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اخ في ــــــــــــتغّير المن
نس: عــات  تو قر و تر ل ا

 واآلثار الررئيسيرة
اخ. ر املنتغيّ  بتداعياتدول العالم،  مثل كّل ، تتأثر تونس

هطول األمطار غير املنتظم، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار ف

 
ّ
 وتقاربهافة ة املتطرّ واهر املناخيّ الظ

ّ
 ، كل

ّ
ض رّ ععلى ترات ها مؤش

 ة والّس ظم البيئيّ النّ 
ّ
ة كبيرة بليّ ة إلى قاونسيّ ان في جميع املناطق التّ ك

 للتّ 
ّ
 ة.ات املناخيّ املتغيرّ  بتداعياتر أث

ظهر التّ و 
ُ
 ت

ّ
 ة ودراسات قابليّ عات املناخيّ وق

ّ
ر غيّ ر بتة التأث

ت البالد قد عان أّن  ،املناخ التي أجريت في تونس على وجه اليقين

 بالفعل وستعاني لفترة طو 
ّ
ا اآلثار ماهرة، ال سيّ يلة من آثار هذه الظ

 ،انخفاض هطول األمطارو املرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، 

  وارتفاع مستوى سطح البحر.
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 املناخ ر لتغيّ  املباشرة اآلثار  .1
 الحرارة درجات ارتفاع

ظهر
ُ
  ت

ّ
التي تّم  ةنويّ الّس  الحرارة درجات طمتوّس  عاتتوق

ركيز مسار لسيناريو وفًقا احتسابها
ّ
 Scénario RCP) 4.5 الّتمثيليّ  الت

(، وجود INM) الجوّية لألرصاد الوطنيّ  املعهد أجراها دراسة في (4.5

 درجة بين يادةالزّ  هذه وتتراوح. 2100و 2050 أفق في واضحة زيادة

، في 2050 أفق في( 1.8فاصل ثمانية )+ درجة مئوّيةو ( 1)+ ةمئويّ 

 .القرن  نهاية في ةمئويّ  درجات 3و (2)+تان مئويّ  درجتان حين ستبلغ

 )أ( 2050ة( بحلول نوية في تونس )بالدرجة املئويّ درجات الحرارة الّس ط زيادة متوّس 

 ب() 2100و

 

ّية
جو

ال
د 
صا

ألر
ّي ل

طن
لو

د ا
عه

امل
ر: 

صد
امل
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وكما هو مالحظ في خرائط املعهد الوطنّي لألرصاد الجوّية 

هذه، فإّن املناطق الّساحلّية في شمال البالد وشرقها ستدفأ بسرعة 

  أقّل من البّر الّرئيس ّي في الجنوب والغرب. 

 انخفاض هطول األمطار

على عكس درجات الحرارة اآلخذة في االرتفاع، سينخفض 

، وقد يبلغ 2050باملائة بحلول عام  10 إلى 5هطول األمطار بنسبة 

 .2100باملائة في عام  20إلى  5معّدل االنخفاض نسبة 

سبة
ّ
 )ب( 2100و)أ(  2050املئوّية( في تونس بحلول عام  تطّور هطول األمطار )بالن

 

ّية
جو

ال
د 
صا

ألر
ّي ل

طن
لو

د ا
عه

امل
ر: 

صد
امل
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 التّ  وتتنّبأ
ّ
ا في هطول عات انخفاًضا متوّس وق

ً
األمطار ط

ة في الجزء األوسط من البالد وفي املنطقة سيكون أكثر حّد 

  .تطاوين( واليةحراوية )الّص 

واطئ وفقدان البحر  سطح مستوى  ارتفاع
ّ
 الش

 ارةالحر  درجة على ستنعكس التي املناخ تغيّر  تأثيرات إّن 

 سطح مستوى  على هي من األهّمية بمكان أيضا األمطار وهطول 

 اساالحتب تأثير تحت متسارًعا ارتفاًعا أيًضا البحر الذي سيشهد

 .البشرّية واألنشطة بالعمل املقترن  الحرارّي 

 احلو الّس  على االرتفاع في يستمّر  البحر سطح مستوى ف

ر  دريجيّ التّ  دهور التّ  من ةمستمرّ  ظاهرة مسّببا ةونسيّ التّ 
ّ
 يطللش

  احليّ الّس 
ّ
 واحلالّس  حسب سم 135 إلى 20 ب واملقّدر واطئوالش

 من هكتار 3000 من ألكثر الغمر خطر إلى ييؤدّ  امّم  واملناطق،

 1.ةكنيّ الّس  املناطق

 
ّ
 صنيف موديز الضّ طت وكالة التّ سل

ّ
 وء في مذ
ّ
 2ةرة بحثيّ ك

شرت في 
ُ
ة ة واالجتماعيّ داعيات االقتصاديّ ، على التّ 2020جانفي ن

                                                           
فاقية األمم املّتحدة اإلطارّية بشأن تغّير املناخ 1

ّ
الث لتونس بموجب ات

ّ
 املنشور الوطنّي الث

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Document

FR%20VF.pdfSynthese%20TCN%20-1-NC3-s/36874051_Tunisia 
2 https://www.moodys.com/research/Moodys-report-on-global-sea-level-rise-

says-Vietnam-Egypt--

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/36874051_Tunisia-NC3-1-Synthese%20TCN%20FR%20VF.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/36874051_Tunisia-NC3-1-Synthese%20TCN%20FR%20VF.pdf
https://www.moodys.com/research/Moodys-report-on-global-sea-level-rise-says-Vietnam-Egypt--PR_417214?WT.mc_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQl9SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20200115_PR_417214
https://www.moodys.com/research/Moodys-report-on-global-sea-level-rise-says-Vietnam-Egypt--PR_417214?WT.mc_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQl9SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20200115_PR_417214
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اد على االقتص الرتفاع مستويات سطح البحر واالحتباس الحرارّي 

، بما في ذلك ول بالقلق بشكل خاّص تشعر بعض الّد و  .العاملّي 

األكثر عرضة الرتفاع  32ول الـ تونس، التي تقع على قائمة الّد 

 .مستوى سطح البحر

 

 
ّ
ريط ر مدير مرصد من جهته، حذ

ّ
ابع التّ  احليّ الّس الش

ريط وتهيئة حمايةلوكالة 
ّ
( مهدي بلحاج من APAL) الّساحليّ  الش

 غيرة بشكل خاّص الذي يصيب الجزر الصّ  احليّ خطر االنجراف الّس 

                                                           
PR_417214?WT.mc_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQl9SYXRpbmdz

X05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20200115_PR_417214  

 نابل في شاطئواحل تآكل الّس 

https://www.moodys.com/research/Moodys-report-on-global-sea-level-rise-says-Vietnam-Egypt--PR_417214?WT.mc_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQl9SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20200115_PR_417214
https://www.moodys.com/research/Moodys-report-on-global-sea-level-rise-says-Vietnam-Egypt--PR_417214?WT.mc_id=AM~RmluYW56ZW4ubmV0X1JTQl9SYXRpbmdzX05ld3NfTm9fVHJhbnNsYXRpb25z~20200115_PR_417214
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ّددة مه منهنخفضة املناطق تعتبر امل الذيمثل أرخبيل قرقنة، 

  .2030بحلول عام  باالختفاء

أثيرات .2
ّ
 دادامت املائّي، اإلجهاد: املباشرة غير  الت

 الغذائّي  األمن وانعدام الّصحراء

عتبر
ُ
 وتتسّبب أيًضا خطيرة املناخ لتغّير املباشرة غير اآلثار ت

 ةاالجتماعيّ  القطاعات مختلف في كبيرة اضطرابات في بالفعل

 املائّية، داملوار  بندرة أساس يّ  بشكل اآلثار هذه وترتبط. واالقتصادّية

 رطاملف واالستغالل الجفاف تأثير تحت الجوفّية منها، سّيما ال

 يف انخفاض عنه ينتج الذي الجفاف، ويتسّبب. املائّيةللموائد 

تاء األمطار هطول 
ّ
 فافالتي تميل إلى االعتدال والج ومواسم الش

 غطاءلل تدريجيّ  انخفاض في البالد، أنحاء جميع في متزايد بشكل

 ةناخيّ امل للمنطقة املتاخمة املناطق في حراءالّص  متقّد و ،باتّي النّ 

  وشبه القاحلة) ةحراويّ الّص 
ّ
 (.ةالجاف
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شر في WRIوفي تقرير صادر عن معهد املوارد العاملّية )

ُ
( ن

 إلجهاد مائي، ُصّنفت تونس ضمن البلدان املعّرضة 2020سبتمبر 

مرتفع، ليس بسبب آثار تغّير املناخ وحسب بل بسبب الّسياسة 

شجيع تمستمّرة في أيضا، التي ال تزال  املائّية الّتونسّية بشكل عامّ 

 املناطق املناخّية في تونس

ية
راع

لز
س ا

ون
ة ت

ط
ري
خ
ر: 

صد
امل
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ّ
 قاالستثمارات في جميع القطاعات مع قليل من اليقظة فيما يتعل

الّتوزيع( )خصيص ال يزال التّ و ة. ة واحتياجاتها املائيّ بآثارها البيئيّ 

 ةبين احتياجات األسر والقطاعات اإلنتاجيّ  املائّيةموارد لل األمثل

 ناعة والّس راعة والصّ املختلفة )الزّ 
ّ
اعة ة الّس ل قضيّ ياحة( يمث

ضرورات ة و نمية االقتصاديّ وفيق بين التّ ا يجب مواجهته للتّ يّ وتحّد 

  ةعلى أيّ . و املناخ
ّ
احتياجات  د، وهو أّن حال، هناك ش يء واحد مؤك

مع املوارد املتاحة التي تتناقص  اعكسيّ يادة في الزّ  املياه تستمّر 

 باستمرار.

ية املتاحة )املياه الّسطحية، املياه الجوفّية، مناسيب املياه 
ّ
ية الكل

ّ
تطّور املوارد املائ

 العميقة( فيما يتّعلق باالحتياجات

 

إّن استدامة أّي نشاط اقتصادّي مشروط بتوافر املوارد 

 الطبيعّية واملحافظة 
ّ
، من نبغيي وبالّتالي،ربة. عليها وهي املياه والت
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بات واألمن الغذائّي، 
ّ
بذل جهد إضافي ملعالجة أجل تلبية املتطل

 فقدان املحاصيل والتّ 
ّ
ي عن بعض املحاصيل التي أصبحت غير خل

ة ديّ قليمع انخفاض موارد املياه التّ و  .ر املناخمربحة بسبب تغيّ 

املياه ، وتضاؤل كّميات 2030بحلول عام  باملائة 28رة بحوالي املقّد 

 باألمن الغذائّي  ضّر ر املناخ يُ تغيّ  ، فإّن باملائة 5ة بنحو طحيّ الّس 

ص  بما يسّببه منة بشّد 
ّ
ملتاحة ا املتاحة ة املياهيّ كّم  في كبيرتقل

حاصيلهم وممدادات ثابتة من ملسليمة للمزارعين لضمان إدارة 

 الفاكهة والخضروات لألسواق.

