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 البالد التونسية، المناخ و الموارد المائية: لمحة عامة 1.
 

مناخ متوسطي في الشمال و صحراوي بالجنوب 

 من 13٪ من األراضي المزروعة، ما يقرب من 32٪ من األراضي الرطبة، 5تونس لديها ٪
 ٪ من األراضي الصحراوية و الشبه صحراوية50٪  من األراضي الحضرية و 0.5 الغابات و

 درجة مئوية في يوليو 30درجة مئوية في ديسمبر كانون االول و  12هي  الحرارةمتوسط درجات 

 ( : سنة/مم 230المعدل العام )مم بالجنوب  50مم بالشمال الى  1500التساقطات من 

  3مليار م 90في السنة الجافة، وحوالي  3مليار م11 ،3مليار م 36في المتوسط سنويا، تتلقى تونس 
 في عام مطير

 التباين الجغرافي كبير وعدم انتظام بين السنوات
 (اغلبيتها في الشمال)سنة /3مليار م 2.7: المياه السطحية 

 (اغلبيتها في الوسط و الجنوب)سنة /3مليار م 2.165: المياه الجوفية 

 (% 6)و الصناعة والسياحة ( % 14)، الشرب (% 80)استغالل المياه يتوزع على القطاع الفالحي 

 من حيث موارد المياه في البحر األبيض المتوسط، والتوظيف األقل حضوه تونس من بين البلدان
، عندما يبلغ 2030سنة في عام / فرد/ 3م 360سنة، وستكون في حدود / فرد/ 3م 440الحالي حوالي 

 .مليون 13عدد السكان 

وتعاني الموارد المائية من تدهور بسبب االستغالل المفرط والتلوث 

 في الوسط، بالنسبة لطبقة المياه الجوفية العميقة 140إجمالي معدل استغالل المياه الجوفية حوالي ٪
 ٪ 102كانت ( في الجنوب)

 



 (السدود)توزيع منشات تعبئة الموارد السطحية  توزيع معدل األمطار السنوي
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من الزراعي، للقطاع بالنسبة المناخ تغير مع التكيف ألهمية أفضل فهم أجل من 

 تواجهها التي والتحديات الزراعي القطاع في الهيكلية البيانات بعض تقديم الضروري

 ومن الدفيئة غازات انبعاثات في المساهمة حيث من المناخ تغير مع القطاع وتفاعالت

 مثل اإليكولوجية والنظم المياه وقطاع نفسه، للقطاع المناخ بتغير للتأثر القابلية حيث

   .والغابات التربة

26 المثمرة األشجار ،% 37 الماشية تربية : على الزراعي اإلنتاج يتوزع %، 

 .%3 مختلفة منتوجات ،% 5 البحري الصيد ،% 13 الحبوب ،%16 الخضراوات

(المائية بالموارد لعالقته بالنظر) السقوي القطاع مساهمة 

تأمين في متميزا ودورا الوطني االقتصاد في هاما دورا السقوي القطاع يلعب 

 .الجافة السنوات خالل خاصة اإلنتاج تعديل وفي للبالد األساسية الغذائية الحاجيات

 فإن الجملية الفالحية المساحة من %8 سوى تمثل التي مساحته محدودية من وبالرغم

 : بـ خاصة يساهم السقوي القطاع

37% (البحري الصيد قطاع اعتبار دون) الوطني الفالحي اإلنتاج قيمة من. 

10% (والتمور القوارص خاصة) الفالحية الصادرات قيمة من. 

27% الفالحي بالقطاع التشغيل فرص من. 



التحديات التي تواجه القطاع هي: 

   ضمان األمن الغذائي المستدام في البالد، باالعتماد على اإلنتاج

 المحلي، مع احترام مبدأ الكفاءة االقتصادية؛

   االنجراف، )الحفاظ على الموارد الطبيعية من كل أشكال التدهور

 ؛...(والتصحر، واإلفراط في استغالل، 

   ديمومة النشاط الزراعة في مناخ من عدم االستقرار في األسواق

 .الخارجية

   إعداد الفالحة التونسية لمواجهة تحديات تحرير التجارة في المنتجات

 .الزراعية بشقيها الثنائي والمتعدد األطراف

   التي تتفاقم وتؤثر على الزراعة في " تغير المناخ"مواجهة ظاهرة

 .جميع أنحاء العالم
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 تحديات قطاع المياه. 2

 :أهمها   

 بعد ان اتسمت المرحلة السابقة بادارة العرض من خالل )االنتقال إلى إدارة الطلب على المياه

 (% 95بلغت نسبة التعبئة حاليا : برامج تعبئة الموارد المائية المتاحة 

o (17) 1990السدود الكبرى المنجزة قبل 

o (20( )2000-1990)السدود المنجزة خالل الخطة العشرية األولى 

o (10) 2011-2001 االضافيةالخطة العشرية 

 التغذية االصطناعية للمياه )الحفاظ على المياه الجوفية و حمايتها من االستغالل المفرط

