قربة معت
بمرتفعات  2012جویلیة  10و 9ساعات یومي اإلثنین والثالثاء  4عائلة لمدة  100على حوالي 

لكن ومتوفر بقیة العائالت فإن الماء  بخصوص أما). دیار الحجاج، البكیر والحطوبة(المناطق الریفیة 
  بكمیات ضعیفة 

 3تم تسجیل انقطاع الماء في المناطق المرتفعة لمدة : منطقة منزل تمیم، قلیبیة وحمام األغزاز 
من الرابعة مساءا إلى منتصف اللیل على  2012جویلیة  15و 14و 13و 11و 10ساعات وذلك أیام 

  .من المزودین بالماء الصالح للشرب % 20حوالي 
نقص في التزوید بمیاه الشرب على غرار  بھا سجلفالمناطق المستقلة عن میاه الشمال بقیة بخصوص  أما

تردي نوعیة الماء ونقص في كمیاتھا الموزعة  وغرسولین التي  تشكو من وتازغران منطقة الحزایزیة
الھواء  إضافة إلى العملیات التخریبیة المتمثلة في تھشیم منافس المحلیة الموارد المائیة نظرا الستنزاف

من الساعة  2012جویلیة  14كلي للمیاه یوم  انقطاععلى طول قناة الجلب من طرف مجھولین تسببت في 
  الثامنة صباحا إلى الساعة الثانیة بعد الزوال

 والیة سوسة  - ت
انقطاع التیار الكھربائي على مواقع اإلنتاج بمحطة بّلي إلى تسجیل اضطرابات في توزیع المیاه ادى 

دون المس  13/07/2012و  12مساكن وأكودة خالل أیام رب بمعتمدیات الریاض ولصالحة للشا
  .الصناعیةبالمناطق السیاحیة و

  والیة المنستیر  - ث
المكنین وبنبلة والوردانین (وقع انقطاع في التزود بمیاه الشرب في بعض المناطق من والیة المنستیر 

  .رةبصفة فجئیة ومتوات) سیدي بنور والمنستیرومنزل كامل و

 والیة المھدیة  -  ج
نظرا  21/06/2012یوم  للشربشھدت والیة المھدیة بدایة االضطرابات في التزّود بالمـاء الّصالح 

الرتفـاع درجات الحرارة وما ترّتب علیھ من طلب متزاید للمـاء وقد سّجلنـا انقطاعـا للمـاء على مستوى 
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نتـاج المـاء نتیجة نفـاذ إیـا والبعیدة عن منـاطق العدید من التجّمعـات السكنیة المتواجدة بالمناطق العل
صفـاقس وقد شمل ھذا االنقطاع بمخزون المیـاه بخّزان الّرواضي وتدّني منسوب المیـاه بقنـاة جلب المیـاه 

 .الجم ةمعتمدیتسعة تجّمعـات سكنیة كمـا سّجلنـا انقطاعـا للماء على مجمعي الوفـاق وواد حّمودة من 
  . عـائلة 1300نتفعین الذین تضّرروا من انقطاع المـاء حوالي عدد الم بلغوی

لیشمل العدید من التجّمعـات السكنّیة  09/07/2012إلى یوم وتواصل االضطراب في التزّود بالمـاء 
ھذا الیوم انقطاعـا للمـاء على مستوى محّطة كركر نتیجة انقطـاع الكھربـاء على مستوى  خاللسّجلنـا و

دقیقة والّثـانیة لمّدة سـاعة ونصف  31بمحّطة بّلي بوالیة نـابل في منـاسبتین األولى لمّدة  مركز االنتـاج
أن قطع الكھربـاء تزامن مع وجود كمیـات محدودة للمیـاه في الخّزانات بمختلف المنـاطق اّلتي تبین و

  .تزّودھا محّطة الضخ ببّلي
 36دقـائق والثـانیة لمّدة  10سبتین األولى لمّدة في منـا 11/07/2012الكھربـاء من جدید یوم انقطع و

وقد كان لھذا االنقطاع للكھرباء نتائج سلبیة على جل المعتمدیات التي شھدت انقطاعا للماء بصفة . دقیقـة
  . متواصلة في أغلب األماكن

 والیة صفاقس  -  ح
ضري تتزود ألف ساكن بالوسط الح 610منھا ) 2011(ألف ساكن  945تعـّد والیة صفاقس حوالي 

ألف ساكن بالوسط الریفي تتزود عن  335مباشرة من طرف الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه و
الجھة من مصادر إنتاج مختلفة، التي تزود  تتوفر كمیات المیاه. طریق الشركة أو مجامع التنمیة الفالحیة

  :ھي أغلبھا من خارج الوالیة و
في الیوم  3م 33000 بحوالي نتجة بالمصدرقدر معدل الكمیة المیوجلمة سبیطلة وقنوات جلب میاه  -

مقارنة بنفس  2012خالل شھر جوان  3م 15000صا یومیا یبلغ حوالي لقتوقد شھدت ھذه الكمیات 
 .2011سنة لالشھر 

في الیوم  3م 55300بحوالي  2012قناة جلب میاه الشمال وتقدر الكمیة المتوفرة في شھر جوان  -
وتنخفض لتصل إلى ) المنستیر والمھدیةوسوسة ونابل (تبار مرورھا بأربع والیات وھي تتغیر باع

 ).2012جوان  4(في الیوم  3م 46067
خالل سنة  3ملیون م 1,340بكامل الوالیة من  غلةآبار عمیقة محلیة و قد تطورت الكمیات المست -

وتطّور  2011 ةسن خالل 3ملیون م 7,600ثم إلى  2006خالل سنة  3ملیون م 3,250إلى  2000
 4باعتبار ( 2011و  2006خالل سنتي  ابئر 12 ثم 8إلى  2000آبار سنة  5من  اآلبار العمیقة عدد

موجودة بصفاقس (من ھذه اآلبار  6كما تجدر المالحظة أّن استعمال ). آبار موجودة بجزیرة قرقنة
ة فقط لتغطیة أّي ارتفاع كان یتم بصفة عرضّی) 3م 25000نتاج قصوى تساوي إالكبرى و ذات طاقة 

 3,4مفاجئ في االستھالك، خاصة خالل فصل الصیف، نظرا الرتفاع معّدل ملوحة میاھھا حیث یبلغ 
اعتبار ھذه اآلبار كمصدر رئیسي لإلنتاج خاصة بعد أن تم تجھیزھا  2008ل وتم انطالقا من /غ

 . بمحطات إزالة الحدید
رابات في توزیع المیاه الصالحة للشرب ناتجة اضط 2012خالل شھر جوان شھدت والیة صفاقس 

) 2012جوان (باألساس عن االرتفاع الكبیر المسّجل في االستھالك حیث بلغ خالل ھذا الشھر 
  .%6,75أي بنسبة تطّور  2011خالل نفس الشھر لسنة  3م 4322028مقابل  3م 4613823

ة األولى من شھر جوان إلى حدود استنزاف ھذا االرتفاع في االستھالك ال یعكس حقیقة الوضع خالل الفتر
حیث شھدت المنظومة بعد ھذا التاریخ اضطرابات  2012جوان  19المخزون االحتیاطي بالخزانات یوم 

  .ع الماء بعدید المناطقاقطانكبرى أّدت إلى 
ة من تّم تسجیل انخفاض كبیر في كمیات المیاه الواصلة إلى صفاقس الكبرى والمتأّتی :صفاقس الكبرى* 

جزء من صفاقس وصفاقس الغربیة وجلمة والتي تشمل صفاقس المدینة -میاه الشمال وقناة سبیطلة
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ساقیة الدائر، مّما أدى إلى اختالل  التوازن بین اإلنتاج واالستھالك نتج وساقیة الزیت وطینة والجنوبیة 
مّما جعل الكمیات ) 3م 60 000(عنھ استنزاف المخزون االحتیاطي المتوفر بالخزانات لفصل الصیف 

الموزعة مرتبطة باإلنتاج ولیس بالطلبات الحقیقیة وبالتالي وقع انقطاع التزود بالماء لفترات طویلة في 
عدید األماكن منھا الطوابق العلیا للعمارات في المناطق الحضریة والتجمعات البعیدة عن الخزانات 

  .والموجودة في آخر الشبكة
عقارب والصخیرة والغریبة وبئرعلي وي جزء من معتمدیة منزل شاكر تتمثل ف: جنوب الوالیة* 

تشھد ھذه المناطق بعض االضطرابات ناتجة باألساس عن بلوغ وجزء من صفاقس الجنوبیة والمحرس و
ؤّثر تأثیرا مباشرا على توفیر المیاه لمختلف مناطق معتمدیة یالطاقة القصوى لتدفق قنوات الجلب مّما 

  .الصخیرة
  عناصر قدیمة وأخرى حدیثة فيأسباب اضطراب المنظومة المائیة لي یمكن حصر وبالتا

  :عناصر قدیمة
مع تطور عدد ...) قطر و طول القنوات، محطات الضخ ( عدم تطور منشآت إنتاج و جلب الماء  -

 السكان والطلب على الربط الخاص 
 التطور السریع للبناءات الحدیثة و خاصة العمارات -
 یش و استقرار السكان في الوسط الریفي و الحضريتحسین ظروف الع -
 الحنفیات العمومیة نحو الربط الخاصبن طریقة التزود عاالستغناء تدریجیا  -
تشتت المساكن بالوسط الریفي مما ینجر عنھ تمدید الشبكات المائیة و تدني الضغط وارتفاع نسبة  -

 ضیاع  الماء
 )ث/ل 70(و) ث/ل 150(حضري و الریفي تطور معدل كمیات االستھالك الفردي بالوسط ال -
 عدم القیام بالصیانة الوقائیة من قبل أغلب مجامع التنمیة -

  :عناصر حدیثة
 تنامي ظاھرة استعمال میاه الشرب بدون تسدید معالیم  االستھالك من طرف المنتفعین -
 یاهتفاقم الدیون المتخلدة بذمة المجامع لفائدة الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع الم -
 تنامي ظاھرة الربط العشوائي ببعض الشبكات التابعة للمجامع المائیة -
 و استقرارھم مع عائالتھم بصفاقس) لیبیة خاصة(ألف عائلة أجنبیة  100وفود حوالي  -
 استعمال میاه الشرب في المیدان الفالحي لري الغراسات و غیرھا -
 4قنوات الجلب حیث تم تسجیل سبیطلة و  -االضطرابات المسجلة بمحطات الضخ لمیاه جلمة  -

وھو  2012حاالت كسر للقنوات خالل األشھر الستة األولى من سنة  3حاالت عطب للمحطات و 
 .كل قطع للمیاه دما تسبب في اضطراب المنظومة المائیة لساعات عدیدة عن

و حقل آبار جلمة نتیجة قطع التیار " بلي"االضطرابات المسجلة بمحطة ضخ میاه الشمال  -
 25000المیاه الواصلة لوالیة صفاقس یقدر بـ في كمیات نقصا  تكھربائي لمدة ساعتین سببال
 .سبیطلة -بالنسبة لقناة جلمة  یوم/3م 15000بالنسبة لقناة میاه الشمال و یوم /3م

 والیة سیدي بوزید  -  خ
ب عن طریق خالل المدة األخیرة شھدت عدة مناطق بوالیة سیدي بوزید اضطرابات في التزود بمیاه الشر

وتمثلت ھذه االضطرابات في انقطاعات یومیة خالل شھري . الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه
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المناطق الفرعیة التي تتزود من مدینة : ةالتالی وشملت المناطق جوان وجویلیة بمعدل ساعتین في الیوم
 –الدوالي  –البكاكریة  –راقة الب –القدارة  –أوالد جالل  –ضیعة عشرین  –الزعافریة : سیدي بوزید

  تطور كمیات میاه الشرب المستھلكة بالوالیة دد ـ9عـیبین الجدول و. النصایریة –سیدي سالم  –الذراع 
  بوالیة سیدي بوزید وزعةتطور كمیات میاه الشرب الم: ـدد 9جدول عـ

الكمیات الموزعة لشھري 
  ) 3م(جوان وجویلیة 

  شھر جویلیة  شھر جوان
  15/07/2012إلى   2011  2010  2012  2011  2010

210667  199676  259200  230280  249891  129600  
  ث/ل 100  ث/ل 93  ث/ل 86  ث/ل 100  ث/ل 77  ث/ل 81

 %7 %9  %30 %5-  نسبة التطور

خالل شھر %) 30(یبین ھذا الجدول أن استھالك میاه الشرب بوالیة سیدي بوزید قد ارتفع بنسبة كبیرة 
خالل % 7وسجل ارتفاع في االستھالك بنسبة . 2011مقارنة بنفس الفترة من سنة  2012جوان من سنة 