ته الذي والّنمّو  االقتصادّي  االنفتاح تياراخ إّن 
ّ
 ونست تبن

 الّنجاعة مسألة للغاية حادّ  بشكل اليوم يطرح االستقالل منذ

 ةاملناخيّ و  ةالبيئيّ  كاليفالتّ  هذه ضوء في واالقتصادّية االجتماعّية

  تدهور ) الكبيرة
ّ
 ثلوّ التّ و  املياه، منسوب وانخفاض ومفقارها، ربةالت

 ملناطقا مكننة وال شّك في أّن .(. إلخ واألسمدة، باملبيدات الكيميائّي 

 التأكيدبتسمح  البالد أنحاء جميع في وتكثيفها وتعميمها ةاملرويّ 

 أّنها راعيّ الزّ  اإلنتاج بزيادة
ّ
  تثير، إال

ّ
 ظمنّ ال استدامة عن ساؤل الت

. املناخ رتغيّ  آثار مواجهة في واملرونة فكيّ التّ  على وقدرتها ةراعيّ الزّ 

 التّ  تتنّبأ وعليه،
ّ
 باملائة 50 بنسبة انخفاض حدوث ةاملناخيّ  عاتوق

  املحاصيل مساحات في
ّ

 باملائة من 30و القرن  نهاية بحلول  ةجريّ الش

 .2030 عام بحلول  ةاملرويّ  الحبوب محاصيل
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ناخ على  ثار تغّير الم آ
ــ :  ــ اف ــارم ال ــع ق
ــــالــك التر ير   مش

 وتحدريراته
تثير قلق العديد من القطاعات أصبح تغّير املناخ قضّية 

اإلنتاجّية في تونس. ذلك أّن تأثيرها على الّربحّية وظروف العمل 

ح 
ّ
سل

ّ
ورفاهّية العّمال في جميع املجاالت حقيقة يجب مواجهتها والت

 لها جّيدا لتحسين القدرة على الّصمود والّتكّيف.

 ّح راعة والّص الزّ  الي، فإّن وبالتّ 
ّ
ة يّ تحاقة والبنية التّ ة والط

 والقطاعات العاّم  واملالّية
ّ
 بة ها معنيّ ة األخرى كل

ّ
 بات العواملتقل

ل يطرة بشكون إلى تعزيز قدراتهم للّس وكالئها مدعوّ و ة، املناخيّ 
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قتراح مصدًرا الغيير و ة املناخ وليصبحوا قوى للتّ أفضل على قضيّ 

 ّي.ر املناخغيّ تّ عادل للانتقال  من أجل بدائل  

محدود للمناورة في مجال ة: ّح قطاع الّص  .1

 يّ مواجهة أزمة صّح 
ّ
 دةة معق

 Big farmers make bigفي كتابه، أظهر روب واالس بوضوح

flu  " ين لة ب"، الصّ الكبرى  األنفلونزا وراء أوبئةاملزارعون الكبار

 ة، والباق لتحقيق مكاسب في جميع القطاعات االقتصاديّ الّس 

من ا ذاته بحّد  تزيدة التي ة، واألزمة البيئيّ ناعيّ راعة الصّ ما الزّ سيّ 

في وة وظهور أمراض جديدة أو أمراض ناشئة. حيّ األزمات الّص 

 يًدا للغاية تقوده املناعة التة اإلنسان نظاًما معّق الواقع، تعتبر صّح 

ام ظ، على النّ ، باإلضافة إلى العامل الوراثّي تعتمد بشكل كبير

طعامنا اليوم ليس طعام آبائنا أو فوظروف املعيشة.  الغذائّي 

 ةنافسيّ راعة من أجل القدرة التّ تكثيف الزّ  أجدادنا منذ عقود. إّن 

 
ّ
)خاصة  ةات الحيويّ ة واملضادّ إلى املواد الكيميائيّ  جوء املستمّر والل

ي إلى ظهور ضعف جهاز املناعة لدينا ويؤدّ في علف الحيوانات( يُ 

ابات القائمة )سوء تفاقم االضطر "ة جديدة أو يّ مشاكل صّح 

ة، أمراض الجهاز ة، األمراض الجلديّ ة الغذائيّ غذية، الحساسيّ التّ 

س االذي يدفع النّ  نمط الحياة الحاليّ  س ي، اإلجهاد، إلخ(. إّن نّف التّ 
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لعديد من ضهم لعرّ ة يُ يّ ة أكبر لتلبية احتياجاتهم املادّ يّ إلى العمل بجّد 

إزالة الغابات في أعقاب  عالوة على ذلك، ثبت أّن و . واألخطاراملخاطر 

ا يّ ر حاجًزا مادّ يدّم  تصاعد الحرائق وقطع األشجار غير القانونّي 

عن طريق  فقط من ظاهرة االحتباس الحرارّي  د  ا ال يُح مهّم 

ات يمنع انتشار الفيروسبل و ، امتصاص الكربون في الغالف الجوّي 

 عدم انتظام هطول األمطار كما أّن . 19-واألوبئة، مثل كوفيد

ة وحرك وزيع الجغرافيّ ودرجات الحرارة سيكون له تأثير على التّ 

اتِّ  اقالت لألمراض مثل داءنّ الالحشرات  يَّ مانِّ
ْ
يش ِّ

ّ
ن م عّد ، الذي يُ الل

وات نين في الّس ونسيّ أكبر األمراض املنقولة التي أثارت قلق التّ 

 ة وتدهور جودتهاندرة املوارد املائيّ  مضافة إلى ذلك فإّن و األخيرة. 

ي يعتبر الذ التهاب الكبدمرض تنقلها املياه مثل  يان إلى أمراضدّ يؤ 

  ئيس يّ الرّ  سببه
ّ
رب أو استهالك املياه غير عدم وجود مياه الش

ة ، ظهور عّد 2020ماي  22ة في ّح أعلنت وزارة الّص وقد . الّنظيفة

ير ما في املدارس غ، ال سيّ يفوئيدى التّ حاالت من التهاب الكبد وحّم 

ركة الّتونسّية الستغالل وتوزيع املياه املرتبطة بشبكة 
ّ
الش

(SONEDE) ويات ال تتوافقمن صهاريج وحا الّتالميذ، حيث يشرب 

 3الّنظافة.مع قواعد 

                                                           
ت الّتونسّية بإعداد دليل توعوّي حول الت 3

ّ
ة من الجمعيا

ّ
هاب الكبد ومجراءات الوقاية: قامت ثل

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ftdes.net/rapports/Deplia

ntHepatiteA.pdf&hl=in  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ftdes.net/rapports/DepliantHepatiteA.pdf&hl=in
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ftdes.net/rapports/DepliantHepatiteA.pdf&hl=in
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 يف العاملون  يتعّرض العالم، في مكان أّي  في الحال هو وكما

 عمل ألعباء مض ى وقت أّي  من أكثر اآلن تونس في الّصّحة قطاع

ى الذي الوبائّي  للوضع نظًرا إضافّية
ّ

 عام ئلأوا منذ البالد في تفش 

بالفعل الذي يمارسون  للغاية الّصعب الّسياق جانب إلى ،2020

 فيه مهنتهم.

 واجهةم في األطّباء" له بعنوان في ورقة بلطي فهمي ويرسم

 صورة 4"؟كورونا من األولى املوجة األطّباء اختبر كيف: 19-كوفيد

عيق التي والّصعوبات للعراقيل
ُ
بيب مهنة ممارسة ت

ّ
. ونست في الط

 2011 عام قبل بالفعل للغاية املقّيدة العمل ظروف فإّن  له، ووفًقا

ورة بعد ساءتقد 
ّ
. بالدال في الوباء ظهور  مع لتشهد تدهورا حاّدا الث

 -ؤلفامل وهو تدهور جعل
ّ
 ربح طّب  هاأنّ  على مهنته يصف بيبالط

 ملوالع واإلجهاد اإلرهاق فإّن  وبالّتالي،. بعده أو كورونا قبل سواء

  صعبة الحياة جعلتل تترابط معا اإلضافيّ 
ّ
 ةّح الّص  ءاألطبّ  سبةبالن

 نقص بسبب العمل عبء من بالفعل يعانون  الذين ةالعاّم 

 
ّ
على  اّص الخ للقطاع املشّجعة ولةللّد  ةحيّ الّص  ياسةلّس ول ،فيناملوظ

 .العامّ  القطاع حساب

                                                           
: كيف اختبر األطباء املوجة األولى من 19-األطّباء في مواجهة كوفيد. "2020فهمي البلطي. ة، بالعربيّ  4

: 19-للمنتدى الّتونس ّي للحقوق االقتصادّية واالجتماعّية" إدارة أزمة كوفيد 4؟" الكّراسة رقم كورونا

 سياسات الّدولة والفئات االجتماعّية األكثر تضّررا".
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 افيروس كورون أزمة عنها كشفت هذه التي القصور  إّن أوجه

 من العديد كورونا فيلجائحة خاّص  قسم وجود عدم)

 5لّصّحّي،ا البروتوكول  لتطبيق امليزانّية موارد ونقص املستشفيات،

  لحاالت ائدالزّ  والحمل
ّ
 إلى وما عاية،الرّ  إجراءات بطءو  وارئ،الط

 اجهتو  التي واملشاكل الفجوات ليست سوى غيض من فيض( ذلك

 ّحةفي قطاع الص يناملهنيّ  إلى يشار ما غالًباو  .ةالعاّم  ةّح الّص  قطاع

  همألنّ  األبيض بالجيش
ّ
 مثل اتاألزم أوقات في الحياة شريان لون يمث

 .احاليّ  بها نمّر  التي تلك

 من أفضل بشكل مهنتهم ممارسةمن جانب آخر، ومن أجل 

اإلطارات الطبّية وشبه  فإّن  املناخ، رتغيّ  تأثيرات مراعاة خالل

ّبّية مدعّوة
ّ
  اتواملعّد  الحمايةإلى طلب  الط

ّ
 في همبعمل للقيام زمةالال

 اءاألطبّ  على يجبو  .عامّ  بشكل املعدية واألمراض األوبئة حالة

 جهاز أّن  ومدراك مناعتهم إلى االنتباه ومدارات أخرى  ضاتواملمرّ 

 ملرض ىبا بسبب احتكاكهم يةومساّم  هشاشة أكثرهو  لديهم املناعة

 يًضاأ يوص ىكما  .املناخ رتغيّ  آثار بسبب العادّي  املواطنمناعة  من

                                                           
ن "كورونا يقتل لك البيان،وفي هذا الّصدد، أصدرت مجموعة من املنظمات غير الحكومية التونسية هذا  5

