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المقدمة. 1  
 

 

مشروع ميناريت )مبادرة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كنموذج لنهج نيكسوس وتقنيات  .1.1

 الطاقة المتجددة(

 
ضع مما ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك األردن ولبنان وتونس، العديد من التحديات،العديد من بلدان  تواجه

هائلة على موارد الطاقة والمياه والغذاء المتاحة. بالكاد تستطيع إمدادات المياه الحالية تلبية الطلب المتزايد على الري  ضغوطاً 
ها.وبالتالي، يجب ع واستخدام المياه البلدية؛  لى المنطقة استيراد معظم طعام

 
ة والغذاء، تحتاج هذه البلدان إلى العمل بسرعة  هذه التحديات ومعالجة الفقر والبطالة والطلب المتزايد على الطاقة والمياه لمواجه

دها. واالستجاب لالحتياجات ها واقتصا الك دة وتقليواستخدام تقنيات الطاقة المتجد إن تحسين كفاءة الطاقة المختلفة لسكان ل است
ذها بسرعة. المياه إلنتاج الغذاء هي الق هذه أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة والتي يمكن تنفي ة بين الحلول، التي تركز على ال

دهار في البلدان، مع الحد من الفقر وتحسين الطاقة والمياه والغذاء، لها تأثير زق الر فرص كسب كبير على النو االقتصادي واالز
ها.  لشعب

 
ل هذه الحلول التي يمكن  واستناداً  الثة بلدان )األردن، لبنان، تونس(، يهدف مشروع ميناريت إلى تحديد مث إلى دراسات الحالة في 

ل هذه البلدان ة وآمنة في المتناول، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى أن تدعم انتقا  زيادة األمن الغذائي. إلى نظم طاقة ومياه مستدام
مجتمع والقطاع الخاص وال إلستراتيجية إقليمية متماسكة وشاملة لدعم السلطات المحلية والبلديات المشروع إلى تقديم إطارويهدف 

لمشاريع ا وإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة واألمن الغذائي باإلضافة إلى تنفيذ المدني في تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
 .الرائدة ذات الصلة

ا من خالل تنفيذ نهج نيكسوس  هو تعزيز التعاون اإلقليمي في منطقة الشرق األوسطميناريت  العام لمشروع الهدف وشمال أفريق
كثر وتشمل األهداف األ على مستوى البلديات للتخفيف من آثار تغير المناخ ومكافحة الفقر. الذي يدمج تقنيات الطاقة المتجددة

تعزيز  تعزيز التعاون اإلقليمي بين البلديات؛ تعزيز القدرات المؤسسية؛ ت على التكيف مع تغير المناخ؛تحديًدا: بناء قدرة البلديا
همشة؛  وتطوير منصة المعرفة للحوار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. دور المرأة والشباب والمجموعات الم

 
ال فعاال نهجا نيكسوس نهج يعتبر  اإلنسان هيةرفا لتحسين والطاقة والغذاء الماء بين الموجودة الواضحة التفعالت من يبدأ ومتكا
ة التنمية وزيادة الفقر من والحد  الل من ذهه البيئي النظام لموارد المختلفة االستخدامات بين التوازن تحقيق إلى ويهدف .المستدام
 .الصلة ذات المصالح مجموعات أو/ و القطاعات مختلف بين المحتملة التآزر أوجه تحديد

 
زر هذه، من خالل تحديد خطوط األساس  إعداد المكون األول من مشروع ميناريت ليكون الخطوة األولى نحو تحديد أوجه تم الت

الك الطاقة والمياه تم ذلك وي المتجددة. المتعلقة بالزراعة(، وانبعاثات غازات االحتباس الحراري، واستخدام الطاقة) الخاصة باست
الثة بلدان )األردن، لبنان، تونس(، تقدم خصائص اجتماعية عة من المناطقمن أجل مجمو واقتصادية مختلفة  التجريبية في 

هات الفاعلة المعنية. من إجمالي عمليات سحب المياه  ٪ 07إلى أن الزراعة تمثل  بالنظر وتعكس تنوع التحديات التي تواجه الج
 واحد. ساس مع جمع بيانات خط األساس الزراعية في تقريريتم دمج جمع بيانات خط األ العذبة في العالم،

 
ه ينبغيو في تونس، لتجريبيةا للمنطقة عيرالزا/ لمائيا سألساا خط لحاليا لتقريرا يعكس ،لذلك  لعنصرا من ءجز نهأ على فهم

 ولبنان. ردنلأل مماثلة ساسيةأ تسادرا يضاًأ يتضمن يلذا ميناريت، وعمشر من ولألا لثالثيا
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األساس خط نطاق. 1.1  

 
 النطاق العام للتقرير الحالي هو تحديد معلومات خط األساس عن حالة المياه والزراعة على مستوى البلديات في المنطقة التجريبية.

ل هذا تحليل: ) بالنسبة ة البلد ودراسة  ( الوضع الجغرافي والديموغرافي1لقطاع المياه، يشم االقتصادي واالجتماعي وحوكم
( الهيكل 3ه )الرئيسية للميا االحتياجات الخاصة بقطاع المياه على المستويين البلدي والوطني لتحديد ( السياسات واللوائح2الة، )الح

ها  ( البيانات والمكونات الخاصة بإمدادات المياه والطلب4البلدي والوطني، ) الؤسسي واإلداري لقطاع المياه على المستويين علي
وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي. بالنسبة  المشاركين ( تقييم قدرات صناع القرار5دي واإلقليمي، )على المستوى البل

 .للقطاع الزراعي ، يستلزم ذلك تحلياًل موجًزا للوضع الزراعي على مستوى البلديات والمستوى الوطني
 

ال القطاعين لدعم  وتستهدف الت تحديد االحتياجات الرئيسية ل ة تحديات التنمية وفقا للمعايي البلديات فيهذه التحل ر الدولية مواجه
هداف التنمية دامة(. )مثل أ وبناًء على ذلك، تم تحديد التدخالت المحتملة في مجال إدارة المياه وحوار السياسات للمنطقة  المست

 التجريبية كنتيجة لهذه الدراسة.
 

ها في إمدادات المياه ك ستير بسبب التحديات الكبيرةمشروع ميناريت في تونس، تم اختيار بلدية المن لتنفيذ مدينة سياحية التي تواجه
الد.  ويتفاقم هذا بسبب تعتمد المدينة بالكامل على الموارد المائية الخارجية لكل من مياه الشرب والري. وجامعية رائدة في ال

 لمنطقةالتحضر الكبير الذي يزيد من التلوث والضغط على الموارد الطبيعية في ا
 

الهيكل. 1.1  
 

الورقة وطرق جمع البيانات لتقييم الوضع المائي  هذه المقدمة، يصف الفصل الثاني المنهجية التي استخدمت بشكل عام لهذه بعد
تونس، بما في ذلك األوضاع الديموغرافية  يحتوي الفصل الثالث على معلومات أساسية عن الحالة. والزراعي في منطقة دراسة

ة المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، فضالً عن واالجتماعي واالقتصادية ية األوضاع المائية والزراع والمناخية، والسياسات القائم
هداف. 5يناقش الفصل  البيانات التي تم جمعها لمنطقة دراسة الحالة. 4يعرض الفصل  الحالية. ها باأل يغلق  6الفصل  النتائج ويربط

 نتاجات والتوصيات.التقرير مع االست
 

. فريق العمل1.1  

 
 حبيب السيد من ويتألف ( ومن المجتمع المحلي أكاديميًا) االختصاصات متعدد فريقًا التقرير هذا إعداد في المشارك الفريق كان

 ،(نستو) صفاقس جامعة في مشارك وأستاذ دكتوراه ،(البيانات وقاعدة بعد عن االستشعار والجيوماتكس، المياه خبير) سميدا
 ،(المنستير في المدني المجتمع في النشط والعضو المياه إدارة في الماجستير درجة) Hayet BACCOUCHE والسيدة

ما اثنين ومساعدين ة في عضو)ذاكر سقا السيد :البيانات وإدخال البيانات وجمع ميدانية، مسوحات بإجراء قا  ميةحكو غير منظم
هاد والسيد ،( الزراعية األنشطة في جداً  جيدة معرفة ذات محلية  (.المحلية اإلدارة من البيانات لجمع ميداني مساعد) سعد ج

ة اإلقليمية ف في المنستير،" تطوير هذا التقرير بالتعاون مع جمعية "أزرقنا الكبير تم ي وبلدية المنستير وغيرها من الهيئات العام
تم جمع المعلومات  منطقة. ...( والمجتمع المدني في SONEDE  ،ONAS  ،CRDA  ،API  ،APIA  ،INS) مدينة المنستير

ن هذه المؤسسات الوطنية واإلقليمية.  م
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المنهجية. 1  
 

 

 . أدوات جمع البيانات والبروتوكوالت والطرق2.1
 

ها البيانات جمع مرحلة شكلت .الموضوعات ومتعددة المصادر متعددة بيانات قاعدة على أساًسا التقرير هذا إعداد ويستند  ٪08 من أكثر ومعالجت
 مراحل: ثالث إلى البيانات قاعدة تطوير تقسيم تم العمل. وقت من
 جمع البيانات 
 وتصحيحها البيانات معالجة 

 النتائج ومناقشة تفسير 
 الحالي الوضع على التركيز مع التونسي الوطني المستوى وعلى المنستير بلدية في واقتصادية اجتماعية قطاعات عدة عن البيانات جمع تم

القتصادية الجتماعية األنشطة المياه لموارد والتاريخي  
التالي: النحو على المحققين قبل من البيانات جمع تنظيم تم  

 
  مع المزارعين المحليين والمنظما اإلقليمية ) مسوحات ميدانيةإجراءSTEG SONEDE و ONAS  وCRDA  وAPI  و

APIAجودة مياه البحر والشواطئ والمبعوثين في جنوب ووسط وشمال البحر(.) والمالحظات الميدانية المباشرة ( والمجتمع المدني 
 أجريت مسوحات مع المزارعين والمواطنين حول استخدام المياه وحالة وتشغي اآلبار السطحية.

 موناستير ،  ياه )بلديةالبيانات المقدمة م اإلدارة من خالل المديريا اإلقليمية المشاركة في قطاع المSONEDE  ،ONAS  ،
APAL  ،ANPE  ،CRDA  ،API  ،APIA  ،INS .)إلخ ، 

 لسابقةا للدراسات موجزة وتقارير إحصائية جداول شكل في بيانات تتضمن ببليوغرافية دراسة خالل من مشاورات للوثائق الموجودة 
 وتونس المنستير منطقة في المياه مجال في

  الصناعية ألقمار صوراستخدام (Landsat ، Sentinel، و SRTM )االجتماعية لألنشطة وخرائط ألراضي استخدام خرائط لتجميع -
 نموذج: DEM ملف) الطبوغرافية التغطية لتطوير( SRTM) التضاريس رادار تضاريس بعثة بيانات استُخدمت .القتصادية
 .الهيدروغرافية والشبكة المياه مستجمعات ،(الرقمية الرتفاعات

  عمواضي عدة تغطي وهي .المتجه ملف في رقمية البيانات هذه كانت(: الشكل ملف بيانات) الزراعية الخريطة من البياناتاستخراج :
 .إلخ ، المياه مستجمعات ، النباتات ، آلبار موقع ، إلدارية الحدود

 
 

وما إلى ذلك( مدخالت في الرسوم البيانية  الجرد، والتقارير الموجودة،هذه البيانات )من الجداول اإلحصائية، وأوراق  واستخدمت
ها في منصة قاعدة بيانات ) التفاعلية. والخرائط المواضيعية الرقمية ( ونظام معلومات Excelو  Microsoft Accessتم تنظيم

المات المكانية واساللية.على هذا النحو، يمكن اختيار المعلومات المطلوبة في  ( ومعالجة الصور.GISجغرافي )  شكل االست
 
المديريات والمنظمات المشاركة في  تفسير البيانات التي تم جمعها، عقدت سلسلة من االجتماعات مع مديري وموظفي قبل

ت هو التحقق من  ، البلدية ، إلخ(. ONAS  ،CRDA  ،SONEDE  ،STEG INSالمشروع ) هذه االجتماعا كان الهدف من 
ها.البيانات   ومناقشة جودت
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البيانات فئات. 1.1  
 تشمل أنواع البيانات التي تم جمعها لهذا التقرير ما يلي:

 

 (المناخ الطبوغرافيا، الموقع،) الجغرافية المعلومات 

 (للسكان الزماني التطور الكثافة، السكان،) ديموغرافية بيانات 

 (المياه ونقل السدود واستغالل االحتياطيات تطور) السطحية المياه مصادر بيانات 

 (االرض تحت االحتياطات وتطوير( الملوحة) المياه جودة الجوفية، المياه واستغالل الموارد) الجوفية المياه 

 (المنستير بلدية ثم تونس، في) الشرب مياه توفير عن بيانات 

 االجتماعية – االقتصادية بيانات 

 (إلخ الري، محيط المياه، واستهالك األسماك وصيد النباتي واإلنتاج الحيواني اإلنتاج تطور) زراعية بيانات 

 (المياه واستهالك الصناعة نوع) صناعية بيانات 

 (.المياه استهالك السكنية، القدرة الفنادق، عدد في تغير) السياحية 

 (النوعية التطور، عدد،) يرالمنست بلدية في واإلقامة السكن بيانات.. 

 (لجامعةل التحتية والبنية والمدرسة المدرسين الطالب، التالميذ، عدد في التغيرات االلتحاق، نسبة) التعليم بيانات 

 (الطبي وشبه الطبي والكادر التحتية البنية وتطوير والخاص العام القطاع) صحية بيانات 

 (السكانية المشاركة ومعدل ، البطالة ومعدل ، االجتماعي التقدم) مجتمعية بيانات 

 

 البيانات جودة. 1.1
 

 تم جمع البيانات من قبل أشخاص ماهرين استطاعوا تقييم جودة وموثوقية المعلومات.
 

ة من  جودة البيانات المستخدمة في هذا العمل هو متغير. يمكن اعتبار جزء من البيانات موثوقًا وصحيًا، خاصةً تلك المقدم
SONEDE  وONAS  وSTEP. .الك عدد المشتركين ل هذه البيانات القياسات المباشرة للتدفقات واست  وتشم

 
ها من NSIكذلك، فإن البيانات الواردة من  ة األخرى المذكورة عاله(،  هي ذات جودة جيدة بشكل عام )تم جمع الهيئات العام
ن المسوحات م يل المثال، تلك القائمة تستند على التعداد منخالل عيناتمقبولة نسبيًا )على سب ولكنها تحتوي أيًضا على بيانات

 للمجتمع(. التي ال تمثل دائًما الواقع
 

الك والمشترين وطرق التوريد. ها المحققون على االست ت البيانا إن تستند بيانات المسح الميداني على أسئلة محددة يطرح
الك واإلنتاج الحالية متناقضة أحيانًا وخاصة عندما يتعلق األمر بالعديد  الموجودة في التقارير اإلحصائية وتطور معلمات االست

 الذين يتعاملون مع نفس المعلومات. من المؤلفين
 

ة الوثائق - مثال ة الموارد المائية اإلجمالية في تونس: استناداً إلى قائم الموجودة، وجد أن متوسط قيم الدخل السنوي التقديري  قيم
الل 3كم 7،،،4( تعطي 2714المثال اإلدارة العامة للموارد المائية ) الً )على سبيليختلف قلي / سنة ، الجمعية الوطنية الست

، وتمنح اإلدارة / سنة3كم 4،066( 2716/ السنة،  تمنح مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية )3كم 4.0\1( تعطي 2715وتوزيع المياه )
 ،/ سنة3كم ،.4وهكذا، يمك االفتراض أن إجمالي الموارد المائية في تونس حوالي  السن(. /3كم 05،،4العامة للموارد المائية 

ة إلى   المياه الجوفية. / سنة من3كم 2.1/ سنة من المياه السطحية و3كم 2.0مقسم
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المجمعة البيانات حدود. 1.1  
 

ها ميناريت، تم افتراض أن  في االجتماعات والمناقشات األولى، التي  جميع البيانات ستكون متاحة بعدخطة العمل التي حددت
البيانات كانت  . ومع لك ، خالل جمع البيانات، أصبح من الواضح أن بعض2710أبريل  أجريت مع المسؤولين في المونتسير في

 ناقصة، مما أدى إلى تعديل الهيكل األولي للتقرير بناًء على البيانات المتاحة.
 