  .النصف األول من شھر جویلیة رغم محدودیة الموارد المائیة المتاحة
  : المیاه إلى ارتفاع كمیة استھالكیرجع 
 درجة بالنسبة للتجمعات الحضریة 40االرتفاع االستثنائي لدرجات الحرارة التي فاقت  -
االستھالك  باإلضافة الى) المكارموقرع بنور وقطرانة والحوامد (مناطق الریفیة ي بعض الف -

المشط لالستعمال المنزلي فقد سجلنا استعمال آخر یتمثل في ري األشجار من جراء الجفاف من 
  .طرف مشتركي المجامع المائیة نتج عنھ تدني على مستوى التخزین

ي نتج عنھا أعطاب في بعض التجھیزات الھیدرومیكانیكیة إنقطاعات متعددة للتیار الكھربائ -
حیث كان من  2012جویلیة  01وھذا بالخصوص یوم ) لوحات التحكم ومحركات كھربائیة(

  .في االبان القیام باإلصالحات الالزمةالصعب 
عدم تنفیذ أذون قطع الماء على المشتركین المتخلفین عن دفع معالیم االستھالك بسیدي بوزید  -

بالنسبة لبقیة مناطق  وكذلك )ملیون دینار 1.5مشترك بقیمة  8000في حدود (مدینة وضواحیھا ال
  .مما شجع على االستھالك المفرط) الف دینار 500مشترك بقیمة  4000ذون بلغ عدد األ(الوالیة 

وذلك لعدم ) عداد معطب بمدینة سیدي بوزید 3000في حدود (عدم تغییر العدادات المتوقفة  -
لى الزیادة في االستھالك إدفع المشتركین  مماالوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه ا بالشركة توفرھ

 .بصفة مفرطة

 والیة قفصة
: تشھد والیة قفصة بدایة من شھر جوان إضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب أساسا بالمدن التالیة

كما تم تسجیل . ة بالمناطق الریفیةأم العرائس وبعض التجمعات السكنیوقفصة والقطاروالمظیلة 
  : وتتلخص أسباب ھذه االضطرابات في مایلي .2012جویلیة  15اضطرابات جزئیة بمدینة المتلوي منذ 

وتوزیع المیاه نتیجة  الستغاللتعطیل بعض المشاریع الراجعة بالنظر إلى إقلیم الشركة الوطنیة  •
قطع (لذي شھدتھ الجھة في الفترة السابقة األمني ا واالنفالتمن طرف المواطنین  االعتراضات

و ترتب عن ذلك عدم جاھزیة المشاریع المبرمجة في أجالھا مما أدى ...) الطرقات، إعتصامات،
  : ومن أھم المشاریع المعطلة .إلى نقص الموارد المائیة

أحد  اعتراضبشبكة الكھرباء نتیجة ) ث/ل 50" (6فم المعزة "تعطیل ربط البئر العمیقة  -
  .مواطنین رغم اإلجراءات التي قامت بھا الشركة لفض اإلشكالال

وكذلك  االعتراضاتبمعتمدیة القطار لتدعیم الموارد المائیة نتیجة " 3لرطس"تأخیر في إتمام بئر  -
المفروض إتمام من كان  إذ أنھ. ضعف نسق سیر األشغال من طرف وكالة التنقیب عن المیاه



23 
 

ومن المؤمل إتمامھا مع  الى حد اآلن متواصلة الزالت واألشغال 2011البئر مع موفى سنة 
  .2012نھایة شھر أوت 

في درجات الحرارة، حیث تواصلت موجة الحر خاصة خالل شھر جویلیة وبلغت  االرتفاع •
  .المفرط في الماء االستھالكدرجة مما أدى إلى  46درجات الذروة 

اء منھا من طرف مجموعات بعدید تعرض شبكات المیاه و تجھیزات الضخ إلى التخریب في أجز •
  .في التوزیع اضطراباتالمناطق مما أحدث 

  .تعطیل شبكة الماء الصالح للشرب بالقطار والمظیلة •
ر جوان ھتوقیف محطة الضخ بأم العرائس لمدة أكثر من أسبوع من طرف مواطنین خالل ش •

  .مطالبین بالتشغیل 2012
فیھا مجامع التنمیة بأغلب مناطق الوالیة و ذلك  الربط العشوائي على شبكات المیاه التي تتصرف •

  .منھا خاصة المناطق العلیاولري الغراسات مما أدى إلى حرمان عدید التجمعات من التزود 
التي تضر  الظاھرةاألمني في الفترة السابقة وغیاب التدخل الفوري للحد من ھذه  االنفالت •

  .بالمنشآت المائیة
في التزود نتیجة عجز  اضطراب انجر عنھاء والكھرباء الم استھالكرفض خالص معالیم  •

  .المجامع على تسدید المصاریف
  .بصفة ظرفیة التیار الكھربائي جزئیة على شبكة الكھرباء نتج عنھا قطع اضطرابات •

 

 مجابھة االضطرابات الحاصلة والنتائج المسجلةل اتخاذھااإلجراءات التي تم  -5
 توزیع المیاه الشركة الوطنیة الستغالل و من طرف   -  أ

إثر انقطاع التیار  2012جویلیة  11و  9تبعا لتوقف اإلنتاج على مستوى محطة المعالجة ببلي یومي 
الكھربائي، انخفض مستوى المیاه بخزانات التوزیع بكل من الوطن القبلي والساحل وصفاقس بصفة 

  .العدید من االنقطاعات واالضطرابات في التوزیع نھامتفاوتة ترتب ع
  :اإلجراءات التالیةلقیام بم ھذه الوضعیة وإبان عودة التیار الكھربائي قامت الشركة باأما

إرجاع منظومة اإلنتاج والجلب تدریجیا مع أخذ كل االحتیاطات الالزمة للمحافظة على سالمة  -
مم ثم  1400كلم قناة قطر  140مم من بلي إلى سوسة و  1600كلم قناة قطر  96(قنوات الجلب 

  .لتفادي أي كسر أو تسرب من جراء إعادة التشغیل) من بلي إلى كركر مم 1250
القیام بالتعدیل الضروري لتوزیع المیاه المنتجة بین الجھات مع إعطاء األولویة لتزوید محطة  -

والتركیز على المناطق الحساسة بالجھات  زودھاالضخ بكركر اعتبارا لمحدودیة قناة الجلب التي ت
  .راریة تزویدھا بالماء الصالح للشربالمعنیة لضمان استم

إصدار بالغات یومیة إلعالم حرفاء الشركة بالجھات المعنیة باالضطرابات مع الدعوة لترشید  -
  .الطبیعیة ااالستھالك مساھمة منھم في اإلسراع إلرجاع وضعیة التزود إلى حالتھ

ت التوزیع للقیام بعملیة المتابعة المنتظمة والدقیقة لكل مواقع اإلنتاج ومحطات الضخ وخزانا -
  .التعدیل الضروري

بكل من مركب بلي واآلبار العمیقة بالقیروان وجلمة (الحرص على تشغیل محطات اإلنتاج  -
  .بصفة متواصلة وبطاقاتھا القصوى) وسبیطلة واآلبار المحلیة ومحطات المعالجة لمیاه نبھانة
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بالجھات المعنیة وبقیت بعض نتیجة لھذه اإلجراءات تقلصت مناطق االضطرابات تباعا و -
صفاقس نظرا لعدم  -المھدیة -االضطرابات في المناطق العلیا المزودة من خالل منظومة كركر

 .التوازن بین الموارد والحاجیات

 شركة استغالل قنال و أنابیب میاه الشمالمن طرف   - ب
  :تمثلت التدخالت اآلنیة في

  : بالنسبة للقنال
والموزعة بین كمیات المیاه  3م 678000دق الجدید بمعدل من محطة فن تأمین ضخ المیاه -

المخصصة لمحطة الضخ ببلي التابعة للشركة  3م 338000و  3م 300000المستعملة للري 
  .میاهالالوطنیة الستغالل وتوزیع 

 المراقبة تكثیف دوریات -
خل للتقلیص من والتدشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه مزید التنسیق مع مندوبیة نابل وال -

  .الكمیات المنسابة لتزوید بعض المناطق السقویة
 : بالنسبة ألنبوب نبھانة

للشركة التنسیق مع المندوبیات المزودة من ھذا األنبوب لضمان أعلى حصة ممكنة من الماء   -
 .الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه

 :المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة من طرف   - ت
 نابل والیة

یتم حالیا تجھیز البئر المتواجدة بالمنطقة ذات :   )عائلة 800( ل الطریف من معتمدیة قرمبالیة جب •
بالشبكة المائیة الموجودة واالستغناء عن الماخذ التابع للشركة الوطنیة الستغالل  االدفق الجید وربطھ

، و قد بلغت اه الشربحتیاجات المواطنین من میو توزیع المیاه و یمكن بذلك االستجابة الى كافة ا
اذا ما تم  2012د ومن المؤمل ان یدخل حیز االستغالل خالل شھر اوت أ 100تكالیف ھذا المشروع 

 .التغلب على العراقیل المتمثلة في اعتراض مواطن 
لمجابھة الوضع برمج  تغییر القنوات الضیقة :   )عائلة 1000( بني وائل من معتمدیة الحمامات •

في  انتظار  2012ألف دینار عن طریق المیزانیة التكمیلیة لسنة  70بكلفة  متر 5000على طول 
  . 2013اعادة تھیئة كامل الشبكة المقترحة  ضمن میزانیة 

نتظار المزید من جراء في اإي ألم یقع اتخاذ  ):عائلة 362( الخروبة من معتمدیة بوعرقوب  •
  .لمائیة المائدة ا منسوب زمة للتاكد من ھبوطعملیات القیس الال

ادماج ھذه المنطقة ضمن  مثال التھیئة العمرانیة :   )عائلة 1300(البسباسیة من معتمدیة الحمامات  •
 .لتقنین البناءات وتسلیم الشبكة  للشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه بعد تھذیبھا 

ب خالل سنة تم برمجة إعادة تھیئة منظومة بیو ) :عائلة 300( بیوب من معتمدیة دار شعبان  •
لكنھا لم تشرع  2012أفریل 16أد وأسند اإلذن ببدایة اإلنجاز للمقاولة منذ  560بكلفة تقدر بــ  2012

 .بعد في اإلنجاز رغم التنابیھ الموجھة إلیھا
تم ابدال القنوات المتواترة االعطاب و مضاعفة :   )عائلة  420(عمرون من معتمدیة دار شعبان  •

حد المزودین إلقتناء وتركیب أداري إلى إم، كما تم إسناد إذن  2500على طول قناة التوزیع بالتالل 
 .مضخة جدیدة اكثر دفعا لمجابھة الوضع
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بدال مضخة إلحد المقاولین سناد اذن بالتزوید ألإتم  ) :عائلة 3600(بوسھم من معتمدیة بوعرقوب  •
البرنامج حساب طب ھذه السنة على كلم من القنوات المتواترة الع 5البئر بأخرى أكثر قوة مع إبدال 

 .أد 966بكلفة  2013كامل الشبكة سنة  ھذا في إنتظار إعادة تھیئة. أد 80الجھوي للتنمیة بكلفة 
قامت المندوبیة بتدعیم المجمع بجرارات مشفوعة  ):عائلة 485(منزل موسى بمعتمدیة الحمامات   •

ضمن میزانیة  ةیئة كامل الشبكة المبرمجصھاریج یومیا ، في إنتظار إعادة تھ 3بصھاریج بوتیرة 
د لكل  150التي ستنطلق بعد إتمام عملیة جمع المال المتداول ومال الربط الخاص المتمثل في  2012

  ) أد 850كلفة المشروع ( عائلة لتجدید العدادات 
تم مؤخرا حفر بئر عمیقة جدیدة بمنطقة ) : عائلة 1200(بئر دراسن من معتمدیة بني خالد  •

علما وأن  ابالشبكة وتجھیزھ اربطھلالمندوبیة دراسة تنجز د وحالیا 24000وحیشي بكلفة ال
  .ضافة  منطقة مزنین و ربطھا بالبئر إذا سمحت الجوانب الفنیة بذلكإاإلمكانیات المائیة جیدة ویمكن 

 سوسةوالیة 
 12ببعض المناطق أیام  للماء ھذا النقص في المیاه حتم على مصالح الشركة اللجوء إلى القطع الدوري

، لالستعادة ي، من الساعة الحادیة عشر لیال إلى الساعة الرابعة صباحا من الیوم الموال13/07/2012و
  .التدریجیة للمخزون المائي حتى یستعید الخزان دوره التعدیلي في التوزیع