 التقشف يقتل أكثر!".

https://ftdes.net/ar/covid19_sante/  

https://ftdes.net/ar/covid19_sante/
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الع على  على بأن يكونوا
ّ
 رتباطهاا ةكيفيّ  ومعرفة الجديدة األمراضاط

 .والهواء املياه جودة وتدهور  ثلوّ والتّ  املناخ ربتغيّ 

بّي، اإلطار جانب وملى
ّ
 في الّنظافة عّمال يواجه الط

ساء، من ومعظمهم واملستوصفات، املستشفيات
ّ
 لّوثالتّ  خطر الن

 مانلض متتالية ساعات ولعّدة صعبة ظروف في ويعملون  اليومّي،

في  همف ذلك، إلى املرض. وباإلضافة انتشار من والحّد  املبنى نظافة

بّية مع الّنفايات ومستمّر  تعامل مباشر
ّ
ل التي الط

ّ
 على رةخطو  تشك

ل اإلنسان وصّحة البيئة
ّ
  كونها تمث

ً
 أن جبوي لألوبئة. ممتاًزا ناقال

 على العاّمة الّصّحة مؤّسسات في الّنظافة وعّمال الفنّيون  يكون 

 طّبّيةال للّنفايات الجّيدة طرق اإلدارة على مستوى جّيد من الّتكوين

  بذلك القيام أجل من إخالئها كيفّية ومكان ملعرفة
ً
س لألس وفقا

 ال) الّتونس يّ  القانون  في عليه املنصوص الّنحو وعلى الّصحيحة

ق 1996 جوان 10 في املؤّرخ 41/1996 عدد القانون  سّيما
ّ
 واملتعل

ه  ذلك، إلى وباإلضافة(. 6ومزالتها فيها الّتصّرف وبمراقبة بالّنفايات
ّ
فإن

 مقّدم مع الّتنسيق ةعاّم  ّصّحّية وهيئة مستشًفى كّل  واجب من

بّية الّنفايات للتصّرف في الّصّحة وزارة من معتمد خدمات
ّ
 الط

د
ّ
ص ومعالجتها جمعها من والّتأك

ّ
 مخاطر. دون  منها والّتخل

                                                           
6 http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-

officiel/1996/1996F/Jo04996.pdf  

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1996/1996F/Jo04996.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1996/1996F/Jo04996.pdf
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اقم سالمة تضمن ظروف في إّن العمل
ّ
بيّ  الط

ّ
وشبه  الط

 جاهت إيجابّي  موقف تبّني على أيًضا ينطوي  العّمال وكذلك الطّبيّ 

ب، وهذا. املناخ
ّ
 على هوعواقب املناخ تغّير مراعاة ش يء، كّل  قبل يتطل

 ريستك يجب وبالّتالي،. قطاعّية عمل خطة أو برنامج أّي  في الّصّحة

قة الّصحّية البرامج لتنفيذ خاّصة أموال
ّ
 نظيمولت باملناخ، املتعل

 أنفسهم ولتجهيز الّصّحة، لعّمال قدرات وبناء توعية حمالت

اقة. الّتكلفة ومنخفضة مستدامة طبّية بمعّدات
ّ
 ومقتصدة للط

ة بيئّية نظم: الّزراعيّ  القطاع .2
ّ
 يدمتزا بشكل هش

إن كان هناك قطاع "يعاني" من آثار تغّير املناخ، فهو بال 

شّك القطاع الّزراعّي. وذلك لسبب وجيه، حيث أّن ازدهاره 

بيعّية ال سّيما 
ّ
واستمراره في اإلنتاج يعتمدان أساسا على املوارد الط

منها املياه واألرض. ولكن، يجد املزارعون أنفسهم، عاًما بعد عام، 

بيعّية و مطرقة عالقين بين 
ّ
ال تدهور األحو سندان ندرة املوارد الط

، در  الجوّية. وهكذا، أصبح الجفاف أو الفيضانات، وعواصف الب  

والعواصف الّرملّية، واالنهيارات األرضّية، والّتعرية، وتراجع الّتنّوع 

واهر املناخّية األخرى، العدّو 
ّ
البيولوجّي، وغزو األنواع الّضاّرة والظ

 ن ومرّبي املاشية والّصيادين.األّول للمزارعي
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 اقطتسعدم انتظام إّن البالد الّتونسّية التي يغلب عليها 

يبلغ  سنوّي مياه إمداد ط بمتوّس تحظى ، وتباينه نوّي األمطار الّس 

( باملائة 13ب فقط )مليار متر مكعّ  4.8ب، منها مليار متر مكعّ  36

 
ّ
ا ا. أّم التي يمكن تعبئتهرقاء املياه الزّ الّسنوّية من مكانات اإل ل تشك

 
ّ
  ،طبةزن في األراض ي الرّ تأو يخ ،رالباقي فيتبخ

ّ
 .ى البحرق إلأو يتدف

ة فترات الجفاف األمطار وزيادة شّد  تساقطل ي انخفاض معّد ويؤدّ 

  إلى انخفاض مستمّر وتواتر ها 
ّ
  ،ربةفي رطوبة الت

ّ
تمرار من ل باسويقل

 ّسعهاوتو راعة تكثيف الزّ  ة. كما أّن ة والجوفيّ طحيّ مخزون املياه الّس 

 ظم البيئيّ النّ  حساب على
ّ
حف وكذلك الزّ  ،ة مثل الغاباتبيعيّ ة الط

املوّجهة ة يزيد بشكل كبير من االحتياجات املائيّ  ،العمرانّي 

اقم ر املناخ إلى تفي تغيّ يجب أن يؤدّ و . واملنزليّ  راعيّ لالستخدام الزّ 

 اإلجهاد املائّي 
ّ
ة اعيّ ر ة الزّ اإليكولوجيّ نظم ، واملساهمة في تدهور ال

والّزراعات املاشية، وتربية زراعة األشجار، و يتون، )إنتاج الزّ 

  وزيادة ،، إلخ(الكبرى 
ّ
 .فةواهر املتطرّ تواتر الظ

 دائًما ملا يقرب 
ً
ر القطاع الّزراعّي دخال

ّ
ومن جهة أخرى، يوف

باملائة من  35مزارع، وُيسهم في االستقرار االجتماعّي لـ  500000من 

ان البالد الذين يقطنون في املناطق الّريفّية. لكّن أغلب املزارعين س
ّ
ك

الّتونسيين، الذين غالًبا ما تعوزهم اإلمكانّيات، يعانون من تراجع 

منسوب املياه الجوفّية واستنزاف آبار الّرّي أو زيادة ملوحة املياه، 
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ر جميعها على جودة إنتاجهم. إّن واقع الحال هذا يبرز
ّ
شكل ب التي تؤث

ر املحاصيل بشكل كبير بالّتغّيرات 
ّ
خاّص في جنوب البالد حيث تتأث

ق فقط بانخفاض تساقط األمطار ولكن كذلك 
ّ
املناخّية التي ال تتعل

 الجبسبالّضرر الّناجم عن تلّوث الغالف الجّوّي )ال سّيما بسبب 

آفات  وهجمات ،في واحة قابس( phosphogypse الفسفوري/

البالد التي ظهرت في سوسة الّنخيل الحمراء املحاصيل مثل 

د اليوم واحات الجنوب وتهّد  ،في تونس الكبرى  2011 سنة الّتونسّية

هكتار. هذه الحشرة التي سافرت من  50000على مساحة تقارب 

 
ّ
 هاتّم إدراجرق األوسط قبل وصولها إلى تونس شرق آسيا عبر الش

فوق  وقد تسّببتمر، آفة لنخيل التّ  40ضمن أخطر 
ُ
بالفعل في ن

العديد من أشجار نخيل الّزينة وأشجار نخيل الّتمر، وفي فقدان 

 .العديد من الوظائف

ط
ّ
ر قابلّية تقييم دراسات وتسل

ّ
 تونس يف املناخ بتغّير الّتأث

روف على الّضوء
ّ
ة الطبيعّية الظ

ّ
 فيها ارستم التي متزايد بشكل الهش

ر املناخّية، األخطار بسبب تتفاقم والتي الّزراعة،
ّ
 أساس يّ  لبشك وتؤث

 ةمربح غير بالفعل وهي األسرّية، الّزراعة أو الّصغيرة الّزراعة على

ا وأقّل  اقتصادّيا
ّ
والحصول على  األسواق إلى الوصول  حيث من حظ

 في واستدامتها اإلنتاج نظم صمود مسألة إّن . الّدولة من دعم

 اعتماد في عنه اإلجابة تكمن مقلق سؤال املناخ تغّير مواجهة



الواقع وسبل التكّيف في قطاع الخدمات العامة   التغيرات املناخية في تونس | 22  

 

 تختفي دق بدونها والتي املناخ، تغّير آثار مع للّتكّيف استراتيجّيات

 . الّزراعّية األنشطة بعض

 زراعّية تقنّيات واعتماد إتقان إّن املزارعين مدعّوون إلى

رص ف من أجل تعزيز الّرّي  وتحّسن املياه االقتصاد فيتساعد على 

 لّرّي ا ممارسة تعميم يجب وبالّتالي،. إنتاجهم ودعم املناورة لديهم

نقيط
ّ
 تخفيف أجل من جّيًدا ومتقانهاقطرة( -)الّرّي قطرة بالت

 وتقليص الخسائر املائّية الجوفّية املياه منسوب على الّضغط

 معج تقنّيات إلى كما يجب أيًضا العودة. املرافق تقادم عن الّناجمة

وي الجفاف فترات ملواجهة التي اعتمدها األسالف املياه
ّ
 لة،الط

. املياه نقص من تعاني التي املناطق من العديد في قيمتها والتي أثبتت

ات أّن في هذا اإلطار  راساتالّد  أظهرت وقد
ّ
 رة،غيالصّ  ةاملائيّ  املحط

 ّي تقليد تكنولوجيّ  تراث هي تونس، شرق  جنوب في 7سور الُج  مثل

 لغزيرةا األمطار فإّن  الواقع، فيو املستدامة. نميةالتّ  يخدم أن يمكن

نتج عنها ي املنطقة، لهذه زةاملميّ  ،وابلشكل  تهطل فيالتي  واألمطار

 ظروف مع تماًما ةفكيَّ امل سور الج لتقطهت عنيف سطحيّ  جريان

                                                           
ل الجسر في مرتفع صغير من األرض يقام في قاع/سفح واٍد وكذلك على الّسهل القابل لالستغالل  7

