
211 
 

 
 

  منظومة النظافة والعناية بالبيئة بواليتي سوسة واملنستير 

 
إلى إحداث العديد من آلاليات التنمية املستدامة  تحقيقفي إطار  السلطات العموميةسعت 

حدثت .حماية البيئةفي  املساهمةالتشريعية واملؤسساتية 
ُ
الوكالة الوطنية لحماية  بالخصوص فأ

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و ، 8888ُبعثت وزارة تعنى بالبيئة سنة و ، 8811املحيط سنة 

 الوطني للنظافة والعناية بالبيئةالبرنامج  من أهّمها خططوضع مجموعة من الكما تم  .5002سنة 

املخطط الحادي عشر للتنمية  اعتمادها ضمنالتي تّم  إلاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفاياتو

 . (5088-5002) والاجتماعيةالاقتصادية 

 

نت الجهود املبذولة من تحسين الوضع البيئي 
ّ
  الحد منو ومك

ّ
ة بقواعد املظاهر املخل

تدهورا حادا وتراجعت  5088سنة  بداية منشهد الوضع  هذاغير أّن  .ومقّومات النظافة والصحة

من الناتج %  5,8من  (1)البيئيارتفاع مؤشر كلفة التدهور  النظافة بشكل ملحوظ مما أّدى إلىمنظومة 

 .5082سنة %  5,2 إلى 5002سنة  املحلي إلاجمالي

 

 نفس املظاهر واليتي سوسة واملنستير من  هتشهدباعتبار ما و 
ّ
إنجاز مهمة رقابية ت الدائرة تول

النفايات املنزلية  نسبة 5082خالل سنة  أين مثلت في الواليتينحول منظومة النظافة والعناية بالبيئة 

                           مجموع ألف طّن من 000)املستوى الوطني على مجموع الكميات من %  81وشبه املنزلية املفرزة 

  .(مليون طن 5,2

 

 منظومة في ةاملتدخلالجهات  أبرز  5082-5008التي غطت الفترة  الرقابة أعمال شملتو 

التابعة  والبلديات واليتي سوسة واملنستير  يوه واملحلي الجهوي  املستوى  على النظافة والعناية بالبيئة

املحيط  لحماية الوطنية والوكالة( فيما يلي الوكالة)النفايات  في للتصرف الوطنية والوكالة لهما

 .ألاوسط بالساحل للبيئة الجهوية وإلادارة( املمثليتين الجهويتين بسوسة)

 

لت
ّ
ق  التأكد في هذه املهمة أهم أهداف وتمث

ّ
لينمن مدى توف

ّ
 مالقيام بمهامهفي  هؤالء املتدخ

بالقوانين  لتزامالامدى من و  ءة والفعالية والتنمية املستدامةحسب متطلبات الاقتصاد والكفا

من مالءمة  التحققوالتراتيب وألانظمة املتعلقة بمجال النظافة والعناية باملحيط، باإلضافة إلى 

 .ألانظمة والتشاريع الجاري بها العمل للمتطلبات والاستحقاقات البيئية املطلوبة

 

                                                           
 وكلفة الفضالت معالجة وكلفة الساحلي بالشريط وكلفة إلاضرار والغابات إلاضرار بالتربة وكلفة الهواء تلوث املائية وكلفة باملوارد ألاضرار كلفة يجمع (1)

 (.5082الصادرة في سبتمبر  5050-5081مية نالوثيقة التوجيهية ملخطط الت) .العامة بالبيئةإلاضرار 
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محاور أساسية في منظومة النظافة والعناية  شملتإلى مالحظات  الرقابة أعمالوانتهت 

 التصرف فيو  في الغرضوارد املخصصة للمالبلديات  إدارةالنظافة و  وهي إنجاز مهامبالبيئة في الواليتين 

وإلاشراف  التصرف في النفاياتوبرامج منظومات و فرز الفضالت ومعالجتها و  املصبات ومراكز التحويل

 .البيئي حسيسالتو واملراقبة 

  



213 
 

 
 

 أبرز املالحظات
 

 تنفيذ املهام ذات الصلة بالنظافة -

 

باملصبات من النفايات %  82تجميع ومعالجة نسبة  الحادي عشر للتنميةاملخطط  استهدف

  .% 21 لم يتجاوز  بالبلديات النسبة تلك على املستوى الوطني، غير أّن معّدل 5088املراقبة في أفق سنة 

 

ل 5082وأثبتت تجربة املناولة لدى بلدية سوسة خالل سنة 
ّ
، تحقيق اقتصاد مقارنة بالتدخ

د  25املباشر للبلدية، حيث بلغ معّدل كلفة رفع الطن الواحد من النفايات املنزلية عن طريق املناولة 

 . د عبر التدخل املباشر 11مقابل 

 

كما . من املناطق البلدية % 50كنس الشوارع في أقص ى الحاالت نسبة  عملياتال تغطي و 

إلى نقاط  مما أدى إلى تحولهابيضاء ال يراض ألا عدم قيام أي بلدية من بلديات الواليتين بتسييج  اتضح

 .سوداء

 

رغم إلاشكاليات التي تتعرض لها ألاودية بالواليتين من إلقاء عشوائي لجميع أنواع و 

 هامجرى مياهها وسكب مياه الصرف الصحّي بها، فقد تبّين محدودية التدخالت لجهر الفضالت في 

  .هاوتنظيف

 

وتستدعي هذه الوضعية مزيد التعمق في دراسة تجارب املناولة والتوجه نحو توسيع العمل 

 .فاعليتهانجاعتها و  بها إذا ما ثبتت 

 

 في املوارد املخصصة للنظافة البلديات تصرف -

 

 تبّين أّن هناكفي غياب معايير وطنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف البلديات 

 كّميةمؤشر و  نظافة عامل لكّل  السكان عدد مؤشر ات في عدد من املؤشرات لديها على غراراختالف

  .عامل املساحة املغطاة لكّل مؤشر و  عامل لكّل  املرفوعة النفايات

 

على جميع العملة املنتفعين باملنحة " منحة ألاوساخ"بعدد من البلديات تعميم  تّم كما 

ب عنه دفع مبالغ مالية مّم  "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"الخصوصّية 
ّ
 .لغير مستحقيهاا ترت
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       بحساب عملتها توظف البلديات إذ ساعات العمل تالنظافة وتقلص عملةتراجع مردود و      

تقريبا ا أّدى إلى خسارة ساعات عمل تراوحت مّم  ساعات قانونية 1ساعات عمل يوميا عوضا عن  1

 . 5082خالل سنة  ألف ساعة 12ساعة و ألف 88 بين

 

مما تسّبب في تعّدد  يعّد معّدل عمر أسطول املعّدات ببعض البلديات متقّدما نسبّياو 

ف لفترات ناهزت السنة في بعض الحاالت 
ّ
 هذهنسب استعمال  لتتراوحألاعطاب وتزايد أيام التوق

 . % 88و % 52عّدات بين امل

 

املخصصة للنظافة سواء كانت  املواردوينبغي على البلديات أن تسعى إلى إحكام التصرف في 

 .بشرية أو مادية وتطوير أدائها وطرق عملها في هذا املجال

 

 التصرف في املصبات املراقبة ومراكز التحويل -

 

 أن  82أن يتواصل استغالل املصب املراقب باملنستير ملدة  من املنتظر لئن كان 
ّ
سنة إال

، مما 5080استغالله وتّم غلقه في مارس دون مواصلة ت حال وعراقيل عقاريةسكان الاحتجاجات 

 .تسبب في إرباك العمل البلدي في مجال النظافة بالوالية

 

جهود الوكالة في تنفيذ برنامج غلق واستصالح املصبات العشوائية خاصة خالل  تفلحولم 

اط العشوائية والنق املصبات انتشار  منفي الحّد  د بالواليتين.م 2بكلفة فاقت  5008و 5001سنتي 

  .السوداء

 

والبدء في النفايات املنزلية واملشابهة  ردمعمليات بخصوص  التصّوراتوضوح أّدى عدم و 

املصبات املراقبة صفقات التصرف في بعنوان  .د.م 5,802بلغت قيمتها  تثمينها، إلى تحّمل كلفة إضافية

  .ومراكز التحويل

 

ل في علىالعوائق القانونية واملؤسساتية واملالية والفّنية  ولم تساعد
ّ
 تحقيق الهدف املتمث

 .استعمالها وإعادة وتثمينها النفايات كميات في تكنولوجيات التحكم تطوير

 

بمزيد إحكام التصرف في النفايات للسيطرة على الفضالت الصناعية وتوص ي الدائرة 

  .، ووضع إستراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للنفاياتوالخطرة والفضالت املنزلية والشبيهة
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 برامج التصرف في النفاياتمنظومات و  -

 

برامج التصرف و  منظومات على تدعيم إلاستراتيجية للتصرف في النفاياتالخطة  اعتمدت

وتبّين في هذا الخصوص غياب . في بعض ألاصناف الخاصة من النفايات القابلة للتثمين والرسكلة

، وعدم إصدار ألاطر القانونية أو ألانظمة وي ستوى الجهامل علىاملتابعة والتقييم بشأنها وخاصة 

ل 
ّ
 .بعض آلاخرالالعمومية لتفعيل بعضها، وتراجع أو تعط

 

الالزمة في شأن منظومات وبرامج التصرف في  التقييماتإجراء  الوضع هذا يستدعيو 

ل منها وتفعيل مختلف مكّوناتها البحث عن جديدة و  تصّوراتالنفايات وطرح 
ّ
بدائل مناسبة للمعط

  .ما يتعلق بمجال التثمينفي خاصة 

 

 والتثقيف البيئي واملراقبةإلشراف ا -

 

سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ألامن الوطني في تعطيل  حذف ساهم

تأمين جزء كبير من املهام التي كانت موكولة سابقا ملراقبي التراتيب بسبب انشغال أعوان الشرطة 

 . باملسائل ذات الطبيعة ألامنيةأساس 

 

صتو  ،ألانشطة والبرامج التحسيسية وإلاعالمية في تراجعكما سّجل 
ّ
 الاعتمادات في قل

            د .أ 000الجملية املخّصصة للتوعية والتربية البيئية وإلاعالم لدى الوكالة الوطنية لحماية املحيط من 

 .5082د سنة .أ 200 إلى 5085سنة 

 

وانين قلل ضرورة تكثيف املراقبة وزجر مرتكبي املخالفات البيئية طبقاإلى  وتدعو الدائرة

 للتوعية برامج ، واعتمادالبيئي العمل في املدني املجتمع مكّوناتالجاري بها العمل، وكذلك تفعيل دور 

 .املواطن لدى بيئيةال ثقافةال والتحسيس من أجل ترسيخ
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I–  في مجال النظافة البلدياتدور 

 

 القانون  بإصداراملتعلق  8822ماي  80املؤرخ في  8822لسنة  22عّدد القانون عدد 

ألاساس ي للبلديات بعض ألاشغال التي تقوم بها البلديات في مجال النظافة واملتمثلة في إزالة مظاهر 

ومصادر التلوث من الطريق العام، ورفع الفضالت املنزلية وفرزها ومعالجتها وإزالتها، وتنظيف 

  .أشغال التطهير على اختالف أنواعهاإنجاز الطرقات والساحات العمومية، و 

 

أعمال الرقابة امليدانية في هذا املجال على عدد من الاختبارات تّم إجراؤها على  وقد استندت

بلديات تّم اختيارها بناء على أهمية امليزانية وهي بلديات سوسة وحمام سوسة  1عّينة شملت 

م استبيان على ، كما تّم تعمي(فيما يلي البلديات املمثلة للعّينة)ومساكن واملنستير وجمال واملكنين 

 . تولت جميعها الرّد عليه( بلدية 02)بلديات الواليتين 

 

 تنفيذ املهام ذات الصلة بالنظافة - أ

 

ق باملهام ذات الصلة بالنظافة على جمع ورفع الفضالت 
ّ
زت أعمال الرقابة فيما يتعل

ّ
ترك

والعناية باألودية وكنس الشوارع والساحات وتخصيص عمليات النظافة وتسييج ألاراض ي غير املبنية 

 .ومقاومة الحشرات والكالب السائبة

 

 جمع ورفع الفضالت  -1

 

من النفايات باملصبات %  82تجميع ومعالجة نسبة  الحادي عشر للتنميةاملخطط  استهدف

لم  للعّينة املمثلة بالبلديات النسبة تلك على املستوى الوطني، غير أّن معّدل 5088املراقبة في أفق سنة 

 بلدية لدى % 15و جّمال بلدية لدى % 18 بين املرفوعة الكميات نسب تراوحت حيث % 21 يتجاوز 

 املنزلية لفضالتل % 11 أي ما نسبته من الكميات الجمليةألف طن  58 لم يتم تجميع سوى و  .املكنين

 ،سوسة بلدية إلى بالنسبة تّم ولم ي. 5082 ألف طن سنة 28 التي بلغتباملنطقة البلدية باملنستير  املفرزة

 وبالتالي املفرزة، طن من الفضالت ألف 12 من جملة املنزلية ألف طن من الفواضل 11 سوى  ونقل جمع

  .الطبيعي الوسط في وتلقى املراقبة املصبات إلى ونقلها جمعها يتم ال الفضالت هذهمن  % 55 فإّن 

  

 5082مارس  50بتاريخ ( في ما يلي املجلس)قام املجلس الجهوي بسوسة  ومن ناحية أخرى 

، (مجلس قروي) باإلعالن عن طلب عروض بإجراءات مبسطة لجمع ورفع الفضالت بمنطقة شط مريم

د والثاني .أ 80,500فتح العرضين الوحيدين الواردين في آلاجال ألاول بمبلغ  5082أفريل  80وتّم بتاريخ 
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ر قبول العرض ألاول ألاقل ثمنا تقرّ  5082ماي  52بتاريخ تقييم العرضين وبعد د، .أ 810,251بمبلغ 

الاعتراض عن دفع  تّم الفنية املطلوبة، ومع تقديم أول كشف حساب  للشروط تهرغم عدم استجاب

  .حاوية جماعية 20وشاحنة ضاغطة صاحب العرض الفائز إلخالله بالتزامه بتوفير مستحقات 

 

كميات الفضالت التي قامت املؤسسة املتعاقد معها إلاثباتات الالزمة بخصوص م لم تقّد و 

طنا أبرزت بيانات  8.210سة كّميات تساوي ففي حين تضّمنت الفواتير الصادرة عن املؤّس . برفعها

               مركز التحويل بالقلعة الصغرى أّن مجموع الكميات املسجلة واملستلمة من املؤسسة لم تتجاوز 

 بقيمةسة دون وجه حق املجلس للمؤّس  صرفها وقّدرت املبالغ التي. 5082طنا في موفى سنة  222

د، مع إلاشارة إلى أّن املجلس قام بخالص فواتير صادرة عن الوكالة مقابل معاليم إيداع .أ 02,258

قت بنفس الفترة وتضّمنت كّمية جملية قدرها 
ّ
طنا تم جمعها ونقلها  8.811فضالت بمركز التحويل تعل

بمنطقة شط مريم وكان بإمكان املجلس التفطن إلى تضخيم متدخلين في أعمال النظافة  2من قبل 

وهو ما قد يشكل خطأ  مال املتابعة واملراقبة الضروريةالكميات املفوترة من قبل املؤسسة لو قام بأع

 .8812جويلية  50 املؤرخ في 8812لسنة  20تصرف على معنى القانون عدد 

 

املجلس بقبوله العرض ألاول قد أخّل بمبدإ املساواة واملنافسة بين املزّودين بوضعه  ويكون 

شروطا أقصت البعض من املشاركة في طلب العروض لعدم قدرتهم على توفيرها، في حين تّم قبول 

كما أّن . في تنفيذ العقد على غير الوجه املطلوب الشروط مّما تسّببعرض مشارك لم يستجب لتلك 

املتابعة ملؤيدات إيداع كميات الفضالت املنزلية املجّمعة بمركز التحويل فسح املجال للتالعب ضعف 

 ، لحقت ضررا ماليا بميزانية املجلسأّدى إلى دفع مبالغ دون وجه حّق أو في فوترة الكميات املنقولة 

 

توظيف واستخالص معاليم  من مجلة الجباية املحلية 88أوجب الفصل  ،من جهة أخرى و 

مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية، ورغم أهمية تلك 

أّن معظم البلديات املمثلة للعّينة لم تقم بتطبيق  تبّيناملعاليم كمورد من موارد امليزانية البلدية 

يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية  لقرار  مقتضيات ألامر املذكور رغم استصدار جميعها

 .مليما للتر الواحد من الفضالت 82و 2والتي تراوحت حسب البلديات بين 

 

إتمام "الذي ينّص على  5000فيفري  1املؤرخ في  80وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد 

بمقابل وتعميم إبرام هذه  إحصاء املحالت واملؤسسات املعنية باتفاقيات رفع الفضالت غير املنزلية

، لم تتوّل أغلب البلديات إبرام اتفاقيات في الغرض، إذ "الاتفاقيات والحرص على استخالص املعاليم

يتّم جمع فضالت املحالت واملؤسسات املعنية ضمن املسار الخاص بجمع ونقل الفواضل املنزلية دون 

 .توظيف واستخالص املعاليم املستوجبة
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ى بلدية املكان  52لى سبيل املثال تضّم املنطقة البلدية حمام سوسة ع ففي
ّ
وحدة نزلية، تتول

لت خالل الفترة 
ّ
من مجموع %  52نسبة  5082-5085نقل نفاياتها مجانا، علما بأّن تلك الفواضل مث

وتقّدر . د.أ 111,028الفواضل املجّمعة من قبل البلدية، وأّن تكلفة رفعها بعنوان نفس الفترة بلغت 

 . د خالل نفس الفترة.أ 852بالغ التي كان بإمكان البلدية تحصيلها بحوالي امل

 

 (1)مؤسسة تجارية وصناعية ومهنية 80.000وفي حين تضّم املنطقة البلدية بسوسة حوالي 

تكلفة رفع الفواضل املتأتية من  وقّدرت%.  0,2اتفاقية، أي في حدود  28تقم البلدية بإبرام سوى  لم

من التكلفة الجملية %  22)د .م 8,2بما جملته  5082ت واملحالت املعنية بعنوان سنة أنشطة املؤسسا

في حين لم يتجاوز املعّدل السنوي لإلستخالصات (. د.م 2,115لجمع الفواضل املنزلية املقّدرة بمبلغ 

ملؤسسات مساهمة انسبة ، وبالتالي فإّن 5082-5080د خالل الفترة .أ 11املحققة بعنوان الرفع بمقابل 

 %. 2تجاوز معّدلها يفي تغطية تكاليف رفع ونقل الفواضل التي تفرزها ال 

 

ى البلديات إحصاء جميع املؤسسات واملحالت املعنية، وإبرام  وتوص ي
ّ
الدائرة بأن تتول

ن
ّ
من تعبئة موارد إضافية تساعدها  هااتفاقيات معها لنقل فضالتها بمقابل، وهو ما من شأنه أن يمك

 .تجديد أسطولها وتوفير املوارد البشرية الالزمة للقيام بأعمال النظافة على أفضل وجهعلى دعم و 

 

 كنس الشوارع والساحات -2

 

 
ّ
              عمليات كنس الشوارع بجميع البلديات املمثلة للعينة في أقص ى الحاالت نسبةي ال تغط

ويعزى . من املناطق البلدية وتقتصر على بعض الساحات العمومية الكبرى والشوارع الرئيسية % 50

 تفرّغ، إضافة إلى عدم 5085منذ سنة  25ذلك أساسا إلى النقص في اليد العاملة والّتخلي عن آلالية 

 .لتعويض الغيابات في صفوف رافعي الفضالت إليهمما يتم اللجوء  غالباالكنس حيث  أعوان
 

ب عن  وقد
ّ
تراكم ألاتربة وتناثر النفايات على حواش ي الطرقات وتنامي ألاعشاب  ذلكترت

على مظهر شوارعها وساحاتها انعكس سلبا الطفيلية بشكل أخّل بمقومات النظافة وبجمالية املدن و 

