
وفيةسيناريوهات التدبير الجماعي للمياه الج: التدبير التشاركي للندرة 



موحدحاالت مختلفة ولكن تشخيص 

(إلخ...الشربومياهوالصناعيةالزراعية:االستعماالت)الجوفيةللمياهواستنزافاستغالل•

(...الحرارةدرجاتفيزيادة،األمطارهطولفيانخفاض)المناخيالتغيرتأثيرات•

انخفاض صبيب المياه•

(الفوراجات)جفاف المياه من اآلبار والثقوب اإلرتوازية •
تراجع المساحات المسقية •

:حلولعنوالبحث"أزمة"وضعية

المواردعلىالحفاظمعالمسقيةالزراعيةاألنشطةعلىالحفاظالممكنمنهل•
المائية؟

للجميعومنصفة تشاركية وجماعية : قواعد للتدبير ← مورد جماعي•

تجارب ناجحة حول العالم بأساليب تدبير مختلفة•



استراتيجيات مختلفة للتدبير الجماعي للمياه الجوفية 

التدبير 
المساحي

Mancha Oriental(  الشرقيةالمانشا)إسبانيا  •

ي التدبير الكم
(األحجام)

•Beauce (France)

بــــوس( فــرنــسـا)•

بار التدبير باآل
(الثقوب)

 GDA Tunisie( تونس)المجمع التنموي الفالحي •



تدبير المساحات المسقية← ( إسبانيا)الشرقية المانشا

:الموقع

متر700علوعلىهضبةعنعبارةالمانشا•
فالح00010وهكتار000120تبلغمسقيةمساحة•

:المؤسسات•

.1994سنةمنذالنظامهذاوضعتم•

عملياتومراقبةوتنظيمتدبيرمهمةعضو1502تضمالتي"السقيجمعية"تتحمل•

.المركزيالسقيمجلسخاللمنالمياهاستخراج

.المحليةالحوضوكالةمندعمعلىتحصل•



2مثال  1مثال  الزراعة

3م3000← هكتار1 3م15000← هكتار5 الثوم

3م18000← هكتار3 3م8000← هكتار1 (البرسيم)الفصة

3م3000← هكتار3 3م1000← هكتار1 زعفران

3م24000 3م24000 المجموع

الزراعة (هكتار/3متر)استهالك

الثوم 3000

(البرسيم)الفصة 8000

زعفران 1000

…

:التدبير نينقوا
لكل استغالليةاحدة طاوك: القاعدة الرئيسية•

، مع قاعدة 1997لكل فالح، حصة محسوبة وفقا للمساحة القابلة للري المصرح بها سنة •
)السنة/3متر24000له الحق في ← هكتار6فالح له : مثال )السنة /هكتار/3متر4000

سب يمكن للفالحين السقي أكثر أو أقل طالما أنهم يحترمون الحصة المخصصة لهم ح← 

.برنامج االستغالل

جدول االستهالك السنوي وفقا لبعض الزراعات

فكل فالح يعلن كل سنة لجمعية السقي

.برنامج لالستغاللعن 

السنة/3م24000مثال لبرنامج لالستغالل الممكن لفالح له 



:جداإيجابيةنتائج

تجاوزحالةوفي،الزراعيةخططهممن٪99بنسبةالفالحونيلتزم•

.ذلكبعدأقلكميةبضخيقومونفإنهمللضخ،المحددةالكميات

الجوفيةالطبقةمياهمستوياتاستقرار•

المساحاتبواسطةالتدبير←العداداتاستخدامعدم

(يةالزراعالمساحات)االستغاللياتوفحصلرصدبعدعناالستشعاراستخدام

الفالحينطرفمنبهاالمصرح



(Beauce -Franceبوص بفرنسا  )مثال : التدبير بالعدادات 

:الموقع

هكتارألف360•

:الجوفيةالمياهطبقةاستعماالت•

o(مكعبمترمليون300و100بين)الزراعة

o(مكعبمترمليون10)الصناعيةاألنشطة

o(مكعبمترمليون80)للشربالصالحالماء

فالح3600•

:التاريخ
←ةالجوفيالمياهاستخراجمعدالتارتفاع+األمطارهطولانخفاضسبب:التسعينياتأوائل

أزمـــــة
لتدبيربةمناسطريقةتحديد←المياهووكاالتالدولةومصالحالمزارعينبينمكثفةمشاوراتبداية

الجوفيةالمياه
.الفالحيةوالنقاباتاإلدارةبين"Beauceبوصفرشةميثاق"علىالتوقيع:1995



بدون تخفيض:  متر20إلى حدود 

٪35تخفيض بـ : متر 21عند 

٪ 85تخفيض بـ : متر 23عند 

1القطاع  2القطاع  3القطاع  4القطاع 

2015 1 1 0,6 0,95

2016 1 1 0,6 0,95

2017 1 1 0,6 0,5

:التدبير
مكعبمترمليون420:مناسبًاالمياهمستوىكانإذااإلجماليالحجميبلغ•

للتدبيرقطاعاتأربعة•

oقطاعلكل

o(المرجعيةالكمية)المرجعيالعامالحجم
oتوىمسضبط←المائيةالفرشةمستوياتقياسيتمأبريلشهرفي