منطقة حماية وحظر،  سحب المياه الجوفية يخضع لضريبة لصالح الدولة،  33الجوفية، اقرار 

 ...(الخ

 تلوث المياه تزايدت خطورته مع التنمية االقتصادية للبالد: مراقبة تلوث المياه 

تواتر مواسم الجفاف لفترات طويلة : فترات الفيضانات والجفاف : إدارة الحاالت القصوى- 

 (أضرار الجفاف مرتفعة للغاية خاصة في مجال الزراعة)تذكير بأن تونس بالد شبه قاحلة 
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ان من الرغم على المناخ تغير ظواهر تأثير من تنجو لم تونس أفريقيا، دول كل مثل 

 المتوسط مع مقارنة تذكر تكاد ال الحراري االحتباس غازات انبعاث في مساهمتها

   .العالمي

 :على لتونس بالنسبة تنص المتاحة المناخية المحاكاة نماذج اغلب

مئوية درجة 1.1 من البالد أنحاء جميع في الحرارة درجة في السنوية الزيادة متوسط إن 

 في الزيادة هذه وحجم .2050 عام بحلول مئوية درجة 2.1  الى 2030 عام بحلول

 المنطقة في مئوية درجة 1.6 .أخرى إلى واحدة منطقة من تختلف سوف الحرارة درجة

   .الجنوبية المنطقة في مئوية درجة 2.7و وسط في مئوية درجة 2.1 و الشمالية،

في ٪30 إلى ٪10 من المنطقة باختالف يختلف السنوي األمطار هطول في انخفاض 

 مع االنخفاض هذا ويترافق .الحالي بالوضع مقارنة ،2050 عام في والجنوب، الشمال

 ,الشديدة الجفاف سنوات وشدة تواتر زيادة

والنظم الطبيعية الموارد على الكبير البشري الضغط مع الجفاف ظاهرة تتزامن 

 اإليكولوجية النظم تقدمها التي البيئية الخدمات لالستدامة تهديدا يشكل مما اإليكولوجية

 بتقلب المتصلة الطبيعية لألخطار عرضة البلد فإن ذلك، على وعالوة .التونسي لالقتصاد

 أرضية انهيارات في تسبب مما والفيضانات الجفاف ذلك في بما وتغيره، المناخ

 وفيضانات



 سنة في سم 100 بمقدار البحر سطح مستوى ارتفاع في بتسارع توقع ايضا هناك

 (2015 سنة الجوي للرصد الوطني المعهد دراسة حسب المتشائم لسيناريوا)  2099

 : مثل سلبية نتائج عدة إلى التغيرات هذه مختلف وستؤدي

 خسائر وتقدر دوالر مليار  2 إلى تصل اإلنتاجية في خسائر: الفالحي اإلنتاج تراجع1.

  ،٪55 السياحة) الحالي اإلجمالي المحلي الناتج من ٪0.5 حوالي السنوي اإلنتاج

 في أساسا عمل فرصة الف 36 حوالي في الوظائف خسائر وتقدر ٪45 الزراعة

 اقتصادها في الضعف من مزيد إلى ستؤدي الخسائر هذه كل .والسياحة الزراعة

  .البيئية وأنظمتها االجتماعي نسيجهاو

 والغابات الزراعية الموارد على كبيرا اعتمادا تعتمد التي والداخلية الريفية المناطق2.

 من تضررا و عرضة اكثر ستكون ،التونسيين السكان من  2/3ل موطن هي والتي

  .المناخية لتغيراتا

  االجتماعية والشرائج الجهات بين التفاوت استفحال إلى يؤدي المناخ تغير ايضا3.

 الظواهر مع الفالحية األنشطة بعض تأقلم عدم إلى إضافة الفالحية األراضي تقلص4.

 المنشآت وتأثر البحري البيولوجي والتنوع الساحلية الطبيعية الموارد وتأثر المنتظرة

  .الساحلية
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 اآلثار المتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية. 4
 

انخفاض في تغذية المياه الجوفية الطبيعية زيادة ،  تقلص المخزون في السدود

في المناطق الساحلية، والمناطق التي سوف تشهد أيضا وخاصة ) الملوحة

 (ارتفاعا في مستوى سطح البحر، 

 األراضي الرطبة الطبيعية واالصطناعيةفي  وتدهور نوعية المياه السطحية، 

(زيادة طفيفة في كثافة األمطار مع إمكانية) الفيضانات كثر لفتراتا تواتر  .

