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نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع :العربية

وصف
المشروع

أهداف
المشروع

تأثير المرحلة
االنتقالية

تقديم قرض سيادي يصل إلى  55مليون يورو لحكومة تونس لتمويل تحديث البنية التحتية للموارد
المائية العامة التي تخدم واحات أربع محافظات جنوبية شحيحة المياه مثل قابس ،وقفصة ،وقبلي
وتوزر.
سيمول قرض البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المقترح ( )1إعادة تأهيل و/أو استبدال ما
يصل إلى  23بئر عميق؛ ( )2وقف تشغيل ما يصل إلى  20بئر عميق؛ ( )3إعادة تأهيل وبناء
البنية التحتية للموارد البيئية المرتبطة بها (بما في ذلك رؤوس اآلبار وأنظمة تبريد المياه
والمضخات والعدادات)؛ ( )4تحسين شبكات الري والصرف ("المشروع").
يهدف المشروع إلى استعادة وتعزيز مرونة  37نظا ًما بيئيًا للواحات وتحسين الوصول إلى الموارد
المائية عبر المحافظات الجنوبية األربع .سيحسن المشروع من الوصول إلى مياه الري ألكثر من
 30ألف مزارع وأفراد األسرة المباشرين الذين يعيشون في منطقة مستجمعات المياه بالمشروع
وسيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة .وفي غياب بدائل مباشرة قابلة للتطبيق ،سيستغل
المشروع المياه الجوفية غير المتجددة كحل انتقالي ضروري للحفاظ على االستقرار االجتماعي
واالقتصادي وتأمين سبل العيش وتحفيز فرص الشمول االقتصادي للنساء والشباب وتقليل معدالت
الهجرة في المنطقة إلى الحد األدنى خالل السنوات الثالثين القادمة.
ينبع تأثير االنتقال للمشروع من السمات الرئيسية التالية:
الشمول :سوف يقلل المشروع من التباينات اإلقليمية من حيث الوصول إلى الفرص االقتصادية
كبيرا من
المحلية وتعزيز الشمول االقتصادي للنساء والشباب بشكل خاص .سيولد المشروع عددًا
ً
الوظائف الزراعية سواء بنظام الدوام الكامل أو الموسمي ،ومعظمها للنساء ،من خالل تعزيز
الفرص في القطاعات النهائية وفي زراعة الدفيئة (الصوب) .سيعمل المشروع على تشجيع مشاركة
أخيرا ،سيدعم المشروع
المرأة في هيئات صنع القرار المتعلقة بإدارة المياه على المستوى المحلي .و ً
تعزيز مهارات وتدريب النساء والرجال المحليين على تحسين كفاءة استخدام المياه ،واستخدام
التقنيات الزراعية الحديثة وإضافة القيمة االقتصادية من خالل زيادة فرص ريادة األعمال.
اإلدارة الجيدة :سيشجع المشروع ( )1تعزيز القدرة التشغيلية والتنظيمية وصيانة األصول على
المستوى المحلي؛ و( )2تحسين هياكل اإلدارة من خالل تعزيز عقود إدارة المياه وإنفاذ عمليات
الحفر غير القانونية؛ و( )3نشر الوعي بين أصحاب المصلحة بالحفاظ على موارد المياه؛ و()4
تنفيذ إصالحات التعريفة بما يتماشى مع مسح وطني يتعلق باستراتيجية تسعير مياه الري.

العميل

تونس سيادي

الجهة المنفذة :وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري هي الوزارة المنفذة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ
سياسات إنتاج وتوزيع المياه ،بما في ذلك إدارة البنية التحتية للري المملوكة للدولة وبرامج الحفاظ
على المياه وكفاءتها .تشرف وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري وتنسق  24وكالة
إقليمية (جهوية) للري والتنمية الزراعية.

المستفيدون :الوكاالت اإلقليمية (الجهوية) للري والتنمية الزراعية ذات الصلة ورابطات مستخدمي
المياه.
تمثل الوكاالت اإلقليمية (الجهوية) للري والتنمية الزراعية األربعة المرتبطة بمنطقة مستجمعات
المشروع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري على مستوى المحافظة وتدير توفير مياه
الري على مستوى اآلبار.
تتحمل رابطات مستخدمي المياه الـ  42المرتبطة بمنطقة مستجمعات المشروع مسؤولية توفير المياه
داخل المناطق المروية وعن التشغيل والصيانة لشبكات الري والشبكات.

