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مختار اله ّمامي :

وزير الشؤون المحلية والبيئة

هدفناهوتسريعالنقلةإلىاالقتصاد
األخض ـ ــر ..ونعملعلىغرسالمفاهيم
البيئيةوتحويلهاإلىسلوكياتوممارسات

عدد خاص بالمؤتمر اإلقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا ( توزر  17و 18ماي )2019

مبادرة الواحات المستدامة

رؤية تنموية لمجابهة هشاشة
النظم البيئية الواحية
 6واحات نموذجية ضمن مشروع التصرف
المستدام في المنظومات الواحية التونسية

توفيق بنونة :الواحة ليست نخيال فقط بل
هي نظام بيئي غني بالمعارف والثقافة

ا

ا

م
عرف

قطــاع البيئة والتمنية املســتدامة أمهية بالغــة خالل العقود األخرية مــن القرن املايض لتنايم
القناعة الدولية بارتباط عديد التغريات العميقة اليت تهشدها األرض بعدم احرتام سالمة البيئة،
ولعل تغري املناخ وما له من تداعيات عىل التوازنات اإليكولوجية وارتفاع نســق اندثار الاكئنات
احلية وتدهور الرتبة واملوارد املائية من أمه العنارص اليت دفعت عديد الدول إىل جعل قضية محاية البيئة من بني
العنارص األساسية لسياساهتا،
ومــع تنــاىم الويع بــرورة احملافظة عىل األرض ،تطور هــذا التوجه ليمشل التمنية املســتدامة اليت تدجم بني
مقتضيات محاية البيئة ومتطلبات التمنية االقتصادية واالجمتاعية.
ويف السنوات األخرية ،تطورت هذه املفاهمي وأصبح احلديث عن االقتصاد األخر واالقتصاد الدائري واالقتصاد
االجمتايع التضامين من مضن احللول البديلة عىل املســتوى التمنوي اليت أصبحت تؤســس هلا عديد الدول
ملا توفره من ترشيد السهتالك املوارد الطبيعية ومن فرص للتشغيل باعمتاد أساليب إنتاج جمددة ونظيفة وذات
قمية مضافة عالية.
وقــد معلــت تونــس عــىل االنصهار يف هذا املســار العاملي مــن خالل تركزي إطــار مؤسســايت وترشييع يواكب
االتفاقيــات والربوتوكوالت الدولية يف املجال .وقد ســامهت املؤسســات البيئية يف تطويــر عديد املنظومات البيئية
الوقائيــة والعالجية وســامهت يف حتســني الويع البييئ لدى املواطن مكا حجنــت يف تنفيذ عديد الرباجم اهلامة
خاصة يف جمال التطهري والترصف يف النفايات ومحاية الرشيط الســاحيل واحملافظة عىل املنظومات الطبيعية
والوسط الرييف.
ويــأيت املؤمتــر اإلقليمي للهنوض باملنظومات الواحيــة مبنطقة مشال إفريقيا وموريتانيا مبدينة توزر يويم  17و18
مــاي  ،2019مضــن مرشوع تقــوده الرغبة يف محاية الواحات يف تونس وتعزيزها هبدف التمنية املســتدامة ،وذلك

جتســيدا للرؤيــة التونســية يف هذا املجال وتفاعلهــا مع الرشاكء الدوليــني وفضاهئا اإلقليمي ،وســيكون املؤمتر
مناسبة لتبادل التجارب واخلربات وأفضل املامرسات بني الدول يف جمال تمنية املناطق الواحية.
وقد انطلق مرشوع الترصف املستدام يف املنظومات الواحية التونسية يف  6واحات منوذجية بواليات قفصة وتوزر
وقبــيل وقابــس ،حتــت ارشاف البنك الدويل بقمية  5,7مليون دوالر ما يعــادل  10,7ماليني دينار .ويمشل الواحات
اجلبلية الشبيكة ومتغزة وميداس بتوزر وواحة القطار بقفصة وواحة النويل بقبيل وواحة الزارات بقابس.
وقــد مكــن املهنج التشــاريك من إجناح تنفيذ املرشوع بفضل تعزيز قدرة الســاكن احملليــني وأحصاب املصلحة
والقطاع اخلاص يف احملافظة عىل املنظومات الواحية وتمنيهتا ،وذلك بتظافر جهود اإلدارة واملؤسسات احلكومية
واملجمتع املدين والقطاع اخلاص ومؤسسات البحث العيمل .وهو ما جعل مواقع أخرى مل يمشلها املرشوع األويل
تعرب عن رغبهتا يف االخنراط يف املبادرة وإجناحها حم ّليا.
ّ
وتبىق هذه اجلهود حباجة إىل مزيد التنسيق لترسيع تمنية املناطق الواحية واحملافظة علهيا .وال يمت ذلك إ ّال عرب
اختــاذ إجــراءات عاجلة وفعالة من أجل حتقيق أهداف التمنية املســتدامة ،وتعزيز الــويع هبذه القضية عرب خطة
إعالمية وتواصلية وتربوية شاملة.
م ا ام
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وزير الشؤون المحلية والبيئةم ا
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ام لـ"البيئة نيوز":

ا
ا

• هدفنا هو تسريع النقلة إلى اإلقتصاد األخضر من خالل التوفيق بين تحقيق التنمية اإلقتصادية
و المحافظة على البيئة
• الدولة لها إلتزام للحفاظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة لكن يبقى اإلنسان أبرز الفاعلين
• الواحات تراث عالمي مميز أصبح مهددا بشكل متزايد بتأثير التغيرات المناخية
• نعتقد أن اإلستدامة هي حق أجيال اليوم و كذلك األجيال القادمة
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الخطر البيئي والتنمية المســتدامة ومســارات اإلعداد لامركزية ،فضــا عن الوضع الراهن
للبلديات ،والمالية المحل ّية وغيرها من األسئلة ،كانت محاور لقاء جمعنا مع مختار اله ّمامي
وزير الشوؤن المحلية والبيئة.
وفي ما يلي نص الحوار:
مــا هــو تقيميــم للخطــر البيــي القــامئ ،مــا يه أمه التحديات البيئية املطروحة يف
تونس اليوم؟
والقضايا البيئية املطروحة؟
أعتقــد أنــه بالتــوازي مــع تنــايم الــويع بــرورة أمه التحديات الي أبرزها التخشيص يه :
احملافظــة عىل األرض برزت عديــد املفاهمي اجلديدة  -تعرض الطبقات املائية لعوامل اإلستزناف واإلهدار.
مثل االقتصاد األخر واالقتصاد األزرق واالقتصاد
الدائــري واإلقتصــاد اإلجمتــايع التضامــي ،وجب  -تنــايم ظاهــرة تلوث اهلــواء أفرز انبعاثــات غازات
االهمتام هبا وإخراجها من اإلطار النظري إىل التطبيق الدفيئــة يف اجلو و تطورت من  1,1مليون طن ســنة
 1990إىل  4،3مليون طن حاليا.
عىل أرض الواقع.
لكــن تبــى التغــرات املناخية يه األخطر ،حفســب
الدراســات واألحبــاث ســواء الوطنيــة أو العامليــة  -التوســع العمراين و التصحر سامه يف التقليص
هنــاك أخطار نامجــة عن تداعيات التقلبــات املناخية مــن نوعيــة و إســتقرار الرتبــة وهــو مــورد يمتــز
باإلضافة إىل إنعاكســات المنــو الدميغرايف الرسيع باهلشاشة.
الــذي زاد من خطــورة الوضع ،وأصبحت هتدد الدول
الناميــة مهنــا أو الكربى نتيجة حش املــوارد الطبيعة  -تراجــع الغطاء النبايت و فقدان عديد من األصناف
عــالوة عىل ترر البيئة البحرية والســاحلية نتيجة
مثل املياه والطاقة و الغذاء.
وأعتقد أن موضوع البيئة مل يعد حكرا عىل املختصني االستغالل املفرط للرشيط الساحيل.
واخلرباء والباحثني بل أصبح شــأنا عاما ألهنا متس أدت اإلفرازات الصناعية يف عديد املناطق إىل التلوث
حيــاة لك مواطــن ،وال جيب أن جنــزئ اخلطر البييئ و جتاوز اخلطوط امحلراء .
والقضايــا البيئية فلك هتديد بييئ يف أقىص العامل
ينعكس بالرورة عىل املســتوى احمليل ،وهنا تأيت فميــا تمتثــل هــذه التجــاوزات حســب رأي
القاعــدة الذهبية "ما يفكــر فيه العامل جيب أن نفكر الســيد الوزيــر و ملــاذا وصفمتوهــا خبطــوط
محراء؟
فيه حمليا".
وطبقــا للدراســات الــي مت إعدادها عىل املســتوى هو ما نعيشــه اليوم يف قابــس وصفاقس واحلوض
الوطــي ،فــإن التغرات املناخية ســتؤثر ســلبا عىل املنــي و بــزنرت و غرهــا مــن املــدن التونســية
املوارد املائية والنظم البيئية والفالحية وعىل االقتصاد واالنعاكســات الصحية والــي أصبحت عبائ ثقيال
عىل لك األطراف املعنية.
بصفة عامة.
ويتوقــع أن تزيــد التغرات املناخية مــن الضغوطات
احلالية عىل الفالحني واملســاحات الي يســتغلوهنا ،مايه اســراتيجية الــوزارة يف التعامل مع
مكا أن عديد األنشــطة الفالحيــة قد ال ميكن هلا يف التغريات املناخية؟
يه إســرتاتيجية شــاملة مبنية عىل احلوار واإلســمتاع
املستقبل أن تتأقمل مع التغرات املناخية.
خصصت جملة امجلاعات احمللية بابا اكمال إىل لك األطــراف الفاعلة و مالمســة قريبــة لواقع وحياة
لذلك
ّ
املواطنني و الطبيعة الي نعيش فهيا ونتأثر و نؤثر فهيا.
للهتيئة الرتابية والتمنية املستدامة.
عدد  / 3ماي 2019

7

املالية لنجاح اإلسرتاتيجية البيئية
تقوم اإلسرتاتيجية عىل مخس حماور أساسية :
• ترسيــع النقلــة إىل االقتصاد األخر و االقتصاد
احملور األول - :اإلطار القانوين املؤسسايت
 صياغة إطار قانوين يتالءم مع مقتضيات محاية البيئة الدائــري مــن خــالل التوفيــق بــني حتقيــق التمنيــة• وضــع نظم منجسمــة التابعة و املراقبة البيئية والزجر االقتصادية و احملافظة عىل البيئة
• إعمتــاد سياســة جبائية و ماليــة جديدة يف جمال
ان اقتىض األمر
البيئة و إرساء مفهوم اجلباية اإليكولوجية.
و هيــدف لك هــذا إىل حتقيــق العدالــة و الصحة و
توفر األمن الغذايئ.
مــاذا عن أمه املشــاريع و الــراجم البيئية
اليت تعمل عىل تنفيذها الوزارة؟
• يف جمال التطهر :بعض املؤرشات
• عدد الســاكن املرتبطني بالشبكة العمومية للتطهر
يبلغ  6،6مليون ساكن
• عدد حمطات التطهر  122حمطة
• مكيــة امليــاه املســتعملة املعاجلــة  270مليون مرت
مكعب
احملور الثاين - :محاية املكونات األساسية لملحيط • نســبة إســتعامل امليــاه املســتعملة يف خمتلــف
احملطات %25
البييئ (املاء،اهلواء و الرتبة)
• احلث عىل إستعامل مصادر مياه غر تقليدية
براجم سنة 2019
• محاية املوارد املائية من التلوث
• احملطــات الــي شــارفت عىل اإلنهتــاء  4حمطات
ترشيد إسهتالك املاء
(قفصة – القطار – سيدي بوزيد – احملرس)
• تدعمي منظومات املراقبة
بلكفة  76مليون دينار
• احلفاظ عىل اخلصائص النوعية للرتبة
• النقلــة إىل اإلقتصــاد األخــر و تمثــني خمتلــف •  5حمطــات تطهر يتواصــل إجنازها (بن قردان –
ســيدي بوزيد – نفطة – القرصيــن – املهدية) بلكفة
القطاعات
 160،2مليون دينار
• معاجلة خماطر التلوث المسيع
• 12حمطة تطهر ينطلق إســتغالهلا بلكفة 256م.د
احملــور الثالــث - :تنســيق السياســات و الرباجم (اجلم-ســيدي بوعيل -الوردانني-السبيخة -كندار-
احملطة الصناعية املنستر-رادس مليان).
القطاعية يف جمال محاية البيئة
• تعممي و تروجي التكنولوجيات البيئية
برناجم تطهري املدن الصغرى أقل
• تعممي و تطوير مفهوم املسؤولية املجمتعية
من  10آالف ساكن:
• ترشيك خمتلف الفاعلني
• يمشل تطهر  41مدينة صغرى لكفة الربناجم 620
• اإلنتقال الرسيع إىل مرحلة تمثني الفضالت
م.د وتمشل الفرتة األوىل تطهر  5مدن  :دار علوش،
احملور الرابع - :إرســاء منظومة حومكة بيئية ناجعة أزمور ،الصخرة ،برئ عيل بن خليفة ،مزنل متمي
برنــاجم املدن الي يرتاوح عدد ســاكهنا بني  3000و
و هادفة
 5000ساكن:
• تجشيع الرشاءات العمومية لملحافظة عىل البيئة
• تطهــر  36بلديــة  :إجنــاز  475لكم مــن القنوات
• تدعمي دور املجمتع املدين
• تدعــمي الــدور األفــي للجامعــات احملليــة يف مجيع وربط  53حمطة خض و ربط  36400مسكن و إجناز
 11حمطــة تطهر فــرتة اإلجناز  2019-2024بلكفة
األنشطة البيئة
احملــور اخلامس - :إدماج األقطاب االقتصادية و  212م.د
8
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خبصــوص برنــاجم الواكلــة الوطنية محلاية يف نفــس الرتبــة مــع الواليات املتحــدة األمريكية يف
جمال حومكة الترصف يف اجلينات وهذه حتية كربى
احمليط:
• تقوم الواكلة حبمالت جلرد املواقع امللوثة بإسمترار للك املفكرين و الباحثني .
و تصنيفها وفقا هلشاشــة الرتبة و مســتوى التلوث
مــا هــو يف تصورمك لــدور املجمتــع املدين؟
وحتديث قاعدة البيانات
• تركز  32حمطة مراقبة نوعية اهلواء يف إطار شبكة ودور اإلعــام يف املجــال البيــي ودمع هــذه
املشاريع؟
وطنية قارة ملتابعة نوعية اهلواء و حمطات متنقلة
• جتهز املؤسسات الصناعية مبعدات قيس ومعدات نســى ألن تكــون النظافــة و محاية البيئــة ركنا يف
للربــط مع شــبكة اجلهاز املركــزي املوجــود بالواكلة التنشئة يف البيت ويف املدرسة ويف وسائل اإلعالم و
للتعــرف بصفة دقيقــة عىل اإلفــرازات اهلوائية هلذه يف املجمتع بصفة عامة .
حنــن نعمــل عــىل إرســاء مــرشوع بيــيئ حيمــل
املؤسسات بصفة حينية.
خصوصيــات تونــس و يــرايع لك ســاكن املناطق و
خبصــوص املركــز الوطــي لتكنولوجيــات يقلص من التفاوت اجلهوي و يعمل عىل توزيع الرثوة
بصفة عادلة تعمتد عىل مبادئ الدستور يف المتيز
البيئة :CITET
• املســامهة يف احلــد من البطالــة و إدماج أحصاب اإلجيايب و إعطاء الفرص للك املواطنني
الهشائد العليا عن العمل يف سوق الشغل تسهتدف حنن نسى كذلك إىل التحدث إىل املواطنني مبختلف
املهن اخلراء يف مرحلة أوىل (الفالحة،الصناعة) درجاهتــم و رشاحئهم بلغة واقعية إلصالح ما فســد
• إجنــاز أكرث من  560دورة تكوينية يف جمال املهن رمغ صعوبة العمل.
يف اعتقــادي أن العون البلدي هــو أبرز العاملني يف
اخلراء
• إنتفاع أكرث من  1000شاب من حاميل الهشادات املنظومــة يتعني حتفزه و تكوينه ألن دوره حموري يف
صون الصحة العامة و جودة احلياة.
العليا
فميا يتعلق بتمثني النفايات:
حنــن يف مرحلة إنتقــال من دفن النفايات إىل مرحلة
تمثيهنا و قد مقنا بإجناز مرشوع منوذيج بصفاقس
إلنتــاج الكهربــاء و الغــاز و اآلن حنن بصــدد دخول
مرحلــة فعلية للتمثني حيــث أنه مت إصدار إعالن عن
طلــب عــروض بقابس و إعداد طلبــني للك من بزنرت
و سوسة.
لكــن تبــى العملية مرتبطــة مبســامهة املواطن قبل
معلية التمثني و املمتثلة يف الفرز اإلنتقايئ للنفايات ،كيــف تنظــرون إىل عاقة القضيــة البيئية
هــذه العملية يه ثقافية بإمتيــاز وهنا يظهر حتر ببقية القطاعات؟
يه عالقــة أفقيــة وجــل التدخــالت مرتبطــة بــلك
املدن و مسامههتا يف الفعل البرشي.
القطاعــات و أعيط مثال صغــر  :يف جمال النقل
حنــن مطالبون بالرتكز عــىل النقل العمويم داخل
خبصوص البنك الوطي للجينات :
مت ختزيــن أكــرث مــن  44000عينــة جينيــة وطنيــة املدن و تطويره و حتديثه لنمتكن من معاجلة املؤثرات
لملحافظــة علهيا مكا مت إســرتجاع اكرث من  6000البيئيــة الي يفرزها هــذا القطاع من جهة وتوصلنا
عينة من اخلارج  ،هذا بالتوازي مع حتسيس الفالحني إىل وجــود حلــول مالمئــة لتنقل الســاكن وراحهتم
وســالمهتم وهذا ليــس جديدا فيف لك مــدن العامل
الكبار و الصغار إلستغالل اجلينات االصلية.
إن بنــك اجلينات مؤسســة كبرة تســتحق التعريف النقل العمويم هو ركزة املنوال التمنوي.
بأحباثهــا الــي تتجــاوز النطاق الوطــي حيث أهنا
حصلت عىل املرتبة الســابعة عىل املســتوى العاملي أعتقــد أن حريــة التنقل عندما تســتجيب حلاجات
حنن نريد أن يتصاحل فهيا املواطن مع بيئته حيث أن
القيام بعمليات تبدو بسيطة لكن تأثرها معيق وهذا
هــو املطلوب لتغير أوجه مدننا كتخصيص مســالك
للدراجــات و تطوير النقل اخلفيــف والعناية باملناطق
اخلراء إىل جانب إجناز الرباجم واملشــاريع الكربى
و التعمــمي التدرجيي للطاقــة البديلة و إعمتاد أمناط
للسياحة البيئية املبتكرة.
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املواطنــني عىل اختالف رشاحئهم يه مقياس لتطور
الدميقراطية.
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مــا يه النقــاط الرئيســية يف سياســاتم
البيئية؟
ال بد من التأكيد عىل أن اخنراط لك الفاعلني أصبح
مسؤولية اكرث منه معل تطويع.
نريــد ان تتصاحل املدن مــع املواطن وبيئته ،من خالل
تطويــر النقل النظيف ،ختصيــص طرقات للدراجات
اهلوائية ،العناية باملســاحات اخلــراء ،الدخول يف
مشــاريع التمثني والرســلكة بأرسع وقت ممكن ودون
تــردد ،التعمــمي التدرجيي للطاقــة البديلــة ،والعناية
بأمناط السياحة البيولوجية.
التوســع الســاين ليغــي اكمــل تــراب
امجلهوريــة مــا هــو نصيبــه مــن التمنيــة
املستدامة؟
معاجلــة الوضع يف املناطــق الريفية ،والي أدجمت
داخــل املنظومــة البلدية تتطلب رؤيــة جديدة تقوم يف
جانب كبر مهنا باإلعمتاد عىل اإلقتصاد اإلجمتايع
والتظامي الذي ســيكون يف املســتقبل هــو الرافعة
للتمنية املستدامة.
وقــد خصصنــا بابا من جملــة امجلاعــات احمللية
لملوضــوع هذا ألن املشــالك االقتصادية واالجمتاعية
تغرت خاصة يف حيث منواالت التمنية الي اتبعناها
منــذ مــدة طويلة مل تعــد تمثر .واالزمــات االقتصادية
واالجمتاعيــة متواصلــة .من الــروري اعمتاد آليات
شاملة تأخذ باالعتبار املعىط االقتصادي واالجمتايع
ومعاجلــة املشــالك االجمتاعيــة كقلــة فــرص العمل
وخاصــة الوصول للمتويــل إلحداث مشــاريع واليات
جديدة للمتويل وترشيك لك الفاعلني وخاصة املرأة.
وحنــن بصدد القيام بإجناز مشــاريع صغرى عديدة
وفقا هلذا املنــوال والنتاجئ األولية تبدو مجشعة ألهنا
تنبثق من واقع املنطقة.
قبل اخلــوض يف تفاصيل مرشوع الامركزية،
ما هو تقيميم لتق دّم املرشوع بشلك عا ّم؟
نص ترشيــيع ،إذ ال جيب
الالمركزيــة ليســت جم ّرد ّ
اخزتاهلــا يف جم ّلة امجلاعات احملليــة مكا يتص ّور
البعض.
فهــي مرشوع تدرجيي ّ
مت التخطيط له منذ ســنوات،
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الطبيــيع أن حيتــاج حــزا من الزمــن لرتكزه
ومــن
ّ
وترســيخه قبل بلوغ األهداف املرجوة أو حتقيق نتاجئ
مملوســة .فعىل املستوى القانوين فإن مرشوع املج ّلة
ال يــم تطبيقــه مكا جيــب اال بإســتمكال النصوص
التطبيقيــة واملناشــر ،إضافــة إىل تكوين ومســاندة
فعلية لفائدة املجالس املنتخبة املســؤولة عن تطبيقه.
مه أنّ هذا املرشوع حيتاج باألساس إىل ثقافة
ولكنّ األ ّ
شاملة هتم لك الفاعلني.
لســت أبالغ إن قلت إنّ مســار الالمركزية حيتاج إىل
فــرتة ال تقل عن  30ســنة ليح ّقق األهــداف املرج ّوة،
توصلنا إىل اســتخالصها بعد سنوات من
ويه فرتة ّ
دراســة اكفــة تفاصيل املرشوع والوضــع القامئ عىل
املســتوى احمليل والوطي .وقد مقنا بتقســمها إىل
 3مراحــل متت ّد ّ
لك مهنا عىل  9ســنواتّ ،
قمسنا
مث ّ
لك مرحلة عىل  3فرتات مع إجراء تقيمي ّ
ّ
لك  3سنوات
ملتابعــة نســق املرشوع .عملــا وأن حتقيــق األهداف
وحتويــل االختصاصات ذات القرب ســيكون بالتدرج
خالل اكمل الفرتة املذكورة.
ّ
المتش االسرتاتيجي ،وال ّذي
حنن ملزتمون بتنفيذ هذا
يمشــل دمع املــوارد البرشية وتوزيــع االختصاصات
وحتويل املوارد الالزمة لذلك.
ماذا لو بدأنا بتخشيص الوضع الراهن للبلديات؟
ال ميكــن تخشيص وضع البلديات مبعزل عن األزمة
املاليــة اهليلكية ّ
الي تعيهشــا البلديات .وتمت ّثل أبرز
املعضــالت يف عــدم التحمك يف اســتخالص ما هو
موجــود ،إضافــة إىل ضعف املــوارد البرشية والي
يســتوجب تدعمهــا وهذا ما نعمــل هيلع اليوم حيث
ســيم إحقام  1039إطار خاصة بالبلديات اجلديدة
لتدعــمي قدراهتا ومســاعدهتا عىل تنفيذ مشــاريعها
إضافة إىل برناجم تكويي هام سيمشل لك البلديات
يف حماور تســتجيب ملجلة امجلاعات احمللية والذي
ســيم تنفيذه من قبل مؤسسات وجامعات خمتصة
قد أمضينا معها قرابة  20اتفاقية يف الغرض.
مكا سي ّ
م تركز العديد من اآلليات واهليالك لتفعيل
الســلطة احمللية ،اكحملامك اإلدارية اجلهوية لتقريب
ّ
ستتوىل دور الرقابة.
العدالة لملواطنني والي
وأو ّد التأكيــد هنــا عىل أنّ إجناح مــرشوع الالمركزية
يتط ّلــب االنجسام بني التخشيــص والتص ّورات ،مكا
حساســية مســألة االستقاللية بني
جيب االنتباه إىل
ّ
واحملــيل ،ألنن نعمل يف إطــار دولة موحدة
املركــزي
ّ
حيــرتم فهيا القانــون بقدر مــا يه ملزتمــة باملبادئ

