
الجمھوریة التونسیة
وزارة الفالحیّة والموارد المائیّة 

والصید البحري
االدارة العامة للموارد المائیة  

  المستدامة التنمیةحول أھداف خبراء فریق اجتماع 
بالمیاهالمتعلقة 

)اإلسكوا(آسیا  لجنة االمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي  
٢٠١٦أفریل  ١٣-١٢بیروت   

 العیّاديمحمد 



نسبة المعبأة الموارد  الموارد القابلة  طاقة الموارد الموارد المائیة 
االستغالل  او المستعملة  للتعبئة  المائیة 

88% 2200 2500 2700 السطحیة 

%114  ٨٥٤
)٢٠١٠( 746 746 القلیلة العمق 

الجوفیة 

%١١٤   ١٦٣٣
)٢٠١٤( 1429 1429 العمیقة 

%100 ٤687
(٩٥%) 4675 4875 المجموع 
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 ٣مملیار  ٢٫١٨
نة /  السّ

نة/  ٣م ملیار ٢٫٧  السّ



q دة دخول الموارد المائیة مرحلة االستنزاف  بتجاوز كمیات االستھالك للكمیات  المتجدّ

q   ث،تسجیل تدھور نوعیة المیاه ببعض المناطق نتیجة التملح و التلوّ

q   القطاعات،االستخدام غیر الرشید للمیاه واإلسراف في استخدامھا في مختلف  

q  ي،ارتفاع نسبة الضیاع  في شبكات امدادات میاه الشرب   والرّ

q  ر كمیّات میاه ،)الزراعي، الصناعي، المنزلي( الصّرف تطوّ

q   محدودیّة وعي المواطن بمخاطر مصادر التلوث على نوعیّة الموارد المائیة.



ولحمایة ھذه الموارد المائیة تسھر الدولة التونسیة على 
ادس الھدف   وتفعیلانجاز  ة االمم المتحدة ) ٠٦(السّ من خطّ

٢٠٣٠للتنمیة المستدامة لسنة 

ضمان توافر المیاه وخدمات الصرف الصحي 
للجمیع، وإدارتھا إدارة مستدامة



یات الحالیة في ادارة الموارد المائیة بالبالد  التحدّ
التونسیة    

التغیرات المناخیة وتواتر سنوات الجفاف  �
االستغالل المكثف للموارد المائیّة؛  �
فاه الدیمغرافيارتفاع الطلب الناتج عن النمو  � أالجتماعي؛ والرّ
 والقرى؛مواصلة توفیر میاه الشرب للمجمعات السكانیة باألریاف  �
؛)التلوث/ الملوحة(التقلیدیة تدھور نوعیة المیاه التقلیدیة وغیر  �
  للمیاه؛االعتداء على الملك العمومي  �
والبحیرات؛االرتفاع المستمر للطمي بالسدود  �
.   ارتفاع تكالیف استخراج المیاه الجوفیة واستھالك الطاقة�



وللعمل على مجابھة التحدیات وحسن متابعة التطورات تم 
صد  ومتابعة المؤشرات الحینیةتركیز وتطویر  شبكات الرّ

 ؛لتساقطات المطریةاشبكة رصد   §
 ؛شبكة رصد سیالن االودیة   §
؛شبكة رصد مناسیب میاه الموائد الجوفیة   §
؛شبكة قیاسات نوعیة المیاه   §
سنویّة جامعة للقیاسات في مجال الموارد حولیاتاصدار  §

 المائیة؛     
التقییم والتصرف في لحسن العلمیةالقیام بالدراسات   §

الریاضیة؛ النمذجةاستخدام ب واستدامتھاالموارد المائیة     
التنسیق مع المؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لتطویر  §

 .المائیةالبحوث في مجال الموارد    



    
ر العـرض والطلـب على المیـاه حتــّى أفق سنــة اإلستراتیجیة الدراسات ضبطت   :٢٠٣٠تطوّ

٢٠٣٠إستراتیجیـة قطــاع المیــاه على المدى الطویـــل  

  ٢٠٣٠المنظومة المائیة لتونس في افق 



 نسمة؛ملیون  ١٣حوالي    ٢٠٣٠من المنتظر ان یبلغ عدد السكان سنة  
  ٢٠٣٠في افق  ٣م ٣٦٠حالیا الى   ٣م ٤٨٠نزول معدل االستھالك السنوي للفرد الواحد من 
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ولمجابھة ھذه الوضعیة تمّ اعتماد خیارات استراتیجیة 
للمحافظة على الموازنة المائیة

v  میاه/ میاه الشمال(التقلیدیة التغذیة االصطناعیة بالمیاه
میاه الصرف (التقلیدیة والمیاه غیر ) البحیرات / السدود      
ي      ؛)الجیوحراریةالمیاه / المعالجةالصحّ
v   البحر؛تحلیة المیاه المالحة ومیاه
v   ولريّ   فالحیّةاستعمال المیاه المستعملة المعالجة ألغراض

الخضراء؛المناطق       
v   ي؛االقتصاد في میاه   الرّ
v   الطلبترشید االستھالك وحسن ادارة.  
v  في طور المصادقة بمجلس( تطویر ومراجعة  قانون مجلة المیاه