ملخص تمويل
البنك
إجمالي تكلفة
المشروع

 55مليون يورو

 55مليون يورو

تم تنصيف المشروع من الفئة (( )Bوفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام  .)2014يتضمن
الملخص البيئي
المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية للري المرتبطة بآبار مختارة في المحافظات الجنوبية
واالجتماعي
األربع .تعتمد هذه المحافظات ،وعلى نطاق أوسع جنوب تونس ،بشكل كلي تقريبًا على المياه
الجوفية األحفورية من "نظام المياه الجوفية بشمال الصحراء الكبرى" للري .في حين أن نظام المياه
الجوفية بشمال الصحراء الكبرى عبارة عن طبقة مياه جوفية غير قابلة للتجديد تنخفض كمياتها
ونوعيتها في نهاية المطاف ،يهدف المشروع إلى تعزيز مرونة أنظمة الواحات من خالل تحسين
كفاءة المياه وتقليل فقد المياه وال تشكل األعمال المقترحة مشروعا جديدًا او توسعًا رئيسيًا .وفي
ضوء حالة استدامة طبقة المياه الجوفية ،سيقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بدعم وزارة
الفالحة والموارد المائية والصيد البحري من خالل عدد من برامج المساعدة الفنية في تنفيذ
استراتيجية طويلة األجل ومستدامة للمياه لمعالجة شح المياه في المنطقة الجنوبية ،بما في ذلك
الترويج الستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه ومياه الصرف الصحي واستراتيجية
لتنويع االقتصاد المحلي بعي ًدا عن الصناعات كثيفة االستخدام للمياه.
قام المستشارون المستقلون بإجراء تقييم بيئي واجتماعي واسع النطاق كجزء من دراسة الجدوى.
وقد بدأ إجراء دراسة الجدوى في عام  2017وشملت ،في جملة أمور ،خط األساس البيئي
واالجتماعي واالقتصادي؛ وتقييم الموارد المائية؛ وتقييم مخاطر تغير المناخ وقابلية التأثر به؛ وتقييم
المستويات السابقة والحالية الستخدام األراضي والمحاصيل الزراعية والفرص المتاحة لتحسين
تنوع المحاصيل والغالل؛ والتقييم الفني للبنية التحتية لخدمات الري وإمدادات المياه؛ وتدقيق بيئي
واجتماعي؛ وغيرها من جوانب تقييم المخاطر.
تم تقييم بدائل مختلفة للمشروع من حيث التصميم والتكلفة واالعتبارات البيئية واالجتماعية من أجل
التوصل إلى أفضل حل استراتيجي من حيث النطاق المختار .كما تم النظر في بديل عدم تنفيذ
المشروع على النحو المطلوب ولكن لم يتم تفضيله بسبب التحديات االجتماعية واالقتصادية
المتزايدة في هذه المنطقة التي تعتمد على الزراعة في تونس .تم تصميم برنامج االستثمار ذي
األولوية الذي اقترحه مستشارو الخدمات المالية لزيادة الفوائد البيئية واالجتماعية للمشروع ،والتي

يمكن تلخيصها على النحو التالي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحسين إدارة موارد المياه وتقليل خسائر المياه من  ٪54إلى ٪39
تحسين إمدادات مياه الري مما سيزيد من عوائد المحاصيل ومداخيلها داخل محافظات
المشروع
تحسين الحوكمة وإدارة اآلبار
تقليل ملوحة التربة
تحسين إدارة موقعين تابعين التفاقية رامسار في منطقة المشروع
تقليل انتشار اآلبار غير القانونية في طبقة المياه الجوفية العليا
زيادة التنوع البيولوجي لنخيل التمر والمحاصيل الزراعية األخرى في واحات المشروع
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خالل مراحل بناء و/أو تشغيل مكونات المشروع
الفردية
الحد من تفشي اآلفات والحاجة إلى استخدام المبيدات
تقليل الهجرة الخارجية وتعزيز األمن القومي.
تقليل النزاعات بين مستخدمي المياه المتنافسين (مثل الحمامات والواحات)
تعزيز الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة عن طريق زيادة وصولها إلى الفرص
االقتصادية المتعلقة بالزراعة ،ومشاركتها في رابطات مستخدمي المياه واتخاذ القرارات
حول المياه.

بينما تكون اآلثار السلبية المحتملة الرئيسية لتنفيذ المشروع كالتالي:
•
•
•
•

قد يحدث نزوح اقتصادي مؤقت أثناء مرحلة التشييد في حالة إعادة تأهيل البئر ،حيث
ستنقطع إمدادات مياه الري إذا لم يكن هناك بئر مجاور يمكن تحويل المياه منه.
مخاطر تلوث التربة والمياه الناتجة عن أعمال التشييد.
إذا لم يتم تنفيذ تشييد آبار المشروع المقترحة أو إيقاف تشغيلها بشكل صحيح ،فقد يشكل
خطرا على جودة المياه الجوفية بسبب احتمال التلوث المتبادل لوحدات طبقات المياه
ذلك
ً
الجوفية وطبقات الجبس ومن سطح األرض.
ترتبط تأثيرات التشغيل الضارة بشكل رئيسي بنضوب المياه الجوفية وتملحها نتيجة
الستخراج المياه المفرط وغير المنضبط.