اجلديدة الي يقرها الدستور اكلتدبر احل ر .وإن كنّا • بعــث  115مؤسســة صغــرى يف جمــال تمثــني
نص ج ّيد فإنّ جتســمه املنتوجات الثانوية للواحات
قادريــن اليــوم عىل صياغة ّ
يســتوجب رؤية واقعية ومدروســة .ومتلكهــا من قبل والوزارة تعمل اليوم عىل توسيع تدخالت هذا املرشوع
الفاعلني وإرادة سياسية ملرافقة امجلاعات احمللية .لتمشل تدرجييا لك الواليات.
ما يه الرؤية اليت محتلوهنا عن املنظومات
الواحية؟
أدت الواحات عرب التارخي أدوارا عديدة فالواحات يه
فضــاء إليواء الســاكن و اســتقبال العابرين يف هذه
املناطق الصحراوية الشاسعة.
الواحــات يه آخــر جهبــة ملقاومة التصحــر وتمتز
بنظام سوســيولويج ثقايف تطور من جيل إىل جيل
وولد منــط حياة مالمئة داخل الواحــات ليحافظ عىل
توازناهتــا ودميومهتــا ويــربز هــذا التطــور من خالل
الــرتاث املعــامري التقليــدي املوجود بالواحــات الذي
حيمــل يف آن واحــد معامل قســوة الوســط ومظاهر
التاكفل اإلجمتايع لتجاوز تلك الظروف الصعبة
الواحــات تعتــرب تراثــا عامليــا اصبح مهددا بشــلك
مزتايد بآثار التغرات املناخية والي تربز من خالل:
• حش املوارد املائية ونوعيهتا وارتفاع نسبة ملوحهتا،
• تآلك الرتبة،
• تقلص التنوع البيولويج،
• تفكك املجمتعات الواحية بفعل التوســع العمراين
والصنايع الغر املدروس،
• تمخض غابات النخيل بصفة غر القانونية
• فقدان املهارات واملعارف الواحية
• غياب اإلطار الترشييع اخلاص بالواحات.
مقــم بتدخــالت يف املناطــق الواحيــة مفــا يه أمه
النتاجئ.
حصيــح  ،فعال قــد أجنزنا بالتعاون مع املؤسســات
املاحنــة (صنــدوق البيئــة العامليــة عن طريــق البنك
الــدويل) مــرشوع التــرصف املســتدام للهنــوض
باملنظومــات الواحيــة ومت التدخل يف  6مناطق واحية
منوذجيــة بواليــات تــوزر وقفصة وقبــيل وقابس ومت
حتقيق نقلة نوعية هلذه الواحات مكا مت :
• تنظيــف وهتيئــة  405هــك مــن األرايض الوايح
انتفع هبا  1052فالح،
• دمع مشاركة املرأة الريفية يف األنشطة الفالحية
• تركــز شــباكت خض ميــاه باســتعامل الطاقــات
المشسية
• دمع املاكحفة البيولوجية
• احداث  735موطن شغل بالواحات،

ما هــو برناجم العمل الذي تســعون إليه و
أهدافه؟
يمتثل الربناجم يف :
• إحصاء شامل مجليع املجاالت الواحية،
• وضــع معايــر عملية متكن من ترمز الواحات مع
العمل عىل بعث قاعدة بيانات ومعلومات موجهة إىل
إجياد حلول معلية لملشالك الي تواجهها الواحات،
• محاية التنوع البيولويج،
• محاية الرتاث املعامري والثقايف،
• دمع التحسيس والتواصل مع مجيع الفاعلني،
• تعزيــز الوقايــة الصحية من األمــراض الي هتدد
النخيل والغطاء النبايت تجشيع الرشااكت والتبادل،
• وضع إطار قانوين خاص باملنظومات الواحية .
هــذا باإلضافــة إىل تركز شــبكة لملتاحــف الواحية
لملحافظة عىل حضارة الواحات وموروثها الثقايف.
وأخــرا تطوير األنشــطة الزراعية وسالســل الإلنتاج
والقمة املضافة املناسبة.
يف اخلتــام ما يه الرســالة الي تريــدون تبليغا يف
جمال البيئة
جمــاالت العمل تفرعت وازداد جحمهــا واإلحتياجات
تتســارع والطلبات ال ميكن تلبيهتا خارج منظومة يم
درهســا مســبقا بالتوافــق مع لك األطراف املســؤولة
عىل تنفيذها ومراقبهتا وتقيمها.
الدولــة هلــا الزتام رصحي بدمع ســالمة البيئة يف لك
مظاهرها وهذا يتطلب متويالت يتعني توفرها وبراجم
معــل يم تنفيذها وفقا لإلحتياجات ويبى اإلنســان
هــو أبــرز الفاعلــني من خــالل مســامهته يف أمعال
املجالــس البلديــة ويف أمعال امجلعيــات وانصهاره
يف املبادرات امجلاعية.
وتبــى املــدن حمــور االبتــاكر الــذي يدفــع التمنيــة
االقتصاديــة حيــث بــات مــن الــروري اســتعامل
تكنولوجيات االتصاالت ملواجهة التحديات املتسارعة.
ومنــوذج املدن الذكية املســتدامة هــو اإلجابة عن هذا
المتــش الــذي حيدد بوضــوح اخلدمــات احلرية
وكيفيــة توزيعهــا وتناســقها وتقيمهــا ودفعهــا إىل
اجلدوى وإرضاء املواطن.
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اتفــق المشــاركون فــي الورشــة التحضيرية للمؤتمر اإلقليمــي حول تنمية الواحات في شــمال افريقيــا وموريتانيا على
تنظيم مؤتمر إقليمي يومي  17و  18ماي  ،2019وذلك بهدف تعزيز اإلرادة السياسية ومستوى االلتزام على المستوى
اإلقليمــي ومزيــد تعبئــة األطراف المعنية وتحسيســها بأهميــة تظافر المجهودات على المســتوى الجهــوي للنهوض
بالمنظومات الواحية.
واتفــق الحاضرون على التوجهات االســتراتيجية اإلقليمية وأولويات العمل لبرنامج إقليمــي مندمج ومتناغم مع البرامج
الوطنيــة والمبــادرات اإلقليمية ودور الدول المعنية  ،فضا عن تحديد أدوار الشــراكة بين كل األطراف المعنية للصياغة
النهائيــة للبرنامــج اإلقليمــي وتنفيذه وتم االتفاق على ان يتولى مرصد الصحراء والســاحل اعداد وثيقة أولية للمشــروع
اإلقليمي ليتم عرضها ومناقشتها خال المؤتمر بحضور الوزراء المعنيين وقصد تقديمها لألطراف الممولة.
12
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والبيــيئ والثقايف من خالل الوظائف املتعددة الي
تلعهبا.
وبالنسبة إىل األمن الغذايئ ،فالواحات تسامه يف
حتقيــق األمن الغذايئ للعديــد من املجمتعات الي
تكيفت منذ قرون ملواجهة الظروف املناخية الشديدة
والتحديــات الي تواجه املناطــق الصحراوية ،ويه
متثل ،وفق احملارضين ،أنمظة بيئية بامتياز لغناها
بالتنوع البيولويج النبايت واحليواين ومتزها برثاء
مواردها الطبيعية ومنتجاهتا احمللية.
وخلص املشاركون يف أشغال امللتى إىل أنّ الواحات
تمتز برتاث معامري وأثري وثقايف منوذيج ،فضال
عــن متزها بأســاليب اإلدارة الصارمــة والرصينة
لملــوارد الطبيعيــة املتاحــة والفضــاء الوايح وإىل
املعــارف احمللية املتوارثة الي مكنت برباعة كبرة
من احلفاظ عــىل هذه املنظومات ومضان دميومهتا
لألجيال البرشية املتالحقة.
وتواجــه الواحــات إشــاكليات رئيســية وحتديات
تمنويــة ميكــن حوصلهتــا ،وفــق مــا أفــىض إليه
النقــاش ،يف غيــاب إطــار ترشيــيع ومؤســي
مناســب إلدارة الواحــات وتمثيهنا مكــوروث وطي
وعاملي ،فضال عن التدهور اليمك والنويع لملوارد
املائيــة املتاحــة بالواحــات بســبب تتــايل ســنوات
اجلفــاف واالســتغالل اجلائر لطبقــات املياه ،مما
أدى إىل جتفيف النظم املائية الي تغذي الواحات
نمظت وزارة الشــؤون احملليــة والبيئة بالتعاون مع مــن املاء ،اكلعيون واخلطارات واملجاري الطبيعية.
البنك الدويل بتونس هذه الورشة التحضرية يويم
ا
بسبب
البيولويج
التنوع
تدهور
املشــاركون،
والحظ
 10و 11أفريــل  ،2019مبشــاركة  06دول عربيــة،
ا ا
وإرشاف املختــار اهلــاميم وزير الشــؤون احمللية اقتصــاد الســوق واســتبدال األصنــاف احملليــة
والبيئة عىل االفتتاح ّ
مث تولت بمسة اجلبايل ،اكتبة بأصنــاف دخيلــة ذات إنتاجيــة أعــىل ولكن أقل
ا
ً
الدولة لدى وزير الشؤون احمللية والبيئة اختتامها .تكي فــا مــع ظــروف الواحــات وكذلك بســب اآلثار
ا
وتداول املشــاركون يف أشــغال امللتى إشــاكليات الســلبية لتلوث اهلواء وتلوث الرتبة من خالل ســوء
ما
التمنيــة باملنظومــات الواحية ورهانــات تغر املناخ ،استخدام املبيدات واألمسدة الزراعية ؛
ا
ودور الواحــات يف املجــاالت االجمتاعيــة والثقافية وأشارت نتاجئ امللتى إىل التأثرات السلبية لتغر
ا
مت التأكيــد املنــاخ عــىل املنظومات الواحيــة ،وتراجع املردودية
والســياحية وأولويــات التمنيــة ،حيــث ّ
عــىل أمهية املنظومات الواحية يف دول املنطقة عىل االقتصادية ودخل املزارعني بسبب تشتت األرايض ا
م
الصعيــد االجمتايع واالقتصادي والبييئ والثقايف الزراعية واســتخدام تقنيات زراعية غر املناسبة.
ورضورة دمع االعــرتاف هبــا واحملافظــة علهيــا وتواجــه الواحــات تزايد اآلفــات الزراعية إىل جانب م ا
ومحايهتــا من مظاهر التدهور الناجتة عن الظواهر االفتقــار إىل اخلــربة الفنيــة الروريــة لــإلدارة
مت اعتبــار املتاكملــة هلــا ،إضافة جهــرة الشــباب إىل املراكز
الطبيعيــة واألنشــطة البرشيــة ،فمــا ّ
وأهنا احلريــة الكبــرة أو اىل اخلارج ،ممــا يؤدي إىل
الواحــات ذات قمة حضاريــة وتراثية كربىّ ،
أنمظــة منوذجيــة للتاكمل االجمتــايع واالقتصادي خســارة كبرة يف العاملة املاهرة ونقل املعرفة.
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وأمجــع احلارضون عىل أنّ التحر الرسيع الذي
يغــزو األرايض الزراعيــة ،وخاصــة يف الواحــات
احمليطــة باملدن؛ واالفتقار إىل التقيمي االقتصادي
لملنتجــات احملليــة وصعوبــات الوصــول إىل
األســواق هيدد استدامة نظم الواحات ويرتتب عهنا
عواقب وخمة عىل املســتويات البيئية واالجمتاعية
واالقتصادية.
وأشــار امللتــى إىل منافســة الواحــات احلديثــة
وخاصــة يف تســويق المتــور ،وتراجع املامرســات
الثقافية الي مضنت متاســك احليــاة االجمتاعية
فضال عن ضعف اســتغالل اإلماكنات الســياحية
للواحات.
وبعد اســتعراض ومناقشــة أمه الرباجم واملشاريع
يف جمــال احملافظــة املســتدامة عــىل املنظومات
الواحيــة بالبلــدان املشــاركة ،أقــ ّر املشــاركون
مبحدوديــة التجــارب واملبــادرات الســابقة عــىل
املســتويني الوطي واإلقليمي وعدم متكن جلها من
حتقيــق التأثر املتوقع هلا ،وقد تركزت غالبية هذه
املبــادرات عىل لك من املغرب وتونس.
و ّ
مت التأكيــد عــىل أنّ جل املشــاريع والرباجم ذات
بعــد قطايع غر منــدجم ،مع اإلشــارة إىل غياب
املتابعــة ومضــان تواصل العديد مــن الرباجم بعد
انهتاء فرتة اجناز هذه املرشوعات.
والحظ املشــاركون االفتقار إىل التنسيق الالزم بني
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خمتلف الــرباجم واملرشوعات اهلادفــة إىل التمنية
املســتدامة للواحــات مــن خالل عدة حمــاور مهنا
تمنية قدرات اجلهات الفاعلة احمللية ،واالستخدام
الرشــيد لملوارد الطبيعية ،وماكحفة التصح ر.
وشــ ّدد املشــاركون عىل أنّ بعض املبــادرات ،مثل
مبــادرة واحات مســتدامة الي أطلقــت يف مؤمتر
األطــراف  22مل تنفــذ يف امليــدان ألســباب مالية،
ونقص التبي واإلرادة السياسية.
وإثر مناقشــة معمقــة بني ممثيل الدول املشــاركة
والتأكيــد عــىل أمهيــة التعــاون والعمل املشــرتك
مضن برناجم إقليمي للهنوض باملنظومات الواحية
مت االتفــاق عــىل رضورة اعتبــار خصوصيــات
املنظومــات الواحية وتعدد وظائفها عند القيام بأي
معلية تمنوية وهشاشة املنظومات الواحية باملنطقة
خاصة أمام ظاهرة التغرات املناخية.
وأمجــع املشــاركون عــىل تكثيــف اجلهــود عــىل
املســتوى اإلقليمي وإجياد أرضية تعاون مشــرتكة
مــن أجل احملافظة عــىل املنظومات الواحية وذلك
يف اطــار تصور متاكمل ملرشوع أقليمي يضم لك

البلدان.
و ّ
مت االتفــاق عىل أن يكون الربناجم اإلقليمي دامعا
للرباجم الوطنية ولملبادرات اإلقلمية مبا ميكن من
تفعيلها وجتســمها عــىل ارض الواقع ،وان يبي
الربناجم اإلقليمي عىل جناحات وجتارب الدول يف
هذا املجال
وخلــص املجمتعــون إىل اعمتاد الهنج التشــاريك
يف مجيــع مراحل ختطيط وصياغــة هذا الربناجم
واجنازه ،وان يقع العمل بصفة سوية لتعبئة املوارد
املاليــة الالزمــة إلجنــاز الربنــاجم وكذلــك لتحقيق
تبىن ســيايس ومؤسسايت له ،عىل ان يم اعمتاد
املقاربــة املندجمة الي تنبي عىل مفهوم املشــاهد
يف املعاجلة الشــاملة إلشاكليات املنظومة الواحية،
وان تلــزتم لك البلــدان للعمل عــىل احملافظة عىل
املنظومــات الواحيــة وتصنيفهــا مكــوروث وطــي
وعاملي.
واعتربت املناقشــات أنّ األهداف الرئيسية للربناجم
اإلقليمي يه ،وضع اليات لتبادل اخلربات والبحوث
ونقل التجــارب الناحجة بني الدول امخلس فضال

عــن إحداث منظومــة إقلمية لرصــد ومتابعة آثار
تغر املناخ عىل املنظومات الواحية.
ودعــت الورشــة إىل تعزيــز اإلطــار الســيايس،
املؤسسايت والقانوين اخلاص بالواحات ومنارصة
قضيــة الواحــات عىل املســتوى الوطــي والعاملي
وتصنيفهــا مكورث وطي وعاملــي ،فضال عن دمع
قــدرات األطــراف املتدخــالت يف تمنيــة الواحــات
ومعاضــدة دور املجمتــع املــدين وتعزيــز تكيــف
املنظومــات الواحية مع تغر املناخ وإدارة املخاط ر.
ويتطلع املشاركون إىل خلق إدارة متاكملة وحتسني
اســتخدام املــوارد املائيــة يف الواحــات إضافــة
إىل احلفــاظ وإعــادة التنــوع البيولــويج للنباتات
واحليوانــات يف النظــام البييئ للواحــات واحلفاظ
عــىل األرايض الزراعيــة ،وماكحفــة التصحــر
وحتقيق تمنية جمالية مستدامة.
وهتــدف البلدان املعنية إىل تدعمي سالســل القمة
ومشــاريع التمنيــة االقتصاديــة واألنشــطة املــدرة
للدخــل وتمثــني الرتاث الــوايح املــادي والالمادي
وتعزيز السياحة التضامنية بالواحات.
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مبادرة "الواحات المستدامة":

ا

ا

ا
ا
أطلقت مبادرة "الواحات المســتدامة" من أجــل حماية النظم البيئية الواحية التي تتميز بتنوعها
البيولوجي ،وإنقاذها وتطويرها .وتهدف المبادرة إلى الدفع نحو اتخاذ تدابير مناسبة ومشتركة
ومتوافــق عليهــا ،لضمان ديمومــة الواحات ،كي تواصــل تأدية أدوارها المتعــددة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية.
وتقــوم هــذه املبادرة عــىل االعــرتاف خبصوصيات
املنظومــة البيئيــة للواحات وهشاشــها الفريدة من
نوعها؛ وتفعيل تدابري متوافق علهيا من أجل محاية
اإلرث الــوايح خاصــة تنوعه البيولــويج ومنظومته
البيئيــة ونظامه اإلنســاين .مكا هتــدف املبادرة إىل
16
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تمثــني املؤهــالت الــيت تزخر هبا الواحــات من أجل
رؤية تمنوية مســتدامة .ذلك أنّ ،الواحات تع ّد نظاما
متاكمال يتوفر عىل أســس مفهوم االســتدامة الذي
جيمــع بني اجلوانــب الثــالث االقتصاديــة والبيئية
واالجمتاعيــة .وميــارس ســاكن الواحــات أنشــطة

اقتصاديــة مــن خــالل اســتغالل املــوارد الطبيعية
املتوفــرة حســب األنمظــة واألعــراف والقواعــد اليت
وضعت واعمتدت بشــلك متبادل ومشــرتك ومتوافق
هيلع مــع مرور الزمن .وقد حيمــل أي اختالل لتوازن
هذا النظام آثارا سلبية عىل االسمترارية واالستدامة.
ويالحــظ يف العقــود األخــرية مجموعة مــن العوامل
والعنــارص اليت هلا تأثري ســليب يف هــذا التوازن،
حيــث ّ
مت اإلفــراط يف اســتغالل املــوارد الطبيعيــة،
إضافــة إىل موجــات اجلفــاف املتكــررة والتوســع
العمراين عىل حســاب األرايض الزراعية وآثار تغري
املنــاخ .وتواجه الواحات معوما هتديدا حقيقيا ميكن
أن يــؤدي إىل اختفاهئا أمام زحف التصح ر.
وهكــذا تعترب مبادرة "واحات مســتدامة" اســتجابة
رئيســية آلثار تغري املناخ وذلك من خالل مسامهها
يف رفــع التحديــات الشــاملة للتمنيــة عــرب حتقيق
العديد من أهداف التمنية املســتدامة.
ويشــار إىل أنّ الواحات املنترشة يف العامل ،تقع يف
املناطــق اجلافــة ،حيث يقطن هبا ما يقــارب ملياري
من الســاكنة ما يعادل  % 28من الســاكنة العاملية
وتغــيط  % 40من الكرة األرضيــة  % 66مهنا تقع

يف القارة اإلفريقية.
وتشــلك هذه املناطق جماال مهام من مســاحة الكرة
األرضيــة حيث تزخــر مبؤهالت الفالحــة الواحاتية.
وتغيط واحات النخيل ما يقرب مليون هكتار ويعيش
من خالهلا حوايل  10ماليني خشص .ويشــلك هذا
األمــر الرهان األول الذي جيب أخذه بعني االعتبار.
وتشــلك املنتجات الفالحية اخلاصة بالواحات وعىل
اخلصــوص املنتوجــات احملليــة رهانــا آخــر جيب
النظر إليه .ويســامه هذا النشاط الفاليح يف توفري
األمن الغذايئ للســاكنة الواحاتية والذي يرتكز عىل
اســتعامل فعال لملوارد املائية الســطحية واجلوفية
املتوفرة وتمثيهنا.
وتأيت مبادرة "الواحات املستدامة" رافعة لتمنية رؤية
مجاعية ومتاكملة للتدبري املســتدام للنظم الواحاتية،
حيث تعترب هذه املبادرة ســبيال للتحسيس وجتنيد
مجيــع اهليــائت املعنيــة حباميــة وتمثني واســتدامة
تــراث النظــم الواحاتية .وتــريم املبــادرة معليا إىل
حتقيق ثالثة أهداف رئيســية ،ويه توصيف أحسن
للواحــات إلبــراز مظاهر اهلشاشــة وأيضــا قدرهتا
املتفــردة للتكيــف مــع التغــريات املناخيــة ،وتفعيل

ما
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معــيل مــن أجــل احملافظــة عــىل اإلرث الــوايح
وخصوصــا التنــوع البيولــويج والنظم اإلنســانية
إضافــة إىل تمثني املؤهالت اليت تزخر هبا الواحات
من أجل تمنية مستدامة آخذة بعني االعتبار األبعاد
االقتصادية واالجمتاعية والبيئية.
وتفعيــال ألهــداف املبــادرة مت اقــرتاح ثــالث حماور
أساســية متاكملــة ،للتدخل وبالتــايل حتقيق توازن
مســتدام لألنمظــة الواحيــة عــن طريــق االعــرتاف
واحملافظة والتمنية.
وتمتثــل هــذه احملــاور ،تمنويــا يف االســتمثار يف
أنشــطة التمنيــة ومضــان االســتدامة االقتصاديــة
للواحــات عــرب تطويــر املنتجــات احملليــة وتعزيــز
االنتاج الــزرايع وتطوير االنتاج والتمثني التضامين
املمتثــل أساســا يف التعاونيــات والتجمعــات ذات
النفــع االقتصــادي ،وتنويــع األنشــطة االقتصادية
)الســياحة البيئية واحلرف واملوارد الطبيعية.(...
واحملــور الثاين يمتثــل يف العمل من أجل احلفاظ
عــىل الرتاث والتنــوع البيولــويج والنظام البرشي
للواحــات ،ومحايــة التنــوع البيولــويج النبــايت
واحليــواين واحلفــاظ عىل عــىل التقنيــات الزراعية
وترشــيد اســتعامل املوارد املائيــة وتأطري التحر
والدفــاع عــىل الــرتاث املعــامري والثقــايف للحفاظ
عــىل "أماكــن املعيشــة" .ويمتثــل احملــور الثالث
يف مضــان اعــرتاف أكــرث بتفــرد املجــال الــوايح
وهشاشــته واالعرتاف هبذه املناطق املعرضة للخطر،
وجــرد شــامل لملناطــق الواحية إضافــة إىل خلق
حتالفــات مــن اجلهــات الفاعلة من أجــل الواحات.
ويتطلــب تفعيــل احملــاور االســرتاتيجية مــن أجل
احلصــول عــىل ''واحــات مســتدامة'' معــل مجيع
اجلهات املعنية بطريقة تشــاركية وتشــاورية لوضع
خطط معل تتناســب مع سياق املبادرة.
هلــذا الغــرض ،جيــب أن يكــون التخطيــط موجها
يف إطــار مهنجيــة متاكملــة حنو اختــاذ اإلجراءات
الالزمــة للحفــاظ عىل النظم اإليكولوجيــة الواحاتية
وتمنيها .واملراد من ذلك ،وضع رؤية شــاملة للتمنية
املجاليــة حيث تســامه قطاعــات خمتلفة عىل حنو
متاكمــل ومتنامغ مبــا يليب حاجيات الســاكنة مع
احلفاظ عىل الــرتاث الطبييع واالجمتايع والثقايف
ألجيال املســتقبل .وفقا هلذه الرؤية للتمنية املجالية
املتاكملة واملســتدامة ،ســيقوم لك قطــاع عىل حدا
بالتخطيط ملشــاريعه ونذكر بعــض األمثلة عن هاته

املشاريع:
• حتســني البنيــة التحتيــة األساســية مبا يف

ذلك تطوير الشباكت الطرقية للتغلب عىل العزلة
وكذلــك تطويــر شــباكت املــاء الصــاحل للرشب
والكهرباء.
• حتســني جــودة اخلدمــات األساســية مثــل
الصحة والتعلمي.
• حتســني جــودة اخلدمات األخــرى مثل النقل
واملواصالت.
• تمنيــة اإلنتاج الفاليح وغريها.
• تمنيــة اإلنتاج الصنايع وتوليد الطاقة.
• تطوير السياحة املستدامة.
• تدبري البيئة مبا يف ذلك ماكحفة عوامل تدهور
املناظر الطبيعية وانتشار التلوث.

