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ب بيان نهاية مهّمة   ي الحصول عىل مياه الشر

 
ي بحقوق االنسان ف

مقّرر األمم المتحدة الخاص المعن 
، السّيد بيدرو أروخوالمأمونة وخدمات   أغودو - الرصف الصحي

 
ي 
 
 2022جويلية   28تونس ف

 
  
  األّولّية    29إىل    18لتونس من    القطرّية  بنهاية زيارت 

  وتوصيات 
جويلية بدعوة من الحكومة التونسّية، أنا سعيد بنشر استنتاجات 

  وخاللها.  
  جمعتها قبل زيارت 

التابع  باالستناد عىل المعلومات الت  م إىل مجلس حقوق االنسان 
ّ
الكامل سيقد   

النهات  التقرير 
  
ن فن   دورته الرابعة والخمسي 

 . 2023شهر سبتمبر من سنة   لألمم المتحدة فن
 

ام الذي دار بيننا خالل     تنظيم الزيارة وعىل الحوار القائم عىل االحب 
أريد أن أشكر الحكومة التونسّية عىل دعوتها وتعاونها فن

المستقبل.     
ه سيتواصل فن

ّ
أن د 

ّ
أنا متأك   مدينالزيارة، 

تن
ّ
أن   معارفهم، كما 

الذين شاركوتن الوزارات    
فن
ّ
نّ لموظ للبلدّيات   انا ممي 

  التقيتها خالل ترحاىل  الكثيف داخل البالد
. أريد  والسلطات المحلّية المعنّية بالمياه والرصف الصّح  والصّحة العمومّية الت 

ومشاركتي معارفكم وتجاربكم. خالل الزيارة، التقيت شبكة واسعة من  أن أشكركم جميعا على تخصيص جزء من وقتكم للقائي 
نّظمات المجتمعيّة وأصحاب الحقوق، ولم يكن لمخرجات الزيارة أن تتحقّق دون عملكم معنا ألشهر لتحضير  المجتمع المدني والم

ودعم الزيارة على الميدان. أريد أن أشكر بشكل خاص األفراد المنتمين إلى المجتمعات المحليّة الريفيّة والقرى الصغيرة والذين 
حقوق االنسان  شواغلهم وظروفهم المعيشيّة الصعبة وصراعاتهم اليوميّة لتحقيق  فتحوا مجتمعاتهم المحليّة وقلوبهم لمشاركتي  

 
ّ
  بأن

  بكم قناعت 
دت لقاءات 

ّ
. أك ب المأمونة وخدمات الرصف الصح    الحصول عىل مياه الشر

  أن   فن
أصحاب الحقوق ينبغن

  صميم  
  الحصول عىل مياه اليكونوا فن

قة بحقوق االنسان فن
ّ
امج المتعل . السياسات والبر ب المأمونة وخدمات الرصف الصح   شر

 
  تونس عىل  

ن
 من مكتب المنّسق المقيم لألمم المتحدة ومكتب المفّوض السام  لحقوق االنسان ف

ّ
  الختام، أريد أن أشكر كال

ن
ف

 تيسب  و دعم هذه الزيارة. 
 

* * * 

 المناخ والموارد المائّية المتاحة 
 

  البحر المتوّسط.  
  فن
كما هو معلوم، يتداخل تاري    خ تونس وثقافتها ونسيجها االجتماع  ومواردها الطبيعّية مع موقعها الجغرافن

وأشعر بالقرب الشديد من تونس المتوّسطّية وناسها. علمت مسبقا بالموارد المائّية المحدودة لتونس وتوزيعها غب  المتكافن   
الم البالد  مناطق  إىل  المياه ناخّية  إضافة  أيضا عن طبقات  قرأت  الصحراوي. كما  الرطب والجنوب  الشمال  ن  بي  اوح 

تب    
الت 

الجنوب. خالل     
دة فن

ّ
المتجد الجوفّية  المياه  األحفورّية وطبقات  للمياه غب   العميقة   

السطحّية والمتوّسطة وحت ّ الجوفّية 
ر ب  استعدادي للزيارة القطرّية، درست دقائق الموارد المائّية لتو 

ّ
ه من مجموع يقد

ّ
ل المياه  3هم  4.929نس وعلمت أن

ّ
، تمث

ل المياه الجوفّية نسبة  %55السطحّية نسبة  
ّ
دة بينما تعتبر البقّية مياه جوفّية    3هم  4.200. وتعتبر  %45، بينها تمث

ّ
منها متجد



دة 
ّ
ل أساسا  . إضافة إىل الموارد الطبيعّية المتاحة، يمتلك البلد حجما  1أحفورّية غب  متجد

ّ
ضئيال من المصادر غب  التقليدّية تتمث

  تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الرصف المعالجة. 
 فن
 

. كما     واإلقليم 
ن الوطتن خالل الزيارة القطرّية، شهدت نظام حوكمة قائم ومحكم التنظيم عىل مستوى الدولة عىل المستويي 

 
ّ
المستعد الدولة    

فن
ّ
الهام من موظ العدد  للجميع.  الحظت  الصح   بالمياه والرصف  قة 

ّ
المتعل الخدمات  ن  بتحسي  ام  ن

لاللب  ين 
  قرأتها حقيقة  

رأيت انعكاسها عىل وجوه الرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين  إضافة إىل ذلك، صارت األوصاف واألرقام الت 
ب اآلمنة والرص    مياه الشر

.  التقيتهم والذين يكافحون بشكل يوم  من أجل حقوقهم فن دت  ف الصّح 
ّ
بناء عىل كّل هذا، حد

 :   عرضها فيما يىل 
  أرغب فن

يات والحلول الممكنة الت 
ّ
 عدادا من التحد

 
ة   -1

ّ
ات المناخّية ومنح األولوي ي السياق الحالي للتغّيّ

 
 لالستغالل المفرط للموارد الجوفّية ف

ّ
ي األّول: وضع حد

ّ
التحد

ي 
ّ

ب اآلمنة والرصف الصح ي مياه الشر
 
 لحقوق اإلنسان ف

 
  األثناء، شهدت الفالحة 

ان تونس عىل السواحل أين توجد التنمية الصناعّية والسياحّية. فن
ّ
  تعيل -يعيش أغلب سك

