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توطئة
انطلقت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات منذ احداثها في انجاز قسط أولي من مكونات البرنامج الوطني
للتصرف في النفايات بمدن حوض مجردة واملدن الكبرى السياحية والساحلية والذي أعتمد فيه على
ّ
والحد من
معالجة النفايات عن طريق الردم الفني بوحدات معالجة مراقبة وذلك بهدف الوقاية
االنعكاسات السلبية على املحيط الناتج عن إلقائها باملصبات العشوائية بصفة عامة وضمان إطار عيش
سليم للمواطن وحماية املوارد الطبيعية الوطنية بصفة خاصة،
ومنذ استصدار األمر الحكومي عدد  603لسنة  2017بتاريخ  16ماي  ،2017املتعلق بتنقيح أمر احداث
الوكالة عدد  ،2317-2005أصبح من املمكن للوكالة ممارسة مهامها املتعلقة بانجاز واستغالل وصيانة
منشآت التصرف في النفايات في شكل لزمات.
ّ
وقد مكن األمر الحكومي الوكالة من املرور إلى املرحلة الثانية واملتمثلة في احداث منشآت معالجة وتثمين
النفايات بحيث تقتصر عملية الردم على النفايات النهائية التي استوفت كل إمكانيات تثمينها.
وفي إطار برنامج املصبات املراقبة ّ 3
املمول من طرف البنك االملاني للتنمية ،انطلقت الوكالة في اجراءات
إبرام عقود لزمة في شكل تصور وبناء واستغالل (ّ )DBO
ملدة  12سنة لوحدات معالجة وتثمين متطورة
بواليات قابس وسوسة وبنزرت،
كما تواصل الوكالة في إطار مهامها متابعة املنظومات البيئية ملختلف أصناف النفايات ،حيث تم االنطالق
في دراسة سبل تطوير منظومة التصرف في املعلبات املستعملة "إيكو-لف" بمساعدة مكتب دراسات أملاني.
وملزيد تفعيل الدور البيئي للمنظومات ،انطلقت الوكالة تفعيل برنامج التسميد الفردي للنفايات العضوية
الذي القى تجاوبا متميزا لدى املجتمع املدني ملا يساهم به من تقليص للتأثيرات الناتجة عن النفايات
العضوية
كما شهدت سنة  2018تطورا إيجابيا بخصوص ملف النفايات الصناعية والخاصة ،حيث قامت الوكالة
بتفعيل الحكم القضائي االستئنافي القاض ي بإعادة فتح وحدة املعالجة بجرادو املغلقة منذ سنة  ،2011وتم
االنطالق في خطة العمل املتعلقة برفع االخالالت املسجلة.
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أهم املستجدات لسنة 2018

أهم املستجدات لسنة 2018

االنطالق في اعداد مشروع انجازوحدة متطورة
ملعالجة وتثمين النفايات بوالية قابس في إطاراللزمة
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توسعة نطاق البرنامج الوطني للتسميد
الفردي وادماجه في املمارسة اليومية
للتصرف في النفايات بعديد الواليات

االنطالق في تنفيذ استراتيجية إعادة تهيئة مركز
معالجة النفايات الصناعية بجرادو

تطوركميات النفايات املودعة بوحدات املعالجة

2,3
مليون طن

1
تقديم الوكالة الوطنية للتصرف
8

في النفايات

 .Iتقديم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
أحدثت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بموجب األمر عدد  2317لسنة  2005املؤرخ في  22أوت  2005املنقح
باألمر الحكومي عدد  603لسنة  2017املؤرخ في  16ماي  ،2017وهي مؤسسة عمومية ،تحت إشراف وزارة الشؤون
املحلية والبيئة ،ال تكتس ي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية املدنية وباالستقالل املالي.

املهام:
 اقتراح وضع آليات وحوافز اقتصادية قصد تحقيق األهداف املرسومة ضمن اإلستراتيجية الوطنية
ّ
للتصرف في النفايات،
ّ
ّ
بالتصرف في النفايات،
 املساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية املتعلقة
ّ
للتصرف في النفايات،
 إنجاز املشاريع وتنفيذ اإلجراءات الواردة بالبرامج الوطنية
ّ
التصرف املستديم في النفايات
 تقديم املساعدة والدعم للبلديات والصناعيين في مجال
ّ
وخاصة بين الجماعات املحلية والصناعيين والخواص،
 تطوير الشراكة بين جميع املتدخلين
ّ
ّ
بالتصرف في النفايات،
 تسيير النظم العمومية املتعلقة
 متابعة تطوير برامج ونظم جمع ورسكلة وتثمين النفايات،
يتم إنجازها من قبل ّ
ّ
الخاصة بالنفايات الخطرة التي ّ
الدولة،
 استغالل وصيانة املنشآت
ّ
التصرف في النفايات،
 املساهمة في تقوية الخبرات الوطنية في مجال
 املساعدة على البحث على التمويالت الضرورية في إطار التعاون الدولي لتنفيذ البرامج وإنجاز املشاريع
ّ
ّ
بالتصرف في النفايات،
املتعلقة
ّ
التصرف املستديم في النفايات،
 إعداد برامج توعوية وتحسيسية في مجال
 إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص أو عقود مناولة أو لزمة مع مؤسسات عمومية أو
خاصة بالتنسيق مع الجماعات املحلية املعنية.

األهداف:
 إحكام التصرف في مختلف أصناف النفايات؛
 التشجيع على التثمين املادي والطاقي للنفايات؛
 املحافظة على العناصر البيئية وحماية املوارد الطبيعية الوطنية؛
 تحسين اإلطار الحياتي للمواطن وضمان جودة الحياة باملدن؛
 مضاعفة مجهودات بعث مواطن الشغل املرتبطة بقطاع التصرف في النفايات؛
 تشريك القطاع الخاص في مجال التصرف في النفايات
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التصرف اإلداري واالجتماعي
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 .IIالتصرف اإلداري واالجتماعي
مجلس املؤسسة
الرئيس:
▪ املدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
األعضاء:
▪  01مراقب الدولة
▪  01ممثل عن رئاسة الحكومة،
▪  01ممثل عن وزارة املالية،
▪  02ممثل عن وزارة الشؤون املحلية والبيئة،
12

▪  01ممثل عن وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،
▪  01ممثل عن وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري،
▪  01ممثل عن وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة،
▪  01ممثل عن وزارة النقل،
▪  01ممثل عن وزارة الصحة،
▪  01ممثل عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية،
▪  01ممثل عن وزارة التجارة.

املوارد البشرية
بلغ عدد األعوان الجملي في نهاية سنة  736 :2018عونا مباشرا (بمختلف الوضعيات اإلدارية) موزعـين حسب
األصناف كالتالي:
▪  134إطار
▪  104تسيير
▪  498تنفيذ
توزيع املوارد البشرية بالوكالة حسب الصنف

18%

اطارات
تسيير

14%

تنفيذ
68%
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كم شهدت الوكالة تطورا خفيفا في عدد اإلطارات حيث تم
يمثل العنصر النسائي  %12من مجموع الرصيد البشري بالوكالة بينما تعادل نسبة االناث  %31من مجموع
اإلطارات بالوكالة

توزيع األعوان حسب الجنس
تنفيذ

تسيير

اطارات

500

 300ذكور

400

اناث 200

0

100

كما يقدر معدل األعمار بـ  44سنة توزع على النحو التالي:
التوزيع حسب معدل العمر
29

بين  50و 59سنة

221

14
37

بين  40و 49سنة

298

20

بين  25و 39سنة

131

بين  50و 59سنة
221

بين  40و 49سنة
298

بين  25و 39سنة
131

ذكور

29

37

20

اناث

3
نفقات التصرف واالستثمار
واالستغالل
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 .IIIنفقات التصرف واالستثمارواالستغالل
نفقات التصرف
بلغت نفقات التصرف سنة  2018حوالي  22,515م.د ،تتوزع كما يلي:
توزيع أعباء ميزانية التصرف لسنة 2018