  .كما ورد ببعض محاضر جلسات اللجان البلدية للنظافة والعناية بالبيئة
 

على شاحنتي كنس آلي في إطار هبة تركية خالل املنستير وحّمام سوسة  بلديتا ولئن تحصلت

 أنهما لم تستفيدا منهما 5082سنة 
ّ
، حيث تعطلتا بعد فترة وجيزة من الاستعمال لعدم تالؤمهما مع إال

ة الصيانة وقطع الغيار
ّ
أما . طبيعة شوارع املدينتين وظلتا رابضتين دون استخدام بسبب غياب أدل

                                                           
 .5082لسنة ( TCL)حسب جدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املوظف على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية  (1)
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 بلدية امل
ّ
ر شاحنة كانسة لديها صالحة لالستخدام وفي حالة جّيدة فإن

ّ
يتم  مه لكنين فبالرغم من توف

 .دون مبّرر 5080 استعمالها منذ سنة

 

 تخصيص عمليات النظافة -3

 

 
ّ

قوزير الداخلية والتنمية املحلية  منشور حث
ّ
البرامج الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة ب املتعل

ره من تأثير إيجابي "على  5002لسنة 
ّ
تخصيص الخدمات البلدية في مجاالت النظافة ملا يمكن أن توف

 % 25من بلديات والية سوسة و % 15، وفي هذا إلاطار لجأت "على تحسين نوعية الخدمات املسداة

 .5082-5008تأمين رفع الفضالت خالل الفترة من بلديات والية املنستير إلى املناولة ل

 

ل 5082بلدية سوسة خالل سنة  لدىوأثبتت تجربة املناولة 
ّ
، تحقيق اقتصاد مقارنة بالتدخ

د  25املباشر للبلدية، حيث بلغ معّدل كلفة رفع الطن الواحد من النفايات املنزلية عن طريق املناولة 

ارة إلى أّن املعّدل الوطني لتكلفة رفع طن واحد من النفايات مع إلاش. د عبر التدخل املباشر 11مقابل 

 تشخيصية معّدة  د عن طريق املناولة وفق دراسة 10د عبر التدخل املباشر مقابل  80املنزلية يبلغ 

وتستدعي هذه الوضعية مزيد التعمق في . تتعلق باملخطط البلدي للتصرف في النفايات 5082سنة 

 .التوجه نحو توسيع العمل بها إذا ما ثبتت فاعليتها ونجاعتهادراسة تجارب املناولة و 

 

على سبيل  سوسةكبلديات املنستير ومساكن وسوسة وحمام ) البلدياتكما لجأت بعض 

 8الخاصة بالنظافة والعناية باملحيط وفق ما دعا إليه منشور الوزير ألاول عدد  25لآللية ( الذكر

ول على  خدمات الكنس وقلع ألاعشاب الطفيلية وتنظيف ، وذلك للحص5005جانفي  2املؤرخ في 

 .املقابر

 

بلغ ثمن كنس املتر  حيثاقتصادا في الكلفة  5082-5008خالل الفترة  25آلالية قد حّققت و 

ل 25مليما في إطار املناولة مقابل  58الخطي الواحد ببلدية حمام سوسة 
ّ
 املباشر مليما عبر التدخ

 في والبحث آلالية تلك لنتائج تقييمات أو دراسات أّية يتّم إجراء لم وبالرغم من هذا الفارق  للبلدية

 .بها العمل إيقاف قبل واقعيا انعكاساتها

 

 ألاراض ي غير املبنية تسييج -4
 

 5002جوان  55املؤرخ في  5002لسنة  81منشور وزيري الداخلية واملالية عدد  ينّص 

ق بتسييج ألاراض ي غير املبنية على وجوب معاينة مخالفات عدم تسييج وتنظيف ألاراض ي غير 
ّ
واملتعل

ى البلدية عملية التنظيف والتسييج 
ّ
املبنية وإلزام أصحابها بتسييجها وفي صورة عدم القيام بذلك تتول
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الاستبيان عدم  ت نتائجنحيث بيّ  ،غير أّن بلديات الواليتين لم تفّعل أحكام هذا املنشور  .على نفقتهم

لقيام أي بلدية منها بتسييج أراض بيضاء 
ّ
               علما بأّن عدد تلك ألاراض ي بلغ  سوداء انقاط تمث

بلديات بوالية  8بالنسبة إلى  أرضا 22بلديات بوالية سوسة و 1أرضا في  850ما يزيد عن  5082سنة 

 .املنستير

 

املعنية عدم قيامها بعمليات التسييج بعدم رصد اعتمادات للغرض  البلدياتبّررت  وقد

وبارتفاع كلفة تسوير ألاراض ي دون وجود ضمان السترجاع قيمة تلك التدخالت، في حين بّينت املعاينات 

عمليات التسييج التي قام بها بعض الخواص بمواد خفيفة كانت كفيلة بحماية ألاراض ي والحفاظ  أّن 

 . على نظافتها

 

                          املؤّرخ في 2منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  اقتض ىوفي نفس إلاطار 

تدعيم النظافة باملدن خاصة فيما يتعلق بالعناية باألراض ي البيضاء من حيث  5002فيفري  50

التنظيف والتسييج والحماية مع التأكيد على اتخاذ التدابير الالزمة السترجاع املصاريف املستوجبة 

 أنه تبّين أن عدد التدخالت املنجزة من قب
ّ
بلديات توفرت  1ل عند إنجاز أشغال املسح ورفع ألاتربة، إال

                        تدخال بالنسبة إلى 15و بوالية سوسة د.أ 828 تدخال بكلفة تقّدر بحوالي 001 بشأنها بيانات بلغ

د بوالية املنستير دون أن تقوم البلديات املعنّية باسترجاع كلفة تلك .أ 880 بلديات بكلفة بلغت حوالي 8

 .التدخالت

 

د منشور وزي
ّ
على ضرورة تكثيف تدخالت  5082فيفري  50بتاريخ  8ر الداخلية عدد وقد أك

غير أّن البلديات لم تتوصل  .النظافة مع اتخاذ التدابير الالزمة الجتناب رجوع الحالة إلى ما كانت عليه

إلى تحقيق ذلك بسبب عدم توفير مصبات خاصة بفضالت البناء وبسبب ضعف املراقبة وعدم 

 .التصّدي للمخالفين

 

 ومقاومة الحشرات والكالب السائبة باألودية العناية -5

 

حول البرامج الجهوّية للنظافة والعناية بالبيئة وخاّصة  السنوّيةنّصت مناشير وزير الّداخلّية 

على ضرورة أن تتولى البلديات التركيز على جهر  5002فيفري  50املؤرخ في  2منها املنشور عدد 

وردم املستنقعات وأماكن ركود املياه، غير أّن أعمال الرقابة املجراة  وتنظيف ألاودية ومجاري املياه

ر املعّدات الثقيلة 
ّ
بالبلديات موضوع العّينة بينت محدودية تلك التدخالت وقد تّم تبرير ذلك بعدم توف

ل (1)الخاصة بتنفيذ تلك العمليات وبطء استجابة الجهات إلادارية املعنية
ّ
 .ملطالب التدخ

                                                           
 .والديوان الوطني للتطهير وإلادارة الجهوية للتجهيز الوالية وإدارة املياه العمرانّية بوزارة التجهيز واملندوبّية الجهوّية للتنمية الفالحّية (1)
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ل لجهر ألاودية ببلدّية مساكن لم يتجاوز  عددعلى سبيل املثال أّن  يذكر و 
ّ
عمليات التدخ

الت يعود آخرها إلى شهر جوان  1مجموع  5082-5008خالل الفترة 
ّ
لين قامت بهما  5082تدخ

ّ
منها تدخ

ل من قبل بلدّية سوسة لجهر وتنظيف ألا 
ّ
ودية البلدّية بإمكانياتها الذاتّية، بينما لم يسّجل أّي تدخ

 . ومجاري املياه

 

لجميع أنواع الفضالت وسكب املياه  العشوائيألاودية بالواليتين إلى إلالقاء مجاري تتعرض و 

الصناعّية امللّوثة وغير املعالجة، مما يتسبب في تزايد املياه الراكدة التي تتحّول إلى مخافر لتكاثر 

وقد لوحظ ذلك خاصة بوادي الغسيل . نينالحشرات ومصدرا لإلضرار بالوسط البيئي وبصّحة املتساك

باملكنين ووادي املالح بمساكن ووادي حمام سوسة ووادي حمدون ووادي الحلوف بسوسة ووادي 

 . من الفيضانات حماية مدينة جّمال

 

ة املياه التي تحّجر سكب  ألحكاممخالفة بعض املواطنين والصناعيين تعّدد وتكّرر ورغم 
ّ
مجل

ها أن تضّر بالصّحة العامة باألودية لم يتّم اتخاذ إجراءات ردعّية تجاه مرتكبيها، الفضالت التي من شأن

حيث لم تستلم البلديات املعنّية أية تقارير من جانب الشرطة البلدية في هذا الخصوص كما لم يتّم 

ل الوكالة الوطنّية لحماية املحيط لرفع املخالفات وردع املخالفين  يفيدالوقوف على ما 
ّ
في هذا تدخ

 .5082-5080املجال خالل الفترة 

 

جرد مصادر  من خاللمياه البحر سنويا  بمراقبةوتقوم إلادارة الجهوية للصّحة بسوسة 

عناصر  2وتشمل عمليات التحليل  .تلّوث وأخذ عّينات من املياه قصد إجراء التحاليل البكتريولوجّيةال

 مل من املاء 800للنسب القصوى املسموح بها في ضعفا  88و 50و 2نتائج بشأنها تجاوزها ال أثبتت

وذلك بأربع نقاط مراقبة تعتبر نوعّية املاء فيها رديئة جّدا ويحّجر السباحة بها  ،5082خالل سنة 

ل تلك النقاط في الشواطئ املتاخمة . باالستناد إلى الّدالئل التوجيهّية ملنظمة الصّحة العاملّية
ّ
وتتمث

 .لواديي الحلوف وحمدون 

 

والجهر والسعي إلى القيام بالدراسات الالزمة  بالتنظيفوتوص ي الدائرة بضرورة تعهد ألاودية 

لتحديد حوزتها والتدخل لتهيئتها، مع ضرورة تشديد املراقبة على املؤسسات التي تقوم بسكب املياه 

لى الوزارة املكلفة ويتعّين ع. الصناعية بمجاري ألاودية واتخاذ إلاجراءات الالزمة ضّد جميع املخالفين

وما  املشار إليها بالبيئة وألاطراف املعنّية اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحّد من تلّوث مياه الشواطئ

 . تمثله من مخاطر وتهديدات صحية وبيئية

 

تكاثر الحشرات والكالب  منتراكم الفضالت وإلاخالل بمقومات النظافة  ملا يسّببه نظراو 

دت مناشير وزير الداخلية ومنها املنشور عدد  ،السائبة
ّ
على التركيز على  5082أفريل  88 بتاريخ 2أك
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ّن غير أاملقاومة الوقائية للحشرات من خالل جهر وتنظيف مجاري املياه وردم أماكن ركود املياه، 

ئية بتركيز املقاومة الكيميا  اقتصرت في هذا املجال أساسا على( لعّينةلاملمثلة )تدخالت البلديات 

 .جهودها على متابعة مخافر تكاثر الحشرات ومداواة مآوى اليرقات في مواسم محّددة

 

                      املثال وبالرغم من ضبطها لقائمة تتضمن سبيلفبالنسبة إلى بلدية سوسة على 

في بلدية  أّما. 5080مخفرا محتمال لتوالد الحشرات فإنه لم يتّم التدخل بها خالل كامل سنة  8.881

ل فيها 
ّ
موقعا مشخصا أي  2.500موقعا من أصل  8.285املنستير فلم تتجاوز املواقع التي تّم التدخ

 . 5082وذلك خالل سنة %  81بنسبة تغطية تعادل 

 

املتعلق بالعناية  5082أفريل  88املؤرخ في  2 عددلداخلية ملا جاء بمنشور وزير ا وخالفا

د على اعتماد املقاومة البيولوجية والعضوية للقضاء على مآوى توالد 
ّ
بالنظافة وجودة الحياة والذي أك

الحشرات، فإّن بلدّيات مساكن واملنستير واملكنين على سبيل املثال اكتفت ببعض التدخالت الحينية 

 . ات في عدد من املخافر املحتملةباستعمال املبيد

 

الت املقاومة  واقتصرت
ّ
ببلدّية املنستير  5082و 5080والعضوية خالل سنتي  البيولوجيةتدخ

. من جملة املجاري التي تّم تشخيصها%  2مثال على جهر عدد من مجاري مياه ألامطار لم تتجاوز نسبتها 

اثر مآوى توالد الحشرات وأن يؤّدي إلى تكثيف يحّد من تك ال  شأن ضعف التدخالت الوقائية أن ومن

  .بيئيةاملقاومة الكيميائية بما لها من سلبيات 

 

على  5080ديسمبر  82املؤرخ في  58عدد  الداخليةنفس السياق، ينّص منشور وزير  وفي

 
ّ
ل الضرورية، إال

ّ
أّن  توفير فريق قار ومختص في مجال مقاومة الحشرات مجّهز باملعّدات ووسائل التدخ

املعّدات والتجهيزات الخاصة  فيفريق كما أّنها تشكو نقص هذا المعظم البلديات ال يتوفر لديها 

الت في  ساهموإضافة إلى ذلك  .بمقاومة الحشرات
ّ
غياب التنسيق بين البلديات املتجاورة لتنفيذ التدخ

 .تهامجال مقاومة الحشرات في الحّد من فاعلي

 

عدد الحمالت املجراة  شهدالكالب السائبة  قاومةمل الضروريةوبخصوص تنفيذ ألاعمال 

بالنسبة إلى بلدية حمام سوسة على سبيل املثال بمعّدل عدد الحمالت  انخفضحيث سنويا تراجعا، 

حملة  811، كما تراجع عدد الحمالت املنجزة ببلدية املكنين من 5082-5008خالل الفترة %  82بلغ 

علما بأّن تقارير الشرطة البلدية في هذا الخصوص ال ترد بانتظام  5082 حملة سنة 88إلى  5082سنة 

  .على مصالح البلديات مّما ال يساعدها على متابعة الحمالت املجراة
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الت ملقاومة الكالب السائبة اضطرابا في برمجتها على امتداد الفترة 
ّ
وقد شهدت التدخ

فحيث سرعان ما يتّم لدواعي ألامنية، لاملذكورة 
ّ
رغم تذّمر  بعد الشروع فيهافي تنفيذ الحمالت  التوق

املتساكنين من تكاثر الكالب وتفاقم خطرها وفق ما ورد بمحاضر جلسات لجان الصحة والنظافة 

 .والعناية بالبيئة ببعض البلديات

 

 املديري املتعلق بتأهيل املسالخ البلدية املخطط -6

 

الاستجابة للقواعد الفنّية  قصدعلى ضرورة تأهيلها  (1)املخطط املديري للمسالخ ينّص 

مسالخ بوالية سوسة ومسلخين بوالية املنستير وذلك في  2والصحّية والبيئّية الالزمة بغرض إلابقاء على 

ه وقد. 5082مارس  8أجل أقصاه 
ّ
وخالفا ملا تضّمنه املخطط لم يتّم إحداث لجنة جهوية  تبّين أن

 وبالتالي لم تقّدم البلدّيات املعنّية أهيل املسالخ الّراجعة بالنظر إلى الواليتينلدراسة ملفات تركيز أو ت

 .ات تأهيل مسالخهاملّف 

 

مسالخ  2فيما ال تخضع ، (2)5088 منها تّم غلقها بعد سنة 2مسلخا  82وتضّم والية املنستير 

ذبح وترويج اللنصوص الترتيبّية وهو ما ال يضمن ا كما تقتضيهقبل أطباء بياطرة من  أخرى للمراقبة

  .صحّيةال وفق الشروط لحومال

 

الفنية والصحّية والبيئية املطلوبة حيث للشروط  عدم استجابة جميع املسالخلوحظ  وقد

ا التي تعود إلى مالتحتية  بنيتهاتبّين من خالل املعاينات امليدانّية ملسالخ البلديات املمثلة للعّينة تقادم 

وترّدي الوضع البيئي داخلها وافتقارها إلى مقومات النظافة الصيانة، ب هاسنة وعدم تعهد 00و 50 بين

 تجهيزات في النقص أو والافتقارفضال عن غياب محطات املعالجة ألاولية للمياه والعناية باملحيط، 

 .ونقل اللحوم في وسائل غير مؤهلة التبريد

 

 5002إلى أّن توصيات دائرة املحاسبات املضمنة بتقريريها الصادرين سنتي  وتجدر إلاشارة

تباعا حول الوضع الصحي والبيئي للمسلخين البلديين بمساكن وسوسة لم يتّم تنفيذها وظل  5080و

 .الوضع على حاله

 

                                                           
 .5080مارس  8املؤرخ في  5080لسنة  210املصادق عليه باألمر عدد  (1)
 .ومنزل حياةوهي مسالخ بلديات املصدور وملطة وبني حسان وخنيس  (2)
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مع غياب رقابة الشرطة البلدّية ومصالح إلادارة التي تزامنت وقد أّدت هذه الوضعية 

ّية للصّحة إلى تفاقم ظاهرة الذبح العشوائي خارج املسالخ وبيع اللحوم دون إخضاعها إلى الجهو 

ل خطورة على مستهلكيها وعلى الصّحة العامة
ّ
 . املراقبة الصحّية مما يشك

 

مراجعة وتحيين املخطط املديري للمسالخ والتنصيص على إلاحداثات الجديدة  ذلك قتض ييو 

كما يتعّين ضمان املراقبة الصحّية . البلديات أو املستثمرين الخواصالضرورّية سواء عن طريق 

تفعيل فرق عمل مع ، حفظ الصّحة بكّل املسالخ النشطة البيطرّية بصفة مستمّرة وتطبيق قواعد

 .املراقبة الجهوّية للحّد من ظاهرة الذبح العشوائي

 

 تصرف البلديات في املوارد املخصصة للنظافة - ب

 

قت باملوارد البشرية أفضت أعمال 
ّ
الرقابة في هذا املجال إلى الوقوف على مالحظات تعل

 .ووسائل العمل املادية

 

 املوارد البشرية -1

 

عدد العملة الضروريين للقيام باألعمال املتصلة غياب مؤشرات وطنية تستند على  لوحظ

البلدية ودرجة ميكنة العمل في امتداد مساحة املنطقة على كّمية النفايات املنتجة و وعلى بالنظافة 

ت الدائرة احتساب معّدالت العملة الضروريين للقيام هذه املغياب وفي  .مجال النظافة
ّ
ؤشرات تول

  .باألعمال املتصلة بالنظافة بخصوص بلديات الواليتين

 

 بعدد املتعلق املؤشر 5082 سنة موفى في تراوح تفاوت بين املؤشرات حيث تبينوفي هذا إلاطار 

 وتراوح سوسة، ببلدية ساكنا 8.211و سوسة حمام ببلدية ساكنا 182 بين نظافة عامل لكل السكان

 طنا 285و مساكن ببلدية طنا 502 بين عامل لكل املرفوعة النفايات من ألاطنان بعدد الخاص املؤشر

 بين فتراوح املباشرالبلدية عبر التدخل  املنطقة ملساحة النظافة عملة تغطية مؤشر أما املنستير، ببلدية

 .املنستير ببلدية هك 22 لكل وعامل سوسة ببلدية هكتارا 82 لكل عامل

 

حكم ال أّن البلديات وتبّين
ُ
ر لديها من العملة  ت

ّ
فهم بحساب إذاستغالل العدد املتوف

ّ
            توظ

وهو ما ترتب عنه خسارة ساعات عمل تراوحت  ساعات قانونية، 1ساعات عمل يوميا عوضا عن  1

