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 .1المقدمة
.1.1

مشروع ميناريت (مبادرة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كنموذج لنهج نيكسوس وتقنيات
الطاقة المتجددة)

بنان وتونس،العديد منالتحديات ،ممايضع
قيا،بمافي ذلك األردن ول
فري
تواجهالعديدنمبلدان منطقةالشرق األوسطوشمال أ
لطلبالمتزايد علىالري
اليتلبية ا
تستطيع إمداداتالمياهالحة
ضغوطا ً هائلة على موارد الطاقة والمياه والغذاء المتاحة.بالكاد
واستخدامالمياهالبلدية؛ وبالتالي،يجب علىالمنطقة استيراد معظم طعام ها.
بسرعة
البلدان إلىالعمل
لطلبالمتزايد علىالطاقة والمياه والغذاء،تحتاج هذه
فقر والبطالة وا
تحديات ومعالجةال
لمواج هة هذهال
تقليل است الك
لطاقةالمتجددة و
لطاقةواستخدامتقنيات ا
تحسين كفاءة ا
ف لسكان ها واقتصا دها .إن
ختلة
تياجاتالم
ستجاب لالح
واال
التيتركز علىال الق ةبين
لحلول،
بسرعة .هذه ا
في ذها
التييمكنتن
تكلفة و
لحللو فعالية من حيثال
نتاجالغ ذاء هي أكثر ا
المياه إل
تحسينفرصكسب الرزق
فقر و
بير علىالنو االقتصادي واالز دهارفيالبلدان ،مع الحد منال
الطاقة اولمياه والغذاء ،لها تأثير ك
لشعب ها.
التييمكن
لحلول
يناريت إلىتحديد مث ل هذه ا
بنان،تونس)،ي هدفمشروع م
الثبلدان (األردن،ل
واستناداً إلى دراساتالحالةفي ة
فسهتؤدي إلىزيادة األمنالغذائي.
فيالوقتن
البلدان إلىنظم طاقة ومياهمستدامة وآمنةفيالمتناول ،و
تقا ل هذه
أن تدعم ان
لسلطاتالمحلية والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع
قليمية متماسكةوشاملةلدعم ا
تقديم إطار إلستراتيجية إ
وي هدفالمشروع إلى
فيذ المشاريع
ضافة إلىتن
ئي باإل
فة واألمنالغذا
لطاقة ،وإمكانيةالوصول إلىالمياهالنظي
فاءة ا
تجددة وك
لطاقةالم
المدنيفيتعزيز ا
الرائدة ذات الصلة.
كسوس
فيذن هجني
فريق ا من خاللتن
لشرق األوسطوشمال أ
قليميفي منطقة ا
عزيزالتعاون اإل
يناريت هوت
ال هدفالعام لمشروع م
تشمل األهداف األكثر
فقر .و
افحةال
غيرالمناخ ومك
فيف من آثارت
تخ
لدياتلل
لطاقةالمتجددة علىمستوىالب
الذي يدمجتقنيات ا
قليميبينالبلديات؛تعزيز
عزيزالتعاون اإل
ؤسسية؛ت
عزيزالقدراتالم
غيرالمناخ؛ت
تحديدًا:بناءقدرة البلدياتعلى التكيف معت
قيا.
فري
لشرق األوسطوشمال أ
رفةللحوارفي منطقة ا
شباب والمجموعاتالم همشة؛ وتطوير منصةالمع
دورالمرأة اول
نسان
تحسينرفا هية اإل
لطاقةل
ف عالت الواضحةالموجودةبينالماء والغذاء وا
كسوس نهجافعاال ومتكا اليبدأ منالت
يعتبرن هجني
يئي هذه من الل
فةلمواردالنظامالب
مختل
تخداماتال
فقروزيادةالتنميةالمستدامة .وي هدف إلىتحقيقالتوازنبين االس
والحد منال
تملةبين مختلفالقطاعات و /أو مجموعاتالمصالح ذاتالصلة.
تحديد أوجهالتآزرالمح
يت ليكونالخطوة األولىنحوتحديد أوجهالت زر هذه ،من خاللتحديد خطوط األساس
ينار
تم إعدادالمكون األول منمشروع م
تجددة.ويتمذلك
عاثات غازات االحتباس الحراري ،واستخدامالطاقةالم
تعلقة بالزراعة) ،وانب
الخاصةباست الكالطاقة والمياه (الم
فة
بنان،تونس)،تقدم خصائص اجتماعية واقتصاديةمختل
الثبلدان (األردن،ل
التجريبيةفي ة
من أجل مجموعة منالمناطق
مليات سحبالمياه
الفاعلةالمعنية.بالنظرإلى أن الزراعةتمثل  ٪ 07من إجمالي ع
التيتواجهالج هات
تحديات
وتعكستنوعال
تقرير واحد.
يانات خط األساس الزراعيةفي
يتم دمج جمعبيانات خط األساس مع جمعب
العذبةفيالعالم،
بغيف همه على أنه جزء من العنصر
لتجريبيةفيتونس ،وين
تقرير الحالي خط األساس المائي /الزراعيللمنطقة ا
لذلك،يعكس ال
بنان.
ماثلةلﻸردنول
ساسية م
يناريت ،الذييتضمن أيضاً دراسات أ
الثالثي األول منمشروع م
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 .1.1نطاق خط األساس
التجريبية.
لدياتفيالمنطقة
تقرير الحالي هوتحديد معلومات خط األساس عن حالةالمياه والزراعة علىمستوىالب
النطاقالعاملل
في االقتصادي واالجتماعي وحوكمةالبلد ودراسة
في والديموغرا
تحليل)1( :الوضعالجغرا
نسبةلقطاعالمياه،يشم ل هذا
بل
ا
يسيةللمياه ()3الهيكل
الوطنلتحديد االحتياجات الرئ
سياسات واللوائح الخاصةبقطاعالمياه علىالمستويينالبلدي و ي
الحالة)2( ،ال
لطلبعلي ها
بيانات والمكونات الخاصةبإمداداتالمياه وا
الؤسسي واإلداري لقطاعالمياه علىالمستويينالبلدي والوطني)4( ،ال
نسبة
بل
صلحة علىالمستوىالمحلي .ا
درات صناعالقرار المشاركين وأصحابالم
قليمي)5( ،تقييم ق
البلدي واإل
علىالمستوى
ً
ً
للقطاع الزراعي ،يستلزم ذلكتحليال موجزاللوضع الزراعي على مستوى البلديات والمستوى الوطني.
نميوفقاللمعاييرالدولية
تحدياتالت ة
لدياتفي مواج هة
يسية ل الالقطاعينلدعمالب
تياجات الرئ
التحل التتحديد االح
تست هدف هذه
و
(مثل أ هدافالتنميةالمست دامة) .وبنا ًء على ذلك،تمتحديد التدخالت المحتملةفي مجال إدارة المياه وحوار السياساتللمنطقة
التجريبية كنتيجة ل هذهالدراسة.
التيتواج ه هافي إمداداتالمياه ك مدينةسياحية
تحدياتالكبيرة
بسببال
تياربلديةالمنستير
يناريتفيتونس،تم اخ
فيذمشروع م
لتن
بسبب
تفاقم هذا
لشرب والري .وي
وجامعية رائدةفيال الد.تعتمدالمدينةبالكامل علىالمواردالمائية الخارجيةلكل منمياه ا
بيرالذييزيد منالتلوث والضغط علىالمواردالطبيعةي في المنطقة
تحضرالك
ال
 .1.1الهيكل
ييمالوضعالمائي
نات لتق
بيا
ثانيالمن هجيةالتي استخدمتبشكل عام ل هذهالورقة وطرق جمعال
فصل ال
بعد هذهالمقدمة،يصفال
افية
فصلالثالث على معلومات أساسية عنتونس،بمافي ذلك األوضاع الديموغر
والزراعيفي منطقةدراسة الحالة.يحتويال
واالجتماعي واالقتصادية والمناخية ،والسياسات القائمة المتعلقةبقطاعي المياه والزراعة،فضالً عن األوضاعالمائية والزراعية
فصل 6يغلق
تائج ويربط هاباأل هداف.ال
فصل 5الن
يناقشال
تي تم جمع اه لمنطقةدراسةالحالة.
ياناتال
فصل 4الب
الحالية.يعرضال
نتاجات والتوصيات.
تقرير مع االست
ال
 .1.1فريق العمل
السيد حبيب
يتألف من
تقريرفريقًا متعدد االختصاصات (أكاديميًا ومنالمجتمعالمحلي) و
الفريقالمشاركفي إعداد هذاال
كان
صفاقس (تونس)،
بيانات) ،دكتوراهوأستاذ مشاركفي جامعة
سميدا (خبيرالمياه والجيوماتكس ،االستشعار عنبعدوقاعدةال
نستير)،
العضوالنشطفيالمجتمعالمدنيفيال م
السيدة ( Hayet BACCOUCHEدرجةالماجستيرفي إدارةالمياه و
و
السيد ذاكرسقا(عضوفي منظمة غير حكومية
يانات:
بيانات وإدخالالب
ومساعدين اثنينقامابإجراء مسوحات ميدانية ،وجمعال
بيانات من اإلدارةالمحلية).
السيد ج هادسعد (مساعد ميدانيلجمعال
رفة جيدة جداًفي األنشطة الزراعية)  ،و
محلية ذات مع
قليمةي في
يئاتالعامة اإل
تير وغيرها منال ه
نس
تير ،وبلديةال م
نس
أزرقناالكبير"فيال م
ير بالتعاون مع جمعية "
تقر
تمتطوير هذاال
نستير (  )... INS ،APIA ،API ،CRDA ،ONAS ،SONEDEوالمجتمعالمدنيفي منطقة.تم جمعالمعلومات
مدينةال م
قليمية.
ؤسساتالوطنية واإل
م ن هذهالم
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 .1المنهجية
 .2.1أدوات جمع البيانات والبروتوكوالت والطرق
كلت مرحلة جمعالبيانات ومعالجت ها أكثر من ٪08
تعددةالموضوعات.ش
تعددةالمصادر وم
تقرير أساسًاعلىقاعدةبيانات م
يستند إعداد هذاال
و
تقسيمتطويرقاعدةالبياناتإلىثالث مراحل:
منوقتالعمل.تم
 جمع البيانات
 معالجة البيانات وتصحيحها
 تفسير ومناقشة النتائج
تركيزعلىالوضعالحالي
نسي معال
التو
مستوى الوطني
نستير وعلىال
بلدية الم
تصاديةفي
تم جمعالبيانات عن عدةقطاعات اجتماعية واق
تصادية
والتاريخيلموارد المياه األنشطة الجتماعية الق
تالي:
ققينعلىالنحوال
تمتنظيم جمعالبيانات منقبلالمح






قليمية ( STEG SONEDEو  ONASو  CRDAو  APIو
ي المحليين والمنظما اإل
إجراء مسوحات ميدانية مع المزارعن
البحر).
بعوثينفي جنوب ووسط وشمال
ياه البحر والشواطئ والم
باشرة (جودة م
 )APIAوالمجتمع المدني والمالحظات الميدانية الم
بار السطحية.
تشغي اآل
تخدام المياهوحالة و
ين والمواطنين حول اس
أجريت مسوحات مع المزارع
ناستير ،ONAS ،SONEDE ،
بلدية مو
قليمةي المشاركةفيقطاع المياه (
البيانات المقدمة م اإلدارة من خالل المديريا اإل
 ،INS ،APIA ،API ،CRDA ،ANPE ،APALإلخ).
بقة
لسا
تقارير موجزةللدراسات ا
تضمنبياناتفيشكل جداول إحصائية و
فيةت
بليوغرا
مشاوراتللوثائق الموجودة من خالل دراسةب
نستيروتونس
في مجال المياهفي منطقة الم
نشطة االجتماعية -
تخدام ألراضي وخرائطلﻸ
لصناعية (  ،Sentinel ،Landsatو )SRTMلتجميع خرائطاس
تخدامصور ألقمار ا
اس
ُ
فية (ملف :DEMنموذج
لطبوغرا
تغطية ا
تضاريس ()SRTMلتطويرال
تصادية .استخدمتبياناتبعثةتضاريس رادارال
الق
فية.
بكةالهيدروغرا
تفاعاتالرقمية)،مستجمعات المياهوالش
الر
الشكل) :كانت هذهالبياناترقميةفي ملفالمتجه .و هيتغطي عدة مواضيع:
استخراجالبيانات منالخريطةالزراعية (بياناتملف
الحدود إلدارية  ،موقع آلبار ،النباتات ،مستجمعات المياه ،إلخ.

بيانية
لرسومال
قاريرالموجودة ،وما إلىذلك)مدخالت في ا
بيانات (منالجداول اإلحصائية ،وأوراقالجرد ،والت
واستخدمت هذهال
يانات ( Microsoft Accessو  )Excelونظاممعلومات
تفاعلية.تمتنظيم هافي منصةقاعدةب
والخرائطالمواضيعيةالرقميةال
تيارالمعلوماتالمطلوبةفيشكل االست الماتالمكانية واساللية.
افي ( )GISومعالجةالصور .على هذاالنحو،يمكن اخ
جغر
ظفيالمديريات والمنظماتالمشاركةفي
لسلة من االجتماعات مع مديري ومو
تي تم جمع ها،عقدت س
بياناتال
سيرال
ف
قبلت
تحقق من
المشروع ( ، INS STEG ،SONEDE ،CRDA ،ONASالبلدية  ،إلخ) .كانال هدف من هذه االجتماعا ت هوال
مناقشة جودت ها.
يانات و
الب
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 .1.1فئات البيانات

قريرما يلي:
تي تم جمع اه ل هذاالت
تشمل أنواعالبياناتال














المعلومات الجغرافية (الموقع ،الطبوغرافيا ،المناخ)
بيانات ديموغرافية (السكان ،الكثافة ،التطور الزماني للسكان)
بيانات مصادر المياه السطحية (تطور االحتياطيات واستغالل السدود ونقل المياه)
المياه الجوفية (الموارد واستغالل المياه الجوفية ،جودة المياه (الملوحة) وتطوير االحتياطات تحت االرض)
بيانات عن توفير مياه الشرب (في تونس ،ثم بلدية المنستير)
بيانات االقتصادية – االجتماعية
بيانات زراعية (تطور اإلنتاج الحيواني واإلنتاج النباتي وصيد األسماك واستهالك المياه ،محيط الري ،إلخ)
بيانات صناعية (نوع الصناعة واستهالك المياه)
السياحية (تغير في عدد الفنادق ،القدرة السكنية ،استهالك المياه).
بيانات السكن واإلقامة في بلدية المنستير (عدد ،التطور ،النوعية)..
بيانات التعليم (نسبة االلتحاق ،التغيرات في عدد التالميذ ،الطالب ،المدرسين والمدرسة والبنية التحتية للجامعة)
بيانات صحية (القطاع العام والخاص وتطوير البنية التحتية والكادر الطبي وشبه الطبي)
بيانات مجتمعية (التقدم االجتماعي  ،ومعدل البطالة  ،ومعدل المشاركة السكانية)