وحيتــاج الــرتوجي هلــذه املبــادرة إىل أن يعــزز عىل
مجيــع املســتويات احملليــة والوطنيــة واإلقلمييــة
والدوليــة ،باإلضافة إىل تبين هــذه املبادرة وتزنيلها
إىل مشــاريع ،البــد مــن مواكبها بوضع سياســة
اتصــال تســتند عىل أدلــة وبيانات عمليــة ملختلف
اجلوانب االقتصادية واالجمتاعية والبيئية.
ومــن بني الفائت املدعوة ملســاندة هذه املبادرة نذكر
ما ييل:
• املنمظــات الدولية املعنية بالواحات
• الواكالت املاحنة
• اهليائت احلكومية
• املنمظات غري احلكومية
• املنمظات املهنية
• املســتفيدين مــن خدمات النظــم اإليكولوجية

الفالحية الواحاتية
يشــار إىل أنّ هــذه املبــادرة ال ميكــن أن تكون هلا
آثار مملوســة عىل أرض الواقع وال ميكن أن حتقق
أهدافها املمتثلة يف محاية وتنشــيط الواحات إال إذا
اكنــت مدعومــة بمتويل مســتدام ،وهــو ما يقتيض
إنشاء صندوق خمصص لتسوية إشاكلية الواحات
يمت تطعميه بصفة مســتدامة من الــدول واملنمظات
املعنيــة مــن جهة ،ومــن صناديق متويــل املناخ من
جهة أخرى.
مكــا جيب إنشــاء هيئــة خمصصة لتدبــري املبادرة
وتأييدهــا وتوجيه اإلجراءات املقررة واإلرساع بمتويل
املشــاريع داخــل الواحات من طرف صنــدوق املناخ
ومواصلــة تعزيــز املاكنة اخلاصة الــيت حتظى هبا
الواحات.
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شــمل مشروع التصرف المســتدام في المنظومات الواحية التونسية
ســت واحــات نموذجيــة بواليات قفصة وتــوزر وقبلــي وقابس وهي
الواحات الجبلية الشــبكية وتمغزة وميداس بتوزر وواحة القطار بقفصة
وواحة النويل بقبلي وواحة الزارات بقابس.
ويمول مشــروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية
صنــدوق البيئــة العالمــي تحت إشــراف البنــك العالمي وتمســح هذه
الواحات التي يستغلها  3900فالح  216هكتارا هك في اإلجمال.
ا
ام
تقــع واحة القطــار عىل بعد  15مك جنــوب رشق مدينة
قفصــة ،وتتكــون من الناحيــة اجليولوجيــة من وحدتني
منفصلتني تمشالن منطقة للرتامكات اجلبســية وهسوال
من األرايض املاحلة حماذية لشــط القطار )منطقة رطبة
ذات أمهية دولية مبوجب اتفاقية رمسار(.
وتشــلك الواحــة منطقة الكتســاح مياه ســكب أحواض
السيالن احملاذية جلبل عرباطة ولوادي املاحل.

ا

20

تمتــزي منطقــة القطار ،منــذ القدم ،جباملية مشــاهدها
الطبيعية اليت تمشل:
• املنظومــة الواحيــة الفالحيــة ،وجبــال عرباطة )حديقة
وطنية(.
• الشطوط املاحلة )موقع رطب ذو أمهية دولية( باالضافة
اىل ثراهئــا التارخيــي وتنــوع خمزوهنا الثقــايف وتعدد
أنشــطها االقتصادية واالجمتاعية ،وقد اكتسب ساكن
منطقــة القطــار معارف ومهــارات تقليديــة يف املجاالت
عدد  / 3ماي 2019

املتعلقة بالثقافة واملهن واألكالت الشعبية.
ويف هذا اإلطار مت العمل عىل تركزي عدة منشأة سياحة
مشلــت مركزا لالســتقبال يضــم متحفا بيئيــا وثقافيا
ومطعــم وفضاءات لعرض املنتوجــات احمللية باالضافة
اىل هتيئة مسلك للسياحة البيئية.

ا

ا

• احملافظــة عىل الوظائف البيئيــة لملنظومات الزراعية
الواحية
حتســني التــرصف يف املــوارد املائية من خــالل اجناز
دراســة حول املــوارد املائيــة ملائدة قفصــة اجلنوبية –
القطار مع تقيمي ملختلف طرق االستغالل احلالية لملياه.

م

ترشيد استغالل املوارد املائية من خالل حتسني منظومة
الري.
محاية الواحة واملناطــق الطبيعية املجاورة املنخفضة من
الفياضات.
احملافظــة عىل التنــوع البيولــويج الــوايح ودمعه من
خالل اكثار األصناف احمللية واملهددة.
دمع قــدرات مجمــع التمنية الفالحية مــن خالل التكوين
واملساعدة وتعزيز قدراته البرشية.
• احملافظــة عــىل الوظائــف االقتصاديــة واالجمتاعيــة
للواحة ودمعها
دمع و حتسني االنتاجية من خالل تنظيف الواحة للوقاية
مــن األمراض وتمثني النفايات الزراعية و حتســني الرتبة

وقلع األعشاب الطفيلية.
تمنيــة املنظومــة االنتاجيــة من خــالل تشــبيب النخيل،
ادخــال النباتات العلفية وإعادة إدماج األنشــطة العائلية
لرتبيــة احليوانــات ،وتطبيــق منظومة للتكثيــف الزرايع
واعمتاد التجارب امليدانية الناحجة.
• احملافظة عىل الوظائف الثقافية والرتاثية للواحة
دمع األنشــطة الثقافيــة واالجمتاعيــة مــن خــالل تركزي
متحف تارخيي تودمع األنشــطة احلرفية حول الترصف
يف املــوارد املائيــة والــري باملنطقة وهتيئــة وتمثني املعامل
التارخييــة والثقافيــة ودمع األنشــطة االحتفاليــة الــيت
تسامه يف تمثني منتوجات الواحة (املنسوجات ،السالل
والطريزة وغريها(.
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ام
تنــي واحــة متغــزة اىل الواحــات اجلبلية
الثــالث املمــزة ملنطقة اجلنــوب الغريب عىل
احلدود التونسية اجلزائرية.
وتقــع متغزة مشال غــرب مدينة تــوزر وتبعد
عهنا  60مك.
تتواجــد واحــة متغــزة عىل األســطح القدمية
حلــوض وادي الفريــد منحوتــة باالجحــار
اللكسية القدمية ومبنطقة مجتع ثالثة أودية.
وتقــع واحــة متغــزة عــىل مســاحة تناهز 80
هكتارا وتمشل  300مستغال فالحيا.
ا
تعترب األنشــطة الســياحية املرتبطة بتمثني املشــاهد
الطبيعية لملنطقة أمه منتوج سيايح ومصدرا هاما
لتفتح املنطقة عىل حميطهيا االقليمي.
ومعــال عــىل دمع األنشــطة الســياحية ومزيد تمثني
املخــزون الثقايف والســيايح ،مت تركزي ثالث وحدات
فندقيــة بطاقة اســتيعاب بلغت  280رسيــرا وتركزي
وحدة لالســتحامم باعمتاد املياه اجليوحرارية مضن
فندق  Tamaghza Palaceالذي توقف عن النشــاط
منذ .2009
وقد اقترصت األنشطة السياحية باملنطقة عىل سياحة
العبور بالرمغ من الطاقات اهلامة الطبيعية والثقافية
والتارخييــة لملنطقــة وخاصــة مهنا األثــار الرومانية
والبزينطية بمتغزة والشبيكة وميداس والقرى القدمية
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املنحوتة باملرتفعات الصخرية للواحات اجلبلية.
ا
• احملافظــة عــىل الوظائــف البيئيــة لملنظومــات
الزراعية الواحية وحتسني الترصف يف املوارد املائية
من خالل حتيني املعــرف حول املوائد املائية ومحاية
املائــدة من التلوث وإجناز أشــغال محاية الواحة من
الفيضانات.
حتســني اســتغالل املــوارد املائيــة من خــالل تركزي
منظومــة للترصف يف ميــاه الري ودمع قدرات مجمع

م

التمنيــة الفالحية يف هــذا املجال ومحاية الواحة من
الفيضانات واخلسائر الناجتة عن اخلزنير الوحش.
احملافظة عىل التنــوع البيولويج الوايح ودمعه من
خالل إكثار األصناف احمللية املهددة داخل املألف.
• احملافظــة عىل الوظائــف االقتصادية واالجمتاعية
للواحة ودمعها.
دمع وحتســني االنتاجيــة من خــالل تنظيف الواحة
للوقايــة مــن األمــراض وتمثــني النفايــات الزراعيــة
وحتسني الرتبة وقلع األعشاب الطفيلية.
تمنيــة املنظومة اإلنتاجية من خالل تشــبيب النخيل،

وإدخــال األصنــاف املنقرضــة من األجشــار املمثرة
والنباتــات الرعويــة وإعــادة ادماج األنشــطة العائلية
لرتبية احليوانات.
• احملافظة عىل الوظائف الثقافية والرتاثية للواحة
تمثــني املعــرف التقليديــة وتدعــمي املهــن احلرفيــة
الصغرى.
تمثــني الطاقــات الســياحية باملنطقة مــن خالل دمع
األنشطة الثقافية والتقليدية باملنطقة.
حتســني اطار العيش من خالل مجتيل مدينة متغزة
وحتسني نوعية مياه الرشب.
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م

واحة
ام
تقع واحة الشــبيكة باجلنوب الرشيق بواليــة توزر وتبعد حوايل 450
مك عن تونس العامصة و 70مك عن مدينة توزر  ،عىل ســفح السلسلة
اجلبلية قفصة – متغزة .وقد ختىل ساكن ىمنطقة الشبيكة عن القرية
القدميــة ،املنحوتــة داخل اهلضبــة وذلك إثــر الفياضانات اليت مشلت
املنطقة خالل سنة  1969و مت تعويض القرية القدمية مبنطقة ساكنية
حديثة جبانب وادي الشــبيكة .وتقترص املوارد املائية بواحة الشــبيكة
عــىل اســتغالل املنبع املــايئ باملنطقة .ويقع املنبع املايئ يف مســتوى
جدار لكيس يتضمن عديد االنشقاقات ،ويتخذ من جبل بليجي مصدرا
له عىل ارتفاع يناهز  170مرا.

ا
م
ا
تنــي واحة الشــبيكة مــن الناحيــة البيومناخية
واجلغرافية إىل صنف "املناطق اجلبلية اجلافة".
وتنقسم مشاهدها الطبيعية إىل ثالثة أصناف:
املناطق اجلبليــة ،ومناطق األودية ومناطق الهسول
الرتامكيــة وتتضمــن لك منطقــة تنوعــا بيولوجيا
ممزيا ويرتكــز التنوع البيولويج الــزرايع بالواحة
عــىل أصناف المتور خاصــة دقلة النور باالضافة
إىل األجشــار املمثرة وخاصــة الرمان من الصنف
محروي والزهري والقاريس وعديد الزراعات العلفية
واخلروات.
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ا
تتضمــن منطقة الشــبيكة خمزونا ســياحيا هاما
قابال للتمثني يمشل خاصة :
القريــة القدميــة ،والــيت تمتــزي مبوقعهــا املرتفــع
فــوق هضبة خصريــة وطرقاهتا الضيقــة واملغطاة
ومقاماهتــا الدينية عــىل غرارموقع الويل ســيدي
سلطان بن سليمي الويل احلايم للشبيكة.
اخلصائص اجليولوجية لملنطقة احملاذية للوادي
الشــبيكة والــيت ميكــن تمثيهنا مكتحــف طبييع
وثقايف .تنوع املشاهد بالشبيكة ،وخاصة التناقض

م

بني خــرة الواحــة واملنظومات اجلبليــة اجلرداء
واليت تشلك متحفا جيولوجيا مفتوحا.
ا
• احملافظــة عــىل الوظائــف البيئيــة لملنظومات
الزراعية الواحية
حتســني التــرصف يف املــوارد املائيــة من خالل
اجناز برئ جديد بعمق يرتاوح بني  300و 800مرتا.
حتسني الترصف يف املوارد املائية من خالل تركزي
منظومــة للتــرصف يف مياه الــري واالقتصاد يف
املياه ودمع مردوديها.

تعزيز الترصف املندجم التشاريك واملوارد املائية.
محايــة الواحة من الفيضانات واخلســائر الناجتة
عن اخلزنير الوحش .
احملافظة عــىل التنوع البيولــويج الوايح ودمعه
من خالل إكثار االصناف احمللية املهددة.
• احملافظة عىل الوظائف الثقافية والرتاثية للواحة
دمع األنشــطة الثقافيــة واالجمتاعيــة مــن خــالل
تنظــمي تظاهــرة ثقافية خاصــة بالشــبيكة وإعادة
هتيئة القرية القدمية بالشبيكة.
حتســني اطــار العيــش من خــالل مجتيــل القرية
وحتسني نوعية مياه الرشب هبا.
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م

واحة

م

ام
تقــع واحــة ميــداس عىل بعــد  4مك مشــال مدينة متغــزة وعىل بضع
أمتار من احلدود التونسية اجلزائرية .وتنتصب قرية ميداس القدمية
جبانــب أخدود معيق منحــوت مضن املرتفعات اللكســية .ومتتد عىل
مساحة مجلية تبلغ  29هكتارا .ويمتز نظام االستغالل القدمي للواحة
باعمتاده عىل منظومة تقليدية تمشل طريقة الثالث طوابق ،ذات كثافة
استغالل مرتفعة تراوح بني  400و 500جشرة يف اهلكتار الواحد .مكا
اعمتدت منظومة االســتغالل بواحة ميــداس عىل ادماج تربية املوايش
واألبقــار مبا ميكن العائــالت من توفري مداخيل إضافية ودمع خصوبة
االرايض الفالحية.

ا
يتوفــر بســاحة ميــداس خمــزون ســيايح هــام يعترب
تواصال للطاقات الســياحية املتواجدة بالواحات اجلبلية
املجــاورة بالشــبيكة ومتغزة .وقد عرفــت منطقة ميداس
بأخدودها العميق الذي مت استغالله سيمنائيا لتصوير
الفيمل العاملي "املريض االنقلزيي" سنة .1996
ويوفــر موقع ميداس لزائريه مشــاهد ممتزية تنطلق من
مجال وتنامغ خصائصه الرتاثية واحلضارية والطبيعية:
القرية القدمية والواحة واألخدود.
وبالــرمغ من هذه الطاقات الســياحية اهلامة فإن منطقة
ميداس ال تزال تقترص عىل دورها مكنطقة عبور وميكن
تطويــر املنطقة كوجهة ســياحية من خــالل مزيد تمثني
القرية القدمية مبيداس وتركزي مسلك سيايح متاكمل.
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ا
احملافظــة عىل الوظائــف البيئية لملنظومــات الزراعية
الواحية وحتســني الترصف يف املــوارد املائية من خالل
اجناز برئ معيقة جديدة واستعامل الطاقة الفوطوفلطية
لضخ املياه.
صيانة ودمع شبكة الري احلالية.
احملافظــة عــىل التنــوع البيولويج الــوايح ودمعه من
خالل إكثار االصناف احمللية املهددة.
دمع قــدرات مجمع التمنية الفالحيــة من خالل التكوين
واملساعدة وتعزيز قدراته البرشية.

م

ا

ا

ا

ا

ا
دمع وحتسني االنتاجية من خالل تنظيف الواحة للوقاية
من األمراض وتمثني النفايات الزراعية.
تمنيــة املنظومــة اإلنتاجية مــن خالل تشــبيب النخيل،
وإدخال النباتات العلفية وإعادة ادماج األنشــطة العائلية
لرتبية احليوانات وتعزيز األنشطة املدرة للدخل عىل غرار
تمسني اخلرفان وتربية النحل.
ا
ا
ا
دمع األنشــطة الثقافيــة واالجمتاعيــة مــن خــالل تركزي

متحــف جيولويج وإجنــاز مركز اســتقبال وتكوين يف
جمــال الســياحة البيئيــة ودمع تنظمي تظاهــرة ثقافية
سنوية مبيداس.
تمثــني املعــارف التقليديــة ودمع األنشــطة احلرفيــة
التقليدية وتمثني الطاقات السياحية للواحة.
حتســني إطار عيش من خالل مجتيل القرية وحتســني
نوعية مياه الرشب.تمثني الطاقات السياحية باملنطقة من
خالل دمع األنشطة الثقافية والتقليدية باملنطقة.
حتســني اطــار العيش من خــالل مجتيــل مدينة متغزة
وحتسني نوعية مياه الرشب.
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م

واحة
ام
تني واحة الزارات اىل مجموعة الواحات الساحلية و ترتبط اداريا
مبعمتديــة مــارث ،تقع واحة الــزارات عىل بعــد  40مك جنوب مدينة
قابــس ويبلغ عدد املســتغالت الفالحية بالواحــة  609قطعة موزعة
عىل  375مستغال فالحيا.
ا
حتتــوي منطقة الزارات عىل طاقــات طبيعية هامة وقابلة
للتمثــني يف املجــال الســيايح وترتبــط خاصــة بامليــاه
اجليوحراريــة واملشــاهد الطبيعية الســاحلية و احمليط
الثقايف والسيايح اإلقليمي ملنطقة الزارات.
وميكــن دمع الســياحة االيكولوجيــة مبنطقة الــزارات من
خالل تركزيمســلك ســيايح يــمت مضنــه ادراج املتحف
العسكري برقزاو واملشاهد الطبيعية بتوجان –تونني
مكــا ميكن دمع متوقع الــزارات مكحطة ســياحية مبزيد
تمثــني املعــامل األثرية الــيت ال تزال احلفريات واألشــغال
االستكشافية هلا يف بدايها .
مكــا تمتزي منطقة الزارات بتنوع وثــراء العادات والتقاليد
احلرفيــة باالضافــة اىل مزيد التمثني الســيايح لصيد
القفالة وأنشطة تربية اخليول.
ا
• احملافظــة عــىل الوظائف البيئية لملنظومــات الزراعية
الواحية
حتسني الترصف يف املوارد املائية بتحديث منظومة الري
احلالية من خالل حتسني منسوب املصدر املايئ بالزارات
واجناز دراسة لرتكزي منطقة سقوية لملنتوجات الفالحية
الغابية.
احملافظة عىل التنوع البيولويج الوايح ودمعه من خالل
اكثار األصناف احمللية واملهددة داخل املألف واحملافظة
عىل األصناف احمللية من النخيل واالجشار املمثرة.
قــدرات مجمــع التمنيــة الفالحيــة مــن خــالل التكويــن
واملساعدة وتعزيز قدراته البرشية.
•احملافظة عىل الوظائف االقتصادية واالجمتاعية للواحة
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ودمعها
دمع وحتســني االنتاجيــة مــن خــالل تشــبيب النخيــل
واحملافظــة عــىل الطابق الثاين مــن الغراســات وإعادة
إدخال الغراسات العلفية.
تمنية األنشــطة املدرة للدخل وخاصــة مهنا تربية األبقار
والنحل.
تمنية نشاط صيد القفالة من خالل تعزيز مقاربة الترصف
املشــرتك يف املوارد ودمع املبادرات يف جمال تطوير تربية
القفالة.

ا

ا

ا

دمع األنشطة الثقافية واالجمتاعية من خالل هتيئة وتمثني
املعامل التارخييــة وتعزيز األنشــطة الثقافية واالجمتاعية
وتمنية أنشطة تربية اخليولو تمثني الطاقات السياحية مع
تطوير املعارف التقليدية وتمنية االنشطة احلرفية.
تمثني املشــاهد الطبيعيــة بالزارات من خــالل احملافظة
عىل املصدر اجليوحراري واحملافظة عىل المنط الزرايع
التقليدي ومجتيل مدينة الزارات.
حتســني إطار العيش من خالل تعزيز البنية األساســية
)طرقات ،مسالك( وحتسني نوعية مياه الرشب.