ث /ل 100ـالریاض و ب ث لحي/ل 280ـتدعیم شبكة توزیع المیاه المحلیة من منظومة نبھانة ب ھذا وقد تم
  .لمعتمدیة مساكن على حساب میاه الري

 المھدیةوالیة 
تم تكوین فریق مشترك بین الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والمندوبیة الجھویة للتنمیة  -

تولى المتابعة المیدانیة لوضعیة التزود بالتنسیق مع ممثلي الشركة على مستوى یالفالحیة بالمھدیة 
وكان . المعتمدیات ورؤساء خالیا االرشاد الفالحي ورؤساء المجامع المائیة والسادة المعتمدین

لرؤساء المجامع دور ھام في تبلیغ المعلومة حول التجمعات التي تشھد اضطرابا في التزود 
 ةھذا ویعقد الفریق اجتماعات یومی. یصال المعلومة إلى منخرطیھم وتھدئة األوضاعباإلضافة إلى إ

لمتابعة الوضع واعالم السلط الجھویة بالمستجدات والتنقل المیداني لحل بعض االشكالیات التي 
  .تطرأ واالتصال بالمواطنین

عم مدینة المھدیة ث على ذمة الشركة لد/ل 27یقدر بـ تم وضع البئر العمیقة السعفات ذات دفق -
 . یومیا 3م 2000ـمما مكن الشركة من كمیات إضافیة من المیاه تقدر ب للشرببالماء الصالح 

كما شھدت . تم تخصیص الجرارات التابعة للمندوبیة وللشركة لتزوید بعض التجمعات السكنیة -
 . الجھة نشاطا مكثفا للخواص من أصحاب الجرارات في بیع المیاه

الدور الھام الذي لعبتھ الفساقي والمواجل التي تم انجازھا من طرف المواطنین في تأمین ھذا ونشیر إلى 
علما وانھ تم انجاز ما یقارب . حاجیات قطیع الماشیة من الماء اذ لوال ھذه المنشآت لكانت النتائج كارثیة

عدد ھذه المنشآت الى فسقیة خالل الثالث سنوات األخیرة بالمعتمدیات الداخلیة للوالیة حیث یرتفع  300
  .فسقیة وماجل في الجھة 4000ما یقارب 

 والیة سیدي بوزید
م  الح ت وري إلص دخل الف اب الت ى      األعط باب عل ن األس ره م ائي وغی ار الكھرب اع التی ن انقط ة ع الناتج

ات البشریة       ي اإلمكانی نقص المسجل ف مستوى المحركات الكھربائیة و المضخات و لوحات التحكم رغم ال
اطق            . دیة لفریق قسم الصیانة والما ع المن ع بجمی ي التوزی تحكم ف ة لل دخل و المتابع ق للت ف فری م تكلی ا ت كم

  .بمدینة سیدي بوزید وضواحیھا
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 والیة قفصة
جویلیة  16و 11وبالتنسیق مع والي الجھة، تم عقد جلستین في الغرض یومي  االضطراباتلمعالجة 

 التخاذیة ورئیس إقلیم الشركة التونسیة للكھرباء والغاز بحضور المندوب الجھوي للتنمیة الفالح 2012
  : االجراءات العاجلة التالیةاإلجراءات لتأمین التزود بالماء الصالح للشرب وعلى إثرھا تم إقرار 

و تشغیلھا  2012قبل نھایة جویلیة ) ث/ل 50( 6فم المعزة "اإلسراع بربط البئر العمیقة  :مدینة قفصة  -
إلى حین إتمام عملیة الربط بشبكة الكھرباء وتم معاینة جلب التجھیزات وأشغال ربط بمولد كھربائي 

البئر المذكورة، سیقع حل اإلشكال  استغاللواألشغال جاریة وبدخول  2012جویلیة  17القنوات یوم 
بعد مواصلة  2012جویلیة  16ل تحسنا في عملیة التزود بدایة من یوم یسجھ تم تالمطروح، علما وأن

ث من منظومة الري بالراقوبة التي تتصرف فیھا مجامع التنمیة بواحة /ل 25لشركة في التزود بحصة ا
  .قفصة وذلك بصفة إستثنائیة

  : المظیلة و القطار  -
ث عوضا عن بئر لرطس /ل 35تم تدعیم الموارد المائیة بتعویض بئرا عمیقة تابعة لمجمع الري بطاقة  -
  .ث/ل 10و ذلك بتوفیر كمیة إضافیة لفائدة الشركة بـتحت تصرف المجمع ) ث/ل 25( 5
ل وھي معدة لتھیئة /غ 2,6ث وبملوحة /ل 20وضع بئرا عمیقة بماجني تابعة للمندوبیة بطاقة دفع  -

ستغاللھا خالل فترة الصیف من طرف اعلى  تم االتفاقدراسة وتھیئتھا في طور ال منطقة سقویة مازالت 
لموارد المائیة وتفادي اإلضطرابات في الفترة القادمة ومن المؤمل ربط البئر إقلیم الشركة وذلك لتدعیم ا

  .2012قبل نھایة جویلیة 
بالمناطق الریفیة على القناة الرئیسیة الرابطة  امكثف ستغالالاالتي تشھد مزودات الصھاریج حذف بعض  -

تقلیص قطر (المفرط  الستغاللااألخرى وذلك لتفادي مزودات ببعض ال دفقبین القطار وبلخیر وتعدیل ال
  ).العدادات

ھذا  اتخاذوتم ) برج العكارمةوالسقي (جر المیاه بواسطة الصھاریج للمناطق الریفیة بمعتمدیة المظیلة  -
  . 2012جویلیة  10العملیة بدایة من  انطلقتالقرار من طرف والي الجھة و

بین القطار وبلخیر وخاصة على مستوى على القناة الرئیسیة الرابطة مزودات الصھاریج حذف بعض  -
  .المزوداتالعمایم نظرا لإلستھالك المفرط و تغییر قطر العدادات ببعض 

بذلك تم فض و 5أم العرائس والمغطة وتبدیت  آبارتم تعویض تجھیزات الضخ ب :أم العرائس  -
  .مطروحةاإلشكالیات ال

المفرط في أوقات  االستغاللبل ھناك لھفة في لیس ھناك نقص في الموارد المائیة باآلبار  :المتلوي  -
حي الثالجة، أوالد (جزئي ببعض األحیاء بالمناطق العلیا وھي حالة عادیة  انقطاع ھالذروة مما نتج عن

 ).بویحي

 والیة المنستیر
قصد استغاللھا في ) ما عدى بلدیة المنستیر(وضع صھاریج مجرورة على ذمة بعض البلدیات تم  -

نین بمیاه الشرب، أما بالنسبة لبلدیة المنستیر فقد تولت الحمایة المدنیة بالجھة توفیر میاه تزوید المواط
  الشرب بطرق مختلفة؛

تولت المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بالمنستیر قطع میاه الري المتأتیة من سد واد نبھانة على  -
وتوزیع المیاه من التزود بھذه المیاه فالحي الجھة بالتداول قصد تمكین الشركة الوطنیة الستغالل 

  : كاآلتي
  ؛ث/ل 270بسوسة دفق قدره " الزھور"بحي  (BC4) ـدد4على مستوى مكسر الضغط عـ •
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بدفق " بنبلة"من معتمدیة " الحرقوسیة"بجھة  (BC5) ـدد5على مستوى مكسر الضغط عـ •
  ؛ث /ل 120 و 100 یتراوح

 الشربت والیة المنستیر في تزوید المواطنین بمیاه ساھمت المجامع المائیة المتواجدة بمختلف جھا -
وكذلك في تزوید الصھاریج المجرورة  مزودات الصھاریجوذلك بتكثیف تشغیل محطات الضخ و

  .بالمیاه

 :من طرف المجامع المائیة   - ث
ساھمت بعض المجامع المائیة بوضع بعض اآلبار العمیقة الراجعة لھا بالتصرف على ذمة الشركة الوطنیة 

ذلك بتكثیف تشغیل محطات الضخ ومزودات الصھاریج وتزوید المواطنین كستغالل وتوزیع المیاه وال
كذلك في بلیغ المعلومة حول التجمعات التي تشھد اضطرابا في التزود وت كما ساھمت فيو. بمیاه الشرب

  .تھدئة االوضاع وطمأنة المواطنین
  

 التزوید  برامج تعھد و صیانة وإصالح منشآت وتجھیزات شبكات -6
 :المزودة لمناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس المنظومات المائیة  -  أ

  منظومة قنال مجردة الوطني القبلي  
كلم ابتداء من سّد العروسیة وصوال إلى منطقة بلى لنقل  120تحتوي المنظومة على قنال یمتد على طول 

ث في نھایتھ  / 3م 8,8ث في بدایتھ و / 3م 16ملیون متر مكعب سنویا بطاقة تدفق تتراوح بین  470قرابة 
لتسدید حاجیات مدینة تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب وري 

  .المناطق السقویة بكل من المغیرة ومرناق والوطن القبلي وكذلك تغذیة الموائد المائیة بمرناق والخلیدیة
 االستغالل متفاوتاویبقى  3م ملیون 300مستغلة عبر القنال تناھز ر بالذكر أن الكمیات السنویة الیجدالو

 جملة المیاهمن  % 50) من جوان إلى سبتمبر(خالل السنة حیت تبلغ الكمیات المحولة خالل فترة الذروة 
 12على القنال بكل من بجاوة بطاقة جملیة محطتي ضخ المیاه وقد تّم تركیز . السنة كاملالمحولة خالل 

  .ث / 3م 8وفندق الجدید بطاقة جملیة ث  / 3م
 ببليویأمن القنال حاجیات الوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب عبر محطة المعالجة 

ث بعد إعادة تھیئتھا  / 3م 4الراجعة بالنظر للشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه التي تبلغ طاقة انتاجھا 
ث وتضاعفت طاقة  /3م 2,5بطاقة إنتاج قصوى  1984أنجزت سنة علما وأن محطة بلى  2002سنة 

  .اثر اشغال التوسعة 2002ث سنة  /3م 4انتاجھا حیث بلغت 
  منظومات نقل المیاه من داخل الجمھوریة نحو الساحل وصفاقس  

  منظومة نبھانة  -
إلى شركة  1999المنظومة منذ الستینات إلى دیوان نبھانة لتقع إحالتھا منذ سنة ھذه یعود استغالل 

استغالل قنال وأنابیب میاه الشمال ویمكن ھذا المركب من رّي المناطق السقویة العمومیة بكل من 
وتوزیع المیاه عبر مأخذي  الستغاللالشركة الوطنیة تزوید القیروان وسوسة والمنستیر والمھدیة وكذلك 

  .والحرقوسیةالزھور 
نبھانة واآلبار العمیقة بسیسب بالقیروان ونظرا لتدني منسوب سّد  اثنین ویتزود أنبوب نبھانة من موردین

سد نبھانة المورد الرئیسي لألنبوب وتبقى الواردات المائیة لھذا السّد غیر صبح المائدة المائیة بسیسب ی
ن دراسة إمكانیة ربط ھذا السّد بسدود عیمستقرة وال تفي بالحاجیات المائیة للمناطق السقویة وبالتالي یت

  .مال لضمان موارد مائیة قاّرةالش
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  منظومة میاه القیروان  -
ث وتزود ھذه المنظومة  /ل 950تقدر بـعمیقة بطاقة دفق جملیة  ابئر 25تحتوي ھذه المنظومة على 

وبالتالي تبلغ طاقة . ث /ل 350 تبلغ العدید من المدن المتواجدة بن مدینتي القیروان وسوسة بطاقة جملیة
  .سوسة والمنستیر والمھدیة مدینة لتزویدث تخصص  /ل 600 العنقستوى منطقة الدفق المتبقیة على م

  منظومة میاه سبیطلة جلمة  -
 910جلمة بطاقة دفق جملیة تقدر بـسبیطلة وتحتوي المنظومة على مجموعة من اآلبار العمیقة بكل من 

 610دفق جملیة تقدر بـ ومة العدید من المدن المتواجدة بین جلمة وصفاقس بطاقةظوتزود ھذه المن. ث/ل
  .مدینة صفاقسث /ل 300زود كمیات المیاه المتبقیة والبالغة ث وبالتالي ت/ل

 ة والمنستیر والمھدیة وصفاقس سالمنظومات المحلیة بسو  
سدید حاجیات میاه الشرب حیث توفر ھذه دعیم تتفي المحلیة المتوفرة الجوفیة تساھم الموارد المائیة 