  %35الت 
ن  التونسّيي  توّسعت    - من  القطرّية،  الزيارة    جمعتها خالل 

الت  المعلومات  للرّي. وحسب  الهائل  التوّسع  مع  تحّوالت عميقة 
  إىل المناطق السقوّية من بعض آالف 

  سبعينات القرن الماضن
 هكتار اليوم.  400.000الهكتارات فن

 
  
ّ
  تمد

  الشمال والت 
ة فن ين إىل بناء سدود كبب    طّبقت عىل مدى القرن العشر

  الت 
اتيجّيات اإلمداد الذات  ى ما يسّم باسب 

ّ
أد

  إطار نظام
ة عىل طول الساحل فن   األثناء،    المناطق إىل صفاقس بالمياه من خالل عملّيات نقل كبب 

دعم عموم  ضخم. فن
ى إىل تنام  الطلب عىل المياه الجوفّية. تجاوز تزايد الطلب استدامة النظام  

ّ
تطّورت تكنولوجّيات الضخ وحفر اآلبار مّما أد

دة إىل  %67.3اإليكولوجر  إذ ارتفع من 
ّ
 . 2017سنة   %113، إىل  2007سنة  %82.8من الموارد المتجد

  الرّي، وتخضع ال - %80ما يقارب -يستعمل أغلب هذه المياه 
ّية و الصناعّية.  %20فن  المتبقية لالستعماالت الحرصن

 
  هذا السياق، 

ايدة للرّي عبر  فن ن
وباستغالل الموارد الموجودة بالشمال إىل أقىص المستويات، يتّم االستجابة إىل الحاجيات المب 

ادات وح
ّ
  غياب العد

 فر أبار غب  قانونّية.  التنقيب عن المياه الجوفّية دون رقابة فن
  المعالجة الصناعّية للفسفات منذ السبعينات، تم 

  منطقة جفارة من والية قابس، وكنتيجة لالستخدام الهائل للتدفقات فن
فن

  لواحات قابس الجديرة  
اث الطبيغ  والثقافن

ت الينابيع ويضمحّل شيئا فشيئا الب 
ّ
استنفاد طبقة المياه الجوفّية الضحلة وجف

. بالحماي ح بسبب التّشب البحري. كما  بالمثل،    ة كموقع تراث عالم 
ّ
  طبقات المياه الجوفّية الساحلّية من عملّيات التمل

تعاتن
  حدود  

( بسبب تزايد الرّي. حت ّ طبقات المياه    70يستمّر تفاقم االستغالل المفرط لطبقات المياه الجوفّية الوسيطة )فن مب 
دة  

ّ
  البداية مصدرا للمياه المضغوطة )بب  ارتوازية(  -الجوفّية العميقة وغب  المتجد

لت فن
ّ
  مث

ع    - والت 
ّ
ب الضخ اآلن ويتوق

ّ
تتطل

  أقل من  
  وضعّية حرجة فن

الجوفّية    25أن تصبح فن المياه  المستخرجة من طبقات  المقّوسة  قات 
ّ
التدف يتّم معالجة  سنة. 

ة لتحلية المياه ثّم يتّم خلطها بمياه ذات جودة أقّل مستخرجة من طبقات المياه الجوفّية الوسيطة ليتّم  
ّ
  محط

العميقة فن
  جمعتها من السلطات المحلّية  استخدامها  

. تكشف الشهادات الت   
ّية وفالحّية بشكل جزت    تحويل الفسفات ولغايات حرصن

فن
ب خاّصة   األولوّية الفعلّية الستخدام المياه ممنوحة للصناعة والرّي عىل حساب مياه الشر

ّ
والجهوّية والمجتمعات المحلّية أن
  المجتمعات المحلّية الريفّية. 

 فن
دت المجتمعات المحلّية الريفّية باالستغالل المفرط لطبقات المياه الجوفّية من    إضافة إىل

ّ
، ند ذلك، وخالل زيارة المكناس 

 دون رقابة والذين يمتلكون آبار غب  قانونّية دون ردع.  
ّ
عون برخص الحفر والضخ

ّ
  الرّي من قبل كبار المستثمرين الذين يتمت

فن
  المقابل، يتّم رفض منح رخص مماث 

ة  فن  كبب 
ّ
ع بقّوة ضخ

ّ
  تتمت

لة للمجتمعات المحلّية الريفّية. كما تتسّبب اآلبار العميقة الت 
   
ب ويتسّبب فن  مياه الشر

ّ
  انخفاض مستوى المائدة المائّية عند القيام بالرّي وهو ما يوقف ضخ

ب فن والقريبة من آبار مياه الشر
 انقطاعها. 

العام رقم   التعليق    
فن الحقو   15كما ذكر  أن تعىط للجنة  الماء، يجب    

فن الحق  والثقافّية حول  االقتصادّية واالجتماعّية  ق 
لّية وذلك لمنع الجوع واألمراض.  ن   الماء لالستعماالت الشخصّية والمبن

  توزي    ع المياه إىل الحق فن
 األولوّية فن
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ات المناخّية. من األ    ضّل التغب ّ
ب االستغالل المفرط فن

ّ
  ضمان االستدامة وتجن

ساس  التخطيط لمستقبل مستدام لكن ال يكفن
ها     أعتبر

ات المناخّية الت    هذا اإلطار، أريد أن أشارككم بعض آثار التغب ّ
ر المياه للجميع داخل البلد. فن

ّ
من شأنه أن يضمن توف

ة للمستقبل القريب: 
ّ
  خط

  التفكب  معا فن
 أساسّية لنبدأ فن

 
المياه   - قات 

ّ
تدف متوّسط    

فن انخفاض كبب      سيحدث 
األمطار وزيادة فن متوّسط هطول  انخفاض  السطحّية بسبب 

يبلغ   أن  النقص  لهذا  الحرارة. يمكن  ارتفاع درجات  النباتات بسبب  والنتح من كتل  ر 
ّ
المناطق    %40التبخ أكبر    

فن
 . 2حساسّية من المتوّسط 

إضافة - للمناطق  التدريحر   والتصّحر  التعرية  عملّيات  ف 
ّ
وتكث الغابات  حرائق  مخاطر  الشي    ع    زيادة  االنسداد  إىل 

  طاقة تخزينها وتنظيمها. 
ب عن ذلك من انخفاض فن

ّ
ت  لخزانات المياه وما يب 

ر والنتح   -
ّ
الت التساقطات وزيادة التبخ

ّ
ي طبقات المياه الجوفّية بسبب انخفاض معد

ّ
  تغذ

سيتضاءل تّشب المياه الت 
  نسبة الجريان السطح  عند هطول األمطار الغزيرة. 