 زيادة تآكل التربة،  تؤدي الى وهذه الظاهرة

لديه موارد المياه من طبقات المياه الجوفية العميقة، الذي ، يتونسالجنوب ال

يادة االرتفاع في مع ز الطلب على المياه زيادة فإن. هي المنطقة األكثر ضعفا

عندها تكون . اإلفراط في استغالل المياه الجوفية العميقة يولددرجات الحرارة 

انخفاض مستويات المياه الجوفية وتدهور نوعية وخيمة من ناحية العواقب 

 .  المياه

.... 
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 :األهداف العامة لالستراتيجية . 1.5

 :األهداف العامة لالستراتيجية . 1.5

تجاوز مرحلة التصرف في االزمة على المدي القصير من خالل  -

 استراتيجية للتأقلم مع االخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية

 ضمن السياسة االقتصادية و الزراعية  دمج تقلبات المناخ -

إدارة متكاملة بين مختلف القطاعات االقتصادية، االنعكاسات االقتصادية  -

 و االجتماعية التي تثقل و تعيق القطاع الزراعي

 

 هذه االستراتيجية تشمل مجموعة من التدابير المؤسسية واالقتصادية

 المقترحة إلدارة مخاطر المناخ

 



 البعد المؤسساتي و التقني : المناخ 1.

 ضع نظام مراقبة للمناخ واإلنذار المبكرو 

 إعداد ونشر المعلومات في شكل مؤشرات مناخية لفائدة مختلف القطاعات

 االقتصادية

البعد المؤسساتي ، االقتصادي و عالقته : موارد المائية 1.

 بالزراعة

 مواصلة برنامج إدارة المياه والتحول من إدارة االحواض الى إلدارة النظام

 اإليكولوجي

تطبيق مجلة المياه 

مراجعة التسعير ضمن رؤية تراعي  و تهدف الى حفظ النظام البيئي 

إنشاء قدرات احتياطية افتراضية 
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 النظام البيئي1.
إعادة تأهيل و تحسين مرونة النظم اإليكولوجية 

 مكافأة الخدمات البيئية التي تقدمها النظم اإليكولوجية من خالل

 تشجيع المزارعين للحفاظ عليها

 الزراعيالنظم الزراعية والقطاع 

تحيين الخارطة الزراعية لتتالءم مع تغير المناخ 

 التفكير في تغيير النشاط الفالحي بالنسبة للمستغالت التي تعاني

 من الهشاشة

 المناخية التغبيراتإنشاء نظام التأمين الذي يأخذ في االعتبار 
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 :ملخص للتوجهات االستراتيجية . 2.5



  ،التطبيق و التنفيذ، الوسائل، التمويل، المتابعة

 البحث و التطوير
 مأسسة مجلس وطني للمناخ-

 انشاء صندوق للتاقلم مع نخير المناخ-

ادراج تغير المناخ في المفاوضات و االتفاقيات ذات البعد الدولي و -

 اإلقليمي

إرساء شبكة معلومات حول مؤشرات تغير المناخ متاحة لكل المؤسسات -

 و المواطنين

 تمكين إدارة االخطار الناتجة عن تغير المناخ بالوسائل الالزمة -

ادراج تغير المناخ ضمن البحوث العلمية الزراعية  واالقتصادية و -

 تطوير الكفاءات

 

 

 متكاملة للتكيف مع تغير المناخالوطنية الستراتيجية االمقتطفات من . 5

 :ملخص للتوجهات االستراتيجية . 2.5



-  هو حفظ وصيانة النظم و حفظ وصيانة النظم البيئية، ضروري لضمان دورة المياه

هطول االستفادة أقصى ما مكن من إعادة شحن المياه الجوفية، و لضمان اإليكولوجية لالستفادة 

 .النظم البيئية ضرورية إلنتاج مياه نظيفة أيضا. أمطار غزيرة، الحفاظ على التربة، والترشيح

االستمرار في مراجعة تسعير المياه مع األخذ في االعتبار الحفاظ على خدمات النظم  -

على الصعيد االقتصادي، تدعو اإلستراتيجية إلدارة الطلب على المياه عن طريق : اإليكولوجية

المياه يفترض أن تشمل رسوم  ةتسعير)تغيير الفوائد والتكاليف المالية المرتبطة باستخدام الماء

 (للخدمات البيئيةأو  إدارة النظم اإليكولوجية لتزيل لكل هكتار سنويا 

 (خاصة لري المزروعات)دعم برامج االقتصاد في الماء 

-  ،(،التنبؤ بالجفاف)إنشاء قدرات احتياطية... 

هذه الحاجة يمكن أن تتحقق من خالل بناء تخزين : التقنيات الحالية احتياطاتوباإلضافة إلى 

 الغراساتتشجيع )، (رفع السد من أجل الحفاظ على القدرات)وصيانة القدرات الحالية الجديد 

 .(للمياه استهالك/استخداموالنباتات األقل 

 الطاقة )باستعمال الطاقات البديلة ( الضخ، التحلية)الحد من استهالك الطاقة عند إنتاج المياه

   (الشمسية
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