بكل من سوسة  المیاه الجوفیةالیوم من / 3م 3550: الیوم موزعة كما یلي / 3لف مأ 32,5الموارد قرابة 
  .صفاقس والیةآبار عمیقة ب 7الیوم من / 3ألف م 29والمنستیر والمھدیة و

 برامج التعھد والصیانة  - ب
برنامج سنوي لتعھد وصیانة جمیع المنشآت بانجاز تفرض قواعد التصرف االساسیة االلتزام 

ویتضمن ھذا البرنامج انجاز عملیات تعھد وصیانة وقائیة تمكن  .لمائیة وإصالح االعطابوالتجھیزات ا
فھل تم تنفیذ البرنامج . ت المعطبةإلصالح التجھیزاوكذلك تدخالت المخاطر ومن تفادي المفاجآت 

 التي تزودھا؟ المذكور على الوجھ االكمل بالمنظومات المائیة المعنیة في كامل المناطق
  دارة العامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاه االتدخل 

، عھد إلى 1992في إطار اإلستراتیجیة الوطنیة للنھوض بالمجامع المائیة التي تم إرسائھا منذ بدایة سنة 
المجامع المائیة التصرف في المنظومات المائیة المنجزة من طرف الدولة في إطار عقد تصرف یضبط 

  :ــحیث تتكفل المجامع المائیة ب. المائیة إلتزامات اإلدارة والمجامع
إستغالل المنظومات المائیة وفقا لما تنص علیھ المواصفات الفنیة للتجھیزات وحسب قواعد اإلستغالل *

  .المضبوطة من طرف اإلدارة
القیام بجمیع عملیات الصیانة الضروریة للمنظومات المائیة وخاصة الوقائیة منھا، وذلك حسب البرنامج *
  .ذي یتم ضبطھ من قبل اإلدارةال
تطبیق المیزانیة السنویة المصادق علیھا وبیع الماء بسعر ال یقل عن تكلفة استغالل وصیانة المنظومات *

  .المائیة
  :وینص نفس العقد على التزامات اإلدارة التي تتمثل في 

ذلك معاینة األنظمة المائیة  والفنیة بما في واالجتماعیةاإلحاطة الفنیة للمجامع في المجاالت المالیة  *
  .وحالة منشآتھا على األقل مرة في السنة

مد المجمع بقواعد استغالل المنظومات المائیة وببرنامج الصیانة الوقائیة لمختلف المنشآت والتجھیزات  *
  . االستغاللالمنصوص علیھا بالعقد وكذلك بنماذج وثائق متابعة 

  .نفذ المجامع كل المبالغ المالیة المخصصة للغرضتا تستحمل اإلدارة أشغال الصیانة عندمت* 
ورغم ھذه االلتزامات المنصوص علیھا بالعقد مازالت اغلبیة المجامع المائیة تشكو من عدید اإلشكالیات 

 :تتمثل في 
  غیاب الصیانة الوقائیة للمنظومات المائیة ،*
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  ..اعتماد المجامع على التدخالت المجانیة لإلدارة، الخ *
  . 2011جانفي  14بعد األحداث التي شھدتھا البالد منذ قد تفاقم ھذا الوضع و

ولضمان دیمومة استغالل األنظمة المائیة وفي غیاب الصیانة الوقائیة للمنظومات المائیة من طرف 
قامت وزارة الفالحة بالعدید من التدخالت العاجلة على بعض األنظمة المائیة لتأمین  المجامع المائیة، 

فترات الصیفیة و شھر رمضان، وعلى الزوید المنتفعین في المناطق الریفیة بالماء الصالح للشرب خالل ت
  : سبیل الذكر

  دینار  ملیون 4.076ـنظام مائي بتكلفة جملیة تقدر ب 150، التدخل العاجل على 2010تم سنة
 .والیة 18موزعة على 

  ملیون  8ـنظمة المائیة  بتكلفة جملیة تقدر ب، التدخل العاجل على العدید من األ2011كما تم سنة
  .والیة 22دینار  موزعة على 

وتتمثل طبیعة التدخالت  في تغییر بعض القنوات وتجدید وحدات الضخ واقتناء بعض التجھیزات مثل 
  ..العدادات ومولدات كھربائیة وقطع ربط وصمامات،الخ

  شركة استغالل قنال وأنابیب میاه الشمالتدخل 
فترة (صیانة وقائیة بكل منشآتھا تقوم بھا خالل فترة محددة تدخل ولشركة كل سنة بإعداد برامج تقوم ا

ب اعطاتدخالت حینیة في صورة حدوث بخاللھا االستغالل أو تقلص أو خالل الفترة التي ی) التوقف الفني
  .ةطارئ

 بالنسبة للقنال •
  :تتمثل تدخالت الشركة في 

  .وذات مردودیة مرتفعة خالل فترة الذروة صیانة محطات الضخ لتكون جاھزة -
 .صیانة القنال بتبدیل بعض البالطات االسمنتیة خالل فترة التوقف الفني -
 إصالح مفاصل الحنایا -
 حمایة القنال بتكثیف الدوریات ووضع سیاج حدیدي -
 .جھر القنال لضمان مردودیة مرتفعة ونوعیة جیدة للمیاه -

  بالنسبة لمركب نبھانة •
  :بعدة عملیات اصالح ووضع تجھیزات جدیدة تتمثل في الشركةقامت 

الكمیة السنویة المحتسبة والخاصة باستھالك المناطق حیث اصبحت تركیب عدادات المیاه  -
خالل سنة عادیة دون الزیادة  3م لیونم 10حوالي بعد ان كانت  3ملیون م 23حوالي السقویة 

  .في المساحات المرویة
 .ع الماءإصالح األنابیب لتالفي ضیا -
 .صیانة محطة الضخ بسیسب وآبار سیسب العمیقة -
 . صیانة نظام الحمایة الكاتودیة -
 .مختلف األشغال لحمایة األنبوب من االنجراف -
  .  صیانة مكسرات الضغط -
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فندق الجدید بحطة الضخ بین م المیاه ن نسبة ضیاعأبرمج غیر مطبقا لما ھو  2011وقد تم تنفیذ برنامج 
من طرف المندوبیة الجھویة للتنمیة  یر مدققة وكذلك كمیات المیاه المستغلة للريغتبقى ومحطة بلي 
ھذا االشكال بعد  رفعوسیقع ) ري انسیابي( یمكن التحكم فیھا غیر مضبوطة والتبقى  الفالحیة بنابل

  .تركیب عدادات الحتساب كمیات المیاه المزودة للمناطق السقویة بنابل بعد انقضاء موسم الري
 الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه  تدخل 

سیر  فيبعد انقضاء الفترة الصیفیة من كل سنة وبعد تسجیل النقائص والصعوبات واإلشكالیات 
  :ومنھا المنظومات المائیة

 خالیا التحكم والتوصیالت الداخلیة: أعطاب متكررة على شبكة التیار الكھربائي. 

  وعلى معدات الحمایة لشبكات الجلب...) مضخات، محركات(أعطاب على المعدات. 
تقع برمجة مسبقة لدراسة اإلشكالیات المسجلة وذلك بالقیام بعملیات الصیانة وباقتناء المعدات والقطع 
الالزمة إلصالح ھذه األعطاب عن طریق إعالن استشارات أو عن طریق اإلمكانیات البشریة والمادیة 

  . یانة والتعھد قبل حلول فصل الصیفالمتاحة للشركة، وتنجز كل مراحل الص
 :منظومة میاه الشمال -

  :منشآت محطة التصفیة ببلي
تعتبر محطة التصفیة ببلي المنشأة الرئیسیة إلنتاج میاه الشمال لتزوید كل من والیات الوطن 

) جیقاوات في الیوم 1.5(وتعتبر كذلك أھم منشأة مستھلكة للطاقة ) ث/ل 4000(الساحل وصفاقس والقبلي 
  :    وبھا معدات ھامة تستوجب المتابعة والصیانة ومنھا

  تنظیف المجرى وجھره من الترسبات : مجردة الوطن القبليصیانة مأخذ بلي على قنال 
 تعھد الخالیا الكھربائیة والمحركات والمضخات وغیرھا: محطة ضخ المیاه الخام 
 التابعة للمحطةتفقد وصیانة جمیع المنشآت والمعدات : محطة معالجة المیاه: 

 )BST(حوض المیاه الخام  -
 )Décanteurs( أحواض الترسبات السریعة -
 )Filtres(أحواض الترشیح  -
 . خزانات المیاه المصفاة -

 تعھد الخالیا الكھربائیة والمحركات والمضخات وغیرھا: محطة ضخ المیاه المصفاة 
 320تحتوي الشبكة على حوالي (المنشآت والمعدات المائیة ومواقع التحكم : صیانة قنوات الجلب 

 سكور تقسیم 45ومنافذ ھواء وتفریغ  400وم من القنوات لك
  .تنجز جل أعمال الصیانة من طرف أعوان الشركة

 :وآبار النفیضة میاه القیروان تيمنظوم -
 من ) الخاصیات الفیزیوكیمیائیة وخاصیات المائدة المائیة(مراقبة مؤشرات البئر : اآلبار العمیقة

 .لحة الھیدروجیولوجیا التابعة للشركةطرف مص
 ن وجب األمر المضخة إالمولد والوصالت الكھربائیة وخزانة التحكم و: صیانة معدات اآلبار

 . والمحرك من طرف دائرة الصیانة بسوسة
 صیانة وتعھد قنوات الجلب والمنشآت المائیة التابعة لھا. 

 :منظومة میاه آبار النفیضة -
 من ) الخاصیات الفیزیوكیمیائیة وخاصیات المائدة المائیة(ة مؤشرات البئر مراقب: اآلبار العمیقة

 .طرف مصلحة الھیدروجیولوجیا التابعة للشركة
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 المولد والوصالت الكھربائیة وخزانة التحكم وأن وجب األمر المضخة : صیانة معدات اآلبار
 . والمحرك من طرف دائرة الصیانة بسوسة

 لمنشآت المائیة التابعة لھاصیانة وتعھد قنوات الجلب وا. 
 :جلمة-منظومة میاه سبیطلة -

 من ) الخاصیات الفیزیوكیمیائیة وخاصیات المائدة المائیة(مراقبة مؤشرات البئر : اآلبار العمیقة
 .طرف مصلحة الھیدروجیولوجیا التابعة للشركة

 مر المضخة المولد والوصالت الكھربائیة وخزانة التحكم وأن وجب األ: صیانة معدات اآلبار
 . والمحرك من طرف دائرة الصیانة بصفاقس

 صیانة وتعھد قنوات الجلب والمنشآت المائیة التابعة لھا. 
 :محطتي التصفیة بالزھور والحرقوسیة -

  تفریغ وتنظیف حوض المیاه الخام)Etang( 
  إضافة الرمل(صیانة أحواض الترسبات والترشیح.( 
 تعھد وتفقد جمیع المعدات من سكور  (vannes)ودسیمات(clapets)  وقنوات ربط داخلیة. 