ة كبيرة من البيانات متاحة فقط على المستوى الوطني أو اإلقليمي )المحافظة أو المفوضين(، وليس على المستوى المجتمعي كمي
قليمية في مع السلطات اإل على بيانات محددة لبلدية المنستير، عقدت سلسلة من االجتماعات والمناقشات للحصول لبلدية المنستير.

الل وتوزيع المياه ، المكتب الوطني للصرف الصحي ، المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية، المنستير )الجمعية الوطنية ال ست
API ، ها قاعدة بيانات  ، المعهد الوطني لألحصاء المعرض الدولي للزراعة واالستثمار والتكنولوجيا ، البلدية( والتي نتج عن

 المنستير. محددة للبلدية
 

 



13  

 المنهجية. 3
 

 لتونس العام اإلطار. 1.1

 والسكان الجغرافيا. 1.1.1

 
أو  Cape Angelaتونس هي الدولة الواقعة في أقصى شمال القارة األفريقية، والتي تحتوي على أقصى شمال القارة األفريقية، و

Ras Ange.  هي أصغر دولة فيه.، والعربيكم على مستوى قناة صقلية وملحقة بالمغرب  147وهي مفصولة عن أوروبا بمسافة 
 

وتزيد على محور الشمال  درجة شرقا 11و ،درجة شماال وبين خطي طول  30درجة و 31تونس بين خطي عرض  تمتد
الد  تبلغ والجنوب على محور الشمال الغربي. دها من الغرب الجزائر ) 163.617مساحة ال  كم من 565كيلومتر مربع، وتح

من  كم ،114والشرق بالبحر األبيض المتوسط ) كم( وإلى الشمال 455نوب الشرقي من ليبيا )الحدود المشتركة(، إلى الج
 الساحل(.

 
ب، وهو امتداد لنطاق  تتميز جغرافيا تونس بالتناقضات اإلقليمية. ها تضاريس متنوعة، تتكون من جزء جبلي شمالي وغر تونس لدي

 (.1أطلس وجزء شرقي مسطح وجزء جنوبي صحراوي )انظر الشكل 
 

 

 
 

(الرقمية الرتفاعات نموذج) لتونس الطبوغرافية الخريطة: 1 الشكل
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17،5،2، يبلغ عدد سكان تونس 2714عام  إلى إحصائيات ووفقاً   2716نسمة في عام  ،،11،134،5نسمة، بزيادة إلى  054،
ر اجتماعيًا  ٍ   التونسية مأهولة بالسكان بشكل غير متساوواألراضي  (.2( )انظر الشكل 2716)المعهد الوطن لإلحصاء،  وتطوَّ

من  ٪65.3المحافظات الساحلية الالث عشرة على  تحتوي (.3شرق( )انظر الشكل  -اقتصاديًا وفقًا لتدرج داخلي ساحلي )غرب 
 الوطني( على الصعيد 2نسمة/ كم 65.6مقارنة بـ  2نسمة/ كم 147سكانية عالية ) إجمالي عدد السكان مع كثافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2819 لإلحصاء، الوطني المعهد) 2819و 1698 عامي بين التونسيين السكان تطور: 2 الشكل

 

الشبكة الحضرية على الخط  تقع  .٪ 3.6مع معدل التحضر السنوي من  2770في عام  ٪ 65.6كانت نسبة الحضر في تونس
أهم  والرأس الطيب,تونس  وقابس، عبرالساحلي الشرقي، بين منطقتي بنزرت  ها  الد(، التي لدي والساحل وصفاقس )وسط شرق ال

، يتم تصنيف البلديات 2714استناداً إلى تعداد عام  من سكان الحضر. ٪7،التحتية واألنشط االقتصادية وتركز أكثر من  البنى
 (.4( )انظر الشكل 2714لإلحصاء، الرئيسية حسب السكان في الرسم البياني أدناه )المعهد الوطني 
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(2812 المعهد الوطني لإلحصاء،) 2812 في التونسية السكانية الكثافة: 3 الشكل  

 
 

 
(2714: الوزن الديموغرافي لمختلف المحافظات التونسية )المعهد الوطني لإلحصاء، 4الشكل   

(2714لإلحصاء، التونسية )المعهد الوطني  المحافظات  
 

ها للمدن، والتي  (.2716إلحصاء )المعهد الوطن لإلحصاء، ني وطلد افقاً للمعهوية دبل ٠٥٣ن مس نوتف تتأل يتم استيعاب معظم
الت االستقطاب حول وظائ اإلدارة أو الخدمات أو الصناعة. ارها تك من سكان  ٪52تشكل البلديات المئة األولى  يمكن اعتب
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الد و  ها  15تحتل بلدية مونستير المرتبة رقم  ن سكان الحضر.م ٪7،ال نسمة )المعهد الوطني  53،376التي يبلغ عدد سكان
 (.2714إلحصاء، 

المناخ. 1.1.1  
 

فمن البحر األبيض المتوسط في الشمال وعلى طول السواحل وشبه القاحلة  يختلف مناخ تونس بشكل كبير من منطقة إلى أخرى.
درجة  37درجة مئوية في كانون االول و 12يبلغ متوسط درجات الحرارة الوطنية  والقاحلة في الجنوب. في المناطق الداخلية

تنخفض األمطار السنوية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب  (.,15،1Sethom and Kassab) تموزمئوية في 
 (.1-3-3في الفصل  5)انظر الشكل 

 

اإلقتصاد. 1.1.1  
 

دوالًرا أمريكيًا لكل  157.4دوالًرا أمريكيًا و  346(، يبلغ متوسط الدخل الشهري لكل مواطن في تونس 2712الدولي )للبنك  وفقاً 
د هذا المتوسط بشكل طفيف بين عامي  فرد سنويًا.  (.5، ولكنه أقل من المتوسط العالمي )انظر الشكل 2712و 2774وزا

 

 

والعالم وأفريقيا تونس في 2812و 2882 عامي بين للفرد الشهري الدخل متوسط تطور 5 الشكل  
 

ة / ساع دينار تونسي 1.5إلى  7.6 ( منSMIG، تغير الح األدنى لألجور المضمون في الساعة )2715و 1557عامي  بين
 ساعة 47/ ساعة لمدة دينار تونسي 1.6إلى  7.0ساعة، ومن  ،4الذي يبلغ  ، ألسبوع العملدوالر أمريكي( 7.625إلى  7.25)

( بين SMAGتقلب الح األدنى لألجر الزراعي المضمون في اليوم ) (.2716خطة أسبوع العمل )المعهد الوطن لإلحصاء، 
 (0و 6/ يوم )انظر الشكلين دينار تونسي 12.3و  3.5
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مهنيين بين المضمونة ألجور من ألدنى الحد تطور 9 الشكل  تونس في (SMIG) الساعة في ال
 

 

 (1121المعهد الوطني لإلحصاء، ) في تونس (SMAG) األجور الزراعية الدنيا المضمونة في اليومتطور  1الشكل 

 

 تونس في والقانوني السياسي الوضع. 1.1
 

هورية هورية مع رئيس يعمل كرئيس تونس، الجم هي ديمقراطية تمثيلية وجم  للدولة، ورئيس الوزراء كرئيس التونسية رسمياً، 
، حقوق المرأة 2714يناير  26يضمن الدستور التونسي الجديد، المعتمد في  محاكم مدنية. مجلس واحد، ونظامللحكومة، وبرلمان من 

سالم ها بموجب الدستور الجديد 2714في أكتوبر  ."وينص على أن دين الرئيس "يجب أن يكون ا ، أجرت تونس أول انتخابات ل
 بعد الربيع العربي

 
التي تعطي السلطات المحلية المزيد من االسقاللية  (14، تشارك تونس في عملية لالمركزية )المادة 2714للدستور الجديد لعام  وفقاً 

ها )المواد  ودوًرا رائًدا في التنمية ة المحلية. (.142 -131القتصادية واالجتماعية ألراضي ومن شأنه  تم إعداد مسودة قانون الحكوم
ة اإلدارة المحلي ويعزز جديًدا من خالل تكريس مبدأ اإلدارة الحرة المعلن عنه في الدستور.أن يستحدث تنظيًما مؤسسيًا وإداريًا 

ة عامة أفضل، ويمنح المستوى المحلي،واإلدارة  والمقياس المناسب للتفكير وبناء أطر تطوير جديدة، ووسائل تولي  من أجل خدم
 .(Turki and Verdeil, 2013)من أجل تلبية احتياجات المواطنين على نحو أفضل  هذا الدور،

 
 على المستوى اإلقليمي، يدرس المجلس اإلقليمي جميع األمور المتعلقة بالمحافظة في المجاالتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 في هذا السياق، تكون مسؤولة بشكل خاص عن:
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 ؛وضع خطط التنمية اإلقليمية 
  ذها في المحافظاتتعتزم الدولة أو المؤستقديم المشورة بشأن البرامج والمشاريع التي  ؛سات العامة تنفي
 ها تقديم ترتيب مختلف برامج التنمية اإلقليمية  ؛وضمان تحقيق
 ؛ة ، وكذلك برامج بلديات المحافظةالتنسيق بين البرامج اإلقليمية والبرامج الوطنية التي تهم المحافظ 
  مشتركة فيما بينهاتطوير التعاون بين البلديات وضمان تنفيذ مشاريع " 

 
 

ة، هناك إدارة إقليمية لكل قسم. ة المحافظة. في كل محافظ ي هذه الهيئات الرسمية  تقع اإلدارات اإلقليمية في عاصم يمثل مدير
 الوزارة المصاحبة على المستويين المحلي واإلقليمي.

 
ة. هم  33-05من القانون األساسي رقم  36المادة  تنص على المستوى المحلي، داخل المحافظات، ال تتمتع البلديات بسلطات م

ي من خالل مداوالته شؤون البلدية: المتعلق 1505مايو  14المؤرخ   بالبلديات على ما يلي: "ينظم المجلس البل
 

 يراجع ويوافق على ميزانية البلدية 
 يضع حدود موارد البلدية والوسائل المتاحة لها 
 ها بغرض المساعدة على تنمية المنطقة تحدد، وفقا لخطة التنمية الوطنية، م الع ب ختلف اإلجراءات التي يتعين االض

 المحلية
 ة أو هيئة عامة أخرى في أراضي البلدية  يجب التشاور مسبقا حول أي مشروع ستنفذه الدولة أو أي سلطة عام

 
المنظمات  المجتمع المدني ومختلفهي جمعيات  -باإلضافة إلى الهياكل الرسمية  -الرسمية  المجموعات والمنظمات غير

صنع القرار المحلي في المجاالت االجتماعي واالقتصادية،  )الصناديق االجتماعية ، والشركات المالية والخدمية( المشاركة في
الل وتوزيع المياه .على سبيل المثال الزراعة، في مجال المياه و المفوضي االقليمية للتنمية الزراعية، الجمعية الوطنية الست

 .في مجال البيئة الوكالة الوطنية لحماية البيئة، الوكالة الساحلية للحماية والتنمية، المكتب الوطني للصرف الصحيو
 

المائي الوضع. 1.1  
 

 بشكل التجريبية المنطقة وفي عام بشكل تونس في الناتجة الصرف ومياه المائية الموارد عن معلومات التقرير هذا في المياه قطاع يشمل
.المياه موارد جودة على ذلك يؤثر وكيف خاص،  

 
ها 3كم ،.4تبلغ القدرة اإلجمالية للموارد المائية المعبأة في تونس  وهذا منخفض مقارنة ببلدان أخرى  / سنة.3كم 4.6/ سنة، من

م هذه الموارد المائية  / سنة(.3كم ،5/ سنة( ومصر )3كم 10/ سنة( والجزائر )3كم 25مماثلة )في المناخ( مثل المغرب ) معظ
 مع ( تأتي من المياه الجوفية.٪45) 3كم 2.1تتكون من المياه السطحية و( ٪55) 3كم Besbes,. 2.0) (2013داخلية ومتجددة 

/ عام/ ساكن( )الجمعية 3م 577اإلجهاد المائي )التي تبلغ  (، فإن البلد أقل من عتبة2715/ سنة/ عام )3م 4،7توافر المياه بسعة 
الل وتوزيع المياها  (.2716، لوطنية الست
 

الهطول. 1.1.1  
 

 بمتوسط الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال من يتناقص فهو للغاية، مهم وزماني مكاني بتغير األمطار هطول يتميز
اهم عين في) ملم 1568 السنوي األمطار هطول  تتزايد الغربي(.  –الجنوب  في قبلي في) ملم 68 إلى( الغربي الشمال في در

ها الشرق في أقوى تكون بينما ٪58 إلى ٪28 من الجنوب إلى الشمال من تدريجياً  اإلقليمية التغير معامالت  في من
 (0 الشكل أنظر) (Sethom and Kassab, 1981)الغرب
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لتونس السنوي ألمطار هطول متوسط خريطة 0 الشكل   
 

االنهار. 1.1.1  
 

 لبالد نهر مجردا، نهر مع ، الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب من متزايدة بكثافة الهيدروغرافية الشبكة تتميز
 الشمالية، األحواض من السطحية المياه معظم توفير يتم .السنة في مكعب متر مليار 1 إلى يصل سنوي بمتوسط الرئيسي
ة بمتوسط هم  .(6 الشكل انظر( )مكعب متر مليار 1=  مكعب كيلومتر 1) .3كم 7،2 تبلغ سنوية مسا
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(المياه ومستجمعات الهيدروغرافية الشبكة) لتونس هيدرولوجية خريطة 6 الشكل  

 

 

 

الجوفية المياه. 1.1.1  
 

ها  2125موارد المياه الجوفية بـ  تقدر ليون متر مكعب م 13،7المياه الجوفية و مليون متر مكعب من 045مليون متر مكعب من
 مكعب منها غير متجددة. مليون متر 657، المياه العميقةمن 

 
الد، على الرغم من كونها قاحلة، تحتوي على معظم الموارد تحت األرض ) وهي تتميز  في المجموع(. ٪ 65مركز وجنوب ال

ة من موارد المياه الجوفية التي تؤويها شبكات طبقات المياه الجوفية العميقة والمتجددة  هم هذه  دوق بشكل ضعيف.بإمكانيات م مكَّنت 
ها على مدى  هكتار من األراضي المروية  36777إلى  15777من  عاماً، 37المناطق منطقة الواحات من مضاعفة مساحت

(MARHP, 2015تقدر موارد .) (.17/ سنة )انظر الشكل 3كم 2.1المياه الجوفية ب 
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تونس في الجوفية المائية للموارد خريطة 18 الشكل  

 
 

المياه على والعرض الطلب. 1.1.1  

 
 استخدام المياه

 

الستخدام  ٪ 11وينقسم جزء مياه الشرب إلى  تستخدم لمياه الشرب. ٪10من الموارد المائية، و  ٪3،في تونس، تستخدم الزراعة 
 (.11للسياحة )انظر الشكل  ٪ 1للصناعة و  ٪ 5المنزلي، و 
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تونس في قطاع لكل المياه على الطلب توزيع 11 الشكل  
 

الك مياه الشرب في تونس حوالي   ، من خالل  457يبلغ است هذا الحجم  ٪05يستخدم  مشترك. 2،027،777مليون متر مكع من 
يتم استخدام الباقي في قطاعات أخرى )الصناعة والسياحة وغيرها( )انظر  من المشتركين. ٪55لألغراض المنزلي من خالل 