2%

12%

تأجير
تسيير
تدخالت

86%
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نفقات االستثمار
بلغ حجم االعتمادات املفتوحة دفعا بميزانية االستثمار بالنسبة للمشاريع املتواصلة  10,8م.د ما يعادل نسبة %87
من اعتمادات التعهد املرسمة بامليزانية بالنسبة للمشاريع املتواصلة ،حيث تم االنتهاء من أشغال انجاز الخانة
السابعة بوحدة املعالجة بجبل شاكير وكذلك انهاء أشغال مراكز الجمع والنقل بباردو الكرم وحلق الوادي.
تقدم استهالك ميزانية االستثمار ( 2018مشاريع متواصلة)
13%

87%

تعهدات لم يتم فتحها

دفوعات محققة

نفقات االستغالل واملنظومات
بلغت قيمة نفقات االستغالل لسنة  2018حوالي  54,3م.د ،تتوزع على النحو التالي:
▪ استغالل وحدات املعالجة (مصبات مراقبة) ومراكز الجمع والنقل  47,3م.د
▪ متابعة منظومة استعادة املعلبات املستعملة (إيكو-لف)  6,3م.د
▪ متابعة بقية املنظومات ( ،D3Eإيكو-زيت 0,734 )...م.د
ميزانية االستغالل واملنظومات 2018
1% 12%
ايكولف
استغالل
بقية املنظومات
87%
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مؤشرات قيس األداء لسنة 2018
تم ضبط األهداف التنفيذية وفقا إلستراتيجية الوكالة وحسب القدرة على تنفيذ البرامج واملشاريع املرسمة
بامليزانية

مؤشرات قيس األداء
نسبة النفايات املنزلية واملشابهة املوجهة إلى وحدات املعالجة
نسبة رسكلة وتثمين املواد املستخرجة من النفايات املنزلية
ّ
تحسين نسبة النفايات ّ
والخاصة التي ّ
تم معالجتها
الصناعية

الوحدة
%
%
%

2016
%64
0

انجازات
2017
%75
0

2018
%82
0

4
التصرف في النفايات املنزلية
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واملشابهة

 .IVالنفايات املنزلية واملشابهة
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الدراسات واألشغال
تقوم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمتابعة مختلف الدراسات املتعلقة بإنجاز مختلف مشاريع التصرف
في النفايات املنزلية واملشابهة .إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن عديد املشاريع تشهد تعطيال متواصال يعود باألساس إلى
ظاهرة الرفض االجتماعي النجاز وحدات معالجة بمختلف الجهات التي تخص املرحلة الثانية من برنامج الوكالة
ملشاريع انجاز وحدات املعالجة بكامل أنحء الجمهورية .حيث لم تنجز الوكالة سوى  57مركز تجميع ونقل من جملة
 110مبرمج  10مصبات مراقبة في طور االستغالل و 02مصبات مغلقة من جملة  24وحدة مبرمجة بكامل
الجمهورية.
وأمام اإلشكاليات املطروحة مع اقتراب بلوغ الوحدات املستغلة لطاقة استيعابها القصوى وتبعا لتوصيات املجالس
الوزارية املنعقدة حول الوضع البيئي بالبالد التونسية ،يتم التوجه نحو استكمال مراكز التجميع والنقل بكامل
الواليات وإنجاز وحدات معالجة وتثمين قصد التخلي عن ردم النفايات.
وفي إطار التوجه الجديد ،انطلقت الوكالة منذ سنة  2013بالتنسيق مع السلطات الجهوية واملحلية في البحث
ودراسة مواقع جديدة النجاز وحدات املعالجة والتثمين واستكمال انجاز مشاريع مراكز التجميع والنقل بمختلف
الجهات ملعاضدة مجهود البلديات لتجميع النفايات والحد من انتشار ظاهرة املصبات العشوائية
وتم خالل سنة  2018متابعة وإنجاز املشاريع التالية:
20

املشاريع املنجزة أو في طور االنجاز
املشروع
مركزقلعة األندلس-
سيدي صالح
مراكزحمام األنف -
الجديدة
مركزالتحويل بالكرم

قيمة املشروع
بـحساب أ.د
1500

1300
1200

مركزالتحويل بحلق
الوادي

750

مركزالتحويل بطبربة

700

مركزالتحويل بالكبارية

األهداف

تاريخ انطالق
األشغال
جوان  2016االنطالق في
االستغالل خالل
2018
إنتهاء األشغال
ديسمبر
موفى 2018
2016
فيفري
االنطالق في
االستغالل خالل
2017
2018
فيفري
االنطالق في
االستغالل خالل
2017
2018
فيفري
االنطالق في
االستغالل خالل
2017
2018

نسبة اإلنجاز

املالحظات

%100

إنتهاء األشغال نهاية شهر
جانفي 2018

 %35ح.األنف تعطل أشغال انجاز مركز
 %95الجديدة حمام األنف
انتهاء األشغال 2018 /09
%100
تم اإلنطالق في اإلستغالل
%100

انتهاء األشغال 2018 /10
تم اإلنطالق في اإلستغالل

%100

تم اإلنطالق في اإلستغالل
منذ 2018/12/19

%0

تواصل الرفض االجتماعي

مركزالتحويل باملرس ى

950

جوان 2017

مركزالتحويل بوادي
الليل
مركزالتحويل سيدي
حسين
مركزالتحويل باملنيهلة

1100

أفريل 2017

1300

مركزالتحويل بباردو

1400

مركزالتحويل حاس ي
الجربي
مراكزالتحويل بتوزر
(نفطة ،تمغزة ،دقاش)
قسط1
مراكزالتحويل بزغوان
(الفحص ،بئرمشارقة،
الناظور) قسط2

450

إنتهاء األشغال
سبتمبر 2019

%5
%0

اشكال عقاري

%0

اشكال عقاري

%75

انتهاء األشغال 2019

%100

االستغالل مند 2018/10

%30

رفض اجتماعي
إلغاء الصفقة
بصدد إنتظار توقيع
مشروع إتفاقية جديدة مع
الجانب اإليطالي لـ:
 إعداد طلب عروضجديد( .ق)1
 إسناد الصفقة واإلنطالقفي األشغال (ق.)2
انتهاء األشغال نوفمبر
2019

جوان 2017

100%

إنتهاء األشغال ماي 2018

نوفمبر
2016

100%

إنتهاء األشغال 2018 /02
في انتظار توفير املعدات

1350
نوفمبر
2017
نوفمبر
2017
جوان 2017

إنتهاء األشغال
2018/06
إنتهاء األشغال ماي
2018
توقف األشغال
ديسمبر 2017

%0

1180

%0

10600

%25

إنجاز أشغال توسعة
املصبات امل راقبة
بصفاقس وقابس
وسوسة
8000
إنجاز أشغال توسعة
الخانة  7بجبل شاكير
900
إنجاز أشغال توسعة
املصبات بحوض وادي
مجردة
موضوع طلب
وحدة معالجة وتثمين
تمويل
النفايات املنزلية
واملشابهة بتونس
الجنوبية
600
مركزالتحويل باملحمدية
قليبية1000 :
مركزي التحويل
سجنان600 :
بسجنان وقليبية

تركيز وحدة
معالجة اقليمية
بتونس الكبرى

االعالن عن طلب
عروض األشغال
خالل 2019

رفض اجتماعي للموقع

رفض اجتماعي للموقع
برمجة انطالق األشغال
خالل 2019
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أشغال التوسعة باملصبات املستغلة
املصب
امل راقب
جبل شاكير

كمية النفايات
(طن/سنة)
900.000

بنزرت
نابل

150.000
220.000

القيروان

70.000

سوسة

230.000

الخانة في طوراالستغالل

الفترة القصوى لإلستغالل

الخانة السابعة
كلفة األشغال  8م.د
تم استالم األشغال 2018/08/3
الخانة الثانية
الخانة 1
طاقة االستيعاب 2021
الخانة 2
طاقة االستيعاب 2021
الخانة 2
طاقة االستيعاب 2019

إلى موفى 2020

إلى حدود 2022
تمت برمجة دراسات إلنجاز الخانة الثانية
وستمكن من اإلستغالل إلى حدود 2024
تمت برمجة دراسات إلنجاز الخانة الثانية
وستمكن من اإلستغالل إلى حدود 2024
تم اإلنطالق في أشغال  inter-casierمنذ
أكتوبر  2018ملدة  7أشهر وستمكن من
اإلستغالل إلى حدود 2020

مشاريع انجازوحدات معالجة وتثمين النفايات املنزلية واملشابهة في إطاراللزمة
22

في إطار برنامج املصبات املراقبة ّ 3
املمول من طرف البنك االملاني للتنمية ،سيقع إبرام عقود لزمة في شكل تصور
وبناء واستغالل ّ DBO
ملدة  12سنة لواليات بنزرت وسوسة وقابس،
وتهدف هذه املشاريع املبرمة في إطار اتفاقية التمويل "مصبات مراقبة  "3إلى احداث وحدات معالجة وتثمين تعتمد
الطرق الحديثة للتقليص من النفايات التي يقع ردمها بعد استيفاء امكانية تثمينها مع الحد من اإلنبعاثات الغازية
ومياه الرشح املتعلقة بها،
كما سيتم العمل من خالل هذه الوحدات الحديثة للمعالجة على:


ّ
التقليص في حجم النفايات بـ  20إلى  %30باعتماد تقنية التبخر ()évaporation



التقليص في التأثيرات السلبية على غرار مياه الرشح والغازات والروائح الكريهة.