 :محطات إزالة الحدید بآبار صفاقس -
 المولد والوصالت الكھربائیة وخزانة التحكم من طرف دائرة الصیانة : صیانة معدات اآلبار

 .بصفاقس
  سكور ودسیمات وخزان األكسدة(صیانة وتعھد معدات محطات إزالة الحدید(  

قبل حلول فصل كما تم اصالح االعطاب %  80د والصیانة الوقائیة بنسبة تفوق ھذا وتم تنفیذ برامج التعھ
  .الصیف

 

 :تقییم التدخالت لمجابھة الوضعیة الراھنة -7
وضعت كل األطراف المتدخلة برنامجا سنویا للتعھد والصیانة الوقائیة للمنشآت والتجھیزات الراجعة إلیھا 

و ح األعطاب التي تطرأ عادة على البنیة التحتیة بالنظر وكذلك برنامجا للتدخالت وأشغال إصال
وقد تم انجاز برامج الصیانة الوقائیة من طرف كل المتدخلین فى  .وذلك طبقا لقواعد المھنةالتجھیزات 

قنال وأنابیب میاه الشمال واإلدارة العامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاه استغالل المنظومة من شركة 
 ة للتنمیة الفالحیة المعنیة والشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه بنسب عالیةوالمندوبیات الجھوی

 وكذلك ھو الشأن بالنسبة للتدخالت وعملیات إصالح األعطاب التي تمت والمجامع المائیةبنسب ضعیفة
وقد تمت ھذه التدخالت وأنجزت األشغال بكل حرفیة وطبقا لما تتطلبھ قواعد التصرف . بصفة عاجلة

  .ألساسیة المعمول بھا وذلك من طرف أعوان التنفیذ واألعوان المشرفین على انجازھاا
  2012جویلیة  09التصرف في االضطرابات المسجلة قبل تاریخ :    

تحدث بعض االضطرابات الخفیفة في توزیع میاه الشرب عادة خالل شھرى جوان وجویلیة من كل سنة 
الطلب المتزاید على المیاه وتشغیل محطات التزوید بطاقتھا نتیجة الرتفاع درجات الحرارة وتنامي 

بصفة طبیعیة  2012جویلیة  09وتصرفت المصالح المعنیة في االضطرابات المسجلة قبل یوم .القصوى
وعادیة وبتنسیق تام بین مصالحھا على النطاق الوطني والجھوى والمحلى ومصالح المؤسسات التي 

وتم اتخاذ اإلجراءات الضروریة لمجابھة وضعیات انقطاع الماء .ة المائیةتتعامل معھا في تسییر المنظوم
  . وتم إیجاد الحلول المناسبة وإصالح األعطاب في اإلبان  ومواصلة تأمین  توزیع المیاه
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  الكھربائي اثر انقطاع التیار 2012جویلیة  09التصرف في االضطرابات المسجلة بتاریخ:  
دقیقة ثم لمدة ساعة  31 لمدة 2012جویلیة  09فجئیة وبدون سابق اعالم یوم  انقطع التیار الكھربائي بصفة

لمدة  2012جویلیة  11یوم  من جدید دقائق وانقطع 03لمدة  2012جویلیة  10دقیقة ثم انقطع یوم  31و
د جویلیة توقف كل التجھیزات وبالتالي توقف التزوی 09یوم وانجر عن انقطاع .دقیقة  36دقائق ثم لمدة  10

لمناطق الوطن القبلى والساحل وصفاقس نتیجة تفریع شبكات الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه 
المرتبطة بھا مع المالحظة أنھ لم یتم التنسیق بین مصالح الشركة التونسیة للكھرباء  التعدیل وكذلك خزانات

التیار الكھربائي على محطة بلي ال الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه قبل انقطاع مصالح والغاز و
اثر  ورغم االتصاالت بین مصالح الشركتین يأوالمحل يعلى النطاق الوطني وال على النطاق الجھو

 11محطة بلي من جدید یوم على  انقطع التیار الكھربائي 2012جویلیة  09یوم  ع التیار الكھربائياانقط
ملئ  إلعادةساعة  12مما تطلب حولي  لت المنظومةفي مناسبتین وتعمقت األزمة واخت 2012جویلیة 

الكمیات المنتجة  تأصبحبحیث . ت كمیات المیاه بھا غیر كافیةالتي بقیالتعدیل قنوات الشبكة دون خزانات 
  .ومواصلة تامین التوزیع في آن واحد خزانات التعدیلإعادة ملئ  دون امكانیةتوزع بكاملھا من المیاه 

لتنسیق بین الشركتین كما تبین أن الشركة التونسیة للكھرباء والغاز لم تدرج واتضح من جدید غیاب ا
محطة بلي ضمن قائمة المحطات المعفاة من القطع الدوري للتیار الكھربائي خالل فترة الذروة رغم 
أھمیتھا ورغم عدم تجھیزھا بمولدات كھربائیة احتیاطیة ورغم مراسلة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع 

ولم تسوى ھذه الوضعیة  بین ) 2007سنة و 2006سنة و 2004 مراسالت سنة( في الغرض لمیاه كتابیاا
المنشآت  قائمة ضبطی تم توقیع محضر جلسةحیث  2012جویلیة  13یوم خالل جلسة  االالشركتین 

للكھرباء  الحساسة التابعة للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه وإخراجھا من برنامج القطع الدوري
  . خالل فترة الذروة

ورغم ھذه االخالالت في التنسیق من القیادة إلى القاعدة تمكنت مصالح الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع 
القیام بإرجاع منظومة االنتاج والجلب تدریجیا مع أخذ كل االحتیاطات الالزمة للمحافظة على المیاه من 

ن جراء اعادة التشغیل وكذلك القیام بالتعدیل الضروري لتوزیع قنوات الجلب لتفادي اى كسر او تسرب م
المیاه المنتجة بین الجھات مع اعطاء االولویة لتزوید محطة الضخ بكركر اعتبارا لمحدودیة قناة الجلب 
التي تزودھا والتركیز على المناطق الحساسة بالجھات المعنیة لضمان استمراریة تزویدھا بالماء الصالح 

یر أنھا لم تتمكن من إعادة ملئ الخزانات نظرا الن كمیات المیاه المنتجة تزود مباشرة الشبكات غللشرب، 
  .التعدیل تبعا الرتفاع الطلب وال یبقى منھا ما یمكن تخصیصھ إلعادة ملئ خزانات

  2010جویلیة  11- 10- 09التصرف في االضطرابات المسجلة بعد تاریخ :  
توزیع المیاه بعد إعادة التیار الكھربائي ورغم مجھودات مصالح الشركة لم یتم إرجاع التوازن لمنظومة 

لتعدیل عملیات التوزیع وإرجاع المیاه إلى اغلب المناطق المتضررة بقیت بعض المناطق األخرى تشكو 
من اضطرابات في التوزیع وخاصة منھا المناطق السكنیة العالیة والمناطق الموجودة في آخر الشبكة 

ن الكمیات المنتجة من المیاه أصبحت غیر كافیة لتسدید الحاجیات المرتفعة وإعادة ملئ خزانات اعتبارا ال
 مع تزامنفي آن واحد علما وأن قنال مجردة الوطن القبلي والساحل وصفاقس تعمل بأقصى طاقتھا التعدیل 

مسبوق لالستھالك ص كمیات المیاه المتأتیة من قنوات سبیطلة وجلمة إضافة إلى االرتفاع غیر اللقت
   .خصوصا لدى أصحاب العدادات المعطلة وأصحاب الربط العشوائي بالشبكة

 وتضافرتولتخفیف األزمة بادرت الشركة باستغالل اآلبار العمیقة والتجھیزات االحتیاطیة التابعة لھا 
  . في عملیات التزوید بالجرارات والصھاریج الشركةجھود كل المتدخلین لمساعدة 

م العموم عن تطور األوضاع عبر بالغات تصدرھا الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه ویتم إعال
تحدد فیھا المناطق التي ال تزال تشكو من االضطرابات واالنقطاعات وكذلك  في وسائل االعالم یومیا

  . األماكن التي قد تتواصل فیھا االنقطاعات
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زیع ھذه المرة بتنسیق محكم بین كل المتدخلین وكل وتقع التدخالت ویتم التصرف في اضطرابات التو
  .األطراف المعنیة على النطاق الوطني والجھوي والمحلي

 

 :النقائص واالخالالت المسجلة  -8
في  المسجلة االضطرابات مجابھة كیفیة سجلت اللجنة بعض النقائص واالخالالت لدى المتدخلین في

  والتصرف االمثل في ھذه االزمة تزوید المناطق المعنیة بالماء الصالح للشرب

    :الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه
  :الوضعیة المالیة

عن االرتفاع  أولى من ناحیة اتدھورا ملحوظا ناتج 2007شھدت الوضعیة المالیة للشركة منذ سنة  -
كافي الھام فى حجم مصاریف االستغالل ومن ناحیة ثانیة عن عدم تطور مداخیل الشركة بالقدر ال

في حین  2011سنة ملیون دینار  278بلغ مجموع مداخیل الشركة حیث  لتغطیة ھذه المصاریف
ملیون دینار في نفس السنة انجر عن ذلك نتیجة استغالل سلبیة  309بلغت مصاریف االستغالل 

  ـدد10عـ الجدولیبینھ كما ) م د -37(ونتیجة صافیة سلبیة  )م د -31(
  2012-2008یة المالیة للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه خالل الفترة تطور الوضع: ددـ10جدول عـ

  )بدون مراجعة التسعیرة( 2012متوقع   2011  2010  2009  2008  
  308  278  265  240  234  )م د(المداخیل 

  318  309  293  284  258  )م د(أعباء االستغالل
  -10  -31  -28  -44  -23  )م د( نتیجة االستغالل 

  -23  -37  -36  -52  -25  الصافیة النتیجة

 أي ما یعادل 2011و 2005 سنتي بین% 50تطور حجم مصاریف االستغالل الجاریة بنسبة و -
 2005سنتي  بین%  29ـلنفس الفترة بینما تطور رقم المعامالت ب% 7ـتطور سنوي ب نسبة

  سنویا % 4.4تطور أي بنسبة  2011و
 2011سنة  3م/ملیم 565اعتبار المعالیم القارة حوالي بلغ معدل الثمن الجملي لبیع میاه الشرب ب -

% 90مقابل % 79وبذلك لم تتجاوز نسبة تغطیة الكلفة   3م/ملیم 716مقابل معدل الكلفة بحوالي 
  2001سنة % 104و 2005سنة 

 .من معدل الكلفة الحالیة للماء و تعتبر جد مرتفعة %  44تبلغ نسبة األجور  -
 2001سنة  1.04تدھور مؤشر تغطیة معدل الكلفة من  2010 -2005 اثر تعطل مراجعة التسعیرة -

بینما یتراوح مؤشر تغطیة معدل الكلفة في  2011و 2010سنة  0.79ثم  2009سنة  0.76الى 
 2.8و 1بین  )OCDE(بلدان منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة 

المالیة السلبیة من شأنھا أن تؤدى  أن تدھور مؤشر تغطیة الكلفة وتراكم النتائج ىتجدر اإلشارة إلو -
 یة الالزمة لتمویل الصیانة والتجدید وتحسین الخدمات و تامین التزویدلإلى انعدام الموارد الما

ملیون  28ولتخفیض الضغط على السیولة المالیة تم إسناد قرض من الخزینة إلى الشركة قیمتھ  -
  . 2012دینارا في سنة 

یتضح ان الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه تمر بوضعیة مالیة یة النتائج السلبذه اعتبارا لھو -
تعدد االعطاب وانقطاع الماء وتدھور (من طرفھا  سداةصعبة ستنعكس سلبا على الخدمات الم

 مزودة التمدید الشبكة الى المناطق غیر  فيفى استثمارات التنمیة وباإلضافة الى تخفیض  )النوعیة
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ت المالیة تأثر وتراجع نسق انجاز مختلف البرامج و المشاریع بحیث تم تأخیر ونظرا لھذه الصعوبا -
 . بعض اآلخر الیص أو حذف لانجاز بعض البرامج والمشاریع بینما اضطرت الشركة الى تق

  الجانب الفني 

  : یمكن تقدیم المالحظات التالیة 
دون حّدة  2012ان في توزیع المیاه من طرف الشركة منذ شھر جوطرابات ضسجلت بعض اال -

لمجابھة الطلب  التابعة لھا التعدیل تذكر بسبب عدم تمكنھا من تأمین مخزون مائي كافي بخزانات
 11و 9ت ھذه اإلضطرابات إثر انقطاع التیار الكھربائي یومي مقفاوت .المتزاید غیر المسبوق

المحلیة وتوقف التوزیع وانجّر عن ھذه الوضعیة نفاذ المخزون من المیاه بالخزانات  2012جویلیة 
 .ببعض المناطق رغم توفر المیاه بالمصادر

تمت عملیة قطع التیار الكھربائي من طرف الشركة التونسیة للكھرباء والغاز دون تنسیق مع  -
مسؤولي الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه وال مع المشرفین على مركب بلى لضخ ومعالجة 

رباء والغاز ھالمھدیة والمنستیر وصفاقس ولم تأخذ الشركة التونسیة للكنابل وسوسة و دالمیاه لتزوی
كبرى لھذه المحطة في التزوید بمیاه الشرب التي لم یقع إدراجھا سابقا ضمن لباإلعتبار األھمیة ا

 .سابقا لذلك رغم طلب الشركة Delestageالقائمة المعفاة من القطع الدوري للتیار الكھربائي 
لمسؤول السابق على إدارة مجمع محطة بلي بعد التحاقھ بوكالة التعاون الفني منذ لم یتم تعویض ا -

السید رئیس دائرة صبحت إدارة محطة بلى منذ ذلك الوقت تحت اشراف حیث أ 2012بدایة جوان 
أثر سلبا على نجاعة التدخالت وأخذ القرار  قد یكون سوسة مماالموجود بمنظومة میاه الشمال 

 . المناسب
تتطلب تعھد وصیانة أو  1995و 1983حظ أن أغلب تجھیزات محطة بلى التي وضعت سنة المال -

 .تعویض نظرا لتقادمھا وتدني مردودیتھا وبالتالي تتطلب المحطة إعادة ھیكلتھا ورفع آدائھا
إذ یمكن استعمال التكنولوجیات الحدیثة  دون النجاعة المرجوةتبقى طرق التصرف في المحطة  -