م

واحة
ام
تقع واحة النويل عىل احلدود اجلنوبية الرشقية لشــط اجلريد وتمتز مشــاهدها الطبيعية
هبمينة السباســب الصحراوية املمزة لملنظومــات البيئية بنفزاوة .تتبع منطقة النويل من
الناحيــة اإلداريــة معمتدية دوز والية قبيل وتبلغ املســاحة امجلليــة لواحة النويل حوايل 97
هكتارا وتتوزع اىل  3مناطق :اجلر القدمي ) 57هكتارا( اهلنشــري )  20هكتارا( املعمورة )20
هكتارا( وتنقسم الواحة إىل  467مقمسا فالحيا مهيائ لالستغالل.
ا
تمتزي واحة النوايل جباملية مشاهدها الطبيعية الناجتة
عن متازج الطابع الصحراوي القاحل وخرة الواحة.
مكــا تمتــزي النويــل مبحافظها عــىل عديــد املنتوجات
احمللية ســواء مهنــا احلرفية أو الفالحيــة النابعة من
معق وأصالة ساكن النويل ومعارفهم التقليدية املمزية.
ومتثل قرية النويل منطقة عبور سياحية باعتبار موقعها
اجلغرايف عىل الطريق املؤدية إىل الصحراء الكربى.
وميكن مزيد تطوير األنشــطة السياحية بنويل من خالل
مزيد تمثني املشــاهد الطبيعية لملنطقــة والقرية والواحة
وتعزيز االنشطة الثقافية التقليدية واحلرفية.
ا
احملافظــة عىل الوظائــف البيئية لملنظومــات الزراعية
الواحية
حتســني التــرصف يف املــوارد املائية من خــالل اجناز
بــرئ جديد بعمق  150مرت) ممبــرجم من طرف املندوبية
اجلهوية الفالحية(
حتســني املنظومــة احلاليــة الســتغالل املنظومــة املائية
وإجنــاز تدخالت منوذجيــة ذات أولوية مثل تركزي ضيعة
منوذجيــة جمهــزة مبنظومــة ري موقــيع مــع منظومــة
لملتابعــة وإجنــاز برناجم للترصف التشــاريك واملندجم
يف املوارد املائية.
محايــة األرايض الفالحية داخل الواحة من خالل تنفيذ
نشــاطني منوذجيــني ملقاومــة زحــف الرمــال والتصدي
لظاهرة متلح األرايض وحتسني منظومة الزن.
•احملافظــة عــىل الوظائــف االقتصاديــة واالجمتاعية

للواحة ودمعها
دمع مردوديــة األنشــطة الفالحيــة مــن خــالل تشــبيب
النخيــل وتنظيــف الواحــة وتمثــني النفايــات العضوية
وحتســني خصوبة الرتبــة والوقاية من األمــراض وإعادة
ادخال األصناف املندثرة من االجشار املمثرة واألصناف
العلفية وتجشيع أنشطة تربية املاشية املندجمة وتطبيق
منظومــة للتكثيــف الــزرايع واعمتاد التجــارب امليدانية
الناحجة ،إضافة إىل تطوير الفالحة البيولوجية.
• احملافظة عىل الوظائف الثقافية والرتاثية للواحة
دمع األنشــطة الثقافيــة واالجمتاعيــة مــن خــالل هتيئة
وتمثــني زاويــة النويل وتمثــني موقع املنبــع املايئ القدمي
واحلــوض املــايئ وتطويــر العــادات القدمية عــىل غرار
تسلق وتلقيح النخيل.
تمثــني املعــارف التقليديــة ) التطريز اليــدوي ،احلياكة،
استغالل سعف النخيل(
تمثني الطاقات السياحية من خالل اجناز مسالك للتزنه
عىل ظهور امجلال وهتيئة القرية القدمية بالنويل واملنبع
املايئ القدمي.
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رغــم المجهودات المبذولة ال تــزال الواحة تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتغيــرات المناخية بمناطق الواحات ،وذلك
بالنظر إلى عدة أســباب وكذلك بالنظر إلى كون المنظومة الواحية تعيش على أزمة تراجع اإلمكانيات المائية وصعوبة
مســايرة التحوالت الشــمولية ،وهو ما يســتوجب تثمين الواحات والمحافظــة عليها ،وإدماج االقتصــاد األخضر في إطار
المنظومة الفالحية للواحات.
وتــربز العديد مــن الدراســات املتعلقة بتخشيص
وضعيــة الواحــات ،الدور العاملي الــذي تلعبه هذه
املنظومات البيئية ،وأمهيها األساسية ،سواء عىل
الصعيد االقتصادي أو االجمتايع أو األيكولويج،
مكا أن التوصيــات املتعلقة بتمثني هذه املنظومات
تشــدد عىل رضورة تقوية مقاومــة التصحر وندرة
املياه يف الواحات واحلفاظ علهيا.
وتضطلــع هــذه املناطــق ،الــيت تشــلك فضاءات
30
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للســكن واإلنتاج الفاليح واحلضاري ،بدور حيوي
يف جمــال الرتفيــه الســيايح والتبــادل الثقايف،
باعتبارهــا مركــز اهمتــام كبــري مــن املعجبــني
بالفضاءات الصحراوية الكربى.
ومــن بني احللول املســتوجبة تنســيق اجلهود من
أجــل صياغة اســرتاتيجيات موحــدة حول التمنية

املستدامة للواحات تضع العنرص البرشي ،خاصة كيــف تنتــج الواحات مكيــة كبرية من الــرثوات من
قبيل المتور  ،رمغ أن مردودية هذه املواد تبىق أقل
املرأة الواحية والشباب ،يف صلب اهمتاماهتا.
تنافســية ولتجاوز هذه اإلشــاكليات جيمع اخلرباء
ويــويص اخلرباء يف جمال البيئة ،بتمثني مؤهالت عىل رضورة بلورة حلول جشاعة لقضايا الواحات .
الواحــات مــن خــالل رؤيــة تمنويــة مســتدامة ،مع
ا
املبــادرات الــيت مــن شــأهنا أن حتافظ عــىل هذا
الــرتاث جبانبيــه البيولــويج واإلنســاين .ويويص يف حديث خص به البيئة نيوز يقول الســيد سامل
اخلــرباء بــرورة اعمتــاد خطــة تمنويــة موجهــة بن سالمة ،خبري تمنية لدى مجعية املنحلة بتوزر ،إن
حللحلة املشكالت اليت تتخبط فهيا الواحات ،جيب املرأة الواحية هلا دور تارخيي واقتصادي مشريا إىل
أن تســتجيب لرهانات تمثــني املؤهالت االقتصادية أنه يف الســابق اكن دورها يقترص عىل بيع بعض
املنتوجــات املزنلية عىل غــرار )امللوخية ،رب المتر(
والتمنية املستدامة.
مكا أن هــذه الوضعية تقتــيض مضاعفة اجلهود ولكن تطور اليوم دورها من بيع املنتوج العائيل إىل
مــن أجــل خلــق دينامية خالقــة تعمل عــىل إعادة املســامهة يف حتريــك الدورة االقتصادية .ويشــري
تأهيــل هــذه املناطق ،ومتكيهنا مــن تأدية وظيفها حمدثنا إىل أن العديد من املنتوجات الواحية مهددة
االجمتاعيــة واالقتصادية ،من خــالل تعزيز الولوج بالتغــريات املناخيــة وهو ما من شــأنه أن يقلل يف
إىل اخلدمــات األساســية واالســتفادة مــن املوارد بعض املنتجات عىل غرار املخلالت واوحض حمدثنا
ان تجسيــل النقص يف هذه املنتوجات سيســامه
الطبيعية اليت تزخر هبا.
ومن شــأن املــرأة الواحية أن تشــلك منوذجا لفهم حمتا يف تراجع دور املرأة الواحية .ومن بني املشالك
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األخرى اليت تطرق إلهيا ،ظروف العمل مشريا إىل
أنــه جيب مراعــاة خصوصية املرأة عىل مســتوى
التنقل وفضاءات العمل باإلضافة إىل تدين األج ر.
وأفــاد حمدثنا بأن املرأة الواحيــة تتابع لك مراحل
الفرز والتصنيف والتصنيع ،مبينا أمهية الدراســة
التحليليــة الــيت مت إعدادهــا يف عالقــة بتأثــري
التغــريات املناخيــة يف املرأة الواحيــة ،حيث هتدف
هذه الدراسة إىل توضيح بعض املفاهمي والنظر يف
تأثري تداعيات التغريات املناخية عىل املرأة الواحية.
ومت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل أن املناطق
الواحيــة مــن اكــرث املناطق اليت هتددهــا التغريات
املناخية .واضاف حمدثنا ان املناطق الواحية مهددة
أيضــا بالتصحر باإلضافة إىل إشــاكليات عديدة
عــىل غرار اهلجرة من املناطــق الواحية إىل مناطق
المشال بسبب نقص املاء والتصح ر.

32
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ا
يف مــا خيــص جانــب التكوين أكــد حمدثنا أن
حلقات التكوين مهمة جدا بالنسبة لملرأة الواحية
ولملسؤولني أيضا ،مشريا إىل أنه ال توجد مقاربة
واحضــة يف مــا خيص خمططــات التمنيــة اليت
جيب أن تأخذ بعني االعتبار اجلانب اخلصويص
لملراة الواحية.
يــرى حمدثنــا أن التوعيــة والتحســيس مهــم عىل
مســتوى املسؤولية املجمتعية من خالل التحسيس
باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية املرأة .وحول مرشوع
الترصف املســتدام يف املنظومات الواحية ودوره يف
حلحلــة مجلة هــذه االشــاكليات يقــول حمدثنا ان
الــرباجم املرصودة لفائدة املرأة الواحية من خالل هذا
املرشوع ســامهت بشلك إجيايب يف الهنوض باملرأة
الواحية وتعزيز دورها البيي االقتصادي واالجمتايع
واحلريف.

المؤتمر اإلقليمي حول النهوض
بالمنظومات الواحية
ا
م
تنظــم وزارة الشــؤون احملليــة والبيئــة بالتعاون مع البنــك الدويل،
املؤمتر اإلقليمي حــول الهنوض باملنظومات الواحية بمشال إفريقيا
وموريتانيا وذلك مبدينة توزر يويم  17و 18ماي .2019
وهيــدف هــذا املؤمتر خاصة إىل تعزيز التعاون والتنســيق بني دول
املنطقة )تونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا وليبيا ومرص( يف جمال
احملافظة عىل املنظومات الواحية وتعزيز مسامهها يف دمع التمنية
احملليــة مــن خالل االســتخدام الرشــيد لملــوارد الطبيعية وتمثني
املــوروث الثقــايف بالواحات ،مبا يســامه يف تعزيــز دور الواحة يف
تنشــيط احلركية االقتصادية واالجمتاعية وتمنية الســياحة البيئية
من خالل خلق املؤسســات الصغرى وإحداث مواطن الشــغل ودمع
القمية املضافة ملختلف األنشطة واملنتوجات.
وســميكن هذا املؤمتر مــن حتديد األولويات يف جمــال التعاون بني
دول مشــال إفريقيــا وموريتانيــا ،حســب خصوصيــات املنظومات
الواحيــة للك دولة ،باإلضافــة إىل دمع محايها من اآلفات وتأقملها
مــع التغــريات املناخيــة وتطوير ســبل الترصف يف املــوارد املائية،
خاصة املشــرتكة مهنا ،إىل جانب تعزيز التبــادل اآلمن لملنتوجات
الواحية بني الدول.
مكــا هيــدف هذا املؤمتــر للرشوع يف إعــداد وبلــورة برناجم إقليمي
منــوذيج للتمنية املندجمــة للواحات ،باإلضافــة إىل املصادقة عىل
بيان تونس حول الواحات ،والذي جيســم الزتام دول املنطقة بالعمل
املشــرتك من أجل تمنية مســتدامة للواحات مكخزون ثقايف وتمنوي

مشرتك.
وينعقــد امللتــىق اإلقليمي حبضور أكرث من  100مشــارك من دول
املنطقة ،بني كبار املسؤولني وخرباء وممثلني عن لك اهليالك املتدخلة
يف املنظومــات الواحيــة مــن هيالك ومؤسســات حكوميــة وهيالك
حبــث عــيمل باإلضافــة اىل ممثلني عن القطاع اخلــاص واملنمظات
وامجلعيات غري احلكومية والسلط اجلهوية واحمللية.
هــذا ويتضمــن برنــاجم املؤمتر عدة ورشــات عمليــة باإلضافة إىل
معرض املنتوجات املؤسسات الصغرى لتمثني الواحية.
مكــا يمت ،عــىل هامــش املؤمتر تنظــمي الــدورة الثانية جلائــزة ابن
الشــباط لملبادرات املمتزية لتمنية الواحات عىل املســتوى اإلفريي
واملتوسيط.

وفد إعالمي في زيارة ميدانية إلى توزر
أ ّدى وفد إعالمي ،منذ أيام ،زيارة إلى والية توزر لالطالع على ثراء الموارد
الطبييعية ودور الواحات وتثمينها في النهوض بالسياحة اإليكولوجية.
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خبير في التصرف في الموارد الطبيعية لدى البنك الدولي:
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قال الخبير لدى البنك الدولي في التصرف في الموارد الطبيعية ،توفيق بنونة ،إ ّن المشروع الذي تم إطالقه من أجل
تنمية مســتدامة بالوســط البيئي الواحي ،قام على مقاربة تشاركية حملت مشــروعها مجمعات التنمية الفالحية
ومنظمــات المجتمــع المدنــي .ويقوم هذا المشــروع على رؤية ال ترى في الواحات مجرد مســاحات ســقوية ،بل
هي نظرة جديدة ومفهوم أوســع للواحات يعتبرها موروثــا ثقافيا وتاريخيا يجب المحافظة عليه وتطويره ،فالواحة
ليست فقط نخيال بل هي نظام بيئي غني بالمعارف والثقافة والتاريخ.

وشــ ّدد املتحدث عــىل أن يكون املؤمتــر اإلقليمي حول
التمنية بالواحات منتصف هشر ماي اجلاري )أيام 17
و 18و 19ماي(،مناســبة إلطالق "بيــان تونس" وإعالن
الدول املشــاركة إقرار انطالق إجناز املشاريع والتطبيق
الفعيل يف األهشر الثالثة القادمة.

ا
ا

م

م ا
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ا
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مــا يه رؤيتــم يف البنــك العاملــي لملؤمتر
اإلقليمي لملنظومات الواحية؟
البنك الدويل ومنذ تأسيسه يعمل عىل محاية احمليط
والترصف املســتدام يف املــوارد الطبيعية .ومنذ ســنة
 2014أطلقنــا يف تونس مرشوعا حيمل مقاربة جديدة
يف كيفيــة التــرصف التشــاريك يف األنمظــة البيئيــة
املجاورة .وهذا املــرشوع المنوذيج أعى نتاجئا واعدة
يف مــا يتعلق بأمهية املقاربة املعمتــدة .وخالل إعدادنا
النطالق هذا املرشوع أطلقنا مقاربة تعىن باالتصال مع
بلــدان مشــال إفريقيا مبا فهيا موريتانيــا نظرا ألمهية
الواحــات هبذه املناطق ولنحاول مجتيع اجلهود املبذولة
مــن قبل هذه الدول لملحافظة عــىل الواحات وتمنيها
بصفة مستدامة.
مكــا مقنا بنفس الشء مع الــوزارة اليت تعىن بالبيئة

هنا يف تونس وحنن نع ّد م ًعا هذه الندوة حول "التمنية
املستدامة للواحة باملنطقة".
ومنــذ حوايل أســبوع نمظنــا ندوة حتضرييــة لملؤمتر
مكا ســننظم املؤمتــر االقليمي حول التمنيــة بالواحات
منتصــف هشر ماي اجلاري )أيام  17و 18و 19ماي(،
إضافــة إىل تنظمي مؤمتر آخر حــول ذات املوضوع يف
املغرب أواخر هشر جوان القادم.
ولك هذه املؤمترات هتدف إىل توعية الدول ولك األطراف
املعنية والرشاكء حول أمهية التمنية املستدامة يف هذه
األنمظة البيئية.
نعــود إىل النــدوة اليت مت تنظميهــا مؤخرا
مــا يه األهــداف وأبــرز التوصيــات الــيت وقع
استخالصها خالل هذا امللتىق؟
النــدوة التحضرييــة لملؤمتــر االقلــيمي اكنــت هتدف
إىل توحيــد رؤيــة الــدول املعنيــة حول مســالة التمنية
املســتدامة للواحــات .وأنا أعتقد أن لك الــدول مقتنعة
حبساســية هذه األنمظة البيئية وبــرورة العمل وهو
مــا يعين ببســاطة املرور إىل اإلجــراءات وعدم االكتفاء
بالترصحيــات .وحاليــا هذا هو االلــزتام الذي جيب أن

نقوم به .فهذه ليست املرة األوىل اليت يمت خالهلا تنظمي
مؤمترات إقلميية حول الواحات.
ولألســف عندما نرى عــدد املبادرات الــيت مت إطالقها
خبصــوص هذا املوضــوع مث نرى العمل عــىل امليدان،
معا هو مأمول .ولذلك هدفنا
نتبــني أننا ال زلنا بعيدين ّ
اآلن هــو القيــام باجراءات مملوســة ومعرفة كيف نقوم
بتمنيــة حقيقية ملــرشوع إقليمي مي ّكن هــذه الدول من
تدعمي تعاوهنــا واملرور للقيام باســتمثارات يف التمنية
املستدامة للواحات.
لقــد م ّكنت الندوة هذه الدول من توحيد الرؤى والتأكيد
مــرة أخرى أن هــذه األوســاط البيئة حساســة للغاية،
إضافة إىل حبث أســباب عــدم املرور إىل حد اآلن إىل
مرحلــة القيــام باجراءات حقيقية ،وهــذا أمر مهم ،وهو
مــا جيب أن نقــوم به من أجل إجراء فعيل لالســتمثار
واحلصول عىل مرشوع يف التمنية املستدامة للواحات.
قبل اخلوض يف مســألة اإلجــراءات الفعلية
الــيت حتدثــم عهنــا ذكــرت مســألة املقاربــة

التشــاركية ،هل تمشل هــذه املقاربة امجلعيات
واألطراف احلكومية بالرشاكة معم طبعا؟
املقاربة التشــاركية يه ليســت جديدة بــل أطلقت منذ
عدة عقود .والطرف الفاعل هنا ،مه الســاكن احملليون
ومــن ميثلهــم مثــل منمظات املجمتــع املــدين .وطريقة
ترشيكها يف هذه املســألة اكنت خمتلفة ،فعىل ســبيل
املثال املــرشوع األول الذي أطلقناه هنا يف تونس اكنت
منمظات املجمتع املدين الطرف الفاعل حقيقة ،باعتبار
أنّــا مقنــا بإعــداد املرشوع معهــا ويه الــيت بدأت يف
تطبيقه وليســت خمتلــف املصاحل التابعــة للوزارة من
أطلقــت املــرشوع .بل مه مــن قدموا النصــاحئ وطالبوا
بالقيام بتحســينات يف املشاريع اليت مت متويلها ،لكن
مــن محل املــرشوع هنا مه مجمعــات التمنية الفالحية
أو منمظات أخرى مــن املجمتع املدين .والشء اجلديد
الثــاين املتعلــق باملقاربــة التشــاركية هــو معلنا عىل
الوســط البيــي الــوايح ،ومل نعتــرب الواحــات جمرد
مســاحات ســقوية تســتوجب إعادة تأهيل أنمظة الري
عــىل ســبيل املثــال ،لكنــا معلنا عــىل مفهوم أوســع
للواحــات واعتربناها مثال موروثا ثقافيا وتارخييا جيب
احملافظة هيلع وتطويره ،فالواحة لســت فقط خنيال بل
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من أنشطة تربية الطفولة على المحافظة على الواحة في توزر
يه نظــام بيــي غين باملعــارف والثقافــة والتارخي ومن خبلق منتوج حسب احلاجة لبيعه يف األسواق احمللية
الروري تطويره بصفة شــاملة ،وليس بنظرة قطاعية أو العاملية.
لتحســني أنمظــة الري فهذه طريقــة خاطئة وهلذا جيب
هل تتحدثون هنا عىل االقتصاد التضامي؟
التعامل مع الواحة كلك وهذا ما مقنا به.
قبل سنة  2014اكن مهرجان متغزة غائبا ألكرث من  10طبعــا هذا يكون عــرب االقتصاد االجمتايع التضامين
ســنوات وهذا حال الشــبيكة وتوزر .وحنن مقنا بإعادة أو عن طريق بيع منتوجات مبارشة يف األسواق.
إطــالق هــذه املهرجانــات مكهرجــان الفروســية بواحة
يف مقاربتــم الشــاملة للواحــات مــن جانب
أخــرى ومعلنا عىل اجلانب الثقايف وجانب الصناعات
التقليديــة ،مكا معلنا أيضا عــىل اجلانب التكنولويج اقتصــادي وثقايف كيف ميكــن أن يكون خمطط
والنتيجة اكنت أن مرشوعا صغريا بقمية  5مليون دوالر هذه الواحات رؤية مستقبلية يف توزر واملناطق
تقريبا خلق  900موطن شــغل دامئ .وحنن دمعنا عددا املجاورة؟
كبريا من الشــباب الذين اكنوا مستعدين لعبور البحر عندما مقنا بإعداد املرشوع اكن ذلك مبشــاركة الساكن
للذهــاب إىل أوروبــا ومقنــا بتكويهنــم وحتصلوا عىل احملليني ومقنا بتخشيص املشــالك يف الواحات .لكن
هشــادات ،مث مقنا بدمعهم لبعث مشــاريعهم اخلاصة هــذا التخشيص اكن مع هؤالء الســاكن واعددنا معهم
مــا ســامه يف خلق أكرث مــن  400مؤسســة صغرى خمطط التمنية املســتدامة للواحــات وهذا املخطط طبق
والــيت وفرت بدورهــا أكرث من  800موطن شــغل دامئ عــىل أرض الواقــع عرب حامــيل املــرشوع .واملخطط مل
وحنن مل نقم ببعث أنشطة ذات مردودية مادية اكملعتاد ،يمشل فقط اجلانب الفاليح للواحة ،بل مشل اجلوانب
بل معلنا اكرث عىل الطلبات يف األسواق أي حنن مقنا اإلنسانية واالجمتاعية.
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هل اكن متويل هذا املرشوع عرب البنك الدويل نعمــل عىل هذا التوســيع وســيمت عرض هــذا الطلب
عــىل جملس إدارة البنك الــدويل خالل األهشر األربعة
فقط؟
هــذا املــرشوع مت متويله عــرب هبة من صنــدوق البيئة القادمة.
العاملي ونفذ عرب البنك الدويل.
وهل هذا برأيم سيكرس التمنية املستدامة
هناك مسار اكمل يتعلق بكيفية خلقم هلذه عىل أرض الواقع؟
طبعا وحنن اآلن لســنا يف مرحلــة النوايا بل حنن يف
الديناميكية وهذه الرؤية اجلديدة للواحات؟
يف البدايــة مكــا ذكرت مقنا بتخشيــص .لكن ما مقنا مرحلة اإلجناز الفعيل وحنن مل نعد نقول :سنفعل هذا
بــه ال يتطابــق مع الطلــب الذي قدم لنا مــن قبل وزارة وذاك ،بــل بدأنــا حقــا بالفعل احلقيــي .وجيب تعزيز
البيئــة وهذا الطلــب اكن حول إماكنيــة تطوير مرشوع مقاربتــني هامتني ومتاكملتــني ،األوىل تمتثل يف العمل
لصناعــة أمسدة عضويــة من بقايا النخيــل وهو اكن عــىل املســتوى احملــيل والتفكــري عىل مســتوى عام
وشــامل .وحنن مقنا بتطبيق هــذا املفهوم حيث تناولنا
الطلب األويل.
لكــن عندما بــدأت يف البحث حول خصائص الواحات اإلشــاكليات بشــلك مشــويل ومعلنــا عىل املســتوى
التونســية أدركــت أن هناك عدة مشــالك هامة ويه ال احمليل بوضع من يعيش يف هذا النظام مبركز القرار
تتعلــق هبذا املرشوع األ ّويل .ومــن هنا بدأ العمل خللق ومه مــن حيمــل التمنية بأيدهيم أما حنن فنســاعدمه
قناعــات أن املرشوع ال جيب أن يكون لصناعة األمسدة ونساندمه وجيب أن يكونوا مه املسؤولني عن تمنيهم.
العضوية عرب رسلكة بقايا النخيل ،بل مرشوعا مشوليا وهذا هو المنوذج الذي طبقناه.
ليؤكد أننا نستطيع حل اإلشاكلية ،لكن مبقاربة جديدة وبالتــوازي مع توســيع هذه املشــاريع يف تونس ،حنن
وليســت "تشــاركية" بالعبارة فقط بل تكون تشــاركية نقــوم بنفس معليــة نرش هذه املشــاريع يف اكمل دول
بالفعــل .ومكا ذكرت ســابقا ،مقنا بتطوير هذا املرشوع مشال إفريقيا اليت هبا نفس اإلشاكليات.
مــع الســاكن احملليني الذين عربوا عــن رؤيهم لتمنية
إذن ،هــل ســيكون املؤمتــر أيــام  17و 18ماي
الواحــات عــرب طرح الســؤال كيف ترون واحة شــبيكة
أو متغــزة وغريهــا يف العرشين ســنة القادمــة؟ ومقنا مناسبة لعرض لك ما مقم به ولفتح نقاش مع
احلضور؟
بالتطوير هبذه الطريقة.
ويف احلقيقــة لقد وجدنا صعوبات يف اإلقناع باملقاربة حنن ســنقدم برناجم األمعال الذي يرتكز عىل مشاغل
اجلديــدة وهذا طبييع عندمــا نريد التغيري واكن هناك ورؤية التمنية املســتدامة للواحات مبختلف الدول وحنن
أيضا بعض الرتدد .وقد مقنا حبملة اتصالية هامة حول نعمــل بالتوازي عــىل مفهوم مــرشوع التمنية اإلقلميية
هــذا املرشوع يف موقع التواصل االجمتايع فايســبوك الــذي نقــوم بــه برشاكــة مــع مرصــد دول الصحــراء
ويوتيــوب والــشء اهلام أنــه اكنت هنــاك موافقة عىل والســاحل اإلفريي واهلــدف هو الوصــول إىل املوارد
املرشوع والمتش املعمتد من قبل الساكن احملليني .الــيت ميكن توفريها برسعة ،مثــال الصندوق األخر
لملناخ لتعزيز التعاون بني الدول رسيعا .وحنن نســى
ومــن مثــة ،مت التطــرق إىل اآلليــات والعقــود املتعلقــة ألن يكــون يف ختام املؤمتر بيان تونس وبذلك ســيكون
باالســتعامل املناســب لإلماكنيــات الــيت مت توفريهــا هنــاك بيــان آخر ومــن املهــم أن يكون هنــاك بيان من
لك الدول يتضمن إقرار انطالق إجناز التشاريع خالل
والعقوبات املفروضة يف حالة سوء الترصف.
والمسعــة اجليدة هلذا املرشوع جعلت الطلبات تهافت األهشــر الثالثة القادمة ،وهكذا ســننطلق يف التطبيق
أحســت بنوع من الفعــيل ولن تظل جمــرد بيانات عىل ورق تنىس ونعود
علينــا مــن قبــل واحات أخــرى اليت ّ
الغرية بسبب اختيار واحة أخرى ومل يمت اختيارها يه من حديد لتنظمي مؤمترات أخرى.
بالذات.
يعــي أ ّنم تريدون تمثني لك تلك املجهودات
وطريقة املقاربة اكنت مقنعة يف حد ذاهتا ووزارتا البيئة عرب اللقاءات مع احلضور واملرور من الكالم إىل
واالســتمثار والتعــاون الــدويل أرســلتا مطالب رمسية التطبيق الفعيل؟
بأن يمشل هذا املرشوع بايق الواحات التونســية وحنن هذا هو اهلدف ألن لك املشاريع اليت مقنا هبا إىل حد
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موسم جني الرمان في واحة الزارات في قابس