تثمين املواد القابلة للرسكلة (بالستيك ،ورق ،معادن)...



ردم النفايات املثبتة واملهمدة غير القابلة للتثمين(déchets ultimes %50 - %40).

وتم خالل شهر ديسمبر  2018االنطالق في املرحلة األولى من املشروع املتمثلة في االعالن عن طلب العروض لالنتقاء
األولي قصد املشاركة في اللزمة املتعلقة بوحدة املعالجة والتثمين بقابس ،وسيقع في مرحلة ثانية نشر ملف اللزمة
وفرز العروض وإبرام عقد اللزمة.

ومن املؤمل ان تنطلق االشغال الخاصة بوحدة املعالجة والتثمين بقابس خالل سنة  2020على أن تدوم ّ
مدة
االشغال وتركيب املعدات سنتين وينطلق تشغيل الوحدة في غضون سنة .2023

املشاريع

تقدم االنجاز

املالحظات

برنامج املصبات املراقبة : III
 3وحدات معالجة وتثمين النفايات

موافقة املمول األجنبي على
صياغة ملف اإلنتقاء األولي
موافقة هيئة الشراكة بين
القطاع العام والخاص على
اعالن االنتقاء األولي بالنسبة
للزمة قابس.
نشر اإلعالن باملجالت األجنبية
وعلى الخط

تم نشر طلب العروض املتعلق
باإلنتقاء األولي ملشروع لزمة قابس
في  15ديسمبر  2018واتهت اللجنة
الخصوصية من أعمال تقييم
العروض وأعدت تقريرا في الغرض
وامللف حاليا من أنظار الهيئة
العليا للشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص.

• قابس  80.000 :طن/س
• بنزرت 140.000 :طن/س
• سوسة 185.000 :طن/س
الكلفة الجملية التقديرية 57 :م€ .
 %60تمويل من البنك األملاني للتنمية و%40
على حساب ميزانية الدولة.

استغالل وحدات املعالجة ومراكزالتجميع والنقل
تم تسجيل ارتفاع في كميات النفايات املنزلية واملشابهة املقبولة خالل سنة  2018مقارنة بسنة  2017بنسبة تطور
بحوالي  ،%10اذ بلغت كمية النفايات املودعة بوحدات املعالجة  2,313مليون طن مقارنة بـ  2,091مليون طن سنة
 ،2017ويبين الجدول املوالي تطور الكميات منذ سنة :2015
مؤشر قيس األداء
السنة
الكميات املنتجة (ألف طن)
الكميات املعالجة (ألف طن)
نسبة النفايات املودعة باملصبات

2015
2731
1740
64%

انجازات
2016
2764
1780
64%

وتتوزع الكميات املقبولة بوحدات املعالجة على النحو التالي:
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توقعات
2017
2796
2091
75%

2825
2000
71%

املحقق
2018
2825
2313
82%

كميات النفايات المجمعة بوحدات المعالجة لسنة 2018
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الكميات املعالجة
وحدة
(ألف طن)
املعالجة
2018
2017
923
جبل شاكير 908
217
199
سوسة
214
181
صفاقس
211
184
نابل
154
147
املنستير
149
139
بنزرت
95
94
و .مجردة
76
0
زغوان
74
73
قابس
70
71
القيروان
57
41
مدنين
50
45
جربة
24
11
توزر
2313
2092
املجموع

نسبة
التطور

تطورالكميات املعالجة
الكميات المعالجة (ألف طن) 2018
الكميات المعالجة (ألف طن) 2017

2%
9%
18%
15%
5%
7%
1%
2%
-2%
40%
12%
117%
11%

توزر
جربة
مدنين

القيروان
قابس
زغوان
و .مجردة
بنزرت
املنستير
نابل
صفاقس
سوسة
جبل شاكير

1000

800

600

400

200

0

ويعود ارتفاع الكميات املقبولة بالوحدات إلى انطالق املشاريع التي تم إنجازها خالل السنوات السابقة حيز
االستغالل ،ونذكر منه باألساس:
 أشغال توسيع الخانات ببعض املصبات (سوسة وصفاقس وبنزرت وجبل شاكير)
 انطالق استغالل وحدة املعالجة بزغوان وتطور نسق استغالل وحدة املعالجة بتوزر
 انطالق استغالل مراكز التجميع والنقل بقلعة األندلس وحلق الوادي والكرم الشراردة وحاجب
العيون وتهيئة مركز سيدي صالح.

نشاط استخراج ومعالجة الغازات بوحدات املعالجة
في إطار متابعة برنامج التصرف في النفايات املنزلية واملشابهة ،ومواصلة لبرنامج تنفيذ آليات التنمية النظيفة ،يتم
تجميع الغازات املنتجة من النفايات املجمعة بالخانات بوحدات املعالجة .ويتم توجيه هذه الغازات نحو وحدات
حرق الغازات املركزة بكل منشأة معالجة للنفايات.
ويمثل الجدول التالي كميات الغازات املستخرجة والتي تمت معالجتها خالل سنة  2018وفقا للمعايير الدولية حول
االنبعاثات املخلة بالبيئة واملحيط:

املركز

كمية الغاز البيولوجي م3

نسبة امليثان %

بنزرت
قابس
جربة
صفاقس
مدنين
سوسة
منستير
برج شاكير
املجموع

3 304 269
909 308
884 662
2 388 753
2 314 249
2 129 948
651 071
10 114 200
22 696 459

46%
41%
50%
41%
41%
37%
45%
49%
44%

كمية وحدات الكربون املكافئ
(طن)
275
67
79
177
172
142
53
896
1860
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1

أشغال تهيئة شبكة الغازات بالمصب المراقب بقابس

2

محرقة غازات Torchère

برنامج التدخالت لغلق وإعادة تهيئة واستصالح املصبات العشوائية للنفايات
تندرج تدخالت الوكالة في إطار البرنامج السنوي املحدد ضمن ميزانية االستثمار للوكالة حيث يتم تخصيص
اعتمادات سنوية يتم توفيرها من ميزانية الدولة تتراوح بين  800و 1300ألف دينار تخصص لبرنامج التدخل
ّ
السنوي إلعادة تهيئة واستصالح املصبات العشوائية .وتمثل مهمة تقديم املساعدة للبلديات جزء من املهام املناطة
ّ
بعهدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وذلك بموجب الفصلين ( 2املطة  )7و( 14باب النفقات) من األمر عدد
 2317-2005املحدث لها.
ووفقا لعقد األهداف  ،2020-2018واصلت الوكالة خالل سنة  2018تنفيذ برنامج غلق واستصالح وإعادة تهيئة
املصبات العشوائية وذلك من خالل استغالل املعدات املتوفرة لديها واملتمثلة أساسا في عدد  3شاحنات ثقيلة وآلة