 وزيادة فن
 اع استهالك المياه للهكتار الزراع  المروي الواحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ارتف -
ة قد تعّرض صالحّية بعض المناطق للسكن للخطر.  -

ّ
 دورات جفاف أطول وأكبر حد

 عواصف شديدة مع مخاطر الفيضانات.  -
 تمليح النظم اإليكولوجّية المائّية بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر.  -

 
اتيجّيات  اق،  بالنظر إىل السي دة وذلك عبر تغيب  اسب 

ّ
ع للمصادر المتجد

ّ
ر المتوق

ّ
 تكييف الطلب عىل المياه مع التوف

ّ
من الملح

 لالستغالل المفرط واآلبار  
ّ
"العرض" نحو مقاربات تستند إىل مبدأ االستدامة واإلدارة المناسبة للطلب عىل المياه بوضع حد

 عبر ال
ّ
  الضخ

م فن
ّ
 طبقات المياه الجوفّية ه  رئة الطبيعة المائّية ويجب إدارتها كاحتياطات غب  القانونّية والتحك

ّ
ادات. إن

ّ
عد

  تميل ألن تصبح أكبر إطالة وكثافة. 
اتيجّية لمواجهة حاالت الجفاف غب  العادّية الت   اسب 

ب اآل    مياه الشر
ات المناخّية من التنافس عىل المياه وهو ما يعّرض حقوق االنسان فن يد التغب ّ ن

منة والرصف الصّح  للخطر. سب 
ب     الحصول عىل مياه الشر

ر عدم االمتثال لحقوق االنسان فن ّ ه ال يمكن لندرة المياه أن تبر
ّ
لكن من الحيوّي دائما التأكيد عىل أن

ب وأن تحتفظ بأعىل المياه     عىل الحكومة التونسّية أن تمنح األولوّية لمياه الشر
. ينبغن جودة  المأمونة وخدمات الرصف الصح 

قه استعماالت أخرى. 
ّ
 لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الرب  ح الذي قد تحق

 
 توصية أّولّية

 
ورة     المقاربات. أؤمن بوجود توافق عام بشأن ضن

ا فن   تغيب 
ّ المناجن ب تعزيز التخطيط الهيدرولوجر  من منظوري التغب 

ّ
يتطل

اتيجّيات قائ اتيجّيات "جانب العرض" نحو اسب  ر المياه  االنتقال من اسب 
ّ
  توف

مة عىل االستدامة وإدارة الطلب. نظرا للنقص فن
ل  
ّ
 معد

ّ
ات المناخّية، وجب التطبيق الصارم للمبدأ التحّوط  واعتدال طموحات اإلنتاج. يجب أال يتجاوز الضخ بسبب التغب ّ

اتيجّية لمواجهة حاالت الجفا   ستصبح  تغذية طبقات المياه الجوفّية، كما يجب ضمان االحتياطات االسب 
ف غب  العادّية الت 

 أكبر إطالة وكثافة. 
 

 لآلبار غب  القانونّية ومواجهة قطاعات ذات نفوذ.  
ّ
  تعزيز سيطرة صارمة وتشاركّية عىل طبقات المياه الجوفّية وضع حد

يقتىصن
ن  ا ثقافّيا لدى المستخدمي    تغيب 

ادات وهو ما قد يقتىصن
ّ
 عبر فرض العد

ّ
  الضخ

م فن
ّ
ب ذلك التحك

ّ
ه من ى كما يتطل

ّ
. أعتقد أن

وري أيضا اتخاذ تدابب  إلدارة وتخطيط المجال لحماية جودة المياه الجوفّية والحيلولة     تحدق بهم. ومن الرصن
المخاطر الت 

  هذه المناطق وأدرى بها. 
 دون عملّيات الترصيف ونشر التلّوث بالتعاون مع من يعيشون فن

 
ي 
ّ

ب والرصف الصح  ضمان أولّية مياه الشر
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  من شأنها أن  فوق  
 الت 

ّ
ب رخص الضخ

ّ
ب عىل استخدامات اإلنتاج وذلك بتجن وري ضمان أولوّية مياه الشر كّل اعتبار، من الرصن

ب.  ر مياه الشر
ّ
د توف

ّ
  انقطاعات المياه وتهد

 تتسّبب فن
 

ي المناطق الريفّية -2
 
ب خاّصة ف : تجديد شبكات االمداد وضمان مياه الشر ي

ي الثان 
ّ
 التحد

ع  فيما يخّص  
ّ
ب، يتمت ب   %57جودة المياه وبشكل خاّص صالحّيتها للشر ان البالد بالحصول عىل مياه شر

ّ
فقط من سك

لية تصل إىل  مأمونة.  ن الهائلة   ٪ من السكان ، مما يشب  إىل الجهود98تشب  التقديرات إىل أن تغطية شبكات الطاقة المبن
  بذلتها الدولة عىل مدى عقود. 

 والجديرة بالتقدير الت 
ّية بينما يعيش    %65يش  يع    المناطق الحرصن

يتها خالل لقاء    %42منهم فن
ّ
  المناطق الريفّية. لكن، وحسب معلومات تلق

فن
   
ب. فن   عالقة بقبول أو استساغة المياه وليس فقط صالحّيتها للشر

ن عن الحكومة، قد تكون هذه النسب فن لي 
ّ
  بممث

جمعتن
إىل   القولونّية  يكّية  االشر ازي عىل غرار  البر التلّوث  مشاكل  تصل  اإلطار،  المناط  %42هذا  بعض    

   فن
فن تصل  بينما  الريفّية  ق 

ّية إىل حدود   ان واألطفال بشكل خاّص وعىل   3.%23المناطق الحرصن
ّ
  جودة المياه بشكل عميق عىل صّحة السك

ر النقص فن
ّ
يؤث

 أمل الحياة عند الوالدة. 
 