ا
 900م
م 400
م
ا
م 800
م

38

عدد  / 3ماي 2019

اآلن يه أفعال مت تطبيقها .وحنن عىل املســتوى البنك
الــدويل اتفقنا مع الوزير امللكف بالبيئة واألطراف اليت
اجمتعنــا هبا يف بايق الدول ،حيث إنه الزتمنا بالعمل
والتطبيق وليس إلقامة املؤمتر.
ما يه انتظاراتم؟
االنتظــارات يه رؤيــة محلايــة حقيقــة للواحــات ،مثال
يف تونــس لدينــا واحــات تارخييــة موجــودة من مائت
الســنني ويف ترشيعــات مثل ما هو احلــال يف املغرب
يمت اعتبارها مناطق سقوية مثل تلك اليت يف الزراعات
األخــرى .واملقاربة املقرتحــة يه إصدار بيان يعترب هذه
الواحــات موروثــا وطنيا جيب محايتــه وتطويره ،وفكرة
املــوروث التارخيي ،ليســت إلقامة متاحــف ،بل اهلدف
االعــرتاف هبــا مكوروث يف ترشيعــات حتافط علهيا مث
القيــام بأمعال تتعلق بالتمنية اكســتعادة وظائف هذه
النظم البيئة مث حتديد األنشــطة اليت ميكن القيام هبا
لتخفيــف الضغــط عىل الرتبــة والغطــاء النبايت ،مثال
انشــطة تتعلق بالسياحة البيئية أو استعامل الطاقات

املتجــددة بالواحــات مــع القيام بغراســات لـــأصناف
نباتية مقتصدة لملياه.
إذن هناك عدة براجم ميكن القيام هبا مث تطوير التعاون
بــني الــدول حول ســبل محاية هــذه الواحــات من عدة
إشاكليات اكلتصحر والتغريات املناخية.
هــل ميكن القول إن الواحــات ميكهنا تطوير
السياحة البيئة لكن سلطة اإلرشاف أمهلت هذا
اجلانب؟
ليــس حصيحــا ألن وزارة الفالحــة والســياحة والبيئة
والثقافة أي أربعة وزارات عىل األقل ،تدمع هذه املشاريع
وأذ ّكر مــرة أخرى أنّنا اعمتدنا مقاربة تلزم لك األطراف
بــل العمــل معــا ويه األطــراف احلكوميــة ومنمظــات
املجمتع املدين وهذا أمه رشط إلجناح املرشوع.
ومــن اإلشــاكليات الــيت واجهناها يه اعتبــار الواحة
منطقــة فالحية ولذلك ال ميكننا تنظمي مؤمترات إقلميية
دون دعوة لك القطاعات من لك الدول ألن هذه املشاريع
جيــب أن تكــون مدعومــة من لك القطاعــات وليس من
قطاع واحد.

م

دليل إعداد خطط التنمية التشاركية بالواحات التونسية..

ام

أعــ ّدت وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة دليل إعــداد خطط التنميــة التشــاركية بالواحات التونســية المتعلق
بمشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس.
وقــد تم إعداد هذه الوثيقة في اطار مشــروع التصرف المســتدام في المنظومــات الواحية بتونس بدعم من
صندوق البيئة العالمية والبنك الدولي وبرنامج تنمية الغابات ( )PROFOR
وينــدرج الدليل مضن إعداد اســرتاتيجية شــاملة للتمنية
املســتدامة للواحــات التونســية واليت يــمت إجنازها خالل
املرحلــة اإلعداديــة لملرشوع .ويمت اعمتــاد هذا الدليل يف
مرحلــة أوىل إلعــداد خطط التمنيــة التشــاركية اليت يمت
متويلهــا يف إطار املــرشوع .وقد مت اســتمكال إجناز هذه
الوثيقــة اســتنادا إىل اخلــربات املكتســبة مضــن عديد
املشاريع املشاهبة وباالستفادة من األدلة املهنجية اليت مت
إجنازهــا مضن عدد من املشــاريع التمنوية األخرى )عىل
غــرار مــرشوع التمنية الفالحية املندجمة بســليانة املمول
مــن طرف الصنــدوق العاملي للتمنيــة الفاحلية )(FIDA
ومرشوع دمع تنفيذ خطة العمل الوطنية ملقاومة التصحر
) (GIZ, LCD/PANومــرشوع دمع تنفيــذ االتفاقيــة
األممية حــول التغريات املناخيــة ) ، (GIZومرشوع تمنية
املناطق اجلبلية والغابية باجلنوب الغريب التونيس )البنك
الــدويل( ،ومــرشوع الترصف يف املــوارد الطبيعية )البنك
الدويل( ،وغريها..
وتأخــذ املهنجية املتبعة بعني االعتبــار خمتلف املقاربات
املتعلقــة بالتمنية احمللية املســتدامة واســتخدام مبادئ
الرشاكــة مــن أجل التمنية مــع إدراج عديد التحســينات
الروريــة ألقملة هــذه املبادئ واألســس مع اخلصائص
واملمــزيات االقتصاديــة واالجمتاعيــة والبيئيــة والفالحية
للواحــات ،مكــا مت إيــالء عنايــة خاصــة ،عند إعــداد هذا
الدليل ،لملقاربات املتعلقة بالترصف التشــاريك واملندجم
لملــوارد الطبيعية )املقاربة املنظوماتية( إضافة إىل مبادئ
التخطيط القاعدي خاصة عند حتديد احلدود اجلغرافية،
وتنظمي الســاكن والترشيك الفعيل لملتساكنني احملليني
يف جمــال التمنية احمللية ،وتنظمي الرشااكت إضافة إىل
األخذ بعني االعتبار ملشاغل املرأة احمللية.

هذا بالتوازي مع متطلبات الواقع ااجلمتايع والســيايس
التونيس ،يف مرحلة ما بعد الثورة )ديمسرب 2010-جانيف
.(2011
ذات الوثيقــة قدمــت خطــة التمنيــة التشــاركية )( PDP
الــيت متثل نتاجا لعملية ختطيط قاعدي ،تعمل عىل خلق
ديناميكيــة حمليــة للتمنية تمشــل لك األطــراف املتدخلة
)فائت مسهدفة ،هيالك أطراف يف التمنية(.
مكا متثل خطة التمنية التشاركية وثيقة مرجعية للتخطيط،
يمت مضهنا حتديد نتاجئ التخشيص التشاريك والتدخالت
التمنوية النامجة عهنا .مكا متثل الوثيقة املرجع يف جمال
الربجمة الســنوية للتدخالت اليت يتعني إجنازها حســب
ّ
متش تعاقدي.
وهيدف إعــداد خطط التمنية التشــاركية للواحات خاصة
إىل حتسني ظروف العيش لملتساكنني عرب تعزيز البنية
األساســية والنفــاذ إىل خمتلــف اخلدمــات االجمتاعيــة
التمنيــة االقتصاديــة ومن خــالل تطوير مصــادر الدخل
ملختلــف املجموعات ذات املنفعــة بفضل تطوير منظومات
اإلنتاج وخلق األنشطة املدرة للدخل.
مكــا هيــدف اعــداد املخطــط اىل التــرصف التشــاريك
واملنــدجم يف املوارد الطبيعية بالتنامغ مع متطلبات إعادة
تأهيلها واحملافظة عىل املنظومات وطاقاهتا االنتاجية ،مع
ترسيخ ثقافة التمنية احمللية التضامنية ،وخلق رشاكة بني
املجمتعــات احمللية وخمتلف األطــراف واهليالك املتدخلة
يف التمنيــة ،مبــا مي ّكــن من االســتجابة للحاجيــات ذات
األولوية للساكن احملليني وتنامغ التدخالت واالستمثارات
العمومية واخلاصة ،إضافة إىل خلق مناخ مالمئ الستدامة
التدخالت واالستمثارات ،مبا يسامه يف تواصل احلركية.
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م

ا
وأوحضت الوثيقة أن خطة التمنية التشاركية للواحات تتخذ
"جحام براجميا" يتجســم من خالل إعداد اســرتاتيجية
للتمنية والترصف يف املوارد الطبيعية عىل املدى املتوسط
والبعيــد بالفضــاء اجلغرايف ،متثل نظرة شــاملة وحماور
اســرتاتيجية للتمنية والترصف يف املوارد الطبيعية تأخذ
بعني االعتبار الرتابط مع احمليط االيكولويج واالجمتايع
واالقتصادي.
واعتبارا للرتابط الوثيق بني خمتلف املجاالت وامليادين ذات
العالقة بالتــرصف يف املنظومات الواحية عىل املســتوى
الفــاليح واإليكولويج واالجمتايع واالقتصادي والثقايف،
يتعــني أن تشــلك خطة التمنية التشــاركية للواحات إطارا
جامعــا مجليــع التدخالت وللتوجهــات اهلادفة إىل تعزيز
التمنية والترصف املستدمي يف املنظومات .ويمت ،يف مرحلة
ثانية ،تفصيل االسرتاتيجية حسب مكونات وأنشطة ذات
أولويــة ميكن جتســميها وتنفيذها خالل فــرتة زمنية يمت
حتديدها حسب الوسائل املتاحة والقدرات املتوفرة لإلجناز
من طرف اهليلك املنسق لعملية التخطيط.
ويمت إعداد اخلطة إثر تبويب التدخالت حســب أولوياهتا.
ويمت تقيمي درجة األولوية بطريقة شــفافة ومنمظة ،باحرتام
40
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مبادئ اندماج األنشطة يف الزمان واملاكن.
مكــا ســيتعني إجنــاز تقيــمي مرحــيل هلــذه اخلطط يف
موىف الســنة الثانية من تنفيذها قصد إدخال التعديالت
الروريــة علهيا وتقيمي هنــايئ عند اســتمكال التنفيذ.
وهيدف التقيمي الهنايئ إىل حتيني خطة التمنية التشاركية
وتعديل اسرتاتيجية التمنية.
الدليل أشار أيضا اىل أن خطة التمنية التشاركية للواحات
مرتبطــة مع اخلطة اجلهوية للهيئة الرتابية ،وذلك اعتبارا
وأن مســاحات هامــة من الواحات تتواجــد مضن املناطق
املالصقــة للتجمعــات احلريــة ،إضافــة إىل أن عديــد
الواحات تهشد زحفا متواصال للنسيج العمراين ،فيتعني
أن ترتبط خطط التمنية التشاركية للواحات مع املخططات
اجلهوية للهيئة العمرانية وأن تتنامغ معها.
ووفــق ذات الوثيقــة ختضــع خطــة التمنيــة التشــاركية
للواحــات لفــرتة اعدادية ســيمت خالهلا إعالم وحتســيس
األطراف املتدخلة من سلط ،وهيالك جهوية ،ومصاحل فنية،
ومجعيــات ومنمظــات املجمتــع املدين ،مــع حتديد اخلطة
واملهنجية املعمتدة ملساعدة الساكن احملليني إلعداد خطة
التمنية التشــاركية ،مبا يضمن اســتعدادمه لملســامهة
الفاعلة ودمع هذا المتش ،إضافة إىل إعداد برجمة أولية
ملختلف مراحل اإلعداد باالتفاق مع األطراف املعنية.

م

التخشيص التشــاريك وإعداد نظرة اســرتاتيجية لتمنية
الواحة تلهيا مرحلة التخشيص التشاريك حسب املجاالت
وحتديد التدخالت اهليلكية للتمنية االقتصادية واالجمتاعية
والتــرصف يف املوارد الطبيعية حســب املجاالت ،بطريقة
منمظة ومنطقية ،إضافة إىل حتديد املجموعات املسهدفة
بــلك تدخــل .مث يقع إثــر ذلك ،تخشيص معمق حســب
املجــاالت مــع املجموعــات ذات املصلحــة وحتديــد جحم
األنشطة واملوقع اجلغرايف لتنفيذها .ومن مثة سيمت تقيمي
قابليــة التنفيــذ وحتديــد األولويــات .وتعترب هــذه املرحلة
مرحلة مفصلية ،وهتدف إىل تقيمي قابلية تنفيذ األنشــطة
الــيت مت حتديدها عىل املســتويات الفنيــة ،واالقتصادية
واالجمتاعية والبيئية .مكا تمشل املرحلة حتديد مستويات
أولويات اإلجناز بطريقة منمظة وواقعية ،تحمس بإعداد إطار
للتخطيط عىل املستوى الفضايئ والزمين.
عقب تقمي قابلية التنفيذ ستحدد مؤرشات املتابعة والتقيمي
وحتديــد وضعية مرجعيــة يتعني حتديد مــؤرشات هسلة
وموثــوق هبــا ،بطريقة تشــاركية ،من أجــل متكني أعضاء
مجمــع التمنية الفالحيــة وخمتلف اهليــالك األطراف يف
تنفيذ خطة التمنية التشاركية للواحات من وسائل ملتابعة
وتقيمي اإلجنازات وانعاكســاهتا عىل مستوى تنفيذ خطة
التمنية التشاركية بالواحات ،باإلضافة إىل حركية التمنية
املجمتعية والرشاكة.
إثر لك هذه املراحل تمت املصادقة عىل حمتوى خطة التمنية
التشــاركية للواحات ،وذلك هبدف إعــالم اهليالك األطراف
والــرشاكء مبحتوى خطة التمنية التشــاركية للواحات من
أجل استمكال معطيات إضافية ،عند احلاجة ،واملصادقة
علهيــا ،وذلك هبدف مناقشــة طرق مســامههم يف تنفيذ
خطة التمنية واالســتجابة ،بالرسعــة املطلوبة ،للحاجيات
ذات األولويــة الــيت متــت إثارهتــا مــن طرف املتســاكنني
احملليــني ،إضافة إىل حتديد الفــرص واآلليات اإلضافية
للــدمع واملســاندة مع توفــري الدمع والتكويــن واليت ميكن
لملجمتعات احمللية استغالهلا.

وخالل هذه املرحلة من املخطط يمت عقد جلسة معل ،برائسة
ممثل عن اهليلك التنسيي ،مع اهليالك االستشارية عىل
املســتوى اجلهوي ،يتوىل خالهلا املنســق عــرض االطار
العام إلعداد خطة التمنية التشاركية وبعدها االسرتاتيجي
مــع التذكــري بأمه خصائص وممــزيات الواحة املعنية مع
التأكيد عىل إشاكليات التمنية والرهانات واحلاجيات إىل
التدخل.
مكا سيمت حتديد أسس ومتطلبات خطة التمنية التشاركية
واملقاربة املعمتدة إلعدادها وتنفيذها ،إضافة إىل حتديد دور
ومسؤوليات املتدخلني الرئيسيني إلجناح مرحلة التخطيط
التشاريك.
مكــا جتدر اإلشــارة إىل أمهيــة حتديد دور ومســؤوليات
لك من االطراف الرئيســية وحتديــد االجراءات اليت يتعني
اختاذهــا لضــامن مســامههم بطريقــة ناجعــة ،وتكــون
املخرجــات املنتظرة إعداد حمر اجمتاع يتضمن جدول
قيادة إلعداد خطة التمنية التشاركية وخمطط معل يوحض
دور ومســؤولية املتدخلني الرئيســيني .مــع القيام بعرض
تقدميي ووثائق يمت توزيعها عىل املشــاركني )رزنامة أولية
إلعداد خطة التمنية التشاركية ،برناجم أويل.(...
الدليل أشــار أيضــا إىل أنه مضن املخطط ســيمت إعالم
الساكن احملليني بالواحة املعنية هبدف اخلطة والرهانات
املتعلقــة بإعدادها ،واملقاربة واملهنجية املقرتحة ،إضافة إىل
دور أعضاء جمامع التمنية الفالحية واألخشاص-املصدر
يف إعداد وتنفيذ اخلطة.
مكا ســيمت تكوين قاعدة بيانات مشــرتكة بني لك اهليالك
املتدخلــة املعنية بإعداد خطة التمنية التشــاركية للواحات
مبا ميكن من مجع البيانات واملعلومات اهلامة والرورية
إلعداد تخشيص تشــاريك أويل لــدى لك اهليالك اإلدارية
وامجلعيات ومجع التجارب السابقة للك متدخل.
إثر ذلك سيمت مجع البيانات التمكيلية والتخشيص األويل
احمليل هبدف حتســيس أعضاء مجمع التمنية الفاحلية
ام
واألخشاص املصدر بصفة تشــاركية ومجاعية بالوضعية
العامة للواحة مع اســتغالل واســتمكال خمرجات ونتاجئ أمــا املرحلــة اخلتامية فتكون صياغــة وثيقة خطة التمنية
التخشيص األويل التقين واالستفادة من اخلربات واملعارف التشــاركية للواحــات ،وهتــدف املرحلــة إىل متكني مجمع
التمنية الفالحية من وســيلة متكن مــن تعبئة االعمتادات
والتجارب احمللية.
املاليــة الذاتيــة والبحث عن المتويــالت اإلضافية يف إطار
رشااكت مع املصاحل العمومية للدولة ،والرباجم واملشــاريع
ا
املرحلــة السادســة يف املخطط الــيت أوردهــا الدليل يه التمنوية ،واملنمظات وامجلعيات والقطاع اخلاص.
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كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة (*)

م ما

ما
ا ام
ا
م
م ا

م

لقد بينت أشــغال هــذا امللتىق ،الــدمع الذي تلقاه
هــذه املبــادرة مــن طــرف دول املنطقة واســتعداد
اهليــائت اإلقلمييــة واملنمظــات الدوليــة إلجناحها
وهــو ما حيــدو بنا لإلرساع باســتمكال مســارنا
التشــاريك لبلــورة مــرشوع إقلــيمي يأخــذ بعــني
االعتبــار أولويات الهنوض مبنظوماتنا الواحية يف
إطــار مقاربــة إقلميية تعكس األمهيــة االقتصادية
واالجمتاعيــة والثقافية ملنظوماتنــا الواحية كقاطرة
لدمع التعــاون والتفتح وتبادل اخلــربات والتجارب

م م

ما

وجماهبــة التحديات الكــربى وخاصة مهنا العابرة
للحــدود عــىل غــرار التغــريات املناخيــة وتدهــور
األرايض وماكحفة األرضار واآلفات
مكــا تضمنــت أشــغالم تقــدمي أمه املشــاريع
والــرباجم اجلاري تنفيذها بــدول املنطقة واملبادرات
املعلن عهنا يف الغرض )مبادرة اململكة املغربية يف
إطار مؤمتر األطراف مبراكش سنة .(2016
مكا بينت الصبغة االستعجالية لوضع خطة ناجعة
للتدخــل لتقليــص الضغوطات املتناميــة للتغريات

)*( لكمة اختتام أشــغال امللتىق التحضريي لملؤمتر اإلقليمي حول الهنوض باملناطق الواحية بمشال إفريقيا وموريتانيا يوم  10أفريل  2019بتونس.
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املناخيــة والتوســع العمــراين باإلضافة إىل تقلص الواحية.
املوارد املائية وتدهور األرايض واليت اكنت سببا يف مكــا أن تركزي مقاربــة جديدة للزراعــة اإليكولوجية
 Agro-écologieيعتــرب مــن األســس اهلامــة
تدهور املردودية االقتصادية للزراعة الواحية.
للتمنيــة بالواحــات ،يف إطــار احلد من اســتزناف
املــوارد الطبيعية اهلشــة وخاصة مــن املياه والرتبة
ا
م
ا
والتنوع البيولويج ،واليت تعترب شديدة احلساسية
ا
إن ما تهشده واحاتنا من هتديدات جدية يدعونا للتغريات املناخية ببلداننا ،وهو ما أكدمت هيلع خالل
خمتلف الورشات املدرجة جبدول أمعال هذا امللتىق
مجيعا إىل مزيد العمل املشرتك لوضع رؤية
التحضريي.
متنامغة ومتاكملة للتمنية املستدامة للواحات،
رابعــا :إن التعــاون اإلقلــيمي يف جمــال تمنية
حسب خصائص وممزيات لك بلد من بلداننا
الواحــات جيــب أن يكون موازيا ملجهــودات خاصة
بمشال إفريقيا وموريتانيا ،باإلضافة إىل براجم
والــزتام حقيي عىل املســتويات الوطنية من خالل
عىل املستوى اإلقليمي للتعاون وتبادل اخلربات
تعزيز األطر املؤسساتية والترشيعية الكفيلة بضامن
والتجارب الناحجة مع التأكيد عىل رضورة بناء
التمنية املندجمة واملســتدامة بالواحات ،وميكن يف
برناجم التعاون املشرتك انطالقا من األسس
إطار التعاون اإلقليمي االســتفادة من جتارب الدول
والتوجهات التالية:
املعنية والعمل عىل تعمميها وتطويرها
أوال :االستئناس بالتجارب املنجزة واستخالص
ي
ا
ا
م
الــدروس املفيدة من تنفيذها ،لتكــون نقطة انطالق
ام
م ا ا
لربناجمنا احلايل اإلقليمي،
ثانيا :االســتغالل األمثل لنتاجئ البحث العيمل إن استمكال املســار اإلعدادي للربناجم اإلقليمي
واخلــربات بــدول مشــال إفريقيــا وموريتانيــا ،مع يعد جتســميا اللزتام تونس يف هذا املجال ،ونقرتح
تطويعهــا يف جمــال تمنية الواحــات ودمع التكوين يف هذا الصدد اخلطوات العملية يف هذا الشأن:
لفائدة الفاعلني الواحيني ،ملزيد إكساء هذه البحوث أوال :صياغــة وثيقــة أوليــة شــاملة مبنيــة عىل
الصبغــة التطبيقيــة والعمليــة مــع تمثــني جــدي نتاجئ أشغالم تتضمن املجاالت االسرتاتيجية ذات
لملعارف واملهارات التقليدية واحملافظة علهيا عىل األولوية لتطوير الواحات ،واعمتادها كنقطة مرجعية
غــرار الطــرق التقليدية لتقســمي امليــاه بالواحات ،للخطــوات اإلعداديــة املســتقبلية ،وتكويــن شــبكة
والتقنيــات الزراعيــة املتوارثــة واحلــرف التقليديــة خرباء تتوىل املسامهة الفعلية يف مناقشة خمتلف
الوثائق الفنية اإلعدادية.
املمزية للواحات وغريها،
ثالثــا :التأكيــد عــىل تمنية الواحــات ،يف إطار ثانيــا :تنظــمي مؤمتر إقلــيمي بإحــدى املناطق
مقاربــة منظوماتيــة مندجمــة ترايع تاكمــل البعد الواحية باجلنوب التونــيس ،خالل النصف الثاين
البيي واالقتصــادي واالجمتايع والثقايف ،وجتعل مــن هشــر مــاي  2019حبضــور الــوزراء امللكفني
متســاكين املنظومة الواحية من النســاء وشــباب ،بالبيئــة والزراعة وبالتنســيق معهم لتحديد موعده.
مســامهني فاعلــني يف حتديــد الــرباجم وتنفيذها مكا أعول عىل دمع ومســاندة احتاد املغرب العريب
ومتابعهــا وتقيميها ،وأول املســتفيدين من لك ما وجامعة الدول العربية لضامن مشاركة ممتزية عىل
تتيحه الواحة من فرص لالستمثار وخلق املؤسسات مستوى أحصاب القرار يف هذا املؤمت ر.
ثالثا :دعوة مركز الصحراء والســاحل ،باعتباره
الصغرى والتشغيل
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن التنامغ والتاكمل اجلغرايف هيئة تنفيذية إقلميية لصندوق التأقمل مع التغريات
واحلضــاري والثقــايف واالقتصــادي بــني الواحــة املناخيــة والصنــدوق األخر لملنــاخ للرشوع يف
وحميطهــا العمــراين والطبيــيع وخاصــة منظومة إعــداد الوثائــق األوليــة للربناجم اإلقلــيمي للتمنية
املــرايع املتامخة للواحــة يعترب ،يف نظــري ،عامال املســتدامة للواحات ،انطالقا مــن نتاجئ أمعال هذا
هامــا للنجــاح ،من خــالل اعمتاد مفهوم املشــاهد امللتىق.
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ا ا