 )13و  12الشكل 
 

 
ها ومعدالت والفوترة المستهلكة الشرب اهمي حجم توزيع ٢١ لالشك تونس في ١٣٢٥ و ١٣٢٢ عامي بين تغير  

 

 
 

هم بين عامي  13الشكل  دالت تغير في تونس 2715و  2714عدد المشتركين وم  
 

 

 

Tourism

Industry

Domestic 

Agriculture 

1 % 5 % 
11 % Use (%) by : 

83 % 
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 ياه الشرب والصرف الصحي في تونسم

 

إمدادات المياه والصرف الصحي إلى  سياسة مياه الشرب والصرف الصحي التونسية البالد من تحقيق أعلى معدل وصول مكنت

من  ٪31و من سكان الحضر ٪91 (.2خالل سياستها للبنية التحتية )انظر الجدول  في بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط، من

، 1111نهاية عام  في (.1123سكان الريف يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة )المكتب الوطني للصرف الصحي، 

 في المناطق الريفية. ٪ 91في المناطق الحضرية و ٪ 211من  لشرب شبه عالمي في تونس، ويقتربكان الوصول إلى مياه ا

 (.1121كما توفر تونس مياه شرب ذات نوعية جيدة على مدار العام )الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه، 

 

 الوطنية الستغالل وتوزيع المياه( )الجمعية  معدل االتصال بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تونس: 2جدول 

 %13) الريفية المناطق المجموع
(السكان من  

 % 31) الحضرية المناطق
(السكان من  

 

63%  02%  66% الشرب لمياه محسن مصدر   المياه 

72%  30%  62% (الشبكة) البيوت اتصاالت معدل   
05%  95%  69% الصحي الصرف تحسين  الصحي الصرف   

26%  2%  75%  البالوعات 
 

 تعرفة المياه لالستخدامات المختلفة

، 1123و 1121عامي  بين اعتمدت الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه تعرفة مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي

. ويتألف هذا النظام من سبع 1121في عام  حافظت الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه على نفس نظام التعرفة المعتمد

يتم عرض التعريفات لكل ربع االستهالك الفصلي أدناه  بين أعلى تعريفة وأقل تعريفة. مرة 1.1شرائح استهالك فصلية وثغرة 

 (.21)انظر الشكل 

 

 (.1121)الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه،  ٤١٠٢تعريفات مياه الشرب في تونس في عام  ٠٢ل الشك
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الل الوطنية الجمعية قامت ،2817 عام في الك تعرفات المياه  بزيادة وتوزيع الست  اليفتك لزيادة نتيجة الشرب، مياه است
الك مع 2817 عام في الجديدة الزيادة وتتناسب للمشتركين. المياه ونقل تعبئة وتكلفة الشبكة، صيانة  .(15 الشكل انظر) االست

 

 

 ( 1121، )الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه 1121في تعريفات مياه الشرب في تونس : 23الشكل  

 

العادمة المياه. 1.1.3  

 
ندرة المياه في تونس، قامت الجمعية  . في مواجهة حالة2716في عام  ٪57.3معدل االتصال بشبكة الصرف الصحي هو  متوسط

الك مياه الشرب الل وتوزيع المياه بزيادة تعريفة است . في 2711يناير  14عدة مرات بعد ثورة  والصرف الصحي الوطنية الست
ها مع الحفاظ على نظام التعريفة2715عام  في يناير ادة ذات الحدين والذي يسمح للمشترك باالستف ، قامت الجمعيو بتنقيح تعريفات

 أدناه أحدث نظام تسعير للمكتب الوطني للصرف الصحي وكيفية تطبيقه. 16يوضح الشكل  من تعريفة بحد أقصى.
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 (2716تعريفات الصرف الصحي في تونس )الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه، : 16الشكل 
 

 

التحديات. 1.1.3  

 
المياه شح  

 

 
يمتلك السكان   ..٪66ومعدل تحضر  2نسمة/ كم 66مليون نسمة، بمتوسط كثافة سكانية حوالي  11يتجاوز عدد سكان تونس 

ها  ة/ عام. 4،7مليار متر مكعب من الموارد المائية، بنسبة  ،.4موارد حجم هذا المعدل منخفض للغاية مقارنة  متر مكعب/ نسم
ة شح وتقل النسبة التونسية عن خط الفقر وعتب (.2714/ عام )حمزة، 3م 1،077بالحد األدنى من الوضع المائي المريح التي تبلغ 

 (.10( )انظر الشكل 2714المياه )حمزة، 
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 (ÍãÒÉ¡ 2812) المتوسط البحر بلدان لبعض( سنة/ نسمة/ 3م) المئوية النسبة 17 الشكل
 
 

 واستهالكها المياه توافر بين الجغرافي التباين
 

 
 

الك ، يمكن االستنتاجالبيانات المتوفرة عن وجود الموارد المائية  واستناداً إلى هناك تباينًا  واالست افر المياه في تو جغرافيابأن 
الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، مثل حالة المنستير،  المناطق .(،1السكان في تونس )انظر الشكل  )الكمية والنوعية( وتوزيع

الد تمثل أكثر من  في شمال غرب وسط المياه، في حين أن المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة فقيرة في من  ٪07وجنوب ال
ة هطول األمطار الغزيرة التي تتجاوز  الشمال موارد المياه المعبأة. السنة، في حين أن  مم في 1777غني بالمياه السطحية، نتيج

ة هي الحالة المياه الجوفية. المناطق الجنوبية والوسطى تحتوي على احتياطيات كبيرة من ال منطقة الساحل في تونس، و النموذجي

ى إل واستناداً  الموارد المائية منخفضة وذات نوعية رديئة، في حين أن السكان كثيفة للغاية. سيما منطقة المنستير، حيث
الل وتوزيع المياه، بما  2727السيناريوهات والتقديرات الخاصة بتعبئة الموارد المائية حتى عام  في من قبل الجمعية الوطنية الست

الفترة من قبل المعهد الوطن لإلحصاء، من المتوقع أن تستمر تونس في  ذلك السياق المناخي، مقارنةً بتقديرات السكان لنفس
ة التونسية عن طرق أخرى إلمداد المياه  مواجهة حالة ندرة المياه إذا لم تبحث الحكوم
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 (2812) وتونس المنستير في والسكان المائية الموارد توافر بين العالقة 10 الشكل

 

 التقصير المؤسسي

 
 

دها. ة القطاع، القائمة على مركزية قوية للمسؤوليات وسلطة صنع القرار، تظهر حدو يظل الجمود المؤسسي قوياً وال  كما أن حوكم
الحات التي تشعر بها السلطات التونسية بوضوح. الديمقراطي، فإن غياب االستقرار الرغم من التحول  على حاجة ملحة لإل

 أزمة بدالً من اإلدارة رؤية استراتيجية لسياسات المياه، في حين أدت الضغوط االجتماعية القوية إلى الحكومي حال دون تطوير
 الوقائية للقطاع.

 
 

البحر  لتقليدية مثل تحلية مياهالموارد غير ا االستراتيجية الوطنية للمياه اآلن إلى اقتصاديات الموارد التقليدية وحشد وتستند
استخدمت الموارد األسهل واألقل كلفة، وأظهرت الحلول لنقل الموارد المائية من الشمال إلى  المعالجة. واستخدام المياه العادمة

دها.  تقدًما. رستتطلب اإلضافات المستقبلية المزيد من االستثمارات والدراسات األكثر تعقيًدا والتكنولوجيا األكث الجنوب حدو
 

 
الخاص القطاع مشاركة أمام عقبات  

 
 القطاع كةمشار تلعبه أن يمكن الذي والدور المياه إدارة إطار في أيضاً  للتفكير فريدة فرصة الثورة بعد ما إلعمار إلعادة الحالي الوضع يوفر

 ناكه للبالد، الجديدة القتصادية التنمية نماذج حول المستمرة والتأمالت التشريعي اإلطار صياغة إعادة سبب . المياه قطاع تطوير في الخاص
ها التي والتنظيمية المؤسسية االحتياجات يتعلق فيما المياه قطاع استراتيجية في التفكير إلى حاجة  .الصلة ذات ياراتالخ اتخاذ قبل تستلزم

 
 

الد. ومع ذلك، فإن إشراك القطاع الخاص يتطلب تغيير الثقاف اإلدارية وطرائق توفير  ال خدمات المياه والصرف الصحي في ال
الحاليين، وتطوير آليات الشفافية، سالمة عملية  يمكن أن يحدث ذلك دون تعزيز االسقاللية المالية وصنع القرار للمشغلين
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ة،  دواتكما يجب إعادة فحص بعض وظائف تنظيم الخدمات في منطق الكفاءة في تنفيذ األ العام. الميزانية وتحسين اإلنفاق القائم
الء.  يجب على السلطات أيضا العمل على تعزيز الجدوى المالية للقطاع. وتنظيم اإلجراءات وزيادة التوجه نحو الع

 
 نوعية المياه

 

ن هناك بيانات متاحة لمعايير جودة المياه  البيانات عن الملوحة كانت متاحة فقط؛ نوعية الموارد المائية في تونس متوسطة. لم تك
ها ملوحة  ٪ 52فقط  (. 15هذه الملوحة عالية نسبيا، مع بعض االتالفات اإلقليمية )انظر الشكل .  األخر من الموارد المائية لدي

من الموارد المائية الجيدة النوعية تقع في  ٪6،يتميز توزيع ملوحة الموارد المائية بتفاوت إقليمي كبير:  غرام/ لتر. 1.5أقل من 
الد)الجم الل وتوزيع المياهشمال ال  .(عية الوطنية الست

 
ها ملوحة تزيد عن  ٪37للمياه السطحية،  بالنسبة ها ملوحة ٪07غم/ لتر و  1.5من المياه لدي غم/ لتر،  1.5أقل من  من المياه لدي

ها تقع في الجنوب وفي الوسط، و  17٪ ها  ٪ ٠٠ن فا، لجوفيةابالنسبة للمياه  ماأ السدود الكبيرة لتونس(.) الشمال في ٪57من لدي
ها ملوحة تتر ٪ ٢١، لترغم/  ٠ملوحة تزيد عن  يتم توزيع / لتر. غم ٢،٥قل من أله ملوحة  ٪ ١٥و لتر ام/ غر ٠و  ٢بين اوح لدي

أما بالنسبة لمنطقة دراسة الحالة، في  في طبقات المياه الجوفية الشمالية. ٪ 67في الجنوب والوسط، و  ٪ 47هذا األخير بنسبة 
غم/ لتر في  0إلى  1ويتراوح من  غم/ لتر. 5غم/ لتر و  3منطقة المنستير، فإن متوسط ملوحة المياه يتراوح بشكل عام بين 

 (.2715غم/ لتر في الطبقات الصخرية العميقة )لهاللي،  6إلى  1الطبقات المائية الجوفية ومن 
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اللي،   المياه موارد لجودة الجغرافي التوزيع 16 الشكل  (2715في تونس )ال
 

 

المياه حوكمة. 1.1.3  

 

واالستراتيجيات السياسات  
 

ن هذا الم للبيئة المائية الصعبة، شرعت تونس في سياسة لتعبئة الموارد على نظراً  ها م صدر المدى القصير والطويل لتلبية احتياجات
هذه السياسة التسعينات.السبعينيات، وخاصة في أوائل  الحيوي، منذ المياه  أيًضا بسياسة زراعية ، نظراً للعالقة الوثيقة بين ترتبط 

من إمكانات موارد التعبئة  ٪57 وضعت تونس استراتيجيات لحشد الموارد المائية، والتي مكنت من تعبئة أكثر من والزراعة. وقد
هاية بحيرة بحيرات  77،(، 3م 5إلى  1سداً من التالل )سعة من  234 ( ،3م 5سداً )سعة أكبر من  34الل تشييد  ، من2712 في ن
مع تنفيذ الهياكل التي بنيت في غضون ذلك، فإن معدل التعبئة سيكون  وآبار مياه مجهزة ) ألف بئراً  177( وأكثر من 3م 1)أقل من 

 .(2714)حمزة،  2715في عام  ٪ 55حوالي 
 

 (:2714و 2775ة، مرت سياسة المياه في تونس بثالث مراحل )حمز
 

 ها على ألولى المرحلة اعتبار يمكن ها حدثت التي الفترة أن  لخزاناتا مثل التقليدية الوسائل خالل من المائية الموارد تعبئة في
 السطحية أو الجوفية

  من إمكانات الموارد المائية ٪5،المرحلة الثانية في القرن العشرين: كان الهدف هو تعبئة (PRE)  اآلبار وأجهزة من خالل
ة موارد المياه، وبناء  قياس الضغط، وتحسين وتطوير شبكات قياس ،5ومن سدود المنحدرات،  273سداً، و 21ومراقب من  7

 بحيرات المنحدرات. 
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 ةاستراتيجي( 2) و( 2838) األجل متوسطة استراتيجية (1) من تتألف: والعشرين الحادي القرن بداية في تبدأ المرحلة الثالثة التي 
 إدارة إلى النتقال الضروري من وأن حدود كان المتبع النهج أن فكرة عن نشأت والتي ،(2858 المياه مشروع) ألجل طويلة
 (.IWRM) المائية للموارد المتكاملة إلدارة مفهوم أساس على المياه،

 
 :مائية استراتيجيات ثالث تعريف تم

 
 ( تحديد 2777-1557االستراتيجية األولى :):زيادة نمو التوريدات كأولوية، مما أدى إلى تحقيق ما يلي 

 
 21  مليون متر مكعب 1502سد كبير لتعبئة 
 273 مليون متر مكعب 203بركة منحدرات لتعبئة  1777سد و 
 1157  مليون متر مكعب. 1120حفرة عميقة لتعبئة 
 175,777  مليون متر مكعب. 047بئر سطحي لتعبئة 

 
وهو ما يمثل نسبة 4.760اإلجراءات جمعت هذه  وقد .0،تعبئة بلغت  مليار متر مكعب من المياه،  هاية عام  5٪ مقارنة  2774في ن

 .1557في عام  ٪67بنسبة 
 
 

 ( 2711 – 2771االستراتيجية الثانية :)الموارد إمكانات من ٪68 جمع بهدف المائية، الموارد لتعبئة تكميلية استراتيجية هذه 
 جودة وتحسين الريفية، الشرب مياه إمدادات من ٪67 إلى والوصول هكتار، 285.888 إلى المروية المناطق وزيادة المائية،
 :عنه نتج .الملوحة لتر/ غرام 1.5 من أقل الحضرية إلى المناطق في الشرب لمياه المياه، إمدادات
  سداً من التالل 57سداً ضخماً و  11بناء 
 الشرب وضمان  )موازنة أرصدة المياه في األعمال المائية، تحسين جودة مياهالسدود الكبيرة  الترابط بين

سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس( في ) إمدادات المياه إلى العاصمة )تونس( والمدن الساحلية الكبرى
 أوقات الجفاف(.