تراكس سعة 3م 3إلزالة وتهيئة املصبات العشوائية بكل من واليات إقليم تونس الكبرى (تونس ،أريانة ،بن عروس،
منوبة بنزرت ونابل،)....
كما تم تكليف مقاوالت (في إطار الصفقة اإلطارية) للتدخل لتهيئة املصبات العشوائية وإزالة النقاط السوداء بكل
واليات الجمهورية (باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين ونابل وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين
واملهدية )...وخاصة الغلق النهائي للمصبات العشوائية للبلديات التي دخلت في منظومة املصبات املراقبة الجديدة
(بواليات زغوان وتوزر).
وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات التدخل التي تقوم بها الوكالة في إطار مهامها يتم برمجتها وفقا لرزنامة تدخل سنوية
بناء على:
 املشاريع التي تمثل محل متابعة من رئاسة الحكومة والتي تحدد فيها تدخالت الوكالة وفقا قرارات
وتوصيات املجالس الوزارية املضيقة.
ّ
 بناء على املطالب الواردة للوكالة عن طريق سلطة اإلشراف أو التي تمثل محل متابعة من قبل وزارة
الشؤون املحلية والبيئة في إطار الزيارات امليدانية املتعلقة بتحسين الوضع البيئي للجهات.
ويالحظ من خالل التدخالت التي قامت بها الوكالة خالل سنة  ،2018ارتفاعا نسبيا في عدد املصبات العشوائية،
ّ
ويعود ذلك باألساس إلى تعطل استكمال برنامج إنجاز وحدات املعالجة ومراكز النقل التابعة لها ببقية واليات
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الجمهورية على غرار واليات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين واملهدية...
باإلضافة إلى أنه رغم توفر وحدة معالجة ببعض الواليات فإن ذلك لم يمنع تواصل تواجد مصبات عشوائية ونقاط
سوداء تقوم الوكالة بالتدخل بها بصفة دورية بناء على مطالب الجهات املعنية.
وتم خالل سنة  2018التدخل الستصالح مساحة جملية تقدر بحوالي  80هكتار ،ويلخص الجدول املوالي مختلف
تدخالت الوكالة في إطار تحسين الوضع البيئي بالجهات:

الوالية

موقع التدخل

املصب البلدي بنفزة
باجة
جندوبة املصب البلدي ببوسالم
املصب البلدي بطبرقة
املصب البلدي بالسرس
الكاف
املصب البلدي بالكاف
املصب البلدي بالدهماني
سليانة
املصب البلدي بمكثر
املصب البلدي بكسرى
املصب العشوائي ببلدية
نابل
سليمان
املصب البلدي بقليبية
املصب البلدي باملهدية
املهدية
القيروان املصب البلدي بحاجب
العيون
املصب البلدي بالشراردة
القصرين املصب البلدي بالقصرين
املصب البلدي بزغوان
زغوان
املصب البلدي بالفحص
املصب البلدي بتوزر
توزر
املصب البلدي بتمغزة
املصب البلدي بنفطة
املصب البلدي بقبلي
قبلي
بلديات جزيرة جربة
مدنين
بلدية جرجيس
بلدية الحامة
قابس
صفاقس بلدية صفاقس
تطاوين بلدية تطاوين
املجموع

طبيعة التدخل
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
تحسين الوضعية البيئية للمصب
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
تحسين الوضعية البيئية للمصب
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
غلق نهائي للمصب البلدي بسليمان

كمية النفايات
(م)3
6600
3770
19000
6000
10000
5000
3000
3000
8800

الكلفة (د)
13098
19964
25000
9204
18172
6500
4602
4602
38116

تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب 9000
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب 26000
16900
غلق نهائي للمصب البلدي

12213
30000
31694

2100
8000
28000
4000
26026
1904
10358
1422
9600
24757
3500
1000
3348

3469
13216
76464
33000
92372
4285
22703
2684
50000
56764
9444
8260
5925

241085

591751

غلق نهائي للمصب البلدي بالشراردة
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
غلق نهائي للمصب البلدي بزغوان
غلق نهائي للمصب البلدي بالفحص
غلق نهائي للمصب البلدي بتوزر
غلق نهائي للمصب البلدي بتمغزة
غلق نهائي للمصب البلدي بتمغزة
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
إزالة مصبات عشوائية
غلق نهائي للمصب البلدي حاس ي الجربي
إزالة مصبات عشوائية
إزالة مصبات عشوائية
تهيئة وتحسين الوضعية البيئية للمصب
البلدي
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5
منظومات التصرف في النفايات

منظومات التصرف في النفايات

.V

ّ
تتعلق ببعض النفايات الخصوصية ّ
ّ
يتم بمقتضاها
للتصرف في النفايات بإحداث املنظومات
قامت الوكالة الوطنية
وضع آليات وبرامج لجمع هذه النفايات ومعالجتها وتثمينهاّ ،
ويتم تمويل هذه املنظومات عن طريق املعاليم البيئية،
وتتمثل املنظومات البيئية التي تقوم الوكالة بمتابعة نشاطها فيما يلي:
 النظام العمومي الستعادة وتثمين املعلبات املستعملة "ايكو-لف" منظومة التصرف في منظومة نفايات التجهيزات الكهربائية وااللكترونية D3E برنامج  PROMO FRIGOلجمع ورسكلة غازات التبريد منظومة التصرف في زيوت التشحيم املستعملة "إيكو-زيت" منظومة التصرف في زيوت الغذائية املستعملة "بيو-زيت" منظومة التصرف في نفايات االطارات املطاطية التي زال االنتفاع بها "إيكو-بنو" -منظومة التصرف في البطاريات املستعملة "إيكو-باتري"

-

منظومة تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي
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النظام العمومي الستعادة وتثمين املعلبات املستعملة "ايكو-لف"
أحدث هذه املنظومة بموجب األمر عدد  1102لسنة  1997املؤرخ في  2جوان  1997املتعلق بضبط شروط وطرق
استعادة أكياس اللف واملعلبات املستعملة والتصرف فيها واملنقح باألمر عدد  843لسنة .2001

مؤشرات عامة حول نشاط املنظومة خالل سنة 2018
تاريخ االحداث :أفريل 2001
ميزانية املنظومة :حوالي 14م.د سنويا ()2018
عدد نقاط الوكالة  41:سنة  63( 2018سنة )2010
ّ
الخاصة الناشطة 230(180 :سنة )2010
عدد النقاط
عدد املؤسسات املتحصلة على م وافقة  65: 2017/2018مؤسسة
اآللية ( 41مؤسسات صغرى) 32:
الكميات املجمعة :حوالي  3.5ألف طن ()2018
الكميات املجمعة من النفايات في إطار اآللية  :41حوالي  288طن
عدد وحدات الرسكلة148 :
30

الكميات املرسكلة  % 97:من الكميات املجمعة

41

200

نقطة تابعة للوكالة
منها 3

مؤسسة صغرى لتجميع
النفايات البالستيكية

مراكز قبول وفرز جهوية كبرى
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3500

مؤسسة صغرى لتجميع
البالستيك من الطرقات
(الية)41

طن مجمعة
وموجهة للرسكلة

380
عون باملنظومة يعملون
بالنقاط واملراكز

145
مؤسسة رسكلة متعاقدة مع
الوكالة
في حدود  70ناشطة فعليا

تطور الكميات المجمعة منذ احداث المنظومة
15700
14246

15000 15500
13500
11000

8263

8400
7000

8700
7000 7400

5300
3500

6517
3368

2605
1178

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

أمام انخفاض الكميات املجمعة عن طريق املنظومة ،والراجع أساسا إلى فارق أسعار القبول بالنقاط التابعة
للوكالة ،شرعت الوكالة بالتنسيق مع املؤسسات الصغرى املتعاقدة معها في دراسة سبل إعادة النظر في أسعار
القبول حتى تكون في مستوى األسعار املتعامل بها ،ومن املؤمل أن يتم النظر في موضوع تعديل أسعار القبول خالل
سنة  2019على أن يتم تحميل الفارق على شركات الرسكلة املتعاقدة مع الوكالة.
كما انطلقت الوكالة بالتعاون مع مكتب التعاون األملاني ( )GiZفي انجاز دراسة ّ
معمقة حول سبل تطوير املنظومة،
ومن املؤمل أن يتم تقديم النتائج النهائية خالل سنة .2020
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منظومة التصرف في منظومة نفايات التجهيزات الكهربائية وااللكترونية D3E
تم بتاريخ  11نوفمبر 2010إمضاء إتفاقية هبة بين تونس وكوريا الجنوبية قصد إنجاز مشروع نموذجي بمنطقة برج
شاكير لجمع ونقل ورسكلة وتثمين نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية بتونس،
وانطلقت وحدة تثمين نفايات التجهيزات الكهربائية وااللكترونية بداية من شهر نوفمبر  ،2016والوكالة حاليا
بصدد استكمال االطار القانوني املنظم لقطاع التصرف في هذا النوع من النفايات.