ا
ا
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قــال الخبير فــي البيئة نبيل حمــادة ،إ ّن على البلــدان المغاربية مزيد
إحــكام التصرف في المــوارد المائية عبر مزيد االســتثمار في الحصاد
والتصــرف فــي الموارد الســطحية والجوفيــة وكذلــك العمل على
التصرف فيها بكل إحكام.
وأشار المتحدث في حوار أجرته معه مجلة "البيئة نيوز" إلى أ ّن مرصد
الصحــراء والســاحل عمل على إرســاء آلية تشــاور لنظــام طبقات
الميــاه الجوفية في الصحراء الشــمالية التي تتقاســمها ليبيا والجزائر
وتونس .وهي اآللية الكفيلة بتكريس إدارة شفافة ومتوازنة لهذه
الموارد المائيــة ،كما يعمل المرصد تقديم الدعم للدول التي تعاني
من ندرة المياه..
بإجياز من هو مرصد الصحراء والساحل؟
هــو منمظــة حكوميــة دوليــة ذات بعــد إفريي.
تأسســت ســنة  1992ويه موجــودة بتونــس
العامصــة منذ ســنة  .2000عــدد أعضاءها اليوم
 45موزعــني بــني  25دولــة إفريقيــة و  7منمظــات
شــبه إقلميية متثــل رشق أفريقيا ومشاهلا وغرهبا
ومنمظــات غري حكوميــة عاملــة يف إفريقيا .ويعد
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ا

املرصد هيــكال مرنا يضم فريقا متعــدد الثقافات
ومتعدد التخصصات يقدم مسامهة نوعية لضامن
الترصف املســتدام يف املوارد الطبيعية والتخفيف
من آثار تغري املناخ يف أفريقيا.
يتواجــد املرصــد كعضــو مراقب عىل مســتوى
اتفاقيــات ريــو الثــالث )ماكحفة تدهــور األرايض
وتغري املناخ والتنوع البيولويج(.
مكــا أن مرصــد الصحــراء والســاحل قــد مت
اعمتــاده كواكلــة تنفيــذ اقلميية لصنــدوق التأقمل
مع املنــاخ وللصنــدوق األخر لملنــاخ ومها أمه
آليتني ماليتني لدمع الدول السائرة يف طريق المنو
ملجاهبــة التغريات املناخية واحلد من انعاكســاهتا
السلبية احملمتلة.
وتتلخــص مهام املرصــد يف دمع الدول األعضاء
يف حــل املشــكالت املتعلقــة بالبيئــة وبالتــرصف
املستدام يف املوارد الطبيعية.
مــا يه أمه التحديات البيئيــة املطروحة
حاليا باملنطقة؟
تواجه القارة االفريقيــة معوما ومنطقة الصحراء
والســاحل حتديــدا ،العديد من التحديــات البيئية
لعل أمهها تدهور وتناقص املوارد الطبيعية  :املوارد
املائية والرتبة والغطــاء النبايت باإلضافة إىل عامل

التغريات املناخية اليت أصبحت واقعا نعيشه ونملس
تأثرياته الســلبية من خالل تواتر الظواهر القصوى
كفرتات اجلفــاف الطويلة والفيضانــات واحلرائق..
ومن الطبييع أن تسامه الوضعية يف تأزمي الوضع
االجمتايع واالقتصادي لشــعوب ودول املنطقة وهو
ما يولد اشاكليات كربى اكهلجرة والزناعات وغريها.
هذه التحديات يقابلها نقص يف الطاقات واملعارف
والسياســات والرباجم اخلاصة بالترصف فهيا إىل
جانــب حش املــوارد املالية ما يزيد من اســتفحاهلا
بنســق يفوق بكثري نسق التدخالت واألنشطة اليت
تنفذها خمتلف األطراف.
كيف يتدخل املرصد عىل مستوى املنطقة؟
مرصــد الصحراء والســاحل منمظــة اقلميية يف
خدمــة أعضاهئا ويه تعمل لملســامهة يف اجياد
احللــول الفنيــة وتصور الرباجم واملشــاريع ملعاجلة
بعــض الظواهــر واالشــاكليات البيئيــة إىل جانب
البحث وتهسيل احلصول عىل المتويالت الرورية
)يف شــلك هبــات( من قبــل آليات المتويــل املتاحة
كصنــدوق البيئة العاملية وصندوق التأقمل مع املناخ
والصندوق األخر لملناخ.
مكــا يتــوىل املرصد كذلك القيــام مبتابعة ورصد
املــوارد الطبيعيــة عرب آليــات ومــؤرشات ومقاربات
عملية.
شــاركم يف فعاليات الورشة التحضريية
لملؤمتــر اجلهــوي حــول تمنيــة الواحــات
بمشــال إفريقيــا وموريتانيــا ،كيــف تــرون
احللــول الفنية واملالية ملعاجلة اإلشــاكليات
البيئية لملنظومات الواحية؟
تمتــزي منطقة مشــال إفريقيا بتنــوع منظوماهتا
الطبيعيــة وخاصــة الصحراويــة مهنــا عــىل غرار
املنظومــات الواحية اليت تتــوزع بطريقة متفاوتة بني
دول مشال افريقيا.
يف ظــل تواجدهــا باملناطق الصحراويــة اجلافة،
تلعب هذه الواحات دورا مهام يف احلياة االجمتاعية
لملتســاكنني احملليني ومصدرا للرثة والرزق ألغلب
الساكن الواحيني.
غــري أن عديــد العوامل ســامهت يف تدهور هذه
املنظومات بشــلك مســمتر لعل من أمههــا تدهور
املوارد املائية مكا وكيفا والتوسع العمراين واإلحداث
الفوضــوي للواحــات واالعمتــاد عــىل أصناف دون
أخــرى والتخــيل التدرجيــي عىل الطوابــق الواحية

فضال عن التغريات املناخية مكا سبق وأن ذكرت.
ورمغ أنــه مت تصور واعمتــاد العديد من املبادرات
والــرباجم واملشــاريع اهلادفــة إىل محايــة الواحات
وتأهيلها عرب احلد من العوامل والهديدات املسلطة
علهيــا غري أن النتــاجئ اكنت دون املأمول ألســباب
متعددة من بيهنــا قلة اإلماكنيات املادية ونقص يف
اخلربات الفنية.
ومن هذا املنطلق جاءت فكرة بلورة مرشوع جهوي
يمشل منطقة مشال إفريقيا وموريتانيا وهيدف إىل
إجياد حلول مســتدامة للهنوض باملشــاهد الواحية
باملنطقــة وخاصــة أقملهــا مــع التغــريات املناخية
حارضا ومستقبال.
ويف هذا الســياق تولــت وزارة الشــؤون احمللية
والبيئة بالتعاون مع البنك العاملي تنظمي ورشة معل
حتضرييــة بتــارخي  10و  11أفريــل  2019بتونــس
حبضــور ممثلــني مــن القطاعــني العــام واخلاص
واملجمتع املدين وذلك متهيدا لملؤمتر اجلهوي املزمع
عقده يويم  17و  18ماي  2019بتوزر.
وخــالل الورشــة املذكــورة تــداول احلضــور أمه
االشــاكليات الــيت تعــاين مهنــا املشــاهد الواحية
واقــرتاح احللول الفنيــة واملالية لتجاوزها .وبناء عىل
املقرتحــات والتوجهــات الــيت تقــدم هبــا احلضور،
تــوىل مرصد الصحراء والســاحل صياغة اخلطوط
العريضة ملرشوع اقليمي حول الواحات وأقملها مع
التغريات املناخية يمتحور حول  3مكونات رئيســية
ويه  :املعاجلــة املؤسســاتية والترشيعيــة ،تدعــمي
تأقمل املنظومات واملتساكنني احملليني مع التغريات
املناخية وتقوية القدرات واالتصال والتوعية.
وقــد الىق هــذا املقــرتح قبــول خمتلــف األطراف
املشــاركة ومــن املؤمل أن يمت عرضــه جمددا بأكرث
تفاصيل خالل املؤمتر القادم.
ما يه الغاية من اعمتاد املقاربة اجلهوية/

اإلقلميية ملعاجلة القضايا البيئية عىل غرار
مقــرح املرشوع اإلقليمي حول الواحات الذي
تقدمم به؟
اعمتــاد املقاربة اجلهوية هلا عديد االجيابيات من
بيهنا أن :
 التعامــل مــع القضايــا املشــرتكة يف املنطقــةومضان تبادل التجارب واملعطيات،
 مضــان رحبيــة وجناعــة الــرباجم واملشــاريعواإلجراءات ،
 -تعزيز هنج النظام اإليكولويج ،
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 جتنــب التفتــت واحــرتام ســالمة املناطــقاإليكولوجية والنظم اإليكولوجية ،
 احلفاظ عىل موارد عيش الساكن عرب احلدود،فهناك العديد من االشــاكليات والتحديات البيئة
الــيت ميكــن معاجلها إال يف إطــار مقاربة جهوية
اكألفــات واألمــراض )أمــراض البيــوض وسوســة
النخيل امحلراء واجلراد.(...
مكــا أن أغلــب آليــات المتويــل أصبحــت حتبذ
متويــل املشــاريع والــرباجم اجلهوية عــىل الوطنية
حىت تضمن أكرث جناعها وجناحها.

م
م

ا
ا
م
م

ا م
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ا
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مــا يه احللــول اليت تويص هبــا البلدان
يف املنطقة املغاربية ملواجهة ندرة املياه؟
املوارد املائية حتتــل صدارة اهمتام املرصد نظرا
ألمهيهــا وندرهتــا يف املنطقة .ولعل مــن املبادرات
اليت جنح مرصد الصحراء والساحل يف املسامهة
يف جــوان  2008إرســاهئا يه "آليــة التشــاور
لنظام طبقات املياه اجلوفية يف الصحراء المشالية
) "(SASSوالــيت تتقامسها لك من ليبيا واجلزائر
وتونس.
وهذه اآللية الفريدة عىل املستوى االفريي سامهت
يف تكريس إدارة شفافة ومتوازنة هلذه املوارد املائية
واملقــدرة حبــوايل  30ألف مليار مــرت مكعب عىل
مساحة تناهز  1مليون لكم مربع .ويواصل مرصد
الصحراء والســاحل سعيه إىل تقدمي الدمع للدول
األطراف اليت تعــاين من ندرة املياه إلجياد احللول
واملــوارد من أجل جتســمي سياســتاها املائية عىل
املستوى الوطين أو االقليمي.
وحنــن نعيــش حاليا طلبــا مزتايدا عــىل املوارد
املائية لغايات صناعية وحرية وسياحية وخاصة
فالحيــة ،فإنه حري بالبلــدان املغاربية مزيد إحاكم
التــرصف يف هذه املوارد عرب مزيد االســتمثار يف
احلصــاد والتــرصف يف املوارد املائية الســطحية

واجلوفيــة وكذلــك العمل عىل التــرصف فهيا بلك
إحاكم.
مكــا ميكــن يف عديــد مــن احلــاالت الرجــوع
واالســتنجاد مبعــارف وتقاليــد أجدادنــا يف هــذا
الســياق عىل غرار املواجل اليت اكن ال خيلو مهنا
أي بيت.
كيــف يرافق مرصــد الصحراء والســاحل
البلدان وال سميا تونس للوصول عىل أموال
املناخ؟
مرصد الصحراء والســاحل معمتد كواكلة تنفيذ
إقلميية من قبل صندوق التأقمل مع املناخ منذ سنة
 2013و مــن قبل الصندوق األخر لملناخ ســنة
 2017ويه أمه آليات متويل املناخ حاليا.
وقــد ســاعد املرصــد عــدة دول أعضــاء عــىل
احلصــول عىل متويالت مــن قبل هذه اآلليات عىل
غرار أوغندا وبوركينافاســو والنيجر والبنني وليببا.
أمــا بالنســبة لتونس فقــد توىل املرصــد ،بصفته
رشيك تنفيذ ،بالتنسيق مع مصاحل وزارة الشؤون
احمللية والبيئة احلصول عىل متويل يف شلك هبة
لمتويــل "الربناجم التأهييل لمتويــل املناخ من قبل
الصنــدوق األخر لملناخ" وهــو برناجم مكن من
وضع هيئة وطنية معينة وإعداد عدد من الدراسات
التأهيليــة مثــل إدماج القطاع اخلــاص إىل جانب
براجم للتكوين ودمع القدرات والتوعية لدى خمتلف
الرشاحئ .وسيسامه هذا الربناجم يف بلورة وثيقيت
مرشوع يف جمايل الصحة والفالحة سيمت يف وقت
الحق للمتويل من قبل الصندوق األخر لملناخ.
مكا صادق الصندوق األخر لملناخ مؤخرا عىل
متويــل اجلزء الثاين مــن هذا الربناجم بقمية تناهز
 300ألــف دوالر أمريــي ســتخصص كذلك لدمع
القــدرات الوطنية حىت تمتكــن من النفاذ بالصورة
املثىل للمتويالت اليت يتيحها هذا الصندوق.
وجيــدر التذكري أن املرصد قد أعلن عن فتح باب
تقــدمي املشــاريع " "appel à projetsللصنــدوق
األخر لملناخ مع هناية ســنة  2018حيث جيري
حاليا تقيمي وفرز حوايل  36مقرتح مرشوع تقدمت
هبــا خمتلــف الــدول األعضــاء مبــا فهيــم تونس.
وســيتوىل املرصد متابعة هذا املســار بلك مراحله
حــىت احلصول عــىل المتويالت املطلوبة بالنســبة
لملشاريع اليت سيمت قبوهلا من قبل الصندوق.

ا

مرصد الصحراء والساحل:

ا

ا

م

م

ا

تمتثل املهمة الرئيسية لملرصد يف دمع الدول األعضاء
يف حل املشكالت املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية.
أما أمه املواضيع الرئيســية اليت يتناوهلا املرصد فهي
أساسا:
الرصــد البيي ،وإدارة تشــاركية لطبقات املياه اجلوفية
العابرة للحدود ،واإلدارة املتاكملة لملوارد املائية ،وتقدمي
الــدمع لتنفيــذ االتفاقيــات البيئيــة متعــددة األطراف،
والتكيــف واملرونة مــع تغري املناخ لملتســاكنني واملوارد
الطبيعية ،واالنتقــال إىل االقتصاد األخر ،واحلد من
خماطر الكوارث.

رصد ومتابعة ميدانية لحالة الموارد الطبيعية بموريتانيا
شارك مرصد الصحراء يف فعاليات الورشة التحضريية
لملؤمتــر اجلهوي حول تمنيــة الواحات بمشال إفريقيا
وموريتانيــا الذي انعقد بتونس العامصة يويم  10و11
أفريــل  2018بصفتــه هيكال إقلمييــا يف خدمة الدول
األعضــاء يف جمال رصــد ومتابعة املنظومــات واملوارد
الطبيعيــة واملســامهة يف إجياد احللــول الفنية واملالية
ملعاجلة اإلشاكليات البيئية بلك أبعادها.
مكا سيشــارك ملرصــد يف املؤمتر اإلقلــيمي للهنوض
باملنظومات الواحية الذي سينعقد مبدينة توزر يويم 17
و 18ماي  ،2019باعتباره دامعا ومســاندا هلذه املبادرة
اهلادفة إىل احملافظة عىل املنظومات الواحية.
ويشــار إىل أنّ مرصــد الصحراء هــو منمظة حكومية
دولية ذات بعد إفريي ،مت إحداثها ســنة  1992ومقرها
تونس منذ عــام  .2000تضم  45دولة ومنمظة أعضاء
ويمشل تدخلها  25دولة إفريقية .واملرصد عضو مراقب
عىل مســتوى اتفاقيــات ريو الثــالث )االتفاقية األممية
ملاكحفة التصحر واالتفاقية االطارية األممية لتغري املناخ
واالتفاقية األممية للتنوع البيولويج(.
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البلــدان اإلفريقيــة :اجلزائــر ،البنــني ،بوركينا فاســو،
الاكمــريون  ،الرأس األخر  ،ســاحل العاج ،جيبويت،
مــرص ،إريرتيا ،إثيوبيــا ،غامبيا ،غينيا بيســاو ،كينيا،
ليبيا ،مايل ،املغرب ،موريتانيا ،النيج ر ،نيجرييا ،أوغندا،
السنغال ،الصومال ،السودان ،تشاد وتونس.
البلــدان غري اإلفريقيــة :أملانيا ،بلجياك ،كندا ،فرنســا،
ايطاليا ،ليكمسبورغ وسويرسا.
املنمظــات :الواكلة اإلفريقية للحــزام األخر )APG-
 ، (MVمركــز اإلجراءات واإلجنازات الدولية )، (CARI
اللجنة املشرتكة بني الدول ملاكحفة اجلفاف يف الساحل
) ، (CILSSجلنــة حــوض حبــرية تشــاد )، (LCBC
جممتع دول الســاحل والساحل ) ، (CENSADاملركز
اإلقليمي لالستشــعار عن بعــد يف دول مشال إفريقيا
) ، (CRTEANالبيئة وتمنية العامل الثالث )،(ENDA
منمظة األمم املتحدة لألغذيــة والزراعة ) ، (FAOاهليئة
احلكومية الدولية للتمنية ) ، (IGADشــبكة الســاحل
للتصحر ) ، (RESADاحتاد املغرب العريب )(UMA
 ،اتفاقيــة األمم املتحــدة بشــأن التصحــر )UNC-
 ، (CDمنمظــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعــمل والثقافة
).(UNESCO

ا
ا
سامه املرصد منذ إحداثه يف:
 حتسني معرفة األوساط الطبيعية لملحافظة عىل الرتبة عرب :الدراسات املواضيعية ،تصممي قواعد البيانات التقنية)الدراســات التلخيصية الوطنية واإلقلميية ،األدلة الفنية ،األطالس ،وحدات التدريب ،وثائق اإلرشــاد والتوعية  .(...منذ

ما يقرب من  20عا ًما ،مت إنتاج أكرث من  2000وثيقة ودراسة ...
 تعبئــة املــوارد املاليــة إلقامــة املشــاريع املتعلقة بالتــرصف يف األرايض واملياه بدمع من اجلهــات املاحنة الوطنيةوالدولية .مت إىل حد اآلن تعبئة حوايل  50مليون يورو لصاحل دول منطقة الساحل والصحراء.
 تهسيــل وصول البلدان واملؤسســات األفريقية إىل موارد متويل املنــاخ ،تبعا العمتاد املرصد كواكلة تنفيذ إقلمييةمن قبل صندوق التأقمل ) سنة (2013والصندوق األخر لملناخ )سنة.(2017
 تركزي آليات تشاورية إلدارة موارد املياه اجلوفية املشرتكة الصحراوية المشالية )) (SASSاجلزائر وليبيا وتونس(و ) Iullemeden-Taoudeni-Tanezrouftاجلزائر والبنني وبوركينافاسو ومايل وموريتانيا والنيجر ونيجرييا(.
 التنظــمي الســنوي للعديــد من دورات بناء وتدعــمي القدرات حول مواضيع ذات صلة باملياه والبيئة .وقد اســتفادتاملؤسســات األفريقية الرشيكة من تدريب حوايل  1500بني إطارات وفنيني .مكا شــارك الســاكن احملليون وتالميذ
املدارس يف عدة دورات ختص التوعية البيئية.
 استقبال منتظم لملرتبصني اجلامعيني ، -تعزيز البعد اجلندري ) (genreيف خمتلف األنشطة.

ا ا

ا

طور املرصد مفاهمي ومهنجيات للرصد البيي وإدارة املوارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ حول براجم "األرض"
و "املياه" و "املناخ" لتعزيز الترصف املستدام يف املوارد الطبيعية يف إفريقيا.

ويضم املرصد عدد من اخلرباء واملختصني يف جمال االستشعار عن بعد ورمس اخلرائط واملتابعة والتقيمي.
مكا سامه املرصد يف اجياد المتويل وتنفيذ عدد من الرباجم واملشاريع سامهت بشلك فعال يف تقدمي حلول وطنية
وإقلمييــة ودوليــة للتحديات البيئية املطروحة .ويمت متويل هذه املشــاريع عن طريــق اهلبات والتربعات من قبل آليات
المتويل عىل غرار صناديق متويل املناخ املذكورة سلفا إىل جانب مسامهات الدول األعضاء واملنمظات والرشاكء.
وعىل غرار جل املنمظات الدولية العاملة يف املجال البيي ،وســعيا إلضفاء النجاعة واحلومكة والشــفافية ،وضع
املرصــد عــدد من السياســات اليت هتم أساســا  :التبليــغ ومقاومة الغش ،اجلنــدر ) ،(genreالسياســة البيئية
واالجمتاعية وسياسة الشفافية.
يشارك مرصد الصحراء والساحل بكثافة يف
خمتلف املؤمتــرات واحملافــل الدولية الكربى
عىل غرار مؤمترات األطراف لالتفاقيات البيئية
لملسامهة يف التعريف بالتحديات الرئيسية
الــيت تواجه املنطقة والدول األعضاء يف عالقة
بالبيئــة واملــوارد الطبيعيــة واقرتاح ومناقشــة
احللول والتوجهات املمكنة.