ّ
يتمث

 أو موضوع على 
ّ
ْصرِّيف مبنّية من الحجر الجاف

 
 ت
ُ
ناة

 
ة الّنهر. وتحتوي املنشأة على ق يَّ الِّ

الّزراعّي الواقع في ع 

ريقة، يحتفظ كّل جسر
ّ
بجزء فقط من الجريان الّسطحّي والّرواسب  الّصخور املوجودة باملكان. وبهذه الط

جاه 
ّ
الّدقيقة التي يتلّقاها، ويسمح للبقّية باملرور عبر مجرى تصريف املياه لصالح الجسور الواقعة في ات

 مجرى الّنهر.
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  الوسط
ّ
 ،8اتوالفسقّي  واملآجل الجسور  حيث تسمح. بيعيّ الط

 على هاالستخدام املمطرة اماأليّ  خالل وتخزينها األمطار مياه بتجميع

 وثالبح تشجيع يجب األجداد، اتتقنيّ  إلى العودة معو . الّسنة مدار

 مع اومشاركته االبتكارات عن والكشف االقتصاد املائّي، مجال في

 ةراعيّ لزّ ا البحوث بين كاملالتّ  وضمان تهافعاليّ  الختبار املزارعين

 .املنهيّ  والوسط

 الّزراعيّ  القطاع في القرار صانعي على يجب عاّم، وبشكل

د
ّ
 عّدينمست يكونوا حّتى ومرّبي املاشية املزارعين ترقية من الّتأك

قنّيات العتماد
ّ
 تيال الّزراعّية الّتوصيات واستيعاب الجديدة الت

على  ةاملسؤوليّ  الجزء األكبر من ويقع. املعنّية املصالح لهم تقّدمها

الذين من واجبهم، رغم صعوبة عملهم،  اإلرشاد، أعوان عاتق

قة العمل وخطط للقرارات الّسليم الّتنفيذ ضمان
ّ
 غّيربت املتعل

 الّزراعة على املزارعين تكوين يجب الّسياق، هذا وفي. املناخ

 على وتشجيعهم ومرافقتهم في عملّية التحّول هذه، العضوّية

ربة، على الّضغط لتخفيف املحاصيل تناوب ممارسة
ّ
 مادواعت الت

ربة تثري  التي املحاصيل
ّ
أولى  ةناحي من ألّنها العضوّية باملوادّ  الت

 صامتصا وتحسين الكيمائّية األسمدة استخدام من بالحّد  تسمح

                                                           
يمكن و ب. متر مكعّ  100و 20خزينية بين صلبة في تجويف في األرض. تتراوح سعتها التّ بمواّد ة انات مبنيّ خزّ ي ه 8

 .ى طبيعيّ غذية من مجر للتّ  راعيّ الستخدام الزّ اي املياه من أسطح املنازل أو لتلّق  أن تكون لالستخدام املنزليّ 
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ربة في الكربون 
ّ
 تراحاق يمكن وعالوة على ذلك،. من ناحية أخرى  الت

 االحتفاظ على العالية القدرة ذات باتاتوالنّ رياح  كاسرات زراعة

  تآكل ملنع باملياه
ّ
 مارسةمال بّد من  ،وأخيرا. ياحوالرّ  باملاء ربةالت

ر بشك خلالّد  على مستوى  األمن لتعزيز دةاملتعّد  الّزراعة
ّ
ل املتأث

 ارةاملخت البذور  على املتزايد واالعتماد جارةالتّ  بتحريرمتزايد 

ط هذه األخيرة املالحظةو  .املستوردة ةباتيّ النّ  ةّح الّص  ومنتجات
ّ
 تسل

  إلى العودة ةيّ أهّم  علىباألساس  وءالضّ 
ّ
 الوطنيّ  يالجينّ  راثالت

  والبذور 
ّ
 فافللج مقاومة املحاصيل أكثر فإّن  الواقع، فيو. ةيّ املحل

  البذور  من تنتج التي تلك هي
ّ
 مقاومة راألكث وهي ،ةواألصليّ  ةيّ املحل

 للتّ 
ّ
 راثت على الحفاظ أجل منو  .األراض يّ  وتدهور  ةاملناخيّ  باتقل

 البذور  لىإ للعودة كبيًرا جهًدا ونس يّ التّ  املدنّي  املجتمع يبذل البذور،

 
ّ
 املعّد  الكائنات بذور  استيراد ومنهاء ةيّ املحل

ّ
 لها التي( OGM) اوراثيّ  ةل

 الغذائّيين. يادةوالّس  األمن على األمد طويل تأثير

ا كبيًرا قطاًعابطبعها  الّزراعة تعتبر
ً
 يقرب ما) للمياه مستهلك

عتبر(. املوارد من باملائة 80 من
ُ
 نسبّيا عةاملرتف البيئّية الّتكلفة وت

 املياه نم كبيرة كّمّيات تستهلك التي تلك خاّصة املحاصيل، لبعض

ب رئيسّية ، مشكلة(والحمضّيات الّتمر نخيل مثل)
ّ
 عةمراج تتطل

 فيو املختلفة. املحاصيل بين املوارد وتوزيع الّزراعّية، الخريطة

 لكتسته للّتصدير املعّدة الّزراعّية املنتجات بعض فإّن  الواقع،



  

 الواقع وسبل التكّيف في قطاع الخدمات العامة   التغيرات املناخية في تونس | 25

 

 للمياه رطاملف االستغالل في كبير بشكل وتساهم املياه من الكثير

 مور التّ  من كيلوغرام إنتاج وعلى سبيل املثال، فإّن  الجوفّية.

 برتقالال من كيلوغرام اأّم  املاء، من لتر 3000 حوالي يستوجب

  560 فيستهلك
ً
 ةحيّ بالرّ  حول نفسه  ؤالالّس  وهنا يطرح .املاء من لترا

 ن بصددنح هلف الهائلة. ةائيّ امل ذات الّسمة املحاصيل لهذه ةالبيئيّ 

 ؟املائّي  اإلجهاد زيادة سياق في املياه تصدير 

 ثمارهي االست تعميمها يجب التي املستدامة الحلول  بين من

 مياه ةوتحلي الّصّحي الّصرف مياه معالجة) الّتقليدّية غير املياه في

 اهللمي تقليدّي  تعبئة معّدل اإلجراء، مع لهذا حيث يمكن(. البحر

 الجوفّية املياه على الّضغط يخّفف أن باملائة، 90 بالفعل يتجاوز 

 املياه. إمدادات تأمين على ويساعد

ر وأخيًرا،
ّ
 مع خاّصة الّصيد قطاع على أيًضا املناخ تغّير يؤث

ريط البحر، وتدهور  سطح مستوى  ارتفاع
ّ
 ر وتدهو  الّساحلّي، الش

واهرا هذه كما تتفاقم األنواع. لبعض الطبيعّية البيئّية املوائل
ّ
 لظ

 الّرشيد غير واالستغالل البشرّية، األعمال بفعل الطبيعّية

واطئ
ّ
لين قبل من للش

ّ
املوانئ و  واملقاهي املطاعم) الّسياحّيين املشغ

رفيهّية،
ّ
 رغي املمارسات من عدد إلى باإلضافة ،(ذلك إلى وما الت

 خارج يدوالصّ  ،الجّر  بشباك يدالصّ ) ادينيّ الصّ  بين املسؤولة

  املوسم
ّ
 عضب استدامة دتهّد  التي( إلخ املمنوع، يدوالصّ  م،املنظ
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  على يدالصّ  مثل) احليّ الّس  يدالصّ  تقاليد
ّ
 سماكاأل  وصيد اطئ،الش

  بواسطة
ّ
 على ةاجتماعيّ  آثار لها يكون  أن يمكنالتي و  ،(9رافيالش

 الّس 
ّ
 يف مثلما هو الحال ،قليدّي التّ  يدالصّ  من يعيشون  الذين انك

 .املثال سبيل على قرقنةمدينة 

 جانب إلى البحر، وزيادة ملوحة حرارة درجة إّن ارتفاع

 ماك،لألس البيولوجيّ  بالّتنّوع اإلضرار إلى تؤّدي البشرّية، األعمال

 عضب نضوب عن الّتقارير وتعتبر البحرّي. البيئيّ  الّنظام وتوازن 

ب غير االنتشار في مقابل( واملحار اإلسفنج مثل) األنواع
ّ
 يعيّ الط

 اتالّتغّير  على جّيًدا شاهًدا( األزرق الّسلطعون  مثل) األخرى  لألنواع

 البحرّي. البيئيّ  الّنظام في الجارية الكبيرة

عات درجة حرارة البحر وملوحته لسيناريو املخاطر القصوى 
ّ
 توق

 2030 2050 2100 

درجة حرارة 

 البحر

 درجة مئوية 3.1+ درجة مئوية 1.1+ درجة مئوية 0.8+

وحدة  PSU 0~ امللوحة

 ملوحة

~ PSU  وحدة

 ملوحة

~0.9 PSU  وحدة

 ملوحة

PSU ( 1: وحدة امللوحةPSU   =1  جرام

 من امللح / كغ من مياه البحر(

 (2020املصدر. وزارة البيئة )

 

                                                           
في  ةن من اصطياد األسماك في أحواض مبنيّ يد الثابت لألجداد في قرقنة وجربة وتتكوّ تمارس تقنية الصّ  9

 ا(.جديد سنوي  خيل قابلة للتّ ة )أوراق النّ البحر بمواد نباتيّ 
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والحظر املفروض على  (DPM) البحرّي  العمومّي  املجالجهود الحفاظ على  إّن 

 
ّ
ستنزفتواطئ التي بناء وتشغيل الش

ُ
رورة ر املناخ هي ضة بسبب تغيّ بشّد  ا

  وتهيئة حماية وكالةة يجب على حتميّ 
ّ
االهتمام بها ( APAL) احليّ الّس  ريطالش

ياق نتيجة في هذا الّس  املخالفاتتسجيل عدد كبير من  يتّم حيث  أّوال.