  مناطق ريفّية وتصلهم االمدادات عبر مصا  650.000الزال  
  بيوتهم أغلبهم فن

در عمومّية  شخصا ال يحصلون عىل الماء فن
 شخصا مصدرا عمومّيا للمياه قرب بيوتهم ويعّولون عىل الينابيع واآلبار.   300.000للمياه، كما ال يملك 

  منطقة السوالم من  
  التقيتهّن وهّن بصدد سخب المياه بشكل يدوّي من بب  فن

  هذا الصدد، أريد أن أشب  إىل النساء اللوات 
وفن

ث  
ّ
وان. بينما كنت أتحد   من أمراض. راقبت سحبهّن للمياه  والية القب 

  السّن أو تعاتن
ة فن  بينهّن من ه  كبب 

ّ
اليهّن، الحظت أن

اء     نفس الوقت، يضطررن لشر
. فن ىل 

ن هن يستخدمن هذه المياه للتنظيف المبن
ّ
الملّوثة بشكل يدوّي باستخدام الدالء. قلن أن

ب والطه  من باعة خواّص دون ضمان لصالحّية المياه وس   السوالم وضعّية غب  إنسانّية وجب  المياه للشر
المتها. ما شهدته فن

 معالجتها بشكل عاجل. 
 

  تونس تزداد سوءا عاما بعد عام منذ سنة  
 المعايب  فن

ّ
  بشأن جودة المياه هو أن

ل السنوي  2019أكبر ما يقلقتن
ّ
ر المعد

ّ
. يقد

المسّجل سنة   يولوجر   البكب  االمتثال  لعدم  2019سنة   %9.9مقارنة ب  %10.1ب  2020لعدم    
الوطتن ل 

ّ
المعد يبلغ  . كما 

  
يات  ن   -االمتثال الفب 

 4. 2019سنة   %6مقارنة ب  %5الكيميات 
 

  رأت   - فيما يتجاوز تلّوث طبقات المياه الجوفّية، وبسبب نقص الرصف الصح  للمياه المستعملة، يكمن المفتاح  
  تقادم  -فن

فن
  المناطق الريفّية  

ويد وسوء حالتها خاّصة فن ن ي مشاكل    %40وذلك بخسائر مائّية تفوق الشبكات الب 
ّ
  بعض الحاالت. تؤد

فن
   
ة فن   جزء منها خسائر كبب 

  شبكة ما أو فن
بنا االنقطاعات فن

ّ
  المياه واألعطاب إىل انقطاعات متكّررة ومطّولة. تجن

النقص فن
اقات ملّوثة من شأنها أن تكش صالحّية   اب عند عودة الخدمات  المياه، لكن، عند قطع امدادات المياه، تحصل اخب  الماء للشر

 إىل طبيعتها. 
 

  قمت بزيارتها وخاّصة منها المجتمعات المحلّية الريفّية، كان هناك سخط عام بسبب انقطاعات 
  كّل المناطق والبلدّيات الت 

فن
اب   تعتبر غب  صالحة للشر

  بيوتهم والت 
 بعض أصحاب الحق أظهر يأسا بسبب جودة المياه فن

ّ
وغالبا معكرة    المياه. كما أن

 وأحيانا ذات رائحة كري  هة.  
 

 توصية أّولّية
 

  هذا المجال، يعتبر المستوى  
  قامت بها تونس فن

ويد أولوّية. فرغم الجهود المحمودة الت  ن يجب أن يكون تجديد شبكات الب 
ب لدى جزء هامّ  ان تونس. المرتفع للتّشبات السبب الرئيس  لالنقطاعات المتكّررة للمياه ولتلّوث مياه الشر

ّ
  من سك

  الصيانة. 
  تقليص الكلفة واستخدام الموارد عىل الوجه األمثل والمساعدة فن

، يمكن للعمل المجتمغ  أن يساهم فن  حسب رأت  

 
 مجموعة استقصاءات المؤّشرات المتعددة،  2018:  3
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  تضمن الصيانة المنتظمة وتجديد شبكات المياه. 
انّية الت  ن ن تضمن تخصيص المب   كّل هذا يجب تكميله بقواني 

 
ب تدابّي انتقالّية مستعجلة تضمن  ي مياه الشر

 
 االنسان ف

ّ
 حق

 
ب لمن ال ماء لهم اليوم.   وري تعزيز تدابب  فّعالة تضمن مياه الشر بينما توضع تدابب  هيكلّية عىل غرار تجديد الشبكات، من الرصن

ين ) ب آمنة لب    ال تحصل عىل مياه شر
  المجتمعات المحلّية الريفّية الت 

ح أن تضمن الدولة فن المياه عىل  ل( من  2لذلك، أقب 
. يجب   البلدّيات من خالل الصهاري    ج بشكل أسبوع    عبر 

اليوم الواحد يتّم توزيعها بشكل مّجاتن   
األقل للشخص الواحد فن

من   تستلهم  صهاري    ج    
فن األمطار  مياه  لجمع  فيها  برامج  بوضع  أوض     

والت  المدارس    
فن عاجل  بشكل  االجراء  بهذا  العمل 
  جميع المنشآت العمومّية كمثال تحتذي به  الحضارات العربّية والمتوّسطّية.  

سينجّر عن ذلك عنرص تعليم  يمكن محاكاته فن
 البيوت والمجتمعات المحلّية. 

 
مضمونة   ب  شر مياه  ع 

ّ
لتوز البلدّيات  تديرها  التكلفة  بسعر  بالجملة  ب  الشر لمياه  خدمة  بوضع  أوض   ّية،  الحرصن البيئة    

فن
التج التوزي    ع  قنوات  عبر  بالجملة  للقوارير  الصالحية  الهائل  االستعمال  بنا 

ّ
تجن أن  العمومّية  الخدمة  هذه  شأن  من  ارّية. 

  هذه الخدمة البلدّية خدمة توصيل  
  أن تدرج فن

بة. ينبغن
ّ
اء المياه المعل   تضطّر لشر

ض الكلفة للعائالت الت 
ّ
البالستيكّية وأن تخف

اف الخدمات االجتماعّية البلدّية.  ىل  لحامىل  اإلعاقة تحت إشر
ن  مبن
 

ة العاّمة  -3
ّ
ي وحماية الصح

 إنسان 
ّ
ي كحق

ّ
ي الثالث: تطوير الرصف الصح

ّ
 التحد

 
  الماء. وحت ّ من وجهة نظر  

  الطبيعة لضمان صالحّيتها لالستجابة لحّق اإلنسان فن
من األساس  الحفاظ عىل سالمة المياه فن

 اقتصادّية، منع التلّوث أرخص بكثب  من تنظيفه. 
  