 . 5082ساعة ببلدية سوسة خالل سنة  12.501ساعة ببلدية مساكن و 88.001بين 
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دون أوقات املغادرة  أوقات دخولهم إلى العملعلى تسجيل  قتصر متابعة مواظبة العملةتو 

 .وتوظيفه التوظيف ألامثل عاملساعات العمل املنجزة من قبل كل  ضبطدون مما يحول 

 

النظافة  أعوانترسيم  5088أفريل  51املؤرخ في  5088لسنة  21عدد واقتض ى املرسوم 

غير  .5088بصفة استثنائية بداية من أّول فيفري  العرضيين واملتعاقدين والوقتيين التابعين للبلديات

ر هذا إلاجراء  أّن 
ّ
معّدل ساعات وأيام العمل  حمام سوسةببلدية  تراجع من ذلك هم،سلبا على مردودأث

إلى  5008ساعة سنة  5.511من  5088بعد ترسيمهم خالل سنة (أعون  8 )لكافة ألاعوان املتعاقدين 

ساعات تراجع ل معّد  ليصلو ، % 8,2، أي ما يمثل تراجعا بلغ معدله السنوي 5080ساعة سنة  8.280

  .ساعة 181إلى إجماليا  5080-5008العمل للعون الواحد خالل الفترة 

 

إلى  5008يوما سنة  22عدد أيام العطل املرضية بالنسبة إلى ألاعوان التسعة من  وارتفع

              إلى 5008يوما سنة  52الغيابات غير الشرعية من  تتزايدو  5080-5088يوما كمعدل للفترة  882

يوما  20التوقف عن العمل بسبب حوادث الشغل من  أيام ارتفع عددو  ،لفترةيوما كمعدل لنفس ا 22

 .يوما 558إلى 

 

                    املؤرخ في 8810لسنة  121وبخصوص املنح الخاصة بالنظافة تّم بموجب ألامر عدد 

 لفائدة العملة القائمين " منحة ألاوساخ"إحداث منحة خصوصّية تسمى  8810جويلية  0
ّ
ال تسند إال

 . 5080دينار شهريا منذ غّرة جانفي  20مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت ويبلغ مقدارها 

 

إقرار منحة خصوصّية  8880أوت  81املؤرخ في  8880لسنة  8582وتّم بموجب ألامر عدد 

إلى أخطار صحّية  يتعّرضون عملة البلديين الذين إلى ال، تمنح "ّحة ورفع الفواضل املنزلّيةلحفظ الص"

 . عند قيامهم بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلّية أو أعمال أخرى مرتبطة بحفظ الصّحة

 

على جميع " منحة ألاوساخ"بتعميم  للعينةولوحظ في هذا السياق قيام البلديات املمثلة 

، حيث قامت على سبيل "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"العملة املنتفعين باملنحة الخصوصّية 

لفائدة  5082بعنوان شهر ديسمبر  د.أ 2,200د و.أ 2,850املثال بلديتا املنستير وسوسة تباعا بصرف 

ومن شأن ذلك أن يفقد تلك املنح . هير ورفع الفضالتعامال ال يؤّمنون مباشرة مهام التط 880و 800

 .بسبب صرفها إلى غير مستحقيها صبغتها التحفيزية والتعويضية

 

لعملة ال " ورفع الفواضل املنزلّية الصّحةلحفظ "كما تبّين صرف املنحة الخصوصّية 

 لي بصرف حوالييقومون بأعمال مرتبطة بحفظ الصّحة، حيث قامت البلديتان املذكورتان على التوا
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منحة )وهي قيمة الفارق بين املنحة املستحقة  5082عامال خالل سنة  11و 80د لفائدة .أ 1د و.أ 88

 (.منحة حفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية)واملنحة املسندة فعليا ( التصرف والتنفيذ

 

حوافز مادية إضافية  لتقديمومن جهة أخرى سعت البلديات إلى إيجاد صيغ مختلفة 

يمن ذلك  .للعاملين في مجال النظافة
ّ
 5080بلدية حمام سوسة منذ بداية السداس ي الثاني لسنة  تول

لكن تنفيذ ذلك القرار شمل جميع  5082د إلى موفى سنة .أ 12,282صرف ساعات إضافية بقيمة 

 .عملة البلدية دون أن يقابل ذلك عمال منجزا بعنوان الساعات إلاضافية

 

توفير متطلبات  إطار بحصص الحليب في بلديات دون أخرى لتّم تمتيع عملة النظافة و 

 5080جويلية  28الوقاية الصحّية استنادا إلى مراسلة موجهة من وزير الداخلية إلى الوالة بتاريخ 
ّ
، إال

أّن هذا الامتياز تّم سحبه على بقية العملة بناءا على مطالبتهم بذلك كما هو الحال بالنسبة إلى بلدّية 

بكلفة قدرها حوالي  5082عامال سنة  212ليب سوسة على سبيل الذكر حيث بلغ عدد املنتفعين بالح

 . عامال 822ألف دينار، بينما ال يتجاوز عدد أعوان النظافة  82

 

وتوص ي الدائرة بإعادة النظر في إسناد املنح واملزايا والحوافز الخاصة بأعوان النظافة بما 

 .عن العمل في هذا املجال يساعد على تحفيزهم وحتى ال تتفاقم ظاهرة العزوف

 

حول تطبيق  5085أفريل  2املؤرخ في  2ينّص منشور وزير الّداخلية عدد  ،وعلى صعيد آخر

التراتيب الصحّية الخاّصة بالعملة على وجوب توفير لوازم العمل الضرورية مع مراعاة جانبي الوقاية 

وص عليها أّن زّي العمل لدى بعض البلديات لم يشمل جميع العناصر املنص غير .والسالمة املهنّية

 .باملنشور املذكور، ولم يراع جانبي الوقاية والسالمة املهنية لدى البعض آلاخر

 

لوجود و جودتها ببنوعيتها و خاّصة عدم رضاهم لعملة النظافة بارتداء زّي العمل  ولم يلتزم

بالبيع أو بمبادلة قيمته بمالبس  هبعضهم في زيّ  وقد فّوت .عالمات تدّل على انتسابهم لفريق النظافة

حسب ما ورد بمحاضر جلسات لجان البيئة والعناية باملحيط ببعض البلديات، دون أن وذلك أخرى 

 .يتّم اتخاذ إجراءات لحمل أعوان النظافة على الالتزام بارتداء زّي العمل

 

يتهم من ألاخطار ورغم أهمية تكوين عملة النظافة ونشر ثقافة الوقاية والسالمة لديهم لحما

لم تضبط برامج  املهنّية والحّد من حوادث الشغل، فقد بّينت نتائج الاستبيان أّن بلديات الواليتين

دورات لفائدتهم سنوية للتكوين والتحسيس والتثقيف الصحي لفائدة أعوان النظافة، ولم تنظم 

 . 5082-5008ة تدريبّية أو حمالت تحسيسّية حول السالمة املهنّية خالل كامل الفتر 
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الذي دعا إلى وجوب  5085أفريل  2املؤرخ في  2وخالفا ملا جاء بمنشور وزير الّداخلّية عدد 

اتخاذ جميع إلاجراءات الوقائّية املالئمة للوقاية من حوادث الشغل وألامراض املهنّية، لوحظ أّن بعض 

النشاط كليا ببلدية مساكن منذ البلديات ال تولي نشاط طب الشغل ألاهمية الالزمة حيث توقف هذا 

ىو  .5085سنة 
ّ
 وتقوم وبالفحوصات، بالتالقيح املنتفعين ألاعوان عدد متابعة بلدية سوسة ال تتول

 .املطلوبة للخدمات املستشفى إنجاز من التثّبت دون  الفواتير بخالص

 

 شغل حادث 000 إلى 5082-5008 الفترة خالل املمثلة للعينة بالبلديات النظافة عملةوتعّرض 

ب
ّ
 أخرى  مصالح إلى املصابين العملة من العديد انتقال عن فضال عمل، يوم 8.852 خسارة عنها ترت

 .وغيرها بالحدائق والعمل كالحراسة بالبلدية

 

 الوسائل املادية -2

 

 
ّ
 ضاغطة شاحنات أساسا في للعّينة املكّونة البلديات مجمل في النظافة معّدات أسطول  ليتمث

 مقارنة إجماال مقبولة البلديات تلك في وحالتها املعّدات أعمار وتعّد  وجرافات، وجرارات قالبة وشاحنات

 باستثناء بلديتي مساكن واملكنين اللتين يعّد معّدل عمر أسطوليهما متقّدما نسبّيا،، (1)الافتراض ي بعمرها

ف لفترات مطّولة ناهزت السنة 
ّ
وتدني  في بعض الحاالتمما نتج عنه تعّدد ألاعطاب وتزايد أيام التوق

وارتفاع تكاليف الصيانة وتنامي  فضال عن صعوبة إيجاد قطع الغيار نسب استعمال عدد من املعّدات

 .استهالك املحروقات

 

ببلدية  % 88و % 52بين  5082نسب استعمال معّدات النظافة خالل سنة  وتراوحت

ي نسب استعمال بعض املعّدات إلى الاستغالل . ببلدية املكنين % 12و%  21مساكن وبين 
ّ
وقد أّدى تدن

ف لبقّية املعّدات 
ّ
 .الكها وارتفاع تكاليف صيانتهاتا تسّبب في تسارع إهّم ماملكث

 

فحص عّينة من مطالب إصالح أعطاب أصدرتها مصالح النظافة خالل  من جهة أخرى، بّينو 

ز        ناه والاستجابةأّن معّدل املّدة الفاصلة بين الطلب  املمثلة للعينةبالبلديات  5080-5088الفترة 

ومن شأن هذه الوضعية أن ال تساعد البلديات على تنفيذ أعمال النظافة في أفضل الظروف  .يوما 88

  .معظمها يشكو نقصا في املعّدات خاصة وأّن 

 

                                                           
ما ورد بالدراسة والجرارات، حسب  القالبة الشاحنات إلى بالنسبة سنة 82و الضاغطة الشاحنات إلى بالنسبة سنوات 1 يقدر العمر الافتراض ي بـــــ (1)

 . التشخيصية املتعلقة باملخطط البلدي للتصرف في النفايات ببلدية سوسة
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 املتعلق 5080 أفريل 2 في املؤرخ 5080 لسنة 1 وزير الداخلية عدد بمنشور  جاء ملا وخالفا

 وجود املعنية البلديات مجمل في لوحظ صيانتها، متطلبات وتأمين النظافة معدات استغالل بإحكام

 .الصيانة الوقائية والعالجية املنجزة أعمال ومراقبة وآلاليات املعدات حالة متابعة في ضعف

 

املعاينة  بّينتوبخصوص املستودعات البلدية املخّصصة لورشات الصيانة وإليواء املعّدات، 

حيث لم تعوزها النظافة وتفتقر إلى التنظيم ( وخاصة املكنين ومساكن وجّمال)امليدانية أّن معظمها 

ّينت نتائج وب .ضبط مسالك املرور داخلها لم يتّم تهيئة أغلب ألارضيات بالخرسانة إلاسفلتية و  يتّم 

إلى حجرات املالبس وألادواش واملرافق تفتقر من املستودعات البلدية بالواليتين  % 08 أّن الاستبيان 

كما لوحظ عدم الفصل بين مختلف ألانشطة داخل تلك املستودعات . الصحية الخاصة بالعملة

ى إليواء املعّدات وحمايتها من العوامل املناخي
ّ
ة وذلك خالفا وعدم تخصيص فضاء مستقل مغط

املتعلق بإحكام استغالل معّدات  5080أفريل  2املؤرخ في  1عدد  ملقتضيات منشور وزير الداخلية

 .النظافة والطرقات وتأمين متطلبات صيانتها

 

ر مما املحجوزات أصناف بمختلف املستودعات اكتظاظ وتّمت معاينة
ّ
 الحركة على سلبا أث

 بضبط البلديات تبادر أن الوضعية هذه وتستدعي. فيها العاملين وأداء نشاطها وعلى سير منها عدد داخل

 للتراتيب وفقا دورية بصورة بطرحها واملبادرة لالستبقاء القانونية آلاجال تجاوزت التي املحجوزات قائمة

 تنظيم إلى العناية مزيد وإيالء البلدي، املستودع فضاءات استغالل إحكام في يسهم بما العمل بها الجاري 

   .بها العمل ظروف وتحسين ونظافتها املستودعات

 

حالة الحاويات الجماعية من حيث النظافة  سوءالتي أجرتها الدائرة  املعاينات كما بّينت

ه وخالفا ملا جاء بعدد من مناشير وزير الداخلية والتنمية املحلية. والتعهد بالصيانة
ّ
التي  (1)وقد تبّين أن

لزم البلديات بتنظيف الحاويات الجماعية، ال تقوم البلديات بغسل الحاويات
ُ
والتعّهد  وصيانتها ت

بنظافة محيطها، مما أّدى إلى إلاساءة إلى املظهر الجمالي إضافة إلى التأثيرات الصحية السلبية املحتملة 

 .الحشراتتحّول الحاويات غير النظيفة إلى نقاط سوداء ومخافر لتوالد بسبب 

 

بلديات الواليتين صعوبات في تركيز الحاويات الجماعية بسبب رفض املواطنين  وتواجه أغلب

لوضعها قرب منازلهم أو محالتهم، حيث نادرا ما يتم تخصيص مواقع لتركيز الحاويات عند تهيئة 

  .الشوارع والطرقات

 

                                                           
 . 5082لسنة  2وعدد  5001لسنة  0وعدد  5002لسنة  2وعدد  5000لسنة  80منها املناشير عدد  (1)
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 الفضالت تراكم إلى وتشكو بعض البلديات نقصا في عدد الحاويات الجماعية، مما أّدي

 الحاويات سوسة من بلديةأّن احتياجات ويذكر على سبيل املثال  .الحاويات تلك محيط في وتساقطها

 تّم  التي الحاويات عدد أّن  حين في يوميا، طنا 05 تناهز استيعاب بطاقة حاوية 210 عن يقّل  ال الجماعية

وهو ما يدعو  .يوميا طنا 55 بحوالي تقدر استيعاب بطاقة حاوية 502 لم يتجاوز  5082 سنة خالل تركيزها

وقد  .الحاجة عند الستخدامه كاف احتياطي مخزون توفير مع توزيعها وإحكام الحاويات أسطول  تعزيز إلى

 لإلشكاليات املشار إليها
ّ
 .يمثل تركيز الحاويات نصف املطمورة بالساحات والشوارع الرئيسية حال

 

II- النفايات لتصرف فيا 

 

زت أعمال الرقابة في هذا املستوى على تسيير املصبات املراقبة ومراكز التحويل وعلى 
ّ
ترك

 .منظومات وبرامج التصرف في النفايات

 

 املصبات ومراكز التحويل -أ

 

 هذهتوجيه  على النفايات املنزلية وشبه املنزلية في للتصرف الوطنية إلاستراتيجية تقوم

 (املراقبة غير) العشوائية املصبات تحويل وعلى غلق بمراكز مدعمة جهوية مراقبة مصبات إلى النفايات

 والرسكلة بالشراكة مع القطاع للتثمين القابلة النفايات ملختلف تصرف مخططات واستصالحها ووضع

 .الخاص

 

 ن بسوسة واملنستيران املراقبااملصب -1

 

 د .م 1,52 على التوالي بكلفة بلغت 5001 سنة واملنستير سوسةب يناملراقب يناملصب ثاحدإ تّم 

مراكز  0إحداث  كما تّم  ،ألف طن 800 د وبطاقة استيعاب سنوية لكل من املصبين بـحوالي.م 1,1و

 .بكل والية تحويل

 

 سنة  82ملدة  باملنستير كان متوقعا أن يتواصل استغالل املصب املراقب  لئنو 
ّ
 أّن إال

مع إشكال عقاري  فضال عنورفضهم مواصلة استغالل املوقع،  منزل حرب نطقةات سكان ماحتجاج

الاقتصار على و  5080حاال دون مواصلة استغالله وتّم غلقه في مارس  املصب ااملقام عليه رضمالك ألا 

  .استغالل خندق واحد لردم النفايات بدال من ثالثة كانت مبرمجة
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إلى إرباك حركة الطيران كحّل مؤقت  باملنستير" القزاح"صب العشوائي اللجوء إلى امل أّدىو 

عدد  حسب رتادي املنطقة السياحية واملتساكنينملإزعاج شكل مصدر باملطار الدولي الحبيب بورقيبة و 

، املوجهة من والي املنستير ومن املدير العام للديوان الوطني التونس ي للسياحة إلى الوكالةاملراسالت  من

 املصب هذا إلى التدخل في املستغلة للمصبين املراقبين بسوسة واملنستير شركةالوهو ما حّتم دعوة 

ألاعمال الرقابية  نهايةوتواصل هذا الوضع حتى  .النفايات وردمها ومنع حرقها قبول لتنظيم  العشوائي

رغم ما ترتب  نستير دون التوصل إلى حّل نهائي إلشكالية إغالق املصب املراقب بامل 5081في موفى مارس 

عنه من اضطراب في عمل مصالح النظافة ببلديات الوالية وما نجم عنه من مخاطر وتأثيرات بيئية 

 .سلبية
 

إلى خطة للتصرف وقت ألازمات حاليا استغالل املصبات املراقبة ومراكز التحويل يفتقر و 

إفراغ الشاحنات التابعة ألارض املحاذية ملركز التحويل بجّمال إلى مصّب عشوائي بسبب حيث تحّولت 

غلق مركز التحويل بهاللبلديات لحموالتها من الفضالت 
ُ
وتدعو الدائرة إلى وضع برنامج ملجابهة  .كلما أ

 .ومراكز التحويل وتعطيل العمل بهاغلق املصبات  الطوارئ التي تؤّدي إلى حاالت

 

 حيث واضحا، تراجعا بالواليتين تهيئة املصبات العشوائية وإعادة غلق تنفيذ برنامج شهدو 

في غلق  5008و 5001بدل الحّد منها رغم جهود الوكالة خاصة خالل سنتي  النقاط السوداء انتشرت

الوزارة  يذكر قيام إلاطار هذا وفي .د.م 2بكلفة فاقت  بالواليتين واستصالح عدد من املصبات العشوائية

 بلغت جملية بكلفة 8881 سنة الجنوبية بسوسة ضالتللف القديم املصب وتهذيب بغلق املكلفة بالبيئة

 أّن حضري  منتزه إلى تحويله قصد د.أ 050
ّ
 بّينت 5081جانفي  2املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ  ، إال

 .أنواعها بجميع للنفايات عشوائي مصب تحّوله إلى

 

 فيو 
ّ
أبرمت الوكالة صفقة عمومية ، عقود تسيير املصبات املراقبة ومراكز التحويلب قما يتعل

بقيمة جملية قدرها  5082 انإلى جو  5001من جويلية تمتّد سنوات  2ملّدة خاّصة  ةمع شركأولى 

تحويل بواليات سوسة القصد استغالل مختلف املصبات املراقبة ومراكز وذلك  (1)د.م 20,801

 .واملنستير والقيروان
 

والبدء في تثمينها، النفايات املنزلية واملشابهة  التخلي عن ردم الحسم في آجالعدم ل ونظرا

 2باإلعالن عن طلب عروض جديد ملّدة  5082مع حلول أجل انتهاء العقد ألاّول في جوان الوكالة قامت 

  ،د.م 25بقيمة املستغلة  نفس الشركة أرس ى علىسنوات 

 

                                                           
 .د.م 1,121باعتبار كلفة تركيز محطة معالجة مياه الرشح وقيمتها  (1)
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ر بموجب جلسة عمل وزارية مؤّرخة في تفعيل التوّجه نحو تثمين النفايات تقرّ  وبهدفلكن 

                  إلى نهاية الاستغاللومواصلة  إبرام الصفقة مع الشركة الفائزةالعدول عن  5082سبتمبر  1

مع صفقة  5080أوت  2بتاريخ أبرمت الوكالة و  .عن طريق إبرام صفقات بالتفاوض املباشر 5082سنة 