املعطيات العامة للمشروع:
ّ
الكميات السنوية 132 :ألف طن
ّ
ّ 21
مؤسسة مرخص لها لجمع ورسكلة ومعالجة التجهيزات االعالمية
طاقة استيعاب الوحدة 24 :ألف طن/سنة يشمل خاصة واليات تونس الكبرى وسوسة،
ّ
(الغساالت ،الثالجات” ،التلفاز ،الحواسيب ،املكيفات“)،
 02خطوط للمعالجة
الكميات املجمعة باملركز 123 :ألف طن
الكميات املرسكلة 27 :ألف طن

برنامج  PROMO FRIGOلجمع ورسكلة غازات التبريد
يعتبر هذا املشروع من املشاريع املكملة ملشروع التعاون الكوري ،حيث يتمثل في تجديد أسطول الثالجات التي
يتجاوز عمرها  10سنوات والتي يقدر عددها بحوالي  400ألف وحدة ذات االستهالك الطاقي املرتفع (صنف  3و4
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فما أكثر) ،يتم نقل التجهيزات الكهربائية املستعملة بعد افراغها من غازات التبريد إلى مركز التثمين ببرج شاكير.
وتم خالل سنة  2018التعريف باملنظومة لدى املهنيين على أن يتم االنطالق الفعلي استبدال الثالجات القديمة
خالل سنة .2019
مكونات نفايات التجهيزات الكهربائية وااللكترونية
نفايات مهمدة
%11
معادن حديدية
%31

معادن غير حديدية
%30

لدائن
%23

نفايات
أخرى
%5

التوزيع الجغرافي للشركات املرخصة وكمية النفايات املنتجة بالوالية

33

منظومة التصرف في زيوت التشحيم املستعملة "إيكو-زيت"
أحدثت هذه املنظومة بموجب األمر عدد  693لسنة  2002املتمم واملنقح باألمر عدد  2565لسنة  2008املتعلق
بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم املستعملة والتصرف فيها.

9,5
ألف
طن

 15ألف
طن

 59ألف طن

مؤشرات عامة حول نشاط املنظومة خالل سنة 2018
34

تاريخ انطالق املنظومة :أفريل 2004
 15شركة تجميع مرخصة
 03شركات تثمين (إعادة التكرير) مرخصة
 59120طن زيوت التشحيم املروجة بالبالد التونسية خالل سنة 2018
 14630طن الكميات املجمعة ()2018
 9500طن الكميات املكررة ( )2018يتم توزيعها على الشركات املنخرطة حسب حصص سنوية تأخذ بعين
االعتبار الكميات التي تسوقها بالسوق املحلية من زيوت التشحيم الجديدة

تطور كمية زيوت التشحيم المجمعة  ( 2018 - 2013طن )
14630
14315

13785
13144

2018

2017

2016

2015

13392
13063

2014

2013

التقسيم الجغرافي ملناطق التجميع
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التقسيم الجغرافي ملناطق التخزين
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اتفاقيات التعاون في اطارمتابعة وتطويراملنظومة:
▪ اتفاقية التعاون املبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والشركة التونسية ملواد التزييت بتاريخ
 07سبتمبر  ،2009والتي تنص على تكفل الوكالة باستخالص كلفة جمع ونقل وخزن زيوت التشحيم
املستعملة
▪ ملحق اتفاقية التعاون بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والشركة التونسية ملواد التزييت املبرم في
 8جانفي  ،2013والذي تتعهد الوكالة بمقتضاه بتقديم مساهمة مالية لفائدة الشركة التونسية ملواد
التزييت ،باعتبارها املكلفة بالقيام بعمليات جمع ونقل وخزن زيوت التشحيم املستعملة ،بعنوان التحفيز
على عمليات التجميع.
▪ االنطالق في برنامج عمل بالتنسيق مع جهاز املراقبة التابع للوكالة الوطنية لحماية املحيط يهدف إلى
التدقيق عن كثب في عمليات جمع وخزن زيوت التشحيم املستعملة في بعض القطاعات املستهلكة بهدف
تحسين ظروف الجمع والكميات املجمعة أخذا بعين اإلعتبار لخصوصيات كل قطاع ومختلف اإلشكاليات
التي تتعرضه وقد تم في مرحلة أولى اإلنطالق بقطاع املوانئ البحرية

منظومة التصرف في الزيوت الغذائية املستعملة "بيو-زيت"
الوضعية الحالية
▪ اإلطار القانوني :تم إعداد مشروع امر يضبط شروط وطرق التصرف في الزيوت والشحوم الغذائية
املستعملة وبصدد الدرس واملصادقة
▪ تم اإلنطالق في دراسة لتحيين مخطط التصرف في الزيوت الغذائية املستعملة

مؤشرات عامة حول املنظومة
 88ألف طن سنة  2018منها  33ألف طن ( )%37متأتية من املنازل
 200مؤسسة صغرى متحصلة على كراسات شروط لتجميع هذه الزيوت

 3مؤسسات تقوم باملعالجة األولية لهذه النفايات عبر التصفية
 6مؤسسات مرخصة لتثمين نفايات الزيوت الغذائية وصناعة مادة الغازوال الحيوي
 16طن الكميات املجمعة ()2018
تصدير كل الكميات املجمعة بعد معالجتها أوليا (تصفيتها) إلى بعض البلدان األوروبية،
 8أالف طن خالل سنة  2017يتم تصديرها كليا في إطار غياب إطار قانوني ومواصفاتي لتوزيع واستهالك
الغازوال الحيوي على الصعيد الوطني
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منظومة التصرف في نفايات االطارات املطاطية التي زال االنتفاع بها "إيكو-بنو"
منظومة في طوراالحداث
ّ
للتصرف في اإلطارات
تم خالل سنة  2018اعداد الصيغ املرجعية املتعلقة بإنجاز دراسة لترسيخ نظام عمومي
ّ
املطاطية التي زال االنتفاع بها
األهداف من احداث املنظومة
ّ
ّ
املطاطية التي زال االنتفاع بها؛
تفصيلي للمخزون الوطني من اإلطارات
▪ إنجاز جرد
وبرمجية ملحاكاة آفاق ّ
ّ
تطور هذا املخزون من النفايات غير الخطرة ألفق سنة
▪ تصميم نموذج حسابي
2030؛
ّ
ّ
بيانية جغر ّ
▪ تصميم مصطبة ّ
املطاطية التي زال
ديناميكية للمخزون الوطني من اإلطارات
افية ()S.I.G
االنتفاع بها؛
ّ
ّ
ّ
املطاطية منتهية
للتصرف في اإلطارات
عمومي ناجع
▪ دراسة وتقييم وتحديد الهيكلة املثلى لبعث نظام
ّ
ّ
واالقتصادية ،عالوة على ّ
ّ
واملؤس ّ
القانونية والتر ّ
ّ
ّ
أليات
والتنظيمية
ساتية
تيبية
الصلوحية من الجوانب
استدامته وإعداد لوحة قيادة متكاملة في ّ
الصدد؛
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مؤشرات عامة حول املنظومة
ّ
التصرف في اإلطارات املطاطية التيزال االنتفاع بهاألحكام األمر الحكومي عدد  786لسنة
يخضع قطاع
 2015املؤرخ في  9جويلية 2015واملتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في اإلطارات املطاطية املستعملة.
ّ
ّ
ّ
التونسية (املصدر
ملطاطية بالبالد
تتكفل حوالي  470شركة بتأمين أنشطة توريد وتوزيع وإنتاج اإلطارات
وزارتي الصناعة والتجارة)؛
ّ
ّ
املطاطية على الصعيد الوطني (املصدر وزارة
تتكفل حوالي  400ألف شركة بتأمين أنشطة إصالح اإلطارات
ّ
املالية)؛
ال يتجاوز عدد الشركات الناشطة في قطاع جمع ونقل وخزن ومعالجة ورسكلة وتثمين هذا الصنف من
النفايات غير الخطرة (ّ )70
مؤسسة؛