ة لتصل اليوم اىل توزي    ع المياه بنسبة كان الجهد الذي بذلته تونس فن   مجال المياه والرصف الصّح  كبب 

ة فن  العقود األخب 
ى وإىل  96%   المدن الكبر

ّية )موصولة بشبكات الرصف   %68فن   المناطق البلدّية الحرصن
عون بالرصف الصّح  األساس  فن

ّ
يتمت

ات معالجة، حيث ال تتجاوز نسبة مي
ّ
ورة بمحط  (. %38اه الرصف المعالجة بتونس الصح  لكن ليس بالرصن

ان تونس عىل الرصف الصح  المدار بشكل آمن بينما ال يزال    %86لكن، يحصل  
ّ
  تونس    250.000فقط من سك

شخص فن
  العراء. 

 5يقضون حاجتهم فن
  أيضا إدارة مياه الرص 

ر مراحيض الئقة وصحّية وآمنة فقط، بل يقتىصن
ّ
  الرصف الصّح  توف

  حق اإلنسان فن
ف لمنع  ال يقتىصن

  المجتمعات المحلّية المتناثرة وجود خّزانات ضف صّح   
وري فن تلّوث طبقات المياه الجوفّية. عىل سبيل المثال، من الرصن

وري وجود   ّية األكبر امتدادا وإىل جانب شبكات الرصف، من الرصن   المناطق الحرصن
بنا التلّوث. أّما فن

ّ
فردّية أو أّية حلول آمنة تجن

ات للمعالجة إل 
ّ
ب. محط   تزّود نفس األشخاص بمياه الشر

 دارة خطر تلّوث طبقات المياه الجوفّية الت 
 

ي البالد بسبب: 
 
ب وإدارة مخاطر تلّوث المياه ف

ّ
 تجن

ر عىل   -
ّ
  تصلها غالبا النفايات الصناعّية مّما يؤث

  محطات المعالجة الموجودة والت 
  معالجة مياه الرصف فن

القصور فن
ات. 

ّ
 مردودّية المحط

  األحياء غب  النظامّية   الترصيف  -
  توجد بها شبكات الرصف دون محطات للمعالجة أو فن

المباشر من قبل البلدّيات الت 
 .  والتجّمعات السكنّية غب  المرتبطة بشبكة الرصف الصّح 

  تل  -
  تفتقر إىل التصميم المناسب والصيانة الالزمة، والت 

  المناطق الريفّية والت 
ّوث  آبار وصهاري    ج الرصف الصّح  فن

  تزّود المجتمعات المحلّية بالمياه. 
 طبقات المياه الجوفّية الت 

  ال تخضع لتنقية خاّصة.  -
 التلّوث الصناع  والمنجم  بسبب النفايات الساّمة الت 

  تلّوث طبقات المياه الجوفّية وامدادات المياه.  -
ات والمبيدات الفالحّية الت   التلّوث المتنام  بالنيب 

-   
  النقل وفن

 شبكات التوزي    ع بسبب حالتها السّيئة المذكورة آنفا.  التلّوث فن
 

 
 البنك الدولي، 2018، المياه و الصرف الصّحي للجميع، ص 2.  5



ة    المراكز التعليمّية والصحّية. مثال،    ومّما يثب  القلق بشكل خاص أوجه القصور الخطب 
  خدمات المياه والرصف الصّح  فن

فن
بها غب  صالحة   والمياه  متكّررة  انقطاعات  تعرف  المياه  توزي    ع  بشبكة  المتصلة  المدارس   

ّ
أن لقابس، الحظت    

زيارت  خالل 
اب. وحسب دراسة قامت بها وزارة الصّحة سنة   فقط من المنشآت   %66ة،  حول حفظ الصّحة بالمراكز الصحيّ   2017للشر

ات حفظ الصّحة و %55تستجيب للمعايب  و
ّ
  النظافة الصحّية الشخصّية.   %69فقط من مواد ومعد

 فقط فن
 

 توصية أّولّية
 

ي المناطق الريفّية. 
 
ي ف

ّ
 وضع رصف صح

  المناطق الريفّية دون ضف صّح  يمنع تلّوث  
اب فن طبقات المياه الجوفّية.  سيكون من الصعب ضمان الماء الصالح للشر

  لم تصلها خدمات  
نامج ضف صّح  خاص بالمناطق الريفّية لصالح كّل المجتمعات المحلّية وخاّصة تلك الت  لذلك، أوض  ببر

  للتطهب  وهو ما يقارب 
 من عدد السكان.  %32الديوان الوطتن

  لتصم
التقتن ك وللتعاون  المشب  للتمويل  نامج مماثل أن يكون فرصة  لبر    يمكن 

الصّح  فن يم وبناء وصيانة صهاري    ج الرصف 
ة. ومن خالل توفب  الطواقم التقنّية المناسبة، يمكن للبلدّيات بالتعاون الفّعال مع المجامع التنمية   المجتمعات المحلّية المنتشر

ات  
ّ
ة ومحط

ّ
  تصميم شبكات ضف صّح  ممتد

  تّم اهمالها. من المنطف 
  مدن  الفالحّية أن تعمل مع العائالت الت 

معالجة فن
نها إىل  

ّ
ات المصّممة والمبنّية بشكل مدروس لمياه الرصف بالمعالجة دون    5000يصل عدد سكا

ّ
ساكن. ستسمح هذه المحط

  الفالحة. ولضمان نسبة 
  %100كلفة طاقّية. فيما بعد، يمكن للمجتمعات المحلّية الريفّية إعادة استخدام المياه المعالجة فن

  ال
  تسمح  من الرصف الصّح  فن

فة تعمل بالنظم الثالثّية الت 
ّ
ن البلدّيات بمحطات معالجو مكث ّية، وجب تجهب  مناطق الحرصن

  انهيار نظام الرصف  
  تتصبب عادة فن

ب اختالط المياه بالنفايات الصناعّية الت 
ّ
ات، وجب تجن

ّ
بإعادة استخدام. بوجود المحط

 .  الصّح 
 

ب وإنتاج الفسفات.  ة لمياه الشر
ّ
 منح األولوي

  
إعادة استخدام   فن الفسفات عبر  الصناعّية وغسل  المعالجة  ب عىل  أولوّية مياه الشر كّل من قابس والردّيف، يمكن ضمان 

  تمويل البتن  
كات المعنّية فن   أن تساهم الشر

ّية المستخلصة من االستخدامات الصناعّية والمنجمّية. ينبغن قات الحرصن
ّ
التدف

مسا تجعلها  بصفة  الصّح   للرصف  يخّص  التحتّية  فيما  الفسفات  كات  محاسبة شر الدولة    عىل 
ينبغن االنتاجّية.    