ة شركةال
ّ
مناقشة  بعدد .م 81بقيمة و  5082جويلية  8شهرا بأثر رجعي ابتداء من  20 امّدته املستغل

د نتيجة الفارق بين ألاسعار املعروضة في .م 5,802تحّمل كلفة إضافية بلغت قيمتها ب انتهتألسعار ل

إطار طلب العروض الثاني الذي تّم العدول عنه وألاسعار التي تم الاتفاق حولها في إطار التفاوض 

 .راملباش

 

التي تّم بموجبها  5082أكتوبر  1واستنادا إلى توصية املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 

 5081في سنة  تواصل، في إبرام صفقات بالتفاوض املباشرالترخيص للوكالة بصفة استثنائية 

تنفيذ وفق الشروط الفنية املتعاقد عليها دون التوصل إلى  املصبات ومراكز التحويلاستغالل 

وقد انتهى التفاوض مع الشركة إلى اتفاق بمواصلة الاستغالل  .إلاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات

د أثناء العقد  82,808كلفة ردم الطن الواحد من النفايات من  ارتفعتوبالتالي  ،د.م 1,228بقيمة 

 .د في العقد الثالث 52,812ألاوّل إلى 

 

من  على ترخيص استثنائي 5081 نوفمبر تحصلت خالل شهر وتجدر إلاشارة إلى أّن الوكالة

تين سنملدة  لإلعالن عن طلب عروض ملواصلة تسيير املصبات املراقبة ومراكز التحويل رئاسة الحكومة

مما يدّل على عدم توّصل الجهات املعنية إلى باالعتماد على ردم النفايات  5082 ابتداء من شهر جويلية

خاصة بطاقة استيعاب املصّب املراقب  املتعلقةصعوبات ال رغمالشروع في تثمين النفايات  قرار تفعيل

من " القزاح"بسوسة وتواصل افتقار والية املنستير إلى مصّب مراقب وما يثيره استغالل مصب 

 .إشكاليات

 

 الفضالت بالقلعة الصغرى  فرز مركز  -2

 

 بتكلفة كمركز نموذجي للفرز والتحويل 1996 فرز الفضالت بالقلعة الصغرى سنة مركز  أنش ئ

 الرسكلة، وتّم تجهيز  وحدات نحو توجيهها قبل واملشابهة املنزلية الفضالت انتقاءبهدف  د.م 2,1بلغت 

 من املصدر عدم فرز النفايات املنزلية  غير أّن  د.م 8,028معّدات بلغت قيمتها إلاجمالية ب املركز

وعدم إحداث مؤسسات تعنى %  20واملتكّونة في الغالب من مواد عضوية عالية الرطوبة بنسبة تناهز 

 قبول ، واقتصرت مهام املركز على فرز الانتقائيالقيام بعمليات ال مواصلة بالرسكلة والتثمين حاال دون 

في إطار  شهريالف أكياس المن املعلبات و  طن 200حوالي تجميع على وتحويل النفايات دون فرزها و 

  .منظومة التصرف في النفايات البالستيكية
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منها سلسلة  جملة من التجهيزات يذكر  أّدى التخلي عن الفرز الانتقائي إلى عدم استغاللوقد 

الوكالة اتخاذ التدابير الالزمة للتصرف في ويتعّين على  ،د.أ 201التي بلغت كلفة اقتناء مكّوناتها الفرز 

 .والتجهيزات غير املستعملة والاستفادة منها بدال من تركها عرضة للتآكل والتلفآلاليات 

 

 املنزلية وشبه املنزلية النفايات معالجةو  تثمين -3

 

 املخطط أهدافدون تحقيق  العوائق القانونية واملؤسساتية واملالية والفّنية حالت جملة من

قة الحادي عشر للتنمية
ّ
 وإعادة وتثمينها النفايات كميات في التحكمتكنولوجيات  تطويرب املتعل

  .استعمالها

 

ق بإحداث  5002أوت  55املؤرخ في  5282ألامر عدد قد تبّين في هذا املجال أّن ف
ّ
واملتعل

وال  وكالة إسناد لزمات للتصرف في النفايات وتثمينهاللال يخّول الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات 

ر
ّ
اج الكهرباء من الطاقات ستثمار في مجال إنتالا  للخواص إمكانيةاملنظم لقطاع الكهرباء  التشريع يوف

 مشاريع التثمينإلاشكاليات القانونية املتعلقة بتخصيص املواقع املثلى النتصاب ، فضال عن املتجددة

الحيوي، الغاز، والوقود )غياب إطار لضبط مواصفات وخاصيات املواد املثمنة واملواد املنتجة و 

 ...(.والسماد العضوي 

 

مسؤولياتها  توتداخل املتدخلة في مجال التصرف في النفاياتالهياكل العمومية  وتعّددت

 .مّما ساهم في صعوبة التنسيق في ما بينها منها الاستراتيجيات املعتمدة لكّل  توتباين

 

 وتت
ّ
                          املؤرخة فيحسب ما ورد بمحضر جلسة العمل الوزارية املالية  عوائقال صلخ

غياب حوافز للتشجيع على بعث مشاريع تثمين النفايات، وضعف املوارد  خاصة في5082سبتمبر  1

 .في هذا املجالدعم الاستثمار لو لتصرف في النفايات املنزلية واملشابهة لاملالية املتاحة 

 

ق
ّ
ص من القيمة املضافة للنفايات  أّما العراقيل الفنية فتتعل

ّ
بغياب الفرز من املصدر مما يقل

باعثي مشاريع  لفائدةويرفع في كلفة تثمينها، فضال عن إشكالية ضمان توفير الكّميات الضرورية 

 .التثمين، ونقص الكفاءات والخبرات املحلية في هذا املجال

 

التحّول إلى تثمين النفايات املنزلية أن يحقق العديد من إلايجابيات، منها خاصة  ومن شأن

 انبعاثالتقليص من و ( هكتار للمصب الواحد 20ما ال يقّل عن )توفير ألاراض ي املخصصة للمصبات 
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مواد ذات قيمة اقتصادية مستخرجة من  استغاللعن  فضالالروائح والتصرف في مياه الرشح، 

 .حداث مواطن شغل جديدةالنفايات وإ

 

 النفايات معالجة طاقة مضاعفةدون  تثمينال مرحلة بلوغ إلى التوصل عدم حالقد و 

 بّينت املعاينة امليدانية حيث ،الحادي عشر للتنمية نص عليه املخطط مثلما فيها، املندمج التصرفو 

باستغالله  امليتان غاز كميات تثمين عدمو  بالواليتين املراقبين باملصبين النفايات تثمين مظاهر غياب

وقد بلغت الكميات  .لبيئةل امللّوث الكربون  أوكسيد ثاني تحويله إلىو  هحرق بدل إلنتاج الطاقة الكهربائية

              من أصل حوالي 2مليون م 2,282ما قدره  5082خالل سنة  الواليتيناملنتجة من ذلك الغاز بمصبي 

 . يتّم إنتاجها بمجمل املصبات املراقبة على الصعيد الوطني 2مليون م 50

 

باملصب  الرشح مياه معالجة محطة تنتجها التي املياه استغالل على املندمج التصرف يقتصرو 

 العربات تنظيف وفي املصب داخل الخضراء املساحات رّي  في يوميا 2م 10 بسوسة واملقّدرة بحوالي املراقب

 .واملعّدات

 

بوضع إستراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للنفايات وضبط  الدائرة في هذا إلاطار وتوص ي 

، وتفعيل إلاطار القانوني املتعلق بفتح املجال لالستثمار الخاص في في الغرضالفّنية  والشروطاملعايير 

 .في املجالقطاع تثمين النفايات، وتقديم الحوافز املالية والجبائية 

 

 الصناعية والخطرة النفايات -4

 

 يال  صناعيةوحدة آالف  ثالثةأكثر من  تضّم الواليتان
ّ
لدى ممثلية الوكالة بسوسة  ر توف

منذ كيفية التصرف فيها ب ال بيانات تتعلقو نفايات صناعية وخطرة ما تفرزه من  مآل معطيات حول 

  .مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادوإغالق  تاريخ 5088سنة 

 

ص  حيث ،ا نسبياتراجع مثلية الوكالة الوطنية لحماية املحيطالدور الرقابي ملشهد ما ك
ّ
تقل

خالل  زيارة 250إلى  5008زيارة خالل سنة  122 منفالحية الصناعية و الوحدات لراقبة لامل عدد زيارات

واملنشآت البيئية وقد أفادت الوكالة بأّن ذلك مرّده التوجه املعتمد نحو مراقبة املؤسسات  .5082سنة 

 .الكبرى التي تتطلب حيزا زمنيا أطول 

 

لب ولئن
ُ
 مقّرات داخل فردي بمجهود مصانعهم نفايات بخزن  القيام املصانع أصحاب من ط

 وضعفمّدة طويلة  إلاغالق فترة تواصل فإّن  املركز، غلق مسألة في القضاء بّت  انتظار في مؤسساتهم



234 
 

 
 

 مما ،تحقيق ذلك على ساعدي لم الصناعية لنفاياتا وخزن  ستقبالال  مراكز وجود عدم عن فضال الرقابة

 .ةالبيئ على تهديدات من ذلك يمثله بما النفايات تلك من العشوائي التخلص في مخاطر يزيد

 

 برامج التصرف في النفاياتمنظومات و  -ب

 

في  (1)تصرفوبرامج  منظومات للتصرف في النفايات على وضعالوطنية  ستراتيجيةإلا  ارتكزت

ه  ،بعض ألاصناف الخاصة من النفايات القابلة للتثمين والرسكلة
ّ
 أن

ّ
غياب املتابعة والتقييم  تبّينإال

، وعدم إصدار ألانظمة العمومية التي تمثل اتمستوى الجهعلى خاصة  هذه املنظومات والبرامج بشأن

وآليات  اواملعنيين به اومقتضيات تطبيقه هاجالم ضبطبالنسبة إلى بعض البرامج بهدف ألاطر القانونية 

ل  هاتفعيل بعضمما تسبب في عدم  ا،تمويله
ّ
 .آلاخر بعضالوتراجع أو تعط

 

 للتصرف في النفاياتاملنظومات الوطنية  -1

 

 
ّ
وزيوت التشحيم واملصافي  نظومات بالتصرف في نفايات ألانشطة الصحيةق هذه املتتعل

 .وإلاطارات املطاطيةالزيتية والحاشدات واملراكم املستعملة 

 

 منظومة التصرف في نفايات ألانشطة الصحّية -

 

ورغم  ،ألف طن سنوّيا 81بحوالي على املستوى الوطني حجم نفايات ألانشطة الصحية  يقّدر 

فإّن كلغ في اليوم  5,52تبلغ  للسرير الواحد كمّية النفايات الصحّيةوأّن منها مصنفة خطرة %  02أّن 

 .ما زالت تلجأ للحرق العشوائي للتخلص من نفاياتهاأغلب املؤسسات إلاستشفائية والصحية 

 

ولئن تّم وضع إلاطار القانوني والترتيبي للتصّرف في نفايات ألانشطة الصحّية فإّن مقتضياته 

التي يقتضيها حسن التصّرف في تلك لتجهيزات لم تفّعل من قبل الهياكل املعنّية بسبب نقص ا

 . فضال عن عدم التقّيد باإلجراءات وخاّصة منها الفرز الانتقائي من املصدر،  النفايات

 

ص النها ولم تتكّفل الوكالة بتأمين دورها في
ّ
، ئي من تلك النفايات بعد معالجتهامراقبة التخل

إلاحصائيات واملعطيات حول عدد املؤسسات  غيابعلى لدى ممثليتها الجهوية حيث تّم الوقوف 

 .املنتجة وعدد اتفاقيات رفع ونقل ومعالجة نفايات ألانشطة الصحية وكمّياتها

 

                                                           
 .املنظومات هي خطط التصرف التي تّم إصدار أوامر ترتيبية لضبطها (1)
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ى كما 
ّ
املحيط مراقبة املؤسسات املنتجة لنفايات ألانشطة  لحمايةالوكالة الوطنّية ال تتول

 . الصحية وسير ونجاعة عمليات املعالجة

 

 املثلى والطرق  باإلجراءات صحّيةال نشطةألا لنفايات املنتجة املؤسسات التزام مدى من وللتثّبت

من %  05صحية بالواليتين، بّين أّن  مؤسسة 802 لىإ استبيان بتوجيه الدائرة قامت فيها للتصرف

بوالية سوسة لم تقم بإمضاء %  22املؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بوالية املنستير و

عالجة وإزالة ملمع شركات نقل نفايات ألانشطة الصحّية رغم أّن جميعها غير مجّهزة بمعّدات اتفاقيات 

ص ال ليتّم  هذه النفايات،
ّ
إلقائها دون فرز مع الفضالت املنزلية و بطرق غير صحّية  في جزء هام منهاتخل

 . واملشابهة

 

الالزمة لفرض الالتزام بتطبيق النصوص الترتيبّية  التدابير وتدعو الدائرة إلى ضرورة اتخاذ 

م في ألاخطار الناجمة عنها 
ّ
الصادرة في مجال التصرف في نفايات ألانشطة الصحّية لضمان التحك

 .خاصة أمام التوقعات بنمّو حجمها مع تزايد استعمال املستلزمات ذات الاستعمال الوحيد

 

 الزيتية املستعملةمنظومة التصرف في زيوت التشحيم واملصافي  -

 

منها مصنعة %  85ألف طن من زيوت التشحيم  20ترّوج بالسوق التونسّية سنويا حوالي 

ألف طن، وتصّنف نفايات زيوت التشحيم املستعملة  52الكمّية القابلة للجمع سنويا  بلغمحليا، وت

وتثمينها دخال حيز الستعادتها  نيعمومياستوجب إحداث نظامين ضمن قائمة النفايات الخطرة، مما 

 .5001أفريل  8و 5000جويلية  8التنفيذ على التوالي بتاريخي 
 

منهم يزاولون  2مناوال على املستوى الوطني  88ويبلغ عدد املجّمعين املناولين الخواص 

 .5080الزيوت بعنوان سنة  من مليون لتر  8حوالي  جّمعواسوسة واملنستير  تينشاطهم بوالي
 

سنوات عن إرساء املنظومة ومن أهمّية حجم مواردها التي  80وبالرغم من مرور ما يزيد عن 

، لم تتوّل الوكالة إعداد دراسات تقييمية 5080د سنة .م 2,500إلى  5085د سنة .م 5,222ارتفعت من 

صافي بهدف تطويرها ولم تضبط املقتضيات العملية والشروط الفنية للتصّرف في زيوت التشحيم وامل

 .(1) 5005لسنة  182عدد الزيتية املستعملة خالفا ألحكام ألامر 
 

من كميات الزيوت املستعملة  % 20جمع تساوي  نسبةولئن نجحت الوكالة وطنيا في تحقيق 

ى سنة %  10 التطلع إلى تحقيق نسبةو  5008القابلة للتجميع خالل سنة 
ّ
فإّن هذه النسبة  5088في موف

                                                           
 .واملتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم واملصافي الزيتية املستعملة والتصرف فيها 5005افريل  8 بتاريخ 5005لسنة  182ألامر عدد  (1)
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بالواليتين خالل وتراجع املعّدل السنوي لكميات الزيوت املجمعة . 5080 سنة%  22تراجعت لتبلغ 

 %. 1,10بنسبة  5080-5080الفترة 

 

  من ناحية أخرى،و 
ّ
باملصافي الزيتية املستعملة التي قة لم يتواصل تطبيق املنظومة املتعل

الشركة التونسية ملواد التزييت للقيام  وتسليمها إلىجمع املصافي الزيتية من قبل خواص على  تعتمد

نظرا إلى ارتفاع كلفة جمع ونقل  إيداعها بمصب الفضالت الصناعية باستخراج زيت التشحيم منها ثّم 

أّن الوكالة بالرغم من  تواصل التخلص منها عشوائيا ن هذا الوضعترتب عوقد املصافي املستعملة، 

 .5088في موفى سنة %  50كانت تهدف إلى بلوغ نسبة تثمين تساوي 

 

 واملراكم املستعملة الحاشدات في التصرف منظومة -

 

ق بضبط شروط وطرق  5002ديسمبر  51املؤرخ في  5002 لسنة 2282ينّص ألامر عدد 
ّ
املتعل

جمع املراكم والحاشدات املستعملة على إحداث نظام عمومي لجمع الحاشدات املستعملة ينخرط فيه 

 أّن النظام العمومي لم يتّم تطبيقه بالرغم من وضع تصّور  وجوبا
ّ
منتجو ومرّوجو الحاشدات، إال

قة به  5002للتصرف في الحاشدات املستعملة منذ نوفمبر 
ّ
د، ليقتصر .أ 52بلغت كلفة الدراسة املتعل

             ألامر على بعض عمليات الجمع بالوسط املدرس ي وبالفضاءات التجارية الكبرى خالل الفترة 

5001-5080 . 

 

             من الحاشدات املستعملة وفقا لتقريري نشاط الوكالة  املجّمعةوبلغت الكميات 

طن  5000طنا من أصل كميات مرّوجة وطنيا مقّدرة بحوالي  220ما جملته  5080و 5008لسنتي 

على التوالي مع  % 20و % 20في حدود  (1)، مقابل نسب مستهدفة% 82سنويا أي بنسبة لم تتجاوز 

فت قد التجميع  عمليات علما وأّن ، 5081و 5088نهاية سنتي 
ّ
  5088منذ سنة توق

ّ
على إثرها ل تعط

 .طنا 500تطبيق هذا البرنامج وتقّدر الكميات املروجة من الحاشدات بالواليتين بحوالي 

 

التصّرف في الحاشدات املستعملة أساسا إلى عدم انطالق  منظومةعدم تجسيم  ويعزى 

من %  20الرسكلة وإلى وجود سوق موازية لترويج الحاشدات تمثل حوالي  املختصة فيالشركة نشاط 

حجم الكميات املرّوجة تعيق إلالزام باالنخراط الوجوبي في املنظومة حسب ما ورد بالدراسة املشار 

 . إليها أعاله

 

                                                           
 (.GIDD) 5081-5001حسب ما ورد باإلستراتيجية الوطنية للتصرف املندمج واملستدام للنفايات  (1)
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انطلق العمل باإليداع إلاجباري الخاص بنظام  يتعلق باملراكم املستعملة فقدأّما فيما 

املراكم املستعملة تباعا خالل  من%  12و % 12نسبة  بهدف استرجاع ،5008استعادتها منذ غّرة أوت 

              5088خالل سنة  % 21ولئن بلغت نسبة استعادة املراكم املستعملة حوالي . 5081و 5088سنتي 

                ، فإّن العمل بنظام إلايداع إلاجباري شهد تراجعا كبيرا بداية من 5082مع نهاية سنة %  21و

  .5080سنة 

 

ضح من خالل معاينة ميدانية 
ّ
الدائرة لدى عينة من محالت بيع املراكم  قامت بهاوات

منها ال تلتزم بشكل منتظم بتطبيق نظام إلايداع إلاجباري املتمثل في تسليم املركم  % 11الجديدة أّن 

غياب إطار قانوني يسمح للوكالة بمتابعة ومراقبة  وقد حال. املستعمل أو دفع قيمة إلايداع إلاجباري 

ة دون توفير الظروف الالزمة إل 
ّ
نجاح تطبيق إجراءات املنظومة وبفرض عقوبات على املؤسسات املخل

 . املنظومة وضمان نجاعتها

 

ألاطراف املعنية بمنظومة التصرف في املراكم املستعملة العمل على  على، يتعّين وتبعا لذلك

مراجعة إلاطار القانوني وإيالء أعمال املتابعة واملراقبة ألاهمية الالزمة وكذلك إحكام تطبيق إلايداع 

من  80وّردين وردع املخالفين تطبيقا ألحكام الفصل إلاجباري من خالل فرضه على جميع املنتجين وامل

 .5002لسنة  2282ألامر عدد 
 

 منظومة التصرف في إلاطارات املطاطية املستعملة -
 

د للبحث في إمكانية استغالل إلاطارات املطاطية .أ 52إنجاز دراسة بكلفة  5002تّم منذ سنة 