منطقةلكل"متوسط"

oسنةللمعاملتطبيق:منخفضاالمياهمستوىكانإذا:التنبيهعتبات
المعنية



:(االستغاللية)المزرعةمستوىعلى

:بــمرتبطةالمرجعيةالحصة•

؛يشغلهاالتياألرضونوعللريالجغرافيالموقع•

مزرعةكلفيسقيهاالمرادالهكتاراتعدد•

مزرعة،كلفيعداداتتركيب•

المعامل،معحصتهاستخدامللفالحيمكن:سنةكلفي•

سيتمكن←٪90معاملقليالً،جافشتاءخاللللهكتارمكعبمتر800لهفالح:مثال•

.السنةهذههكتار/مكعبمتر720استخداممنالفالح

.التاليالعامفيالكميةنفسمنأقلأخذيتمأنبشرط٪20حتىتجاوزإمكانية•

النظامهذالوضعطويلمسار•

0,45و0,95بينالمعامالتتطورت،2011و1999عاميبين•

الجوفيةالمياهمنسوبتوازنإلىالعودة•



:الموقع

مسقيةهكتار3500

صوندا299

:التاريخ

:1987عامفي
حظرمنطقةتحديد←البحريالتوغلوخطرالجوفيةالمياهطبقةاستغاللفياإلفراط•

جديدة،آبارأوثقوبإنشاءتمنع
←قضائيةدعاوىرفعالحفر،معداتمصادرة:القانونيةغيراآلبارعلىعقوبات•

اإلدارية،المصالحوالفالحينبينتوترات

:حلولعنالبحثوتوعية+والفالحيناإلدارةبينلقاء:1998في
ِلـفـالحكانإذاللثقوبردم←استغالليةكلفيالمنطقةفيوالثقوبلآلباردقيقحصر•

لمسقيةاالمساحاتبينتالؤم←المسقيةمساحتهمعيتناسبالالثقوبمنكبيرعدد

المنطقةقيوالثقوباآلباروعدد

.الجمعيةإنشاء:2001في

في تونسBsissiحالة بسيسي : اآلبارالتدبير 



:التدبير

(والثقوباآلبارعددزيادةبعدمتعهدات)جديدةمساحاتلسقيالحفرحظر•

بهاالمصرحواآلبارللثقوبخريطةوضع•
اإلدارةتحذير←بهمصرحغيرالحفركانإذاالجمعيةتراقب•

←إلدارةلإشعاراتقدم←التأكدوبالمراقبةالجمعيةتقوم:البئرأوالثقبجفافحالةفي•
بالحفراإلذنعلىالحصول

العدادغياب•
عملية←ثقبأوبئرلكلالسنةفي(درهم130حوالي)تونسيدينار50قدرهامساهمة•

إعاناتعلىللحصولإجبارية

طرقاءوإنشالزيتونأشجاروزراعةبالتنقيطللسقيإعاناتعلىالحصول:الجمعيةأعضاء•

.واآلبارالثقوبوكهربةجديدة

ةالجوفيالمياهاستنزافمنعفينجحتقدوعاًما20منأكثرمنذالجمعيةهذهتعمل

خالل(فقطمتر1،5إلى1حوالي)الجوفيةالمياهمستوىانخفاضضعف←

.الماضيةالعشرالسنوات



إجراءات تكميلية

• احواض جماعية

• إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة 

• التوجه نحو الزراعات األقل استهالكا للماء

• دعم تدبير السقي (sms)



صرامة مع مرونة في تدبير القواعد الجماعية : بعض الدروس المستفادة

:النظامهذاتفعيل•

غيراآلباروالثقوبلجميعالتصريح:مثال)البداية؟منذبهاالمصرحغيرباآلبارالمتعلقةالشروطهيما•

(التشاركيالتدبيرهذاتنفيذبدايةمنانطالقاالقانونية

:المؤسسات•

الدولةومصالحالمستعملينجمعيةبينوالتعاوناألدوارتقاسم•

:النظامتدبير•

:لإلنصافقواعدتفعيلإمكانية•

(الدائمةالزراعات:مثال)المحاصيللبعضاألولوية•

حالةفيرةالصغيللمساحاتبالنسبةالتخفيضعدم:مثال)والكبيرةالصغيرةاالستغاللياتبين•
(المائيةالكميةمناألدنىالحدضمان←الجفاف

وافديناستقرارلتسهييمكنمعينة،لمعاييروفقا:مثال)الجددالوافدينوبينالمستقرينالفالحينبين•

(المستقرينللفالحينالتخفيضحسابعلىجدد

:النظامهذااستدامة•

والمراقبةللتمويلالالزمةالبشريةالمواردضمان•

الدولةومصالحالمستغلينجمعيةبينللحوارهيئاتتواجدضمان•



:إذن

فيفيةالجوالمائيةللمواردوالمستدامالجماعيالتدبيرسيناريوهاتهيما
؟تيمڭنايعينمنطقة



شكرا على اهتمامكم 