فن لها  عدة 
  قابس. 

  المدن المجاورة للردّيف وعىل البحر فن
ر عىل طبقات المياه الجوفّية فن

ّ
  قد تؤث

 النفايات الت 
 

ي  -4
ّ

ب والرصف الصح ي الرابع: حوكمة مياه الشر
ّ
 التحد

 
   تملك تونس نظاما مؤسساتّيا جّيدا للمياه اض

لت فن
ّ
طلع منذ السبعينات بتطوير وإدارة أعمال المياه واآلبار بغاية مركزّية تمث

 توسيع الرّي.  
كة الوطنّية وزارة الفالحة بينما يتبع   ب. تتبع الشر كة الوطنّية الستغالل وتوزي    ع المياه بإدارة مياه الشر   تونس، تضطلع الشر

فن
  للتطهب  الذي يدير الرصف الصّح  

 وزارة البيئة. الديوان الوطتن
ة للمياه السطحّية والعملّيات بالعديد من   كة الوطنّية الستغالل وتوزي    ع المياه الهياكل األساسّية الهيدروليكّية الكبب  تدير الشر

ّية و ب لكل سكان المناطق الحرصن   البالد وذلك لتوفب  مياه الشر
ة فن   نفس الوقت،    %51اآلبار المنتشر

من المناطق الريفّية. فن
ر 
ّ
  المناطق الريفّية )أي    توف

. أّما بالنسبة إىل بقّية متساكتن كة امدادات للرّي ولالستخدام الصناع  ب  %49الشر (، تدار مياه الشر
(  2.500من قبل مجامع التنمية الفالحّية بدعم وإدارة وزارة الفالحة عبر مندوبّياتها الجهوّية. مجامع التنمية الفالحّية )وعددها  

. لكن    ه  منظمات مجتمعّية ن ب. تنتخب المجتمعات المحلّية مجالس المجامع من أعصاء متطّوعي  تدير مياه الرّي والشر
ر المياه بشكل  

ّ
  توف

 وشبكات التوزي    ع الت 
ّ
  البتن التحتّية كاآلبار ومحّركات الضخ

وزارة الفالحة ه  من يتخذ القرارات ويستثمر فن
  حالة تجا

ة. فن ن  أو بآخر للمجتمعات المحلّية المنتشر وز النظم المائّية لقدرات مجالس المجامع، تتعاقد المندوبّيات مع تقنّيي 
 . ن  مختّصي 

المناطق     
الخدمات فن الديوان هذه  ، ويغىّط   الصّح  ببناء وإدارة شبكات ومنشآت الرصف  للتطهب     

الوطتن الديوان  يضطلع 
. لذلك، ت ع بشبكات الرصف الصّح 

ّ
  تتمت

  المناطق البلدّية الت 
ّية وفن حرم جّل المناطق الريفّية من أّي دعم فّعال فيما  الحرصن

  تفتقر عادة 
وك لكّل عائلة للقيام بذلك بشكل مستقّل عبر المراحيض والصهاري    ج واآلبار الت 

يخّص الرصف الصّح  واألمر مب 
ب.  ع من خطر تلّوث مياه الشر

ّ
ن مّما يرف  للتصميم والصيانة المناسبي 



  تفّهم األسباب التاريخّية ا
كة الوطنّية الستغالل وتوزي    ع المياه لتكون مسؤولة  يمكنتن   دفعت بوزارة الفالحة إىل إنشاء الشر

لت 
يقع تحت    ّ الصح  الرصف   

ّ
أن بما  تناقضات  ينطوي ذلك عىل  لكن  المدن بشكل خاص.    

ب فن الشر مياه  إدارة خدمات  عن 
  نفس الوقت، يجري ت

. فن   للتطهب 
  سبيل تحقيق مسؤولّية وزارة البيئة عبر الديوان الوطتن

دة فن
ّ
ة لالهتمام ومعق نفيذ عملّية مثب 

 معظم الدول تضع إدارة  
ّ
. حيث أن   مجال خدمات المياه والرصف الصّح 

ايد األهمّية فن ن الالمركزّية تلعب فيها البلدّيات دورا مب 
  عهدة البلدّيات. 

 هذه الخدمات فن
 

 إشكالّيات سّي عمل مجامع التنمية الفالحّية 
 ساكن يعيش أغلبهم الخصاصة والهشاشة.  1.275.000مية الفالحّية المياه لصالح ما يقارب تدير مجامع التن

  ثلث  
 ما يقارب ثلث المجامع يعمل بشكل جّيد بينما يعاتن

ّ
  قمت بزيارتها، ّضحت السلطات بأن

  المناطق المختلفة الت 
وفن

 من إشكالّيات وانهار الثلث األخب  منها بسبب مشاكل عىل غرار: 
، ثّم انقطاع المياه.  -  

ي إىل عدم الخالص، فقطع التيار الكهربات 
ّ
  تؤد

 التكلفة المرتفعة للكهرباء والت 
  عدم  -

  تنتج مواد دخيلة ملّوثة تتسّبب فن
ئة ذات المستوى العاىل  من التّشبات الت 

شبكات االمدادات العمومّية المهب 
 صالحّية المياه وبذلك تشّجع عىل العزوف عن الخالص. 

ب عىل  عد - الشر لمياه  األولوّية  منح  ينّص عىل  الذي  القانون  ام  اخب  عدم  واحتجاجهم عىل  الحق  أصحاب  رضا  م 
 االستخدامات المنتجة كالرّي الموّسع أو إنتاج الفسفات. 