 
  :متوسطة الستراتيجية تتضمن( 2819 ألفريقي، المياه مرفق) 2858 األجل وطويل 2838 ألجل متوسطاالستراتيجية الثالثة 

 :يلي ما 2838 المياه لقطاع ألجل
  انظر أدناه )قيد التنفيذ( -إنشاء قاعدة قانونية تقييمية: قانون المياه 
 ( 447استخدام المياه غير التقليدية )مليون متر مكعب 
 ( 45تحلية المياه المالحة والمياه المالحة )مليون متر مكعب 
  مليون متر مكعب( 277االصطناعية للطبقات المائية )التغذية 
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المياه قوانين  
 

آذار  31المؤرخ في  16-05)القانون رقم  1505عام  القانونية األساسية إلدارة المياه في تونس هي قانون المياه الصادر األداة
ة التحدي في مواجهة قطاع المياه،تناول الكثير من أحكام  ويلزم والمعدل عدة مرات(. 1505 وال سيما  هذه المدونة ومواجه

فعالة للمستخدمين، وإدارة حاالت التطرف المناخي، والحاجة  المحافظة على الموارد، والتوزيع العادل، والحاجة إلى مشاركة
 التدريب، الخ المعلومات، المتزايدة إلى

 
. ومن بين االبتكارات الرئيسية لقانون المياه 2714تحديات إلى الحكومة في عام تم تقديم مشروع قانون جديد للمياه يدرس جميع ال

 الجديد:
 

 وتنظيمه القطاع المائي العام االصطناعي مفهوم إدخال 
 ؛العام الهيدروليكي المجال مع المياه لموارد والنوعية الكمية التحكم نقاط دمج 
 والرصد؛ القرار التخاذ العلمية المعلومات إنتاج 
 ؛(والجفاف الفيضانات) المتطرفة ألحداث إدارة 
 القرار؛ صنع في والمحلية إلقليمية والمجالس المدني المجتمع مشاركة 
 التقليدية غير المياه استخدام تشجيع. 
 والخاص؛ العام القطاعين بين الشراكات تشجيع 
  االتصاالت غير القانونية والحفر غير المصرح إنشاء لجنة متعددة التخصصات إلنفاذ القانون في المواقف الصعبة مثل

 به.
 

 الخدمات العامة على المستوى الوطني

 
هذا األخير يساعده لجنتان  في تونس، تتم إدارة القطاع المائي العام من قبل وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية.

 (:2711)وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية، 
 

 للمياه الوطني المجلس (CNE) بدور االستشاري 
 العام المائي القطاع هيئة 

 

وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة  تنظيم يكون ، 2881 فبراير/ شباط 13 المؤرخ 228-2881 رقم المرسوم ألحكام وفقا
 :التالي النحو السمكية على

 الوزير 

 الصيد لشؤون الدولة وزير 

 الوزراء مجلس 

 العام االمين 

 العام التفتيش 

 المشتركة الخدمات 

 التقنية الخدمات 
 اه، قطاع المياه المي وتوزيع الستغالل الوطنية الجمعية الزراعية، للتنمية االقليمية المفوضية على وتشمل: اإلقليمية الخدمات

 المياه. تزويد وشركة الشمالية العام، والقناة
 
 

الل وتوزيع  هي الهيئات  .المكتب الوطني للصرف الصحيالمفوضية االقليمية للتنمية الزراعية و المياه والجمعية الوطنية الست
ضية المفوتقوم الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بإدارة مياه الشرب، وتقوم إدارة  الرئيسية المسؤولة عن قطاع المياه.

 شركة المكتب الوطني للصرف الصحي بإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي.بإدارة مياه الري، وتقوم االقليمية للتنمية الزراعية 
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-427المرسوم رقم )في وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية، تشارك أربع إدارات متخصصة في إدارة قطاع المياه العام 
 (: 2771فبراير  13المؤرخ  2771

 
 اإلدارة العامة للموارد المائية 
 ة الل المياه اإلدارة العام  للهندسة الريفية واست
 اإلدارة العامة للسدود واألعمال المائية الكبيرة 
 ها  اإلدارة العامة لتنمية األراضي الزراعية وحفظ

 
الث وزارات أخرى في قطاع المياه  :تشارك 

 
 خل من خالل اإلدارة العامة للبيئة وجودة الحياة والمكتب ا  لوطني للصرف الصحيوزارة البيئة والتنمية المحلية: تت

 والوكالة الوطنية لحماية البيئة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
 وزارة المعدات واللوازم 
 وزارة الصحة العامة 

 
 الخدمات العامة على المستوى اإلقليمي

 
 

ل عية في کزرالاقليمية للتنمية إضية ومفل قبن مل وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية  تمثيم يت، إلقليميد الصعياعلی 
 وهي مسؤولة عن السياسة الزراعية الوطنية على مستوى المحافظة. ة.ظمحاف

 
هاماً للغاية في  تحت إشراف ة اإلقليمية المستقلة األخرى دوراً  وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية، تلعب المؤسسات العام

 :إدارة المياه
 

 ال الجمعية الوطنية الل وتوزيع مياه الشربالست في المدن )البلديات( والقرى  ل المياه وتوزيعها: مسؤولة عن است
 )المناطق الريفية(

 القناة الشمالية وشركة إمدادات المياه: المسؤولة عن جزء كبير من نظام إمدادات المياه في شمال ووسط تونس 
 مكتب المسح المائي: مسؤول عن برامج الحفر العامة وغيرها 

 
 مشاركة القطاع الخاص

 

ة. ة المنظم هام الفنية األكثر للتركيز على الور األساسي للجه ها من الم يم التوصيات فيما يتعلق بذلك، تم تقد يمكن للدولة تخفيف نفس
 الرئيسية التالية:

 
ة  يمكن تنفيذ هامة )السدود، وأنظم النقل، وما إلى ذلك( بواسطة لالمركزية في إدارة الهياكل الهيدروليكية، وإدارة الهياكل ال

 شركات أو منظمات عامة متخصصة
 

 .يمكن للمشغلين من القطاع الخاص أن يتحملوا مسؤولية إنجاز األعمال والمعدات الصغيرة
 

ها إلى الشركات الخاصة باألعمال المدنية وتوريد السلع الرأسمالية وغيرها. الجمعية الوطنية تعهد الل المياه وتوزيع ل توكو الست
ذها موظفو الجمعية الوطنية ها. هذه الدراسات إلى الشركات االستشارية أو التي ينف الل المياه وتوزيع هد االتصاالت  الست تُع

الل المياه وتوزيعها،  )الجمعية الوطنية 2715في عام  %4.،0الخاصة بشكل أساسي إلى شركات التشغيل الخاصة ) الست
2715)) 

 
 مهتماً بمشاركة القطاع الخاص في تشغيل أنشطة الصرف الصحي. مكتب الوطني للصرف الصحيالألكثر من عشر سنوات، كان 

كم من الشبكة )المكتب الوطني للصرف الصحي،  3477محطة ضخ و 133خطوة، و 16في المجموع، يعمل القطاع الخاص بـ 
2715     .) 
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الزراعة. 1.1  

عامة أرقام. 1.1.1  

 

 من الناتج المحلي اإلجمالي )باإلضافة إلى الصيد ٪12و  ٪5.،يولد ما بين  وهو مهم جدا.الزراعة في تونس قطاع اقتصادي 
 (.2715من العمالة )وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية،  ٪15(، ويمثل ٪2( وصناعة األغذية الزراعية )1٪)

انخفضت العمالة في الزراعة منذ الستينات  من البضائع. ٪11من القوى العاملة وينظم ميزان المدفوعات للصادرات بنسبة  22٪
من القوى العاملة الزراعية  ٪ 34، مثلت النساء 2775في عام  من السكان( ، لكن توظيف اإلناث ظل كبيًرا. ٪46)التي تمثل 

 (.2714)المعهد الوطني لألحصاء، 
 

ن هكتار مقسمة 17مساحة تقدر بحوالي  تغطي األراضي الزراعية ن هكتار من األراضي 5إلى  اليي المزروعة )تستخدم في  مليو
ن هكتار 4المحاصيل الحقلية واألشجار(، و ن هكتار من الغابات. اليي الجزء األكبر من األراضي الصالحة  للمراعي ومليو
ة هو ملك خاص ويديره  الموارد وزارة الزراعة و) هكتار 427،777تغطي المناطق المجهزة للري  مزارع. 516،777للزراع

ها تمثل  على( المائية والثروة السمكية ن هذا القطاع المروي  فقط من المساحة الزراعية الصالح لالستعمال، إال ٪،الرغم من أن أ
اهم بنسبة  ة الزراعية )المعهد الوطني لألحصاء،  ٪35يس  (2(. )انظر الجدول 2714من إجمالي القيم

 
 (Lucchesi & Kong, 2009 and Saidi & all, 2010)تونس  توزيع مساحة استخدام األراضي في 2الجدول 

 
مستغلة غير االراضي الحضرية المناطق الغابات  المزروعة المناطق  المائية المنطقة   المساحة 

50.5% 12% 8.5%  32%  5%  193918 كم2 

 
ما ن هكتار من األراضي المزروعة  5بالنسبة إلى  أ  1.6، فإن (Lucchesi & Kong, 2009 and Saidi & all, 2010)مليو

ها من بشكل ) مليون من أجل زراعة أشجار الزيتون 1.6وادي مدردا(،   القمح القاسي في وادي مليون تزرع للحبوب )معظم
األراضي غير المستغلة، تحتل الصحراء ما بين  في (.27منطقة الساحل التونسي ومحافظة صفاقس( )انظر الشكل  رئيسي في

هيت  عتماًدامن األرض ا ٪47و  33٪ عادت ) مم( أو خصائص المناظر الطبيعية 177على الجفاف )عموًما منطقة جنوب إيسو
 إلى العرق الشرقي الكبير(.

 

 
 (2715السمكية،  والثروة المائية والموارد الزراعة الزراعية )وزارة ألراضي مساحة توزيع 28 الشكل

 
 

 

 

 

الزراعي اإلنتاج. 1.1.1  
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ة واألغنام في قطاع الثرو الرئيسية في تونس هي الحبوب )القمح والشعير( والزيتون والتمر والحمضيات المنتجات الزراعية

ة للتصل المولنخيد اعيوامون ويتزلع ااطقإن  .(21الحيوانية )انظر الشكل   رکبيل بشکر يدجه
 

 
 (2715إلنتاج الزراعي في تونس )وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية،  21الشكل 

الري. 1.1.1  
 

على  للتغلب    (MARH, 1998). إمداداتها  من تونس ، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الطلب على المياه في2737في عام 
من إجمالي إمدادات المياه  ٪ 7،الذي يستهلك حاليا أكثر من  نقص المياه، ينبغي اتخاذ العديد من التدابير لتحسين القطاع الزراعي

 .ولذلك فإن تحسين الري أمر أساسي في الحفاظ على المياه داخل القطاع الزراعي. تونس في

ها الزراعية، المساحة إجمالي من ٪0 سوى تونس في المروية المناطق تحتل ال ة من ٪35 تولد ولكن  و الزراعي، اإلنتاج قيم
 القرن من والثمانينيات السبعينيات الل (Al Atiri R., 2007). الزراعية  العمالة من ٪27 و الزراعية الصادرات من 28٪

ة حاولت الماضي،  لبنيةا وتطوير المروية الزراعة تشجيع إلى تهدف التي الموارد من كبيرة كميات استثمار التونسية الحكوم
 نسبة المياه شبكات في العام االستثمار شكل ،1668 و 1671 العامين بين الواقع، في .المروي العام والمحيط المياه لنظام التحتية

 .(1665 شقير،) الزراعة في االستثمار إجمالي من 28٪
 

دهم يتزايد الذين بالسكان المرتبطة المياه على الطلب في الزيادة فإن وبالتالي  لصناعيةا القطاعات بين والمنافسة بسرعة عد
 ,Thabet) الزراعي القطاع بتحسين يتعلق فيما للموارد أفضل إدارة إلى الحاجة من تزيد والزراعية، والسياحية والمنزلية

2003) 
 

الصناعية الزراعات. 1.1.1  
 

أهمية استراتيجية لتنمية النسي االقتصادي واالجتماعي لتونس. ر الزراعة الواقع، تعتب في تعتبر صناعة األغذية الزراعية ذات 
المحلي  من الناتج ٪ 15.0الوطنية لتونس، حيث تمثل ما يقرب من الرئيسيين في الثروة  وصناعة األغذية الزراعية معا المساهمين

الد، ويمثل  ٪5.،1ويوظف القطاع حوالي  اإلجمالي. ة الصادرات. ٪5.0من سكان ال  من إجمالي قيم
 

خطط مدتها خمس سنوات تهدف إلى  قطاع األغذية الزراعية من الدعم السياسي القوي منذ التسعينات م خالل وضع استفاد
ة المخصص ساهم تحرير األسواق في أواخر الثمانينات، باإلضافة إلى أموال المعونة وقد قيق التنمية الزراعية والصناعية.تح

وبالتالي، أدى ذلك إلى تحسين توافر منتجات الحبوب والثروة  إلنتاج الزراعي والتنمية والتصدير، في استمرار النمو الزراعي.
كما يستفيد قطاع األغذية الزراعية التونسي من إطار تنموي جذاب، ال سيما  .لتونسقالل الغذائي الحيوانية والنفط وضمان االست

الد. تحتل الدولة موقًعا استراتيجيًا كبوابة ألوروبا، مما يمكنها من إقامة روابط  بالنسبة للشركات األجنبية التي تقوم بأعمال في ال
 مباشرة مع إفريقيا والشرق األوسط.
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والتصدير االستيراد. 1.1.3  
 

الد. ونتيجة لذلك، زادت عائدات التصدير  نما اإلنتاج الزراعي بشكل أسرع من السكان ، وبالتالي تحسين إمدادات الغذاء في ال
 (.2711وتحسن معدل تغطية الواردات حسب الصادرات )وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية، 

 
 . الثروة الحيوانية3.4.3

 

ة القطاع الزراعي، وبالتالي أكثر من  ٪ 47الثروة الحيوانية  تمثل الد في عام  من ٪ 4من قيم ، 2775الناتج المحلي اإلجمالي لل
 ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في إنتاج الدواجن واأللبان. .٪ 4.1بمعدل نمو سنوي قدره  1557 حيث ارتفعت باطراد منذ عام

الرعاية الحيوانية، تمول محطات جمع وإنتاج  تكاليف لمدعوم بكثافة من الحكومة على سبيل المثال؛قطاع الثروة الحيوانية، ا
 قد استوفت مجموع الطلب المحلي والصادرات إلى البلدان المجاورة. األلبان الوطنية من قبل الدولة

 
 . السياسات والتشريعات3.4.3

 

 السياسات واالستراتيجيات

 

الزراعية في تونس بشكل رئيسي على نوعين من الدخالت: التدخل في األسعار ولتدخالت على هياكل تستند أسس السياسة 
مكن نموذج التنمية الزراعية التونسي من تحقيق تقدم كبير، مثل الزيادة الكبيرة في اإلنتاج وتحسين اإلمدادات الزراعية  اإلنتاج.