تمكن  Modeles de gestionوإعتماد نماذج تصرف  Telegestionیلي آلي كوضع نظام تعد
  . واخذ القرار لكل اإلشكالیات البدائلو الحلول من التشخیص الفوري للعطب وانقطاع الماء وإیجاد

مجموعة من اآلبار العمیقة على ذمة الشركة  وغیرھا من المتدخلین وضع المندوبیات المعنیةاثر  -
الوطنیة الستغالل  لدى الشركة نقصا ھاّمایتضح من خالل ذلك  ،م عملیات التزویدإلستغاللھا لتدعی

خزانات ھو الشأن بخصوص في اآلبار اإلحتیاطیة والتجھیزات التابعة لھا وكذلك  وتوزیع المیاه
  .التعدیل

مرخصة على قنوات نقل المیاه من سبیطلة الغیر وقعت العدید من عملیات الربط المرخصة و -
بالمصادر  المنتجةالكمیات ثلث حو صفاقس بحیث أصبح ال یصل إلى صفاقس سوى وجلمة ن

ث قبل وصول القنوات إلى صفاقس وھذا من شأنھ أن یحدث اضطرابا /ل 600ـوتوزع ما یقارب
 .في فترة الذروة ونقصا في تزوید صفاقس

ة نتیجة تكاثر حفر بعض اآلبار العمیقة المزودة لبعض المنظومات المائیل تاجیةتقلص الطاقة االن -
  .بالجھات المعنیةبالمائدات المائیة  مرخصةالاآلبار غیر 

 19000 منھاعداد  74000حوالي عددھا  عطبة البالغسجلت اللجنة عدم تغییر العدادات الم -
شجع بالشركة مما احتیاطي العدادات  النعدامبمدینة سیدي بوزید وذلك  3000 بصفاقس و

 .ضیاع كمیات ھامة من المیاه  ترتب عنھ ستھالك المفرط دون رقیباالالمشتركین المعنیین على 
االستھالك مما أدى الى الربط العشوائي على مختلف شبكات التزوید بمیاه الشرب  ارتفاع حاالت -

 .المفرط للماء وتبذیره
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واتضح حسب  لحاجیات من المیاه الصالح للشربنسبة التطور السنویة لك% 3.5تعتمد الشركة  -
نسبة ارتفاع الحاجیات من المیاه  معدل حیث سجل یمكن اعتماد ھذه النسبة انھ ال ھذه السنةمعطیات 

ي مراجعة نسبة ضرورلي یصبح من الاطق الساحل وصفاقس وبالتافي من% 14و 11 ما بین
 .المعتمدة من طرف الشركة رتفاع السنوي للحاجیاتالا

الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه على التاخیر في انجاز اآلبار العمیقة المبرمجة من طرف  -
نتیجة الظروف  الخیرات وبوفیشة يوادو ي باطرةوادوحفوز وجبل قبرار و غرار قارة حدید

 . االمنیة واعتراض المواطنین
  2012الى  2006تاخیر في انجاز الدراسة المتعلقة بسد القلعة الكبرى من  -
في الحاالت للتصرف ة الستغالل وتوزیع المیاه غیاب برنامج تدخل محكم لدى الشركة الوطنی -

 .على المنشآت ومحطات الضخلتیار الكھربائي ل الفجئي قطعالمثل واالزمات االستثنائیة القصوى و
 :التنسیقعملیات 

تمت عملیات التنسیق و اإلعالم بین مختلف المتدخلین بطرق غیر ناجعة و فى مثل ھذه الحاالت 
تمكن من االتصال المباشر والحیني  système d’information وجب وضع منظومة معلوماتیة

بین محطة بلي و مختلف اإلدارات المشرفة بالشركة على النطاق الجھوى و الوطني وكذلك بین 
مصالح الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والشركة التونسیة  للكھرباء والغاز على النطاق 

 .دخلین الوطني وغیرھم من المتوالجھوى 

 : المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بنابل  -
ال تزال المآخذ المائیة الموجھة للري بنابل من قنال مجردة الوطن القبلي بدون عدادات ویصعب 
حالیا احتساب الكمیات المسحوبة ومن الضروري التعجیل بتركیز العدادات في األماكن 

 . مندوبیة نابل المخصصة لھا لضبط الكمیات المستغلة من طرف
 :المجامع المائیة -
المجامع المائیة یحدث اضطرابا في  ىرفض خالص معالیم استھالك الماء من قبل بعض المنتفعین لد 

التزوید  نتیجة عجز المجامع على تسدید المصاریف إضافة إلى تنامي ظاھرة الربط العشوائي ببعض 
 . الحالي يفي التمشالشبكات التابعة للمجامع یدعو إلى إعادة التفكیر 

 

 االجراءات والتدابیر العاجلة لمجابھة الوضع خالل ھذه الصائفة -9
تتمثل اإلجراءات والمشاریع الالزمة لتلبیة طلبات میاه الشرب بمناطق االضطرابات خالل بقیة صائفة 

  :في ما یلي 2012

  :والیة نابل
معالجة بسد لبنة بطاقة إنتاج أولیة تقدر برمجت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه تشغیل محطة ال

 . ث/ل 60بــ

  :والیة سوسة
ستواصل المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة اعطاء االولویة لمیاه الشرب والضغط على میاه الري بكافة 

  .المناطق السقویة التي تتزود من منظومة نبھانة
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  :والیة المنستیر
  :حیة بـــستقوم المندوبیة الجھویة للتنمیة الفال

 .عن المناطق السقویة العمومیة بالتداول لفائدة میاه الشرب مواصلة قطع میاه الري -
 .حث المجامع المائیة على توفیر وتزوید المواطنین بمیا ه الشرب -

  :والیة المھدیة
ستقوم المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بتسخیر عدید الجرارات المجھزة بصھاریج لتزوید بعض 

 .معاتالتج

  :والیة صفاقس
  : برمجت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه التدخالت التالیة

  :بالنسبة لقناتي جلب المیاه من سبیطلة وجلمة إلى صفاقس -
  ث/ل 70بأم العظام راجعتین بالنظر لجمعیة مائیة بطاقة ) 02(ربط بئرین. 
  64یوان األراضي الدولیة بطاقة آبار عمیقة موجودة بمعتمدیة جلمة راجعة بالنظر لد 3ربط 

 .ث/ل
  ث/ل 40ربط بئرین عمیقتین بمعتمدیة أوالد حفوز بطاقة. 

  :بالنسبة لقناة جلب میاه الشمال بعد محطة كركر المزودة لصفاقس -
  ث/ل 20ربط بئر الحنشة بھذه القناة بطاقة. 

  :والیة قفصة 
  :تالیةبرمجت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه التدخالت ال

تم الربط یوم (ث وتشغیلھا بمولد كھربائي /ل 45بدفق  6ربط البئر العمیقة فم المعزة  -
21/7/2012.( 

 تینث راجع/ل 25ث عوضا عن بئر لرطس بدفق /ل 35مواصلة استغالل بئر عمیقة بدفق  -
 .بالنظر إلى جمعیة مائیة

سقویة مازالت دارسة تھیئتھا ث كانت معدة لتھیئة منطقة /ل 20استغالل بئر عمیقة بماجني بدفق  -
 .غیر جاھزة

غلق وحدتین للتوزیع راجعتین بالنظر لجمعیة مائیة اعتبارا لعدم سداد دیونھا لدى الشركة  -
 .وحدات للتوزیع التي تشھد استغالال مفرطا 4وتقلیص الدفق بالنسبة لـ 

یاه والمندوبیة الجھویة من ناحیة أخرى تواصل السلط الجھویة والشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع الم
  .للتنمیة الفالحیة جر المیاه للمناطق الریفیة بواسطة الصھاریج

  : كما توصي اللجنة بما یلي 
وجوب مزید التنسیق بین الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والشركة التونسیة للكھرباء  -

 والغاز ووضع دلیل اجراءات متكامل
 الصالح للشرب من طرف قوات امنیةتأمین المنشآت الخاصة بالماء  -
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فنیة لمركب بلي كركر الى جانب دعم الجھات بالموارد البشریة الدارة اإلتعیین مسؤول على رأس  -
 لحسن استغالل وصیانة الشبكات المائیة 

  اقتناء وتركیز العدادات الضروریة لتعویض العدادات المعطلة  -
آبار عمیقة  4البار المبرمجة اضافة الى حفر عدد دعم الموارد المائیة للشركة بالتسریع في حفر ا -

 منطقة الزغابنة بمنھا بئرین بمنطقة شیبة وبئرین 
ضرورة تمكین المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة من اقتناء شاحنات مجھزة بصھاریج لتزوید  -

  المواطنین بالماء في حاالت االنقطاعات الفجئیة للمیاه
 اسباب االرتفاع المشط لالستھالك في بعض المناطق عملیة تدقیق خارجي لتحدید  -
  .تدعیم عملیة الضخ على مستوى محطة كركر بتركیز مضخة جدیدة -
 ضرورة ایجاد تجھیزات احتیاطیة لتأمین مردودیة الشبكات ومحطات الضخ  -
صیانة محطة كركر والترفیع في طاقة إنتاجھا من المیاه مع ضرورة اإلسراع بانجاز محطة ضخ  -

 .للمیاه بالبورجین وخزان
االنطالق من االن في اجراء دراسة العادة تأھیل المنظومات المائیة انطالقا من مصادر المیاه الى  -

مناطق االستھالك لتطویر نجاعة الشبكة ومجابھة الطلبات المستقبلیة مع اعطاء االولویة في 
 .االنجاز لما تفرزه ھذه الدراسة

  .بعة الموارد المائیة بمشاركة كل الفاعلین في المیدانبعث لجنة قارة وطنیا وجھویا لمتا -
  

المشاریع البنیویة الالزمة لضمان حسن التزوید المتواصل خالل المواسم  -10
 القادمة 

 : الشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه  - أ 
ط في طنیة الستغالل وتوزیع المیاه على المدى القریب والمتوسوالبرنامج المستقبلي للشركة ال یتمثل

  :المشاریع التالیة 
  2013المشاریع المزمع انجازھا قبل صائفة  -

وبئر عمیقة ) 2012انطالق االشغال خالل شھر سبتمبر (اضافة الى انجاز بئر عمیقة واد البطحة بعقارب 
، تم برمجة )2012االشغال جاریة ومن المؤمل اتمام االشغال خالل شھر نوفمبر (بالقطار  3لرطس 

 :ملیون دینار 7.5الیة بكلفة جملیة المشاریع الت
وأوالد عسكر وقرعة PK15 المحروقة وعقارب و(آبار عمیقة بجھة جلمة وصفاقس  06انجاز  •

 )2و 1الحدید 
شعبة وسان  بئر(، وقع استعمالھا سابقا لمراقبة المائدة تینموجود تینعمیق بئرینتجھیز وربط  •

 .میاه الشمال لصفاقسبشبكة جلب ) لویس
  2014المزمع انجازھا قبل صائفة المشاریع  -

ث في بلي في اطار مشروع تدعیم البنیة االساسیة /ل 400اضافة الى انجاز محطة معالجة بطاقة انتاج 
 :ملیون دینار 26النتاج المیاه، تم برمجة المشاریع التالیة بكلفة تقدر بـ

بكركر لحل إشكالیة وخزان تعدیلي بمنزل حیاة وتعزیز محطة الضخ  برجینإنجاز محطة ضخ بال •
 بكركر  SP4قناة جلب میاه الشمال لصفاقس ومحطة الضخ saturation) (إشباع 
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من میاه نبھانة بطاقة إنتاج تقدر  )سیدي بوعلي(إنجاز محطة لتصفیة المیاه بخزان الزناطیر  •
 ث/ل 100بـ

 )14PKو 13PK(إنجاز محطتي إزالة الحدید ببئرین عمیقتین بصفاقس  •
  ى المستقبلیة المشاریع الكبر -

یھدف ھذا المركب إلى تدعیم  : )ملیون دینار 200بكلفة جملیة (إنجاز مركب السعیدة بجھة بجاوة * 
من مشموالت (ملیون متر مكعب  45المخزون اإلحتیاطي لتونس الكبرى بإنجاز خزان السعیدة بسعة 

ي منشآت جلب المیاه من وفي حالة حصول عطب ف) اإلدارة العامة للسدود واألشغال المائیة الكبرى
 أشھر أما بقیة المنشآت المرتبطة بھذا المركب فتتمثل في   3الشمال یؤمن ھذا الخزان تزوید العاصمة لمدة 