وقد شملت الفحوصات النافية للجهالة وضع خطة عمل بيئية واجتماعية شاملة ،والتي تتضمن سلسلة
من اإلجراءات لتنظيم المشروع بما يتماشى مع المتطلبات البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية .ويشمل ذلك تطوير أنظمة وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ وأحكام
المقاول البيئية واالجتماعية؛ وتعزيز الموارد البشرية وبناء القدرات فيما يخص قضايا الصحة
والسالمة؛ وإجراء تحليل كفاءة الموارد وتحليل االستدامة على المدى الطويل؛ وتنفيذ تدابير كفاءة
استخدام المياه في ري كل من زراعة الدفيئة والواحات؛ وأحكام إلدارة مخاطر العمل والتنوع
البيولوجي؛ ومتطلبات الصحة والسالمة؛ وتشجيع زراعة المحاصيل المتنوعة؛ واالعتبار المناسب
للتخلص من مواد التجريف؛ والقيام بالمتابعة والصيانة الالزمة للبنية التحتية.
تضمنت الفحوصات النافية للجهالة وضع خطة إشراك أصحاب المصلحة ،والملخص غير الفني،
ودراسة استدامة المياه الجوفية وخطط اإلدارة والمتابعة البيئية واالجتماعية التي سيتم اإلفصاح عنها
لتوجيه مشاركة أصحاب المصلحة وزيادة التوعية وإبالغ تفاصيل المشروع.

التعاون الفني

من المتوقع أن يستفيد المشروع من مهام التعاون الفني التالية.
قبل التوقيع
 .1دراسة جدوى تغطي الجوانب الفنية والبيئية واالقتصادية والمالية للفحوصات النافية للجهالة في
المشروع.

بعد التوقيع
.1
.2
.3
.4

بيانات االتصال
بالشركة

مساعدة وحدة تنفيذ المشروع في تقديم العطاءات وإدارة دورة المشتريات وتخفيف المخاطر
واآلثار البيئية واالجتماعية؛
دعم اإلصالحات المؤسسية ،التي تركز على تطوير استراتيجية طويلة األجل ومستدامة إلدارة
المياه لمعالجة شح المياه في المنطقة؛
وضع برنامج تطوير الشركات ومشاركة أصحاب المصلحة على المستوى المحلي؛
توفير دورات تدريبية محلية تشمل شمول الشباب والمشاركة االقتصادية للمرأة في الواحات
الجنوبية.

عبد الحميد منجى
mnajja.abdelhamid@yahoo.fr
+ 216 71 78 17 56
+ 216 71 28 80 71
http://www.agriculture.tn/
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فرص األعمال

للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات ،تواصل مع العميل.
بالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة ،يرجى زيارة موقع الويب الخاص بالمشتريات للبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية :الهاتف+44 7338 6794 :
البريد اإللكترونيprocurement@ebrd.com :

االستفسارات
العامة

لالستفسار عن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشتريات:
الهاتف+44 20 7338 7168 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة
المعلومات
العامة

توضح "سياسة المعلومات العامة" كيفية إفصاح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن
المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية ،وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم لسياساته واستراتيجياته
وعملياته.
يرجى زيارة صفحة "سياسة المعلومات العامة" أدناه لمعرفة كيفية طلب تقرير مجلس اإلدارة عن
مشروع قطاع عام.
نص سياسات المعلومات العامة.

آلية شكاوى
المشاريع

إن "آلية شكاوى المشاريع" هي آلية المسائلة لدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية .فهي تتيح
فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من األفراد والمنظمات بشأن المشاريع التي يمولها
البنك والتي قد يزعم أنها تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث ضرر بيئي و/أو اجتماعي.
يرجى زيارة الصفحة الخاصة "آلية شكاوى المشاريع" لالطالع على المعلومات الخاصة بكيفية تقديم
شكوى .كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع ( )pcm@ebrd.comلإلجابة على أي أسئلة قد
تكون لديكم بشأن تقديم شكوى ومعايير تسجيل الشكوى ومدى أهليتها ،وفقًا لقواعد إجراءات آلية
شكاوى المشاريع.