  ة وضعفاملوارد البشريّ  محدودّية
ّ
ق بالتصّدي شريعيّ اإلطار الت

ّ
 فيما يتعل

 .طين في هذه الجرائملمتورّ ل

جهيز  قطاع .3
ّ
حتّية والبنية واإلسكان الت

ّ
 ناءب: الت

 لتأمين أفضل أفضل

 وتقارب املتطّرفة املناخّية لألحداث التكّرر املتواتر إّن 

 تانظاهر  هما والفيضانات، الغزيرة األمطار هطول  سّيما ال حدوثها،

تاء فصل خالل تونس في تتكّرران
ّ
ى. الش

ّ
 ضاناتفي في ذلك ويتجل

 تسّببت التي نابل، في 2019و 2018 وسيول  قابس في األخيرة 2017

ّدرت وبشرّية. اقتصادّية وخسائر جسيمة أضرار في
ُ
 حيث ق

 ودخيلة مطماطة في 2017شهر أكتوبر  فيضاناتفي  الخسائر

 20و راعيّ الزّ  للقطاع دينار ألف 21 من بأكثر (قابس والية) توجان

  لشبكة دينار ألف
ّ
. املواش ي في وخسائر وفّيات 5 إلى إضافة رق،الط

 يتفاقم ة،يفيّ الرّ  املناطق في الغالب في تسجيله تّم  الذي رر،الضّ  هذا

  وجود عدم بسبب
ّ
ر األم ،املحليّ  املستوى  على ةجويّ  أرصاد ةمحط
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  على يساعد ال الذي
ّ
 من بحيث يكون  فة،املتطرّ  األحداث عتوق

 املناطق بعضوتعتبر . ةوالبشريّ  ةاالقتصاديّ  أضرارها تقليل املمكن

 التّ  بهاتسبّ  التي لألضرار خاّص  بشكل ضةمعرّ  ةيفيّ الرّ 
ّ
 الكبيرة اتقدف

لة ومناطق قلي منحدرة، مناطق) الغزيرة األمطار هطول  أثناء للمياه

 (.األشجار، وأراض ي يعبرها وادي، وما إلى ذلك
 

 
 africanmanager.comاملصدر: 

فيضانات ب الة، تتسبّ ة والبشريّ باإلضافة إلى األضرار املاديّ و 

 حيّ طالجريان الّس أحداث من خالل  املائّية الّتعريةة في تسريع عمليّ 

إلى  نقلها أحياًنا ملسافة تصل لبة التي يتّم الصّ  واملجروفات الهائلة

 هذا و كيلومترات. 
ّ
 أمر أكثر خطورة أل

ّ
ربة غالًبا ما يكون ن تآكل الت

 بنابل 2018سبتمبر  22فيضانات 
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 خسارة ال رجعة فيها مّم 
ّ
ة ة ونوعيّ يّ ل بشكل كبير من كّم ا يقل

 
ّ
 .راعةة الزّ خاصّ ة، ربة املتاحة لألنشطة البشريّ )خصوبة( الت

 طريق عن املنقولة للّرواسب يمكن ذلك، إلى وباإلضافة

ل أن الكبرى  الفيضانات أثناء الّسطحيّ  الجريان
ّ
نشآت م عمر من تقل

 يف بنشاط تشارك ألّنها( الجبلّية والبحيرات الّسدود) الّتخزين

 عةالّس  من باملائة 22 تّم فقدان املثال، سبيل علىو . انسدادها

 بسبب 2002 عام في أساس يّ  بشكل الكبيرة ةونسيّ التّ  دودللّس  ةاألوليّ 

 10.(2014 ،فهري ) الغزيرة األمطار هطول  تواتر

ل العمرانّي  الّزحف أّن  اليوم البيان عن وغنيّ 
ّ
 بيرك بشكل يقل

ربة نفاذّية من
ّ
ل الت

ّ
ق ويعط

ّ
بيعيّ  الّتدف

ّ
 الواقع، األمطار. وفي ملياه الط

رق  األسقف لبناء الّصلبة املوادّ  استخدام فإّن 
ّ
 ومواقف والط

  الّتحتّية والبنية الّسيارات
ّ
 إلى ياهامل وصول  يمنع األخرى  الحضرية

 لالذي يتفاقم بفع الّسطحّي، الجريان زيادة يعّزز  وبالّتالي األرض

وارع في الّسيارات ومرور وطأة املترّجلين
ّ
 عّبدة.امل واملمّرات غير الش

 هذا في أكبر مثال معّبر الّسيجومي بسبخة املياه ويعتبر تجّمع

 ين،العشر  القرن  منتصف حّتىاملائّي  الحوض ذاه نفقد كا الّصدد.

 املجّمعة اهامليتطّور وضع  الحالّي، الوقت وفي. منطقة ريفّية في أغلبها
                                                           

ة الفيزيائية الجغرافّية، 2014فهري، عدد  10
ّ
. "تفاقم مخاطر الفيضانات في تونس: عناصر تأّمل"، املجل

د 
ّ
 . 175-149، ص 1-/8املجل
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د تّم فق .الحضرّية بعد أن تحّول إلى منطقة شبه كامل بشكلفيه 

 ي والذي بخة،الّس  منه تعاني الذي املائّي  العجزاستبدال 
ّ
 في ىتجل

 على ئّي ام بفائض جوان وجويلية، شهري  بين السطحه التامّ  جفافال

  امّم  ،الّسنة مدار
ّ
رف لص كمنفذ لعبته الذي طاملا هادور  على ريؤث

 دهّد ت والتي الغزيرة األمطار هطول  أثناءات فيضاناملياه خالل ال

  أحياء باستمرار
ّ
 ،هليل حيّ  حسين، سيدي) حولها العاملة بقةالط

 امل
ّ
 نتعيّ ي ةالحضريّ  نميةالتّ  في كبير تحّدٍ  هناك يزال الو  .(سينال

 من ةحتيّ التّ  والبنية اتللمعّد  ةالعاّم  الخدمة خالل من مواجهته

 ناحية من رورّي الضّ  الحضرّي  عوّس التّ  بين وسط حّل  إيجاد أجل

  والخدمات اإلسكان احتياجات تلبيةل
ّ
 وغرافّي،يمالّد  مّو بالنّ  قةاملتعل

 أخرى.من ناحية  الفيضانات من والحماية األمنضرورات و 

 صةاملخصّ  املتهالكة ةحتيّ التّ  البنية تتسّبب وفوق ذلك،

  إلخالء
ّ
  رق الط

ّ
 جاري امل وانسداد ر املتكرّ  والفيضان ،ةالعاّم  وارعوالش

رز صيانة تب حيث الكبيرة ةالحضريّ  املراكز في شديدة فيضانات في

 فيضان حيث أّن  ملّحة. ضرورة الفيضاناتمن  املدن حمايةمرافق 

 
ّ
 والتّ  اترقالط

ّ
 طرق  حوادثفي  مرات ةعّد قد تسّببت  الكبيرة قاتدف

 ةمروريّ  مشاكل الذي تضاف إليه لقالزّ  صيفالرّ  جّراء خطيرة

 ؤيةالرّ  مستوى  وانخفاض الغزيرة باألمطار مرتبطة مختلفة

 .ائقينللّس 
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 وًراد الّتحتّية والبنية الّتجهيز قطاع يلعب الصدد، هذا في

  شبكة مقاومة وتعزيز املناخ تغّير مع الّتكّيف في كبيًرا
ّ
 رقاتالط

 مطاراأل  عن الّناجم والّدمار والخنادق األرضّية لالنهيارات واملساكن

 املستمّرة. والفيضانات الغزيرة

 
 kapitalis.comاملصدر: 

 و 
ّ
 تتمث

ّ
ة في وضع خطط ئيسيّ وارئ الرّ ل إحدى حاالت الط

يود والق الخصائصاالعتبار  بعينللحماية من الفيضانات تأخذ 

 
ّ
 ة لكّل يّ الحال املنشآت املائّيةوحالة  ،وتخطيط املدن ،وبوغرافيةالط

 كما يتحّتم أيضا  مدينة.
ّ
 قامةإة مثل ر في اإلجراءات الوقائيّ أن نفك

 
ّ
 أرصاد جويّ  ةمحط

ّ
  ةيّ ة محل

ّ
 ع الفيضانات، لتوق

ّ
 تصريفب وتجن

صمة عابالسّيارة في حفرة ناتجة عن هبوط الطريق في منطقة الكّبارّية سقوط 

  2020 أثناء هطول األمطار في سبتمبر 
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وتزويد  ،ة في نفس األنبوبناعيّ ة والصّ املنزليّ املياه مياه األمطار و 

افق صغيرة ة كنيّ املباني الكبيرة واملدن الّس   خزينتجميع وتلبمر

 ،الّصغيرة ةحضريّ الحدائق واستخدامها في رّي ال األمطار مياه

اللم، ومواقف )مداخل املباني، والّس  مّيةالعمو وتنظيف املناطق 

 ليصبتقفي نفس الوقت التي ستسمح و  ،يارات، وما إلى ذلك(الّس 

 
ّ
 .أثناء هطول األمطار الغزيرةوجريانها ق املياه تدف

رقات تعبيد اختيار أّن  كما
ّ
ن م الحركة قليلة واملمّرات الط

  الفيضانات أثناء األضرار من بالّتقليص يسمح أيًضاشأنه أن 
ّ
 هألن

  يجعل
ّ
  للمياه، ةنفاذيّ  أكثر ريقالط

ّ
 رفلصّ ا شبكة انسداد من لويقل

 وبمنس وتغذية الفيضانات تأثير من الحّد  على ويساعد ،حيّ الصّ 

 املوادفي نفس الوقت. ومن جهة أخرى، تعتبر  ةطحيّ الّس  املياه

ر  تعبيد في املستخدمة
ّ
رق  على قوّي  تأثير ذات ق الط

ّ
 صالبة الط

وهذا ما يفّسر ما . القاسية ةاملناخيّ  األحداث أثناء مقاومتهادرجة و 

 قطاع يف املعامالت اليوم ثيلوّ  الذي املستشري  الفساد يؤّدي إليه

رقّية، حتيةالتّ  البنية
ّ
 كلفةلتّ ا منخفضة وادّ امل استخدامكذلك و  الط

 لألرصفة ينمستمرّ وهشاشة  تدهور من  ديئةرّ ال الّنوعّية وذات

 
ّ
ص أعمارها.  رق،والط

ّ
 وتقل
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اقة قطاع .4
ّ
 وعادل أخضر  انتقال أجل من: الط

ظّل التزام تونس بالجهود الّدولّية للحّد من االنبعاثات 

فاقّية األمم املّتحدة 
ّ
قات املتجّددة منذ الّتوقيع على ات

ّ
واعتماد الطا

والّتصديق  1992( في عام CCNUCCاإلطارّية بشأن تغّير املناخ )

، محدوًدا للغاية على الّرغم من حجم القضايا 1993عليها في عام 

املناخّية والبيئّية، واملظهر املتزايد لتأثيرات تغّير املناخ على مختلف 

فاقّية األمم 
ّ
القطاعات االجتماعّية واالقتصادّية. وقد أّدت ات

فاقّية باريس  2015املّتحدة اإلطارّية بشأن تغّير املناخ في عام 
ّ
إلى ات

عة باعتماد سياسات عاّمة الحتواء التي تلزم 
ّ
مختلف الّدول املوق

( 1.5( درجتين مئوّيتين أو حّتى )2االرتفاع في درجات الحرارة تحت )