 .1.1جودة البيانات
ثوقيةالمعلومات.
بيانات من قبل أشخاص ماهرين استطاعواتقييم جودة ومو
تم جمعال
غير.يمكن اعتبار جزء من البيانات موثوقًا وصحيًا ،خاص ةًتلك المقدمة من
تخدمةفي هذاالعمل هو مت
ياناتالمس
جودةالب
دفقات واست الك عددالمشتركين.
باشرةللت
ياساتال م
ياناتالق
تشم ل هذهالب
 SONEDEو  ONASو  .STEPو
يئاتالعام ة األخرىالمذكورة عاله)،
بشكل عام(تم جمع ها منال ه
ياناتالواردة من  NSIهي ذات جودة جيدة
كذلك،فإنالب
ينات منالمسوحات
تستند علىالتعداد منخالل ع
تلكالقائمة
ضا علىبيانات مقبولةنسبيًا (علىسبيلالمثال،
ولكن هاتحتوي أي ً
التي التمثل دائ ًما الواقعللمجتمع).
يانات
علأسئلة محددةيطرح هاالمحققونعلى االست الك اولمشترين وطرقالتوريد .إنالب
بياناتالمسحالميدانيى
تستند
نتاجالموجودةفيالتقارير الحالية متناقضة أحيانًا وخاصة عندمايتعلق األمربالعديد
ئية وتطورمعلمات االست الك واإل
اإلحصا
فسالمعلومات.
فين الذينيتعاملون معن
منالمؤل
تقديري
سط قيمالدخلالسنويال
مثال -قيمة الموارد المائية اإلجماليةفيتونس :استناداً إلىقائمة الوثائقالموجودة ،وجد أن متو
ئية ()2714تعطي  4،،،7كم  3/سنة  ،الجمعيةالوطنية الست الل
يختلفقليالً (علىسبيلالمثال اإلدارةالعامةللمواردالما
3
يقيللتنمية ( 4،066 )2716كم  /سنة ،وتمنح اإلدارة
فر
بنك اإل
وتوزيعالمياه ()2715تعطي  4.0\1كم/3السنة،تمنح مجموعةال
3
العامةللمواردالمائية  4،،05كم/3السن) .وهكذا،يمك االفتراض أن إجماليالمواردالمائيةفيتونس حوالي  4.،كم  /سنة،
لجوفية.
قسم ة إلى  2.0كم  3/سنة منالمياهالسطحية و 2.1كم  3/سنة من المياه ا
م
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 .1.1حدود البيانات المجمعة
التي
اقشات األولى،
بيانات ستكونمتاحةبعد االجتماعات والمن
يناريت ،تمافتراض أن جميعال
التي حددت ها م
في خطةالعمل
يانات كانت
يانات ،أصبح من الواضح أنبعضالب
سيرفيأبريل  .2710ومع لك  ،خالل جمعالب
مسؤولينفيالمونت
أجريت معال
ناقصة ،مما أدى إلىتعديل الهيكل األوليللتقريربنا ًء على البيانات المتاحة.
فوضين) ،وليس علىالمستوىالمجتمعي
قليمي (المحافظة أوالم
متاح فقط علىالمستوىالوطني أو اإل
كمي ة كبيرة منالبيانات ة
قليميةفي
لسلطات اإل
اقشات مع ا
لسلة من االجتماعات والمن
تير ،عقدت س
نس
لحصول علىبيانات محددة لبلديةال م
تير.ل
نس
لبلديةال م
قليميةللتنمية الزراعية،
فوضية اال
نستير (الجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياه ،المكتبالوطنيللصرفالصحي ،الم
ال م
بيانات
التينتج عن هاقاعدة
نولوجيا ،البلدية) و
،APIالمع هدالوطني لﻸحصاء ،المعرض الدوليللزراعة واالستثمار والتك
تير.
نس
محددةللبلديةال م
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 .3المنهجية
 .1.1اإلطار العام لتونس
 .1.1.1الجغرافيا والسكان
فريقية ،و Cape Angelaأو
صى شمالالقارة األ
التيتحتوي علىأق
فريقية ،و
صى شمالالقارة األ
تونس هيالدولةالواقعةفي أق
عربي ،و هيأصغردولةفيه.
صقليةوملحقةبالمغربال
بمسافة  147كم علىمستوى قناة
صولة عن أوروبا
ف
 .Ras Angeوهي م
تمتدتونسبين خطي عرض  31درجة و 30درجة شماال وبين خطي طول  ،و 11درجة شرقا وتزيد على محورالشمال
تح دها منالغربالجزائر ( 565كم من
يلومترمربع ،و
غربي.تبلغمساحةال الد  163.617ك
والجنوب على محورالشمالال
بيضالمتوسط (  114،كم من
بحر األ
الشرقبال
لشرقي من ليبيا ( 455كم) وإلىالشمال و
تركة) ،إلىالجنوب ا
الحدودالمش
لساحل).
ا
لي شمالي وغر ب ،وهو امتداد لنطاق
قليمية.تونسلدي هاتضاريس متنوعة،تتكون من جزء جب
تناقضات اإل
رافياتونسبال
تتميز جغ
وبيصحراوي (انظرالشكل .)1
أطلس وجزء شرقي مسطح وجزء جن

تفاعاتالرقمية)
لتونس (نموذج الر
فية
الطبوغرا
الشكل :1الخريطة

13

بزيادة إلى 11،134،5،،نسمةفي عام 2716
ئيات عام ،2714يبلغ عدد سكانتونس 17،5،2 ،054نسمة،
فقا ًإلى إحصا
وو
تساو ٍ وتطوَّر اجتماعيًا
بشكلغير م
مأهولبالسكان
نسية ة
(المع هدالوطن لإلحصاء( )2716 ،انظرالشكل  .)2واألراضيالتو
فقًالتدرج داخليساحلي (غرب -شرق) (انظرالشكل .)3تحتويالمحافظاتالساحليةالالث عشرة على  ٪65.3من
اقتصاديًا و
2
2
كثافةسكانيةعالية (147نسمة /كم مقارةن بـ 65.6نسمة /كم علىالصعيدالوطني)
إجمالي عددالسكان مع

نسيينبين عامي  1698و( 2819المعهد الوطني لإلحصاء)2819 ،
التو
الشكل :2تطورالسكان

لشبكةالحضرية علىالخط
تحضرالسنوي من .٪ 3.6تقع ا
كانتنسبةالحضرفيتونس٪ 65.6في عام  2770مع معدلال
التيلدي ها أهم
صفاقس (وسط شرقال الد)،
الساحل و
قتيبنزرتوقابس ،عبرتونس ,والرأسالطيب و
لساحليالشرقي،بين منط
ا
لديات
يتمتصنيفالب
كثر من ٪،7من سكانالحضر .استناداً إلىتعداد عام ،2714
تحتية واألنشط االقتصادية وتركز أ
بنىال
ال
يانيأدناه (المع هدالوطنيلإلحصاء( )2714 ،انظرالشكل .)4
لرسمالب
ن في ا
يسية حسبالسكا
الرئ
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ني لإلحصاء)2812 ،
نسيةفي ( 2812المعهد الوط
التو
فةالسكانية
لكثا
الشكل  :3ا

ني لإلحصاء)2714 ،
نسية(المعهد الوط
التو
فظات
افي لمختلف المحا
الشكل  :4الوزن الديموغر
نسية(المعهد الوطنيلإلحصاء)2714 ،
التو
فظات
المحا

التي
فقاًللمع هد الوطني إلحصاء (المع هدالوطن لإلحصاء.)2716 ،يتم استيعاب معظم هاللمدن ،و
بلدية و
تتألفتونس من ٠٥٣
تشكلالبلديات المئة األولى ٪52من سكان
لصناعة.
يمكن اعتب ارهاتك الت االستقطاب حول وظائ اإلدارة أوالخدمات أو ا
15

التييبلغ عدد سكان ها 53،376نسمة (المع هدالوطني
تيرالمرتبة رقم 15
ال الد و  ٪،7من سكانالحضر.تحتلبلدية مونس
إلحصاء.)2714 ،
 .1.1.1المناخ
بيضالمتوسطفيالشمال وعلى طولالسواحلوشبهالقاحلة
البحر األ
يختلف مناختونسبشكل كبير من منطقةإلى أخرى.فمن
فيالمناطق الداخلية والقاحلةفيالجنوب.يبلغ متوسط درجاتالحرارةالوطنية  12درجة مئويةفي كانون االول و 37درجة
لشرق إلىالغرب
فض األمطارالسنوية منالشمال إلىالجنوب ومن ا
مئويةفيتموز ( .)Sethom and Kassab,15،1تنخ
فصل .)1-3-3
(انظرالشكل 5فيال
 .1.1.1اإلقتصاد
فقا ًللبنكالدولي (،)2712يبلغ متوسطالدخلالش هري لكل مواطنفيتونس  346دوال ًرا أمريكيًا و  157.4دوالرً ا أمريكيًالكل
و
فيفبين عامي  2774و ،2712ولكنهأقل منالمتوسطالعالمي (انظرالشكل .)5
فردسنويًا .وزا د هذاالمتوسطبشكل ط

يقياوالعالم
فر
بين عامي  2882و2812فيتونس وأ
للفرد
الشكل 5تطورمتوسطالدخلالشهري

ونسي /ساع ة
ينارت
غيرالحاألدنى لﻸجورالمضمونفيالساعة ( )SMIGمن  7.6إلى  1.5د
بين عامي  1557و،2715ت
ونسي /ساعة لمدة 47ساعة
ينارت
( 7.25إلى  7.625دوالر أمريكي) ،ألسبوعالعملالذييبلغ 4،ساعة ،ومن  7.0إلى  1.6د
تقلبالح األدنى لﻸجر الزراعيالمضمونفياليوم ()SMAGبين
خطة أسبوعالعمل (المع هدالوطن لإلحصاء.)2716 ،
الشكلين  6و)0
ونسي/يوم (انظر
ينارت
 3.5و  12.3د
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بينال مهنيينفيالساعة )(SMIGفيتونس
الشكل 9تطورالحد ألدنى من ألجورالمضمونة

الشكل  1تطور األجور الزراعية الدنيا المضمونة في اليوم ) (SMAGفي تونس (المعهد الوطني لإلحصاء)1121 ،

 .1.1الوضع السياسي والقانوني في تونس
تونس،الجم هورية التونسية رسمياً ،هي ديمقراطيةتمثيلية وجم هورية مع رئيسيعمل كرئيسللدولة ،ورئيس الوزراء كرئيس
ونسيالجديد،المعتمدفي 26يناير  ،2714حقوقالمرأة
لدستورالت
للحكومة ،وبرلمان منمجلس واحد ،ونظام محاكم مدنية.يضمن ا
لدستورالجديد
تخاباتل هابموجب ا
في أكتوبر  ،2714أجرتتونس أول ان
ينص على أن دين الرئيس "يجب أنيكون ا سالم ".
و
بعد الربيعالعربي
لسلطاتالمحليةالمزيد من االسقاللي ة
التيتعطي ا
تشاركتونسفيعمليةلالمركزية (المادة )14
لجديدلعام ،2714
لدستور ا
فقا ًل
و
ودورً ا رائدًافي التنميةالقتصادية واالجتماعية ألراضي ها (المواد .)142 -131تم إعدادمسودةقانونالحكومةالمحلية .ومن شأنه
يعزز اإلدارةالمحلي ة
أنيستحدثتنظي ًما مؤسسيًا وإداريًا جديدًا من خاللتكريس مبدأ اإلدارة الحرة المعلن عنهفي الدستور .و
فكير وبناء أطرتطويرجديدة ،ووسائلتولي
ناسبللت
فضل ،ويمنحالمستوىالمحلي ،والمقياسال م
واإلدارة من أجل خدمة عامة أ
تياجاتالمواطنين علىنحوأفضل ).(Turki and Verdeil, 2013
أجتلبية اح
هذاالدور ،من ل
ثقافية.
تعلقةبالمحافظةفيالمجاالتاالقتصادية واالجتماعية وال
قليمي جميع األمورالم
قليمي،يدرسالمجلس اإل
علىالمستوى اإل
بشكل خاص عن:
في هذاالسياق،تكونمسؤولة
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قليمية؛
 وضع خططالتنمية اإل
في ذهافيالمحافظات؛
التيتعتزمالدولة أوالمؤسساتالعامةتن
تقديمالمشورةبشأنالبرامج والمشاريع
قليمية وضمانتحقيق ها؛
تقديمترتيب مختلفبرامجالتنمية اإل
لدياتالمحافظة؛
التيتهمالمحافظ ة  ،وكذلكبرامجب
قليمية والبرامجالوطنية
نسيقبينالبرامج اإل
 الت
فيذ مشاريع مشترةك فيمابين ها"
لديات وضمانتن
 تطويرالتعاونبينالب
لرسمية
حافظة.يمثل مدير ي هذهالهيئات ا
قليميةفي عاصمةال م
تقع اإلدارات اإل
قليمية لكلقسم.
في كلمحافظ ة ،هناك إدارة إ
قليمي.
الوزارةالمصاحبة علىالمستويينالمحلي واإل
تنص المادة  36منالقانون األساسي رقم 33-05
بسلطات م همة.
لديات
تعالب
حافظات ،التتم
علىالمستوىالمحلي ،داخلال م
البل ي من خالل مداوالته شؤونالبلدية:
لديات علىما يلي" :ينظمالمجلس
المؤرخ  14مايو 1505المتعلقبالب





افق على ميزانيةالبلدية
يراجع ويو
الوسائلالمتاحة ل ها
لدية و
يضع حدود مواردالب
التييتعين االض العب هابغرضالمساعدة علىتنميةالمنطقة
ختلف اإلجراءات
تحدوفقا لخطةالتنميةالوطنية ،م
د،
المحلية
نفذهالدولة أو أيسلطة عام ة أو هيئة عامة أخرىفي أراضيالبلدية
تشاور مسبقا حول أي مشروع ست
يجبال

عياتالمجتمعالمدني ومختلفالمنظمات
ضافة إلىالهياكلالرسمية  -هي ج م
لرسمية -باإل
المجموعات والمنظمات غير ا
الية والخدمية)المشاركةفيصنعالقرارالمحليفيالمجاالت االجتماعي واالقتصادية،
لشركاتالم
(الصناديق االجتماعية  ،وا
فوضي االقليميةللتنمية الزراعية،الجمعية الوطنية الست الل وتوزيعالمياهفي مجالالمياه والزراعة،
لى سبيلالمثال .الم
ع
والوكالةالوطنية لحمايةالبيئة ،الوكالةالساحليةللحماية والتنمية،المكتبالوطنيللصرفالصحيفي مجالالبيئة.

 .1.1الوضع المائي
بشكل
التجريبية
بشكل عاموفي المنطقة
لصرفالناتجةفيتونس
تقريرمعلومات عنالمواردالمائية ومياه ا
يشملقطاع المياهفي هذاال
خاص ،وكيفيؤثرذلكعلى جودة موارد المياه.

ببلدان أخرى
نخفضمقارنة
تبلغالقدرة اإلج ماليةللمواردالمائيةالمعبأةفيتونس  4.،كم  3/سنة ،من ها  4.6كم  3/سنة .وهذا م
فيالمناخ) مثلالمغرب ( 25كم  3/سنة) والجزائر ( 10كم/3سنة) ومصر (  5،كم  3/سنة) .معظ م هذهالمواردالمائية
مماثلة (
3
3
لجوفية .مع
تأتي منالمياه ا
تجددة ) 2.0 .(Besbes, 2013كم ()٪55تتكون منالمياهالسطحية و 2.1كم ()٪45
اخلية وم
د
التيتبلغ  577م /3عام /ساكن) (الجمعية
بسعة  4،7م  3/سنة /عام (،)2715فإنالبلدأقل من عتبة اإلج هادالمائي (
فرالمياه
توا
الوطنية الست الل وتوزيعالمياه .)2716،
 .1.1.1الهطول
تناقص منالشمال إلىالجنوب ومنالشرق إلىالغرببمتوسط
يتميز هطول األمطاربتغير مكاني وزماني مهمللغاية،ف هوي
تتزايد
بي).
فيقبليفي الجنوب –الغر
غربي) إلى  68ملم (
في عين در اهمفيالشمالال
هطول األمطارالسنوي  1568ملم (
لشرق من هافي
قليميةتدريجي اً منالشمال إلىالجنوب من  ٪28إلى ٪58بينماتكونأقوىفي ا
معامالتالتغير اإل
الغرب)( (Sethom and Kassab, 1981أنظرالشكل )0
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لتونس
الشكل  0خريطةمتوسط هطول ألمطارالسنوي

 .1.1.1االنهار
كثافة متزايدة منالجنوب إلىالشمال ومنالشرق إلىالغرب  ،معن هر مجردا،ن هرلبالد
افيةب
تتميزالشبكةالهيدروغر
توفير معظمالمياهالسطحية من األحواضالش مالية،
يتم
ئيسيبمتوسطسنوييصل إلى 1مليار متر مكعبفيالسنة.
الر
3
كيلومتر مكعب =  1مليار متر مكعب) (انظرالشكل .)6
بمتوسط مسا همةسنويةتبلغ  2،7كم 1(.
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فيةومستجمعات المياه)
الشبكةالهيدروغرا
لتونس (
الشكل  6خريطةهيدرولوجية

 .1.1.1المياه الجوفية
الجوفية و  13،7مليون متر مكعب
ي بـ 2125مليونمتر مكعب من ها  045مليونمتر مكعب منالمياه
لجوفة
تقدر مواردالمياه ا
تجددة.
نها غير م
منالمياهالعميقة657 ،مليون متر مكعب م
مركز وجنوبال الد ،علىالرغم من كون اه قاحلة،تحتوي على معظمالمواردتحت األرض (٪ 65فيالمجموع) .وهيتتميز
بشكلضعيف.وقد م َّ
كنت هذه
تجددة
يقة والم
لجوفيةالع م
التيتؤويها شبكات طبقاتالمياه ا
لجوفية
نيات م همة من مواردالمياه ا
بإمكا
ً
كتار من األراضيالمروية
فةمساحت ها على مدى  37عاما ،من  15777إلى  36777ه
المناطق منطقةالواحات من مضاع
لجوفية ب 2.1كم  3/سنة (انظرالشكل .)17
(.)MARHP, 2015تقدر مواردالمياه ا
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فيةفيتونس
الشكل  18خريطةللمواردالمائية الجو

 .1.1.1الطلب والعرض على المياه
استخدام المياه
لشرب إلى  ٪ 11الستخدام
قسم جزءمياه ا
لشرب .وين
تستخدم لمياه ا
فيتونس،تستخدم الزراعة  ٪،3منالمواردالمائية ،و ٪10
سياحة (انظرالشكل .)11
لصناعة و ٪ 1لل
المنزلي ،و ٪ 5ل
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Use (%) by :