منظومة التصرف في البطاريات املستعملة "إيكو-باتري"
تاريخ إحداث املنظومة (اإليداع اإلجباري) 01 :أوت .2009
انطلقت الوكالة خالل سنة  2018في تحيين خطة العمل املتعلقة بمنظومة املراكم الرصاصية املستعملة ،حيث
تبين خروج املتعاملين فيها عن إطار املراقبة واملتابعة منذ سنة  ،2012ونظرا لضرورة استدامة نظار تقفي األثر
للنفايات الناتجة عن هذا املنتوج ،انطلقت الوكالة في جملة من اإلجراءات العاجلة التالية:
 مراجعة التراخيص التي ال تتوافق مع املنظومة التسريع في تحيين األمر عدد  2005 -3395املؤرخ في  26ديسمبر  2005واملتعلق بضبط شروط وطرقجمع املراكم والحاشدات ،قصد وضع آلية قانونية تيسر العمل بمقتضياته على غرار إدراج أحكام
جديدة تفرض تطبيق نظام اإليداع اإلجباري ملنتج النفايات على منوال منظومة إيكوزيت.
 دعم عمليات الجمع واالستعادة -وضع برنامج إعالمي وتحسيس ي إلعادة تفعيل املنظومة

مؤشرات عامة حول املنظومة
تنشط حاليا عدد  12مؤسسة رسكلة وتثمين املراكم الرصاصية املستعملة
الكميات املروجة محليا 520 :ألف وحدة منها  120ألف وحدة موردة
مع بداية انطالق العمل باإليداع االجباري تم تسجيل النتائج التالية:
السنة
2010
2011
2012
2018

نسبة االستعادة
الكميات املروجة بالسوق الكميات التي تمت
والرسكلة
استعادتها ورسكلتها
املحلية
% 84
 360ألف وحدة
 433ألف وحدة
% 58
 175ألف وحدة
 300ألف وحدة
ً
املنظومة اصبحت تشتغل خارج إطار النظام العمومي الستعادة ورسكلة املراكم
الرصاصية املستعملة

39

منظومة تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي
تندرج هذه املنظومة في اطار املخطط املديري للتصرف في النفايات العضوية وتسميدها ، 2019-2004 :وتم
االنطالق بالعمل باملنظومة منذ سنة  2011من خالل عمليات نموذجية بمختلف الواليات.
وخالل سنة  ،2018تواصل الوكالة تطوير وتعميم املنظومة على املستوى الوطني ،حيث يتم استثمار حوالي 200
ألف دينار سنويا من ميزانية الدولة قصد توفير الحاويات واملعدات الخاصة بالتسميد الفردي وتوزيعها على األحياء
املشاركة في البرنامج بالتنسيق مع البلديات واملجتمع املدني.
وتشجع هذه املنظومة على تقليص النفايات العضوية من املصدر عبر تكوين الحائزين على الحاويات بكيفية انتاج
السماد العضوي من فضالت املطابخ واملنازل بصفة عامة.

مؤشرات عامة حول املنظومة
امليزانية السنوية 250 :ألف دينار
خالل سنة  2018تم توزيع حاويات خاصة بواليات باجة وجندوبة وجزيرة جربة
40

القيام بعمليات املتابعة التقنية للسماد باملناطق املذكورة (احاطة فنية من الوكالة) وتوجيه عينات من

السماد املنتج بجزيرة جربة ومدنين الى التحاليل املخبرية باملركز الفني لتكنولوجيا البيئة.
تم الحصول على سماد جيد وذو جودة عالية مطابق للمواصفة التونسية م.ت 44. 10

6
النفايات الصناعية والخاصة
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 .VIالنفايات الصناعية والخاصة
مشروع إعادة تهيئة مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو

ّ
يمثل إعادة تهيئة مركز جرادو جزء من برنامج " التصرف في النفايات الصناعية أفق  "2020واملمول في اطار رسكلة
الدين األملاني وفقا لالتفاقية املبرمة بتاريخ . 2013/05/02

وتجدر ا االشارة بصدور التصريح بالحكم االستئنافي بتاريخ  2016/11/14والقاض ي بإعادة فتح مركز جرادو بعد
إعادة تأهيله فنيا .وقد بادرت مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بوضع خطة عمل ،وذلك قصد العمل
على اعادة تشغيل وحدة املعالجة واملراكز التابعة له مع السعي الحترام سالمة االجراءات االدارية .وترتكز الرؤية
الفنية على:
اعتماد صيغة اللزمة الستغالل هذه النوعية من املنشآت ،وذلك ضمانا لديمومتها وحسن استغاللها طبقا للمعايير
املعمول بها دوليا.
اعادة تشغيل مركز جرادو باعتماد مقاربة موحدة(إعادة التهيئة واالستغالل) ،وهو ما يمكن من ربح هام في اآلجال
وضمان تنفيذ اعادة هيكلة املنشأة فنيا وتدويرها في أحسن الظروف.
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تم خالل سنة  ،2018مواصلة األنشطة التالية:
 إنطلقت منذ غرة سبتمر  2018الدراسات املتعلقة باملساعدة الفنية إلعادة تهيئة مركز معالجة النفايات
الصناعية والخاصة بجرادو وإعداد طلب عروض في شكل لزمة الستغالل مركز معالجة النفايات
الصناعية والخاصة بجرادو ومراكز الخزن والتحويل بكل من قابس وصفاقس ،وتم في مرحلة أولى تقديم
التقرير األولي لتشخيص الوضعية الحالية باملركز.
 تم إعداد وإبرام ثالث إتفاقيات مع الخبراء العدليين املكلفين من طرف املحكمة بمتابعة أشغال تهيئة
املركز حسب الحكم القضائي
 إعداد إستشارة لصيانة املحول كهرباء و مولد كهربائي ديزل و عدد  10أعمدة إضاءة ضوئية بمركز
معالجة النفايات الصناعية و الخاصة بجرادو
 )1دراسة لتحيين قائمة النفايات وإعداد مشروع أمرلضبط ٌائمة النفايات الخطرة
 تم إعداد ملف طلب العروض ونشره وإعداد تقرير فرز العروض
 )2مخطط تصدير النفايات الخاصة املخزنة لدى املؤسسات العمومية
 تم االعالن عن طلب العروض غير مثمر

 )3مخطط تصرف للوقاية من النفايات اإلشعاعية على مستوى محطات املعالجة
تم إعداد ملف األستشارة واإلعالن عنها وقد كانت غير مثمرة
 )4البرنامج الوطني املندمج إلزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت
أ) إعادة تهيئة املصب الصناعي بمنزل بورقيبة (دراسة معمقة  +أشغال)
 تم االنتهاء من اعداد ملف طلب العروض عدد  13/2018املتعلق بانتداب مكتب دراسات العداد دراسة
معمقة العادة تهيئة املصب الصناعي بمنزل بورقيبة ونشره ،عبر منظومة الشراءات العمومية على
الخط ،وذلك بتاريخ  24نوفمبر  .2018تم تحديد أخر أجل لتقديم العروض بتاريخ  27ديسمبر 2018
ب) اعداد دراسة جدوى إلنشاء مركزمندمج إلزالة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة بنزرت.
 تم بالتنسيق مع وحدة التصرف حسب االهداف الخاصة بالبرنامج ،اعداد ملف طلب عروض
العداد دراسة جدوى قصد انشاء مركز مندمج الزالة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة بحيرة بنزرت.
تم احالة نسخة من امللف من طرف الوحدة الى الوكالة ملراجعته قبل موافاة املمول به (البنك االروبي
لالستثمار) بتاريخ  28نوفمبر .2018
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مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية املثلى للتصرف في نفايات األنشطة الصحية ""DAS
أهداف املشروع:
يهدف هذا املشروع املمول  3/1ثلث منه عن طريق هبة من الصندوق العاملي للبيئة تقدر بحوالي  2.5مليون دوالر
و 3/2ثلثين عن طريق ميزانية الدولة  7.7مليون دوالر ،إلى بلورة إستراتيجية وطنية تختص بإحكام التصرف الرشيد
ّ
الصحة العامة واملنظومات البيئية،
والسليم في نفايات األنشطة الصحية والحد من االنعكاسات السلبية على
وضمان الفرز االنتقائي عند املصدر للنفايات داخل املؤسسات الصحية.
شركاء املشروع:
وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون اإلجتماعية والغرفة النقابية للمصحات
الخاصة والغرفة النقابية ملراكز تصفية الدم وعمادات مجالس الهيئات الوطنية للصيادلة وأطباء األسنان ومخابر
التحاليل الطبية واملؤسسات الخاصة العاملة في قطاع التصرف في نفايات األنشطة الصحية واملجتمع املدني.
نشاط سنة :2018
 مواصلة تنفيذ الصفقة عدد  2015/15واملتعلقة باقتناء معدات تتمثل في املحالت الوسيطة
ّ
املركزية للخزن مجهزة بالتبريد ومعدات جمع وتحويل نفايات األنشطة الصحية الخطرة
واملستودعات