القريبة من  -   واحة سقدود 
تعاتن الواردة،  المعلومات  أو أشهر أو حت ّ سنوات. مثال، حسب  المياه ألسابيع  انقطاع 

المنجم  بالردّيف من انقطاع للمياه منذ سبع سنوات بسبب الخالة السّيئة للقنوات ونقص ضغط الماء. النشاط  
 إيجاتر   

ّ
  أعمال البناء دون رد

  تجديد القنوات وفن
 أفراده عرضوا عىل الحكومة المساهمة فن

ّ
  أن

ّ
أوضح المجتمع المحىل

ان عن بيوتهم وغادروا المجتم
ّ
 ثالثة أرباع السك

ّ
  بالواحة. يذكر. تخىل

ّ
 ع المحىل

 
ي 
ّ

 النساء وإدارة المياه والرصف الصح
مهّما   تونس شوطا  النساء. سنة  قطعت  المساواة وحقوق    مجال 
النساء  2016فن لت 

ّ
مث يعّية    36.94%،  التشر السلطة  من 

  المناطق الريفّية.  6من السلطة القضائّية.   %40و
يا فن

ّ
 لكن، تبف  المشاركة الفعلّية للمرأة تحد

اء المياه  عندما     النساء أحيانا لمسافات طويلة للحنفّيات العمومّية واآلبار ونقاط المياه لشر
ال تصل المياه إىل البيوت، تمسر

 تونس  
ّ
نا- من تّجار خواص وحملها إىل بيوتهّن. ورغم أن  عدم صالحّية    - كما أشر

ّ
  البيوت، فإن

ل تغطية مرتفع فن
ّ
قت معد

ّ
حق

ب واالنقطاعات المتكرّ    المناطق الريفّية. ورغم مشاركتهّن المياه للشر
رة والمطّولة تدفع بالنساء إىل هذه النشاطات خاّصة فن

ه تّم إعالم  بعدم وجود نساء ضمن مجاس مجامع 
ّ
 أن
ّ
  ضمان المياه والرصف الصّح  لعائالتهّن ومجتمعاتهّن المحلّية، إال

فن
  التقيت بها. 

 التنمية الفالحّية الت 
 

   
ة للفتيات وال  ختاما، وصلتتن

ّ
ر مراحيض مستقل

ّ
  عادة ال توف

شهادات كما رأيت بنفس  الحالة المزرية لمراحيض المدارس الت 
ن االعتبار صّحة الفتيات المراهقات أثناء الحيض الذي ال يزال من المواضيع     ضّل عدم األخذ بعي 

تعنبر منشآت مناسبة فن
  المناهج التعليمّية  

  يغادرن مقاعد المحّرمة ولم يتّم إدراجه فن
  عدم تكافن  فرص الفتيان والفتيات اللوات 

بعد. كّل هذا يتسّبب فن
 .  الدراسة بنسب أكبر

 
 توصية أّولّية

 
  المناطق الريفّية 

ورّية فن ، تعتبر مقاربة اإلدارة المجتمعّية من أفضل السبل لالستجابة إىل الحوكمة الديمقراطّية الرصن حسب رأت  
السكان خصاص أكبر  يعيش  للتفكب   اين  مجال  فتح  وري  الرصن من  يبدو  المناسبة،  اإلصالحات  ولوضع  لذلك،  وهشاشة.  ة 

   
  التعامل مع النقص فن

والنقاش العام حول نقاط قّوة مجامع التنمية الفالحّية ونقاط ضعفها. خالل هذا الحوار، من الحيات 
  مجالس المجامع. 

 مشاركة النساء فن
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ه من بتحديد إشكال ارتفاع كلفة التّيار ال
ّ
ت إىل انهيار عديد مجامع التنمية الفالحّية، أعتقد أن

ّ
  أد

  كونه أحد األسباب الت 
كهربات 

وري    المجتمعات الرصن
ب فن تعزيز فكرة االنتقال إىل الطاقة الشمسّية )أو طاقة الري    ح مت  سمح األمر بذلك( لضمان مياه الشر

ات بشكل كبب  إذا ما تّمت  . يمكن التالمحلّية الريفّية بتخفيض كلفة تشغيل المجامع
ّ
  كلفة االستثمار األّوىل  والمعد

خفيض فن
. كما يمكن ضمان القدرة عىل تحّمل تكاليف صيانة التكنولوجيا الشمسّية من قبل    

اءات ة العقود عىل المستوى الوطتن الشر
  ا
  المستوى العاىل  للتعليم لدى الشباب وتشجيعهم فن

لمناطق الريفّية عىل التكوين  المجتمعات المحلّية من خالل النظر فن
 .  
 التقتن
 

هم عىل العمل  ن من المنصوح به إعطاء المجتمعات المحلّية امكانّية امتالك النظم المائّية واالستثمار فيها كمجموعة لتحفب 
ا إدراج  يمكن  ذلك،  إىل  إضافة  التحتّية.  والبتن  المائّية  االستثمارات    

فن الدولة  مشاركة  من  اإلنقاص  دون  لعمل المجتمغ  
 المجتمغ  كبديل أو مكّمل لعملّية الخالص. 

 
  النموذج المؤّسس  الحاىل  

ر فن
ّ
، من األساس  التفك . لذلك، وفوق كّل  حسب رأت   ب والرصف الصّح  ن حوكمة مياه الشر لتحسي 

  للتطهب   
كة الوطنّية الستغالل وتوزي    ع المياه والديوان الوطتن ّ أن أهتنّ  الشر ن عىل المقاربة  اعتبار، يجب عىل  ن المعنّيتي  والوزارتي 

  نظام التعريفات وهو نظام متدّرج يسمح بعقلنة األسعار ألكبر الفئات فقرا. 
 االجتماعّية المتبعة فن

 
  إعادة هيكلة  

لمان من خالل التفكب  فن   البر
  بقية عالقة فن

ة المياه الت 
ّ
ه باإلمكان إعادة فتح باب الحوار فيما يخّص مجل

ّ
أعتقد أن
  مؤسس 

ّ
ّية تقع عىل مراحل وتسمح بإدماج إدارة المياه والرصف الصّح  كصالحّية بلدّية تستند إىل لوائح وطنّية. لكن، أعلم أن

 هذا االنتقال المؤّسس  يحتاج إىل الوقت، ومن المنصوح به أن يتّم عىل مراحل. 
 

  األثناء،  
  أن يبف  التخطيط الهيدرولوجر  مسؤولّية مركزّية تخّص تعفن

ى وتخطيط وإدارة أحواض  ينبغن زيز وإدارة بتن تحتّية كبر
 أنهار وطبقات مياه جوفّية. 