11 %

5%

1%

Tourism
Industry
Domestic
Agriculture

83 %

الشكل 11توزيعالطلبعلى المياهلكلقطاعفيتونس

تخدم  ٪05من هذا الحجم
لشربفيتونس حوالي 457مليونمتر مكع  ،من خالل 2،027،777مشترك.يس
لغ است الكمياه ا
يب
سياحة وغيرها) (انظر
لصناعة وال
ي في قطاعات أخرى (ا
الباق
لﻸغراضالمنزلي من خالل  ٪55منالمشتركين.يتم استخدام
الشكل  12و (13

بين عامي  ١٣٢٢و ١٣٢٥فيتونس
والفوترة ومعدالتتغير ها
لكة
الشكل ٢١توزيع حجممياهالشربالمسته

ي تونس
تركين وم دالتتغير همبين عامي  2714و 2715ف
الشكل 13عدد المش
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مياه الشرب والصرف الصحي في تونس

مكنت سياسة مياه الشرب والصرف الصحي التونسية البالد من تحقيق أعلى معدل وصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي
في بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط ،من خالل سياستها للبنية التحتية (انظر الجدول  ٪91 .)2من سكان الحضر و ٪31من
سكان الريف يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة (المكتب الوطني للصرف الصحي .)1123 ،في نهاية عام ،1111
كان الوصول إلى مياه الشرب شبه عالمي في تونس ،ويقترب من  ٪ 211في المناطق الحضرية و ٪ 91في المناطق الريفية.
كما توفر تونس مياه شرب ذات نوعية جيدة على مدار العام (الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.)1121 ،

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

المياه
الصرف الصحي

مصدر محسنلمياهالشرب
معدل اتصاالت البيوت (الشبكة)
تحسين الصرف الصحي
البالوعات

المناطق الحضرية (% 31
من السكان)
%66
%62
%69
%75

المناطق الريفية (%13
من السكان)
%02
%30
%95
%2

المجموع
%63
%72
%05
%26

تعرفة المياه لالستخدامات المختلفة
اعتمدت الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه تعرفة مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي بين عامي  1121و،1123
حافظت الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه على نفس نظام التعرفة المعتمد في عام  .1121ويتﺄلف هذا النظام من سبع
شرائح استهالك فصلية وثغرة  1.1مرة بين أعلى تعريفة وأقل تعريفة .يتم عرض التعريفات لكل ربع االستهالك الفصلي أدناه
(انظر الشكل .)21

الﺸﻜل  ٠٢ﺘعرﻴفات ﻤﻴاه الﺸرب في ﺘوﻨس في عام ( ٤١٠٢الجمعية الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.)1121 ،
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في عام ،2817قامتالجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياهبزيادةتعرفاتاست الك مياهالشرب،نتيجةلزيادةتكاليف
فةتعبئة ونقلالمياهللمشتركين .وتتناسب الزيادةالجديدةفي عام  2817مع االست الك (انظرالشكل .)15
تكل
صيانةالشبكة ،و

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

 .1.1.3المياه العادمة
بشبكة الصرف الصحي هو ٪57.3في عام .2716في مواج هة حالةندرةالمياهفيتونس،قامتالجمعية
متوسط معدل االتصال
لشرب والصرف الصحي عدة مراتبعدثورة 14يناير .2711في
فة است الكمياه ا
بزيادةتعري
الوطنية الست الل وتوزيعالمياه
فادة
فة ذاتالحدين والذييسمحللمشترك باالست
فاظ علىنظامالتعري
يفات ها معالح
ينايرفي عام ،2715قامتالجمعيوبتنقيحتعر
فيةتطبيقه.
عيرللمكتبالوطنيللصرفالصحي وكي
تس
لشكل 16أدناه أحدثنظام
فةبحدأقصى.يوضح ا
منتعري
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تغالل وتوزيع المياه)2716 ،
ي تونس(الجمعية الوطنية الس
لصحيف
ت الصرف ا
يفا
الشكل :16تعر

 .1.1.3التحديات
شح المياه

متلكالسكان
كثافة سكانية حوالي 66نسمة /كم 2ومعدلتحضر ..٪66ي
يتجاوز عدد سكانتونس 11مليوننسمة،بمتوسط
نخفضللغايةمقارنة
نسبة 4،7متر مكعب/نسمة /عام .هذاالمعدل م
موارد حجم ها 4.،مليارمتر مكعب منالمواردالمائية،ب
فقر وعتبة شح
نسية عن خطال
نسبةالتو
التيتبلغ  1،077م /3عام (حمزة .)2714 ،وتقلال
بالحد األدنى منالوضعالمائي المريح
المياه (حمزة( )2714 ،انظرالشكل .)10
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البحرالمتوسط ()2812 ¡ÍãÒÉ
بلدان
بعض
نسبةالمئوية (م/3نسمة/سنة)ل
الشكل 17ال
التباين الجغرافي بين توافر المياه واستهالكها

فرالمياه
جغرافيافيتوا
توفرة عن وجودالمواردالمائية واالست الك ،يمكن االستنتاجبأن هناكتباينًا
ياناتالم
واستناداً إلىالب
تير،
نس
كثافةالسكانيةالعالية ،مثل حالةال م
(الكمية والنوعية) وتوزيعالسكانفيتونس (انظرالشكل . )1،المناطقالساحلية ذاتال
في شمال غرب وسط وجنوبال الدتمثل أكثر من  ٪07من
فضة
كثافةالسكانيةالمنخ
فقيرةفيالمياه،في حين أنالمناطق ذاتال
التيتتجاوز  1777ممفيالسنة،في حين أن
مواردالمياهالمعبأة.الشمال غنيبالمياهالسطحية،نتيج ة هطول األمطارالغزيرة
لساحلفيتونس ،وال
لجوفية .الحالةالنموذجي ة هي منطقة ا
تياطيات كبيرة منالمياه ا
بية اولوسطىتحتويعلى اح
المناطقالجنو
ً
فةللغاية .واستناداإلى
فضة وذاتنوعية رديئة،في حين أنالسكان كثي
تير ،حيثالمواردالمائية منخ
نس
سيما منطقةال م
يناريوهات والتقديرات الخاصةبتعبئةالمواردالمائةي حتى عام  2727من قبلالجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياه،بمافي
الس
ً
تستمرتونسفي
فترة من قبلالمع هدالوطن لإلحصاء ،منالمتوقع أن
فسال
ذلك السياق المناخي ،مقارن ةبتقديرات السكانلن
نسية عن طرق أخرى إلمدادالمياه
بحثالحكومةالتو
مواج هة احلة ندرةالمياه إذالمت
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نستير وتونس ()2812
فرالمواردالمائيةوالسكانفي الم
بينتوا
الشكل 10العالقة

التقصير المؤسسي
ؤولياتوسلطةصنعالقرار،تظهر حدو دها.يظل الجمود المؤسسيقوياً وال
كما أن حوكمةالقطاع،القائمة على مركزية قويةللمس
تقرار
تحول الديمقراطي،فإن غياب االس
لسلطاتالتونسيةبوضوح .علىالرغم منال
التيتشعرب ها ا
حاجة ملحة لإل الحات
سياساتالمياه،في حين أدتالضغوط االجتماعيةالقوية إلى أزمةبدالً من اإلدارة
الحكومي حال دونتطوير رؤيةاستراتيجية ل
لوقائيةللقطاع.
ا
البحر
تقليدية لمثتحلية مياه
تقليدية وحشدالموارد غير ال
تند االستراتيجيةالوطنيةللمياه اآلن إلىاقتصادياتالمواردال
توس
لحلول لنقل المواردالمائية منالشمال إلى
فة ،وأظ هرت ا
قل كل
واستخدامالمياهالعادمةالمعالجة.استخدمتالموارد األس هل واأل
فات المستقبلية المزيد من االستثمارات والدراسات األكثرتعقيدًا والتكنولوجيا األكثرتقد ًما.
الجنوب حدو دها.ستتطلب اإلضا
عقبات أمام مشاركة القطاع الخاص
فكير أيضا ًفي إطار إدارة المياهوالدور الذييمكن أنتلعبه مشاركةالقطاع
فرالوضعالحالي إلعادة إلعمار مابعدالثورةفرصةفريدةللت
يو
تصاديةالجديدةللبالد ،هناك
الخاصفيتطويرقطاع المياه .سبب إعادةصياغة اإلطارالتشريعيوالتأمالتالمستمرة حول نماذجالتنمية الق
تستلزم هاقبلاتخاذالخيارات ذاتالصلة.
تي
سسيةوالتنظيميةال
تيجيةقطاع المياهفيمايتعلق االحتياجاتالمؤ
فكيرفياسترا
حاجةإلىالت

توفير خدماتالمياه والصرف الصحيفيال الد .ال
ثقاف اإلدارية وطرائق
ييرال
تطلبتغ
ومع ذلك،فإن إشراكالقطاعالخاصي
الشفافية ،سالمة عملية
يين ،وتطوري آليات
مشغلينالحال
الية وصنعالقرار لل
يمكن أنيحدثذلك دونتعزيز االسقالليةالم
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فيذ األدواتالقائمة،
فاقالعام .كمايجب إعادةفحصبعض وظائفتنظيمالخدماتفي منطقالكفاءةفيتن
تحسين اإلن
نية و
الميزا
عزيزالجدوىال ماليةللقطاع.
السلطات أيضاالعمل علىت
توجهنحوالع الء.يجب على
وتنظيم اإلجراءاتوزيادةال
نوعية المياه
متاح فقط؛لمتك ن هناكبياناتمتاحة لمعايير جودةالمياه
يانات عنالملوحة كانت ة
نوعيةالمواردالمائيةفيتونس متوسطة.الب
قليمية (انظرالشكل .)15فقط  ٪ 52منالمواردالمائيةلدي هاملوحة
تالفات اإل
بيا ،معبعض اال
األخر  .هذهالملوحة عاليةنس
تقعفي
قليمي كبير ٪،6 :منالمواردالمائيةالجيدةالنوعية
تفاوت إ
أقل من  1.5غرا /م لتر.يتميزتوزيعملوحةالمواردالمائيةب
شمالال الد(الجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياه).
نسبةللمياهالسطحية ٪37 ،منالمياهلدي هاملوحةتزيد عن  1.5غ /م لتر و  ٪07منالمياهلدي هاملوحةأقل من / 1.5غملتر،
بل
ا
لجوفية،فان ٪ ٠٠لدي ها
بيرة لتونس) .أ مابالنسبةللمياه ا
لسدودالك
فيالوسط ،و ٪57فيالشمال (ا
تقعفيالجنوب و
 ٪17من ها
يتمتوزيع
لتر.
لتر و ٪ ١٥لهملوحة أقل من  ٢،٥غم/
ملوحةتزيد عن  ٠غم/لتر٪ ٢١ ،لدي هاملوحةتتراوحبين  ٢و  ٠غرام/
نسبة لمنطقةدراسةالحالة،في
بل
لجوفيةالش مالية .أما ا
بقاتالمياه ا
نسبة ٪ 47فيالجنوب والوسط ،و ٪ 67في ط
هذا األخيرب
يتراوح من  1إلى 0م/غ لترفي
لتر .و
يتراوحبشكل عامبين  3غ /م لتر و  5غم/
تير،فإن متوسطملوحةالمياه
نس
منطقةال م
يقة (لهاللي.)2715 ،
بقاتالصخريةالع م
الجوفية ومن  1إلى 6م/غ لترفيالط
بقاتالمائية
الط
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فيلجودة مواردالمياهفيتونس (ال اللي)2715 ،
لشكل  16التوزيعالجغرا
ا

 .1.1.3حوكمة المياه
السياسات واالستراتيجيات

تياجات ها م ن هذاالمصدر
ياسة لتعبئةالموارد علىالمدىالقصير والطويل لتلبية اح
في س
نظراًللبيئةالمائيةالصعبة ،شرعتتونس
ً
ضابسياسة زراعية ،نظراللعالقة الوثيقةبينالمياه
ينات.ترتبط هذهالس
تسع
نيات ،وخاصةفي أوائلال
الحيوي،منذالسبعي
ياسة أي ً
كثر من  ٪57من إمكانات مواردالتعبئة
التي مكنت منتعبئة أ
ات لحشدالمواردالمائية ،و
نس استراتيجي
والزراعة .وقد وضعتتو
تشييد 34سداً (سعة أكبر من  5م234 ، )3سداً من التالل (سعة من  1إلى  5م،77 ،)3بحيرةبحيرات
فين هاية  ،2712من الل
التيبنيتفيغضون ذلك،فإن معدلالتعبئة سيكون
فيذالهياكل
كثر من  177ألفبئراًوآبار مياه مج هزة ( معتن
(أقل من  1م )3وأ
حوالي ٪ 55في عام ( 2715حمزة.)2714 ،
ياسةالمياهفيتونسبثالث مراحل (حمزة 2775 ،و:)2714
مرت س
تقليدية مثل الخزانات
تي حدثتفي هاتعبئةالمواردالمائية من خاللالوسائلال
الفترةال
 يمكن اعتبارالمرحلةألولىعلى أن ها
لسطحية
فية أو ا
الجو
ات الموارد المائية )(PREمن خالل اآلبار وأجهزة
قر العشرين :كان الهدف هوتعبئة  ٪،5من إمكان
ثانيفي الن
 المرحلة ال ة
ً
ير شبكاتقياس ومراقب ة موارد المياه ،وبناء 21سدا ،و 273منسدود المنحدرات ،و 5، 7من
س الضغط ،وتحسين وتطو
قيا
بحيرات المنحدرات.
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تيجي ة
تيجية متوسطة األجل ( )2838و ()2استرا
تألف من ()1استرا
تيتبدأفيبدايةالقرنالحاديوالعشرين:ت
ثالثة ال
 المرحلة ال
تقالإلى إدارة
تينشأت عنفكرة أنالنهج المتبع كان حدود وأن منالضروري الن
يلة ألجل (مشروع المياه ،)2858وال
طو
المياه،علىأساس مفهوم إلدارةالمتكاملةللمواردالمائية (.)IWRM
تيجيات مائية:
تمتعريفثالثاسترا



االستراتيجية األولى (:)2777-1557تحديدزيادةنموالتوريداتكأولوية ،مما أدى إلىتحقيق مايلي:






21سد كبير لتعبئة 1502مليونمتر مكعب
273سد و1777بركة منحدرات لتعبئة 203مليونمتر مكعب
فرة عميقة لتعبئة 1120مليونمتر مكعب.
 1157ح
بئرسطحي لتعبئة 047مليونمتر مكعب.
175,777

بئبلغت ٪،0. 5فين هاية عام 2774مقارنة
وقد جمعت هذه اإلجراءات 4.760مليارمتر مكعب منالمياه ،وهو مايمثلنسبةتعة
نسبة ٪67في عام .1557
ب
تعبئةالمواردالمائية،بهدف جمع  ٪68من إمكاناتالموارد
يليةل
تيجيةتكم
نية ( :)2711 – 2771هذهاسترا
يجيالثا
 االسترات ة
يفية ،وتحسين جودة
المائية ،وزيادة المناطقالمرويةإلى  285.888هكتار،والوصولإلى  ٪67من إمدادات مياهالشرب الر
نتج عنه:
إمدادات المياه ،لمياهالشربفي المناطق الحضرية إلى أقل من  1.5غرام/لترالملوحة.

بناء 11سداًضخما ً و 57سداً من التالل
لشرب وضمان
تحسين جودة مياه ا
ياه في األعمالالمائية،
 الترابطبينالسدودالكبيرة (موازنة أرصدةالم
صفاقس)في
تير،المهدية و
نس
إمداداتالمياه إلىالعاصمة (تونس) والمدنالساحليةالكبرى (سوسة،ال م
فاف).
أوقاتالج



تيجية متوسطة
تضمنالسترا
فريقي)2819 ،ت
فق المياه أل
ثة :متوسط ألجل  2838وطويل األجل  ( 2858مر
االستراتيجيةالثال
ألجللقطاع المياه  2838مايلي:

فيذ)
 إنشاءقاعدةقانونيةتقييمية:قانونالمياه  -انظرأدنها (قيدالتن
قليدية (447مليونمتر مكعب)
ياه غيرالت
 استخدامالم
تحليةالمياهالمالحة والمياهال مالحة (45مليونمتر مكعب)
ئية (277مليونمتر مكعب)
بقاتالما
تغذية االصطناعيةللط
 ال
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قوانين المياه
القانون رقم 16-05المؤرخفي  31آذار
األداةالقانونية األساسية إلدارةالمياهفيتونس هيقانونالمياهالصادر عام ( 1505
تحديفي مواج هة قطاعالمياه ،والسيما
ثير من أحكام هذهالمدونة ومواج هةال
 1505والمعدل عدة مرات) .ويلزمتناولالك
المحافظة علىالموارد ،والتوزيعالعادل ،والحاجة إلى مشاركةفعالةللمستخدمين ،وإدارة حاالت التطرفالمناخي ،والحاجة
المتزايدة إلىالمعلومات،التدريب،الخ
يا يدرس جميعالتحديات إلىالحكومةفي عام  .2714ومنبين االبتكارات الرئيسةي لقانونالمياه
تقديممشروعقانون جديدللم ه
تم
لجديد:
ا








ئي العام االصطناعي وتنظيمه
قطاع الما
إدخال مفهومال
النوعيةلموارد المياه مع المجال الهيدروليكي العام؛
التحكمالكمية و
دمجنقاط
إنتاجالمعلوماتالعلمية التخاذالقراروالرصد؛
والجفاف)؛
يضانات
فةال(ف
إدارة ألحداث المتطر
قليميةوالمحليةفيصنعالقرار؛
مشاركةالمجتمع المدنيوالمجالس إل
تقليدي ة.
تخدام المياه غيرال
تشجيعاس
بينالقطاعينالعاموالخاص؛
تشجيعالشراكات

الحفر غيرالمصرح
نية و
نفاذالقانونفيالمواقفالصعبة مثل االتصاالت غيرالقانو
تخصصات إل
نشاء لجنة متعددةال
 إ
به.