تأخر أّن نتائج الدراسة لم يتم تفعيلها بسبب غير املستعملة ووضع منظومة للتصّرف فيها وتثمينها، 

  الذي لم يصدرضبط إطارها القانوني 
ّ
  (1).5082سنة  إال

 

ل
ّ
ها للحصول على حبيبات من يرح فيتثمين نفايات العجالت املطاطية املستعملة  ويتمث

السياق منحت وزارة البيئة تراخيص لخمس شركات  هذاوفي . املطاط توظف في استعماالت مختلفة

تب عنه لقطاع تر لدعم الدولة  وغيابه الشركات هذغير أّن الصعوبات الاقتصادّية التي تعّرضت لها 

واحدة بوالية باستثناء شركة نشاط عن التسبب في انقطاع تلك الشركات  (2)إفراز منتوج غير تنافس ي

ى جمع حوالي 
ّ
حوالي  أي ما يمثلبمليون وحدة  عددهااملقّدر  إلاطارات املستعملةمن %  82سوسة تتول

 .ألف وحدة 800 تبلغحصة الواليتين منها علما بأن  5082سنة  ألف طن 58
                                                           

  5082جويلية  8املؤرخ في  5082لسنة  211ألامر الحكومي عدد  (1)
ّ
 .ق بضبط شروط وطرق التصّرف في إلاطارات املطاطية املستعملةواملتعل

ليم يتعّرض املنتوج املحلي للمنافسة غير املتكافئة مع املنتوج املوّرد ذلك أّن توريد حبيبات املطاط املصنعة بالخارج معفى من دفع املعا (2)

 في محضر جلسة العمل الوزارية املؤرخة)الديوانية وألاداء على القيمة املضافة في حين يخضع املنتوج املحلي إلى ألاداء على القيمة املضافة 

 . (5082 سبتمبر 81
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وكان من بين أهّم الصعوبات التي برزت في القطاع، غياب منظومة لجمع ونقل ورسكلة 

           إلى معلوم قدره هااملعدنية املستخرجة منإخضاع تصدير ألاسالك و إلاطارات املطاطية املستعملة 

يجعل وهو ما  دينار للطن الواحد 800ال يتجاوز ثمن البيع  في حين أّن  (1)دينار للطن الواحد 520

 .(2)املنتوج املحلي غير قادر على منافسة املنتوج ألاوروبي
 

 للتصرف في النفاياتالبرامج الوطنية  -2
 

 
ّ
ونفايات ألاجهزة ومادة املرجين الهدم والبناء  فضالتق هذه البرامج بالتصرف في تتعل

 .والزيوت الغذائية املستعملة واملبيدات التالفة الكهربائية وإلالكترونية

 

 التصرف في فضالت الهدم والبناء  برنامج -
 

                 بحوالي والبناء وطنيا الهدم فضالت كميات 5000تّم إعدادها سنة  دراسة قّدرت

 وفي .للفرد الواحد 2م 0,22ليبلغ مؤشر إنتاج تلك الفضالت خالل نفس السنة ما قدره  ،2م ألف 182

 كمياتها تقدير تّم  حيث مستمر، تزايد في حجمها ظّل  في تلك النفايات للتصرف واضح إطار غياب ظل

  .بالواليتين   2م ألف 550منها حوالي   2م مليون  5 بحوالي 5080 سنة خالل
 

منظومة خاصة بالتصرف في أنقاض البناء تقوم أساسا على الدراسة املذكورة اقترحت وقد 

 الردم عمليات في الستخدامها املنزلية للنفايات مراقب ملصب توجيهها ثم لجمعها مصب بكل بلديةإنجاز 

من بلديات الواليتين ال يتوفر %  22غير أّن نتائج الاستبيان بّينت أّن  ،تثمينها على الخواص تشجيع أو

 
ّ
ر لديها لديها مصب خاص بفضالت الهدم والبناء، كما لم ُيسجل أي مجهود يذكر للبلديات التي تتوف

هذه الدراسة منذ  استيفاءمن  مغوبالر  .مصبات للتعريف بمواقعها والتحسيس بضرورة التوجه لها

د فإّن منظومة التصرف املقترحة صلبها لم تدخل طور إلانجاز بسبب .أ 12,0بكلفة قدرها  5000أفريل 

 .عدم التوصل إلى تفعيل التثمين نظرا إلى ضعف مردوديته آنذاك
 

               الواردة بها قامت الوكالة بتاريخ املعطياتتقادم الدراسة املذكورة وتغير عديد  وأمام

ى شهر مارس  تشارةبإعالن اس 5082مارس  8
ّ
. 5081إلعداد دراسة جديدة ما تزال قيد إلانجاز حتى موف

مع إلاشارة إلى أّن غياب إطار قانوني للتصرف في النفايات لم يساعد الوكالة على تفعيل عمليات تثمين 

نفايات الهدم والبناء في إطار لزمة مع مؤسسات القطاع الخاص رغم تعبير البعض منها عن رغبتها في 

 .بعث مشاريع في هذا املجال

                                                           
املتعلق بالترفيع في املعلوم املوظف على الخردة والفضالت من الحديد ومن النحاس  5001جوان  52املؤرخ في  5001لسنة  5288طبقا لألمر عدد  (1)

 .وألاملنيوم والليتون عند التصدير
 .تحمل الدولة ملصاريف التجميع والنقل معمن كلفة الرسكلة %  20يتّم في بعض البلدان ألاوروبية دعم الناشطين في هذا القطاع بحوالي  (2)
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 في مادة املرجين التصرفبرنامج  -
 

من الكميات %  82حوالي أي  من املرجين 2ألف م 11,220تفرز واليتا سوسة واملنستير 

                 من مصبات املرجين وعددها %  22أّن  5001لية يوورد بدراسة تّم إعدادها في جو . املفرزة وطنيا

 .بالواليتين%(  82)أحواض  2 منها ألاحواض فيها بسوء العزل تتمّيز  مصبا 18
 

أصحاب  فإّن  الوكالة، لدى  شروط إيداع كراس يخضع إلى املرجين مصّبات ولئن كان نشاط

 حسب املصبات من بعدد من إخالالت عليه الوقوف ورغم ما تّم . بالواليتين لم يلتزموا بذلك املصّبات

فة الجهوية اللجنة قبل من املنجزة املعاينة تقارير
ّ
ه مصبات وضعيات ومتابعة بمراقبة املكل

ّ
 املرجين، فإن

 ولم املحيط، لحماية الوطنية للوكالة التابعين املراقبين الخبراء قبل منفي الغرض  محاضر تحرير يتم لم

  .(1) 8881 لسنة 08 عدد القانون  التتبعات القانونية الالزمة طبقا ألحكام إجراء يتّم 
 

 بطاقة مرجين مصبات 0 سوسة تضّم  والية أّن  ،5082-5080 الزيتون  موسم إلى بالنسبة وتبّين

 % 52يناهز ما فإّن  وبالتالي ،2م ألف 28 حدود في مفرزة كّميات مقابل 2م ألف 18 قدرها جملية استيعاب

رة باملصبات لم يتّم استيعابها املرجين كميات من
ّ
  .املتوف

 

ق بضبط شروط  5082فيفري  51املؤرخ في  5082لسنة  8201عدد  ألامر  أتاح وقد
ّ
املتعل

وطرق التصرف في املرجين املستخرج من معاصر الزيتون إمكانية رشه كسماد بأراض ي الزراعات 

ه لم يتم تسجيل عمليات رش ملادة املرجين خالل سنتي (2)املعّمرة
ّ
 أن

ّ
حسب املعطيات  5082و 5080، إال

رة بوالية
ّ
 بنسبة أي هكتارا 12.100 جملة من هكتارا 50 سوى  تلك العمليات تشمل ولم سوسة، املتوف

 .بوالية املنستير%  0,02
 

 وضعف تثمينه ومحدودية عمليات املرجين استيعاب مصبات طاقة ضعف وبالنظر إلى

يستدعي  مما التطهير، وبقنوات الطبيعي بالوسط املادة لتلك العشوائي السكب مخاطر تتزايد الرقابة،

لتفادي املخاطر املنجّرة عن  الالزمة التدابير واتخاذ الضرورية العناية املوضوع إيالء املعنية الجهات من

 .ذلك
 

 ألاجهزة الكهربائية وإلالكترونية نفاياتالتصرف في  برنامج -
 

                 ألف طن سنويا 80وطنيا بحوالي وإلالكترونية  الكهربائيةيقّدر حجم نفايات ألاجهزة 

من تلك النفايات  % 22 أّن  أي، الخواصجمعها من قبل  يتّم  % 52أي ما نسبته ألف طن منها  55,2

                                                           
(1)

 .5008جانفي  20املؤرخ في  5008لسنة  80كما تّم تنقيحه بالقانون عدد  
 .الزراعات املعمرة مثل الزيتون والعنب وألاشجار املثمرة (2)
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للتصرف في  القانونيمن وضع إلاطار  الانتهاءوتوقعت الوكالة  .(1) تلقى عشوائيا في الوسط الطبيعي

ى إحداث وحدة معالجة للنفايات إلالكترونية ، وأن 5001النفايات إلالكترونية بحدود سنة 
ّ
تتول

 .ألف طن سنويا 50والكهربائية بطاقة استيعاب تقدر بـحوالي 

 

مع الوكالة الكورية للتعاون  5080نوفمبر  88توصلت الوكالة إلى إمضاء اتفاقية بتاريخ و 

وفي هذا  .ت إلالكترونيةنفاياالمليون دوالر يهدف إلى جمع ونقل وتثمين  2الفني لتنفيذ مشروع بكلفة 

د .أ 80حوالي تّم بوالية سوسة تهيئة فضاء بمركز فرز النفايات بالقلعة الصغرى بكلفة بلغت السياق 

غير أن هذا املشروع شهد تعطال بسبب التأخير في إنجاز  ،ع النفايات إلالكترونية والكهربائيةيجمتل

 .5081الوحدة الخاصة بالرسكلة، فضال عن التأخر في تركيز منظومة التصرف حتى موفى مارس 

 

التعجيل في اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال تركيز مكّونات برنامج التصرف بوتوص ي الدائرة 

حّتى يتم تفعيل البرنامج وتطبيقه بما  وحدة الرسكلة في استغاللالشروع في وفي النفايات إلالكترونية 

 .لبيئةا السلبية علىفي تلك النفايات ويحّد من أخطارها وآثارها  يضمن حسن التصرف

 

 املبيدات التالفة برنامج التصرف في -

 

بات املبيدات املستعملة مخاطر بيئية مختلفة
ّ
ل معل

ّ
البرنامج إلافريقي إلزالة  ويشمل. تشك

ع الانتهاء من 
ّ
املبيدات التالفة مكّونين أساسيين يتمثل ألاّول في عمليات إلازالة التي كان من املتوق

خاذ إجراءات وقائية لتفادي إعادة ظهور مخزونات جديدةوالثاني في  5080تنفيذها في سنة 
ّ
 . ات

 

د إزالة كامل املخزون من املبيدات .م 8حوالي  كلفتهبلغت الذي استهدف البرنامج  وقد

ى سنة 
ّ
 في ديسمبر 5080التالفة على املستوى الوطني في موف

ّ
 5080، غير أّن أشغال إلازالة لم تنطلق إال

وقد تسّنى تحقيق الهدف املرسوم، إذ بلغت . نظرا إلى تأخر إعداد دراسة املؤثرات البيئية للبرنامج

ص
ّ
ى سنة  املبيدات التالفة التي تّم التخل

ّ
طنا  8.800طنا من أصل  8.888ما جملته  5085منها في موف

 .% 81مستهدفة أي بنسبة 

 

بات املبيدات 
ّ
وتّم في إطار نفس البرنامج، القيام بعملية نموذجية بالواليتين لتجميع معل

فة وزارةالاملستعملة وذلك بالتعاون بين 
ّ
 5008ويلية وانطلقت هذه العملية في ج. الفالحة والوكالةب املكل

من فحسب %  10مستهدفة أي ما يعادل حوالي  نطناأ 0طنا من أصل  5,05تّم في إطارها تجميع 

بات املبيدات املستعملة
ّ
لين في العملية. معل

ّ
 .ويعود ذلك إلى غياب نظام تحفيز للمتدخ

                                                           
 .التجهيزات إلالكترونية املستعملة ضمن النفايات الخطرة 5000أكتوبر  80املؤرخ في  5000لسنة  5228صّنف ألامر عدد  (1)
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البرنامج الوقائي الذي يهدف إلى تفادي إعادة ظهور مخزونات جديدة والذي تّم اختتامه  اأّم 

ط واتخاذ تدابير تمنع تراكم  5080سنة 
ّ
فلم يحظ باملتابعة من قبل الوكالة،كما لم يصحبه وضع مخط

 .مخزونات جديدة من املبيدات التالفة

 

 التصرف في الزيوت الغذائية املستعملة برنامج -

 

ل أهّم أهدافت
ّ
على  للزيوت الغذائية املستعملةفي الحّد من التأثير السلبي  البرنامج اهذ تمث

وتطّور عدد املؤسسات الصغرى املتحّصلة على  .توفير طاقات بديلةلاملحيط والتشجيع على تثمينها 

 5008سنة  مؤسسة 22كراسات شروط لجمع الزيوت الغذائية املستعملة على املستوى الوطني من 

، كما تّم الترخيص ملؤسستين للقيام باملعالجة ولثالث بالواليتين 1منها  5082مؤسسة سنة  850إلى 

ألف طن سنوّيا على  20وتبلغ الكميات التقديرية للزيوت الغذائية املستعملة . مؤسسات بالتثمين

منها بعد  % 20 تّم تصدير 5082ألف طن منها سنة  80املستوى الوطني، لم يتّم تجميع سوى 

 .تصفيتها

 

حال غياب إلاحصائيات واملعطيات الدقيقة حول املؤسسات النشطة في مجال جمع الزيوت و 

الغذائية والكميات املجّمعة والكميات املعالجة، إضافة إلى غياب املتابعة املستمرة والدورية للمنظومة 

 .دون إجراء التقييمات الالزمة بشأنها الواليتينستوى معلى 

 

           والشروع في تفعيله منذ  لبرنامجا امن تحديد إجراءات ومراحل تطبيق هذ وبالرغم

م النشاط ويضبطيفقد ظّل  5001سنة 
ّ
شروط وطرق التصرف في هذه  فتقر إلطار قانوني ينظ

لتحويل  بوالية سوسة ، كما لم يتّم الشروع في عملية التثمين بالرغم من إحداث مؤسسةالزيوت

الزيوت النباتية املستعملة إلى غازوال حيوي وذلك نظرا إلى عدة عراقيل اعترضتها بخصوص التمويل 

 .حالت دون انطالق نشاطها فعلّيا

 

III-  والتثقيف البيئي واملراقبةإلاشراف 

 

حفظ التراتيب الصحية والبيئية املجال املتعلق بشملت أعمال الرقابة في هذا الخصوص 

 .، فضال عن التحسيس والتثقيف البيئياملحيطوحماية 
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 مراقبة التراتيب البلدية - أ
 

بموجب  الوطني حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ألامن على إثر 

ل  (1)5085جوان  5املؤرخ في  5085لسنة  281أحكام ألامر عدد 
ّ
جزء كبير من املهام التي  إنجاز تعط

باملسائل ذات  البلدية بسبب انشغال أعوان الشرطةالبلدية كانت موكولة سابقا ملراقبي التراتيب 

 .غياب التعاون والتنسيق واملتابعة بالشكل الالزم مع البلدياتكما لوحظ  ،الطبيعة ألامنية 

 

الت أعوان الشرطة البلدية و 
ّ
ت تدخ

ّ
ق بالتصدي  محدودةظل

ّ
لمخالفات لفي كّل ما يتعل

أّن عدد مخالفات إلالقاء العشوائي  مثال  الشرطة البلدية بحمام سوسة حيث أظهرت تقارير  البيئية،

ل خالل يسجت عدمبّينت نتائج الاستبيان و . 5082-5082 فترةمخالفة خالل ال 820 بلغلفواضل البناء 

ملعّدات تعّمد أصحابها إلقاء فواضل في غير ألاماكن عمليات حجز  2سوى  5082-5088كامل الفترة 

  .بلدية بالواليتين 02من أصل  تيناملرخص فيها وذلك لدى بلدي

 

وتستدعي هذه الوضعية اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها تفعيل دور الشرطة البلدية في 

الحلول املناسبة لتمكين البلديات إيجاد و تطبيق التراتيب البلدية برصد املخالفات والتصدي ملرتكبيها 

من مراقبة التراتيب البلدية والقدرة على فرضها وحسن تطبيقها مع ضمان استقالل صالحياتها 

املتعلق  5002 جويلية 52 املؤرخ في  5002لسنة  8111عدد  تفعيال ملقتضيات ألامر  ،وقراراتها في ذلك

بضبط قائمة املخالفات لتراتيب حفظ الصحة باملناطق الراجعة للجماعات املحلية والخطايا 

 .املستوجبة

 

 واملتابعة في مستوى الواليتين إلاشراف - ب

 

ور الهياكل واللجان والية املنستير بمهامها املتعلقة بمتابعة الوضع البيئي وتفعيل د تقوم

تّم الوقوف على ضعف والية سوسة فقد دائرة الشؤون البلدية بأما بالنسبة إلى  ،املكلفة بذلك

إحداث  كما لوحظ .لحسن سير العمل البلدي في مجال النظافة والعناية باملحيط تهاتابعمو  هاإشراف

وتكليفها بمهام رصد  5080أوت  80بمقتض ى قرار والي سوسة املؤرخ في " ليقظة البيئيةلخلية "

بأربع  القيامإحداثها على  اقتصرت منذ هاأعمال ولكناقتراح سبل معالجتها، إلاخالالت البيئية بالجهة و 

ل نقاطا سوداء ب
ّ
فوالية الزيارات ميدانية لألودية التي تمث

ّ
ذلك دون استكمال مهامها و  هانشاط ليتوق

 .5081انتهاء أعمال الرقابة في موفى مارس  إلى غاية

                                                           
 .املتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ألامن الوطني والشرطة الوطنية (1)



243 
 

 
 

املتعلق بتنقيح  5008جويلية  28املؤرخ في  5008لسنة  5520ألامر عدد  خالفا ملقتضياتو 

ل املجلس الجهوي  مالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية ل
ّ
لجنة التنمية بسوسة يشك

ق بالوضع 
ّ
عنى بالقيام بدراسات استشرافية وإبداء الرأي في ملّفات تتعل

ُ
املستديمة وهي لجنة قارة ت

 .تنفيذ البرامج املتعلقة بهالبيئي بالجهة و 

 

 البيئية واملتابعةاملراقبة  -ج

 

تنظيم  بضبطاملتعلق  8880أوت  8املؤرخ في  8880لسنة  8121ألامر عدد  اقتض ى

تكليف إلادارة الجهوية للبيئة بالساحل ومشموالت املصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية 

ه، "الاعتداءات على الطبيعة وعلى توازن الوسط الطبيعيبمراقبة ومعاينة "ألاوسط 
ّ
 أن

ّ
 لم ينص على إال

 زمة للتصّدي لهاال لايتمتعون بصفة الضابطة العدلية لرصد املخالفات واتخاذ إلاجراءات  أعوانر يتوف

 ، وكذلك الشأنامما جعل دورها يقتصر فعليا على إحالة ما يرد عليها من شكاوى إلى الوالي للنظر فيه

 .إلى الوكالة وممثلّياتها الجهوية مما جعل دورها الرقابي محدودابالنسبة 

 

  البيئي والتحسيس التوعية -د

 

في التعريف  أهّمها تمثل عددا من البرامج 5088-5002لفترة  الوكالة ضّمن عقد أهدافت

وتطوير العمل  معارف وعادات املواطنينوتحسين  ف املندمج واملستديم في النفاياتبأسس التصر 

