
 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من 
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Engineers 
& Planners S.A.  

 

                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة

 

 تحسين كفاءة المياه المستخدمة في الزراعة في تونس 

 2020نوفمبر  17أثينا، 
  

ي تبذلها 
ة الت  ز الموارد المائية الشحيحة عىل الرغم من الجهود الكببر متكرر النقص المن  ت حال ل تتعرضالبالد  فإن ،تونس لتحفبر

ي شديد الو 
ز
حالة اإلجهاد إلت تفاقم تغبر المناخ المتعلقة بنب القضايا االعوامل الديموغرافية و القتصادية، إىل جوتؤدي المياه. ف

ي 
ي تعيشها المائ 

ي عام مب  مكعب ل 450 والمخصصةالمياه المتاحة فالبالد.  الت 
ز
  تانخفضوقد ، 2010لفرد الواحد ف

 
 400إىل  حاليا

ي عام  370 تصل إىلومن المتوقع أن الواحد مب  مكعب للفرد 
ز
  . 2030مب  مكعب فقط ف

 
، فإن إدارة المياه بكفاءة الستهالك من المياه٪ من إجماىلي 80يستهلك الري لألغراض الزراعية حالًيا أكبر من  أكبر . وبالتاىلي

 أمر يعتبر والتخصيص األمثل لهذا المورد 
 
 حتمي ا

 
وع دعم المياه والبيئة )و . ا ي WESسيدعم مشر

ي تونس فز ( الذي يموله التحاد األوروئر
ا 
ً
ي الزراعة. وفق

ز كفاءة استخدام المياه فز  Bureau de) واألرصدة المائيةحمادي حبايب، مدير عام مكتب التخطيط  للدكتور تحسير
Planification et des Equilibres Hydrauliques ي وقت

وع فز ي هذا المشر
وة السمكية، يأئ  ( بوزارة الزراعة والموارد المائية والبر

ا 
ً
وزيادة الوعي بشأن الستخدام الفعال للمياه أمران أساسيان لتحقيق إدارة  ،مائيةالمصادر للمتكاملة الدارة باعتبار أن اإل مناسب جد

ز كفاءة استخدام المياه عىل أرضأفضل لموارد المياه الناد  تحسير
ً
، ثم الواقع رة المتاحة. "نحن نركز حالًيا عىل ثالث قضايا، أول

ا إمكانية الوصول إىل موارد المياه لالستخدام الزراعي وخاصة 
ً
 ". المياه حوكمةالتعامل مع مشاكل ترسب السدود وثالث

  
ي قطاع المياه و 

وع، أن توافر المياه يمثل مشكلة وأضاف نيكول لمادالينا، الخببر فز ، خالل الجتماع الفتتاحي للمشر الرصف الصحي
ة لتونس.  ز والمديرين لمواجهة ل الهامةف اهدومن األخطبر وع استكشاف طرق جديدة للري من شأنها أن تساعد المزارعير هذا المشر

ي تونس. "من األهمية بمكان النظر إىل سلسلة توزي    ع المياه بأك
ملها، بدًءا من المصدر وحت  المحاصيل. ومن هذا المنظور، شح المياه فز

ي األمثل للري، جنًبا إىل جنب مع أداء وكفاءة الري داخل وخارج المزرعة
لحد من االهدف الرئيسي هو . و سيتم تقييم الجدول الزمتز

الهدف. لذلك سيتم استخدام األدوات  ا برامج تنمية القدرات المناسبة إلزامية لتحقيق هذوتعتبر الفاقد من المياه قدر اإلمكان. 
تقنيات الري ألنها مفيدة للغاية لتحقيق إدارة أفضل للموارد المائية كما ستتم دراسة المتقدمة خالل الدورات التدريبية المخطط لها.  

ي تونس. 
  الشحيحة فز

 

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 مشروع دعم المياه والبيئة

وسوف يعالج هذه . ر األبيض المتوسطيهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البح
الجزائر ومصر )مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هو مشروع دعم المياه والبيئة . المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 (. وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

 إخالء المسؤولية 
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل ه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبيهذ صدرت

 .األوروبي
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