الخدمات العامة على المستوى الوطني
نتان
ئية والثروةالسمكية .هذا األخيريساعده لج
فيتونس،تتم إدارةالقطاعالمائيالعامنمقبل وزارة الزراعة والمواردالما
ئية والثروةالسمكية:)2711 ،
(وزارة الزراعة والمواردالما
تشاري
 المجلسالوطنيللمياه )(CNEبدور االس
 هيئة القطاع المائي العام
ئية والثروة
وفقا ألحكامالمرسومرقم 228-2881المؤرخ 13شباط/فبراير ، 2881يكونتنظيم وزارة الزراعة والمواردالما
السمكية علىالنحوالتالي:
 الوزير
 وزير الدولة لشؤون الصيد
 مجلس الوزراء
 االمين العام
 التفتيش العام
 الخدمات المشتركة
 الخدمات التقنية
تغاللوتوزيع المياه،قطاع المياه
 الخدمات اإلقليمية :وتشمل على المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية،الجمعيةالوطنية الس
القناةالشماليةوشركةتزويد المياه.
العام ،و

يئات
الجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياه و المفوضية االقليمية للتنمية الزراعية والمكتبالوطنيللصرف الصحي .هيال ه
مسؤولة عن قطاعالمياه.تقومالجمعيةالوطنية الستغالل وتوزيعالمياهبإدارة مياهالشرب ،وتقوم إدارة المفوضية
يسيةال
الرئ
صحي بإدارة ومعالجة مياهالصرفالصحي.
االقليمية للتنمية الزراعيةبإدارةمياه الري ،وتقومشركةالمكتبالوطنيللصرف ال
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ص في إدارة قطاعالمياهالعام (المرسوم رقم -427
تخص ة
السمكية،تشاركأربع إدارات م
ئية و
في وزارة الزراعة والمواردالما
فبراير :)2771
2771المؤرخ 13





اإلدارةالعامةللمواردالمائية
فية واست اللالمياه
اإلدارةالعامةللهندسة الري
للسدود واألعمال المائيةالكبيرة
اإلدارةالعامة
فظ ها
اإلدارةالعا مة لتنمية األراضي الزراعية وح

ى في قطاعالمياه:
تشارك الث وزارات أخر




يئة والتنميةالمحلية:تت خل من خالل اإلدارةالعامةللبيئة وجودةالحياة والمكتب الوطنيللصرفالصحي
وزارةالب
نولوجياالبيئة.
يئة ومركزتونسالدولي لتك
والوكالةالوطنية لحمايةالب
للوازم
وزارةالمعدات وا
وزارةالصحةالعامة

الخدمات العامة على المستوى اإلقليمي
قليميةللتنمية الزراعيةفي ﮐل
قبلمفوضية إ
السمكية من
ئية و
يتمتمثيل وزارة الزراعة والمواردالما
قليمي،
علﯽ الصعيد اإل
حافظ ة .وهيمسؤولة عنالسياسة الزراعيةالوطنية علىمستوىالمحافظة.
م
تحتإشراف وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية،تلعب المؤسسات العامة اإلقليمية المستقلة األخرى دوراً هاماًللغايةفي
إدارةالمياه:
لديات) والقرى
لشربفيالمدن (الب
 الجمعيةالوطنية الست اللالمياه وتوزيع ها:مسؤولة عن است الل وتوزيعمياه ا
فية)
(المناطق الري
في شمال ووسطتونس
بير مننظام إمداداتالمياه
مسؤولة عن جزء ك
الشمالية وشركة إمدادات المياه:ال
 القناة
الحفرالعامة وغيرها
 مكتبالمسحالمائي:مسؤول عنبرامج
مشاركة القطاع الخاص
توصيات
تقديمال
ذلك ،تم
كيز علىالور األساسيللج هةالمنظمة.فيمايتعلقب
كثرللتر
فنية األ
فس ها منالم هامال
فيفن
يمكنللدولةتخ
يسيةالتالية:
الرئ
السدود ،وأنظمةالنقل ،وما إلىذلك)بواسطة
فيذ لالمركزةي في إدارةالهياكلالهيدروليكية ،وإدارةالهياكلال هامة (
يمكنتن
تخصصة
شركات أو منظمات عامة م
تحملوامسؤولية إنجاز األعمال والمعداتالصغيرة.
مشغلين منالقطاع الخاص أني
يمكنلل
لرأس مالية وغيرها .وتوكل
نية وتوريدالسلع ا
صة باألعمالالمد
لشركاتالخا
تعهدالجمعيةالوطنية الست اللالمياه وتوزيع هاإلى ا
فوالجمعيةالوطنية الست اللالمياه وتوزيع ها.تُع هد االتصاالت
ف ذها موظ
التيين
تشارية أو
لشركات االس
هذه الدراسات إلى ا
تشغيل الخاصة ( %0،.4في عام ( 2715الجمعيةالوطنية الست اللالمياه وتوزيعها،
لى شركاتال
ك أساسي إ
بشل
الخاصة
))2715
ألكثر نم عشر سنوات ،كانال مكتبالوطنيللصرفالصحي مهتما ًبمشاركة القطاع الخاصفيتشغيل أنشطة الصرف الصحي.
بكة (المكتبالوطنيللصرفالصحي،
لخاص بـ  16خطوة ،و 133محطةضخ و 3477كم منالش
فيالمجموع،يعملالقطاع ا
.)2715
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 .1.1الزراعة
 .1.1.1أرقام عامة
لصيد
ضافة إلى ا
نس قطاعاقتصادي مهم جدا .وهويولد مابين  ٪،.5و  ٪12نم الناتجالمحلي اإلجمالي(باإل
الزراعةفيتو
ئية والثروةالسمكية.)2715 ،
( ٪)1وصناعة األغذية الزراعية ( ،)٪2ويمثل  ٪15منالع مالة (وزارة الزراعة والمواردالما
ينات
ال في الزراعة منذالست
فضتالع مة
نسبة  ٪11منالبضائع .انخ
دفوعاتللصادراتب
 ٪22منالقوىالعاملة وينظم ميزانالم
نساء  ٪ 34منالقوىالعامل ة الزراعية
التيتمثل  ٪46من السكان) ،لكنتوظيف اإلناث ظل كبي ًرا.في عام ،2775مثلتال
(
(المع هدالوطني لﻸحصاء.)2714 ،
تخدمفي
تس
كتار من األراضيالمزروعة (
قسمة إلى 5مليو ن ه
كتار م
تقدر بحوالي  17اليي ن ه
تغطي األراضي الزراعيةمساحة
غابات .الجزء األكبر من األراضي الصالحة
كتار منال
كتارللمراعيومليو ن ه
الحقلية واألشجار) ،و 4اليي ن ه
المحاصيل
كتار (وزارة الزراعة والموارد
للزراع ة هو ملك خاصويديره  516،777مزارع.تغطيالمناطقالمج هزةللري  427،777ه
ئية والثروةالسمكية) علىالرغم من أن هاتمثل ٪،فقط منالمساحة الزراعيةالصالحلالستعمال ،إال أ ن هذاالقطاعالمروي
الما
يس اهمبنسبة  ٪35من إجماليالقيمة الزراعية (المع هدالوطني لﻸحصاء( .)2714 ،انظر الجدول )2
ضي فيتونس )(Lucchesi & Kong, 2009 and Saidi & all, 2010
تخدام األرا
الجدول 2توزيع مساحة اس
المساحة
193918

كم2

المنطقة المائية
%5

المناطق المزروعة
%32

المناطقالحضرية
%8.5

الغابات
12%

االراضي غير مستغلة
50.5%

كتار من األراضيالمزروعة )،(Lucchesi & Kong, 2009 and Saidi & all, 2010فإن 1.6
نسبة إلى 5مليو ن ه
بل
أما ا
بشكل
القاسيفي وادي وادي مدردا)1.6 ،مليون من أجل زراعةأشجار الزيتون (
يون تزرعللحبوب (معظم ها منالقمح
مل
تغلة،تحتلالصحراء مابين
ضي غيرالمس
صفاقس) (انظرالشكل .)27في األرا
لساحلالتونسي ومحافظة
ئيسيفي منطقة ا
ر
فاف (عمو ًما منطقة جنوب إيسو هيت  177مم) أو خصائصالمناظرالطبيعية (عادت
 ٪33و  ٪47من األرض اعتمادًا على الج
إلىالعرقالشرقيالكبير).

الشكل 28توزيع مساحة ألراضيالزراعية (وزارةالزراعةوالمواردالمائيةوالثروةالسمكية)2715 ،

 .1.1.1اإلنتاج الزراعي
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واألغنا في قطاعالثروة
م
مضيات
الشعير) والزيتون والتمر والح
يسيةفيتونس هيالحبوب (القمح و
المنتجات الزراعية الرئ
ﮐبير
بشﮐل
يتون و مواعيد النخيلالموج هةللتصدير
الحيوانية (انظرالشكل . )21إنقطاع الز

 .1.1.1الري

ي تونس(وزارة الزراعةوالموارد المائيةوالسمكية)2715 ،
تاج الزراعيف
الشكل  21إلن

تغلب على
لطلب علىالمياهفي تونس من إمدادات ها ) .(MARH, 1998لل
في عام  ،2737منالمتوقع أنيتجاوز إج مالي ا
كثر من  ٪ ،7من إج مالي إمداداتالمياه
تهلك حاليا أ
تحسينالقطاع الزراعيالذييس
بغي اتخاذالعديد منالتدابير ل
نقصالمياه،ين
فاظ على المياه داخلالقطاع الزراعي.
تحسينالري أمرأساسيفيالح
في تونس.ولذلكفإن
نتاج الزراعي ،و
التحتلالمناطقالمرويةفيتونسسوى  ٪0من إجماليالمساحة الزراعية،ولكن هاتولد  ٪35منقيمة اإل
نيات منالقرن
نيات والثماني
 ٪28من الصادرات الزراعية و  ٪27منالع مالة الزراعية ) .(Al Atiri R., 2007اللالسبعي
تشجيع الزراعةالمروية وتطوير البنية
التيت هدف إلى
نسيةاستثمار كميات كبيرة منالموارد
الماضي،حاولتالحكومةالتو
فيالواقع،بينالعامين  1671و ،1668شكل االستثمارالعامفيشبكاتالمياهنسبة
تحتيةلنظامالمياه والمحيطالعامالمروي .
ال
قير.)1665 ،
 ٪28من إجمالي االستثمارفي الزراعة (ش
لصناعية
منافسةبينالقطاعات ا
بسرعة وال
يتزايد عد دهم
بالسكان الذين
لطلب علىالمياهالمرتبطة
بالتاليفإنالزيادةفي ا
و
تحسينالقطاع الزراعي (Thabet,
تزيد من الحاجة إلى إدارةأفضلللمواردفيمايتعلقب
سياحية والزراعية،
والمنزلية وال
)2003
 .1.1.1الزراعات الصناعية
نسي االقتصادي واالجتماعي لتونس.في الواقع،تعتبر الزراعة
تبر صناعة األغذية الزراعية ذات أهمية استراتيجية لتنميةال
تع
يسيينفيالثروةالوطنية لتونس ،حيثتمثل مايقرب من  ٪ 15.0نم الناتجالمحلي
وصناع ة األغذية الزراعية معا المساهمين الرئ
اإلجمالي .ويوظفالقطاع حوالي ٪1،.5من سكانال الد ،ويمثل  ٪5.0من إج مالي قيمة الصادرات.
تسعينات م خالل وضع خطط مدتها خمس سنواتتهدف إلى
سياسيالقوي منذال
فادقطاع األغذية الزراعية منالدعمال
است
ضافة إلى أموالالمعونةالمخصص ة
لصناعية .وقدساهم تحرير األسواق في أواخرالثمانينات،باإل
تحقيقالتنمية الزراعية وا
نتجاتالحبوب والثروة
فر م
تحسينتوا
بالتالي ،أدىذلك إلى
ير في استمرارالنمو الزراعي .و
نتاج الزراعي والتنمية والتصد ،
إل
ونسي من إطارتنموي جذاب ،السيما
فيد قطاع األغذية الزراعيةالت
فط وضمان االستقاللالغذائيلتونس .كمايست
نية والن
الحيوا
التيتقوم بأعمالفيال الد.تحتل الدولة موقعًا استراتيجيًا كبوابة ألوروبا ،ممايمكن ها من إقامة روابط
لشركات األجنبية
نسبة ل
بل
ا
لشرق األوسط.
قيا وا
فري
مباشرة مع إ
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 .1.1.3االستيراد والتصدير
تحسين إمداداتالغذاءفيال الد .ونتيجةلذلك ،زادت عائداتالتصدير
بالتالي
بشكلأسرع منالسكان  ،و
نتاج الزراعي
نما اإل
السمكية.)2711 ،
ئية و
تحسن معدلتغطيةالوارداتحسبالصادرات (وزارةالزراعة والمواردالما
و
 .3.4.3الثروة الحيوانية
كثر من  ٪ 4منالناتجالمحلي اإلجماليلل الدفي عام ،2775
تمثلالثروةالحيوانية  ٪ 47منقيمةالقطاع الزراعي ،وبالتالي أ
نتاجالدواجن واأللبان.
فعتباطراد منذ عام 1557بمعدلنمو سنويقدره .٪ 4.1ويرجع هذاالنمو إلىالزيادةفي إ
حيث ارت
نتاج
لى سبيلالمثال؛تكاليف الرعايةالحيوانية،تمول محطات جمع وإ
كثافة منالحكومة ع
قطاعالثروةالحيوانية ،المدعومب
لطلبالمحلي والصادرات إلىالبلدانالمجاورة.
توفت مجموع ا
األلبانالوطنية من قبل الدولةقداس
 .3.4.3السياسات والتشريعات
السياسات واالستراتيجيات
لتدخالتعلى هياكل
يسي علىنوعين منالدخالت:التدخلفي األسعار و
بشكل رئ
ياسة الزراعيةفيتونس
تستند أسسالس
تحسين اإلمدادات الزراعية
يرة في اإلنتاج و
بير ،مثلالزيادةالكب
ونسي منتحقيقتقدم ك
نتاج .مكننموذجالتنمية الزراعيةالت
اإل
والغذائية .ومع ذلك ،أظهرت عمليةالتنمي عالماتالهشاشة واألزمةالدولةي في عامي 277، -2770التي هزت األسواق
يكليةللنموذج.
كشف عنالقيودال ه
للمنتجات الزراعية والغذائية خدمتلل
ب يلي:
ياس ة الزراعيةفيتونستتميزما
الس





بناء حجة منطقي ة
الحاديعشرة والثاةنيعشر محدثة ومبيةن فيمابين ها
المحاور االستراتيجيةللخطة ة
سياساتالعامة األخرى
ياسات الزراعية وال
عزيزالتماسكبينالس
ت
دراج ف االقتصادالعالمي
تحمك في اإل
ال