إعداد وتقديم حكايات للناشئة حول المحافظة على الموارد المائية
عدد  / 3ماي 2019
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ي

السياحة اإليكولوجية في تونس..
م
ا
ا
الخبير في الموارد المائية

ترتبــط الســياحة البيئيــة بالســياحة الخضــراء وهي واحدة من أشــكال
الســياحة المســتدامة ،التي ترتكز أكثر على اكتشــاف الطبيعة كالنظم
اإليكولوجية ،ولكن أيضا النظم الزراعية والسياحة الريفية الخ )...وكذلك
البيئة الحضرية (الحدائق البيئية ،المساحات الخضر اإليكولوجية ،المحميات
الطبيعية الحضرية وغيرها.
وتمشل السياحة البيئية مجيع األنشطة السياحية اليت
متارس يف البيئة الطبيعية وهو مبدأ السياحة املستدامة
الــيت تندرج مضن مبــادئ اح رتام البيئة واملســامهة يف
تمنية االقتصاد احمليل .إىل جانب الســياحة اخلراء،
تركز الســياحة البيئية بشلك أكرب عىل اكتشاف البيئة.
وقد ظهر مصطلح السياحة البيئية منذ مطلع مثانينيات
القــرن املــايض ،وهو مصطلح حديث نســبيًا حيث جاء
ليعــرب عن نــوع جديد من النشــاط الســيايح الصديق
ّ
للبيئــة ،الــذي ميارســه اإلنســان ،حمافظًا عــىل املرياث
الطبيــيع واحلضاري للبيئة اليت يعيــش فهيا ،وميارس
فهيــا نشــاطه وحياتــه ،وهو يف هــذه املامرســة ليس له
احلرية املطلقة ،بل هو مســول ايضا عىل ما يفعله فهو
اذا يعيش يف إطار املعادلة وقد سامهت امجلعية الدولية
للسياحة البيئية
)The International Ecotourism Society :

 (TIESيف وضــع املبادئ األساســية اليت ترتكز علهيا
ويه:
• التقليــل مــن اآلثار املاديــة واالجمتاعية والســلوكية
والنفسية للسياحة عىل البيئة ولك ما يرتبط هبا.
• املشاركة يف الويع بالقضايا الثقافية والبيئية لملوقع
الذي متت زيارته.
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• تقدمي جتارب إجيابية للزائر وللساكن املضيفني.
• توفري المتويل املبارش الالزم للحفاظ عىل البيئة.
• توليد فوائد اقتصادية للساكن احملليني.
• ترشيــك الزائــر واطالعه عــىل القضايا السياســية
واالجمتاعية والبيئية للبلدان اليت متت زيارهتا.
• بلورة تصورات جديدة ملعدات اســتعامل ذات التأثري
االجمتايع والبيي املنخفض.
االعرتاف باحلقوق واملعتقدات الدينية لملجمتعات احمللية

ي

والعمل معهم بشــلك تعاوين لتعزيز عوامل تأصيلهم يف
حميطهم.
فبعــد ظهــور هــذا املصطلــح "الســياحة البيئيــة" يف
السبعينيات ،فمت حتديثه وربطه مبفهوم التمنية املستدامة
يف عام  1992عىل أهنا "شلك من أشاكل السفر املسؤول
يف الفضاء الطبييع من أجل املســامهة يف محاية البيئة
ورفاهية الساكن احملليني" .إ ّال أن السياحة اإليكولوجية ال
ختلو من بعض اإلشاكليات ،اكلتدفق اهلائل للسياح إىل

األماكن الطبيعية اليت تستنفد أحيانًا النظم البيئية اليت
يفرتض أن محتهيا.
أمــا يف تونس ،فقد قامت وزارة الشــؤون احمللية والبيئة
ســنة  ،2009بدراســة اســترشافية حــول تمنيــة قطــاع
السياحة االيكولوجية وذلك لضبط اخلطوط االسرتاتيجية
الكــربى لتمنيــة هــذا القطاع .وقــد أفضت هذه الدراســة
اماكنيــة ان يتبوأ هذا القطاع ماكنة هامة مضن النســيج
االقتصــادي الوطــين باعتبــار املخزون العــامئ للبالد من
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ي
املقومات االساسية لنجاحه.
ومــن أمه العوامل الــيت ميكهنا إجناح هــذا القطاع ىه
الواحة باجلنوب التونيس.

ا
ا

ا

فالواحــة ،هذا املهشد املنفــرد ،يرتبط ارتباطا وثيقا بعمل
اإلنسان الذي من خالل االستخدام احلكمي لملياه واالرض
اوجــد نظامــا بيئيا يعــود تارخيــه ايل قرون مــن الزمن
سامهت يف ظهور مساحات كبرية نسبيا من النباتات يف
مناطق قاحلة واليت اكنت العنرص األســايس يف تثبيت
الســاكن يف حميطها .مكا أهنــا ملجأ للحيوانات الغنية
بالثدييــات الصغــرية والزواحف ،الرخويــات واحلرشات،
واحليوانــات املرتبطــة هبــا ،واملعروفــة حــىت اآلن ،لتكون
ملجئ ملعظم الطيور املهاجرة شــتاء عرب الصحراء وذات
االهمتــام الدويل .باإلضافة إىل قرب البحر ،واحات قابس
مثال لتشــلك املناخ احمليل املالمئ مــع املناظر الطبيعية
اســتثنائية .فالواحــة يه ذلك املاكن الــذي يمتزي بوجود
جشر النخيل ،والذي ميثل عنرص استقرار اجمتايع يمت
من خالهلا تنظمي صريورة النظام البيي بأمكله.

ا

م
ا م
ا

ا
ا ا
ا
ما
ا
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لقد ظهر يف الســنوات األخــرية اجتاه يرتكز عىل لتمنية
الســياحة املجمتعيــة أو الســياحة البيئيــة يف املناطــق
الواحية .هذا االجتاه يرتكز عىل االستجاب ًة للطلب الداخيل
واخلاريج وقد أطلق بعض الســاكن مشاريع مبتكرة من
خالل إعادة تأهيل املنازل يف املدينة القدمية لوضعها يف
خدمة السياحة احملرتمة للبيئة ولعادات وقمي املجمتعات
الواحية املضيفة .وقد جعلت هذه املبادرة ظهور مشــاريع
أخرى رضورة من أجل جتنب الوقوع يف الرداءة ،فقد حان
الوقت لتنظمي وتأهيل هذا النوع من السياحة اليت ميكن
أن حتقق ماكسب لملنطقة وللنشاط االقتصادي احمليل،
وذلــك بتحســني البىن التحتية لضــامن النظافة النوعية
للخدمات يف الســكن األسايس للجميع يف هذه املنطقة
اجلذابة من اجلنوب التونيس املتامخ للصحراء.
وعــىل الرمغ من أن قيــاس الفوائــد االقتصادية الناجتة
عــن الســياحة يف الواحــات ال يــزال بعيد املنــال ،نظرا
لتعقيد اخلدمات السياحية ،ولفهم املسامهة االقتصادية
هلذا النشــاط ،ميكننا أن منزي بني العديد من األنشــطة،
مثــل التوظيف املبارش ،والســكن ،والنقل املقدر للســاحئ
لزيــارة الواحة متثل هــذه اخلدمات مصــدرا هاما لدخل
للســاكن ،وأحصــاب املطــامع والنقــل واألســواق الــيت
تمتركــز أساســا يف مراكز الواحة .جيــب أال نغفل عىل

مســألة األثر االقتصادي احلقيي للســياحة البيئية يف
الساكن احملليني من هذه الواحات ،وباإلضافة إىل ذلك،
يمت تســويق املنتج الســيايح الوايح حتــت دائرة تضم
لك القطاعــات االقتصادية املنتجــة واخلدماتية باجلنوب
التونــيس )الواحــات اجلبليــة والصحراويــة(  ،وهذا هو
ما يقوي طبيعة الســياحة الواحية وتأثريها عىل التمنية
احمللية.
ويف بعــض األحيــان هنــاك عوامل خارجيــة مثل واكالت
األســفار ومنمظي الرحالت الســياحية تســامه يف ترك
هامــش صغري للــرحب للســاكن احملليني .معومــا ،فإن
التداعيات االقتصادية للســياحة الواحية ،ميكن أن تكون
عنــرص ثــراء حمليــا ،وال يقترص عىل خنبة مــن التجار
ورشاكت الســياحة ،الــذي يشــلك خطــرا يف حــد ذاته
بالنسبة إىل مستقبل هذا القطاع .وقد يسامه يف قضية
إدارة امليــاه باجلنــوب الذي يعاين من حش املياه بســبب
اجلفاف واالســتغالل املفرط لمليــاه اجلوفية وذلك لتلبية
احتياجــات مياه الري والســاحئ الذي يعيش يف الفنادق
ويسهلك ثالثة أضعاف مكية املياه يوميا مقارنة بالساكن
احملليــني حيث يســهلك مــا بــني  300و  850لرتا من
امليــاه يوميا خــالل فصل الصيف .الواحات التونســية
الــيت يعــود تارخيها إىل آالف الســنني ،حيث ذكرت يف
كتابــات الرحالة الرومــان مثــل  Herodoteوالعرب مثل
التيجاين ،حيث اكنت متثل هذه الواحات مركز اسرتاحة
للتجار واحلجاج القاصدين األماكن املقدســة ،باعتبارها
تتواجــد يف املناطــق الداخليــة اجلنوبيــة مبــا يف ذلــك
الواحات الســاحلية الوحيدة بإفريقيا أصبحت اآلن أكرث
فأكرث وجهة جذب للعديد من الســياح ،وأصبحت م ّ
مكال
لسياحة السواحل واملدن الكربى.
ومازالت وســتظل الواحــات برثواهتا الطبيعيــة والثقافية
تســامه يف جــذب املســتمثرين احملليــني واألجانب يف
جمال السياحة .حبثا عن المتزي ومسايرة للطلب املزتايد
عن هذا النوع من السياحة الصديقة للبيئة الباحث عىل
املســاحات اخلــراء واالتصال بثقافــات خمتلفة قصد
التضامن مع الساكن احملليني.
وبالتــايل ،ال بــد مــن توجيــه اإلماكنات املاديــة والبرشية
للواحات والنظر إىل الســياحة اإليكولوجية كأداة للتطور
االقتصادي واالجمتايع وتمنية مستدامة.
وحنن نتساءل ما إذا اكن ميكن للسياحة البيئية أن تكون
فرصة لتنشيط هذه الواحات وتمنيها بشلك مستدام؟

ما

ا

ا

م ا

يقــام مســاء  17مــاي  2019بتــوزر حفل تســلمي
جائزة ابن الشــباط للتمنية املستدامة للواحات .وذلك
حبضــور الســادة خمتــار اهلــاميم ،وزير الشــؤون
احملليــة والبيئــة ،ودمحم الزمــريل) ،وزارة الشــؤون
احملليــة والبيئــة( ،رئيس هيئة جائزة ابن الشــباط،
ودمحم عزيزة ،رئيس شــبكة  ، MED21نائب رئيس
جائزة ابن الشباط.
وقد معلت وزارة الشــؤون احملليــة والبيئة بتونس
منــذ ســنة  ،2016بالتعــاون مــع شــبكة MED21

ا

وبالرشاكــة مــع شــبكة مجعيات من تونــس واملغرب
واجلزائر ومعهد حبوث الصحراء مبرص عىل إحداث
جائزة ابن الشــباط اليت هتــدف إىل تمثني املبادرات
املمتــزية لملحافظــة عــىل الواحــات ،مكــوروث بيي
وثقايف وتمنوي.
ويــرأس جلنــة جائزة ابن الشــباط الســيد دمحم
الزمريل .ويأيت تأسيس جائزة ابن الشباط )1221
 -1285م( ،العالمة التوزري واملبتكر ملنظومة تقســمي
امليــاه بالواحــات)*( ،فضــال عــىل ختليــد امس هذا

)*( من مؤلفات ابن الشــباط" :رســالة يف اهلندســة" اليت وضع فهيا نظريته يف توزيع املياه ،و"العقد الفريد يف تارخي عملاء اجلريد" و "صلة المسط".
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ما
العالمة ،من أجل دمع وتجشيع املبادرات املؤسساتية
واملجمتعيــة والفردية ذات األثــر اإلجيايب عىل تمنية
املجــاالت الواحيــة وخاصــة تلــك احملافظــة عــىل
املنظومات الواحيــة واملمثنة هلا من حبوث وابتاكرات
واجنازات يف عديد املجاالت مبا يســامه يف حتقيق
تمنية مستدامة للواحات واملنظومات اإليكولوجية ذات
العالقة.
أسســت هذه اجلائزة سنة  2016مبناسبة انعقاد
املنتــدى العاملي للواحيني بتــوزر ويه ترمجة لرشاكة
فاعلة مجعت بني األطراف التالية:
مــرشوع الترصف املســتدام لملنظومــات الواحية
بتونس،
برناجم ماد  21للمتزي يف البحر املتوسط،
برناجم دمع املجمتع املدين بتونس،
مجعية املنحلة لملواطنة الفاعلة بتوزر -تونس ،
شبكة امجلعيات التمنوية بواحات اجلنوب الرشيق
باملغرب،
شــبكة مجعيات دمع الســياحة احمللية بالقنطرة
بسكرة اجلزائ ر.
هتدف جائزة ابن الشباط إىل اإلهسام يف:
حتفزي اكفة الفاعلني يف املجال الوايح من أفراد
ومؤسســات عىل اإلبــداع والمتزي هبــدف احملافظة
عىل املنظومات الواحية وتمثيهنا،
تجشيــع البحــوث واألمعــال الفنيــة واالبتــاكرات
الرائــدة لتحســني إدارة املــوارد الطبيعية واحملافظة
عىل البيئة وحتســني إنتاجية احملاصيــل الزراعية
وتسويقها،
التجشيــع عــىل تنويع مصادر الــرزق خاصة يف
املجــال احلــريف والســياحية البيئيــة والصناعــات
الغذائية وتمنية سالسل القمية وتمثني املخلفات،
دمع خمتلف جماالت التمنية االقتصادية واملشاريع
ذات املردودية االقتصادية العالية،
إحــداث ديناميكية جممتعية وتشــاركية ملنارصة
الواحات وتبادل اخلربات والتجارب الناحجة،
تقديــر من قدموا مســامهات جليلــة وممتزية يف
جمــال تمنيــة الواحــات والتعريــف بقضاياهــا من
أحصاب القرار والرشاكء الدوليني.
وتتكــون هيئة اجلائزة من :رئيــس اجلائزة ،وثالثة
نــواب لرئيس اجلائزة ،وســكرتري تنفيــذي ،وأعضاء
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ا
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املجــال األول :فئــة البحــوث والدراســات العملية
واالبتاكرات املمتزية حول املنظومات الواحية
تمشل هذه الفئة ٍاإلجنازات البحثية والدراسية النوعية
والتطبيقيــة يف مجيــع املجــاالت الفنيــة واالقتصاديــة
واالجمتاعيــة للواحــات يف إطارهــا املجــايل واملهشدي
املتنــوع ويف أدوارهــا املتعددة .مكا تتصف هذه األمعال
باالبتاكريــة وباملعاجلــة العمليــة املوثوقــة وذات فائــدة
جممتعية وخمرجات تطبيقية وتمنوية عالية.
مكــا تنــدرج مضن هــذه الفئــة لك األمعــال البحثية
الفرديــة أو يف إطــار مجموعــات حبثيــة ولك املبادرات
املســامهة يف تطويــر البحــث العــيمل وتعزيــز جــودة
األحبــاث املنشــورة واالرتقــاء هبا مــن الناحيــة النوعية
والمكية.
املجــال الثاين :فئــة األمعال واملشــاريع واإلجنازات
اليت سامهت يف تمثني الرتاث والثقافة الواحية
تمشل هذه الفئة لك األمعال واألنشطة واملشاريع اليت
هتدف إىل تمثني الرتاث املادي للواحات واحملافظة هيلع
بشلك أمثل لألجيال القادمة واملمتثل يف املباين واملواقع
التارخيية والتحف غريها وكذلك الرتوجي للرتاث الالمادي
للواحات املمتثل يف الرتاث الثقايف لملجمتعات احمللية
مثل التقاليد الشفاهية والفنون االستعراضية واملناسبات
االحتفالية .مكا يمشل هذا املجال لك املعارف واملهارات
يف إنتاج الصناعات احلرفية التقليدية.
املجــال الثالــث :فئة املشــاريع التمنويــة الداجمة
لملجاالت الواحية وذات اإلنتاجية العالية
56

عدد  / 3ماي 2019

م

ختــص هــذه الفئــة مــن اجلائــزة املشــاريع التمنوية
واالقتصاديــة ذات القدرة اإلنتاجية والتنافســية العالية
واليت يمت تنفيذها بالفضاءات الواحية.
وتهسم هذه املشــاريع يف حتقيق األمن الغذايئ وفك
العزلة عن ساكين الواحات وتوفري فرص العمل وإنعاش
احلركة االقتصادية .مكا تستخدم هذه املشاريع أفضل
الوســائل لضامن الكفــاءة اإلنتاجية وإدخــال التقنيات
ونظم اإلنتاج احلديثة مع احملافظة عىل املوارد الطبيعية
والبيئة.
املجال الرابع :فئة املشاريع أو األمعال املنجزة لدمع
التعاون الدويل والرشاكة بني املناطق الواحية
ختــص هــذه الفئة اجلهــة أو الخشصيــة اليت بذلت
جهودا من أجل حتقيق تعاون بني الدول واملنمظات وربط
اجلسور بيهنا واملسامهة يف نقل املعارف واملهارات من
أجل تمنية مستدامة للواحات وإجياد احللول للتحديات
اليت تواجهها.
املجــال اخلامس :فئة املزارعني املمتزيين بالواحات
واحملافظني عىل املعارف األصيلة احمللية
يمشــل هــذا املجــال فئــة املزارعــني املمتزييــن بــلك
أصنافهــم والســاعني إىل تعظمي االســتفادة من املوارد
الطبيعية وحتســني اإلنتاجيــة وجــودة احملاصيــل
الزراعيــة ،واحلصــول عــىل مثــار جيــدة آمنــة حصية
ونظيفة لإلنتاج احملىل والتصدير لألســواق اخلارجية،
مع حتقيق االستدامة لملنظومة البيئية الزراعية الواحية
وحتسيهنا.

ما
التايل:

مؤسسون ،وأعضاء عاديون.

م ا ا
مينــح الفائــزون باجلائــزة ،مؤسســات اكنــوا أم
أخشــاص ،هشادة تقديــر ودرع حيمل امس وشــعار
اجلائزة ،وذلك يف حفل يقام يف إحدى البلدان املعنية
باجلائزة ويمت اإلعــالن عنه عند فتح باب الرتحشات.
مكــا ســيمت التعريــف بالفائزيــن من خالل وســائل
اإلعالم املختلفة احمللية والدولية وصفحات التواصل
االجمتايع.

اجلزائر :شــبكة مجعيــات دمع الســياحة احمللية
بالقنطرة بسكرة اجلزائر
مرص :مركز حبوث الصحراء
املغرب :شبكة امجلعيات التمنوية بواحات اجلنوب
الرشيق باملغرب
تونــس :مجعيــة املنحلة لملواطنــة الفاعلــة بتوزر-
تونس

م ا

ا

ا

ا
ا
تعمتد املعايــري التالية لتقيمي ترحش األخشاص أو
مت حتديــد نقــاط االتصــال القطريــة عــىل النحو املؤسسات:
جمال اجلائزة
فئة امبحوث وادلراسات
امؼلمية والاتخاكرات املمتزية
حول املنظومات امواحية
واملشارًع
الغامل
فئة
والاجنازات اميت سامهت يف
حمثني امرتاث وامثلافة امواحية
فئة املشارًع امخمنوًة ادلاجمة
امواحية وذات
نلمجالت
الهخاحية امؼامية

فئة املشارًع أو الغامل
املنجزة دلمع امخؼاون ادلويل
وامرشانة تني املناظق امواحية

املمتزيين
املزارػني
فئة
ابمواحات واجملافظني ػىل
املؼارف الصيةل اجمللية

املؼاًري
ح
م
أن يكون امبحر أو ادلراسة خدًدا و متزيا يف جمال منية امواحات مع اظهار اكفة هوايح
التداع والاتخاكر،
جحم امخحدايت املصاحبة نلؼمل من خالل اس خؼراض امخعبيلات امخلنية املس خخدمة،
اماكهية ثعبيق خمرخات امبحر أو ادلراسة ميداهيا مبا خيدم كعاع امواحات.
مدى ثعاتق أغامل وأوشعة املرتحش وامزتامو برؤًة واحضة مخمنية امرتاث وامثلافة امواحية،
أن يمتزي امؼمل ابمخبزري املبارش والارثلاء ابملوروث امثلايف اموايح املادي وامالمادي
وحمثينو،
أن ًخضمن امؼمل أفاكرا مبخكرة وًعرح أسامية خدًدة يف امخنفيذ مع ضامن هخاجئ اجياتية
ومردود هبري ػىل الاكذصاد اموايح.
أن يمتزي املرشوع ابمخبزري املبارش والارثلاء تواكع وامخحدايت امخمنوًة نلمنظومات امواحية،
أن يكون املرشوع امخمنوي خدًدا تبفاكره وأسلوب ثنفيذه وأن يكون هخاجئو أصيةل
وفرًدة،
مدى الخذ ابلغخبار امعاتع املندمج نلمجال اموايح،
جحم املرشوع امخمنوي وجحم الهخاج وحودثو ومتزي اهخاحيخو،
مدى اس خخدام امخلنيات احلدًثة يف املرشوع امخمنوي،
ثؼعى أمهية خاصة نلمشارًع ومنخجاهتا امؼضوًة امصدًلة نلبيئة.
أمهية مسامهة امؼمل يف دمع امخؼاون ادلويل ويف ثعوير امرشااكت وأميات امخنس يق تني
الظراف املخدخةل يف حمنية امواحات كعراي واكلمييا ودوميا،
مدى كاتلية الفاكر وامللرتحات واملشارًع املنجزة ػىل ختعي امصؼوابت واملؼوكات
اجلغرافية واملؤسساثية،
مدى مسامههتا يف ثعوير حومكة ا�الت امواحية ومنارصهتا،
دمع امدشبيم تني خمخلف امفاػليني امواحيني ملنارصة كضااي امخمنية املس خدامة نلمجالت
امواحية.
وج
مدى متزي املزارع املرتحش شبثو ابملامرسات امزراغية اجليدة،
مدى حمافظة املزارع ػىل منط الهخاج الصيل ومنظومة امثالزة ظواتق،
املسامهة يف هلل املؼارف اجمللية تني املزارػني من هفس اجليل وتني الحيال،
ثنوع الهخاج من حير ػدد وحودة الصناف املنخجة،
جحم وأمهية املنخجات امؼضوًة امصدًلة نلبيئة.
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ما ا

خالصات الملتقى التحضيري
ما
ا
اختمتــت يــوم امخليــس  11أفريــل  2019فعاليــات امللتىق
التحضريي لملؤمتــر اإلقليمي للهنــوض باملنظومات الواحية
بمشال إفريقيا وموريتانيا وذلك حتت إرشاف الســيدة بمسة
اجلبــايل ،اكتبــة الدولــة لدى وزير الشــؤون احملليــة والبيئة
للحكومة التونسية.
ولإلشــارة فــإن هذا امللتــىق الذي حره العديــد من ممثيل
اهليائت اإلقلمييــة والدولية وممثيل املجمتع املدين إىل جانب
خــرباء من البلدان املعنية مثــل فرصة هامة للوقوف عىل أمه
إشــاكليات التمنية باملناطق الواحية باإلضافة إىل استعراض
ما يمت إجنازه من مشاريع ذات العالقة عىل املستوى الوطين.
وقد خلصت أشغال هذا امللتىق إىل التوصيات التالية:
االستئناس بالتجارب املنجزة واستخالص الدروس املفيدة من
تنفيذها ،لتكون نقطة انطالق هلذا الربناجم اإلقليمي،
االستغالل األمثل لنتاجئ البحث العيمل واخلربات بدول مشال
أفريقيا وموريتانيا ،مع تطويعها يف جمال تمنية الواحات ودمع