. ومن جانبها، تعّهدت 2100درجة ونصف درجة مئوّية بحلول عام 

تونس بالقيام بذلك عبر الحّد من انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 

، وزيادة حّصة 2010مقارنة بعام  2030 باملائة عام 41بنسبة 

اقة إلى 
ّ
باملائة لنفس الفترة. لكن  30املصادر املتجّددة في إنتاج الط

اقة 
ّ
ظّل هذا الهدف بعيد املنال. ففي الواقع، ال تزال موارد الط

اقة األحفورّية )الّنفط والغاز 
ّ
األّولّية في تونس يهيمن عليها إنتاج الط

ذين يسا
ّ
بيعّي( الل

ّ
باملائة من جميع موارد  86همان بنسبة الط

اقات املتجّددة ال تتجاوز 
ّ
اقة، مقابل حّصة متواضعة للغاية للط

ّ
الط
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 جماليّ ة في إيادة املستمرّ كبير الزّ  ر إلى حّد يفّس  األمر الذي 11باملائة. 1

 مليون طّن  29انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي ارتفعت من 

CO2  مليون طّن  46.6إلى  1994في عام CO2  أي ، 2012في عام

 ا.سنويّ  باملائة 2.7بلغ  زيادةط بمتوّس 

 

  بشكل أساس يّ  تأتي انبعاثات غازات االحتباس الحرارّي 
ّ
قة الذي امن قطاع الط

. 2012ة في عام من إجمالي االنبعاثات الوطنيّ  باملائة 58ساهم وحده بنسبة 

  عالوة على ذلك، فإّن و 
ّ
جة عن اقة ناتتسعة أعشار االنبعاثات املنسوبة إلى الط

 االحتراق.

                                                           
 . التّ يالطاق الوضع 11

ّ
  وزارة. 2020 ماينهاية  هرّي قرير الش

ّ
اقّي. واملناجم اقةالط

ّ
 واالنتقال الط
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 اتانبعاث في مساهمتها حسب القطاعات تصنيف اليالتّ  الجدول  حيوّض و 

 :الحرارّي  االحتباس غازات

 (2012مساهمة القطاعات املختلفة في انبعاثات الغازات الّدفيئة )

سبة االنبعاثات في املساهمة القطاع
ّ
 )٪( ةاملئوي بالن

اقة
ّ
 54.7 الط

 28.4 الفالحة والغابات
 13 الّصناعة
فايات

ّ
 3.9 الن

 (2020املصدر: وزارة البيئة )

يعّد قطاع الطاقة قطاًعا رئيسًيا للنمّو االقتصادّي 

قة، باعتبارها محوًرا 
ّ
عّد الطا

ُ
واالستقرار والّسيادة الوطنّية. وت

، محّرك الّنمّو والّتنمية في 
ً

جميع القطاعات، مثلما أّن عجز شامال

اقة. 
ّ
اقة يجعل االقتصاد ضعيًفا وتابعا على مستوى الط

ّ
ميزان الط

اقة لديها مقابل 
ّ
وتعاني تونس اليوم من عجز متفاقم في ميزان الط

قة والكهرباء. وكمؤشر على 
ّ
استهالك الفرد املتزايد باستمرار للطا

اقة من 
ّ
إلى  2016ر في عام مليون دينا 2703.8ذلك، انتقل عجز الط

. ويعزى هذا الّتدهور الحاّد 2017مليون دينار في عام  4032.9

فرة املسّجلة في استيراد الوقود، والتي 
ّ
والّسريع بشكل أساس ّي إلى الط

 يفّسرها انخفاض اإلنتاج وزيادة االستهالك.
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ويطرح االعتماد على الوقود األحفورّي مشاكل على 

، أّن 
ً
املصادر األحفورّية بحكم تعريفها قابلة  مستويات مختلفة. أّوال

للّنفاذ ومخزونها في تناقص مستمّر. ولئن شهدت مصادر الوقود 

جاها تصاعدّيا حّتى عام 
ّ
 أّن ، 2000األحفورّي هذه ات

ّ
هذا االتجاه  إال

اريخ، ازداد استيراد الوقود بشكل كبير، ومنذ ذلك التّ  .2003عام قد 

 تمّ ي ونس يّ من احتياجات الوقود والغاز التّ  باملائة 50 بحيث أصبحت

ب باإلضافة إلى ذلك، و  .اآلن من الجزائر ااستيراده
ّ
ج إنتايتطل

 ةة االحتراق، وهي عمليّ املرور بعمليّ ضرورة  الكهرباء من الوقود

أّول ) فيئةغازات الّد الات هائلة من ها تنتج كميّ ثة للغاية ألنّ ملوّ 

ثاني أكسيد  ،CO2الكربون ، ثاني أكسيد COأكسيد الكربون 

 فيو. ي إلى تفاقم ظاهرة االحتباس الحرارّي ا يؤدّ مّم ( SO2الكبريت 

 ، قّد 2017عام 
ّ
ة انبعاثات ثاني أكسيد وليّ اقة الّد رت وكالة الط

مليون  11377اتجة عن احتراق البترول بنحو ة النّ الكربون العامليّ 

 .طّن 

 ةسياس اعتمدت التي الّدول  أوائل بين من تونس لقد كانت

م استباقّية
ّ
اقة في للّتحك

ّ
اقات ودعم الط

ّ
 نماملتجّددة، وذلك  الط

م في الوطنّية الوكالة إحداث خالل
ّ
اقة للتحك

ّ
 عام( ANME) الط

 في حكمالتّ  مجال في ولةالّد  سياسة وتنفيذ تصميممن أجل  1985

 
ّ
  اعتمادات تخفيض) ةاالقتصاديّ  الّتحّديات وتعّد . اقةالط

ّ
 قةاالط
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 (خإل راعة،والزّ  عليموالتّ  ةّح الّص ) ةاالجتماعيّ ، و (العمل فرص وخلق

ضاف  القطاع هذال
ُ
  ةاملناخيّ  ياتهتحّد  إلىمن القضايا التي ت

ّ
 لةاملتمث

عليه  يلُتضف ،الحرارّي  االحتباس ومكافحة ،االنبعاثات تقليص في

  إلى االنتقال جعللو  ،حاسمة يةأهّم 
ّ
 اأمرا ضروريّ  دةاملتجّد  اقاتالط

 ال غنى عنه.

، ولسوء
ّ
 الّدولة تواجه أعاله، موّضح هو وكما الحظ

اقات تطوير نحو حقيقّية انطالقة بدء في كبيرة صعوبات
ّ
 الط

 القانونّية الّنصوص من مجموعة وجود من الّرغم على املتجّددة،

ر التي
ّ
اقات تطوير تؤط

ّ
 الّرياح قطاعات في واالستثمار املتجّددة الط

اقة
ّ
 .ةالكهروضوئيّ  والط

 لل عادل انتقال إجراء املناخ رتغيّ  مع فكيّ التّ  نيتضّم و 
ّ
 اقةط

  ملصادر العظيمة اإلمكانات وتسخير
ّ
 هةملواجو  .ظيفةالنّ  اقةالط

  ميزان في العجز
ّ
 ةنتقاليّ ا ةاستراتيجيّ  تونس اعتمدت ة،ليّ األوّ  اقةالط

 
ّ
 :محورين على تقوم اقةللط

 يساس ّ األ  استهالكها تقليص بهدف الطاقة استخدام ترشيد 

 
ّ
 .2030 عام بحلول باملائة  30 بنسبة اقةللط

 مزيج تنويعل سياسة  
ّ
 على أساس يّ  بشكل يعتمد الذي اقةالط

  تطوير
ّ
 .دةاملتجّد  اقاتالط
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عة قائمة الّدول  ضمن تندرج تونس
ّ
فاقّية على املوق

ّ
 اريسب ات

 مستوى  على التزمت قد الّدولة تكون  وبذلك. 2015 لعام للمناخ

  املحّددة املساهمة
ً
 غازات انبعاثات من بالحّد ( CDN) وطنيا

اقة) القطاعات جميع في الحرارّي  االحتباس
ّ
 والعملّيات الط

 األخرى لألراض ي، واالستخدامات والغابات والّزراعة الّصناعّية

 باملائة في 41بنسبة . الكربون  انبعاثات من للحد وذلك( والّنفايات

ل نسبة الّتخفيض2010 األساس بالّسنة ، مقارنة2030 عام
ّ
 . وتتمث

اقة في قطاع 2030 عام في الّتحديد وجه على املستهدف
ّ
 46 في الط

 باملائة. 

 املحّددة إطار مساهمتها ، فيتونس التزمتمن جهة أخرى، 

 عام في باملائة 41 بنسبة الكربون  كثافة بتخفيض، (CDN) وطنّيا

 كثافة من الحّد  نيتضّم و  .2010 األساس نةّس الب مقارنة 2030

  مشاريع استخدام خاّص  بشكل الكربون 
ّ
 تّم  يوالت دة،املتجّد  اقةالط

  في تأطيرها
ّ
  ةونسيّ التّ  ةالخط

ّ
  اقةللط

ّ
لة في ةمسيّ الش

ّ
 لبرنامجا املتمث

  تنمية استراتيجية أهداف لتحقيق الوطنيّ 
ّ
 ،دةاملتجّد  اقةالط

لة بدورها في
ّ
  ةحصّ  زيادة واملتمث

ّ
 نتاجإ إجماليّ  من دةاملتجّد  قاتالطا

 التزمت ذلك، إلى باإلضافةو  .2030 عام في باملائة 30 إلى الكهرباء

 املستدامة نميةلتّ املّتحدة ل األمم بأهداف 2016 عام منذ تونس

(SDG 2030 .) وفي هذا الّسياق 
ّ
 وجه على الّسابع الهدف ريوف
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 موثوقة طاقة خدمات إلى الجميع وصول  ضمان ،الخصوص

 .معقولة بتكلفة وحديثة ومستدامة

ويشمل الّتخفيف من االنبعاثات والّتكّيف مع تغّير املناخ في 

اقة في املقام األّول، تقليل استخدام املوارد األحفورّية 
ّ
قطاع الط

اقة، وتقليص االنبعاثات في القطاعات امللّوثة األخرى. 
ّ
إلنتاج الط

اقات املتجّددة لم
ّ
يعد خياًرا في حد ذاته، بل  ذلك أّن التحول إلى الط

إّن تأثيرات تغّير املناخ في تونس موجودة بالفعل في حين أّن االلتزام 

بالجهود الّدولّية للحّد من هذه االنبعاثات ال يزال منخفًضا جّدا 

اقي 
ّ
مقارنة بحجم املخاطر. وباإلضافة إلى ذلك، ينطوي االنتقال الط

 بار:على أثر ذو بعدين وجب أخذه بعين االعت

  اقة وخلق فرص عمل
ّ
اقتصادّي يسمح بخفض فاتورة الط

اقة املتجّددة، 
ّ
 في قطاع الط

  ،بيئّي يعمل على الحّد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 العامل الّرئيس ّي في ظاهرة االحتباس الحرارّي.