توج هات اإلستراتيجية:
يسية منال
تمتحديد الثفئات رئ
الفاعلة
نسيقالج هات
ؤسسي وت
 تحسين اإلطارالم
وفيرالخدماتالعام ة
 تحسينت
نس ف االقتصادالدولي
 تحسينتكاملتو
مجموعات التنمية الزراعية
تكلفهم
تشمل الك األراضي اولمستخدمين و
ياكل محلية شرعية ديمقراطية .وهي
فيتونس،تعتبر مجموعاتالتنمية الزراعي ة ه
فرط
لة بإدارة موارد طبيعية معين ة .ولديهم دور مهم ألنالمواردالطبيعية ،مثلالمياه والغابات والمراعي ،معرضة الست الل م
الدو
غيرالمناخ ،مماي هددبإحداثضرر اليمكن إ الحه (Aude-Annabelle, 2010).
تفاقمبسببآثارت
التيت
فيضانات ،و
لل
بحت هياكل أكثر ديمقراطيةتشارك
غابات والمراعي.فقد أص
يتم دمج مجموعاتالتنمية الزراعيةفينظام إدارةالمواردالمائية اول
لسلي مة لنظم
تحسي اإلدارة ا
نساء ،وتمثل مصالحالجميع .ويتمثلال هدفالمح د للدعمفي
بمفيذلكال
يع شرائحالسكان ،ا
فيها جم
لشرب من قبل مجموعاتالتنمية الزراعيةبطريقةمستدامة.
إمداداتمياه ا
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 .4البيانات التي تم جمعها في منطقة الدراسة
 .4.1المنطقة التجريبية
تحدها محافظات سوسة منالشمال،
ونسي.
لساحلالت
نستير ،وهي جزء من منطقة ا
نستي ر هي عاصمةمحافظةال م
مدينةال م
فظة المنستير إلى 13
يمتلمسافة  35كم .إداريا ً ،تنقسم محا
بساحل د
توسط إلىالشرق،
بيضال م
بحر األ
وال مهدي ة إلىالجنوب ،وال
تير (مدينة
نس
نستير إلىبلديتين:بلدية خنيس وبلديةال م
لدية و00تك الت (تجمعات) (انظرالشكل .)22ينقسم جزءال م
جزء و 31ب
نستير) (انظرالشكل  .)23هذا األخيريمثل مجالالدراسةل هذه الدراسة.
ال م
تير ،الذي
نس
ب خليجال م
باتجاه الجنو ،
بيضالمتوسط من الثة جوانب وتشكل،
بحر األ
تير هي شبه جزيرة محاطةبال
نس
مدينةال م
الممتلمسافة ستة
فر مناظر طبيعية متنوعة،بمافيذلكالشواطئالرملية والصخرية والجرف د
يمتد إلى راس ديماس .وهويو
تير،
نس
يع أنحاءالمحافظة ( الل زرمدين -بني حسان).فيبلديةال م
يبة والتتعدى  277مفي جم
افيا رت
كيلومتراتتقريبًا.الطبوغر
نستير (انظرالشكل .)24
تتراوحالتضاريسبين 7متر و57مترفي منحدرال م

الشكل  11خريطة الموقع لمحافظة المنستير :الطوبوغرافيا ) (DEMوحدود  21جزء
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نستير وخنيس
تي الم
بلدي
ترسيم حدود
الشكل 23

الشﮐل  :11منطقة ثالثية األبعاد لبلدية المونستير (صورة  ، )SRTMتظهر انحدار المنستير

نين وجميل موناستيت
بخة مك
بخة سيديالهاني) ،س
بن حسين(س
يسية :زرمين
تجمعات مائية رئ
تيرثالثة مس
نس
تنزف واليةال م
تس
ً
ً
فظة،
فةنسبيافي المحا
فيةكثي
تشكلبلدية المنستير جزءا من ها (انظر الشكل  .)25إنالشبكة الهيدروغرا
التي
(واديال الح)،
تير وامتدادالمنطق ةالحضرية (انظرالشكل .)26
نس
تير،بسببالتضاريسالمسطحة لمدينةال م
نس
ولكن ها غائبةتقريبا ًفيبلديةال م
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نستير
فظة الم
يافي محا
 DEMتظهرمستجمعات المه
)
فيةثالثي األبعاد (
يطالطبوغرا
 25الخر ة
الشكل :

نستير
فظة الم
يافي محا
ك توزيع المه
بة
الشكل – 26ش
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يتراوح معد ل هطول األمطار من  5ملمفييوليو إلى  45ملمفي
جافة.
بيضالمتوسطوشبهال
بحر األ
نستير هوال
مناخ مدينةال م
شتاء و  25درجة مئويةفي
يتراوح متوسط درجاتالحرارةبين  12درجة مئويةفيال
نايربمتوسط سنوييبلغ  337ملم.
ي
الصيف.المعدلالسنوي هو  1،.1درجة مئوية( .انظرالشكل )20

نستير
الشكل 27المتوسطالشهريلدرجةالحرارة و هطول ألمطارفي الم

يفيفي
فية غائبة منذالسبعينيات،على الرغم من وجود منظر ر
تير ٪177من سكانالحضر .كانتالبيئة الري
نس
تضمبلديةال م
لساحل
التي ميزت منطق ة ا
غابات) .ويرتبط هذابدرجةالتطور
شكل األراضيالزراعية (حقول الزيتون ،والمناطقالمروية اول
نسي بأكمل ها مذن فترةبورقيبة .وبالتالي،يمكن القول أن السكان والمجتمعفي المنستير متجانسيننسبياً.
التو
ينا
لدخيلة ومار
تير من  4مناطق مجتمعية.يحتوي على 57فندقاً ،مقسمة إلى الث مناطقسياحية(سكينز ،ا
تتكونبلديةالمنس
قيا.
فري
البحرفي أ
سياحية.لديها أول مرك عالجي للرعايةبمياه
ينزال
نستير) ومطار دوليبجوار منطقة سك
ال م
كنولوجياالحيوية،
ندسة،الطب،الت
العلوم ،اله
نستير (
خصصات الجامعيةفي جامعة الم
يضا مدينة جامعية معغالبيةالت
نستير هي أ
الم
ً
فية ،مع
ثقا
نستير هي مدينة
العلومفي وسط المدينة مكانالعقدالمؤتمراتعلى مدارالعام .الم
يدلة  ،مختبراتالبحوث  .)..يعتبرقصر
الص
نستير عدةشواطئتمتدعلى
تضم الم
لشباب ،المدينةالقديمة . )...
العلوم ،مراكز ا
نستير،قصر
فيةعلى مدارالسنة (رباط الم
ثقا
نشطةال
أل
نستير.قامت
 12كم (سكينز ومراده وكرايا ودخيلةوالشاطئ المنحدر )...والتالل والسهولوالجبالوالمنحدرالساحلي الضخملمدينة الم
نسي .كان الهدف من هذا المشروع هو ربط منطقة
بلغ 18مليون دينارتو
كلفةاستثماريةت
الفاليسبت
نستيربتأ هيلوتجديد هذه
بلدية الم
منطقةوسط المدينة.
السياحيةب
يلة
دخ
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تين رياضيتين
نستيرقاع
طق صناعية .كماتضمال م
قسمة إلى الث منا
نستير ليست مديةن صناعية ،ولكنلدي ها أعمالصغيرة ،م
ال م
يين (العمرانوسيدينصار) وغابة ساحلية ،علىمستوى منحدرالمنستير.
ستادأولمبي.يحتوي على محيطين مرو
داخليتين وا

 .1.1المعلومات الديموغرافية
محافظة المنستير
كثافة سكانية
في عام  ،)2716مع
بع ويبلغ عددسكان ها 562 677نسمة (
يلومتر مر
تير  1،715ك
نس
تبلغمساحةمحافظةال م
2
بيربين االجزاء والبلديات ،حيثيقل عدد سكان ها عن 277نسمة/
بشكل ك
كثافة
متوسطةتبلغ 545.4نسمة /كم  .وتتباي ن هذهال
قتي زرامدين وبن حسن ،ويصل عدد سكان ها إلى 15777نسمة  /كم 2في مدينةالمنستير.
كم2في منط
يس) له أعلى قيمة حيثيبلغ
تير وخن
لدياتالمنس
تير (ب
نس
يوضحتوزيعالسكانبين االجزاء (انظر األشكال  )25-2،أن جزءال م
2
نستير (1 607نسمة  /كم ) و 11277من سكانبلدية خنيس (1435
عدد سكانه 174،577نسمة ،مع 53377نسمةفيبلديةال م
نسمة /كم ( )2انظرالشكل .)37

نستير
فظة الم
لسكانيةلمحا
فة ا
لكثا
الشكل  20خريطة ا
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نستير
فظة الم
كان في االجزاءفي محا
الشكل :25توزعي الس

نسير
فظة المو
بلديات محا
وفقا ًل
 37توزعي السكان
الشكل :

بلدية المنستير
2
فع عدد السكان مؤخراً
تيرمساحة  55.575كم ويبلغ عدد سكانها حوالي 56،777نسمةفي عام  .2716وقد ارت
نس
تغطيبلديةال م
من ،4،577نسمةفي عام  2717إلى 56،777نسمةفي عام ( 2716انظرالشكل .)31
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فع عدد السكان مؤخراً
تيرمساحة  55.575كم  2ويبلغ عدد سكانها حوالي 56،777نسمةفي عام  .2716وقد ارت
نس
تغطيبلديةال م
من ،4،577نسمةفي عام  2717إلى 56،777نسمةفي عام ( 2716انظرالشكل .)31

نستير
بلدية الم
بين عامي  2818و 2815في
الشكل :31تطورالسكان

نسم في الصيف ا(لموسمالسياحي) .داخلالبلدية،
تقلبات الزمانيةالمكانية ،مع زيادة إلى  257،777ة
تيري ظهر
نس
عدد سكانبلديةال م
هيليا حوالي 37،777نسمة ،و مدينة  1ومدينة  2حوالي 15،777نسمة (انظرالشكل )32
بعسكينز و
لف سكانالمقاطعات األر
يخت

نستير
بلدية الم
منطقةفي
لمكا للسكانحسبال
الشكل 32التوزيع اني

تساوي (انظرالشكل .)33
بل
يتمتقسيم الذكور واإلناث منالسكان ا
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نستير وخنيس
تيال م
بلدي
بين
يشية اإلسكان
لسكان األسرالمع
الشكل 33مقارنة ا

 .1.1.1توزيع المجتمعات وخصائصها
المنظمات المجتمعية

وباستثناء العاصمة تونس ،فإن المنستير هي المحافظة الوحيدة والمدينة الوحيدة (البلدية) في تونس ،حيث يبلغ تعداد السكان  .٪211السكان من
الحضر .السكان في المنستير هم من الشباب نسبيا .أكثر من  ٪ 31من السكان تتراوح أعمارهم بين  11و  11سنة (انظر الشكل )11

الشكل  11توزيع السكان حسب الفئة العمرية في بلدية المنستير
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يع أنحاءالمحافظة (انظر
يش لﻸسرفي جم
يسية لظروفالمع ة
نستير ،استنادا إلىالمؤشرات الرئ
يشة مقبول جدافيال م
مستوىالمع
لشرب ٪ 55.4
لشرب ومعدلالك هرباء هي  ، ٪ 177ومعدلاتصال إلىنظاممياه ا
الشكل  .)35وتبين هذه أن معدل إمدادات مياه ا
ي لشبكاتالصرفالصحي هو ( ٪ ،5.4انظر الجدول .)3تُظ هرالمؤشرات االجتماعية
ومعدل االتصال إلىالمكتبالوطن
تحضرونللغاية
ي فإن سكان ها م
تل
تير ،وبالا
نس
يشية مواتيةللغايةفي معظمبلدياتال م
يسية ظروف مع
القتصادي ة الرئ

يشة األسرية
يسيةلظروفالمع
الشكل 35تطور المؤشراتالرئ
نستير )2812
بلدية الم
الجدول 3توزيعألسرحسب مصدر مياهالشرب (
إمدادات المياه ()%
يلومتر واحد
علىبعد أكثر من ك
منأقرب مصدر مياه مرتبطبـ

مصدر غير
مسيطر عليه

مصدر خاص او عام
آخر

مصدر عام أو
جمعية

0

0

0.1

0

تغالل
الجمعيةالوطنية الس
وتوزيع المياه

صنبور الماء

77.77

عدد األسر

17132

فربنيةتحتية ممتازةللمدارس والجامعات،بمافيذلك  20مدرس ةابتدائية
تفعللغاية ،معتوا
تير مر
نس
عليمال مدرسيفيال م
معدلالت
لياتوكلية.يبلغ عددال الب 27ألف طالبفيالقطاعالعام و 3777فيالقطاعالخاص.
درسة ثانوية و  17ك
و 27م
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201
2
201

Associations for the Local Units for Social Budget
financial
Thousand

Elderly people
reserved for
Receiving financial
aid in

8

201
2
201

Needy

Needy families

receiving

benefiting from free

Families benefiting
families
from discounted
financial

Number of disabled

نستير)(2012-2015
بلدية الم
الترقي الجتماعيفي
الشكل 39تطور مؤشرات

تخصصات
فى جامعي مع غالبيةال
تش
قطاع الرعايةالصحي ة هو أيضا متقدمللغاية سواءفيالقطاعالعام أوالخاص.يوجدمس
ً
ً
فال مركزا متقدمافي
فية والشبابية واألط
صائيفي عام .2715تحتل القطاعات الثقا
الطبية.يبلغ عدد األطباء  51عامالً و  377أخ
بتان عامتان ومكتبة
للشبابتضم 1142عض ًوا ،و 33جمعية رياضي ة مدنيةتضم  3677عضو ،ومكت
تير .هناك أربعةبيوت
نس
ال م
ثقافة.
لل

50

منظمات تنموية
نسبة إلىالمساحة اإلج مالية
بل
كثافةالحضرية عاليةللغاية ا
نستير مدينةمتحضرة .٪177ال
ك ما هو مبين عاله،تمثلبلدية ال م
باني
التجارية ،و م
فنادق ،واألعمال
ف الت ،وال
باني متعددةالطوابق ،وال
للبلدية .هناكنسيج حضري متنوعللغايةيتكون منال م
الخدمات والتجارة.
تج
قيلةالكبيرة.ين
تشكل ها 56شركةصغيرة .أدى الجانبالسياحيللمدينة إلىتجنبالصناعاتالث
لدىالبلدية منطةق صناعية
نسيج
ناعات في األساسال
تير عنتوظيف 4،60صاحب عمل ،موزعة على عدة أنواع منالص ،
نس
لصناعيفيال م
نسيج ا
ال
لجلود واألحذية (انظرالشكل  30والجدول )4
والمالبس ،وا

نستير (ايار )2817
بلدية الم
تيتوظف أكثر من  18أشخاصفي
الشركاتال
الشكل 37توزيع
نستير (ايار  IAA )*( )2710و IMCCVو IMMو IEEEو ICHو ITHو IBLAوICC
بلدية الم
وع الصناعةفي
الجدول  4ألعمال ون
نسية ألنواعالصناعة
تصاراتفر
و IDهي اخ
نوع الصناعة
صناعة الغذاء
مواد البناء والسيراميك والصناعات الزجاجية
الصناعات الميكانيكية والتعدينية
صناعات االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالسرية
الصناعات الكيماوية
صناعات المالبس واالنسجة
صناعات الخشب والفلين واألثاث
صناعات الجلود واألحذية
صناعات مختلفة

عدد المصانع
5
2
5
4
1
3،
2
1
56

عدد الموظفين
162
61
211
450
127
3450
205
44
4،60

نستير)،تحتويان على 45فندقاً ،من ها 3،فندقاً ،وبقدرة
ينز وماريناال م
تير على منطقتينسياحيتين(سك
نس
كماتحتويبلديةال م
استيعابيةتصلإلى حوالي ( 23377انظرالشكل .)3،المنطقة الداخلية لمدينة المنستيرتحتل ها أراض مروية وغابة من أشجار
الزيتون.
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نستير)(2010-2015
بلدية الم
الفندقيةوسعةإلقامةفي
الشكل 30تطور عددالوحدات

نستير  ،٪37.28وهيتحتلالمرتبة األعلىبين جميعالمحافظاتالتونسية (انظرالشكل .)36
تبلغنسبةنشاطمحافظةال م

نشاط ()٪فيتونس (المعهدالوطنيلإلحصاء)2714 ،
الشكل 36توزيع معدلال

نشاط ٪36.1 ،٪58.35للرجال و٪98.6للنساء .معدلالبطالة هو ،٪ 6.62
تير،يبلغ معدلال
نس
فيبلديةال م
نستير حوالي 08،888نسمة
نساء.يبلغ عددالسكانالعاملينفيال م
٪ 13.16للرجال و٪ 7.03لل
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نسير
بلدية المو
بلغت ٢٥سنةفأكثر)في
نشاط /معدلالبطالة ()٪والقوةالعاملة (
الشكل ٢٣توزيعال

سبابلمغادرتهم.يمكن
تير .هناكالعديد من األ
نس
بين عامي  2886و ،2812هاجر 2888شخص منالسكانالعاملين منبلديةال م
يشي ةأفضل ( )٪13والعمل
بحث عن ظروف مع
افقة األسرة ( )٪22والزواج ( )٪23وال
بلدراسة ( )٪13ومر
ربطالهجرة ا
).٪(22الشكل )21

نستيرعلى أساسأسباب المغادرة،بين عامي  2775و2714
بلدية الم
الشكل 41توزيع ال مهاجرين من

 .1.1.1معلومات عامة عن األسرة

الوحدات السكنية
على المستوى الوطني ،تم إحصاء  1189.9ألف وحدة سكنية في عام  1121مقارنة مع  1311.8ألف في تعداد  .1111وهذا
يعني أنه على مدى العقد الماضي ،لوحظ وجود زيادة صافية سنوية في المتوسط قدرها  18،911وحدة ،مقارنة بـ 11،311
وحدة في العقد  ،1111 - 2991و 33 111خالل الفترة  ،2991-2981و  11 111بين الفترة  .2981-2913هذا يدل على أنه
على مر السنين اتبعت المساكن اتجاها تصاعديا ثابتا.
نستير  133 555أسرة و  1646،0وحدةسﮐنية (المع هدالوطني لﻸحصاء)2714 ،
حافظ ة ال م
قليمي،تضم م
علﯽ المستوى اإل
نستير ( 30،577مسكن
افظة بأكمل ها .كانلدى اجزاءال م
لشﮐل .)42توزيع هذه األرقام غيرمتجانسبالنسبةللمح
(انظر ا
53