 محطة ضخ إلیصال میاه الشمال إلى الخزان  -
 قناة نقل المیاه من الخزان إلى محطة المعالجة بلي  -

ه الشمال الذي سیوفر الكمیات الضروریة وستتمكن ھذه المنشآت من تخفیف الضغط على قنال میا
   للمناطق السقویة الموجودة في الوطن القبلي وتزوید محطة بلي بالكمیات الضروریة في وقت الذروة

یھدف المشروع إلى تأمین حاجیات الساحل :  تدعیم طاقة خزن ومعالجة المیاه بالساحل وصفاقس* 
 3ملیون م 26المشروع على إنجاز سد بطاقة خزن  ویحتوي. 2030وصفاقس من میاه الشمال الى غایة 

ومحطة معالجة میاه بطاقة  )من مشموالت االدارة العامة للسدود والدراسات المائیة( قرب القلعة الكبرى
 4وبناء وتجھیز  3م 10000كلم من القنوات وبناء خزانات بطاقة جملیة تفوق  20الیوم ومد /3م 260000

قناة لجلب المیاه المعالجة وقناة لتعبئة سد القلعة بالمیاه (یاه الشمال محطات ضخ وفصل قناتي جلب م
یسمح خزان القلعة بتغطیة استھالك مدن الساحل وصفاقس لمدة شھر في حالة حدوث أي طارئ  ).الخام

مع العلم أن . 2016ظر دخول المشروع حیز االستغالل قبل صائفة تومن المن .على قناة جلب میاه الشمال
  .ملیون دینار 220ھذا المشروع یبقى رھن إیجاد التمویل بكلفة  جملیة تساوي انجاز 

 یھدف المشروع إلى تدعیم البنیة األساسیة:  تدعیم تزوید المناطق الحضریة بالماء الصالح للشرب* 
والیة وذلك لمجابھة الطلبات اإلضافیة على  19مركز حضري موزعة على  32للخزن والتوزیع  لحوالي 

 320ویحتوي المشروع على مد .  ملیون ساكن 2.7وسینتفع من المشروع حوالي  2030ه إلى أفق المیا
 13محطة ضخ وانجاز  17وبناء وتجھیز  3م 41000خزان بطاقة جملیة تفوق  34كلم من القنوات وبناء 

  . ملیون دینار 120بكلفة جملیة تساوي  2012وسینطلق إنجاز المشروع خالل سنة . بئر عمیقة 
یھدف المشروع إلى تدعیم البنیة األساسیة إلنتاج المیاه بالنسبة : تدعیم البنیة األساسیة إلنتاج المیاه* 

ألھم مراكز االستھالك في البالد وذلك لتفادي النقص على مستوى اإلنتاج وشبكات الجلب وضمان 
ویحتوي المشروع على . منظومة شارفت على أفق اإلشباع  12ویھم المشروع حوالي . استمراریة اإلنتاج

محطات ضخ  5وبناء وتجھیز  3م 16000خزانات بطاقة جملیة تفوق  4كلم من القنوات وبناء  110مد 
بئرا عمیقة وإنجاز محطة لمعالجة  15كما یشمل المشروع انجاز ألف عدادات غیر مصنفة  340واقتناء 

لمنظومة جلب المیاه إلى الوطن القبلي  الیوم ببلي وذلك لدعم الموارد المائیة/3م 35000المیاه بطاقة 
. في انتظار إنجاز سد القلعة الكبرى بالساحل 2015و 2013والساحل وصفاقس بالنسبة للفترة الممتدة بین 

  .ملیون دینار 100بكلفة جملیة تساوي  2012وانطلق إنجاز المشروع في سنة 
رد المائیة لصفاقس الكبرى  وتحسین یھدف المشروع إلى تدعیم الموا: تحلیة میاه البحر بصفاقس * 

ویحتوي المشروع على إنجاز محطة لتحلیة میاه البحر بطاقة . 2035نوعیتھا لتأمین حاجیاتھا إلى غایة 
الیوم وإنجاز منشآت لتجمیع میاه البحر ومیاه الرجیع وربطھا بشبكات التوزیع وبناء /3م 150000

 2018الیوم حیز االستغالل خالل سنة /3م 50000طاقة وستدخل المرحلة االولى من المشروع ب. خزانات
 .ملیون دینار 150 بكلفة جملیة تقدر

  .ملیون دینار 823.5وتبلغ الكلفة الجملیة لمشاریع الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه ما قدره 
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  : اإلدارة العامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاه   -ب 
 فيالعامة للھندسة الریفیة واستغالل المیاه على المدى القریب والمتوسط  رةلإلدارنامج المستقبلي الب یتمثل

  :یلي ما
لمھدیة وصفاقس وسیدي برامج التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الریفي لوالیات نابل وسوسة وا

ء مكنت مختلف المشاریع التي تم انجازھا إلى حد االن من بلوغ نسبة تزود بالماوقد بوزید وقفصة 
  :كما یلي  2010الصالح للشرب بكل الوالیات المعنیة سنة 

  نسبة تزوید بالماء الصالح للشرب في الوسط الریفي: ـدد 11جدول عـ

 الوالیة نابل سوسة المھدیة صفاقس سیدي بوزید قفصة
 نسبة التزود 98.7 99.6 98.8 94.6 93 97.5

زود بالماء الصالح للشرب في الوسط الریفي المقدر وتعتبر ھذه النسب مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني للت
  .2010بالمائة سنة  93.5ـب

بنفس الوالیات وفي إطار برنامج التزود بالماء الصالح  2016-2012وبرمج خالل السنوات القادمة 
ألف ساكن ریفي  40مشروعا جدیدا لفائدة  58للشرب الممول من طرف البنك اإلفریقي للتنمیة إنجاز 

  .ملیون دینار 23جملیة تناھز  وبتكلفة
ألف  126مشروع إعادة تھیئة لفائدة  46وعالوة عن المشاریع الجدیدة، برمج كذلك بنفس الوالیات 

وستمكن ھذه المشاریع من تحسین طریقة التزود عن . ملیون دینار 30مواطن ریفي بتكلفة جملیة تقدر ب 
  .طریق الربط المباشر بالمنازل

 وأنابیب میاه الشمالشركة استغالل قنال   - ج 
  :تتمثل المشاریع التي تشمل منظومات الشركة في ما یلي

وضع إستراتیجیة لتجدید مختلف التجھیزات المائیة والموضوعة على ذمة شركة استغالل القنال  -
 .من خالل برامج المخّططات التنمویة المستقبلیةوذلك وأنابیب میاه الّشمال والتي بدأت في التقادم 

 .ض األجزاء من أنبوب نبھانةتضعیف بع -

 ).احتیاطیة(اإلسراع في تجھیز محطة الضخ ببجاوة بمضخة سابعة  -

 .تجھیز محطة الضخ بفندق الجدید بمضخة سادسة -

 .تأمین تحویل القنال للمیاه بتضعیف بعض األجزاء -

  :أما فیما یخص المشاریع المتعلقة بكامل المنظومة المائیة، فتتمثل في ما یلي
 .ماكن للرفع في طاقة الخزن الذاتیة للمناطق السقویة بوالیة نابلالبحث عن أ -

الرفع في الكمیات المخصصة لتغذیة المائدة المائیة بنابل خاصة عند تسجیل إیرادات ھامة بسدود  -
 .الشمال

الرفع في طاقة تحویل میاه الشمال خاصة أن سد القلعة الكبرى ال یفي باالحتیاجات إلى ما بعد سنة  -
2030. 

ضع خطة محّینة للتصرف في الموارد المائیة المعبئة  تأخذ بعین االعتبار المخزون المائي و -
بالسدود وربطھ بمعطیات علمیة حول الظروف المناخیة  و االقتصاد في الطاقة ونوعیة المیاه 

 .لتثمین عملیات  تحویل المیاه عبر المنشآت المائیة
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ین االعتبار التطور الذي تشھده البالد من حیث البنیة استطالع محاور أخرى لتحویل المیاه تأخذ بع -
 .األساسیة وتطویر القطاع  الفالحي والنقص الحاصل في إیرادات بعض السدود كسد نبھانة مثال

دراسة إمكانیة مد خط رابع لتحویل میاه سجنان إلى القنال لتأمین تزوید المیاه في صورة تسجیل  -
 لمیاه مجردة ردیئةنوعیة 

 .تمادات الالزمة لتحویل میاه سیدي البراق وبربرةرصد االع -

وال یمكن تحقیق ھذه األھداف إال من خالل مالئمة التسعیرة المعتمدة للتكلفة الحقیقیة للمیاه وعدم إثقال 
  .كاھل الدولة بأعباء كبیرة لدعم تكلفة استغالل الماء

  : ما یلي كما توصي اللجنة بـ

 اج المیاه ببلي من الكھرباء بتوفیر احتیاطي للطاقةالعمل على تأمین حاجیات محطة إنت -
للتحكم في منظومة میاه الشمال واعتماد نماذج للتصرف  (Télégestion)تركیز نظام تعدیل آلي  -

)Modèles de gestion (تمكن من اخذ القرار الحیني وبصفة آلیة. 
 دراسة المخطط المدیري للمیاه في الوطن القبلي انجاز  -
 اعادة ھیكلة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاهدراسة انجاز  -
 تفعیل المجلس الوطني للمیاه وتركیز فروعھ الجھویة  -
والشابة ) یوم/3م 40000(انجاز دراسة بخصوص انشاء محطتین لتحلیة میاه البحر بالمھدیة  -

یع في لتأمین حاجیات المواطنین من الماء الصالح للشرب عالوة على التسر) یوم/3م 10000(
 .انجاز محطة صفاقس المبرمجة 

 :اجراءات مصاحبة 
مراجعة طرق التصرف في المنظومات المائیة التي أسندت للمجامع بدراسة امكانیة بعث ھیكل  -

  .یعنى بتزوید سكان الریف بالماء الصالح للشراب عوضا عن المجامع المائیة
  . بواسطة الفساقي والمواجلالتشجیع على حصاد میاه األمطار بالوسطین الریفي والحضري  -
 التحسیس على مزید االقتصاد في الماء  -
 عملیات التدقیق للمنظومات المائیة المستغلة من طرف كبار المستھلكین انجاز  -
 احداث كتابة دولة للمیاه -
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 الخالصة العامة  
وأسباب  یستخلص مما سبق أن االضطرابات في التزوید بالمیاه بعدید المناطق بالبالد مردھا عوامل

متعددة ومتداخلة حیث أن قطاع الماء یعتبر منظومة متكاملة تحتوي على عدة عناصر متناسقة وإذا وقع 
وقد أثبتت التجارب أن البرمجة المسبقة  .إخالل بأحد عناصرھا یتسبب ذلك في تعطلھا او انھیارھا

حیث أن المشاریع المائیة  واستشراف المستقبل المتوسط والبعید یمثالن مفتاح النجاح لھذه المنظومة
تتطلب دراسات معمقة وانجازھا یتطلب سنوات عدیدة اضافة إلى الترابط العضوي والھیكلي والتنظیمي 

  . بین كل المتدخلین في المنظومة
الحظت اللجنة انھ رغم وجود برامج مستقبلیة واستشرافیة لدى الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه 

ط والبعید إال ان ھذه البرامج لم ترق الى التنفیذ الفعلي من حیث اتمام الدراسات على المدى المتوس
 . وترجمتھا الى مشاریع بنیویة على المیدان لمجابھة تطور الحاجیات في التزود بالماء الصالح للشرب

یتین شھدت تطورا الفتا خالل قرابة العشرالمائیة المنظومة ان من الناحیة الھیكلیة الحظت اللجنة 
ثم بدأت عناصرھا في التقھقر في العشریة األخیرة بعد  للمیاه حین أفردت بكتابة دولة) 1980-2000(

حذف كتابة الدولة للمیاه حیث غاب التنسیق بین مختلف المتدخلین وانتاب االستشراف الضبابیة، وتعطلت 
  .السیاسیةرادة م االالدراسات واالنجازات حتى المبرمج منھا إما لقلة اإلمكانیات أو النعدا

في التزود ) شھري جوان وجویلیة(في المدة الفارطة  تحصلاالضطرابات التي من خالل  اوقد تبین جلی
طلب (في تأمین التزود خاصة في الحاالت القصوى  المائیة ھشاشة المنظومةان بالماء الصالح للشرب 

 .صعبة وربما كارثیة تنذر بوضعیات )غیر عادي، أعطاب كبرى، حاالت جفاف استثنائیة
ان انقطاع میاه الشرب على العدید من الجھات، تم في سنة شھدت سدودھا نسبة امتالء معتبرة، اما 