األمانة العامة التحاد المغرب العربي تشارك في “
ا
ا
م
م

التكويــن لفائدة الفاعلني الواحيني ،ملزيد إكســاء هذه البحوث
الصبغة التطبيقية والعملية مع تمثني جدي لملعارف واملهارات
التقليدية واحملافظة علهيا عىل غرار الطرق التقليدية لتقسمي
املياه بالواحات ،والتقنيات الزراعية املتوارثة واحلرف التقليدية
املمزية للواحات وغريها،
التأكيــد عــىل تمنيــة الواحات ،يف إطــار مقاربــة منظوماتية
مندجمــة ترايع تاكمل البعد البيي واالقتصادي واالجمتايع
والثقــايف ،وجتعل متســاكين املنظومــة الواحية من النســاء
وشــباب ،مســامهني فاعلــني يف حتديــد الــرباجم وتنفيذها
ومتابعها وتقيميها ،وأول املستفيدين من لك ما تتيحه الواحة
من فرص لالستمثار وخلق املؤسسات الصغرى والتشغيل.
مــع العمل وأن األمانة العامة الحتــاد املغرب العريب عربت عن
دمعها هلذه املبادرة )هذا املرشوع( لدى اجلهات املاحنة لتعبئة
املوارد املالية الالزمة لتنفيذه هذا املرشوع وذلك يف شلك هبة.
مكا سيمت خالل األسبوع الثالث من هشر ماي  ،2019تنظمي
مؤمتر وزاري حول املوضوع املذكور وذلك مبدينة توزر باجلنوب
التونيس.
المصدر :الموقع االلكتروني التحاد المغرب العربي

ا

ي

ا ”

شــاركت األمانة العامة يف فعاليات افتتاح ”امللتىق التحضريي لملؤمتر اإلقليمي من أجل
التمنية املستدامة للواحات بدول مشال أفريقيا ودول الساحل“ ،والذي نمظته وزارة الشؤون
احملليــة والبيئــة بتونس بالتعاون مع البنك الدويل ،والذي سيســمتر عىل مدى ثالثة أيام
من  10إىل .12/04/2019
وهيدف هذا امللتىق باألســاس إىل حتديد املجاالت ذات األولوية لتمنية املنظومات الواحية،
وتبادل اخلربات الناحجة يف جمال تدبريها ،وكذا وضع برناجم إقليمي هيم الهنوض هبده
املنظومات وتمنيها .وقد شارك يف فعالياته إىل جانب احتاد املغرب العريب ،البنك الدويل
ووزارة الشؤون احمللية والبيئة بتونس ،ومرصد الصحراء والساحل ،وخرباء من دول مشال
إفريقيا )املغرب ،تونس ،اجلزائر ،موريتانيا ومرص( ،واملجمتع املدين املغاريب.
وهبذه املناســبة ألىق الســيد مصباح املربوك ،مدير إدارة األمن الغذايئ لكمة بامس األمني
مصباح المبروك ،مدير إدارة األمن الغذائي باالتحاد
العــام الحتــاد املغرب العريب ،أكد من خالهلا توجهات االمانة العامة الحتاد املغرب العريب
يف مواجهــة قضايا التمنيــة معوما بأبعادها االقتصادية واالجمتاعيــة والبيئية يف إطار من
التضامن والتعاون والرشاكة دول املنطقة .مكا سلط الضوء عىل أمهية الواحات بدول احتاد املغرب العريب وعىل االسرتاتيجيات املغاربية يف هذا الشأن وكذلك
التدخالت واألنشطة اليت تقوم هبا األمانة العامة بالتعاون مع رشاكهئا يف التمنية للهنوض باملنظومات الواحية بدول احتاد املغرب العريب ،معربا أن هدا اللقاء
فرصة للعمل مجيعا عىل إيالء هدا املوروث الثقايف العناية املستحقة من خالل إعداد برناجم للهنوض باملنظومات الواحية وحتديد مشاريع التعاون ذات األولوية
يف هذا املجال والعمل عىل تعبئة املوارد لوضعها حزي التنفيذ .مكا أكد املشاركون خالل هذه اجللسة بدورمه عىل أمهية الواحات عىل الصعيد الوطين واإلقليمي
ودعوا إىل احلفاظ علهيا كرتاث إنســاين وثقايف عاملي ،مربزين دمعهم مجليع املبادرات اليت هتم احملافظة عىل الواحات ،ومؤكدين عىل رضورة اخلروج خبطة
معل ناجعة لعرضها عىل املؤمتر اإلقليمي .ويعترب هذا امللتىق متهيدا لملؤمتر اإلقليمي الذي سيضم وزراء الفالحة والبيئة بدول مشال إفريقيا ،والذي من املزمع
تنظميه بتونس يف منتصف هشر ماي املقبل بإحدى املناطق الواحية بتونس هبدف اعداد برناجم معل إقليمي منوذيج للتمنية املندجمة للواحات.
المصدر :الموقع االلكتروني التحاد المغرب العربي
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ما ا

وزارة الشؤون المحلية والبيئة:

م

ا

أرشف وزير الشــؤون احمللية والبيئة السيد خمتار اهلاميم
رفقــة اكتبــة الدولة للشــؤون احمللية والبيئة الســيدة بمسة
اجلبايل عىل جلســة معل انعقدت يــوم اإلثنني  13ماي2019
مبقــر الوزارة مع وفد من البنــك العاملي يف إطار املهمة اليت
يؤدهيــا إىل تونــس خــالل الفرتة املمتدة مــن  13إىل  17ماي
 2019ملتابعة برناجم التمنية احلرية واحلومكة احمللية.
مســهل اجللســة أكد الســيد الوزير أن الربناجم الذي
ويف ّ
انطلق منذ ســنة  2015يهشد تقدما ملحوظا بالنسبة إلجناز
القسط األول منه للفرتة  205-2019الذي يمشل التدخل بثالث
عنارص:
 جتهزي البلديات باملرافق األساســية من خالل اجناز براجماســتمثار ســنوية للفــرتة  2015-2019لفائــدة  272بلديــة يمت
إعدادها باعمتاد املقاربة التشــاركية ومتويلها مبساعدات يغ
موظفة
 حتسني البنية األساسية باألحياء الشعبية من خالل اجنازبرناجم هتذيب األحياء الشــعبية للحد مــن التفاوت اجلهوي
يمشل التدخل ب 220حيا موزعة عىل  139بلدية بلكفة ب225
م د ومتول هذه املشاريع مبساعدات موظفة من الدولة.
 دمع قدرات البلديات من خالل تنظمي دورات تكوينية وتوفريمساندة فنية وطرق دمع أخرى عن طريق مركز التكوين ودمع
الالمركزية وصندوق القروض ومساعدة امجلاعات احمللية.
ونظرا للنتاجئ اإلجيابية اليت حيققها الربناجم مت تعبئة متويل
إضــايف من البنك العاملي عرب قــرض جديد مت ابرامه يف11
جويلية  2018ملواصلة دمع البلديات خالل الفرتة .2019-2022
وقــد أكد الســيد الوزير عــىل رضورة تظافــر جمهود مجيع
األطراف املعنية حلل بعض اإلشــاكليات اليت تعرتض اجناز
عنــارص الربنــاجم والعمــل عىل حتقيــق األهــداف والنتاجئ
السنوية يف إطار "برناجم من أجل النتاجئ" عىل غرار الترسيع
يف وضع آليات جديدة للترصف يف املوارد البرشية بالبلديات
ودمعهــا بالكفاءات والترسيــع يف برجمة دورات تكوينية عرب
مركز التكوين ودمع الالمركزية لتحسني آداء البلديات.
مكا شــدد عىل رضورة ختصيص موارد جديدة يمت توفريها
عرب صندوق مساندة وذلك هبدف مزيد تفعيل بوابة امجلاعات
احمللية فضال عن إيالء مزيد العناية باجلانب البيي للعمل
البلدي.
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صور من أشــغال
الورشــة التحضيرية
التــي نظمتها وزارة
الشــؤون المحليــة
والبيئــة بالتعــاون
مــع البنــك الدولي
بتونــس يومي 10
و 11أفريل 2019
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de liaison entre la ville et la palmeraie. La limite
entre elles est une démarcation physique et non
une rupture.
A une échelle plus grande (macro-climatique) la
formation ville-oasis constitue une unité faisant
face à l’environnement immédiat assez hostile et
difficilement domptable.

En effet l’oasis constitue un écran naturel et protège
la ville des vents de sable qui sont rafraîchis en la
traversant, adoucis et ralentis.
Dans toute la zone présaharienne la lutte est quotidienne pour un équilibre fragile entre l’homme et
la nature, lutte contre l’érosion, l’ensablement, les
vents de sable et l’avancée continuelle du désert.
2019  ماي/ 3 عدد
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Lecture environnementale de la ville-oasis

Mise en valeur du patrimoine architecturale

Mme Najet Hédili :

Architecte Urbaniste

L’oasis est définie comme une petite région fertile
grâce à la présence de l’eau.la ville et l’oasis entretiennent un rapport organique. L’une ne peut exister
sans l’autre.
Un rapport de complémentarité pour la survie dans
un milieu pré- désertique hostile. Dans la société
pré- industrielle la ville était la projection au sol de
l’organisation sociale, économique que l’homme entretenait avec le milieu environnant en l’occurrence
la palmeraie.
Derrière une fermeture apparente la ville a des voies
de communication et de liaison avec l’oasis.
L’organisation des villes- oasis sur le plan urbain:
Approche de quelques concepts qui gèrent l’organisation spatiale à différentes échelles :
Fermé-ouvert ;
Perméable –étanche ;
Et intérieur-extérieur.
Lesquels paramètres, on retrouve tant à l’échelle de
l’habitat qu’à l’échelle urbaine et celle environnementale plus large.
Etude de cas : Nafta
La médina s’organise autour d’un centre c’est la
place publique autour de laquelle sont répartis les
commerces et artisanat, un espace hôtelier, une mosquée un café… C’est une organisation introvertie ;
le reste du tissu urbain est tissé autour de ce centre:
notamment l’habitat. En effet les maisons donnent
sur des espaces labyrinthiques appelés « sebbat »
ou « bortal » qui mènent à la place centrale et aux
équipements qui l’entourent .ces maisons semblent
tourner le dos à la rue et à la palmeraie. A première
vue le tout se présente comme une masse compacte
tournée vers elle-même. La ville est animée par la
centralité de la place. Les maisons sont introverties
autour d’un autre centre qui est le patio.
Lecture de la ville dans son environnement:
Le degré de complémentarité entre la ville et son
environnement se mesure et se lit dans un rapport de
relativité cyclique : ce qui est à première vue fermé
peut être ouvert à un moment donné et inversement.
C’est une recherche d’équilibre en éternel changement suivant les saisons, l’abondance ou la rareté
de l’eau, le changement des facteurs climatiques tels
que le vent dominant, les vents de sable, le sirocco,
la pluie, le soleil, l’érosion, ainsi que les écarts de
température typiques du climat continental sub-saharien.
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Sur le plan environnemental :
La frange de la médina est parsemée de mosquées,
d’écoles coraniques et de zawiyas qui protègent la
ville. Protection spirituelle et physique. Ils constituent une ceinture d’espaces semi- publics qui protège l’espace privé de la maison. Ils sont le point
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Bab bil khoukha ;
Seuil (Atba) ;
West – el-houch (le patio);
Galerie (sitwan);
Chambre (Dar);
Cuisine (Matbakh);
Zriba (espace reserve au bétail);
Maksoura (prononcée magsoura, espace annexe à
la chambre) ;
Doukana (espace surélevé dans une niche murale) ;
Makhzen (espace de provision).

patio .L’ orientation des chambres ne se fait pas par
rapport aux points cardinaux mais suivant l’orientation à la Mecque .Le vide du patio participe à la
création d’un microclimat. Il offre une liberté au
déroulement de la vie familiale et sociale à l’abri
des regards et de la rue. Il donne la possibilité d’un
nomadisme à l’intérieur de la maison suivant les saisons.
La présence d’une galerie appelée sitwan,
permet le déroulement des activités domestiques à
l’ombre. C’est un espace couvert- ouvert articulé par
une suite d’arcades.

Répartition des espaces de vie :
Les chambres et les services sont répartis autour du

Les matériaux utilisés :
Ils sont puisés dans l’environnement immédiat et
2019  ماي/ 3 عدد
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Etude comparative :
le cas de l’oasis de Ghadamès en Lybie
Dans cette oasis l’adaptation à l’environnement s’est
faite d’une manière géniale et originale, qui consiste
à surélever le niveau des constructions de toute la
ville-médinale et faire entrer l’air frais de l’oasis à
travers les rues couvertes. L’air frais entre par des
ouvertures en bas des rues, il rafraichi les maisons et
ressort comme air chaud par des cheminées et ouvertures faites dans les toits des rues couvertes.
L’architecture de la maison (appelée Houch) :
L’intégration de la maison à l’environnement se fait
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par la construction bioclimatique et les matériaux
locaux. C’est une architecture qui s’adapte aux
données climatiques du site géographique ou elle se
trouve. Elle est aussi appelée architecture vernaculaire. Elle utilise essentiellement les matériaux puisés sur site. Cette architecture patrimoniale s’appuie
sur le savoir-faire local et empirique développé par
des générations d’artisans. Elle répond aux normes
de confort en vogue au moment de sa réalisation. En
sachant que ces normes dépendent du pouvoir économique et social de l’habitant.
Eléments typo-morphologiques de la maison oasienne patrimoniale :
Bab khecheb ( porte d’entrée en bois de palmier) ;
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.Dans les cinquante dernières années ces villes ont
subi des changements, fruits de décisions politiques
diverses. Ceci a eu des conséquences urbaines
lourdes sur la configuration des villes et sur le paysage urbain.
Autant en occident l’avènement de l’ère moderne
et le passage de la société médiévale à la société
industrielle et post-industrielle s’est fait à l’échelle
du temps ; autant nos sociétés ont subi l’onde de
choc sans connaitre les phénomènes générateurs de
ces changements structurels. La rapidité de cet apport exogène a engendré des failles profondes dans
nos sociétés. Ajouté à cela les effets d’une vision
dévalorisante de tout ce qui est local. Cet héritage
de l’ère coloniale est l’un des nombreux problèmes
identitaires non réglés. On ne peut mettre en valeur
un patrimoine matériel ou immatériel auquel on ne
croit pas ; tant qu’il n’ya pas eu de réconciliation
avec nous-même avec notre identité une et multiple.

Conclusion :
Le but de cette intervention est :
La mise en valeur du patrimoine architectural et
urbain des villes oasiennes ; ainsi que le savoirfaire des métiers du bâtiment et de l’artisanat ;
La valorisation de l’utilisation des matériaux
locaux de construction, leur adaptation aux aspi-

rations actuelles et l’amélioration de leurs performances par la recherche ;
Rétablir l’échange entre les villes –oasis dans le
Maghreb, la méditerranée et à une échelle plus
grande ;
Et donner aux communautés locales, les moyens
institutionnels et matériels pour encadrer et accompagner les populations dans la création de la
richesse et sa répartition (sous forme de projets
intégrés de développement durable).
De l’importance du rôle
des communautés locales :
Dans une politique de décentralisation, le rôle des
communes acquiert une importance capitale dans la
gouvernance et l’application des politiques de développement intégrés. Elles sont la courroie de transmission entre les décideurs et le citoyen d’une part,
et l’animateur qui fait le lien entre les différentes institutions de développement et le citoyen d’autre part.
Il va s’en dire que le rôle des communes est important dans l’adoption par les citoyens des projets de
développement durable élaborés à une échelle locale.
En vertu des articles 106 et 109 de la loi organique
N°2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales : « les collectivités locales doivent
appuyer l’économie sociale et solidaire ainsi que les
projets de développement durable… ».
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transformés pour les besoins de la construction :
l’argile pour faire les briques pleines cuites appelées « galeb » ;
le gypse (sulfate de chaux) est extrait et utilisé
comme liant dans le mortier ou bien la pierre du
plâtre cuite (par déshydratation et calcination elle
est pulvérisée) et employée comme enduit ;
les troncs de palmiers pour couvrir les toits de
l’intérieur. Cette poutre est appelée « jaiza » (traversant pouvant enjamber une distance) ;
les branches de palmier appelées « jrida » pour
couvrir l’espace entre les poutres ;
Et le bois d’abricotier pour servir de nez de
marche .Il est recherché pour sa solidité et sa
dureté.
Les murs :
Les murs étant massifs, leur épaisseur varie entre cinquante et quatre-vingt centimètres. Ils sont formés
de deux parois en briques pleines cuites.L’intérieur
est rempli de mortier de terre et de moellons. Les
murs travaillent par leur masse et leur épaisseur, ils
luttent contre l’effort par leur masse, leur poids et
leur inertie.
Echange thermique : ils diffusent leur fraicheur dans
la maison toute la journée et accumulent la chaleur
pour la restituer le soir. On assiste à un nomadisme à
l’intérieur de la maison. On utilise les terrasses abritées par des toitures légères en branches de palmier.
Dans le langage parlé on dit que la maison respire.
Elle est considérée comme une entité vivante et interactive avec le milieu ambiant.
La paroi ou le mur : Le mur semble être étanche
alors qu’il est perméable et échange avec l’extérieur.
La paroi n’est pas perçue de la même façon que dans
l’architecture moderne, ou le mur est une séparation
fine qui n’a aucun rôle porteur. C’est un revêtement
sans épaisseur assimilé à une feuille. Dans l’architecture patrimoniale l’épaisseur de la paroi semblable à
l’épaisseur de la peau humaine. Celle-ci comporte
plusieurs couches ayant chacune un rôle à jouer
dans l’échange thermique avec le milieu ambiant
.En effet la peau peut réguler la température du corps
humain suivant la température ambiante. Elle aide
le corps à s’acclimater. La paroi de par son épaisseur
joue le même rôle dans l’échange thermique entre
l’intérieur et l’extérieur.
Les ouvertures: Elles ont un rôle important dans
la circulation de l’air, la distribution de la lumière
dans les pièces d’habitation suivant leur taille, leur
orientation par rapport à la course du soleil. Dans les
zones chaudes oasiennes on constate que les ouvertures sont étroites. Ce qui ne permet pas au soleil de
trop réchauffer l’intérieur.
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Tendance de disparition du savoir-faire
ancestral dans les métiers de la construction :
La rareté de maitres-artisans constructeurs, menuisiers, forgerons et autres spécialistes ; s’explique
par la faible demande. Les usagers optent pour des
choix constructifs « modernes ».Imitation de ce
qui se fait ailleurs .Or une imitation sans maitrise
devient une singerie .Ce que l’on croit moderne est
en effet une caricature du modèle. En revanche si
la modernité de certains matériaux et de nouvelles
technologies est maitrisée et utilisée à bon escient, elles peuvent contribuer à la mise en valeur
de l’architecture patrimoniale. L’expérience de dar
el wedi à Nafta en est un exemple. L’actualisation
des techniques de construction et leur adaptation
aux aspirations légitimes de confort ont donné une
originalité et excellence aux solutions apportées. A
citer l’exemple des câbles tenseurs réglables utilisés pour permettre au bâtiment de bouger.au fait
par les grandes chaleurs les murs bougent, les câbles
leur permettent cet écart sans qu’il y est rupture.
Ainsi que l’exemple de l’installation de sanitaires
modernes et revêtement en faïence.
Lecture globale du tissu urbain des villes-oasis :
Les noyaux historiques des villes –oasis ne constituent qu’une partie des villes actuelles .Ces villes se
sont développées autour de grands axes de circulation qui relient la ville à la région et à la capitale
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Aussi, il relève des prérogatives des communes de
recentrer l’intérêt général des populations sur la
solidarité, l’entraide et la reconquête des habitudes
ancestrales qui ont permis la survie dans un milieu
aride et presque désertique. L’entraide était une
condition nécessaire pour pouvoir vivre en communauté dans un environnement pauvre et hostile. Avec
la modernité, ce mode de vie autarcique d’économie
domestique a été déstructuré et le lien communautaire affaibli. Il faut reconnaitre que les moyens
techniques ont facilité ce détachement car l’homme
n’a plus besoin de son voisin pour réaliser certaines
taches dont la construction (la machine a remplacé
l’homme).Il s’en est suivi un individualisme frisant
l’égoïsme. La structure sociale (de la société préindustrielle) ayant changé, a engendré un relâchement
des liens entre les habitants d’une même communauté et ville.
Cette solidarité et entraide recherchées peuvent se
traduire par la création de mutuelle, propre à chaque
activité économique ou corps de métier où l’on regroupera les compétences et les efforts.
De la réussite de cette expérience dépendra celle de
l’économie communautaire et de la gouvernance.
La tâche la plus difficile et pourtant nécessaire est
celle de récréer l’esprit de solidarité parmi les populations qui se sont habituées à tourner leur regard
vers « l’Etat providence ».
Rétablir la confiance entre les habitants est une
première étape, la seconde est celle de croire en la
capacité collective de créer la richesse par le travail
et la persévérance. A ce moment, on peut parler
d’esprit solidaire et de sentiment d’appartenance à
un groupe par les liens humanitaires civiques autres
que les liens sanguins et tribaux.
De la formation des formateurs :
Une formation des formateurs dans les cellules de
veille de chaque commune est nécessaire. Leur rôle
est d’informer, de vulgariser et de mettre l’accent
sur les préoccupations environnementales dans le
monde. Les conséquences de l’urbanisation galopante et changement de taille des villes (mégalopoles) sont entre autres :
La coupure de l’homme de son environnement ;
La consommation effrayante d’énergie fossile ;
Et la production de grande quantité de C02 dans
l’air.
Nous assistons à l’échelle mondiale à une remise en

cause de la consommation effrénée et une prise de
conscience des dangers qui guettent la planète :
La pollution des océans (par les déchets plastiques
et autres produits de consommation) ;
La perturbation de la biodiversité par disparition
régulière d’espèces végétales et animales sur
terres et dans les océans ;
La fonte des neiges éternelles et le réchauffement
climatiques ;
Et Le dérèglement climatique et le changement
des saisons.
L’éducation environnementale et la vulgarisation
des concepts clés pour un comportement éco-responsable sont du ressort des communautés locales.
Création d’un centre de recherche des villes-oasis
regroupant les pays participants au congré régional sur le développement des oasis :
Ce centre régional de recherche aura pour mission :
- Etude et recherche sur les oasis et leur environnement ;
- Recherche sur les changements climatiques et
leur impact sur les ressources hydrauliques et
naturelles des oasis ;
- Recherche agronomiques sur les oasis et sur les
maladies des palmiers ;
- Mise en valeur des ressources humaines pour
une meilleure fixation des populations oasiennes
sur place ;
- Alléger la pression sur les villes oasienne en renforçant les noyaux villageois existant par la création de projets de développement durable ;
- Mise en valeur du patrimoine architectural artisanal et le savoir –faire local ;
- Recherche sur les matériaux de construction et
leur amélioration ;
- Accompagnement des populations pour un comportement écologique responsable ;
- Et la mise en valeur du patrimoine matériel et
immatériel du monde oasien.
Bibliographie :
- Les pages illustrées comportent des photos aériennes de la ville de Nafta avec ses deux principales médinas :Ouled echrif ou chorfa et Algma
.source( office de la topographie)
- Plans de houch à algma et chorfa . source Paola
Raffa (casa maghrebina)
- Plans et représentations graphiques .source (atelier feu Lotfi ben Abderrazek.travaux d’étudiants
de cinquième année 87-98)
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