بقلطة واألردنانيين،
نين ( 23،777مسكن و 15،،77أسرة) أعلىالقيم،في حين أن اجزاءبني حسان و
و25،777أسرة) ومك
وعددالمساكن واألسر اليتجاوز .5777

نستير
فظ ة الم
لمساﮐنعلﯽمستوى اجزاء محا
لشﮐل 22توزيع األسر وا
ا

بلديةالمنوسط
الشكل ٢٠توزيعألسروالمساكنعلىمستوىالمقاطعاتفي

األسر

يتراوح عددأفرا دها مابين  4إلى 5
التي
تختلف األسر من  1إلى 0أفراد لكل أسرة (انظرالشكل . )44األسر
تير،
نس
فيبلديةال م
التي
نستير .األسر
تير  ،حيثتمثل  ٪42منالعا التفيال م
نس
ثر شيوعافيالم,
فراد (عادة األبوين و  2إلى  3أطفال) هي األك
أ
التيتضم من  6إلى 0أشخاص)  17إلى ٪15
تشكلت من  2إلى 3أشخاصتمثل  ٪15منالعا الت .التتجاوزالعا التالكبيرة (
لكل من ها .األسرفرد واحدتمثل ٪ 0
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نستير
بلدية الم
فرادلكلأسرة)في٪في
الشكل 22توزيعألسر حسبالحجم (أي عدد األ

مستأجرين من
كثر من  ٪57من األس ر هي مالكة أسرهم ونحو  ٪47منال
تير،فإن أ
نس
فيمايتعلقبمساكن األسرفيبلديةال م
بناء منازلهم
نستير) (انظرالشكل .)45قام  ٪65من أصحابالمنازلب
صلية من مدينةال م
يسوا أ
متلكون مسكنأو ل
المساكن (الي
فة (انظر
التي حصلواعلي ها.اشترى  ٪15منال مالكينالمنازلمباشرة و  ٪25منالمساكنالمكتسبةبأشكالمختل
على األرض
الشكل .)46
مستأجرين من
كثر من  ٪57من األس ر هي مالكة أسرهم ونحو  ٪47منال
تير،فإن أ
نس
فيمايتعلقبمساكن األسرفيبلديةال م
بناء منازلهم
نستير) (انظرالشكل .)45قام  ٪65من أصحابالمنازلب
صلية من مدينةال م
يسوا أ
متلكون مسكنأو ل
المساكن (الي
فة (انظر
التي حصلواعلي ها.اشترى  ٪15منال مالكينالمنازلمباشرة و  ٪25منالمساكنالمكتسبةبأشكالمختل
على األرض
الشكل .)46

نستير ()%
الشكل :45تملكالمسكنفيبلديةال م

نستير ()%
بلدية الم
لكين)في
للما
لكيةالمساكن (
الشكل  29م
55

باني
غالبا مع حديقةصغيرة ( ،)٪ 12و  ٪ 22هي شققفيال م
وبلكس ،و
الفلل أو الد
نستير كثيرا  ٪ ،من
يختلفنوعإلقامةفيال م
صلة
ف
النصف ( ) ٪ 50هي منازل شبه من
كثر منذلك من
رفةنوم  +مطبخ  +حمام) ،وأ
رفةالمعيشة  +غ
/و أو استوديوهات (غ
(انظرالشكل .)40
يتراوح عددالغرف لكل وحدة من  1إلى  ،5وأحيانًا أكثر ٪42 .منالمساكنتحتوي على  3غرف٪25 ،لديهم  4غرف٪27 ،
رفتين٪4 ،لديهم غرفة واح ةد (استوديو)،في حين أن ٪0تقريبًالدي هم  5غرف أو أكثر (انظرالشكل .)4،
لديهم غ
تير متغيرةللغاية ٪ 42 .منالمساكنلدي هامساحةبين  57و  177م ،2و٪ 33لدي هامساحةبين
نس
للسكنفيال م
المساحةالسطحية
2
2
2
 177و  157م٪، .2لديهممساحةبين  157و 277م ؛ ٪ 5لديهممساحةأقل من  57م و٪ 0لديهممساحةتتجاوز  277م
(انظرالشكل .)45

نستير ()%
بلديةال م
الشكل 27توزيعالمساكن حسبالنوعفي

نستير ()%
بلدية الم
الشكل 20توزيعالمساكنعلىأساس عددالغرففي
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نستير ()٪
الشكل 45توزيعالمساكن علىأساسالمساحةالمغطاة (م)2فيبلديةال م

 .4.3معلومات محددة عن المياه
 .1.1.1حوكمة المياه

فوضية
قليمية لـلمكتبالوطنيللصرف الصحي والم
يريات اإل
تير من قبلالمد
نس
تتم إدارةالمواردالمائيةفيبلديةال م
لشرب
تتم إدارةمياه ا
تير.
نس
ر) في واليةال م
نستي
قليميةللتنمية الزراعية والجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياه (مقاطعةال م
اال
بشكلمشترك من قبل
السياحة) من قبلالجمعيةالوطنية الستغالل وتوزيعالمياه،وتدار مياهالري
لصناعة و
المحلية ،وا
(
قليميةللتنمية الزراعية والجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياهوتدار مياهالصرفالصحي منقبل المكتب
فوضي ة اال
الم
الوطنيللصرفالصحي.
 .4.3.4العرض والطلب
إمداد المياه في والية المنستير

تخدام
نقل ها عبر خطأنابيب قنال مجرداوسدنب هانا (مخصص الس
يتم
نستيربمياهقادمة منالشمال ،و
يتمتزويدمحافظةال م
قيروان (المخصصة الستخدام الزراعي) ،ومن مناطقمحلية محدودةالموارد
لجوفيةالعميقفيال
المنزلي) ،ومياهنظامالمياه ا
لصناعي،إلخ) ،ممايسبب
سياحي ،وا
المحلي ،والزراعي ،وال
يلبي هذاالعرضالطلب (
القسم  .)2.3.3ومع ذلك ،ال
(انظر أدناهفي
ً
نسبة ٪25تقريبًابين عامي 2004و
كانيالذي زادب
بسببالنموالس
لطلبينمو
العديد منالمش الت .اليزال ا
يأتي مع
عجزا
ياسيةلتعبئة ونقل
( 2812المعهدالوطنيلإلحصاء،)2715 ،فضالً عنالتنميةالقتصادية .إن اإلدارةالمائية واالستراتيجيةالس
متزايد منآثارتغيرالمناخ  .على هذاالنحو،
تير ،خاصة وأن هذه المنطقةتعانيبشكل
نس
المواردالمائية غيركافيةفي منطقةال م
قنيلتغيرالمناخ
تحسين وتطويرالتكيفالت
تير ،من الل
نس
فاظ علىالمواردالمائية (الكمية والنوعية)في منطقةال م
يصبحالح
لطلب أم ًراضروريًا.
وزيادة ا
إمداد مياه الشرب في بلدية المنستير

ترك (قضاء
نستير هو  ،٪5،.2من الل 55،235مش
بشبكةالجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالمياهفيبلديةال م
معدل االتصال
لشرب من قبلالسدودالش مالية والمركزيةلل الد و5آبار عميقة.يبلغ إجمالي طولالشبكة
توفير إمداداتمياه ا
يتم
نستير).
ال م
الشكلين  57و.)51
بسعة  3 3357م3لكل من ها (انظر
ب مدفون
هريج شه
لشربفي 32ص
تم تخزين مياه ا
حوالي  1،156كم.ي
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نستير)(2016
الشكل 58خصائص إمدادات مياهالشربفي مناطقالجمعيةالوطنية الستغاللوتوزيع المياهبالم

نستير
فظة الم
تغاللوتوزيع المياهفي محا
الشكل  51حدود مناطقالجمعيةالوطنية الس
بلدية المنستير معظم مياه
تستهلك
نستير،
تغالل وتوزيع المياهفيمنطقة الم
تيتغذي هاالجمعيةالوطنية الس
تلفةال
بينالتجمعاتالمخ
من
الشرب.

إمداد مياه الري في بلدية المنستير
نستير ل ها
تير محيطان مرويان (العمرانوسيدينصار) .إن إمداداتالمياهفيالمناطقالمروةي في واليةال م
نس
يوجدفيبلديةال م
ابع:
الثة من
ً
ً
يبانا:يمثل  2021هكتارا ،من ها  2،552هكتاراقابلةللري
 سدن
كتاقابلةللري.
كتارا ،من ها  1423هر
لجوفية العميقة):تمثل  1536ه
 اآلبار العميقة (المياه ا
كتاقابلةللري.
كتار من ها  1066هر
لجوفية):تمثل  1553ه
 اآلبارالسطحية ا(لمياه ا
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.4.3.3الموارد المائية المتاحة
يتمتغذيته من قبلوفود أخرى
فضة وذاتنوعية رديئة.
لجوفية منخ
المحلية ومواردالمياه ا
نستير إلىالمواردالمائية
تقر مدينةال م
ف
ت
لجوفية شديدةالملوحة.بحسب
ئبة والطبقةالمائية ا
لجوفيةالعميقة غا
تير أو منالمحافظات األخرى .طبقةالمياه ا
نس
من واليةال م
يبخا وطبقة
لس
لجوفية :الجدولالمائي ل
تيرعلىاثنين من طبقاتالمياه ا
نس
تقعبلديةال م
تير،
نس
خريطةالجداولالمائية لمحافظةال م
لذفهي سهلةالوصولومليئة
تير ،ا
نس
تقعتحت منطقةمستنقعيةتشكل هابحي ةر سالينال م
نستير (انظرالشكل  .)52األولى
ال م
تير.
نس
تحت المنطقة الحضريةفيال م
لتر و
ي فهيتحتوي علىملوحةتتراوح مابين  2و 0غرام/
لثانة
بلملوحة .أ ما ا
ا

نستير.
حافظ ة ال م
فية العميقةفي م
لشﮐل 52شبﮐات المياه الجو
ا

الموارد المائية داخل المحافظة
تير من 13مليونمتر مكعب منالمياهالسطحية و 16.3،مليونمتر
نس
تقليديةالمحدودةفيمحافظةال م
تتكونالمواردالمائيةال
فرة عميقةبعمق
يولوجية ويتم اسغالل ها من خالل  57ح
لجوفية على  5أحو اض هيدروج
تشرالمياه ا
لجوفية.تن
مكعب منالمياه ا
الجوفية و0مليون متر
عب في طبقةالمياه
لجوفيةفي 5.5مليونمتر مك
يتمتوزيعالمياه ا
يتراوح من  177متر إلى 477متر.
مياه ل هاملوحةتتراوحبين  1غ /م لتر و 0غ /م لتر.
الشكلين  53و .)54هذهال
لجوفيةالعميقة (انظر
مكعبفيالمياه ا
يتم
تفاعنسبةالملوحة.
فضل ار
من 0مليونمتر مكعب منالمياهالعميقة،يمكن استخدام 4.،،مليونمتر مكعب للري ،وذلكب
نستير و 1.76مليونمتر مكعبفيمحافظةال مهدية.يتم استخدام كميةصغيرة من
توزيع 3.06مليونمتر مكعبفيمحافظةال م
لشرب ( 7.،مليونمتر مكعب).يتم استخدام 7.767مليون متر
المياهالمتواضعة من قبلالجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعمياه ا
لصناعيةفيال مهدية (انظرالشكل .)55
مكعبفيالمنطقة ا
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نستير ()2715
فيةفيمنطقة الم
ياه الجو
بقات الم
تغالل و دد اآلبارفي ط
ي الموارد المائية المتاحة واالس
الشكل 53توزع

نستير
فظة الم
فةي في محا
ياه الجو
تغالل و دد اآلبارفي خزانات الم
ي الموارد المائية المتاحة واالس
الشكل 54توزع
)(2015

نستير
فظة الم
باستخدامها في محا
يقة
فيةالع م
ياه الجو
الشكل 55توزيع الم

نستير من ،.2مليون متر مكعبفي عام  2717إلى 5.6مليونمتر مكعبفي عام ،2715
لجوفيةفيال م
ازداداست اللالمياه ا
نسبة ٪ 57
تقليل عدد اآلبارالسطحيةب
يتم
الشكلين  56و.)50
قابللالست الل 5.5مليونمتر مكعب (انظر
تياطياتال
وبلغت االح
بب استنزافالمياه
بس
لك أساسا إلىتدهورالموارد ا(لملوحة)
(من 4،45في عام  2717إلى 2،،5في .)2715ويرجع ذ
الجفافالذييميزتونس.
بسبب االست اللالمفرط و
لجوفية
ا
60

تقليل عدد اآلبار من 160بئراً
يتم
تير ،حيث
نس
تير علىمستوى منطقةبلديةال م
نس
لجوفيةفيال م
ي في طبقةالمياه ا
المثالالنموذج
ً
ً
ً
بخة
يتم سرد جدول مياهالس
فية مالحة جدا ( 0-2جم /لتر).لم
في عام  2717إلى 67بئراسطحيافي عام  .2715هذه الطبقة الجو
تغلة.
نها غيرمس
أل
فض االستغاللقليالً (7.5مليونمتر مكعب)بين عامي  2717و ،2715على
فية العميقة ،انخ
نسبةلمستودعات المياه الجو
بل
وا
ً
فرةفي عام  2717إلى 57بئرافي عام 2715
التيتطورت من  46ح
فس ها
فترةن
لجوفيةفيال
الرغم منالزيادةفي عدد اآلبار ا
كثر
لجوفي ة األ
فية .إن طبقةالمياه ا
الشكلين  5،و.)55يمكن أنيكون هذا مرتبطًابالتراجع الكبيرلمستوى طبقات المياه الجو
(انظر
فرة عميقة.
بني حسن (  ٪،7من االست الل) من خالل  36ح
لجوفةي في زرمين -
اسغالليةفيالنظامالعميق هي طبقةالمياه ا

نستير(2010-2015).
فظة الم
فيةفي محا
بقاتالمائية الجو
تغالل الط
الشكل 56تطوراس

نستير (.)2715-2717
فظة الم
فيةفي محا
ياه الجو
بقات الم
لسطحية لط
الشكل 50تطور دد اآلبار ا
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الشكل  38تطور استغالل الطبقات الصخرية العميقة في محافظة المنستير(2010-2015).

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

أما بالنسبة لمصادر المياه غير التقليدية  ،فهناك  8محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة المنستير ،تديرها شركة المكتب
الوطني للصرف الصحي .توفر هذه المحطات  1مليون متر مكعب من المياه المعالجة (مع معالجة ثانوية) ،منها  1.3متر مليون مكعب
تستخدم في ري مالعب الغولف (المنطقة السياحية) والمناطق الخضراء البلدية وحدائق الفنادق والمناطق المروية.