واالنقطاع والتطور غیر العادي للطلب الحرارة  اتاالسباب فھي متعددة ومتشابكة منھا االرتفاع في درج
وارتفاع كمیات المیاه المستھلكة بین مصادر  ،في عدة مناسبات وخالل ایام متتالیة في التیار الكھربائي

الشبكة طاقتھا بلوغ وكذلك السباب ھیكلیة وذلك لعدم وجود بدائل احتیاطیة وو االنتاج والمناطق المنتفعة
وتزداد الحدة عندما تتزامن ھذه األسباب مع بعضھا وھو  وتاخر وتعطل انجاز بعض المشاریع القصوى

  .ما حصل في ھذه الحالة
على إیصالھا إلى المواطن الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه المیاه في السدود وعدم قدرة  فوفرة

یتم الرفع في طاقتھا  المنشآت التي تم انجازھا والتي لمطاقة یبین بما ال یدع مجاال للشك وجود خلل في 
  .ھذه االزمات وكذلك في طریقة التصرف االمثل في مثل. لسكانالمتزایدة لحاجیات اللتلبیة 

ان ارتفاع درجات الحرارة بصفة غیر عادیة بدایة من شھر جوان نتج عنھ ارتفاعا في الطلب وانخفاض 
كمیات المیاه في خزانات التعدیل اال ان الھیكلة البنیویة لم تستجب الیصال المزید من المیاه خاصة على 

ما ال  منذبلغت طاقتھا القصوى الشمال وأن المنظومة المائیة لمیاه مستوى محطتي الضخ ببلي وكركر 
  .سنوات  05یقل عن 

جویلیة  11و 10و  09وتفاقمت ھذه الوضعیة اثر انقطاع التیار الكھربائي بصفة فجئیة ومتتالیة ایام 
وفي ھذا السیاق الحظت اللجنة الغیاب الكلي للتنسیق بین الشركة التونسیة للكھرباء والغاز . 2012

  .تغالل وتوزیع المیاهوالشركة الوطنیة الس
كما ان عدة مشاریع مائیة تعد استراتیجیة في ضمان دیمومة التزوید بالماء الصالح للشرب على المدى 

من حیث تحیین الدراسات الفنیة في ابانھا وایجاد العنایة الالزمة القریب والمتوسط وحتى البعید لم تحض ب
  :في اھم ھذه المشاریعوتتمثل . سبل التمویل

بمنطقة القلعة الكبرى بوالیة سوسة حیث كان مبرمجا لالستغالل  3مملیون  26بطاقة  خزاناز إنج 
  . سنوات 04مع االشارة وان االنجاز المادي لھذا الخزان یتطلب ما ال یقل عن  . 2012سنة قبل 
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o  یكون  كان من المفترض ان )ث\3م 4(یوم \3ألف م 345إنجاز محطة معالجة المیاه بسوسة بطاقة
   2012 سنةجاھزا خالل ) ث\3م 3(یوم \3ألف م 260لقسط األول ا
o  اعادة ھیكلة محطة الضخ بكركر لتقویة الدفق لالستجابة الى الحاجیات المتزایدة من الماء الصالح

غیر  2013للشرب لكل من والیتي المھدیة وصفاقس والتي كان من المفترض ان تكون جاھزة سنة 
  .ذلك لیست جاھزة إلى حد اآلنان الترتیبات الفعلیة لبلوغ 

o  3(یوم \3ألف م 260إنجاز المنشآت الخاصة بفصل قناة جلب میاه الشمال لرفع الدفق إلى الساحل من 
  .)ث\3م 4,5( یوم \3ألف م 390إلى ) ث\3م

الشركة الوطنیة  المباشر بینوحتى ال یتكرر انقطاع میاه الشرب مستقبال ترى اللجنة ضرورة التنسیق 
وتوزیع المیاه والشركة التونسیة للكھرباء والغاز وتحدید ذلك بدلیل اجراءات متكامل، وتقترح  الستغالل

اللجنة في ھذا الصدد إعادة إحیاء كتابة دولة خاصة بالمیاه أو إحداث وزارة تعنى بالمیاه كما تدعو للتعجیل 
استثنائیة كما تدعو اللجنة  بانجاز كل المشاریع المبرمجة على المدى المتوسط والقصیر بتوخي اجراءات

الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه الى إعادة توظیف مواردھا البشریة وانجاز دراسة العادة الھیكلة 
كما تدعو وزارة الفالحة الى االنطالق من اآلن في إجراء  بیع الماء الى مختلف الحرفاء تسعیرة تحیینو

انطالقا من مصادر المیاه وصوال الى مناطق االستھالك وذلك  دراسة العادة تاھیل المنظومات المائیة
كما توصي اللجنة بإعادة تفعیل دور المجلس الوطني  .مجابھة الطلبات المستقبلیة لقطاعي الري والشربل

  .للمیاه وتركیز فروعھ الجھویة
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  المــالحــق
  

  قامت بھا اللجنةملخص للجلسات والزیارات المیدانیة التي ) : 1(ملحق 

  قائمة في الوثائق التي اعتمدتھا اللجنة لصیاغة التقریر) : 2(ملحق 
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  )1(ملحق 
  ملخص للجلسات والزیارات المیدانیة التي قامت بھا اللجنة

   2012جویلیة  13الجمعة 
اللجنة  جلسة عمل بمقر وزارة الفالحة إفتتحھا السید كاتب الدولة والسید مدیر الدیوان ضمت كافة أعضاء

  .الفنیة وقد خصصت لتدارس محتوى وأھداف المھمة المناطة باللجنة وضبط منھجیة العمل
   2012جویلیة  16االثنین 

جلسة عمل بمكتب التخطیط والتوازنات المائیة بحضور السید الھادي بالحاج الرئیس المدیر العام للشركة 
لتكاري المدیر المركزي لالنتاج بالشركة وأعضاء الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والسید محمد الحبیب ا

وخصصت الجلسة لمناقشة ظروف وأسباب . الرئیس ونائبة الرئیس ومقرر اللجنة: اللجنة الفنیة
االضطرابات الحاصلة في تزوید عدید المناطق بوالیات نابل وسوسة والمھدیة وصفاقس وقفصة وسیدي 

  .اذھا من طرف الشركة لمجابھة الوضعبوزید وكذلك التدابیر العاجلة التي تم اتخ
   2012جویلیة  17الثالثاء 

محطة بلي للضخ ومحطة معالجة المیاه الصالحة : الوطن القبلي –زیارة میدانیة لمنظومة قنال مجردة 
شارك في ھذه الزیارة أعضاء اللجنة . لضخ المیاه نحوالمھدیة و صفاقس) SP4(للشرب ثم محطة كركر 

نیو الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه وممثال الشركة التونسیة للكھرباء والغاز الفنیة ومھندسو وف
  ).السیدان أنیس بسباس ومنذر بن عثمان(بوالیة نابل 

   2012جویلیة  18االربعاء 
جلسة عمل بمكتب السید عبد الحمید موسى المدیر المركزي لالستغالل بالشركة الوطنیة الستغالل 

وبحضور السید نور الدین الزیدي المدیر المركزي للدراسات بالشركة والسید محمد الحبیب وتوزیع المیاه 
التكاري المدیر المركزي لالنتاج بالشركة وقد تمت مناقشة الوضعیة الراھنة وكیفیة التنسیق مع الشركة 

احل وصفاقس التونسیة للكھرباء والغاز واألطراف المتدخلة للتصرف في المنظومة المائیة لتزوید الس
وتم جمع المعلومات والمعطیات والوثائق المتعلقة بالمنظومة المائیة المعنیة خالل . بالماء الصالح للشرب

  . ھذه الجلسة
  2012جویلیة  18االربعاء 

جلسة عمل بدیوان وزارة الفالحة بإشراف السید وزیر الفالحة وبحضور السید كاتب الدولة والسید الھادي 
لمدیر العام للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والسید محمد الحبیب التكاري المدیر بالحاج الرئیس ا

المركزي لالنتاج بالشركة والسید عبد الحمید موسى المدیر المركزي لالستغالل بالشركة والسید نورالدین 
الراھنة واإلجراءات  الزیدي المدیر المركزي للدراسات بالشركة وأعضاء اللجنة الفنیة للنظر في الوضعیة

  .التي تم اتخاذھا من طرف الشركة للحد من االضطرابات في التوزیع وضبط برنامج عاجل للتدخل
   2012جویلیة  19الخمیس 

جلسة عمل بدیوان وزارة الفالحة بحضور أعضاء اللجنة الفنیة للنظر في التقاریر التي تم اعدادھا من 
حیة المعنیة بالتنسیق مع المصالح الجھویة للشركة الوطنیة طرف المندوبیات الجھویة للتنمیة الفال

وقد تم اقتراح التمشي . الستغالل وتوزیع المیاه والتي شھدت اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب
  .وتخطیط التقریر المزمع انجازه على أنظار األعضاء التي وافقت علیھ

   2012جویلیة  20الجمعة 
كة التونسیة للكھرباء والغاز بمكتب السید محمد مقزن مدیر التوزیع بالشركة جلسة عمل بمقر الشر

السید المكي حمزة رئیس اللجنة الفنیة والسید محمد الحبیب التكاري المدیر المركزي لالنتاج بحضور و
 09 بالشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه لمناقشة عملیات قطع التیار الكھربائي على محطة بلي أیام

واإلجراءات والتدابیر المزمع اتخاذھا لعدم تكرار قطع الكھرباء على المحطة  2012جویلیة  11و 10و
تفادیا لالضطرابات المحتملة في التزوید بالماء الصالح للشرب ضمن منظومة قنال مجردة الوطن القبلي 

 . والساحل وصفاقس
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  )2(ملحق 
 غة التقریرقائمة في الوثائق التي اعتمدتھا اللجنة لصیا

 - طنیة الستغالل وتوزیع المیاهلشركة الوا  
   2011لسنة  التقریر السنوى -
تقریر تألیفي حول االضطرابات االخیرة في توزیع الماء الصالح للشراب و االجراءات المتخذة على المدى القصیر  -

  والمتوسط والبعید 
  الصالح للشراب  تزوید تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء -
  مشروع تعزیز طاقة الخزن والمعالجة لمیاه الشمال المخصصة للساحل وصفاقس  -
   2012 لوحة قیادة الثالثى االول -
  االنتاج الیومي للمنظومات التابعة إلدارة االنتاج بالوسط وصفاقس والجنوب الغربي  -
  ع المیاه والشركة التونسیة للكھرباء والغاز الشركة الوطنیة الستغالل وتوزی: لجنة المتابعة المشتركة -
   2012جویلیة  13محضر جلسة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والشركة التونسیة للكھرباء والغاز بتاریخ  -
   2012تطویر تسعیرة میاه الري  -
  2011-2007شرب من الشركة الى وزارة الفالحة حول متابعة تسعیرة میاه ال موجھة مراسالت ةمجموع -
  تزوید تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب -

 شركة استغالل قنال وأنابیب میاه الشمال:  
    2011تقریر حول أشغال الصیانة بمركب نبھانة سنة  -
   2011تقریر حول أشغال الصیانة بالقنال سنة  -
  ل اضطرابات في التزوید من طرف الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاهمجموعة من البالغات العالم العموم بتسجی -
ل ھذه الصائفة في تزوید التقاریر المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة حول ظروف وأسباب االضطرابات الحاصلة خ -

نابل وسوسة والمنستیر  مناطقب عدید المناطق بالماء الصالح للشرب وتحدید االجراءات والتدابیر العاجلة لمجابھة الوضع
  .والمھدیة وصفاقس وسیدي بوزید وقفصة

  االدارة العامة للموارد المائیة –المعھد الوطني للرصد الجوى : معطیات مناخیھ  -
  حول الوضعیة العامة للسدود االدارة العامة للسدود واالشغال المائیة الكبرى تقریر -

Documents SONEDE: 
- - Renforcement des ressources en eau du Cap Bon Sahel et Sfax 
- - Etat de la production le 02 juin 2012  
- - Suivi de l’état des réservoirs de distribution du sahel le 09/07/2012  
- Tableaux : Volume d’eau produite et distribuée (adduction Sbeitla et Jelma) 
- Tableaux : Volume d’eau distribuée pour le Sahel  Années : 2010- 2011-2012 
- Tableaux : Distribution eau potable Grand Sfax 
- Coupures et microcoupures au complexe de traitement de Belli : correspondances 

adressées à la STEG en 2004-2006-2007 
- Document: stocks de secours 
- Document: Matériels et équipements de secours  
- Tarification de l’eau potable rurale - IDEA CONSULT Mars 2004 
- Document : Statistiques 2011 (SONEDE) 