على أن تشمل البرامج التحسيسية وإلاعالمية تنظيم ملتقيات وطنية وأيام  وتفعيل دوره الجمعياتي

  .إعالمية وندوات علمية وبث ومضات تلفزية

 

، حيث تمثلت ألانشطة لم يكن في مستوى البرمجة 5088-5008غير أّن إلانجاز خالل الفترة 

تظاهرة مبرمجة خالل الفترة  810تظاهرة من أصل  00التوعوية للوكالة على املستوى الوطني في 

                     في التحسيسية ألانشطة تمثلت فقد الواليتين ستوى م على أّما .% 55 أي ما يمثل 5008-5088

 .5082 سنة خالل تظاهرات 80و 5080-5008 الفترة كامل خالل توعوية تظاهرة 81

 

املساهمة في تطوير " علىالوكالة الوطنية لحماية املحيط لنفس الفترة  ونّص عقد أهداف

العقليات والسلوكيات املحترمة للبيئة وتطوير ألادوات البيداغوجية املستعملة واستغالل الوسائل 

 الشرقي الوسط لواليات الجهوية دارتهاإل  والتحسيسية التوعوية ةنشطألا تطّور  معّدل غير أّن  ،"الحديثة

                بنسبة سنوي  تراجع بمعّدل أي مشاركة 21 إلى مشاركة 15 من تراجعا شهد 5080-5008 الفترة خالل

8 %. 
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الاعتمادات الجملية املخّصصة للتوعية والتربية البيئية وإلاعالم  تراجع وتجدر إلاشارة إلى

 . 5082د سنة .أ 200 إلى 5085د سنة .أ 000من املحيط  حمايةلالوطنية كالة الو لدى 
 

خاصة بالتحسيس وإلاعالم  برامجبإعداد  املمثلة للعّينةلم تقم البلديات  ،من جهة أخرى 

ت على ضرورة  بالرغم
ّ
من أّن املناشير السنوية لوزير الداخلية حول البرامج الجهوية للنظافة حث

خاذ البلديات  تتوّل لم كما  .تكثيف البلديات لألنشطة التوعوية
ّ
 نشرلإلاجراءات التحسيسية الالزمة ات

وإلاعالم  املنزلية الفضالت إخراج توقيت تحديدو  البيضاء ألاراض ي تنظيف وتسييج بخصوص بالغات

  .بمواقع مصبات أنقاض البناء
 

من بلديات الواليتين حسب نتائج الاستبيان إلى استعمال املعلقات أو الالفتات %  12 وتلجأ

في مجال إلابالغ والتحسيس مما يستدعي التفكير في تطوير أساليب التواصل وابتكار طرق جديدة أكثر 

 .فعالية ونجاعة
 

 ،ةالعمل الجمعياتي وتفعيل دوره في مجال العناية بالبيئ طوير تمن ألاهداف العامة للوكالة و 

 أنّ 
ّ

رغم كثافة النسيج ، 5082-5080لم تبرم سوى برنامج شراكة وحيد خالل كامل الفترة  هاإال

ى سنة جمعية بواليتي سوسة و  21)الجمعياتي في املجال البيئي 
ّ
 .(5082ملنستير في موف

 

 مع  ولم تتوّل 
ّ
بوالية سوسة  جمعيات 2الوكالة الوطنية لحماية املحيط إبرام اتفاقيات إال

مساعدات  لم تسندو  5082جمعية خالل سنة  د لكّل  100وجمعيتين بوالية املنستير بتمويل قدره 

            د .أ 20و 5008د سنة .أ 00 اقدره منحة سوى  تقّدم ولم نواليتيالإلى الجمعيات البيئية بمالية 

 .قيامها بأنشطة بيئيةبالرغم من عدم بسوسة " مهرجان أوسو"إلى جمعية  5080سنة 
 

حول البرامج الجهوية  8نّص عليه منشورا وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد  ملا خالفاو 

واللذين  5082أفريل  88حول العناية بالنظافة وجودة الحياة املؤرخ في  2وعدد  5002للنظافة لسنة 

أكدا على ضرورة تكثيف البلديات إلبرام عقود الشراكة مع النسيج الجمعياتي والحرص على تفعيلها، 

 5082-5008 الفترة خالل البيئة مجال في الناشطة مع الجمعيات اتفاقيات بلديات الواليتين تبرم لم

 .5080سنة  وأكودة سوسة بلديتا باستثناء اتفاقيتين أبرمتهما
 

* 
 

*   * 
 

 بعدبواليتي سوسة واملنستير  لوضع البيئي عموماا تدهور و  منظومة النظافةتراجع  يعود

رة الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراض على مواقع إحداث كثمن أهمها عدة أسباب إلى ،5088جانفي 



245 
 

 
 

وتعطل تطبيق عدد من البرامج الوطنية للتصرف في النفايات املصبات املراقبة ومراكز التحويل، 

 .خاصة بعد حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية والردع وتراجع منظومة الرقابة

 

ضعف التنسيق والتعاون بين عدم شمولية إلاطار القانوني و  أعمال الرقابة إلى خلصتو 

مختلف جوانب التصرف في النفايات خاصة من حيث التثمين  في ألاطراف املتدخلةوالجهات املعنية 

محدودية قدرات القطاع العمومي و ، الاستعمال وضعف مشاركة القطاع الخاص في هذا املجال وإعادة

مما أّدى إلى  النقص في أنشطة التحسيس والتوعية والتثقيف البيئي،خاصة و  عامة والجماعات املحلية

تكاثر النقاط السوداء واملصبات العشوائية خاصة بالنسبة إلى الفضالت املنزلية وفضالت الهدم والبناء 

 .باألودية واملياه امللوثة الفضالت وتفاقم ظاهرة سكب

 

الفضالت  التصرف في النفايات للسيطرة علىمزيد إحكام إلى  في هذا إلاطار  وتدعو الدائرة

الوسط بعشوائيا  ما تزال ربع كمّياتها تلقىالتي  املنزلية والشبيهة الفضالتو الصناعية والخطرة 

، ووضع إستراتيجية وطنية للتثمين الطاقي للنفايات وإعداد مخطط عملي قصد تحديد الطبيعي

املعاليم البيئية  كافة ضرورة تفعيلمع  ،النظافة ةمنظوم لتطوير ألاولويات وضبط املعايير الضرورية 

أوت  80املؤرخ في  5001لسنة  28طبقا ألحكام القانون عدد  وزجر مرتكبي املخالفات وتكثيف املراقبة

 املتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة باملناطق الراجعة للجماعات املحلية كما تّم تنقيحه 5001

   .5081أفريل  2املؤرخ في  5081لسنة  20القانون عدد ب

 

الالزمة  التقييماتوبخصوص منظومات وبرامج التصرف في النفايات يقتض ي الوضع إجراء 

 
ّ
ناتها خاصة ما يتعلق منها ل منها وتفعيل مختلف مكوّ في شأنها وطرح رؤى جديدة وبدائل مناسبة للمعط

 .بمجال التثمين للرفع من مردوديتها

 

املخصصة للنظافة سواء  املواردكما ينبغي على البلديات أن تسعى إلى إحكام التصرف في 

 يةكانت بشرية أو مادية وتطوير أدائها وطرق عملها في هذا املجال، وذلك خاصة بالنظر إلى خصوص

 .باعتبارهما قطبين سياحيين الواليتين

 

 واستدامة البيئي العمل في املدني املجتمع ناتمكوّ تفعيل دور ضرورة  تدعو الدائرة إلىو 

  .املواطن لدى بيئية ثقافة خيترسمن أجل  والتحسيس للتوعية برامج اعتمادو ، التنمية
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 رّد الوكالة الوطنية لحماية المحيط

 

عدد عمليات المراقبة المنجزة  نفيدكم بأن  في ما يخص نشاط المراقبة البيئية 

عملية مراقبة منجزة  521)زيارة  250بلغت  5082بواليتي سوسة والمنستير خالل سنة 

زيارة أو عملية  58خالفا لما ورد بالتقرير ( عملية بوالية المنستير 511بوالية سوسة و

القيام بها خالل  ، هذا ويمكن تفسير التراجع النسبي في عدد عمليات المراقبة التي تم(مراقبة

، (عملية مراقبة 122) 5008مقارنة بما تم انجازه خالل سنة ( عملية مراقبة 250) 5082سنة 

إلى التوجه المعتمد خالل السنوات األخيرة نحو مراقبة المؤسسات الكبرى والمنشآت البيئية 

عادة على غرار محطات التطهير والمصبات وكذلك مراقبة مصادر التلوث الهوائي والتي 

ما تتطلب حيزا زمنيا أطول إلى جانب تعطل مراقبة األنشطة الصناعية الملوثة  في عدة 

 .فترات
 

هذه المشاريع  ا بالنسبة لنشاط التصرف في مادة المرجين، نفيدكم علما أن  أم  

 5002جويلية  88المؤرخ في  5002لسنة  8888مدرجة بالملحق األول من األمر عدد 

ؤثرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة والمتعلق بدراسة الم

المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وبالتالي تخضع 

وجوبا إلى الرأي المسبق للوكالة الوطنية لحماية المحيط من خالل دراسات المؤثرات على 

 .المحيط
 

البيئي فتجدر اإلشارة إلى أن ه على إثر ا في ما يتعلق بأنشطة التوعية والتحسيس أم  

ة المتراوحة بين  تقديم برنامج الوكالة الخاص بمجال التوعية والتربية البيئية واإلعالم للمد 

حيث  5088جانفي  80، تزامن تنفيذه في جانب كبير منه مع فترة اندالع ثورة 5008-5080

ر على الوكالة على غرار بقية مؤسسات الدولة من إن ة منها تعذ  جاز أغلب البرامج خاص 

ل إنجاز بعض . المتعل قة باألنشطة الميدانية وذلك لظروف أمنية وأخرى لوجستية كما تعط 

المشاريع وبلغ البعض اآلخر نسبة إنجاز ضئيلة والبقية بقيت طور الدراسة لعدم تطابقها مع 

فقد أخذت أنشطة  ومع ذلك. ظروف المرحلة الجديدة تماشيها مع واقع البالد بعد الثورة

الوكالة في هذا المجال منحى جديد أماله عليها الواقع  البيئي للبالد في تلك الفترة  إذ كث فت 
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لين إلعداد أرضية عمل  مشاركتها في برامج وتوجهات واستراتيجيات مع مختلف المتدخ 

 : مالئمة على المدى المتوس ط والطويل من ذلك مثال 
 

 في أعمال اللجنة المكل فة بتقييم الدراسة  5088 المساهمة خالل شهر جويلية

  التي أنجزت في إطار برنامج التعاون التونسي األلماني  التي قام بها مكتب دراسات

سات التربوية التونسية"بخصوص   . "تقييم الوعي البيئي لدى التالميذ في المؤس 

 ة ب برنامج البيئة العمل ضمن اللجنة المكل فة بإعداد استراتيجية اتصالية خاص 

  .والطاقة الممول من االتحاد االوروبي
 

  العمل ضمن فريق عمل شك ل في إطار مشروعAssistance technique    التابع

نة  نات متمثلة في إنجاز قاعدة   MAA لمكو  لبرنامج البيئة والطاقة لإلشراف على ثالث مكو 

ة بالجمعيات البيئية بالبالد التونسية و تحليل وضعية االتصال ووسائل اإلعالم  بيانات خاص 

 .صالية في مجال التنمية المستدامةفي مجال البيئة وإعداد إستراتيجية ات
 

 االتصال البيئي "نامج اتصالي تحت عنوان العمل ضمن لجنة إعداد و تسيير بر

سات بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والبرنامج التونسي األلماني " داخل المؤس 

 (. 5088)للبيئة استهدف باعثي المشاريع 
 

  ة ملتقيات خالل سنتي ة  5082 -5085المساهمة في تنظيم عد  استهدفت عد 

نات متدخلين في قطاع البيئة مثل  اليوم التحسيسي لفائدة وسائل اإلعالم للتعريف بمكو 

في إطار نفس البرنامج   ECOUTE COMبرنامج البيئة والطاقة، ورشة عمل تحت عنوان 

سة استهدف   KIkOFF،تنظيم ملتقى  في إطار برنامج االتصال البيئيى من طرف المؤس 

 . الصناعيين والمستثمرين
 

 سات الصناعية في انجاز المساهمة في برنامج تكوين إطا رات لمصاحبة المؤس 

ساتهم وذلك في إطارنفس البرنامج  . استراتيجية اتصالية داخل مؤس 
 

  تأطير وتكوين الجمعيات البيئية للبحث عن تمويل لمشاريعهم وذلك في إطار

برنامج عمل تواصل على مدى يومين ونصف بمدينة العلوم بمناسبة االحتفاالت باليوم 

 . 5082لسنة  5082بيئة العالمي لل
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 والمنستير سوسة واليتي مستوى على والتربوية التحسيسية األنشطة بخصوص اأم  

 على اإلشعاع على الوكالة وحرص الواليات كافة من الواردة الطلبات كثرة من بالرغم هفإن  

 قامت الوكالة فإن والبشرية المالية الموارد محدودية من بالرغم وجهوي وطني مستوى

 :منها نذكر والتربوية التحسيسية األنشطة من بالعديد
 

 للعمل التونسية الجمعية لفائدة البيئية التربية مجال في تنشيطي يوم تأطير 

 .  9002 مارس 51 يوم الكلبية، سبخة الطبيعية بالمحمية بسوسة التطوعي
 

 ( بسوسة 2009جوان  5) الشرقي الوسط في للبيئة العالمي باليوم اإلحتفال 
 

 والمصلحة بسوسة التطوعي العمل جمعية مع بالتعاون متنوعة بأنشطة القيام 

 والمكتب بالمنستير والجوالت للمصائف المحلي والمكتب بالمنستير للطفولة الجهوية

 :  المنستير والي السيد وبحضور بسوسة للمرأة الوطني لالتحاد الجهوي
 

 المدارس، لتالميذ تنشيطية ورشات -

 األوزون، بطبقة خاص معرض وتركيز التلوث مقاومة ورشات -
 

 برامج تنفيذ إطار في:  العمومية بالشواطئ المتنقلة البيئية التنشيطية القرية 

 التحسيس مزيد وقصد البيئية والتربية التوعية مجاالت في المستديمة والتنمية البيئة وزارة

 الوكالة نظمت النفايات، من الشواطئ نظافة على والمحافظة الساحلية البيئة حماية بأهمية

 الوطنية والوكالة الساحلي الشريط وتهيئة حماية وكالة مع بالتنسيق المحيط لحماية الوطنية

 األسبوع نهايات خالل العمومية الشواطئ بأهم متنقلة تنشيطية قرية النفايات في للتصرف

 المصطافين لتوعية 9002 أوت 51 و جويلية 51 بين الممتدة الفترة وخالل وذلك

 بالجدول مبين هو كما الشاطئية الفسحات ومحيط الشواطئ نظافة على المحافظة بضرورة

 :  التالي
 

 الجمعيات التاريخ الشاطئ الوالية

 والجوالت للمصائف المحلي المكتب 5008جويلية  50 القراعية المنستير
 بالمنستير

 التطوعي للعمل التونسية الجمعية 9002أوت  51/51 بوجعفر سوسة
 بسوسة
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 التطوعي للعمل التونسية الجمعية 9002أوت  51 القنطاوي سوسة
 بسوسة

 

 البلدية بقصر هالل حيث تضمن  المجالس ألطفال الملتقى الثاني في المشاركة

النشاط ورشة عمل حول التنوع البيولوجي بالبالد التونسية وتركيز معرض حول التنوع 

 . 2010 جوان 20                الهواء، يومالبيولوجي بتونس وتلوث 
 

 برامج تنفيذ إطار في:  العمومية بالشواطئ المتنقلة البيئية التنشيطية القرية 

 التحسيس مزيد وقصد البيئية والتربية التوعية مجاالت في المستديمة والتنمية البيئة وزارة

 الوكالة نظمت النفايات، من الشواطئ نظافة على والمحافظة الساحلية البيئة حماية بأهمية

 الوطنية والوكالة الساحلي الشريط وتهيئة حماية وكالة مع بالتنسيق المحيط لحماية الوطنية

 األسبوع نهايات خالل العمومية الشواطئ بأهم متنقلة تنشيطية قرية النفايات في للتصرف

 المحافظة بضرورة المصطافين لتوعية 2010 أوت 1و جويلية 3 بين الممتدة وخالل وذلك

 : التالي بالجدول مبين هو كما الشاطئية الفسحات ومحيط الشواطئ نظافة على
 

 الجمعيات التاريخ الشاطئ الوالية

 والجوالت للمصائف المحلي المكتب 2010جويلية  17 القراعية المنستير
 بالمنستير

جويلية  29و 28  بوجعفر سوسة

2010 

 التطوعي للعمل التونسية الجمعية
 بسوسة

 

 الملتقى: ) المدرسية الشبيبة لفائدة تنشيطي في مجال التوعية البيئية يوم تأطير 

 بالمركز 2010 أوت 5 يوم وذلك( 2010 صائفة الباكالوريا في الجدد للناجحين الوطني

 اإلكساء في للتكوين القطاعي والمركز بالمنستير الخشب مهن في للتكوين القطاعي

 .بالمنستير
 

 العشر فيها يشارك بيئية ألعاب حصة المساهمة في إنجاز برنامج المتحد ي وهو 

 التنمية ثقافة ونشر الناشئة لدى البيئي الحس تنمية إلى تهدف والتي والية كل عن األوائل

 وإكسابهم البيئة تجاه سلوكهم وتعديل البيئي المجال في معارفهم وإثراء لديهم المستديمة

 ثم   تمهيدية جوالت خالل بينهم فيما ويتبارون المحيط، على للمحافظة جديدة تعامل طرق

 .هام ة جوائز على المسابقة هذه في الفائزون تحصل   وقد ختامية حصة
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 بيئية بشاطئ بوجعفر وميناء القنطاوي بسوسة خالل الفترة   تنشيطية أيام تأطير

لفائدة الجمعية التونسية للعمل التطوعي المكتب  2011 جويلية 17 و  15المتراوحة بين 

الجهوي بوالية سوسة، الغرفة الفتية اإلقتصادية بالقلعة الصغرى، جمعية نجدة الحيوانات 

 .وجمعية منتدى المجتمع المدني
 

 يوم بسوسة تأطير دورة تكوينية خاصة بإقليم الوسط حول الحقيبة البيئية بنزل 

 وذلك البيئية بالجمعيات منخرطا عضوا 11و تربوي إطار 11 لفائدة 9051 أفريل 99

 .البيئية القافلة مشروع ضمن
 

هة أكثر للمدارس كما أن   ه من البديهي أن تكون برامج التوعية والتربية البيئية موج 

ودور الشباب ونوادي البيئة والجمعيات ألن ها أنشطة تتم  برمجتها سنويا وأصبحت برامج 

ة حيث تتلق ى  الوكالة مطالب من المدارس ودور الشباب إلنجاز دورات تكوينية وأيام قار 

تنشيطية إلى جانب الوكالة نعمل على إعداد رجل الغد الذي سيكون بدوره صاحب قرار أو 

لكن هذا لم يمنع إنجاز جملة من المدعمات والقيام ببرامج وأنشطة موجهة . باعث مشاريع

 :اعثي المشاريع  من ذلك مثال  استهدفت  الصناعيين والمستثمرين وب

  تنظيم يوم إعالمي حول انطالق مشروع االتصال األخضر بالمؤسسات في

  .لدفعها على االنخراط في منظومة االتصال البيئي 5085مختلف القطاعات الحيوية سنة 
 

  سات المنخرطة في البرنامج المساهمة في برنامج تمث ل في مصاحبة المؤس 

سة االتصال البيئي من" لتمكينها من اعتماد استراتيجية اتصالية تتماشى " طرف المؤس 

لها    .ومجال تدخ 
 

  تطبيق األمر المتعل ق بضبط الحدود القصوى "تنظيم يوم إعالمي توعوي حول

ثات الهواء من المصادر الثابتة  عند  فرصة اليوم هذا شك ل وقد : 2013سنة "المصدر لملو 