احتياطيات المياه في السدود
التي
يسية،
تقعالسدود الرئ
نستير (انظرالشكل .)67
التيتغذي منطقةال م
بقع
لسدود وال
توفرة في ا
هناك أيضا احتياطياتالمياهالم
فر اول سدينفيتونس(سيدي سالموسيديالبراك) معا  ٪25من
في شمالتونس .ويو
تياجات المياه،
كثر مننصف اح
توفر أ
نباهان،ال هواريب
فيشمالالبلد) و
تشم ل هذهالسدودالمصريوسيد سالموسجنان وجومين (
التييمكنتعبئت ها .و
المياهالسطحية
الجفافالتيتميز
تابع فترات
فضةباستمرار لع ةد سنوات ،بسببت
لخزانات منخ
توفرةفي هذه ا
(وسط).ظلت احتياطياتالمياهالم
تياطياتيزدادباستمرار.
تونسفي حين أن است ال ل هذه االح
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دوفيتونس (وزارة الزراعة والموارد المائيةوالسمكية)2715 ،
الشكل  ٠٣خري طة موعق الس د

موارد المياه خارج المحافظة
توفير جزء كبير من
يتم
تياجاتالمياه .ولذلك،
تير،فإنالموارد ال تلبي اح
نس
يشةفي مدينةال م
بالنظر إلىتطورمستوياتالمع
لشرب ،ومنمحافظة
كز (سد مصريوسيدىوسجنان وجومين ونب هان) لمياه ا
لطلب عن طريقنقلالمياه منالشمال والمر
ا
الوسط إلى
تفع معدلنقلالمياه منالشمال و
قيروان (وسطالالد) لﻸرض المياهالمستخدمةفيالري (انظرالشكل  .)62ار
ال
بشكل خاص منذ عام ( 1505انظرالشكل .)61
تير
نس
بشكل عام ومنطق ةال م
لساحل
منطق ة ا

نقولةفيتونس)(1977 - 2001
الشكل 91تطور كميات المياه الم
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ي تونس
يسية وإمدادات المياهف
نقل الرئ
الشكل  :62عمليات ال

64

 .1.1.1نوعية المياه
فورة (انظر
تيربين  3غرا /م لتر و  0.5غرام/لتر لمعظم اآلبارالموجودة واآلبارالمح
لجوفةي في مونس
تتراوحملوحةالمياه ا
و
الشكل .)63

نستير
فيةل افعليةفي الم
لشﮐل 93ملو حة المياهفي المياه الجو
ا

الخزانات
ياه في خزانات شبهمدفونة.تضم منطقةالجمعي ةالوطنية
لشرب من قبلالجمعيةالوطنية الست الل وتوزيعالم
تم تخزينمياه ا
ي
نتان األخريان سعة كل من هما
بسعة 5777متر مكعب ،واالث
ثنان من ها
بع خزانات ،ا
تير أر
الست الل وتوزيعالمياهفيالمنس
،77متر مكعب .األنابيب من عدة أنواع وعدةأبعاد:
ب ،بأقطار 67 :مم ،7 ،مم 177 ،مم 125 ،مم 157 ،مم 277 ،مم 257 ،مم ،و 377مم.
صل
 الحديد ال
ح ،بأقطار 377 :مم 477 ،مم 577 ،مم ،و 677مم.
ت مسل
 اسمن
ت ،بأقطار 67 :مم ،7 ،مم 177 ،مم 157 ،مم 277 ،مم 257 ،مم 377 ،مم 477 ،مم ،و 577مم.
 اسمن
 انظمة أنابيب،بأقطار 63 :مم 05 ،مم 57 ،مم 117 ،مم 125 ،مم 167 ،مم 277 ،مم ،و 317مم.
استغالل واستنزاف المياه الجوفية

لجوفيةالعميقة.
لجوفية من خاللآبارالمياه ا
نستير من خالل اآلبارالسطحيةللطبقةالمائية ا
لجوفيةفيال م
يتم است اللالمياه ا
لجوفي من خالل منسوبالمياه
توفيرالمياه ا
يتم
نستير ،و
كما هو موضح من قبل ،اليوجد جدول مياه عميقةفيبلديةال م
تقعفي منطقة مستنقعاتومليئة
تغلة ألنه اليمكنالوصولإليها ،حيث أن ها
لى غيرمس
تير .األو
نس
وه سبخة وال م
الفائض ة ،ما
نستيرالمائي من خالل 167
يستغلالمواطنون والمزارعون (على أساس خاص) مياهال م
سبخة ومحلول سالين) .و
بلمياه (
ا
بئرا 67 ،من ها مج هزةبمضخات ديزل ،و5بمضخات كهربائية،والباقي غير مج هز (بدون مضخات) .ومنبي ن هذه اآلبار
جوفية.فقط 27بئراتعمل
بسببالملوحةالعاليةللمياهال
تخدم
ئر غيرمس
البالغ عد دها 167بئرا،ت م هجر 17آبار و 137ب ا
في منطقة الري).
حاليا (
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.1.1.3أنظمة التخلص من المياه العادمة
تير ،من
نس
ينا مياهالصرفالصحي منالمنطقةالبلديةبأكمل اه لمدينةال م
تستقبل محطة معالجة مياهالصرفالصحيفيفر
تتراوح من 257
الل شبكةصرفصحيبطول  205كم ومعدلاتصال ( ٪56عام  .)2716األنابيبالمستخد مة ل هاأقطار
لخرسانة المسلحة).
صلب) و ( BAا
مم إلى  ،77مم من ( AC ،PVCال

 .1.1.3معالجة المياه العادمة
تديرها شركةالمكتبالوطنيللصرف الصحي.تقدم
تير،توجد ،محطات لمعالجة مياهالصرف الصحي
نس
فيمحافظةال م
تخدم
تر مليون مكعبتس
الجالثانوية) ،من ها  2.5م
هذه المحطاتسنويا ً  6مليون متر مكعب من مياهالصرفالمعالجة (المع ة
فنادق والمناطقالمروية.يتم استخدامالطين
لدية وحدائقال
سياحية) والمناطقالخضراء الب
في ري العبالغولف (المنطقةال
فيف.
تج
من قبلالمزارعينكأسمدة كيميائيةبعدال
نستير (المصدر) Source: http://www.onas.nat.tn:
ي في واليةال م
الجدول  5مؤشراتالصرف الصح
محافظة المنستير
مجموع السكان
مجموع الحضر
البلديات المسؤولة

السكان في المدن المدعومة
السكان الموصولون
نسبة الربط او الوصل
طول الشبكة
عدد شبكات المياه
حجم المياه التي يتم جمعها في كل سنة
حجم المياه التي يتم معالجتها كل سنة
مشاركة المجتمع المحلي
الشبكة العاملة (كم)
نسبة الهطول

بيانات 2716

506777
506777
 22من Monastir, Khenis, Bembla-Mnara, Menzel Ennour, Masdour, Menzel :31

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

513777
403777
% 52.2
 1374كم
 ،محطات معالجة 50 ،محطة ضخ
 13.21مليون متر مكعب
 13.21مليون متر مكعب
7
%7.77

احدة فقطتعمل ،محطة مياهالصرف
تير،توجد الثمحطات لمعالجةالمياهالعادمة ( ،)WWTPمن ها محطة و
نس
فيبلديةال م
3
تستقبل
كتارات وتحتوي على  ،أحواض سعة كل من ها  13227م .
الصحيفي  Frinaمنذ عام  . 1555وهيتغطي  5ه
نستير،
لدياتال م
محطة معالجة مياهالصرفالصحي مياهالصرفالصحيمن شبكةالمكتبالوطنيللصرفالصحي لب
وع الثانوي مع "ت هوية
فوقطاقةالمحطة.المعالج ة هي منالن
مبلةالمنارة ،والمسدور  -منزل حرببكمياتت
وخنيس ،وب
التيتقومب ها محطة FrinaالخصائصالتاليةCOD = 110 :
السائلة
فايات
هر تحل التالن
"فقاعاتبنعومة".تظ
ويل"ة ثم
ط
.mg / l; BOD5 = 29 mg / l; and MES = 30 mg / l
السائلةالمعالجةفيال حر من خاللمصبات مياهبحريةتمتد على  1277متر (077مترتحتسطح
نفايات
يتمتصريفال
يات في الخارج ،لكن هاتظل راكدةفي منطقة
نفا
سمح بإلقاءال
بحر) .هذاالطول الي
األرض و 577مترتحتسطحالماءفيال
فعلللبيئةالساحلية،
ت بحرية .وهذايضيف إلىالحالةالمت دهورةبال
تيارا
إلقصاءالمحصورةالبيئة ،مساحةصغيرةبدون
نستير محدودةبواديين كبيرين،حميدونفيالشمال
ضافة إلى ذلك،فإنالمنطقةالساحلية لبلديةال م
بحت كارثية.باإل
التي أص
صلبة .على هذا
فاياتال
تجمع ألنواع أخرى منالسوائل غيرالمسيطرعلي ها والن
وخنيسفيالجنوب .هذانالواديا ن هما ك
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تلوث
لصناعي ة ،وهي مصدر
بالقرب منالمنطقة ا
النحو،يمكنالقول أن محطة معالجة مياهالصرف الصحيفي ،Frina
لساحل (انظرالشكل .)64
البحر وا
خطير على

نستير.
بلدية الم
لساحليفي
تلوث ا
يسيةلل
للمصادر الرئ
شﮐل  92خريط ة

تييمكن أنتودعبيض ها وتترك هاتتطوربهدوءبعيدا عن
دفقات األسماكال
نستيريشكل ميزةلصالح وجودت
تكوينخليجال م
تشكيلالبكتيريا ،مع إطالقالروائحالكريهة
التلوث ،أصبحخليجالمنستيروسيلة الهوائية الئمةل
بسبب
األمواجالكبيرة.
فعل (انظر األشكال .)97، 99، 95
بال

لتلوث
تكوينالطبيعيالضعيفل
نستير،والذييُظهرال
الشكلرقم 95رسمتخطيطيلخليج الم
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كلي )(TOCفي٪المحتوىفيالرواسب
كربونالعضويال
نسبةالمئويةللكسر الرمل )(f> 63 ±\ mوال
الشكل 99توزيعال
السطحية
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.
في الرواسب السطحية
لنحاس والزنكوالرصاص
يكل وا
الشكل 60توزيع الن
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 .1.1الزراعة
قابلة
تمت دراسة الوضع الزراعيفي منطقةبلدية المنستيربنا ًء على البيانات التيتم جمع ها منالمسح معالمزارعين ومن م
نستير.
مباشرة مع رؤساءالقطاع الزراعي علىمستوىال م
 .1.1.1المصادر الطبيعية
قابلة
التيتم جمع ها منالمسح معالمزارعين ومن م
يانات
نستيربنا ًء على الب
تمتدراسةالوضع الزراعيفي منطقةبلديةال م
نستير
باشرة مع رؤساءالقطاع الزراعي علىمستوىال م
م

التربة في بلدية المنستير
تعددة األشكال.تتكون األرض علىالساحل منتربة
السالينبالتربة م
سبخات والصالونات و
تشغل األراضي الرعوية اول
معدنيةبنية ( .)lithosols / regosolsويهيمنعلى األراضي الزراعية والمنطقةالحضرية وجودتربةبنية رماديةبنية
التراكمالعميق من الحجرالجيري.ف هي
فاذية ،والموادالعضوية ،و
فة ،والقوامالمتوازن ،والن
في
عروفةبخصائص هاالخ
تحتية م
خصبةللغاية ويتم اسغالل ها من أجل استزراعالشجيرات وتنميةالمناطقالمروية.
افي ة)،
الشبكةالهيدروغر
تجمعاتالمياه و
تخدام األراضي والخريطةالهيدرولوجية (مس
استناداً إلى خريطة التربة وخريطة اس
افةي فقيرةللغايةباستثناء
فمن ناحية،تكونالشبك ةالهيدروغر
باب لذلك.
نخفض  .هناك عدة أس
معدالتآكل م
نتاج أن ل
يمكن است
أخرى فإن غالبية األراضيمشغولة
،
نستير.من ناحية
التيتحددبلدية ال م
الوديانالمجاورة :وادي حمدون ووادي خنيس،
سبخات).
رفولوجية (المالحة اول
ضرية والمناطقالهيدرومو
بالمناطقالح
استخدام األراضي

كثر مننصف
تملح :أ
بسببال
بعالشمسيلتربت ها
بسببالطا
تخدا مها،
تير اليتم اس
نس
جزء كبير من األراضيفيبلديةال م
المساحات مائية 171
كتار و
سبخا  0ه
بخة ،سالين ،ومسارات).تحتلالسالين  544هكتار اول
بحيرات (س
تشغل هاال
األرض
لدية ( 1،027هكتار) .التزيد األرض الزراعية عن  4/1منالمساحة
لي ثلثمساحةالب
كتار.تحتلالمنطقةالحضرية حوا
ه
لى قطع
قسم األراضي الزراعية عموما إ
تلها حقول الزيتون أوالمناطقالمروية .وتن
تح
كتار) ،و
لدية (  ،67ه
اإلج ماليةللب
تير،توجد غابة على
نس
لساحلالش مالي لمدينة ال م
افق كبيرةتحتل  320هكتار .على ا
كتارات .مر
بيا التتجاوز  5ه
صغيرةنس
كتار (انظر األشكال  65و 07و.)01
تير علىمساحة  27ه
نس
طول منحدرال م

نستير
التوزيعالعالمي الستخدامات ألراضيفي الم
الشكل 96
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نستير
بلدية المو
ستخدام األراضي الزراعية ل
شﮐل  07ا

نستير
بلدية الم
منطقةفي
الشكل 01توزيع اسخدام األراضيحسب ال

نستير
بلدية الم
الشكل 02تطورمساح األراضيالزراعية المزروعةمقابل غير المزروعةفي

األراضي الزراعيةفيبلدية المنستير ،رغم كون ها جز ًءاصغي ًرا من المساحة الكلية ،هي أرض غيرقابلةللزراعة إلى حد
كتار غير مزروعة .من عام 2717إلى عام ،2715
كترا فقطمقارةن بـ  4،206ه
بير.في عام ،2715تم زراعة  064ه
ك
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افر وجودة مواردالمياهفيالمنطقة
بشكلأساسيبتو
كتار .ويرتبطذلك
كتار إلى  064ه
نخفضت هذهالمناطق من  1،676ه
ا
(انظرالشكل .)02
 .1.1.1المواشي والثروة الحيوانية والغابات
اإلنتاج الحيواني متنوعنسبياً ،من خالل األبقار واألغنام والماعز والدواجن وتربيةالنحل ومزارع األرانب.ألغنام هي
الشكلين 03
تجة (انظر
نثى من
تجةللماشية مع  2،7أ
نثى من
السائدة ،حيثيبلغ عدد اإلناثفي عام 2715نحو  2.357أ
األنواع
و.)04

الشكل 73تطورالثروةالحيوانية

لحيوانيةالصغيرة
الشكلرقم :04تطور الثروة ا

نتاج اللحوم أساسًا على اللحوم البيضاء (الدواجن) مع  425طنًا ،مقارن ةًبـ  55طنًاللحوم الحمراءفي عام .2715
يعتمد إ
ً
اإلنتاجيكاديكونثابتابين عامي  2717و( 2715انظرالشكل )05
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نتاجاللحوم
الشكل 05تطور إ
 .4.4.3المحاصيل الزراعية
التي
باع فيالسوق) ،و
التيت
ئيسيعلى زراعةالحدائق (أيالخضار
تيربشكل ر
نس
نباتيةفيبلديةال م
نتاجالمحاصيلال
يعتمد إ
نتاج األشجار  236طن ( )2715والعلف 57طنا.
يتجاوز إ
نتاج  4،432طنفي عام  .2715وعلىالنقيض ،ال
سجلت إ
نتاجيكاديكونمستقرابين عامي  2717و،2715باستثناء عام  ،2712مع  5377طن.
اإل

نستير
بلدية الم
تاج الخضرفي
شكل 06تطور إن

 .44.4.الري وكفاءة استخدام المياه
يتمتوزيع
تفع عددالمناطقالمحيطةالمروية من  15إلى 45بين عامي  2717و( 2715انظر األشكال  00و  0،و.)05
ار
تساوبينالقطاعينالعام والخاص:في عام  ،2715كان واحدفقط من  45محيط مروي عا ًما،
بشكل غير م
المناطقالمروية
وكانت جميعالمناطق األخرى ( )44مناطق خاصة .زادت مساحةالمناطقالعامةالمرويةبين عامي  57( 2717هكتارً ا)
توقفاستخدامالمناطق
و 124( 2715هكتا ًرا).تمثلالمناطقالمزروعة  3/2من األراضيالمروية.فيالقطاع الخاص،
فةالعاليةللغاية ونوعية
تكل
لى ندرةالمواردالمائية ،وال
المروية منذ عام  .2713ك ما هو الحالفيالقطاعالعا م ،هذا يرجع إ
لجوفية.
مواردالمياه ا
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نستير
بلدية الم
شكل 00تطور عدد من المناطق المرويةفي