داخل هذه الهياكل واملؤسسات الصحية العمومية (حاويات) ومعدات تبريد وقد تم توريد واستالم كل
املحالت الوسيطة وتوزيعها على الهياكل واملؤسسات الصحية وعددها  97كما تم توريد واستالم كل
املستودعات املركزية وبصدد تركيزها
 مواصلة تنفيذ الصفقة املتعلقة بجمع ونقل ومعالجة وإزالة نفايات األنشطة الصحية بالهياكل
واملؤسسات الصحية العمومية املتواجدة بتونس الكبرى والوسط والجنوب التونس ي بالتنسيق مع مصالح
وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ،خالل سنة  2017ملعالجة  3800طن/السنة من
نفايات األنشطة الصحية الخطرة على مدى  5سنوات من  2017الى .2022
 إعداد مشاريع ملفات طلب عروض متعلقة بجمع ونقل ومعالجة وإزالة نفايات األنشطة الصحية يقع
إعتمادها من قبل مراكز تصفية الدم وكذلك الصيدليات الخاصة وبصدد التنسيق مع الغرف املهنية
ذات العالقة حول محتواها وطرق تفعيلها.
 اإلنطالق في إعداد دليل متابعة أنشطة التصرف اآلمن والرشيد في النفايات املتأتية من املؤسسات
والهياكل الصحية.
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مستودع مركزي للخزن مجهز بالتبريد

محل وسيط مجهز بالتهوئة

حاويات لجمع وتحويل نفايات األنشطة الصحية الخطرة داخل املستشفيات

معدات لخزن النفايات الكيميائية مجهزة بالتهوئة ومضادة لإلشتعال وآمنة للمواد الحمضية والقلوية ومجهزة
بالتصفية.
التوجهات املستقبلية للمشروع:
تتمثل التوجهات املستقبلية للمشروع في األنشطة التالية والتي حاليا موضوع طلبات تمويل من الجهات املانحة
قصد انجازها وتجسيم مكوناتها
 تعميم ما تم القيام به في إطار الجزء األول من برنامج التصرف االمثل في األنشطة الصحية (تركيز تجهيزات
ومعدات خزن ونقل النفايات اإلستشفائية وإصدار وثائق فنية تتعلق بالتصرف الرشيد واملحكم لهذه
النفايات إلى جانب أنشطة التكوين والتحسيس املتعلقة باملشروع) على  12والية أخرى وهي بنزرت وباجة
وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي ونابل وزغوان وذلك بإعتبار مركبات
الصحة األساسية،
 وضع برنامج للتصرف في نفايات الزئبق باملؤسسات الصحية،
 وضع برنامج للتصرف في النفايات الكيميائية باملؤسسات الصحية

البرنامج الوطني للتصرف في النفايات والتجهيزات الكهربائية املحتوية على مادة ثنائي الفنيل
متعدد الكلور""PCB
يندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لوضع اتفاقية استوكهولم املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة
حيز التنفيذ واملصادق عليها منذ  2004والقاضية بـوضع برنامج ( )2028-2013ينفذ على مرحلتين:
 مرحلة أول ــى :إزالة فورية للمخزون من التجهيزات املحتوية على مادة » « PCBوالتي زال االنتفاع بها،
 مرحلة ثانية :إزالة تدريجية للمخزون الذي مازال في طور االستغالل إلى موفى  2025واتخاذ طرق مثلى
للتصرف الرشيد وااليكولوجي فيه إلى موفى ،2028
تم انجاز املرحلة األولى ( )2017-2013بالتعاون مع البنك العاملي وبهبة من الصندوق العاملي للبيئة وبالتنسيق مع
ّ
الوزارات واملؤسسات العمومية الحائزة على هذه النفايات والسلط الوطنية املكلفة باملراقبة البيئية والصحية
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واألمنية والديوانية للقيام بتحيين جرد مادة " "PCBوالذي أسفر عن وجود  2118طن موزعة على حوالي  140موقعا
وتم تجميع وتكييف ونقل 1056طن منها كانت متواجدة ب ـ 69موقع موزعة على  18والية وتابعة لـ 30حائز ،حيث تم
تصديرها قصد معالجتها وإتالفها بمنشآت مختصة ببلجيكا وفقا للتراتيب واملواصفات الدولية املعمول بها في هذا
املجال.
تم االنطالق في اإلعداد إلنجاز املرحلة الثانية من البرنامج ( )2028-2018واملتمثلة في:
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تحيين الجرد الوطني للتجهيزات املحتوية على مادة " "PCBبجميع القطاعات اإلقتصادية
القيام بتشخيص جميع ّ
املحوالت الكهربائية وتحليل زيوتها للتأكد من احتوائها أو تلوثها بمادة ""PCB
انجاز مركز وطني لتجميع وخزن وتكييف ومعالجة ّأولية ورسكلة وإعادة إدماج التجهيزات امللوثة بتركيز
منخفض من مادة ""PCB
تأهيل بيئي لقطاع صيانة واصالح ّ
املحوالت الكهربائية
إعداد دراسات مخاطر وتأثيرات بيئية واجتماعية للمواقع املتواجد بها تجهيزات ملوثة بمادة " "PCBمازالت في
حيز االستغالل
إعداد وتنفيذ مخطط للتصرف الرشيد وااليكولوجي في النفايات والتجهيزات املحتوية على مادة " "PCBيضبط
برنامج إزالة إلى غضون  2028طبقا التفاقية استكهولم
استصالح وإعادة تهيئة املواقع امللوثة بـمادة ""PCB
إعداد وتنفيذ برنامج للتكوين لفائدة جميع املتدخلين في الدورة الحياتية ملادة ""PCB
-إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للتوعية والتحسيس واالتصال لفائدة مختلف املتدخلين

أهم اإلجراءات املبرمجة ذات األولوية لالنطالق في تنفيذ املرحلة الثانية من البرنامج:
 توفير موقع النجاز مركز وطني لقبول وتجميع وخزن التجهيزات امللوثة بمادة "،"PCB
 توفير التمويالت الضرورية الستبدال التجهيزات امللوثة بمادة " "PCBوالتي مازالت في طور االستغالل،
 االسراع باستصدار األمر الحكومي ونشره بالرائد الرسمي والذي من شأنه أن يضمن إحكام التصرف الرشيد
وااليكولوجي في النفايات والتجهيزات املحتوية على مادة " "PCBمن قبل جميع املتدخلين في الدورة الحياتية
ملادة "،"PCB
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 .VIIالتعاون الدولي
التعاون الفني
املشاريع املتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة املتأتية من قطاع النفايات:
في إطار متابعة تقدم املشاريع املتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة املتأتية من قطاع النفايات ،ومواصلة
املجهودات الوطنية الرامية للحد من تأثيرات التغيرات املناخية الناتجة عن انبعاثات الغازات الدفيئة ،على غرار
برنامج األمم املتحدة االنمائي  PNUDوبرنامج الوكالة األملانية للتعاون الفني  GIZلدعم القدرات الوطنية في هذا
املجال ،وذلك باعداد دورات تكوينية مستمرة نظرا لخصوصية هذه املشاريع ،وعمال على التنفيذ األمثل لخارطة
الطريق املتعلقة ببلوغ املساهمات املحددة املحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس ،على اثر املصادقة عليها على
املستوى الوطني،
وحيث تم في هذا النطاق تكوين لجنة صلب الوكالة تعمل على:
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جرد كميات الغازات املتأتية من القطاع » «Inventaireسنويا ابتداء من سنة  2010وإعداد التقارير ذات
الصلة " "BUR
اعداد البالغات الوطنية " ،" Communications Nationales
وضع تصور الية القيس والرصد واإلبالغ " "MRVالخاصة بالقطاع،
بلورة أداة لتأطير اجراءات تأطير االنبعاثات " "NAMAالخاصة بالقطاع،
وذلك إلعداد التقارير ذات الصلة والعمل على ايجاد اليات الدعم والتمويل الدولية املتاحة في املجال،
تم سنة  2018ادماج كل عمليات جرد كميات الغازات املتأتية من القطاع سنويا ابتداء من سنة 2010
ضمن منصة معلومات ""SI
مشاركة الوكالة في املؤتمر  24لألطراف في االتفاقية األممية حول التغيرات املناخية الذي تم عقده بمدينة
كاتوفيش ي-بولونيا من  03الى  09ديسمبر،2018