لتوعية الصناعيين بأهمية وضرورة حماية المحيط، من خالل التعريف بمحتوى هذا األمر 

 . وإبراز مدى االلتزامات المحمولة عليهم عند التطبيق
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 ث الهوائي الناجم عن عوادم السيارات ومنظومة  تنظيم دورة علمية حول التلو 

ة بالمحروقات  التجارب العالمية في  بهدف التعرف على 5082جوان  1المواصفات الخاص 

 .متابعة التلوث الهوائي الناتج عن عوادم السيارات
 

   منظومة المواصفات الخاصة بالمحروقات ووضع خارطة للتقليص من هذه

 .االنبعاثات في تونس
  

  آفاق تطوير آليات المراقبة البيئية وتقييم "تنظيم ورشة عمل تشاورية حول

بحضور عدد من مكاتب  5082جوان  85 في "يطومتابعة دراسات المؤث رات على المح

سات بعث عقاري ة في المجال البيئي وكذلك مكاتب مراقبة ومؤس   . الدراسات المختص 
 

 مع بالتعاون 9051 جانفي 90 في بإشكل الوطنية بالحديقة تحسيسي يوم تنظيم 

 تشجيع بهدف تونس أمل جمعيةو  Marquard mecanique Tunisieتونسية ألمانية شركة

سات ة، داخل البيئي االتصال مبادرات تكثيف مزيد على المؤس   هذه شك لت وقد المؤسس 

 البيئة حماية إلى الوقت نفس في تدعو الت ي البيئية بالمواطنة التحسيس لمزيد فرصة المبادرة

 في البيئي االتصال إدراج على التشجيع إلى باإلضافة المعوقين إلى المساعدة يد وتقديم

سة العام ة االت صالية سةالسيا  مجال في المبادرة الشركة تجربة عرض خالل من للمؤس 

 . البيئية أنشطتها
 

 غاز بريتش مع بالتعاون تنظيمه تم   للبيئة العالمي اليوم بمناسبة بيئي عمل يوم 

سة داخل تبدأ البيئية المواطنة" شعار تحت  بساحة 9051 جوان 1 يوم وذلك "المؤس 

 يبادرون الوكالة أعوان جعل اليوم هذا من األساسي الهدف وكان النحلي، بمنتزه الصنوبر

 وتركيز البيانية اللوحات وتغيير تعه د عمليات شملت النحلي بمنتزه صيانة أعمال بإنجاز

 .وتجميل نظافة حملة إلى باإلضافة المقاعد وطالء حاويات
 

 ث مقاومة لصندوق الجديد التمويل خط   حول إعالمي يوم  ديسمبر 51) التلو 

ل التلوث، مقاومة لصندوق الرابع التمويل خط انطالق إطار في وذلك (9051  من الممو 

 تمويل على التونسية المؤسسات مساعدة منه الهدف ،(KFW) للتنمية األلماني البنك

 . الملوثة وغير النظيفة التقنيات اعتماد أو التلوث إلزالة البيئية مشاريعها
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 البيئة لتكنولوجيا الدولي الصالون غرار على المعارض في  السنوية المشاركة

دة والطاقات  والتجارة للصناعة التونسي االتحاد بمقر والمؤتمرات المعارض بفضاء المتجد 

 لعديد السابقة التجارب واستقراء الخبرات لتبادل الفرصة إتاحة بغاية. التقليدية والصناعات

 للمشاكل وعاجلة عملية حلول عن البحث وكذلك والبيئة لطاقةا مجال في الرائدة المؤسسات

 استغالل ترشيد عن فضال والتلوث المياه واستعمال النفايات معالجة مجال في الراهنة البيئية

 العمل وورشات العلمية الندوات مجموعة في والمشاركة والمتجددة البديلة الطاقات إنتاجو

 . المعارض هذه هامش على المنتظمة
 

 تونس مركز عليه يشرف الذي المؤسسة طرف من البيئي االتصال مشروع 

 الوطنية الوكالةو الدولي للتعاون األلمانية الوكالة مع بالتعاون البيئة لتكنولوجيا الدولي

 في عضو باعتبارها ، واإلعالم البيئية والتربية التوعية إدارة ولتت حيث المحيط، لحماية

 : بمقتضاه تم   عمل برنامج واقتراح المعنية اإلدارات مع التنسيقو البرنامج هذا تسيير لجنة
 

سات جعل منه الهدف تحسيسي برنامج إعداد -  القطاعات مختلف في المؤس 

سة، الخاصة اتصالها إستراتيجية في البيئي االتصال وإدراج  بالمؤس 
 

سات الختيار معايير تحديد -   للبيئة، الصديقة المؤس 
 

 األخضر االتصال" مشروع انطالق حول اإلعالمي اليوم في المشاركة -

 بقمرت، رمادة بنزل 9059 جانفي 91 يوم وذلك القطاعات مختلف في" بالمؤسسات
 

 المؤس سة طرف من البيئي االت صال حول والتوعوي اإلعالمي اليوم تنظيم -

سات لرؤساء العربي بالمعهد 9059 فيفري 51                   يوم وذلك  ، المؤس 

مها التي التكوينية الدورات مختلف في المشاركة -  الدولي تونس مركز نظ 

 .البيئي االت صال حول البيئة لتكنولوجيا
 

 91 خالل التوعية إدارة قامت  والطاقة للبيئة القطاعي البرنامج إطار في -

 االتصالي البرنامج متابعة لجنة في عضوة باعتبارها 9059 سنة           حضرته اجتماع

ر إعداد في بالمساهمة والطاقة البيئة ببرنامج الخاص  المقترحة االتصالية لالستراتيجية تصو 

 . انجازها ومتابعة 9051-9059 لسنة
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مات من جملة وإنجاز تصميم - ة المدع   الصناعيين تهم   بيئية بمواضيع الخاص 

 : غرار على
 

 في البيئي البعد إدراج ضرورة حول والمستثمرين الصناعيين لتوعية قطاعية أدلة

 مواد بقطاع خاص دليل اآلجر، بقطاع خاص دليل)  البيئة على المحافظة ألجل مشاريعهم

 بقطاع خاص دليل إعداد كذلك تم  و.......( واللصق الدهن بقطاع خاص دليل التنظيف،

ة البرامج حول وكتيب.... التمور  . األوزون بطبقة الخاص 
 

 مختلف في المتدخلين مختلف ذم ة على ووضعها مضغوطة أقراص إنجاز -

  القطاعات
 

إنجاز معارض للتعريف بالتشجيعات الفنية والجبائية ومختلف البرامج المتعل قة  -

بتمويل المشاريع واإلحاطة بها من الجانب الفني والتشجيع على اعتماد التكنولوجيات 

 .النظيفة  
 

نسبة الطلبات التي تمت تلبيتها ومدى ا بخصوص تقييم النجاعة والمتمثلة في أم  

استيعاب المواطن لبرامج التحسيس فإنه تم  في مرحلة أولى القيام بجرد كل األنشطة 

التحسيسية  التي قامت بها الوكالة وإعداد استراتيجية إتصال  وفي مرحلة ثانية ستقوم 

مويالت الالزمة حالما تجد الت استيعاب المواطن لبرامج التحسيس الوكالة بتقييم ومدى

 .لتكليف مكتب مختص في هذا المجال
 

يعزى تراجع االعتمادات المخص صة لإلنتاج السمعي البصري وإنتاج الوثائق و

والمدعمات البيداغوجية إلى تباطئ معالجة ملفات طلب العروض وإنجاز الصفقات 

ل إنجازها نظرا للتغييرات الطارئة على قوانين الصفقات واستغراق  واالستشارات وتعط 

ر اإلنجاز سنة بعد أخرى وقت طويل إلعداد ملفات طلب عروض مثمرة، م ى إلى تأخ  ا أد  م 

 5082و 5080وهو ماأث ر على الميزانية المخص صة في هذا الباب حيث تم  تقليصها سنتي 

ومضة إذاعية وشريط وثائقي حول المسؤولية  50ومضات تلفزية و 1ومع ذلك فقد تم  إنتاج 

مات وقع ا.المجتمعية للمؤسسة ة وثائق ومدع  قتطاع ميزانيتها من بعض كما تم  إنتاج عد 

المشاريع التي تشرف عليها الوكالة  كبرنامج حماية طبقة األوزون ومتابعة نوعية الهواء 
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والجدير بالذكر هنا أن ه . PPEومتابعة نوعية الماء وبرنامج التعاون التونسي األلماني للبيئة  

ة رغم تواضع اإلمكانيات تم  تصميم العديد من الكتيبات والمعل قات والالفتات داخل الوكال

الموضوعة على ذم ة اإلدارة المعنية وذلك لترشيد النفقات المخص صة لتصميم اإلنتاجات 

 .%00الكتابية وذلك بنسبة 
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 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ردّ 

 

I- التصرف في النفايات 
 

 مراكز التحويلالمصبات و - أ
 

 المصبين المراقبين بسوسة والمنستير -1
 

 وضع برنامج لمجابهة حاالت الطوارئ  -
 

في إطار وضع خطة للتصرف وقت األزمات لمجابهة حاالت غلق المصبات 

وضع مثل هذه الخطة يبقي رهين توفير  المراقبة و مراكز التحويل تذك ر الوكالة بأن  

عقارات من طرف البلديات لخزن النفايات بصفة وقتية في انتظار تحويلها نحو المصبات 

الوكالة تقوم في إطار دورها المتمثل  هذا وتجدر اإلشارة بأن  . اقبة عند استئناف نشاطهاالمر

في المساعدة الفنية للبلديات بدراسة هذه المواقع الوقتية و إعداد برامج التدخل الفني وتقدير 

 .كلفته المالية
 

ال الذي تحول إلى مصب عشوائي -  بالنسبة للموقع المحاذي لمركز التحويل بجم 

الت فيها كلما أغلق مركز بسبب إفراغ الشاحنات التابعة للبلديات لحمولتها من الفض

كانت محل تدخل الوكالة في  قطعة أرض على ملك بلدية زرمدينفهو عبارة عن  التحويل

 .ذلك لتهيئتهاو 5081كان آخرها خالل شهر جوان  عدة مناسبات
 

العشوائية بكل من واليتي  تفي إطار تنفيذ برنامج غلق و إعادة تهيئة المصبا -

 والمتوسطة الكبرى المصبات من واستصالح عدد بغلق الوكالة المنستير قامتسوسة و

 د،.أ 151 بكلفة سوسة بحمام والرميلة د.أ 211 بكلفة الزهور كمصب سوسة بوالية

 د.أ 992 وبوفيشة وهرقلة الصغرى والقلعة د.أ 911 بكلفة بوعلي وسيدي ومساكن

وعلى  ثم. بوالية المنستير  9002و 9002 سنتي عشوائيا خالل مصبا 91 وباستصالح

الوكالة بمراسلة السلط الجهوية قصد حث هم  ستصالح تقومإثر اإلنتهاء من أشغال الغلق واال

 .على مراقبة المواقع والعمل على تالفي عودة استغاللها كمصبات عشوائية
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ارتفاع  مراكز التحويل فإن  بعقود تسيير المصبات المراقبة و في ما يتعلق -

التعاقد مقارنة بالصفقة الكلفة في صفقة التفاوض المباشر يعود باألساس إلى قصر مدة 

ارتفاع مصاريف األولى وكذلك إلى ارتفاع مستوى األجور وارتفاع سعر المحروقات و

 من التقليص أن   حيث األسعار على لصفقةا مدة أثرت لقد .صيانة المعدات المتحركة القديمة

 مع بالمقارنة األسعار مكونات بعض في ارتفاع إلى أدى شهرا 10 إلى سنوات 1 من المدة

بذلك يكون اإلرتفاع الجملي لكلفة صفقة التفاوض المباشر و، 9051 سنة المقدم العرض

هي نسبة و % 82في حدود   5082مقارنة بنتيجة طلب العروض المعلن عنه في بداية سنة 

 .اإلجتماعيةمقبولة نظرا للظروف اإلقتصادية وتعتبر 
 

بالنسبة لعدم توصل الجهات المعنية إلى تفعيل قرارها بالشروع في تثمين  -

رغم الصعوبات المتعلقة بطاقة إستيعاب المصب المراقب بسوسة وتواصل افتقار النفايات 

اضطرت الوكالة إلى اإلعالن عن طلب عروض لمدة  والية المنستير إلى مصب مراقب،

مراكز التحويل باإلعتماد على ردم ر المصبات المراقبة وأربع سنوات لمواصلة تسيي

ل منشآت التصرف في النفايات على االنتهاء مع النفايات وذلك نظرا لمشارفة عقود استغال

الرؤية بخصوص التصرف في النفايات من  جاهزية غياب، في ظل 5081موفى سنة 

الناحيتين القانونية والفنية، ولضمان استمرارية المرفق العام المتمثل في استغالل منشآت 

 التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، 
 

ف في النفايات وإعداد  هذا وفي انتظار تحديد وتوضيح الرؤية بخصوص التصر 

مخطط عملي لتنفيذها وما يتطلبه من استعداد من طرف الجماعات المحلية على المستوى 

ة زمنية طويلة، ولضمان استمرارية  المادي والبشري والمالي والذي يمكن أن يستغرق مد 

منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة وحت ى المرفق العام المتمثل في استغالل 

يتسنى استكمال إجراءات التعاقد مع المؤسسات التي ستفضي إليها نتائج التقييم المتعل ق 

بطلب العروض المذكور أعاله، تمت مراسلة رئاسة الحكومة قصد منح الوكالة ترخيصا 

ة استثنائيا إلبرام صفقات استغالل المصبات المراقبة ل  قدو(.9090-9051) سنوات 01مد 

 تم   و.9051 جويلية من ابتداء سنتين على الصفقات هذه مدة تقتصر أن على الموافقة تمت

 .5081نوفمبر  58وزاري بتاريخ  مجلس بموجب القرار هذا تعزيز
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ان الدراسات الفنية لتوسعة ا بالنسبة لطاقة استيعاب المصب  المراقب بسوسة فأم  

قد   KFWدراسات بتمويل من البنك األلمانيالتي تقوم بها الوكالة حاليا مع مكتب المصب، و

المساحة  وأن  أشارت إلى إمكانية تواصل استغالل الخانتين لمدة أربع سنوات مع العلم 

ية تمكن من إنشاء خانة جديدة لخمس سنوات مع إمكانية استعمال تقن المتبقية من العقار

التثمين مما يمكن من التمديد في مدة وجية والتي تعتمد الفرز والمعالجة الميكانو بيول

 .االستغالل
 

جل أ، من الوكالة الجهة عديد المرات ا بالنسبة لوالية المنستير فقد راسلتأم   

تواصل اإلشكال العقاري بالمصب  المراقب بمنزل  أن   النظر في إمكانية توفير أرض إال  

ذلك للحد من التأثيرات السلبية لتوجيه و "القزاح" ى استمرار استغالل مصبحرب أدى إل

 .البلديات لللنفايات لهذا الموقع

 مركز فرز الفضالت بالقلعة الصغرى -2
 

نة من  من المصدرنظرا لعدم فرز النفايات المنزلية  ونظرا لكون هذه النفايات متكو 

مما حال دون إمكانية فرزها آليا كما تم  % 11مواد عضوية عالية الرطوبة بنسبة تناهز 

حيث اقتصرت مهام والتخطيط له عند تركيز مركز فرز الفضالت بالقلعة الصغرى، 

المركز على تجميع وتحويل النفايات البالستيكية دون فرزها وتجميع أكياس اللف والمعلبات 

دد من تغالل عاس فإن  ( إيكو لف)في إطار منظومة التصرف في النفايات البالستيكية 

ايات الرتباط منظومة جمع النف نظرا وآلة الضغط أصبح ظرفيا التجهيزات مثل سلسلة الفرز

 .التي ال توفر نفايات قابلة حاليا للمعالجةالمعتمدة من طرف البلديات و
 

ضغط نفايات ت باستغالل هذه المعدات في فرز والوكالة قام وبالرغم من ذلك فإن   

من من ناحية و هذا وجه إلى المركز في بداية استغالله دون فرز مسبق،التعليب التي كانت ت

بتطور عمل شركات الجمع التي أصبحت تقوم بفرز أولي أو بالتعامل مباشرة و ناحية أخرى

استعمال هذه المعدات يكون  ، فإن  خاصة بالنسبة للمعلبات المعدنية مع بعض المرسكلين

الطلب في السوق لمجمعة والتي ترتبط بالعرض وقيمة المالية للنفايات احسب تطور ال

نوعية النفايات التي يختار أصحابها توجيهها إلى لية والعالمية والذي يحدد كمية والمح

 .مركز الفرز
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مع الجمعيات د التنسيق مع مصالح بلدية سوسة وبصد حالياهي كما أن  الوكالة 

ذجي للفرز اإلنتقائي من المصدر البيئية بالجهة قصد إعداد برنامج لتركيز مشروع نمو

 .(5082خالل سنة )             نقله إلى هذه الوحدة لفرز النفايات و
 

 شبه المنزليةمين ومعالجة النفايات المنزلية وتث -3
 

 21 بتاريخ والمنعقد المضيق الوزاري المجلس عن الصادرة قرارات بموجب تم  

 القطاع قبل من للتصرف الممكنة الطرق دراسة في بالشروع والمتعل ق  2016 نوفمبر

 المتاحة التعاقدية الصيغ مختلف في التعم ق أساس على النفايات وتثمين لمعالجة الخاص

 واالقتصادية الفنية الجوانب لمختلف تقييم على استنادا( شراكة عقود أو لزمات عقود)

 ،اعتمادها سيتم   التي التعاقدية ةبالصيغ الصلة ذات العروض طلب ملفات وإعداد والقانونية

ف في النفايات  إزاء األطراف الممولة في نطاق  والتزاما بتعهدات الوكالة الوطنية للتصر 

التعاون الدولي ضمن اتفاقيات التعاون الفني والمالي التي تم إمضاءها وطلبات التمويل التي 

  .تم توجيهها
 

راء ولي بمشاركة خبتم  في مرحلة أولى اإلنطالق في إعداد ملف اإلنتقاء األ -

ملف طلب العروض في  وفي مرحلة ثانية سيتم  إعدادBEI  من البنك األوروبي لإلستثمار

 .شكل لزمات
 

لة من طرف   - يتم  حاليا إبرام مالحق مع مكتب  KFWبالنسبة للمشاريع الممو 

راسات المكل ف من طرف  لي وإلعداد ملفات اإلنت KFWالد  ملف ات طلب العروض  في قاء األو 

  .DBOشكل 
 

قامت مصالح وزارة اإلشراف بإحالة مشروع األمر الحكومي المنقح ألمر  -

إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بما يمكن الوكالة من إبرام عقود لزمات 

  .التصرف في النفايات، إلى مصالح رئاسة الحكومة
 

 :المستقبلية التي ستعتمد على كما تم  اإلتفاق حول اإلستراتيجية 
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ولة والحل ا - لذي يعتمد على الفرز المبدئي واألساسي التي ستتكفل به الد 

ة ال تتجاوز االنتقائي و   .من الكمية الجملية   %00العمل على بلوغ نسبة ردم نفايات مستقر 
 

ا عالترك اإلمكانية للمستثمر  - ن طريق تثمينها قتراح تطوير المعالجة إم 

 .التقنية الذي سيتوخاها للمعالجةرك الحرية للمستثمر في الطريقة وتأو طاقيا و ماديا
 

 معالجة في المندمج رفالتص إطار وفي الميتان غاز كميات لتثمين وبالنسبة

 تحويلهو حرقه بدل الكهربائية ةالطاق نتاجإ في باستغالله انالميت غاز كميات تثمينو النفايات

 الدولي البنك من بدعم هفإن   البيئة على السلبية تأثيراته من للتخفيف الكربون أوكسيد ثاني إلى