ة الدولية في ذلك، أظهرت عملية التنمي عالمات ومع والغذائية. التي هزت األسواق  ،277-2770 عامي الهشاشة واألزم
 الهيكلية للنموذج. للمنتجات الزراعية والغذائية خدمت للكشف عن القيود

 
 :السياسة الزراعية في تونس تتميز بما يلي

 
 بناء حجة منطقية 
  بينهااالستراتيجية للخطة الحادية عشرة والثانية عشر محدثة ومبينة فيما المحاور 
 ة األخرى  تعزيز التماسك بين السياسات الزراعية والسياسات العام
 التحكم في اإلدراج ف االقتصاد العالمي 

 
هات اإلستراتيجية: الث فئات رئيسية من التوج  تم تحديد 

 
 هات الفاعلة  تحسين اإلطار المؤسسي وتنسيق الج
 ة  تحسين توفير الخدمات العام
 الدولي تحسين تكامل تونس ف االقتصاد 

 
 

 مجموعات التنمية الزراعية

 
ة هياكل محلية شرعية ديمقراطية. الك األراضي والمستخدمين وتكلفهم  في تونس، تعتبر مجموعات التنمية الزراعي وهي تشمل 

مهم ألن الموارد الطبيعية، مثل المياه والغابات والمراعي، معرضة ولديهم الدولة بإدارة موارد طبيعية معينة. الل مفال دور  رط ست
الحه  للفيضانات، والتي تتفاقم بسبب آثار تغير المناخ، مما يهدد  .(Aude-Annabelle, 2010)بإحداث ضرر ال يمكن إ

فقد أصبحت هياكل أكثر ديمقراطية تشارك  في نظام إدارة الموارد المائية والغابات والمراعي. يتم دمج مجموعات التنمية الزراعية
ويتمثل الهدف المحدد للدعم في تحسي اإلدارة السليمة لنظم  السكان، بما في ذلك النساء، وتمثل مصالح الجميع.فيها جميع شرائح 

ة. إمدادات مياه الشرب من قبل مجموعات التنمية الزراعية  بطريقة مستدام
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 . البيانات التي تم جمعها في منطقة الدراسة4

 
 التجريبية المنطقة. 4.1

 

ة محافظة المنستير، وهي جزء من منطقة الساحل التونسي.مدينة  تحدها محافظات سوسة من الشمال،  المنستير هي عاصم
مهدية إلى الجنوب، والبحر األبيض المتوسط إلى الشرق، بساحل يمتد لمسافة   13إدارياً ، تنقسم محافظة المنستير إلى  كم. 35وال

الت )تجمعات( )انظر 00بلدية و 31جزء و  ينقسم جزء المنستير إلى بلديتين: بلدية خنيس وبلدية المنستير )مدينة  (.22الشكل  تك
 هذا األخير يمثل مجال الدراسة لهذه الدراسة. (.23المنستير( )انظر الشكل 

 
الثة جوانب وتشكل، مدينة لذي ا باتجاه الجنوب، خليج المنستير، المنستير هي شبه جزيرة محاطة بالبحر األبيض المتوسط من 

وهو يوفر مناظر طبيعية متنوعة، بما في ذلك الشواطئ الرملية والصخرية والجرف الممتد لمسافة ستة  يمتد إلى راس ديماس.
الل زرمدين  277الطبوغرافيا رتيبة وال تتعدى  كيلومترات تقريبًا. في بلدية المنستير،  بني حسان(. -م في جميع أنحاء المحافظة )

 (.24متر في منحدر المنستير )انظر الشكل  57متر و 7ن تتراوح التضاريس بي
 

 
 جزء 21وحدود  (DEM) خريطة الموقع لمحافظة المنستير: الطوبوغرافيا 11الشكل 
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 ترسيم حدود بلديتي المنستير وخنيس 23الشكل  

 

 ر انحدار المنستيرهظت( ، SRTMورة )صر نستيولماية دلبلد ألبعااقة ثالثية ط: من11ل لشکا

ستيت الهاني(، سبخة مكنين وجميل مونا والية المنستير ثالثة مستجمعات مائية رئيسية: زرمين بن حسين )سبخة سيدي تستنزف
الح(، التي تشكل بلدية الهيدروغرافية كثيفة نسبياً في المحافظة،  إن الشبكة (.25المنستير جزءاً منها )انظر الشكل  )وادي ال

 (.26انظر الشكل ) المنستير، بسبب التضاريس المسطحة لمدينة المنستير وامتداد المنطقة الحضرية يةولكنها غائبة تقريباً في بلد
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 ( تظهر مستجمعات المياه في محافظة المنستيرDEM: الخريطة الطبوغرافية ثالثي األبعاد )25الشكل 
 

 
 

 شبكة توزيع المياه في محافظة المنستير – 26الشكل 
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ل هطول األمطار من  مناخ مدينة المنستير هو البحر األبيض المتوسط وشبه الجافة. ملم في  45ملم في يوليو إلى  5يتراوح معد
درجة مئوية في  25درجة مئوية في الشتاء و  12يتراوح متوسط درجات الحرارة بين  ملم. 337يناير بمتوسط سنوي يبلغ 

 (20انظر الشكل ) درجة مئوية. 1.،1السنوي هو المعدل  الصيف.
 

 

 
 

هطول الحرارة لدرجة الشهري المتوسط 27 الشكل المنستير في ألمطار و  
 

 البيئة الريفية غائبة منذ السبعينيات، على الرغم من وجود منظر ريفي في كانت من سكان الحضر. ٪177تضم بلدية المنستير 
ويرتبط هذا بدرجة التطور التي ميزت منطقة الساحل  الزيتون، والمناطق المروية والغابات(. شكل األراضي الزراعية )حقول

ها منذ فترة بورقيبة.  وبالتالي، يمكن القول أن السكان والمجتمع في المنستير متجانسين نسبياً. التونسي بأكمل
 

الث مناطق سياحية )سكينز، الدخيلة ومارينا  فندقاً، مقسمة 57يحتوي على  مناطق مجتمعية. 4تتكون بلدية المنستير من  إلى 
 لديها أول مرك عالجي للرعاية بمياه البحر في أفريقيا. المنستير( ومطار دولي بجوار منطقة سكينز السياحية.

 
 حيوية،ال التكنولوجيا الطب، الهندسة، العلوم،) المنستير جامعة في الجامعية التخصصات غالبية مع جامعية مدينة أيضا هي المنستير
 مع ثقافية، مدينة هي المنستير العام.  مدار على المؤتمرات لعقد مكانًا المدينة وسط في العلوم قصر يعتبر ..(.  البحوث مختبرات ، الصيدلة
ة المدينة الشباب، مراكز العلوم، قصر المنستير، رباط) السنة مدار على الثقافية ألنشطة  على تمتد شواطئ عدة المنستير تضم ....( القديم

 تنستير. قامالم لمدينة الضخم الساحلي والمنحدر والجبال والسهول والتالل...(  المنحدر والشاطئ ودخيلة وكرايا ومراده سكينز) كم 12
هيل المنستير بلدية  منطقة ربط هو المشروع هذا من الهدف كان .تونسي دينار مليون 18 تبلغ استثمارية بتكلفة الفاليس هذه وتجديد بتأ

 المدينة. وسط بمنطقة السياحية دخيلة
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الث مناطق صناعية. ة إلى  يتين كما تضم المنستير قاعتين رياض المنستير ليست مدينة صناعية، ولكن لديها أعمال صغيرة، مقسم
 ر.مستوى منحدر المنستي يحتوي على محيطين مرويين )العمران وسيدي نصار( وغابة ساحلية، على داخليتين واستاد أولمبي.

 
 الديموغرافية المعلومات. 1.1

 
 محافظة المنستير

 

ها  كيلومتر مربع ويبلغ عدد 1،715مساحة محافظة المنستير  تبلغ (، مع كثافة سكانية 2716نسمة )في عام  562 677سكان
ة/ 545.4متوسطة تبلغ  ن هذه الكثافة بشكل كبير بين االجزاء .2كم نسم ها عن  وتتباي ة/  277والبلديات، حيث يقل عدد سكان نسم

 في مدينة المنستير. 2 نسمة / كم 15777وبن حسن، ويصل عدد سكانها إلى  في منطقتي زرامدين 2كم
 

المنستير وخنيس( له أعلى قيمة حيث يبلغ  ( أن جزء المنستير )بلديات25-،2)انظر األشكال  االجزاءتوزيع السكان بين  يوضح
ة، مع  74،5771عدد سكانه   1435من سكان بلدية خنيس ) 11277و  (2 نسمة / كم 1 607نسمة في بلدية المنستير ) 53377نسم

 (.37( )انظر الشكل 2 نسمة/ كم
 
 

 
 
 

 
 

المنستير لمحافظة السكانية الكثافة خريطة 20 الشكل
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 في محافظة المنستير توزيع السكان في االجزاء: 25الشكل 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسيروالمظة لبلديات محاف ً: توزيع السكان وفقا37الشكل            
 
 
 

 بلدية المنستير

. وقد ارتفع عدد السكان مؤخراً 2716عام  نسمة في 56،777ويبلغ عدد سكانها حوالي  2 كم 55.575بلدية المنستير مساحة  تغطي
 (.31)انظر الشكل  2716نسمة في عام  56،777 إلى 2717 نسمة في عام 4،577،من 
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. وقد ارتفع عدد السكان مؤخراً 2716عام  نسمة في 56،777ويبلغ عدد سكانها حوالي  2 كم 55.575بلدية المنستير مساحة  تغطي

 (.31)انظر الشكل  2716نسمة في عام  56،777 إلى 2717نسمة في عام  4،577،من 
 

 
المنستير بلدية في 2815 و 2818 عامي بين السكان تطور: 31 الشكل  

 
داخل البلدية،  نسمة في الصيف )الموسم السياحي(. 257،777عدد سكان بلدية المنستير يظهر تقلبات الزمانية المكانية، مع زيادة إلى 

ة، و مدينة  37،777يختلف سكان المقاطعات األربع سكينز وهيليا حوالي  ة )انظر الشكل  15،777حوالي  2ومدينة  1نسم  (32نسم
 

 
 التوزيع المكاني للسكان حسب المنطقة في بلدية المنستير 32الشكل 

 

 (.33يتم تقسيم الذكور واإلناث من السكان بالتساوي )انظر الشكل 
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وخنيس المنستير بلديتي بين اإلسكان المعيشية األسر السكان مقارنة 33 الشكل  
 

 وخصائصها المجتمعات توزيع. 1.1.1

 المنظمات المجتمعية

 

السكان من  .٪211وباستثناء العاصمة تونس، فإن المنستير هي المحافظة الوحيدة والمدينة الوحيدة )البلدية( في تونس، حيث يبلغ تعداد السكان 

 (11سنة )انظر الشكل  11و  11ن من السكان تتراوح أعمارهم بي ٪ 31أكثر من  الحضر. السكان في المنستير هم من الشباب نسبيا.

 

 

توزيع السكان حسب الفئة العمرية في بلدية المنستير 11الشكل   
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مستوى المعيشة مقبول جدا في المنستير، استنادا إلى المؤشرات الرئيسية لظروف المعيشة لألسر في جميع أنحاء المحافظة )انظر 
 ٪ 55.4إلى نظام مياه الشرب  ، ومعدل اتصال ٪ 177الشرب ومعدل الكهرباء هي هذه أن معدل إمدادات مياه  وتبين (.35الشكل 

هر (.3)انظر الجدول  ٪ 5.4،الصحي هو  ومعدل االتصال إلى المكتب الوطني لشبكات الصرف المؤشرات االجتماعية  تُظ
 إن سكانها متحضرون للغايةمعظم بلديات المنستير، وبالتالي ف القتصادية الرئيسية ظروف معيشية مواتية للغاية في

 

 
 

األسرية المعيشة لظروف الرئيسية المؤشرات تطور 35 الشكل  

 

(2812 المنستير بلدية) الشرب مياه مصدر حسب ألسر توزيع 3 الجدول   

)%( المياه إمدادات   

األسر عدد الماء صنبور   أو عام مصدر 
 جمعية

 عام او خاص مصدر
 آخر

 غير مصدر
عليه مسيطر  

 واحد كيلومتر من أكثر بعد على
بـ مرتبط مياه مصدر أقرب من  

 الستغالل الوطنية الجمعية
المياه وتوزيع  

17132 77.77 0 0.1 0 0 

 

مدرسة ابتدائية  20للمدارس والجامعات، بما في ذلك  التعليم المدرسي في المنستير مرتفع للغاية، مع توافر بنية تحتية ممتازة معدل
الب  كليات وكلية. 17مدرسة ثانوية و  27و  في القطاع الخاص. 3777ألف طالب في القطاع العام و  27يبلغ عدد ال
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 (2015-2012) المنستير بلدية في الجتماعي الترقي مؤشرات تطور 39 الشكل
 

ة هو أيضا متقدم للغاية سواء في القطاع العام أو الخاص. يوجد مستشفى جامعي مع غالبية التخصصات  قطاع الرعاية الصحي
. تحتل القطاعات الثقافية والشبابية واألطفال مركزاً متقدماً في 2715أخصائي في عام  377عامالً و  51يبلغ عدد األطباء  الطبية.

ة مدنية تضم  33عضًوا، و1142هناك أربعة بيوت للشباب تضم  المنستير. عضو، ومكتبتان عامتان ومكتبة  3677جمعية رياضي
 للثقافة.

 
 

 

 

 

 

 

8

201
2 

201

Elderly people Associations for the    Local Units for Social   Budget 
reserved for 
Receiving financial financial 

aid in Thousand 

 

 

 

 

 

 

201
2 

201

Number of disabled Families benefiting Needy families Needy 
families 
from discounted benefiting from free receiving 

financial



51  

تنموية منظمات  
 

ما هو  الكثافة الحضرية عالية للغاية بالنسبة إلى المساحة اإلجمالية  .٪177مبين عاله، تمثل بلدية المنستير مدينة متحضرة ك
الت، والفنادق، واألعمال التجارية، ومباني  للبلدية. هناك نسيج حضري متنوع للغاية يتكون من المباني متعددة الطوابق، والف

 الخدمات والتجارة.
ها لدى البلدية   تجين أدى الجانب السياحي للمدينة إلى تجنب الصناعات الثقيلة الكبيرة. شركة صغيرة. 56منطقة صناعية تشكل

من الصناعات، في األساس النسيج  صاحب عمل، موزعة على عدة أنواع 4،60النسيج الصناعي في المنستير عن توظيف 
 (4والجدول  30 والمالبس، والجلود واألحذية )انظر الشكل

 

 
 

(2817 ايار) المنستير بلدية في أشخاص 18 من أكثر توظف التي الشركات توزيع 37 الشكل  
 

 

 ICCو IBLAو ITHو ICHو IEEEو IMMو IMCCVو IAA( )*( 2710ألعمال ونوع الصناعة في بلدية المنستير )ايار  4 الجدول
 الصناعة هي اختصارات فرنسية ألنواع IDو

 
 عدد الموظفين عدد المصانع نوع الصناعة

 162 5 صناعة الغذاء

 61 2 مواد البناء والسيراميك والصناعات الزجاجية

 211 5 الصناعات الميكانيكية والتعدينية

 450 4 صناعات االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالسرية

 127 1 الصناعات الكيماوية

 3450 ،3 صناعات المالبس واالنسجة

 205 2 واألثاثصناعات الخشب والفلين 

 44 1 صناعات الجلود واألحذية

 4،60 56 صناعات مختلفة

 
فندقاً، وبقدرة  ،3فندقاً، منها  45تحتويان على  تحتوي بلدية المنستير على منطقتين سياحيتين )سكينز ومارينا المنستير(، كما

المنستير تحتلها أراض  مروية وغابة من أشجار  المنطقة الداخلية لمدينة (.،3انظر الشكل ) 23377 استيعابية تصل إلى حوالي
 الزيتون.
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ة وسعة الفندقية الوحدات عدد تطور 30 الشكل  (2015-2010) المنستير بلدية في إلقام

 
 .(36 الشكل انظر) التونسية المحافظات جميع بين األعلى المرتبة تحتل وهي ،٪37.28 المنستير محافظة نشاط نسبة تبلغ

 

 
 

 (2714لإلحصاء،  الوطني المعهد) تونس في( ٪) النشاط معدل توزيع 36 الشكل
 

 ،٪ 6.62 هو البطالة معدل للنساء. ٪98.6و للرجال ٪36.1 ،٪58.35 النشاط معدل يبلغ المنستير، بلدية في
 نسمة 08،888 حوالي المنستير في العاملين السكان عدد يبلغ للنساء. ٪ 7.03و للرجال ٪ 13.16
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نسيروالم بلدية في( فأكثر سنة ٢٥ بلغت) العاملة والقوة( ٪) البطالة لمعد/ النشاط توزيع ٢٣ لالشك  

 
 يمكن لمغادرتهم. األسباب من العديد هناك المنستير. بلدية من العاملين السكان من شخص 2888 هاجر ،2812و 2886 عامي بين

 والعمل( ٪13) أفضل معيشية ظروف عن والبحث( ٪23) والزواج( ٪22) األسرة ومرافقة( ٪13) بالدراسة الهجرة ربط
 (21 الشكل.(22٪)

 

 
 

مهاجرين من بلدية المنستير على أساس أسباب المغادرة، بين عامي  41الشكل   2714و 2775توزيع ال

األسرة عن عامة معلومات. 1.1.1  

 

 الوحدات السكنية
 

 وهذا .1111ألف في تعداد  1311.8مقارنة مع  1121عام  ألف وحدة سكنية في 1189.9على المستوى الوطني، تم إحصاء 

 11،311وحدة، مقارنة بـ  18،911قدرها  يعني أنه على مدى العقد الماضي، لوحظ وجود زيادة صافية سنوية في المتوسط

ى أنه هذا يدل عل .2981-2913بين الفترة  11 111، و 2991-2981خالل الفترة  33 111، و1111 - 2991وحدة في العقد 

 على مر السنين اتبعت المساكن اتجاها تصاعديا ثابتا.