مسّية 
ّ
اقة الش

ّ
تحظى تونس بإمكانات كبيرة في مجال الط

الّرياح الذي طّورته الوكالة الوطنّية  وطاقة الّرياح. ووفًقا ألطلس

اقة 
ّ
م في الط

ّ
، تتمّتع مناطق نابل بنزرت 2009عام  ANMEللتحك

واملنطقة الوسطى من والية القصرين وتطاوين ومدنين وقابس 

 60أمتار / ثانية وبارتفاع  7بظروف رياح جّيدة جّدا )سرعة أكبر من 
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مسّية، فإّن املوارد أكبر من 
ّ
اقة الش

ّ
ق بالط

ّ
 3000متًرا(. وفيما يتعل

مس ت
ّ
ساعة /  3400صل إلى ساعة / الّسنة، مع ذروة سطوع للش

مسّية، 
ّ
اقة الش

ّ
الّسنة في خليج قابس جنوب البالد. ولتسخير الط

توجد تقنّيات مختلفة على غرار الّتطبيقات الحرارّية )تسخين / 

ة 
ّ
اقة الكهروضوئّية / محط

ّ
تجفيف املياه(، ومنتاج الكهرباء )الط

 
ّ
زة(. وقد تّم تركيب محط

ّ
مسّية املرك

ّ
اقة الحرارّية الش

ّ
توليد تين لالط

اقة الكهروضوئّية في 
ّ
ميغاوات، ودخلت الخدمة  20)بقدرة  توزرالط

ميغاوات، كالهما في جنوب  10بقدرة  تطاوين(، و 2019في أوت 

كما تّم إنشاء مزرعتين من مزارع الّرياح في شمال البالد  البالد.

 ميغاوات. 245بإجمالّي طاقة 

 

ركة الرياح يتمزرع موقع
ّ
ابعتين للش

ّ
ونسّية الت

ّ
 لوطن القبليّ ا في والغاز  للكهرباء الت

 وبنزرت( الهوارية)

 

https://drive.google.com/file/d/1uOgFlasZDTXdR_c3MddlcVbO6kShcT31/view
https://drive.google.com/file/d/1fCwfu7buz3elhDwhJP5gbOjwsWzH1fFW/view


  

 الواقع وسبل التكّيف في قطاع الخدمات العامة   التغيرات املناخية في تونس | 41

 

املساهمة املنخفضة في انبعاثات ثاني غم من على الرّ و 

تونس  ، فإّن باملائة 0.07ة التي ال تتجاوز أكسيد الكربون العامليّ 

بحلول عام  باملائة 41انبعاثات الكربون بنسبة  يصملتزمة بتقل

2030. 

 اتالقطاع مختلف على الحرارّي  االحتباس تأثيرات إبراز إّن 

ب اإلنتاجّية
ّ
اقة مصادر تنويع يتطل

ّ
اقات حّصة يادةوز  الط

ّ
 الط

اقة مزيج في املتجّددة
ّ
 سينتح يجب بذلك، وللقيام الّتونس ّي. الط

اقة الكبيرة اإلمكانات تثمين
ّ
مسّية للط

ّ
 أجل نم الّرياح وطاقة الش

اقيّ  امليزان توازن  من اإلمكان قدر االقتراب
ّ
 امليزان ن تواز  وبالّتالي الط

اقّي والّسيادة األمن أيضا إدراج كما يجب الّتجارّي.
ّ
اقّية الط

ّ
 الط

لي القرار لصانعي الّرئيسّية األهداف ضمن
ّ
اقة ومشغ

ّ
 اللخ من الط

 ّيةالّنقاب القوى  مع الّتواصل على تعتمد تشغيلّية أهداف تحديد

العملّية،  تسريع أجل من الّسياس يّ  واألوساط املدنّي  واملجتمع

 املناخ. تغّير تأثيرات مع أفضل بتكّيف والّسماح

ّيا والعمل الحماية: البلدّيات .5
ّ
 للعمل محل

 بفعالّية

ّية في تونس. وتنّص 
ّ
ةالبلدّية هي أصغر سلطة محل

ّ
 مجل

نها تتعامل مع مناطق  2018لعام  2018الجماعات املحلّية 
ّ
على أ

https://legislation-securite.tn/sites/default/files/law/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2029%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202018%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%209%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%202018%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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خصّية القانونّية/االعتبارّية 
ّ

ومدارات املؤّسسات العمومّية ذات الش

 واالستقالل اإلدارّي واملالّي. 

 ة الّس د اعتماد المركزيّ تجّس وقد 
ّ
 صتخصيورة بلطة منذ الث

ابع، الفصل الّس هو ، 2014ستور الجديد لعام فصل كامل من الّد 

  الجماعاتإلى 
ّ
 ل انتخابات بلديّ وتنظيم أوّ  ،ةيّ املحل

ّ
رة في و ة بعد الث

 ات مجالس منتخبة تديرالبلديّ وتقوم على تسيير  .2018تونس عام 

 
ّ
 .ةة وفق مبدأ اإلدارة الحرّ يّ املصالح املحل

 الوباء اضطرابات وسط عاصفة البلدّيات عّمال .1.5

 املناخ: وتغّير 

 بها تقوم تيال الّرئيسّية املهامّ  من الّنفايات الّتصّرف في يعتبر

 فاياتالنّ  يجمعون  الذين النظافة عّمال وخاّصة البلدّيات

 
ّ
 ورونافيروس ك أزمة كانتوقد . فاياتالنّ  مدافن في منها صون ويتخل

  لفضح فرصة عام من يقرب ما منذ البالد في اندلعت التي
ّ
 روفالظ

 ذلك، ومع .مهنتهم الالعّم  هؤالء فيها يمارس التي باملخاطر املحفوفة

 مّر يست التي ةالحيويّ  الخدمات أهّم  من ومدارتها النفايات جمع عّد يُ 

 عمل ظروف في امللحوظة القصور  أوجه من غمالرّ  على تقديمها

 .الخدمات هذه يؤّدون  الذين األعوان
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صالالذين هم في  البلدّيات ذلك أّن عّمال
ّ
 مباشر ات

ون يواجه الّسخيفة، الحماية معّدات ومع أنواعها بجميع بالّنفايات

 لتيا الخطرة الّنفايات تحمله الذي بالفيروس اإلصابة يومّيا خطر

خاذ دون  معها يتعاملون 
ّ
زمة. االحتياطات ات

ّ
 الال

 هأصدرت الذي الحجر الصّحّي العامّ  من األولى الفترة وخالل

 عّمال واصل ،2020 ماي 4و مارس 21 بين الّتونسّية، الحكومة

 ادتز  والتي املنزلّية، الّنفايات إدارة في اليومي عملهم البلديات

 جبرام الحجر صاحب الذي الّتجّول  حظر بسبب كبير بشكل كّمياتها

 التّ  على ينونسيّ التّ  من كبير اجزء
ّ
. فترةال هذه خالل العمل عن فوق

 أو ملالعإنجاز  بين الختيارحّقا فرصة ا لديهم يكن لم الواقع، فيو

 ضعهمفي ظّل و  املنزل  في البقاءف. آخر شخص أّي  مثلبالحجر  ديّ قتّ ال

أحيانا، لم يكن فعال  عقد بدون  أو ثابتة غيركعّمال ذوي عقود 

 من فقط قليل عدد صخصّ  ذلك، إلى باإلضافةحالتهم. و  في خياًرا

  البلدّية جالسامل
ً

 خالل ظافةالنّ  العّم  وأمن لسالمة ةخاصّ  أمواال

 لو ماك أموالها إدارة في ت تلك املجالساستمرّ  اليوبالتّ  العمل،أداء 

 ّم يت الحاالت، بعض فيو خطيرة. ةيّ صّح  أزمة خضّم  في يكونوا لم

 اتمعّد  لشراء ةالبلديّ  اللعّم  صةاملخصّ  ةالخاصّ  األموال إنفاق

 العمل، وأحذية ،املعّقموالّسائل  ازات،والقّف  األقنعة،) الحماية

ه . أخرى  أغراضفي ( ذلك إلى وما ،الّستراتو 
ّ
 ببولسوبالّتالي، فإن
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هؤالء  االستقرار وعدم عبالصّ  االقتصادّي  الوضع يدفع وجيه،

  إلى العّمال
ّ
 ةيّ األساس االحتياجات على األموال إنفاق على ركيزالت

 ال،األطف وتعليم ةيّ الطبّ  عايةوالرّ  الكراء ومعاليم والكراء الغذاء)

 ( إلخ
ً
زمة من بدال

ّ
أداء  أثناء أنفسهم لحماية شراء املعّدات الال

 العمل.

 من شأنه أن يعّرض عّمال الّنفايات معالجة استمرار إّن 

 يعّرضوالبكتيريا، و  بالفيروسات اإلصابة لخطر وعائالتهم البلدّية

 اءالوب استمرار كما أّن  للخطر. أسرهم وسالمة وصّحتهم سالمتهم

تضاف إليه  الذي الخطر، هذا أمد إطالة من شأنه أن يؤّدي إلى

ة العمل عقود
ّ
 ةوالطبيّ  االجتماعّية الّتغطية إلى واالفتقار الهش

 االجتماعّية الفئات ضمن اآلن البلدّيات عّمال يضع مّما الجّيدة،

 فإّن  ة،الحاليّ  الّصحّية األزمة إلى وباإلضافة. الوباء من تضّرًرا األكثر

ر املناخ تغّير تداعيات
ّ
الذي  حيث أّن عملهم مباشر. بشكل عليهم تؤث

  طّي  على ُيجبرهم
ّ
 يعّرضهم القمامة، لجمع يومّيا لساعات وارعالش

  املرتفعة الحرارة لدرجات مباشرة
ّ
 ًباغال والذي العاصف، قسوالط

 فاجئ.بشكل م ما يتغّير

ل
ّ
 خاطرامل من الحّد  في اليوم للبلدّيات امللّحة الحاجة وتتمث

 ضّد  فسهان تسليح على قدرتها وتعزيز العّمال هؤالء لها يتعّرض التي

، ينبغي. كما مهّمتها أداء ملواصلة املناخ تغّير آثار
ً
 خالل نم وذلك أّوال
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 ايةلحم املخّصصة األموال زيادة أو امليزانّية في خاّص  بند تعيين