نستير
بلدية الم
الشكلرقم ( )0،تطور المناطق المرويةالعامةفي

نستير
بلدية الم
لخاصة في
الشكل 05تطور المناطق المروية ا
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 .3التحليل والمناقشة
تقرير ،واإلطار الزمني
فرة ل هذاال
التي كانت متو
يانات علىالمستويينالوطني والمحلي
لشديدة علىالب
على الرغم منالقيود ا
فرصالعمليةللتآزربين مختلف
فيدةفيتحديدال
التي ستكون م
المحدود ل هذه الدراسة،يمكن إجراءبعضال الحظات
لرفاهفي حين التعرضالتنميةالمستدامةللخطر.
نسان .ا
تحسين اإل
القطاعات ومجموعاتالمصالحل
بشكل غير متساو مع
نسية
فرص المحتملةلن هجنيكسوسفي االعتبارسياقتونس.تتوزع األراضي التو
أوالً،يجب أنتأخذ ال
كثافة سكانية عالية .هذايضعالمزيد منالضغوط على
13محافظة ساحليةتحتوي على  ٪65.3من إجماليالسكان مع
المواردالطبيعةي ف ي هذهالمجاالت .مع موارد مائي ة محدودة التزيد عن  4.،67م  3/سنة  ،من ها  1557م  3/سنةقابلةللتجديد،
كبر حصة منالمواردالمائيةمقارنةبالقطاعات األخرى .إن كمية ونوعيةالمواردالمائية
تستخدم أ
مازالت الزراعةفيتونس
التي
لجوفية
فرطللمياه ا
البحر واالست اللالم
مع تزايدتداخل مياه
ينة وال سيمافيالمناطقالساحليةفي جنوبتونس،
مه
تستمرفيالزيادة منسنةإلى أخرى.
فقر وعتبة ندرة
بشكلمباشر على حالةالمياه .إن إمدادات مياهتونسأقلبكثير من خطال
تحدياتتؤثر
ولذلكفإن معظ م هذهال
ً
تعالمناطقالساحلية ذات
فر المياه (الكمية والنوعية).تتم
فيًافيتوا
المياه  437متر مكعب /السنة ويبدو أن هناكتباينا جغرا
كثر من  ٪07من
فضةالسكانعلى أ
فضة من إمداداتالمياه،بينماتحصلالمناطقالمنخ
نسب منخ
كثافةالسكانيةالعاليةب
ال
التيتظهر حدو دها .علىالرغم
بسبب مركزيةالحوكمةالقوية
يتمتعبئت ها .ويتفاقم عدم الرضى عن هذا األمر
التي
مواردالمياه
سياساتالمياه،في حين أدت
تقرارالحكومي إلىتطوير رؤية استراتيجية ل
مقراطي فقد أدى انعدام االس
،
تحول الدي
منال
عات أنه بحلول عام 2737
توق
ذلك فقد أظ هرتال
الضغوط االجتماعيةالقوية إلى أزمةبدالً من اإلدارة الوقائيةللقطاع .ومع ،
تخدتحلية
فًا،شريطة استمرار الج هود الس ام
في
ضا ط
سي ظهرالتوازنبين عرض الموارد والطلبفي مختلف القطاعاتفائ ً
وفيرالمياهفيالقطاع الزراعي.
ياسةت
فيذس
وإعاد تدويرالمياهالمعالجة ،وتن
ة
المياهالمالحة،
تير ،من الواضح أننوعيةالمياه
نس
نساب إلىالمستوىالمحلي.فيمحافظةال م
التيتواجه قطاعالمياهفيتونست
تحديات
ال
تير على حوضين مياه مالحةتحتلأدنى
نس
الجوفية واضحة.تحتويبلديةال م
فضة لمواردالمياه
فضة اولمستوياتالمنخ
المنخ
بسبب
تير  3أو  4مرات
نس
كثرفيالصيف عندمايتضاعف عدد سكانال م
تفاق م هذاالوضع أ
االحتياطاتفيالمحافظة .وي
فاتالمياه
مشكلة ،وإدارة مياهالشرب وإدارةالصرف الصحي إلىزيادةتعري
سياحة الداخلية .وقد أدىإيجادطرق لحلال
ال
عربي .ومع ذلك ،اليتم وضعحلول /و أو استراتيجياتقويةللمساعدةفي حل
والصرفالصحي عدة مراتبعد الربيعال
مشكلة.
ال
بخة.تمثل األراضي
ئيسي من قبلالمناطقالحضرية،والس
بشكل ر
تخدام األراضي
ياه واس
في الزراعة،يتم استخدامال م
باناالذي
بسبب جودةالتربة .عادة ماتؤخذالمياهالمستخد مة للزراعة منسدني
الزراعيةنسبةصغيرة من  15إلى ٪27فقط
تخدام هافيالري
جففي عام  . 2716وهذايترك ما مجموعه 2.5مليونمتر مكعب منالمياهالمستعملةالمعالجة الس
توفر ،
فنادق.الحدائق والمناطقالمروية.
لدية اول
سياحية) والمناطقالخضراءالب
التجاريفي العبالغولف (المنطقةال
تعم حاليا محطة واحدة لمعالجة مياه
محطات لمعالجة مياهالصرف الصحي 6مليونمتر مكعب منالمياهالمعالجة ،و ل
بشكل
التيتؤكد
البحر ،إلى الركودفي منطقة ا قالع
ف هافي
يتمتصري
التي
السائلة
فايات
دفعالن
التيت
الصرفالصحي ،و
مباشر علىالضرورةالملحة لتطوير محطة معالجة مياهالصرفالصحي.
قبلية لمواردالمياه
تشمل استراتيجيةمست
التي
فراطفيالحد من هذهالمشاكل ،و
عدة في اإل
يتماقتراحلتدخالتالممكنةللمسا
تيجي.تشمل
لجوفية كمورداسترا
التي تدمج األمنالمائي كعامل مقيدفيالتنمية االجتماعي واالقتصادية و أهميةالمياه ا
لجوفية .ومع ذلك،فإن
نشاءنظاملرصدالمياه ا
قترحة األخرى؛تطوير محطة معالجة مياهالصرفالصحي وإ
لتدخالتالم
ي في إطار إدارةالمياه والدورالذييمكنن أتلعبه
فكر
صفريدةللت
فرفر ة
ي في مرحلة مابعدالثورةالثوريةيو
الوضعال احل
يعي والتأ التالمستمرة حولنماذجالتنمية
تشر
عادة صياغة اإلطارال
بسبب إ
وير قطاعالمياه.
مشاركةالقطاعالخاصفيتط
تخاذالخيارات ذاتالصلة.
ياه قبل ا
بشأن قطاعال م
القتصاديةالجديدةلل ال د ،هناك حاجة إلىاستراتيجية محدثة
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 .3الخالصة والتوصيات والتدخالت المقترحة
 .3.1التوصيات والملخص
فراطفي
يواجهقطاعالمياهفيتونستحديات عاجلة ،وأكثرالمخاوف خطورة هي:نقص حادفيالمواردالمائيةالمتاحة ،واإل
ؤسسيةالسيئة.
لجوفية ،واإلدارةالم
است اللالمياه ا
تقليدية مثلتحلية
تشمل؛تعبئةالموا در غيرال
يث استراتيجيةالمياهالوطنية ل
صلحةبتحد
وبنا ًء على ذلك ،أوصى أصحابالم
البحر واالستخدامالمتزايد للمياهالعادمةالمعالجة .كمايوصىبوضع خطة حوكمة جديدة لمشغليالمياهيمكن أنتساعد
مياه
لى قطاعالمياه .كان من الواضح أن هناك حاجة إلى االستثمارفي دراسات أكثرتعقيدًاللمساعدةفي
تقليل األعباءال مالية ع
في
يسيةفي حالةتأهيل شبكة لنقلالمياه من شمال
نولوجياالمتقدمة.يمكن مواج هةتحدياتنقصالمياه الرئ
تحسين استخدامالتك
تونس إلى جنوبتونس.
ضع في
تحسينالو
تساعد على
ئيسيبح ل هذهالقضايا و
بشكل ر
قترحة كنتيجة ل هذه الدراسة،ترتبط
ذلك فإنلتدخالتالم
ل ،
ً
ً
فاظ على المياه والتربةفي إطارن هجنيكسوس حال رائدالمشاكل المياهفي
منطقةدراسة الحالة.يمكن أنتمثلتقنيات الح
نستير.
ال م

 .3.4التدخالت المقترحة
 .3.1.1استعادة المياه العادمة المعالجة وتحسين تغذية جدول مياه المنستير الجوفية
محطة  Frinaهي الخطوة الوحيدةفي منطقة المنستير وتتلقى كمية كبيرة من مياه الصرف الصحييوميا ً (13.21مليون متر
تخدا م هذهالمياهفي ريالمناطق
الجالثانوية لمياهالصرفالمعالجة .اليمكن اس
مكعبفيالسنة)  .وهويعتمد علىالمع ة
المحيطةبالري.
لسلة معالجةثالثة منمياه الصرف الصحيالمعالجةبدالً من المعالجة الثانوية المستخدمة
قترح ة هي إما استخدام س
فكرةالم
وال
ً
وفير مياه ذات
يتمت
لجة باستخدامالمعالجةال الثية.في هذه ال احلة ،س
حاليا ،أولتحقيق محطة معالجة جديدة لمياهالصرفالمعا
في
تخداماهفي ري المناطقالمحيطةبالمرور (العمرانوسيديناصر) ،و
ي جيدة ،وبدالً من رمي هافي البحر،سيتم اس
نوعة
التييمكن جمع ها هي:
تير.المزايا
نس
ري حقول الزيتونفي منطقةال م
فيةالمياهالعادمة
 تص
تتراوح حاليابين 3
التي
لجوفية ،و
تياطيالمياه ،والحد منملوحةالمياه ا
لي زيادة اح
بالتا
لجوفية ،و
تحسينتغذية مياهالمنستير ا
غ /م لتر و 0غم/لتر


تلوثالناجمعن سوء استخدام مياهالصرفالصحي.
بحر والمنطقةالساحلية منال
حمايةال

نتاج الزيتون
التي كانتتتراجعفيالسنوات األخيرة ،والزيتون .عادة مايتم إ
نتاجالخضروات ،وخاصةالخضار،
تحسين إ
مثلةفي مناطق أخرى،
على أساسمياه األمطار مرة كل سنتين أو مرة واحدة كل الثسنوات .من ناحية أخرى ،أظ هرت أ
صفاقس والقيروان ،إلخ  ،أنهيمكن حصاد أشجار الزيتونالمروية كل عام.
مثل سيديبوزيد و
ظفيالمكتب
تطلب هذاالمشروع دورات تدريبي ة ،لمختلف مراحلالمعالجةالثالثية لمياهالصرفالصحي،لمديري ومو
ي
تيربمساعدة من
نس
بالتالييمكن أنيقودالمشروعالمكتبالوطنيللصرف الصحي وبلديةال م
الوطنيللصرفالصحي  .و
الهيئة.
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 .3.4.4تنفيذ مشروع تجريبي لالستنبات بدون تربة ومركز تدريب
فيذمشروع رائد ،إلنتاج األ الف
نست ر ،من خاللتن
تشجيع الزراعة الخالية من األراضيالمائيةفيال م
ي هدفالمشروع إلى
تير إل ظهارالعمليةبرمتها ،وجدوى وكسب هذا
نس
الخضراء.سيعمل هذاالمشروع كمركزتدريبيست هدفال الحينفيال م
ضا القليل من المياه
تس
نتاجهفي مزارعهم .غالبًا ما
المشروعالذي سيكون من األس هل إ
تخدمالمحاصيل التي التملك أر ً
ضا المساعدةفيتطوير أنشطة البستنة الحضرية وتشجيع التعلم مدى الحياةلدىالبالغين.وستكو ن هناك
وال
فضاء ويمكن ها أي ً
بشكلدائم
قيادةالتدريبللمزارعينالمحليين
فونالمدربونب
في ذ هذاالمشروع؛سيقومالموظ
ثناءتن
حاج ة إلىجلساتالتدريب أ
فيذالمشروع
بعدتن
طفال ".مطلوب
كية وجمعية "صوت األ
قليمي للزراعة والثروةالس م
فيذه من قبل االتحاد اإل
يمكن إ دارة هذاالمشروع وتن
قليميةللتنمية الزراعية
فوضية اال
مساعدةالم
 .3.4.3تنفيذ شبكة رصد المياه الجوفية
نستير (التوجد
لجوفيةفيال م
تير ،اليتم رصدالمياه ا
نس
قليميةللتنمية الزراعيةفي الم
فوضية ال
ياناتالمقدمة منالم
وفقاللب
ييرلرصدالمياهالسطحية
تعددالمعا
سبار م
فكرةفيتركيب اج هزةالقياس مزودةب م
أج هزةللقياس (. ))piezometersتتمثلال
تطلب هذا
يتماقتراح اج هزةللقياس ب  5كم.2ي
ئية) .
تقلبات جدولالمياه) ونوعيةالمياه ا(لملوحة والعناصرالكيمي ا
الجوفية (
التيتوفرها
يانات
قليميةللتنمية الزراعية الستخدامبرامج معين القتناء ومعالجةالب
فوضية اال
فنيين منالم
المشروعتدريبال
اج هزةالقياس.
قليمي للزراعة والثروةالسمكي ة.
قليميةللتنمية الزراعية واالتحاد اإل
فيذه من قبلالهيئة اإل
يمكن إ دارة هذاالمشروع وتن
 .3.4.4الحفاظ على المياه والتربة وحماية مدينة المنستير ضد الفيضانات
تيربمتوسط هطول األمطارالسنويبين  377و  477ملمفيالسنة .ومعذلكيمكن أنتكو ن هذه األمطار
نس
تتميز مدينةال م
بير
إلى تآكل ك
ي فترة زمنية قصيرةللغاية .وهذايؤدي عادة
لى شكل أمطار غزيرةللغاية مع كميات كبيرة من األمطار وف
ع
في مدينة
فيضاناتالكارثيةفي مجرىالن هر و
نبع إلىالمجرىالمائي وال
تجمعاتالمياه والنقلالقوي منالم
للمياهفيمس
نستير.
الم
تجمعاتالمياه ،حتى خارج مدينة
ضاللتآكلعلى األوديةالواقعةفي أعاليمس
تتمثلفكرة هذاالمشروعفياقتراح هياكل م دة
بالتالينقترح:
في مناطقبيمبال وجميل وزرم الدين)) .و
التيتمثل مخرج هذه األحواض (
نستير (
ال م
افح ة
لوديان ،لمك
ف ضفاف ا
 )......ي
،
فة
لخرسانة ،واألحجار الجا
سواترالترابية ،وا
فظالماء والتربة ،معال
 هياكل ح
تآكلالمياه.
 تحقيقبحيراتالمنحدرات
بني حسين،إلى عود خنيسفيبلدية
وفي الواقع،ينضم واديال الح،الذييستن زف هذهالمناطق ،وينشأ من الل زرمين-
قليميةللتنمية الزراعية و.DGF
فوضية اال
فيذه من قبلالم
تير.يمكن إ دارة هذاالمشروع وتن
نس
الم
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فظ المياهوالتربة
قترحة و هياكل ح
البحيرات أوالسدود الم
خريطةتوضح

 .3.1.3نظام تجميع مياه األمطار في البيوت البالستيكية باستخدام تقنيات ضخ المياه بالطاقة الشمسية
لطاقة
ميا با
تجميع،مياه األمطار ،معضخال ه
نتاجالمحاصيل ،وخاصةالخضار.سيحلنظامال
تحسين إ
ي هدفالمشروع إلى
تقلل من است الكالماء
تقليديللبيوتالمحمية وجمعالمياه االزمة علىسطحه .هذهالتقنية
الشمسية محلنظامالريال
فةالمشروع.يمكنلـ URAP
تكل
فرالحكومة  ٪57من
والكهرباء .هذاالمشروع جزء من االستراتيجية الزراعيةالوطنية.تو
ج فعال
فعلبرنا م
فر .٪ 25يوجدبال
فير  ٪ 25والمزارعيو
قليميةللتنمية الزراعية ،معمشروع مينارت،تو
فوضية اال
والم
نولوجيا.
قليميةللتنمية الزراعية والمعرض الدولي للزراعة واالستثمار والتك
فوضية اال
بناءالقدرات ل هذاالمشروع من قبلالم
ل
نشرللتكرار.
ومعذلك ،سوفتكو ن هناك حاج ةللعرض اول
قليميةللتنمية الزراعية والمعرض الدوليللزراعة
فوضية اال
تساعدهالم
يمكن إدارةالمشروع من قبلالبلدية URAP ،و
نولوجيا
واالستثمار والتك
 .3.4.3خزانات جمع مياه األمطار الستخدامها في حدائق البلدية والمزارعين
التيتصرف مياه
بحري .هذاالموقع معروفبوجودالوديان
تيرال
يناءالمنس
لقرب من م
قترحةبا
تقع منطقةالمشروعالم
فيضانات العالية ،إذاتم استخدام
البحر.يمكناستخداممياه األمط ار هذه من قبلالمزاعين خال فتراتال
األمطار إلى
لحصول
تخدام هافي ريالخضار ،حيثيتم ا
ميا قبل اس
فاظبكميات كبيرة من األمطار.يجب معالجةال ه
لخزاناتالكبرة لالحت
ا
تية).
تح
ضرية ا(لملوثةبالبنيةال
لجوفية الح
علي ها عن طريقالمياه ا
غب في استعادت ها (يختلف حجمالخزان
فةتركيبنظامتجميع مياه األمطاربشكل طبيعيتبعا ًلكمية المياه التينر
تختلفتكل
فة أكثر مننظام للريوأسقي
توصيلبالشبكةالمنزلية معقدة ومكل
يتم ه
ضا استخدامالماءنظام مص م ل
منسعره) ،ولكن أي ً
في ذ هذاالمشروع وإدارته من قبلالبلدية.
الحدائق.يمكنتن
 .3.4.3أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية للتدفئة الدفيئات والزراعة
دفئةالشمسية لتعزيز
فيدالمزارعون مننظامالت
يست
بحية زراعة الصوبات الزراعية.س
سيقوم هذاالمشروعبتحسين إنتاج ور
نتاج والمكاسب.
تحسين اإل
يساعد على
لطاقة األخرى و
نتاج م خاللموسمالبرد.سوفيحلالنظامالشمسي محل مصادر ا
إ
قليميةللتنمية الزراعية .هناك حاجة إلى ح التالتوعية
فوضية اال
يمنك قيادةالمشروع من قبل  URAPوالبلديةبمساعدةالم
إلشراكالمزارعينالمحليين.
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