( 2714)المعهد الوطني لألحصاء، سکنية دة حو 1646،0رة وسأ 133 555ر لمنستياة ظمحافم تض، إلقليميوى المستاعلی 
ها. (.42ل لشکظر ان)ا مسكن  30،577لدى اجزاء المنستير ) كان توزيع هذه األرقام غير متجانس بالنسبة للمحافظة بأكمل
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 أسرة( أعلى القيم، في حين أن اجزاء بني حسان وبقلطة واألردنانيين، 77،،15مسكن و 23،777أسرة( ومكنين ) 25،777و
 . 5777وعدد المساكن واألسر ال يتجاوز 

 
 

 

رلمنستيا ةظمحاف اجزاء وىمست علی نلمساکوا رألسا يعوزت 22 للشکا  
 

 

المنوسط بلدية في المقاطعات مستوى على والمساكن ألسر توزيع ٢٠ لالشك   
 

 األسر
دها ما بين  األسر .(44أفراد لكل أسرة )انظر الشكل  0إلى  1في بلدية المنستير، تختلف األسر من   5إلى  4التي يتراوح عدد أفرا

الت في ٪42نستير ، حيث تمثل ,أطفال( هي األكثر شيوعا في الم 3إلى  2أفراد )عادة األبوين و  األسر التي  ر. المنستي من العا
الت. ٪15أشخاص تمثل  3إلى  2تشكلت من  الت الكبيرة )التي تضم من  من العا  ٪15إلى  17أشخاص(  0إلى  6ال تتجاوز العا

 ٪ 0األسر فرد واحد تمثل  .لكل منها
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المنستير بلدية في في٪( أسرة لكل األفراد عدد أي) الحجم حسب ألسر توزيع 22 الشكل  

 
من المستأجرين من  ٪47مالكة أسرهم ونحو  من األسر هي ٪57يتعلق بمساكن األسر في بلدية المنستير، فإن أكثر من  فيما

من أصحاب المنازل ببناء منازلهم  ٪65قام (. 45 أصلية من مدينة المنستير( )انظر الشكل المساكن )ال يمتلكون مسكن أو ليسوا
ها. من المساكن المكتسبة بأشكال مختلفة )انظر  ٪25من المالكين المنازل مباشرة و  ٪15اشترى  على األرض التي حصلوا علي

 (.46الشكل 
 

من المستأجرين من  ٪47مالكة أسرهم ونحو  من األسر هي ٪57يتعلق بمساكن األسر في بلدية المنستير، فإن أكثر من  فيما
من أصحاب المنازل ببناء منازلهم  ٪65قام (. 45 نظر الشكلأصلية من مدينة المنستير( )ا المساكن )ال يمتلكون مسكن أو ليسوا

ها. من المساكن المكتسبة بأشكال مختلفة )انظر  ٪25من المالكين المنازل مباشرة و  ٪15اشترى  على األرض التي حصلوا علي
 (.46الشكل 

 

 
 : تملك المسكن في بلدية المنستير )%(45الشكل 

 

 
)%( المنستير بلدية في( للمالكين) المساكن ملكية 29 الشكل  
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هي شقق في المباني  ٪ 22(، و ٪ 12حديقة صغيرة ) من الفلل أو الدوبلكس، وغالبا مع ٪ ،نوع إلقامة في المنستير كثيرا يختلف
( هي منازل شبه منفصلة ٪ 50من النصف ) المعيشة + غرفة نوم + مطبخ + حمام(، وأكثر من ذلك و/ أو استوديوهات )غرفة

 (.40انظر الشكل )
 

 ٪27غرف،  4لديهم  ٪25غرف،  3من المساكن تحتوي على  ٪42 ، وأحيانًا أكثر.5إلى  1يتراوح عدد الغرف لكل وحدة من 
 (.،4انظر الشكل ) غرف أو أكثر 5تقريبًا لديهم  ٪0لديهم غرفة واحدة )استوديو(، في حين أن  ٪4لديهم غرفتين، 

 
ها مساحة بين  ٪ 42 المنستير متغيرة للغاية.المساحة السطحية للسكن في  ها مساحة بين  ٪ 33، و2م 177و  57من المساكن لدي لدي

 2م 277لديهم مساحة تتجاوز  ٪ 0و 2م 57لديهم مساحة أقل من  ٪ 5 ؛2م 277و 157لديهم مساحة بين  ٪، .2م 157و  177
 (.45)انظر الشكل 

 

 
 

 
 )%( نستيرمال بلدية في النوع حسب المساكن توزيع 27 الشكل

 

 
 )%(  المنستير بلدية في الغرف عدد أساس على المساكن توزيع 20 الشكل
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 ( في بلدية المنستير )٪(2توزيع المساكن على أساس المساحة المغطاة )م 45الشكل    

 المياه عن محددة معلومات .4.3
 المياه حوكمة. 1.1.1

 
المنستير من قبل المديريات اإلقليمية ـللمكتب الوطني للصرف الصحي والمفوضية إدارة الموارد المائية في بلدية  تتم 

الل وتوزيع المياه  )مقاطعة المنستير( في والية المنستير. إدارة مياه الشرب  تتم االقليمية للتنمية الزراعية والجمعية الوطنية الست
مياه الري بشكل مشترك من قبل  الل وتوزيع المياه، وتدار)المحلية، والصناعة والسياحة( من قبل الجمعية الوطنية الستغ

الل وتوزيع المياه  وتدار مياه الصرف الصحي من قبل لمكتب ا المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية والجمعية الوطنية الست
 .الوطني للصرف الصحي

 
. العرض والطلب4.3.4  

المنستير والية في المياه إمداد  

 

ة بمياه المنستير محافظة تزويد يتم ها ويتم الشمال، من قادم  دامالستخ مخصص) نبهانا وسد مجردا قنال أنابيب خط عبر نقل
 الموارد محدودة محلية مناطق ومن ،(الزراعي الستخدام المخصصة) القيروان في العميق الجوفية المياه نظام ومياه ،(المنزلي

 يسبب مما ،(إلخ والصناعي، والسياحي، والزراعي، المحلي،) الطلب العرض هذا يلبي ال ذلك، ومع (. 2.3.3 القسم في أدناه انظر)
الت. من العديد مع يأتي عجًزا  و 2004 عامي بين تقريبًا ٪25 بنسبة زاد الذي السكاني النمو بسبب ينمو الطلب يزال ال المش
 ونقل لتعبئة السياسية واالستراتيجية المائية اإلدارة إن  .القتصادية التنمية عن فضالً  (،2715، لإلحصاء الوطني المعهد) 2812

 النحو، هذا على  .المناخ تغير آثار من متزايد بشكل تعاني المنطقة هذه وأن خاصة المنستير، منطقة في كافية غير المائية الموارد
 المناخ تغيرل التقني التكيف وتطوير تحسين الل من المنستير، منطقة في( والنوعية الكمية) المائية الموارد على الحفاظ يصبح
 .ضروريًا أمًرا الطلب وزيادة

 
 

 إمداد مياه الشرب في بلدية المنستير

 
الل وتوزيع المياه في بلدية المنستير هو  الل ٪2.،5معدل االتصال بشبكة الجمعية الوطنية الست مشترك )قضاء  55،235، من 

الد ويتم توفير إمدادات مياه  المنستير(. يبلغ إجمالي طول الشبكة  آبار عميقة. 5الشرب من قبل السدود الشمالية والمركزية لل
ها )انظر الشكلين  3م 3 3357صهريج شبه مدفون بسعة  32يتم تخزين مياه الشرب في  كم. 1،156حوالي   (.51و 57لكل من
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 (2016) بالمنستير المياه وتوزيع غاللالست الوطنية الجمعية مناطق في الشرب مياه إمدادات خصائص 58 الشكل
 

 

 المنستير محافظة في المياه وتوزيع الستغالل الوطنية الجمعية مناطق حدود 51 الشكل
 

ها التي المختلفة التجمعات بين من  مياه ستير معظمالمن بلدية تستهلك المنستير، في منطقة المياه وتوزيع الستغالل الوطنية الجمعية تغذي
 .الشرب

 
 إمداد مياه الري في بلدية المنستير

 
ها  يوجد في بلدية المنستير محيطان مرويان )العمران وسيدي نصار(. إن إمدادات المياه في المناطق المروية في والية المنستير ل

 الثة منابع:
  هكتاراً قابلة للري 2،552هكتاراً، منها  2021سد نيبانا: يمثل 
 ها  1536لعميقة(: تمثل ا لجوفيةالمياه )العميقة اآلبار ا  هكتار قابلة للري. 1423هكتارا، من
   ها  1553اآلبار السطحية )المياه الجوفية(: تمثل  هكتار قابلة للري. 1066هكتار من
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 المتاحة المائية الموارد.4.3.3
 

وفود أخرى  يتم تغذيته من قبل رديئة.تفتقر مدينة المنستير إلى الموارد المائية المحلية وموارد المياه الجوفية منخفضة وذات نوعية 
 حسبب طبقة المياه الجوفية العميقة غائبة والطبقة المائية الجوفية شديدة الملوحة. من والية المنستير أو من المحافظات األخرى.

لسيبخا وطبقة المائي لمن طبقات المياه الجوفية: الجدول  خريطة الجداول المائية لمحافظة المنستير، تقع بلدية المنستير على اثنين
ها بحيرة سالين المنستير، لذا فهي سهلة الوصول ومليئة  (.52الشكل  المنستير )انظر األولى تقع تحت منطقة مستنقعية تشكل

 المنستير.لحضرية في المنطقة اتحت ولتر ام/ غر 0و 2ما بين اوح على ملوحة تتري لثانية فهي تحتواما أ بالملوحة.

 
 .رلمنستياة ظفي محاف لعميقةافية ولجه الميات اشبکا 52ل لشکا 

 
 

 الموارد المائية داخل المحافظة

 

مليون متر  ،16.3مليون متر مكعب من المياه السطحية و 13نستير من متتكون الموارد المائية التقليدية المحدودة في محافظة ال
من خالل  5تنتشر المياه الجوفية على  مكعب من المياه الجوفية. ها اض هيدروجيولوجية ويتم اسغالل حفرة عميقة بعمق  57أحو

مليون متر  0مليون متر مكعب في طبقة المياه الجوفية و 5.5يتم توزيع المياه الجوفية في  متر. 477متر إلى  177يتراوح من 
ها ملوحة تتر (.54و 53مكعب في المياه الجوفية العميقة )انظر الشكلين   غم/ لتر. 0غم/ لتر و 1اوح بين هذه المياه ل

 
يتم  مليون متر مكعب للري، وذلك بفضل ارتفاع نسبة الملوحة. ،،.4مليون متر مكعب من المياه العميقة، يمكن استخدام  0من 

مهدية. 1.76مليون متر مكعب في محافظة المنستير و  3.06توزيع  يتم استخدام كمية صغيرة من  مليون متر مكعب في محافظة ال
الل  مليون متر  7.767يتم استخدام  مليون متر مكعب(. ،.7) وتوزيع مياه الشربالمياه المتواضعة من قبل الجمعية الوطنية الست

مهدية )انظر الشكل   (.55مكعب في المنطقة الصناعية في ال
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دد اآلبار في طبقات المياه الجو 53الشكل     (2715فية في منطقة المنستير )توزيع الموارد المائية المتاحة واالستغالل و

 

 
دد اآلبار في خزانات المياه الجوفية في محافظة المنستير 54الشكل     توزيع الموارد المائية المتاحة واالستغالل و

(2015) 
 

 
 توزيع المياه الجوفية العميقة باستخدامها في محافظة المنستير 55الشكل  

 
 

الل المياه الجوفية في  ازداد ، 2715مليون متر مكعب في عام  5.6إلى  2717مليون متر مكعب في عام  2.،المنستير من است
الل  ٪ 57يتم تقليل عدد اآلبار السطحية بنسبة  (.50و 56مليون متر مكعب )انظر الشكلين  5.5 وبلغت االحتياطيات القابل لالست

تدهور الموارد )الملوحة( بسبب استنزاف المياه  ويرجع ذلك أساسا إلى (.2715في  5،،2إلى  2717في عام  4،45)من 
الل المفرط والجفاف الذي يميز تونس.  الجوفية بسبب االست
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بئراً  160المنستير، حيث يتم تقليل عدد اآلبار من  النموذجي في طبقة المياه الجوفية في المنستير على مستوى منطقة بلدية المثال
هذه الطبقة الجوفية مالحة جداً )2715ام بئراً سطحياً في ع 67إلى  2717في عام  لم يتم سرد جدول مياه السبخة  جم / لتر(. 2-0. 

 ألنها غير مستغلة.
 

، على 2715و 2717عامي  مليون متر مكعب( بين 7.5لمستودعات المياه الجوفية العميقة، انخفض االستغالل قليالً ) وبالنسبة
ها التي تطورت من  الفترةالرغم من الزيادة في عدد اآلبار الجوفية في   2715بئراً في عام  57إلى  2717حفرة في عام  46نفس

هذا مرتبطًا بالتراجع الكبير لمستوى طبقات المياه الجوفية. (.55و ،5الشكلين  )انظر كثر طبقة المياه الجوفية األ إن يمكن أن يكون 
من خالل  ٪7،بني حسن ) -الجوفية في زرمين  اسغاللية في النظام العميق هي طبقة المياه الل(  حفرة عميقة. 36من االست

 

 
 .(2015-2010) تطور استغالل الطبقات المائية الجوفية في محافظة المنستير 56الشكل 

 

 
 

دد اآلبار السطحية لطبقات المياه الجوفية في محافظة المنستير ) 50الشكل   (.2715-2717تطور 
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 .(2015-2010) الصخرية العميقة في محافظة المنستيرتطور استغالل الطبقات  38الشكل  

 

 .(2015-2010) تطور عدد آبار المياه )الخزانات العميقة( في محافظة المنستير 39الشكل رقم 

 

المكتب  محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة المنستير، تديرها شركة 8أما بالنسبة لمصادر المياه غير التقليدية ، فهناك 

 متر مليون مكعب 1.3مليون متر مكعب من المياه المعالجة )مع معالجة ثانوية(، منها  1هذه المحطات  توفر الوطني للصرف الصحي.

 .وحدائق الفنادق والمناطق المروية تستخدم في ري مالعب الغولف )المنطقة السياحية( والمناطق الخضراء البلدية

 السدود في المياه احتياطيات
 

تقع السدود الرئيسية، التي  (.67أيضا احتياطيات المياه المتوفرة في السدود والبقع التي تغذي منطقة المنستير )انظر الشكل هناك 
من  ٪25ويوفر اول سدين في تونس )سيدي سالم وسيدي البراك( معا  توفر أكثر من نصف احتياجات المياه، في شمال تونس.

ل هذه السدود المصري وسيد سالم وسجنان وجومين )في شمال البلد( ونباهان، الهواريب  المياه السطحية التي يمكن تعبئتها. وتشم
ي تميز بسبب تتابع فترات الجفاف الت احتياطيات المياه المتوفرة في هذه الخزانات منخفضة باستمرار لعدة سنوات ، ظلت )وسط(.

ل هذه االحتياطيات ال  يزداد باستمرار. تونس في حين أن است
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طة موقع الس ٠٣ل الشك  (2715وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية، ) د في تونسدوخري

 
 المحافظة خارج المياه موارد

 
ير من ولذلك، يتم توفير جزء كب بالنظر إلى تطور مستويات المعيشة في مدينة المنستير، فإن الموارد ال تلبي احتياجات المياه.