 ةالّتغطي تشمل أن يجب والتي عملهم، عقود مستوى  ورفع العّمال

د والّصحّية. وثانيا، االجتماعّية
ّ
 وفًقا ّيةالبلد الّنفايات إدارة من الّتأك

شك تو  التي املنتجات كّمّية تقليص: للمبادئ الثالثة الّتالية

 جزائهاأ بعض أو املنتجات استخدام وإعادة صالحّيتها على االنتهاء،

 هذه كّل و  الخاّم. املواد تدوير وإعادةنفايات،  بعد فيما ستصبح التي

 تنتجها لتيا الّنفايات كّميات تقليل املمكن من تجعل االستراتيجّيات

 أّن  كما .واملناخ البيئة على تعود قد التي الفوائد كّل  مع البلدّيات،

 التّ 
ّ
  أن شأنه من فاياتالنّ  ثتلوّ  في محك

ّ
 العّم ل العمل أعباء من ليقل

 .بعملهم املرتبطة املخاطر وكذلك ةالبلديّ 

كّيف مسارات  .2.5
ّ
 مستدامة من أجل مدن الت

 بادئم تحترم مدينة تعريفها بحكم هي املستدامة إّن املدينة

 ماعّيةواالجت االقتصادّية مكّوناتها جميع وتأخذ املستدامة الّتنمية

كما  نمية.والتّ  والّنمّو  الّتخطيط سياسات في االعتبار بعين والبيئّية

 ونح موّجهة واستراتيجّيات إجراءات كمفهوم االستدامة تتضّمن

 ومتوازنة. صّحّية بيئة في العيش في وحّقهم الناس احترام

جاه هذا في الكثير عمل البلدّيات، مستوى  ويمكن على
ّ
 :االت
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 فايات وتثمين تدوير  وإعادة فرز  في االنخراط
ّ
 يمكن يالت الن

اقة إلنتاج استخدامها
ّ
. ةنظيف مصادر من الكهربائّية الط

 أّن ( ANGED) الّنفايات للتصّرف في الوطنّية الوكالة وتقدر

 العضوّية الّنفايات من طّن  ماليين 6 حوالي تنتج تونس

 مليون  2.2و املنزلّية، الّنفايات من طّن  مليون  2.2) سنوّيا

 من طّن  ومليون  الغذائّية، والّصناعات املزارع من طّن 

 فضالت من طّن ألف  400و الّزيتون، زيتعمليات معالجة 

. يّ الصّح  رفالصّ  مياه معالجة من طّن  ألف 200و واجنالّد 

  نوّي الّس  اإلنتاج إمكانات رتقّد و 
ّ
 تاجإن في ةالحيويّ  اقةللط

 الطاقة إنتاج إّن . ساعة جيجاوات 1000 بـ الكهرباء

 التي تفاياالنّ  تقليل على قادر ةالحيويّ  الكتلة من دةاملتجّد 

  يتّم 
ّ
 يلتقل اليوبالتّ  مستدامة بتقنيات منها صالتخل

 .فيئةالّد  غازاتال انبعاثات

 اللخ من فإّن االستفادة من الّنفايات ذلك، إلى وباإلضافة

يكون يمكن أن  الّتدوير ومعادة الّدائرّي  االقتصاد اعتماد

 منزل. لل املفيدة األواني أو الّزخرفّية األشياء صالحا إلنتاج
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  http://www.initiativesclimat.orgاملصدر: 

ة القطار بقفصة نظاًما لجمع ، أنشأت بلديّ رائدةفي تجربة و

اجات جخالل تشجيع األسر على بيع الزّ  ة منفايات البالستيكيّ النّ 

 إلى اوغيره وعلب الياغرتة والعلب الفارغة واألكياس البالستيكيّ 

من  برع بجزءالتّ  يتّم و املقام في املنطقة.  12ةفايات املنزليّ مركز فرز النّ 

 ، وذلك لدفعالّضرائب دافعي لصالحاتجة عن الفرز اإليرادات النّ 

 .ةضريبة البلديّ 

                                                           
 شريط فيديو يوّضح العملّية: 12

https://www.facebook.com/101647144795999/videos/781974932606404  

اطّية إلىإعادة تدوير اإلطارات تعّد 
ّ
  كراس   املط

ّ
 ئيسيّ جاهات الرّ أحد االت

ّ
وير دة إلعادة الت

 نوات األخيرةفي الّس 

http://www.initiativesclimat.org/
https://www.facebook.com/101647144795999/videos/781974932606404
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 تأثير أيًضا الّنفايات لالستفادة من ن يكو  أن ويمكن

ش ي على اجتماعيّ 
ّ
من أجل  للبلديات يمكن(. 13البرباشة) القمامة مفت

 ةومعاد فرز  دائرة في األشخاص هؤالء دمج نشاطهم، دراسة تنظيم

 آمنة وعقود الئقة عمل ظروف ضمان خالل من الّنفايات تدوير

 . ضامنيّ والتّ  االجتماعيّ  االقتصاد ملبادئ وفًقا ،لهم

 انبعاثات منالحّد للّنقابات البلدّية، من أجل  يمكن 

 حول  الوعي زيادة على العمل ،الحرارّي  االحتباس غازات

 التّ  وعلى البيئة على األخضر نقلالتّ  فوائد
ّ
 رتغيّ  ثارآ في محك

الّصغيرة  اإلجراءات من العديد تعزيز حيث يمكن. املناخ

 مع واصلالتّ  على تعتمد التي وعيةالتّ  حمالت خالل من

 الّتحفيز. كما أّن  رسائل أساس على اسالنّ  ةعاّم 
ّ
 رويجالت

 يًراس والتنّقل خالل املسافات القصيرة ،راجاتالّد ب للتنّقل

 وتعّهد صيانة ،والحّد من استخدام الّسيارات األقدام، على

 لوتفضي النبعاثات،للحّد من ا صحيح بشكل الّسيارات

 بلتجنّ  بديلة مرور حركة ومنشاء ،العام قلالنّ وسائل 

  ساعات خالل ثالتلوّ  وقمم ةاملروريّ  االختناقات
ّ
 يه ،روةالذ

                                                           
مصطلح مستخدم في تونس لتعيين األشخاص الذين يعيشون من االستخدام غير الّرسمّي للّنفايات.  13

ا عن العناصر التي يمكن بيعها.وغالًبا عن طريق البحث في 
ً
 علب القمامة و/ أو مقالب القمامة بحث
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 ددع حسباعتمادها  اتلبلديّ ل يمكن التي بلالّس  من بين

 .ةامليزانيّ  وموارد كانالّس 

  عاون
ّ
 الت

ّ
. رورّي ض أمر  املناخ تغّير  مجال في البلدّيات بين إن

 زيزاملجال بتع هذا في والّتجارب الخبرات حيث يسمح تبادل

التهم وقيادة البلدّيات، وأعوان مسؤولي قدرات
ّ
 نحو تدخ

 وونح املناخ، تغّير آثار أمام والّصمود الّتكّيف من املزيد

 ملثال،ا سبيل وعلى. املستدامة الّتنمية مبادئ ترسيخ مزيد

ار القط في البلدّية الّنفايات فرز  مركز مشروع إنشاء تّم 

  ومدينة بوبلينغن البلدّية هذه بين شراكة من كجزء

(Böblingenاألملانّية ) .شبيك وتنظيم كما يمكن
ّ
 للت

رةاملت األخرى  القطاعات من الّنقابات مع عملّيات الّتكوين
ّ
 أث

اقة املياه) املناخ بتغّير مباشر بشكل
ّ
 أن يتيح (والّزراعة والط

 يالت الّتكّيف وخيارات املناخ تغّير لعواقب أفضل فهًما

 البلدّيات. مستوى  على تعبئتها يمكن
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ــــة: مل  جــك  الخالص
ــــك  لة  ف  ــــار مش

ـــغيلــةللقوى ا  لش
ـــيــر  ة المنــاخ في ق 

 واالنتقال العادل
 اع القرارغط على صنّ ال ومناصرتهم للضّ توعية العّم  تعّد 

ة اليّ قابات العّم من أجل بناء قدرات أفضل للنّ أمرا ضرورّيا 

 يجب تنظيم دوراتكما  .ر املناخفي مواجهة تغيّ  واإلدارات العمومّية

ي ر املناخ بانتظام ومدراجها فة حول املخاطر املرتبطة بتغيّ تدريبيّ 

للهياكل ة نويّ ة الّس جميع جداول األعمال والخطط االستراتيجيّ 

 العمومّية.

 إلى القرار صّناع لدفع الّضغط أيضا ممارسة يجب كما

فاقّيات التزاماتهم احترام
ّ
عة واالت

ّ
 مجال يف الّدولّية األطراف مع املوق



  

 الواقع وسبل التكّيف في قطاع الخدمات العامة   التغيرات املناخية في تونس | 51

 

 لكّل  اتقابالنّ  من صغيرة نواة تشكيل يمكن وبالتالي، املناخ. تغّير

صال نقطة لتشكيل قطاع
ّ
ق ب ات

ّ
 قومولت املناخ رتغيّ فيما يتعل

 املناخ رغيّ ت آثار من خفيفللتّ  القطاع في املعتمدة دابيرالتّ بمتابعة 

 فكيّ والتّ  خفيفالتّ  سياسات مع وللّربط ناحية، من معها فكيّ والتّ 

 أخرى.  من ناحية ةالوطنيّ 

 وعادل فّعال انتقال أجل واة، منالنّ  لنفس هذه كما يمكن

اقة، أن
ّ
قة القطاعّية املشاريع مراقبة تضمن للط

ّ
ناخ بامل املتعل

ل وبطريقة منهجيّ  بشكل الّتقييم هذا يتّم  أن ويجب وتقييمها.
ّ
 تشك

رات منّصة تدريجًيا
ّ
 غّيرت مجال في املعرفة باستثمار تسمح مؤش

مصدرا قوّيا لتقديم املقترحات وقّوة معارضة  بالّتالي وتكون  املناخ

 . إيجابّية

 دنّي امل املجتمع مع الّتعاون  يكون  أن يمكن أخيرا وليس آخرا،

 خاطرامل بشأن وتثقيفه العامّ  الجمهور  توعية حيث من للغاية واعًدا

 لىإ االنتقال إلى والحاجة األحفورّي  الوقود باستخدام املرتبطة

اقات
ّ
شبيك املتجّددة. الط

ّ
 دّد متع والعمل كما يمكن لعملّيات الت

 الفاعلة الجهات ومشراك الجهود توحيدأن يسمح ب القطاعات

 .ةيميّ األكاد واألوساط اإلعالم وسائل مثل غيير،التّ  إحداث في ةاملهّم 