 الميتان غاز ومعالجة جمع لمشروعي الضرورية الدراسات إعداد تم والتعمير لإلنشاء

 االعتمادات وتخصيص والمنستير سوسة واليتي مصبي بينها من مراقبة مصبات بعشرة

 خالل الدولي البنك مع المبرم القرض اتفاقية إطار في المشاريع هذه إلنجاز الضرورية

 10 لبيع عقدين على التوقيع تم  كما . أورو مليون 99 تبلغ جملية بقيمة 9001 مارس شهر

يات من %  لإلنشاء الدولي البنك لفائدة المذكورة المراقبة بالمصبات المنتجة الغاز كم 

 إلنجاز( Segor)شركة  مع صفقة إبرام تم   هذا و. 9001 أفريل شهر خالل والتعمير

 دينار مليون 1 تناهز بكلفة والمنستير سوسة بواليتي الغازات الستخراج وحدتين واستغالل

. 9051 ديسمبر منذ المنستير بوالية المراقب بالمصب األشغال إنجاز في االنطالق تم   وقد

االتفاق الممضى بين الدولة التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ال  فإن   الصدد هذا وفي

المنبثق من المصبات المراقبة كما هو مبين  الميتانيتضمن أي بند يتعلق بتثمين غاز 

وقد تم اعتماد منهجية . بوثيقتي تصميم مشروعي استخراج الغازات من المصبات المراقبة

الكربون المكافئ في المصبات المراقبة عن طريق مرجعية تعتمد على تخفيض انبعاث 

الحرق ولئن يعتبر الحرق معالجة وليس تثمينا فإنه من ناحية تخفيض انبعاثات الغازات 

الدفيئة ال يوجد أي فرق بين الحرق المباشر والتثمين فكال العمليتين تؤدي إلى تخفيض 

. ان إلى ثاني أكسيد الكربونتمرة من غاز المي 52التأثير على الغالف الجوي إلى مستوى 

وتم االتفاق على ذلك  5001لقد تم تسجيل المشروعين اعتمادا على منهجية الحرق منذ سنة 

 .بوثيقة تقييم المشروع  والتنصيص عليه
 

 الصناعية والخطرة النفايات -4
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توفر أي ة معطيات حول وضعية النفايات الصناعية والخطرة بواليتي  عدم يعود

والمنستير وعن كيفية التصرف فيها طوال فترة إغالق مركز معالجة النفايات سوسة 

 :الصناعية والخاصة بجرادو لدى ممثلي ة الوكالة بسوسة إلى ما يلي 
 

ناعية بجرادو تقتصر  عملية أن   باعتبار - ف في النفايات الص  متابعة وحدة التصر 

  .على مهام اإلدارة المركزية
 

ة إلطارات آنذاك الجهة افتقار كذلكو - ف في مختص   النفايات في التصر 

ناعية ة الص      .والخاص 
 

وفي إطار تحسين خدمات الوكالة بالجهات وإحكام تنظيم سير العمل بها وتحديد 

المهام الراجعة ألعوان الوكالة ولمزيد تحسين التصرف الفني واإلداري والمالي بالجهات تم  

بإصدار مذكرات داخلية لتحديد مهام التابعة للوكالة وزيع الممثليات اقتراح مراجعة تو

على  5/5080ة وقد صادق  مجلس المؤسسة عددأعوان الوكالة بمختلف الممثليات الجهوي  

ي كامل تراب الجمهوري 8إحداث   .ةممثليات تغط 
 

 برامج التصرف في النفاياتمنظومات و - ب
 

على مستوى المنظومات المتعل قة بغياب المتابعة والتقييم بخصوص المالحظة 

ف في النفايات و ة على مستوى الجهات تجدر المالحظة أن  وبرامج التصر  الوكالة  خاص 

" إيكولف"لى غرار منظومة عيقية تقوم بمتابعة المنظومات المحدثة بموجب أوامر تطب

ة على المستوى المركزي و خأل"... إيكوباتري"ومنظومة " إيكوزيت"ومنظومة  ذلك خاص 

يقة لهذه صتكليف إطارات رؤساء مشاريع على كل  منظومة قصد المتابعة اللإذ تم  

 .لمنظوماتا
 

ا على المستوى الجهوي فيت ، كما تسعى الوكالة "إيكولف"م  حاليا متابعة منظومة أم 

توسيع مستوى المتابعة على الصعيد  "إيكوزيت"وإعادة هيكلة منظومة  في إطار تطويرو

 . الجهوي

 الوطنية للتصرف في النفاياتالمنظومات  -1
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 منظومة التصرف في نفايات األنشطة الصحية  -
 

ة تم ت المصادقة على مشروع ف في النفايات الصناعية والخاص   في إطار التصر 

ف في نفايات األنشطة الصحي ة من قبل  النهوض بالطرق الفنية والعملي ة المثلى للتصر 

ويندرج هذا . 5085الصندوق العالمي للبيئة على أن يتم  االنطالق في تنفيذه بداية من سنة 

ثات العضوية الثابتة لسنة  5008 المشروع في إطار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول إزالة الملو 

 . 5000والتي صادقت عليها تونس سنة 
 

زارة الصحة والوكالة الوطنية وفي إطار هذا المشروع تم  إبرام اتفاقية بين و

ف في النفايات  شملت  ة منها  82للتصر  بوالية سوسة  (1)مؤسسات 1مؤسسة عمومية للصح 

سات عمومية  80و مؤس 
 .بوالية المنستير (2)

 

ف في  وفي إطار العمل على تفعيل تطبيق النصوص الترتيبية الصادرة في التصر 

 : نفايات األنشطة الصحي ة  تم  
 

مشارك حول فرز  220 ينية جهوية شملت تكوين مايفوق عنحلقات تكوعقد  -

 .تكوين مكونين في مجال حفظ الصحةو وتكييف نفايات األنشطة الصحية
 

استصدار مواصفات تونسية لتكييف نفايات األنشطة الصحية الخطرة بالتنسيق  -

سبتمبر  20في ها مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وتم تسجيلها ونشر

 .93-106.إلى   85-106ت .تحت عدد م 5082
 

 دليل 881و الصحية األنشطة في التصرف عمليات بتحسين متعلق دليل إعداد -

 .فنية وجذاذات ومعلقات مطويات وإعداد الصحية للمؤسسات خصوصي فني
 

ف إحكام قصد التحسيسو للتواصل جهوية ملتقيات تنظيمت -  نفايات في التصر 

 .الصحية األنشطة
 

                                                           
(1)

 .وبوفيشةمستشفيات جهوية مبساكن والنفيضة والقلعة الكربى  4و اجلامعي سهلول واملستشفى اجلامعي فرحات حشاد املستشفى 
(2)

وطبلبة اجلامعي فطومة بورقيبة واملستشفيني اجلهويني بقصر هالل واملكنني واملستشفيات احمللية بالساحلني والوردانني وقصيبة املديوين ومجال  املستشفى 
 .وقصيبة املديوين وزرمدين
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ات اقتناء تم   -  للخزن المركزية المستودعاتو الوسيطة المحالت في تتمثل معد 

 الهياكل هذه داخل الخطرة لصحيةا األنشطة نفايات تحويلو جمع ومعدات بالتبريد مجهزة

 21 بــ تركيزها و توزيعها تم   قدو تبريد ومعدات( حاويات) العمومية الصحية سساتالمؤو

   المنستيرو سوسة واليتي ذلك في بما برنامجبال المعنية هياكل
 

هذا وتم إمضاء الصفقة المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة وإزالة نفايات األنشطة 

الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية المتواجدة بتونس الكبرى والوسط والجنوب 

ريخ الوطني ووزارة الداخلية بتاالتونسي بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ووزارة الدفاع 

عسشوائي لنفايات األنشطة ذلك للقضاء على اإللقاء الأقساط و 1ويشمل  52/05/5082

ة قد أدرجت ضمن ميزانياتها باب يخص  ، مع العلم وأن  الصحية معالجة "وزارة الصح 

 ". نفايات األنشطة الصحية
 

نفايات األنشطة الصحية طار السعي للتصرف الرشيد في إكما تقوم الوكالة في   

برامج  -ملتقيات) بتشريك القطاع الخاص في جميع األنشطة المتعلقة بالتصرف الرشيد فيها 

ويتم وضع برنامج لمراقبة القطاع الخاص بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية ....( تكوينية 

الشروع في ثر إمضاء الصفقة إوسيتم . المحيط وإدارة حفظ صحة الوسط بوزارة الصحة 

 .عمليات المراقبة الميدانية للمصحات الخاصة
 

قابة تبقى من مشموالت الوكالة الوطنية لحماية  تجدر اإلشارة أن  و عملية الر 

 .المحيط
 

منظومة التصرف في زيوت التشحيم والمصافي الزيتية  -

 المستعملة
 

تضاهي النتائج في إطار السعي إلى مزيد النهوض بالمنظومة وتحقيق نتائج أفضل 

المسجلة عالميا في هذا المجال، تم االنطالق في مشروع لمراجعة شاملة للمنظومة على 

كامل دورة حياة المنتوج وذلك بهدف تحديد االشكاليات والعوائق التي يواجهها القطاع 

والتي حالت دون تحقيق نتائج أفضل،على أن يتم في مرحلة موالية دراسة السبل المثلى 

 .نسب التغطية الحالية وبالتالي تطوير المنظومة لمضاعفة
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ف في المصافي الزيتية ، قامت الوكالة ببرمجة   وبخصوص منظومة التصر 

ف في المصافي  5082اعتمادات خالل سنة  قصد إعداد دراسة  تتعل ق بوضع منظومة التصر 

 .الزيتية

 

 

 

المراكم المستعملة و الحاشدات في التصرف منظومة -

  المستعملة
 

الضغط على  ر آليات لدى الوكالة لتمكينها منه نظرا لعدم توفتجدر اإلشارة أن  

الموردين والمصنعين المحليين لتطبيق مبدأ اإليداع اإلجباري لمنظومة التصرف في 

في إطار تدعيم مبدأ اإليداع اإلجباري،على تحيين األمر تعمل الوكالة،  ،مراكم المستعملةال

وذلك بإدراج أحكام خاصة تنص على فرض التأشيرة المسبقة من قبل المتعل ق بالمنظومة 

ف في النفايات على وثائق فواتير المراكم م  إحالته على مصالح تو الوكالة الوطني ة للتصر 

 .رئلسة الحكومة
 

الوكالة على إعادة تفعيل المنظومة من خالل إدراج إجراءات عملية  تعملكما 

ة بتشريك كل األطراف المتدخلة وقد تم في الغرض عقد تعمل على تحسين أداء المنظوم

 .اجتماعات تنسيقية وورشة عمل بحضور كل المسؤولين عن المنظومة
 

 اإلطارات المطاطية المستعملة منظومة التصرف في  -
 

تقوم الوكالة حاليا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين و خاصة الغرفة الوطنية 

الكفيلة بإرساء منظومة مستدامة للتصرف في العجالت المطاطية للصناعيين لتحديد السبل 

 .المستعملة
 

معنية مناقشة محتواها من طرف المصالح الوقد تم  إعداد الضوابط المرجعية و

راسة خالل الفترة وإعداد ملف اإلستشارة، و  .5082-5081من المؤمل إنجاز الد 
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الكهربائية  برنامج التصرف في نفايات األجهزة -

 اإللكترونيةو
 

نات برنامج  في إطار التعجيل في اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال تركيز مكو 

تم  التصرف في نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية واالنتهاء من إنجاز وحدة الرسكلة، 

ف  في نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية اإلنتهاء من إنجاز وحدة رسكلة التصر 

تم  إعطاء شارة اإلنطالق في اإلستغالل ، و5081سبتمبر  20دخلت حي ز اإلستغالل بتاريخ و

سفير كوريا الجنوبية وبحضور وفد من وزارة وزير الشؤون المحلية والبيئة و من طرف

 KOICAالشؤون الخارجية الكورية وممثلين عن  الوكالة الكورية للتعاون الدولي بكوريا

وتسعى . م إعطاء إشارة االنطالق لبداية إستغالل هذه المشروعوقد ت. ومكتبها بتونس

الوكالة حاليا على إرساء منظومة متكاملة للتصرف في هذه النفايات تضمن مردودية هذا 

المشروع وضمان ديمومته السيما أنها ألتزمت طبقا التفاقية الهبة الممضاة مع الجانب 

 . األولىالكوري بإستغالل المشروع طيلة الخمس سنوات 

 قصد اإلشراف بوزارة القانونية الشؤون مصالح مع مؤخرا التنسيق وقد تم

بضبط شروط وطرق التصرف في  المتعلق األمر استصدار إجراءات إتمام في اإلسراع

صدور هذا األمر سيمكن الوكالة من  حيث أن  . نفايات التجهيزات الكهربائية اإللكترونية

الكوري وذلك عن طريق اإلشراف على نظام عمومي اإليفاء بتعهداتها مع الجانب 

  .سفير كوريا الجنوبية بتونس للتصرف في هذه النفايات
 

 المبيدات التالفة برنامج التصرف في -
 

بخصوص الوقاية من تكوين مخزون جديد من المبيدات التالفة، تم ت برمجة 

ط عمل للفترة تم  خالله تحيين اإلطار القانوني للمبيدات الفالحي ة  5082-5080           مخط 

خ في  8885لسنة  5501من خالل تنقيح األمر عدد  في مناسبتين  (1)8885ديسمبر  51المؤر 

 .5088وسنة  5080وذلك على التوالي في سنة 
 

بإعداد خطة عمل وطنية للتصرف الرشيد في  5080كما قامت الوكالة منذ سنة 

المبيدات للوقاية من تراكم مخزون جديد منها وتمت المصادقة على هذه الخطة من قبل لجنة 

                                                           
(1)

 .االستعمال الفالحي والرتاخيص الوقتّية يف بيعهااملتعّلق بضبط طرق وشروط احلصول على املصادقة اإلداريّة على املبيدات ذات  
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وتتمحور هذه الخطة، التي تشرف على تنفيذها بصفة  5085قيادة المشروع في جويلية 

 : تة محاورخاصة مصالح وزارة الفالحة، حول س
 

 ،مالئمة اإلطار القانوني في هذا المجال مع نظيره على المستوى العالمي 

 ،إرساء نظم جودة بالمخابر المختصة في تحاليل المبيدات 

  ،تحسين ظروف توزيع وإستعمال والتخلص من المبيدات 

 ،النهوض بالتقنيات والبدائل اآلمنة للمبيدات لمكافحة اآلفات 

  ،إجراءات  الحد من المخاطر واآلثار السلبية للمبيدات 

 التنسيق بين كل األطراف المتدخلة في هذا المجال. 
 

بإنجاز حملة مكثفة لإلرشاد حول  5082و 5085قامت الوكالة خالل سنتي و

التصرف واالستعمال الرشيد للمبيدات في واليات نابل وباجة والمنستير وسيدي بوزيد 

ا واليات تشهد استعماال مكثفا للمبيدات وتم من خالل من هذه الحملة وقابس باعتباره

فالح من والية المنستير  وقد تم في هذا  200فالح من بينهم حوالي  2000تحسيس حوالي 

الفتات، ملصقات حائطية، دليل للمرشدين، دليل للفالح، فيلم )الصدد إعداد وسائل تحسيسية 

 .(..تحسيسي، ومضات تلفزية وإذاعية

  في  الزيوت الغذائية المستعملةبرنامج التصرف 
 

تم  5082خالل سنة و في نطاق برنامج التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة

تشخيص قطاع جمع الزيوت الغذائية المستعملة والتي تفرعت إحداث لجنة وطنية لمتابعة و

اإلدارة الجهوية و النفاياتكالة الوطنية للتصرف في الو)في  متمثلةعنها لجان جهوية 

طار وفي هذا اإل .(اإلدارة الجهوية للتجارة والمركز الجهوي لمراقبة األداءاتوللصحة 

واليتي سوسة والمنستير بعقد جلسات عمل تمحورت حول  قامت اللجان الجهوية بكل من

ين المعطيات الخاصة يتشخيص أولي للقطاع وبرمجت زيارات ميدانية أفضت إلى تح

ؤسسات الناشطة في مجال التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة حيث تم إدراج بالم

 02بوالية سوسة مؤسسة جديدة ناشطة في المجال ، أما بوالية المنستير فقد تم تسجيل 

 02مؤسسات منها توقفت عن النشاط و 00مؤسسات متحصلة على تراخيص لمزاولة النشاط 

 .ال تزال ناشطة
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المتعلق بالبرنامج التشخيصي لقطاع التصرف في  لتقرير النهائيتم استكمال اكما 

 . ة وتمت إحالته على وزارة اإلشرافالزيوت الغذائية المستعمل
 

تصدار األمر بصدد متابعة مراحل اسوتجدر اإلشارة إلى أن  الوكالة هي اآلن 

 .طرق التصرف في الشحوم والزيوت الغذائية المستعملةالمتعلق بضبط شروط و
 

 برنامج التصرف في فضالت البناء والهدم 
 

في نطاق برنامج التصرف في نفايات البناء والهدم  تم القيام باستشارة واختيار 

والمتعلقة بالتصرف في نفايات البناء  5000مكتب دراسات لتحيين الدراسة المنجزة سنة 

 : والهدم بواليات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والتي تحتوي على
 

  مواقع النقاط السوداء والمصبات العشوائية لنفايات البناء والهدم تحيين

 بواليات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس وضبط الكميات الموجود بكل هذه المناطق

  وضع مخطط للتصرف في هذه النفايات مع تحديد االطراف المتدخلة وضبط

 نطاق تدخلها

  الجمع والنقل ضبط مختلف الطرق الفنية الممكن اعتمادها في عمليات

 والخزن والتثمين

  اعداد االطار القانوني لوضع منظومة للتصرف في هذه النفايات مع االخذ

 80المؤرخ في  81-08بعين االعتبار لقانون التصرف في النفايات وخاصة القانون عدد 

 .والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها 8881جوان 

 الموارد لتسيير هذه المنظومة على اكمل وجه اعداد االطار المالي وضبط 
 

ه تم انجاز القسط االول من الدراسة المتعلق بـتحيين مواقع النقاط ن  أمع العلم 

السوداء والمصبات العشوائية لنفايات البناء والهدم وضبط الكميات الموجود بكل هذه 

لفنية الممكن اعتمادها المناطق كما تم انجاز القسط الثاني المتعلق بضبط مختلف الطرق ا

تحيين القسط الثالث المتعلق يتم  العمل حاليا على في عمليات الجمع والنقل والخزن والتثمين 

طار القانوني لوضع منظومة للتصرف في هذه النفايات مع االخذ بعين االعتبار باعداد اإل

 8881ن جوا 80المؤرخ في  81-08لقانون التصرف في النفايات وخاصة القانون عدد 

طار المالي عداد اإلالى إزالتها، باالظافة إوالمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها و
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وضبط الموارد لتسيير هذه المنظومة على اكمل وجه ومن المؤمل االنتهاء من القسط الثالث 

 .5082فريل أفي شهر 
 

 : 5082وبعد االنتهاء من القسط الثالث سيتم خالل السداسية الثانية من سنة 
 

  تحديد االطراف المتدخلة وضبط نطاق تدخلها وكذلك ضبط مختلف الطرق

 .الفنية الممكن اعتمادها في عمليات الجمع والنقل والخزن والتثمين 

  دعم جميع اآلليات المتوفرة من قبل الدولة مثل البلديات والمنشآت

عبر تحفيز وتشجيع والمؤسسات العمومية المختصة في االشغال العامة والبناء وذلك 

 .عمليات جمع ونقل هذه النفايات الى اماكن معدة للغرض

  تحفيز ودعم المبادرة الخاصة عبر ضبط آليات ضمان المردودية االقتصادية

 .لالنتصاب واالستثمار في هذا المجال

  اعداد برنامج تحسيسي للتعريف بالمنظومة والتذكير بضرورة االنضباط

ات والطرق الفنية التي سيتم اعتمادها مستقبال للقضاء على ظاهرة للقانون واحترام االجراء

 .التصرف العشوائي في نفايات البناء والهدم

 

 

 