هان( لمياه الشرب، ومن محافظة  من الشمال والمركز )سدالطلب عن طريق نقل المياه  مصري وسيدى وسجنان وجومين ونب
ارتفع معدل نقل المياه من الشمال والوسط إلى (. 62 المياه المستخدمة في الري )انظر الشكل الالد( لألرض القيروان )وسط

 (.61ر الشكل )انظ 1505ومنطقة المنستير بشكل خاص منذ عام  منطقة الساحل بشكل عام
 
 
 

 
 (2001 - 1977) تونس في المنقولة المياه كميات تطور 91 الشكل
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 : عمليات النقل الرئيسية وإمدادات المياه في تونس62الشكل 
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المياه نوعية. 1.1.1  

 
غرام/ لتر لمعظم اآلبار الموجودة واآلبار المحفورة )انظر  0.5غرام/ لتر و  3مونستير بين وتتراوح ملوحة المياه الجوفية في 

 (.63الشكل 
 

 
المنستير في لفعليةا فيةولجا هلمياا في هلمياا حةومل 93 للشکا  

 
 الخزانات

 
 

الل وتوزيع المياه في خزانات شبه  ة الوطنية تضم منطقة الجمعي مدفونة.يتم تخزين مياه الشرب من قبل الجمعية الوطنية الست
ها بسعة  الل وتوزيع المياه في المنستير أربع خزانات، اثنان من متر مكعب، واالثنتان األخريان سعة كل منهما  5777الست

 األنابيب من عدة أنواع وعدة أبعاد: متر مكعب. 77،
  :مم. 377مم، و 257مم،  277مم،  157مم،  125مم،  177مم،  7،مم،  67الحديد الصلب، بأقطار 
  :مم. 677مم، و 577مم،  477مم،  377اسمنت مسلح، بأقطار 
  :مم. 577مم، و 477مم،  377مم،  257مم،  277مم،  157مم،  177مم،  7،مم،  67اسمنت، بأقطار 
  :مم. 317مم، و 277مم،  167مم،  125مم،  117مم،  57مم،  05مم،  63انظمة أنابيب، بأقطار 

 

الجوفية المياه واستنزاف استغالل  

 
من خالل آبار المياه الجوفية العميقة. من خالل اآلبار السطحية للطبقة المائية الجوفية  الل المياه الجوفية في المنستير  يتم است

مياه الالمياه الجوفي من خالل منسوب  هو موضح من قبل، ال يوجد جدول مياه عميقة في بلدية المنستير، ويتم توفير كما
ة، وهما سبخة والمنستير. ها تقع في منطقة مستنقعات ومليئة  الفائض األولى غير مستغلة ألنه ال يمكن الوصول إليها، حيث أن
 167المواطنون والمزارعون )على أساس خاص( مياه المنستير المائي من خالل  ويستغل بالمياه )سبخة ومحلول سالين(.

ها مجهزة بمضخات ديز 67بئرا،  ن هذه اآلبار  مجهز )بدون مضخات(. بمضخات كهربائية، والباقي غير 5ل، ومن ومن بي
دها  م هجر  167البالغ عد بئرا تعمل  27فقط  بئرا غير مستخدم بسبب الملوحة العالية للمياه الجوفية. 137آبار و  17بئرا، ت

 حاليا )في منطقة الري(.
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 العادمة المياه من التخلص أنظمة.1.1.3
 

ن البلدية بأكملها لمدينة المنستير، م محطة معالجة مياه الصرف الصحي في فرينا مياه الصرف الصحي من المنطقة تستقبل
ها أقطار تتراوح من  (.2716)عام  ٪56اتصال  كم ومعدل 205الل شبكة صرف صحي بطول   257األنابيب المستخدمة ل

 )الخرسانة المسلحة(. BA)الصلب( و  PVC  ،ACمم من  77،مم إلى 
 

 
 

العادمة المياه معالجة. 1.1.3  

 
 

 تقدم محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي تديرها شركة المكتب الوطني للصرف الصحي. ،في محافظة المنستير، توجد 
ها  مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة )المعالجة الثانوية(، 6هذه المحطات سنوياً  مكعب تستخدم متر مليون  2.5من

العب الغولف )المنطقة السياحية( والمناطق طين يتم استخدام ال الخضراء البلدية وحدائق الفنادق والمناطق المروية. في ري 
 من قبل المزارعين كأسمدة كيميائية بعد التجفيف.

 
 (Source: http://www.onas.nat.tn )المصدر: مؤشرات الصرف الصحي في والية المنستير 5الجدول 

 
2716بيانات   محافظة المنستير 

 مجموع السكان 506777
 مجموع الحضر 506777

 Monastir, Khenis, Bembla-Mnara, Menzel Ennour, Masdour, Menzel :31من  22
Harb, Ksibet Mediouni, Bennane-Boudher, Moknine, Teboulba, Bekalta, 
Sayada, Lamta, Bouhjar, Ksar Hellal, Jammel, Zeramdine, Beni- Hassan, 
Zaouiet-Kountoch, Ouardanine, Sahline-Moâtmar, Sidi amer- Masjed issa.Touza  

 البلديات المسؤولة

 السكان في المدن المدعومة 513777
 السكان الموصولون 403777

52.2 %  نسبة الربط او الوصل 
كم 1374  طول الشبكة 

محطة ضخ 50محطات معالجة،  ،  عدد شبكات المياه 
مليون متر مكعب 13.21  حجم المياه التي يتم جمعها في كل سنة 
مليون متر مكعب 13.21  حجم المياه التي يتم معالجتها كل سنة 

 مشاركة المجتمع المحلي 

 الشبكة العاملة )كم( 7
7.77%  نسبة الهطول  

 
 

الث محطات لمعالجة  في هاWWTPالمياه العادمة )بلدية المنستير، توجد  محطة واحدة فقط تعمل، محطة مياه الصرف  (، من
ها  ،هكتارات وتحتوي على  5تغطي  . وهي1555منذ عام  Frinaالصحي في   تستقبل .3م 13227أحواض سعة كل من

، رالمنستي من شبكة المكتب الوطني للصرف الصحي لبلديات مياه الصرف الصحيمحطة معالجة مياه الصرف الصحي 
ة هي من النوع الثانوي مع "تهوية  المحطة. منزل حرب بكميات تفوق طاقة -وخنيس، وبمبلة المنارة، والمسدور  المعالج

ها محطة  طويلة" ثم "فقاعات بنعومة". الت النفايات السائلة التي تقوم ب  COD = 110الخصائص التالية:  Frinaتظهر تحل
mg / l; BOD5 = 29 mg / l; and MES = 30 mg / l. 

 
 

متر تحت سطح  077متر ) 1277على  تصريف النفايات السائلة المعالجة في الحر من خالل مصبات مياه بحرية تمتد يتم
ها تظل راكدة في منطقة متر تحت سطح الماء في البحر(. 577األرض و   هذا الطول ال يسمح بإلقاء النفايات في الخارج، لكن

دهورة بالفعل للبيئة الساحلية،  صغيرة بدون تيارات بحرية. احةمسالبيئة ،  إلقصاء المحصورة وهذا يضيف إلى الحالة المت
في الشمال   باإلضافة إلى ذلك، فإن المنطقة الساحلية لبلدية المنستير محدودة بواديين كبيرين،حميدون التي أصبحت كارثية.
ن هما كتجمع ألنواع أخرى من  وخنيس في الجنوب. ها والنفايات الصلبة.هذان الواديا ا هذ على السوائل غير المسيطر علي
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ة، وهي مصدر تلوث  ،Frinaالنحو، يمكن القول أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في  بالقرب من المنطقة الصناعي
 (.64الشكل  خطير على البحر والساحل )انظر

 

 
 

 .المنستير يةدبل في لساحليا وثللتل ئيسيةرلا درللمصا ةطيرخ 92 لشک
 

 عن بعيدا دوءبه تتطور وتتركها بيضها تودع أن يمكن التي األسماك تدفقات وجود لصالح ميزة يشكل المنستير خليج تكوين
ة الهوائية وسيلة ستيرنالم خليج أصبح التلوث، بسبب .الكبيرة األمواج ة روائحال إطالق مع البكتيريا، لتشكيل الئم  الكريه

 (.97، 99، 95 األشكال انظر) بالفعل
 

 
ظهر والذي المنستير، لخليج تخطيطي رسم 95 رقم الشكل للتلوث الضعيف الطبيعي التكوين يُ  
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 الرواسب في المحتوى في٪ (TOC) الكلي العضوي والكربون (f> 63 ±\ m) الرمل للكسر المئوية النسبة توزيع 99 الشكل

 السطحية
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. 
 والرصاص في الرواسب السطحية توزيع النيكل والنحاس والزنك 60الشكل 
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الزراعة. 1.1  

 
ها من المسح مع المزارعين ومن مقابلة  دراسة الوضع الزراعي في منطقة بلدية المنستير بناًء على البيانات التي تم تمت جمع

 على مستوى المنستير. مباشرة مع رؤساء القطاع الزراعي
 

 الطبيعية المصادر. 1.1.1

 
ها تم التي البيانات على بناءً  المنستير بلدية منطقة في الزراعي الوضع دراسة تمت  مقابلة ومن المزارعين مع المسح من جمع

المنستير مستوى على الزراعي القطاع رؤساء مع مباشرة  
 

 التربة في بلدية المنستير
 

األرض على الساحل من تربة تتكون  والصالونات والسالين بالتربة متعددة األشكال. والسبخات الرعويةتشغل األراضي 
على األراضي الزراعية والمنطقة الحضرية وجود تربة بنية رمادية بنية  ويهيمن (.lithosols / regosolsمعدنية بنية )

ها الخفيفة، والقوام المتوازن، والنفاذية، والمواد العضوية، والتراكم العميق من الحجر الجيري. تحتية هي ف معروفة بخصائص
ها من أجل استزراع الشجيرات وتنمية المناطق المروية.خصبة للغا  ية ويتم اسغالل

 
ة(، الهيدروغرافي وخريطة استخدام األراضي والخريطة الهيدرولوجية )مستجمعات المياه والشبكة استناداً إلى خريطة التربة

ة الهيدروغرافية فقيرة للغاية باستثناء فمن ناحية، تكون الشبك هناك عدة أسباب لذلك. .يمكن استنتاج أن معدل التآكل منخفض
من ناحية أخرى، فإن غالبية األراضي مشغولة  الوديان المجاورة: وادي حمدون ووادي خنيس، التي تحدد بلدية المنستير.

 .بالمناطق الحضرية والمناطق الهيدرومورفولوجية )المالحة والسبخات(
 

 
 استخدام األراضي

 
مها، بسبب الطابع الشمسيكبير من األراضي في  جزء ها بسبب التملح: أكثر من ن بلدية المنستير ال يتم استخدا صف لتربت

ها البحيرات )سبخة، سالين،  171هكتار والمساحات مائية  0هكتار والسبخا  544تحتل السالين  ومسارات(. األرض تشغل
من المساحة  1/4ال تزيد األرض الزراعية عن  هكتار(. 1،027تحتل المنطقة الحضرية حوالي ثلث مساحة البلدية ) هكتار.

وتنقسم األراضي الزراعية عموما إلى قطع  هكتار(، وتحتلها حقول الزيتون أو المناطق المروية. 67،اإلجمالية للبلدية )
بة على على الساحل الشمالي لمدينة المنستير، توجد غا هكتار. 320مرافق كبيرة تحتل  هكتارات. 5صغيرة نسبيا ال تتجاوز 

 (.01و 07و 65هكتار )انظر األشكال  27طول منحدر المنستير على مساحة 
 

 
مات العالمي التوزيع 96 الشكل  المنستير في ألراضي الستخدا  
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رنستيولماية دعية لبلزرالاضي راألدام استخا 07ل شک  

 

 
توزيع اسخدام األراضي حسب المنطقة في بلدية المنستير 01الشكل   

 

 
تطور مساح األراضي الزراعية المزروعة مقابل غير المزروعة في بلدية المنستير 02الشكل   

 
هي أرض غير قابلة للزراعة إلى حد  األراضي الزراعية في بلدية المنستير، رغم كونها جزًءا صغيًرا من المساحة الكلية، 

، 2715 عام إلى 2717عاممن  مزروعة.هكتار غير  4،206هكتار فقط مقارنة بـ  064، تم زراعة 2715في عام  كبير.
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ويرتبط ذلك بشكل أساسي بتوافر وجودة موارد المياه في المنطقة  هكتار. 064هكتار إلى  1،676انخفضت هذه المناطق من 
 (.02)انظر الشكل 

 
والغابات الحيوانية والثروة المواشي. 1.1.1  

 

هي  ألغنام واألغنام والماعز والدواجن وتربية النحل ومزارع األرانب.اإلنتاج الحيواني متنوع نسبياً، من خالل األبقار 
 03أنثى منتجة )انظر الشكلين  2،7منتجة للماشية مع  أنثى 2.357نحو  2715األنواع السائدة، حيث يبلغ عدد اإلناث في عام 

 (.04و

 
الحيوانية الثروة تطور 73 الشكل  

 

 
 الصغيرة : تطور الثروة الحيوانية04الشكل رقم 

 
. 2715طنًا للحوم الحمراء في عام  55طنًا، مقارنةً بـ  425اللحوم أساًسا على اللحوم البيضاء )الدواجن( مع  يعتمد إنتاج

 (05)انظر الشكل  2715و 2717اإلنتاج يكاد يكون ثابتًا بين عامي 
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تطور إنتاج اللحوم 05الشكل   

 
. المحاصيل الزراعية4.4.3  

  
ي السوق(، والتي تباع ف النباتية في بلدية المنستير بشكل رئيسي على زراعة الحدائق )أي الخضار التي المحاصيليعتمد إنتاج 

. طنا 57 ( والعلف2715طن ) 236يتجاوز إنتاج األشجار  . وعلى النقيض، ال2715طن في عام  4،432سجلت إنتاج 
 .طن 5377، مع 2712عام  ، باستثناء2715و 2717اإلنتاج يكاد يكون مستقرا بين عامي 

 
 

 
تطور إنتاج الخضر في بلدية المنستير 06شكل    

 
 

 . الري وكفاءة استخدام المياه4.4.4

 

توزيع  يتم (.05و ،0و 00)انظر األشكال  2715و 2717بين عامي  45إلى  15من  المرويةارتفع عدد المناطق المحيطة 
محيط مروي عاًما،  45، كان واحد فقط من 2715 العام والخاص: في عامالمناطق المروية بشكل غير متساو بين القطاعين 

ة المروية بين مناطق خاصة.( 44) وكانت جميع المناطق األخرى هكتاًرا(  57) 2717 عامي زادت مساحة المناطق العام
استخدام المناطق القطاع الخاص، توقف  في من األراضي المروية. 2/3تمثل المناطق المزروعة  هكتاًرا(. 124) 2715و

ما هو الحال2713المروية منذ عام  م، هذا يرجع إلى ندرة الموارد المائية، والتكلفة العالية . ك للغاية ونوعية  في القطاع العا
 موارد المياه الجوفية.
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 تطور عدد من المناطق المروية في بلدية المنستير 00شكل 

 

 
 العامة في بلدية المنستير( تطور المناطق المروية ،0الشكل رقم )

 

 
 تطور المناطق المروية الخاصة في بلدية المنستير 05الشكل 
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ناقشةوالم التحليل. 3   
 

 

 

ي كانت متوفرة لهذا التقرير، واإلطار الزمن الرغم من القيود الشديدة على البيانات على المستويين الوطني والمحلي التي على
الحظات التي ستكون مفيدة في تحديد الفرص العملية للتآزر بين يمكنالمحدود لهذه الدراسة،   مختلف إجراء بعض ال

 الرفاه في حين ال تعرض التنمية المستدامة للخطر. القطاعات ومجموعات المصالح لتحسين اإلنسان.
 