     ).نواب الشعب      



q     التونسیّة وارد المائیة بالبالد للم خریطة رقمیة اعداد)CRET(،  
نمیة الوكالة الفرنسیّة   ممول منمشروع        انطلقت الدراسة  )AFD(للتّ
٢٠١٧وتنتھي في اكتوبر   ٢٠١٥منذ جوان       
:المراحلوتتضمّن اعداد        

(REFERENTIEL CARTOGRAPHIQUE) المرجعیّة؛الخرائط   •

المطریة؛خریطة التساقطات  •
  السطحي؛خریطة میاه السیالن   •
الجوفیة ؛خریطة المیاه  •
المائیة؛خریطة انظمة الرصد وتعبئة الموارد  •
  .والتدریبتنمیة بناء القدرات والتكوین  •

         



q   للمیاه اعداد النظام  المعلوماتي  الوطني)SINEAU  - ٢٠١٧( 
وھو بصدد االنـجاز  وممول من البنك االفریقي للتنمیة     
     (BAD) إلى، ویھدف:

  المعطیات؛تحیین وتطویر قواعد       §
  المائیة؛للموارد  الحینیةاالطالع  على الوضعیة     §
نةتوفیر قاعدة معلومات     § لكل المتداخلین في ادارة الموارد محیّ

المائیة، نذكر منھا  نظام التصرف في الموارد المائیّة         
      )SYGREAU(،النظام المعلوماتي للتربة(SISOL) النظام ،
.)COPEAU(المعلوماتي لحمایة جودة المیاه      

   



q برنامج دعم السیاسات العمومیة للتصرف  في الموارد المائیة
یفیة  للتنمیة الفالحیة      - PAPS(والرّ EAU  (ل من االتحاد وّ مُمَ
:األوروبي؛ ویھدف الى    
Ø  التقلیدیة؛تحسین إدارة الموارد المائیة
Ø  الزراعیة؛تحسین إدارة میاه الري في الحقول
Ø  الفالحیة؛تحسین أداء مجامع التنمیة
Ø  التلوث؛تعزیز حمایة المیاه من
Ø  االستھالك؛صیانة شبكة میاه الشرب وترشید
Ø  المائیة؛تنمیة بناء القدرات والتكوین وحسن التصرف في مجال الموارد
Ø  ف في القیام بدراسات توأمة مؤسساتیة بین شرطة المیاه والتصرّ

  المائیة؛الفیضانات لحمایة الموارد     
Ø  والتربةتقییم اشغال المحافظة على المیاه.  



  
q اطار في قابس خلیج بسواحل الجوفیة الموائد مشروع
-PHI) البرنامج     UNESCO)التونسیة الدولة قبل من والممول
:إلى ویھدف)BRGM(و    

ü األخذ مع المنطقة في الجوفیة المیاه موارد إدارة تحسین
واالقتصادیة؛ االجتماعیة األنشطة احتیاجات االعتبار بعین    
ü السقوي؛ الفالحي االنتاج منظومة تقییم
ü احلیة؛ بالواحات اإلیكولوجیة النظم استدامة السّ
üبواحات المائیة الموارد في المندمج التصرف و الحوكمة  

.قابس



q   روع��ع مش��اون م��اه،"بالتع��امج المی��ة برن��اخ و التنمی��المن
)WACDEP ( راكة��ة الش��ابع لمؤسس��ة  الت��اه العالمی��ر –للمی��البح

:الىھذا المشروع  ویھدف )GWP-med(المتوسط األبیض 
Ø  مدى حساسیة الموارد المائیةوطنیة حول   ریطةإنجاز خ

؛التونسیة للتغیرات المناخیة       
Ø    ضمان االمن المائي مع التحوالت المناخیة
Ø    المناخیة؛ھشاشة  للتغیرات تحدید المناطق االكثر
Ø تحیین دراسة الحوض المائي المشترك لشمال الصحراء مع البلدان
المجاورة الجزائر ولیبیا  بالتنسیق مع مرصد الصحراء والساحل        

)OSS (  وآلیات التشاور(SASS)؛
Ø بناء االستراتیجیات على ضوء االختیارات االقتصادیة

 .واالجتماعیة    



q   مشاریع اخرى في طور االنجاز بعدد من المناطق بدعم
:منھامن منظمات دولیة ودول صدیقة نذكر       

 
بتمویل من دولة  ” )PEK(برنامج المیاه بوالیة القصرین"مشروع  §

سویسرا؛   
برنامج تطویر القدرات في التصرف المندمج في الموارد المائیة §

   )(AGIRE  الماني بوالیة القیروان بتمویل)GIZ(؛
االدماجیّة وتقییم الموارد المائیة الجوفیّة بالحوض الحوكمةبرنامج  §

من والیة بنزرت بالشمال ممول من قبل منظمة“ قنیش”المائي    
   )FAO( ضمن مشروع المبادرة االقلیمیة حول ندرة المیاه بالشرق
؛)RI-WSI(االوسط    
     



تنجز كل ھذه المشاریع والبرامج بالبالد 
التونسیة بالتعاون مع المؤسسات الوطنیة 

واإلقلیمیة والدولیة وھي تسعى لتحقیق غایات 
الھدف السادس من البرنامج المرسم باألمم 

المتحدة لضمان  األمن المائي والغذائي 
  .٢٠٣٠والتنمیة المستدامة في أفق  والطاقي



شكرا على حسن المتابعة 