 
ّية لتطوير وإنفاذ الخط    الفرق التقنّية الموارد المالّية والبشر

  النقص فن
ّ فن ط  تظهر الحاجة إىل تعزيز االمكانّيات البلدّية بشكل جىل 

  تمنع وجود عدد هائل من البنايات غب  النظ
  ال يمكن ربطها بشبكة توزي    ع المياه  العمرانّية الت 

امّية والتجّمعات السكنّية الت 
 .  وخاّصة شبكة الرصف الصّح 

 
  تواجه حقوق االنسان. لذلك، 

يات الت 
ّ
  وجه التحد

وري تعزيز المؤّسسات العمومّية وحوكمة المياه فن ، من الرصن حسب رأت  
المفاجر    أقّل تقدير-أجد من  ا  - عىل  الديوان    

فن
ّ
اليوم غب  قادر عىل االستجابة  خفض عدد موظ   للتطهب  مّما يجعله 

لوطتن
  بهم. يبدو قرار التعاقد الخارجر  إلدارة  

  لقاءات 
ن عن هذه الخدمات فن لالحتياجات األساسية والعاجلة للسكان حسب المسؤولي 

اتيجّية إلضعاف القدرات الوطنّية مّما  يتعارض تماما مع لحاجة إىل    محطات الرصف الصّح  اختيارا "دفاعّيا" مبنّيا عىل اسب 
  تونس اليوم. لذلك، أوض  بمراجعة عمومّية لمسار الخوصصة للخروج باالستنتاجات المناسبة  

يات الرصف الصّح  فن
ّ
رفع تحد

  يجب مواجهتها. 
 والتحديات الت 

 
ي 
ّ

ب والرصف الصح قة بمياه الشر
ّ
ي المتعل

ر
اتيجّية االنتقال الطاف  اسير

ات المناخّية     إىل التعامل مع التغب ّ
تمتلك حوكمة المياه والرصف الصّح  بعدا طاقّيا وجب التعامل معه وذلك من االنتقال الطاف 

 ألسباب اقتصادّية.   
  إمكانّية تحلية مياه البحر باستخدام طاقة الشمس أو  

ّية، أوض  بالنظر فن ز أغلب الطلبات الحرصن
ّ
ك عىل السواحل حيث تب 

 المياه الجوفّية مع إعطاء األولوّية إىل المجتمعات  الرياح
ّ
  كّل مناطق البالد، وجب استخدامها لضخ

ر الطاقة الشمسّية فن
ّ
. وبتوف

 المحلّية الريفّية لتعزيز اإلدارة المجتمعّية. 
 

ّي  حول المياه 
ّ
ب المالحقة القانونّية للمحتج

ّ
 إقامة الحوار مع الناس وتجن
، كان من الواضح أن عدم الحصول  خالل اللقاءات العديدة مع   ن ن عن حقوق االنسان والناشطي  المجتمعات المحلّية والمدافعي 

ي إىل شكاوى من الناس الذين ال يجدون حلوال أو إجابة من السلطات. نتج عن  
ّ
  الماء والرصف الصّح  يؤد

عىل حق االنسان فن
  االستجابة تجريم لمجّرد مطالب عوض الحوار والحلو 

 ل. هذا النقص فن



 
 

*** 

 
  الديمقراطّية التونسّية وأريد أن أكّرر وجودي لمعاضدة الحكومة التونسّية لضمان حقوق  

  منعرج مهّم فن
  لتونس فن

تّمت زيارت 
قة بحق  

ّ
  أسبوعان ألفهم كلّيا كّل الجوانب المتعل

ان البالد. ال يكفن
ّ
ب المأمونة والرصف الصّح  لكل سك   مياه الشر

االنسان فن
  ال

م تحليال لإلشكاالت وأرفع توصيات  االنسان فن
ّ
  أي دولة. إثر الزيارة، سأجمع معلومات أكبر وأقد

مياه والرصف الصّح  فن
  المياه والرصف  

ف بحق االنسان فن   تعب 
ن الوطنّية الت    والقواني 

قة بها. كما سأضيف مسائل أخرى كإطار العمل القانوتن
ّ
متعل

 الصّح  وتصنيف بيانات الرصد. 
 

 زيارة معلومات عن ال
 

: وزير الشؤون الخارجّية ومديرون بوزارة الفالحة والموارد المائّية والصيد    
ن عىل المستوى الوطتن ن حكومّيي  التقيت مسؤولي 

كة التونسّية الستغالل وتوزي    ع المياه   البحري ورئيس قسم بوزارة الفالحة والموارد المائّية والصيد البحري والمدير العام للشر
  للتطهب  ومدير عام بوزارة  ونائب مدير عام  

بوزارة الصّحة العمومّية ونائب مدير عام بوزارة البيئة ومدير عام الديوان الوطتن
بية. أّما عىل   الشؤون االجتماعّية ومدير عام ورئيس قسم بوزارة المرأة والطفل كبار السن ومدير عام ومدير برنامج بوزارة الب 

  للتطهب   المستوى الجهوي، فقد التقيت بالبلديا
كة التونسّية الستغالل وتوزي    ع المياه والديوان الوطتن ن عن الشر لي 

ّ
ت وممث

وان وسيدي وزيد وقابس وجرجيس.   ومجامع التنمية الفالحّية بكّل من القب 
 

وان ونرص هللا والسويلم وسيدي بوزيد والمك   كّل من القب 
ناس   خالل الزيارة، زرت وتفاعلت مع عدد من المجتمعات المحلّية فن

وبة. 
ّ
ن وتونس ومن  وقابس وسقدود والردّيف وقفصة وجرجيس ومدني 

 
   
قة بحق االنسان فن

ّ
م تقرير يتضّمن تحليال عميقا ومعلومات متعل

ّ
 هذا البيان يضّم أفكاري األّولّية. سيقد

ّ
  الختام، أكّرر أن

فن
 وطالتر  اللجوء والمهاجرين وذوي اإلعاقة و 

ن   مراكز اإليقاف إىل  المياه والرصف الصّح  لدى الالجئي 
األشخاص الموجودين فن

  شهر سبتمبر من سنة 
ن فن   دورته الرابعة والخمسي 

 . 2023مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة فن
 
 