مع  تساو  ملتونسية بشكل غير تتوزع األراضي ا أوالً، يجب أن تأخذ الفرص المحتملة لنهج نيكسوس في االعتبار سياق تونس.
هذا يضع المزيد من الضغوط على  من إجمالي السكان مع كثافة سكانية عالية. ٪65.3محافظة ساحلية تحتوي على  13

ها 3م 67،.4موارد مائية محدودة ال تزيد عن  مع الموارد الطبيعية في هذه المجاالت. قابلة للتجديد،  / سنة3م 1557/ سنة ، من
ية المائ إن كمية ونوعية الموارد المائية مقارنة بالقطاعات األخرى. اعة في تونس تستخدم أكبر حصة من المواردمازالت الزر

الل المفرط للمياه الجوفية التي  مهينة وال سيما في المناطق الساحلية في جنوب تونس، مع تزايد تداخل مياه البحر واالست
 سنة إلى أخرى. تستمر في الزيادة من

 
م هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على حالة المياه. ولذلك إمدادات مياه تونس أقل بكثير من خط الفقر وعتبة ندرة  إن فإن معظ
هناك تباينًا جغرافيًا في توافر المياه )الكمية والنوعية(. 437المياه  ية ذات المناطق الساحل تتمتع متر مكعب/ السنة ويبدو أن 

من  ٪07المياه، بينما تحصل المناطق المنخفضة السكان على أكثر من  نسب منخفضة من إمداداتالكثافة السكانية العالية ب
ها. موارد دها. المياه التي يتم تعبئت ة القوية التي تظهر حدو هذا األمر بسبب مركزية الحوكم الرغم  لىع ويتفاقم عدم الرضى عن 

رؤية استراتيجية لسياسات المياه، في حين أدت  إلى تطويرمن التحول الديمقراطي، فقد أدى انعدام االستقرار الحكومي 
 2737ذلك، فقد أظهرت التوقعات أنه بحلول عام  ومع إلى أزمة بدالً من اإلدارة الوقائية للقطاع. الضغوط االجتماعية القوية
ية الستخدام تحل ودالموارد والطلب في مختلف القطاعات فائًضا طفيفًا، شريطة استمرار الجه سيظهر التوازن بين عرض

 القطاع الزراعي. سياسة توفير المياه في المياه المالحة، وإعادة تدوير المياه المعالجة، وتنفيذ
 

في محافظة المنستير، من الواضح أن نوعية المياه  التحديات التي تواجه قطاع المياه في تونس تنساب إلى المستوى المحلي.
تل أدنى ن مياه مالحة تحيتحتوي بلدية المنستير على حوض د المياه الجوفية واضحة.المنخفضة والمستويات المنخفضة لموار

م هذا الوضع أكثر في الصيف عندما يتضاعف عدد سكان المنستير  االحتياطات في المحافظة. مرات بسبب  4أو  3ويتفاق
زيادة تعريفات المياه  صرف الصحي إلىأدى إيجاد طرق لحل المشكلة، وإدارة مياه الشرب وإدارة ال وقد السياحة الداخلية.

ومع ذلك، ال يتم وضع حلول و/ أو استراتيجيات قوية للمساعدة في حل  والصرف الصحي عدة مرات بعد الربيع العربي.
 المشكلة.

 
 تمثل األراضي سبخة.والفي الزراعة، يتم استخدام المياه واستخدام األراضي بشكل رئيسي من قبل المناطق الحضرية، 

ما تؤخذ المياه المستخدمة للزراعة من سد نيبانا الذي  عادة فقط بسبب جودة التربة. ٪27إلى  15الزراعية نسبة صغيرة من 
ها في الري  مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة 2.5يترك ما مجموعه  . وهذا2716جف في عام  الستخدام

العب الغولف )المنطقة السياحية  ، رتوف الحدائق والمناطق المروية. الخضراء البلدية والفنادق. ( والمناطقالتجاري في 
محطة واحدة لمعالجة مياه  مليون متر مكعب من المياه المعالجة، وتعمل حاليا 6محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي 

ها في البحر، إلى الركود في  الصرف الصحي، والتي تدفع النفايات السائلة التي قالع التي تيتم تصريف ؤكد بشكل منطقة ا
 على الضرورة الملحة لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي. مباشر

 
هذه المشاكل، يتم  والتي تشمل استراتيجية مستقبلية لموارد المياه اقتراح لتدخالت الممكنة للمساعدة في اإلفراط في الحد من 

أهمية المياه الجوفية كموردكعامل مقيد في التنمية اال التي تدمج األمن المائي شمل ت استراتيجي. جتماعي واالقتصادية و
ذلك، فإن  ومع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء نظام لرصد المياه الجوفية. لتدخالت المقترحة األخرى؛

عبه مياه والدور الذي يمكن أن تلللتفكير في إطار إدارة ال الوضع الحالي في مرحلة ما بعد الثورة الثورية يوفر فرصة فريدة
الت المستمرة حول نماذج التنمية  بسبب إعادة صياغة الخاص في تطوير قطاع المياه. مشاركة القطاع اإلطار التشريعي والتأ

د، هناك حاجة إلى استراتيجية محدثة بشأن قطاع المياه قبل اتخاذ القتصادية الجديدة ال  الخيارات ذات الصلة. لل
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 المقترحة والتدخالت والتوصيات الخالصة. 3
 

والملخص التوصيات. 3.1  
 

 في واإلفراط المتاحة، المائية الموارد في حاد نقص: هي خطورة المخاوف وأكثر عاجلة، تحديات تونس في المياه قطاع يواجه
الل السيئة. المؤسسية واإلدارة الجوفية، المياه است  

 
حلية تعبئة الموارد غير التقليدية مثل ت المصلحة بتحديث استراتيجية المياه الوطنية لتشمل؛وبناًء على ذلك، أوصى أصحاب 

ة المعالجة. كما يوصى بوضع خطة حوكمة جديدة لمشغلي المياه يمكن أن تساعد  مياه البحر واالستخدام المتزايد للمياه العادم
هناك حاجة إلى االستثمار في دراسات أكثر تعقيًدا للمساعدة في كان من الواضح  في تقليل األعباء المالية على قطاع المياه. أن 

ة. ة تحديات نقص المياه الرئيسية في حالة تأهيل شبكة لنقل المياه من شمال  تحسين استخدام التكنولوجيا المتقدم يمكن مواجه
 تونس إلى جنوب تونس.

 
ل هذه لذلك، فإن لتدخالت المقترحة كنتيجة لهذه الدراسة، ترتبط بشكل ي القضايا وتساعد على تحسين الوضع ف رئيسي بح

يمكن أن تمثل تقنيات الحفاظ على المياه والتربة في إطار نهج نيكسوس حالً رائداً لمشاكل المياه في  منطقة دراسة الحالة.
 المنستير.

 
 . التدخالت المقترحة3.4

 
 الجوفية المنستير مياه جدول تغذية وتحسين المعالجة العادمة المياه استعادة. 3.1.1

 

مليون متر  13.21هي الخطوة الوحيدة في منطقة المنستير وتتلقى كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي يومياً ) Frina محطة
م هذه المياه في ري المناطق  وهو يعتمد على المعالجة الثانوية لمياه الصرف المعالجة.  .مكعب في السنة( ال يمكن استخدا

 بالري.المحيطة 
 

ة هي إما استخدام سلسلة معالجة ثالثة من مياه الصرف الصحي المعالجة والفكرة ة  المقترح بدالً من المعالجة الثانوية المستخدم
الثية. حالياً، أو لتحقيق محطة معالجة ذات  هذه الحالة، سيتم توفير مياه في جديدة لمياه الصرف المعالجة باستخدام المعالجة ال

ها في ري المناطق المحيطة بالمرور )العمران وسيدي وبدالً من رميها في البحر، نوعية جيدة،  ر(، وفيصنا سيتم استخدام
هي: ري حقول الزيتون في منطقة المنستير. ها   المزايا التي يمكن جمع

 
 ة  تصفية المياه العادم

 3يا بين المياه الجوفية، والتي تتراوح حال ن ملوحةالمنستير الجوفية، وبالتالي زيادة احتياطي المياه، والحد م تحسين تغذية مياه
 غم/ لتر 0غم/ لتر و

 
 حماية البحر والمنطقة الساحلية من التلوث الناجم عن سوء استخدام مياه الصرف الصحي. 

 
الزيتون عادة ما يتم إنتاج  تحسين إنتاج الخضروات، وخاصة الخضار، التي كانت تتراجع في السنوات األخيرة، والزيتون.

الث سنوات من ناحية أخرى، أظهرت أمثلة في مناطق أخرى، .  على أساس مياه األمطار مرة كل سنتين أو مرة واحدة كل 
 .مثل سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان، إلخ ، أنه يمكن حصاد أشجار الزيتون المروية كل عام

 
الثية لمياه الصرف الصحي، لمديري وموظفي المكتب المشروع دورات تدريبية، لمختلف مراحل المعالجة الث يتطلب هذا

وبلدية المنستير بمساعدة من  وبالتالي يمكن أن يقود المشروع المكتب الوطني للصرف الصحي.  الوطني للصرف الصحي
 .الهيئة
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 تنفيذ مشروع تجريبي لالستنبات بدون تربة ومركز تدريب. 3.4.4

 

الف يهدف المشروع إلى تشجيع الزراعة  ر، من خالل تنفيذ مشروع رائد، إلنتاج األ الخالية من األراضي المائية في المنست
برمتها، وجدوى وكسب هذا  هذا المشروع كمركز تدريب يستهدف الالحين في المنستير إلظهار العملية سيعمل الخضراء.

صيل التي ال تملك أرًضا القليل من المياه ما تستخدم المحا غالبًا المشروع الذي سيكون من األسهل إنتاجه في مزارعهم.
ها ن هناك لدى البالغين. وست أيًضا المساعدة في تطوير أنشطة البستنة الحضرية وتشجيع التعلم مدى الحياة والفضاء ويمكن كو

ذ هذا المشروع؛ ن بشكل دائم يسيقوم الموظفون المدربون بقيادة التدريب للمزارعين المحلي حاجة إلى جلسات التدريب أثناء تنفي
 بعد تنفيذ المشروع

 
دارة هذا المشروع وتنفيذه من قبل مطلوب  ."االتحاد اإلقليمي للزراعة والثروة السمكية وجمعية "صوت األطفال يمكن إ

 المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية مساعدة
 

 . تنفيذ شبكة رصد المياه الجوفية3.4.3

 

نستير، ال يتم رصد المياه الجوفية في المنستير )ال توجد قليمية للتنمية الزراعية في المالالمفوضية  وفقا للبيانات المقدمة من
حية المياه السط متعدد المعايير لرصد بمسبارالفكرة في تركيب اجهزة القياس مزودة  تتمثل .((piezometersأجهزة للقياس )

يتطلب هذا  .2كم 5اصر الكيميائية( .يتم اقتراح اجهزة للقياس ب والعن الجوفية )تقلبات جدول المياه( ونوعية المياه )الملوحة
 فرهاومعالجة البيانات التي تو المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية الستخدام برامج معين القتناء من المشروع تدريب الفنيين

 .اجهزة القياس
 

دارة هذا المشروع وتنفيذه من قبل الهيئة اإلقليمية للتنمية  . واالتحاد اإلقليمي للزراعة والثروة السمكية الزراعية يمكن إ

 
 نستير ضد الفيضاناتالمياه والتربة وحماية مدينة الم. الحفاظ على 3.4.4

 
ن هذه األمطار  ملم في السنة. 477و  377تتميز مدينة المنستير بمتوسط هطول األمطار السنوي بين  ومع ذلك يمكن أن تكو

يؤدي عادة إلى تآكل كبير  وهذا للغاية مع كميات كبيرة من األمطار وفي فترة زمنية قصيرة للغاية.على شكل أمطار غزيرة 
 المنبع إلى المجرى المائي والفيضانات الكارثية في مجرى النهر وفي مدينة للمياه في مستجمعات المياه والنقل القوي من

 نستير.الم
 

أعالي مستجمعات المياه، حتى خارج مدينة  مضادة للتآكل على األودية الواقعة فيفكرة هذا المشروع في اقتراح هياكل  تتمثل
مخرج هذه  وبالتالي نقترح: األحواض )في مناطق بيمبال وجميل وزرم الدين((. المنستير )التي تمثل 

 
 ة لوديان، لمكافحهياكل حفظ الماء والتربة، مع السواتر الترابية، والخرسانة، واألحجار الجافة ......(، في ضفاف ا

 .تآكل المياه
 تحقيق بحيرات المنحدرات 

 
الل زرمين زف هذه المناطق، وينشأ من  الح، الذي يستن حسين، إلى عود خنيس في بلدية بني  -وفي الواقع، ينضم وادي ال

دارة هذا المشروع وتنفيذه من قبل المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية و نستير.الم  .DGFيمكن إ
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هياكل المقترحة السدود أو البحيرات توضح خريطة والتربة المياه حفظ و  

 
 

الشمسية بالطاقة المياه ضخ تقنيات باستخدام البالستيكية البيوت في األمطار مياه تجميع نظام. 3.1.3  

 

المياه بالطاقة نظام التجميع، مياه األمطار، مع ضخ  سيحل يهدف المشروع إلى تحسين إنتاج المحاصيل، وخاصة الخضار.
الزمة على سطحه. الشمسية محل نظام الك الماء  الري التقليدي للبيوت المحمية وجمع المياه ا هذه التقنية تقلل من است

ة  هذا المشروع جزء من االستراتيجية الزراعية الوطنية. والكهرباء.  URAPيمكن لـ  من تكلفة المشروع. ٪57توفر الحكوم
يوجد بالفعل برنامج فعال  .٪ 25والمزارع يوفر  ٪ 25و المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية، مع مشروع مينارت، توفير 

 لبناء القدرات لهذا المشروع من قبل المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية والمعرض الدولي للزراعة واالستثمار والتكنولوجيا.
ن هناك حاج  ة للعرض والنشر للتكرار.ومع ذلك، سوف تكو

 
وتساعده المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية والمعرض الدولي للزراعة  URAPيمكن إدارة المشروع من قبل البلدية، 

 واالستثمار والتكنولوجيا
 

 . خزانات جمع مياه األمطار الستخدامها في حدائق البلدية والمزارعين3.4.3

 
هذا الموقع معروف بوجود الوديان التي تصرف مياه  نستير البحري.القرب من ميناء الموع المقترحة بتقع منطقة المشر

ار هذه من قبل المزاعين خالل فترات الفيضانات العالية، يمكن األمطار إلى البحر. إذا تم استخدام  استخدام مياه األمط
ها في ري الخضار، حيث يتم الحصول يجب معالجة الميا الخزانات الكبرة لالحتفاظ بكميات كبيرة من األمطار. ه قبل استخدام

ها عن طريق المياه الجوفية الحضرية )الملوثة بالبنية التحتية(.  علي
 

ها )يختلف حج تكلفة تركيب نظام تجميع مياه األمطار بشكل طبيعي تبعاً لكمية المياه التي تختلف م الخزان نرغب في استعادت
معقدة ومكلفة أكثر من نظام للري أو سقي  نظام مصمم ليتم توصيله بالشبكة المنزلية الماءمن سعره(، ولكن أيًضا استخدام 

ذ هذا المشروع وإدارته من قبل البلدية.  الحدائق. يمكن تنفي
 

 . أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية للتدفئة الدفيئات والزراعة3.4.3

 
سيستفيد المزارعون من نظام التدفئة الشمسية لتعزيز  الزراعية.سيقوم هذا المشروع بتحسين إنتاج وربحية زراعة الصوبات 

م خالل موسم البرد.  سوف يحل النظام الشمسي محل مصادر الطاقة األخرى ويساعد على تحسين اإلنتاج والمكاسب. إنتاج
الت التوعية هناك ح والبلدية بمساعدة المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية. URAPيمكن قيادة المشروع من قبل  اجة إلى ح
 إلشراك المزارعين المحليين.
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