التعاون مع "مقاطعة "بافاريا" األملانية":
في إطار التعاون مع مقاطعة "بافاريا" األملانية ،حول تباحث إمكانية التعاون في مجال التصرف في النفايات ،تم
بعث مشروع ممول من طرف وزارة البيئة البافارية عن طريق معهد "  "Fraunhoferانطالقا من شهر أفريل ،2018
يخص "دعم التصرف املستديم للنفايات" .وتتمثل األهداف الرئيسية لهذا املشروع في:
 التعرف على التجربة الوطنية الحالية فيما يتعلق بمشاريع التصرف في النفايات،
 عرض التجربة البافارية في مجال االقتصاد الدائري »، «Economie Circulaire
 تطوير طرق معالجة النفايات ،وذلك ببعث عدد من املشاريع للرسكلة والتثمين ببعض البلديات
النموذجية على غرار:

 أنموذج للمناطق الريفية :بلدية سليانة كمثال،
 أنموذج للمناطق الحضرية :بلدية دوار هيشر،
 أنموذج للمناطق الساحلية والسياحية :بلدية طبرقة،
وقد قام عدد من الخبراء من مقاطعة بافاريا بمهمة في املجال خالل شهر أكتوبر .2018
التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة :UNODC
في إطار التعاون مع اإلدارة العامة للسجون واإلصالح ومكتب األمم املتحدة للمخدرات والجريمة  UNODCخالل
ماي  ،2018قامت الوكالة باملشاركة في مشروع جمع ورسكلة البالستيك بالوحدات ّ
الس ّ
جنية واملمول من طرف
املكتب املذكور ويهدف املشروع باألساس العادة إدماج وتأهيل املساجين عالوة على البعد البيئي ،ويتمثل دور الوكالة
في محورين أساسيين وهما:
 املحور األولّ :
التحسيس والتوعية ودورات تكوينية لفائدة املساجين في املجال.
 املحور الثاني :التصرف في النفايات املجمعة واملضغوطة.
التعاون التونس ي الجزائري:
تم امضاء اتفاقية اطارية للتعاون بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتونس والوكالة الوطنية للتصرف في
النفايات بالجزائر تونس بتاريخ  11ماي  ،2018والتي من أهدافها:
 تبادل خبرة بورصة النفايات املنجزة من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتونس.
 تبادل خبرة شبكة ايكوزيت وتحويل الزيوت املستعملة وإمكانية الشراكة الجزائرية التونسية في هذا
املجال.
 تبادل خبرة شبكة ايكولف-تونس وايكو-جمع الجزائر.
 تبادل الخبرات في مجال انشاء فروع خاصة بمعالجة النفايات (تطوير منظومات رسكلة وتثمين النفايات)
على مستور البلدين.
 تبادل الخبرات في مجال تنظيم الحمالت اإلعالمية والتحسيسية في مجال احكام التصرف في النفايات
بالبلدين.
 االستفادة من أنشطة شبكة "سويب نات"
التعاون مع جامعة روستوك األملانية:
في إطار التعاون مع جامعة روستوك األملانية في مجال تبادل الخبرات في قطاع التصرف في النفايات،
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وحيث تم في نطاق برنامج املصبات املراقبة  ،3التوجه نحو اعتماد تقنية املعالجة امليكانو -بيولوجية ،كما تم العمل
على استصدار الدفعة األولى من ملفات طلب العروض ملشاريع التصرف في النفايات في نطاق اللزمة بواليات بنزرت
وسوسة وقابس،
تم عقد حلقة نقاش بحضور خبراء عن جامعة روستوك وشركائها من املكتب االستشاري ENVERO GmbH
واملكتب الهندس ي  BN UMWELTواتحاد البلديات  ،OVVDوذلك خالل شهر مارس 2018
املشروع النموذجي التونس ي  -الكوري للتصرف في نفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية:
في إطار متابعة املشروع النموذجي التونس ي  -الكوري للتصرف في نفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية ،وحيث
سيتم العمل على تحسين النجاعة املؤسساتية واإلدارية والقانونية والفنية للمشروع،

التعاون املالي
التعاون مع البنك األملاني للتنمية:
برنامج التصرف في النفايات :DCIII 3
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 إنجاز أشغال التوسعة بمصبات قابس وسوسة وصفاقس (قامت الوكالة بإصدار طلب العروض املبلغ
الجملي  9,6م.د أي حوالي  4مليون أورو) وتم اإلنطالق في األشغال وبلوغ نسبة  30باملائة
 إنجاز أشغال التوسعة بالنسبة ملصبات حوض وادي مجردة :الكلفة  0,4مليون أورو
 إنجاز وحدات معالجة النفايات بواليات قابس وسوسة وبنزرت ( 43,5مليون أورو) :تم اإلعالن عن ملف
لزمة تصور إنجاز واستغالل وحدة معالجة النفايات بقابس في نوفمبر  2018من املنتظر انطالق األشغال
في السداس ي األول لسنة .2021
ّ
التصرف في النفايات ّ
ّ
الخاصة ( في إطار تنفيذ اتفاقية إعادة رسكلة
الصناعية و
انجاز مشروع تأهيل منظومة
الديون) :
 االتفاق علي ضرورة تكليف مكتب دراسات واحد النجاز كافة مراحل الدراسة لتأهيل محطة جرادو
(دراسة فنية و ملف طلب العروض في شكل لزمة و متابعة أشغال االستصالح و الهيكلة طبقا للحكم) .تم
إمضاء العقد بين املمول األملاني ومكتب الدراسات دولي مختص إلعداد ملف طلب العروض في أوت .2018
 بالنسبة للقبول االجتماعي تم تكليف مجمع مكاتب الدراسات املكلف بالقبول االجتماعي في إطار برنامج
املصبات املراقبة 3بمهمة:
 .1بلورة وتنفيذ خطة استراتيجية للقبول االجتماعي تكرس منهجية التصالح مع مختلف األطراف
املتداخلة /تدعم القبول بالحلول والخطة املقترحة إلعادة التأهيل وكذلك الخطة التي يتم وضعها

لتنمية قرية جرادو  /وتكفل ديمومة التواصل والتشاور في إطار آلية دائمة لإلعالم واملتابعة باألخذ
بعين االعتبار التشاركية والتمثيلية.
 .2وضع خطة اتصالية للتعريف بالتوجهات الجديدة لتطوير منظومة التصرف في النفايات الصناعية
والخطرة والتحسيس بمخاطر وتهديدات تعطل املنظومة الوطنية للتصرف في النفايات الصناعية.
 .3بالتوازي مع تفعيل خطة للمراقبة ( )ANPE/ANGedللوحدات املنتجة والحائزة للنفايات الصناعية
والخاصة ،العمل على تنظيم لقاءات تحسيسية (خميس النفايات) مع املهنة ومع مكونات املجتمع
املدني وأجهزة اإلعالم للتعبئة من اجل وضع حد للتدهور البيئي الناجم عن تواصل غلق مركز جرادو.
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8
التوعية واالتصال

 .VIIIالتوعية واالتصال
برنامج االتصال والتحسيس لسنة 2018
الندوات وامللتقيات
أبرزالتظاهرات التي نظمتها الوكالة خالل سنة 2018
مارس  : 2018صالون املؤسسة بصفاقس

ماي  : 2018خميس النفايات

أكتوبر MEGARA CHALLENGE : 2018
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أكتوبر  : 2018االنخراط في جزيرة النزاهة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

افتتاح  3مراكز تجميع ونقل بتونس الكبرى ومركز بتوزر
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برنامج التكوين ودعم القدرات
دورة تكوينية لفائدة بلديات جزيرة جربة حول التسميد الفردي للنفايات

ملتقى البيئة والتعليم والثقافة
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