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 الفهــرس

 تقديم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات*

 إحداث الوكالة 

 والمشموالت المهام 

 األهداف 

 ةسسؤملا سلجم ةبيكرت 

 اهتايدحتو 6102 ةنسل ةلاكولا فادهأ 

 المؤشرات *

 المالية تارشؤملا: 

 اإلدارية  تارشؤملا 

 من خالل أنشطتها المختلفة 6102زات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سنة نجاإ*

  الدراسات 

 متابعة تقدم إنجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل المبرمجة -

 األشغال 

 منشآت التصرف في النفايات استغالل*

  المصبات المراقبة ومراكز التحويل واستغاللبرنامج إنجاز 

 :مراقبةالمصبات ال استغالل

 بالمصبات المراقبةردم النفايات  -

 بالمصبات المراقبة معالجة الغازات -

  المصبات العشوائية وإزالة النقاط السوداء واستصالحغلق 

 ةلكسرلاو نيمثتلا عيجشتو ريوطت*

 فلوكيإ" ةموظنم راطإ يف ةيكيتسالبلا داوملاو ةلمعتسملا تابلعملا عيمجت" 

  معالجة النفايات الصناعية والخاصة 

 أو في طور التكوين عمومية األخرى المستغلةالالمنظومات *

  إيكوزيت"منظومة التصرف في زيوت التشحيم المستعملة" 

  إيكوباطريات"النظام العمومي" 

 منظومة التصرف في اإلطارات المطاطية المستعملة 

 ةلمعتسملا ةيئاذغلا تويزلا يف فرصتلا ميظنتو ماكحإ ديزم 

  برنامج إحكام التصرف في نفايات األنشطة الصحية ونفايات مادة ثنائية الفنيل متعدد الكلور"PCB "بالبالد التونسية 

 إحكام التصرف في مادة المرجين 

 نفايات المطبخ والحديقة المنزليةالبرنامج الوطني للنهوض بالتسميد الفردي ل 

  منظومة التصرف في نفايات التجهيزات الكهربائية واإللكترونية 

 العضوية التثمين الطاقي للنفايات "VEDer " 

 والتوعية االتصال*
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 تقديم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

 :  إحداث الوكالة

وهي مؤسسة  .7002أوت  77مؤرخ في  7002لسنة  7132أحدثت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بموجب األمر عدد 
 .المالي وباالستقاللتتمتع بالشخصية المدنية وصبغة إدارية تكتسي  ال ،البيئةالشؤون المحلية وعمومية، تحت إشراف وزارة 

 :المهام والمشموالت

 ؛قصد تحقيق األهداف المرسومة اقتصاديةواقتراح آليات وحوافز  يع النصوص التشريعية والترتيبيةالمساهمة في إعداد مشار (3

 ؛فاياتجراءات الواردة بالبرامج الوطنية للتصرف في النإنجاز المشاريع وتنفيذ اإل (7

 ؛التي يتم إنجازها من قبل الّدولةاستغالل وصيانة المنشآت الخاصة بالنفايات الخطرة  (1

  ؛وتثمينها تهاورسكل تسيير النظم العمومية المتعلّقة بالّتصرف في النفايات ومتابعتها وتطوير برامج ونظم جمع النفايات (4

 ؛فاياتية في مجال الّتصرف في النالمساهمة في تقوية الخبرات الوطن (2

  ؛إعداد برامج توعوية وتحسيسية في مجال الّتصرف المستديم في النفايات (6

 .البحث على التمويالت الضرورية في إطار التعاون الدولي لتنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع فيالمساعدة  (2

 : األهــــداف

 :من خالل  لمجال البيئيتندرج المهام المناطة بعهدة الوكالة في إطار السياسة العاّمة للّدولة في ا 

تغاللها إحكام التصرف في مختلف أصناف النفايات من خالل إرساء سياسة وقائية للحّد من مضارها والبحث عن كيفية اس -3

 : وذلك باالعتماد على المبادئ التالية، لدعم الدورة االقتصادية

o ؛على مستوى مصادر انتاجها هاأو تدويرها ورسكلت/أو إعادة استعمالها و/التقليص من إنتاج النفايات و 

o  كطاقات متجددة أو أو طاقيا الستعمالها /والتحويل و االستعمالالمواد القابلة إلعادة  الستخراجالتشجيع على تثمينها ماديا

 ؛محروقات بديلة

o ن الممكنةكل مراحل التثمي استيفاءأي بعد  ،التقليص من عدد المصبات المراقبة وتخصيصها إليداع النفايات المتبّقية. 

 المحافظة على العناصر البيئية وحماية الموارد الطبيعية الوطنية؛  -7

 تحسين اإلطار الحياتي للمواطن وضمان جودة الحياة بالمدن؛  -1

 مضاعفة مجهودات بعث مواطن الشغل المرتبطة بقطاع التصرف في النفايات؛  -4

 .تشريك القطاع الخاص في مجال التصرف في النفايات -2
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 مجلس المؤسسة تركيبة

 عن رئاسة الحكومة لممثّ  -

 ممّثل عن وزارة المالية  -

 ممّثل عن وزارة الّداخلية -

 البيئة الشؤون المحلية و وزارة ممّثل عن -

  عن وزارة الّصناعة ممثل -

  التعاون الدوليو االستثمارممّثل عن وزارة التنمية و -

 وزارة الصّحة العموميةعن ممّثل  -

 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  ممّثل  عن -

 ممّثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية -

 ممثل عن وزارة الفالحة -

 ممثل عن وزارة النقل -
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 وتحدياتها 6102هداف الوكالة لسنة أ

  :األهداف 
 .ى للنفايات القابلة للرسكلة والتثمينتحسين و تطوير المنظومة الحالية للتصّرف في النفايات عبر المعالجة المثل

 : التحديات 

بالّرغم من الصعوبات الّظرفية التي تعترض قطاع التصّرف في النفايات، فإّن ضرورة إيجاد الحلول العاجلة أصبحت حاجة 
ونية وهيكلية وقانملحة لتخّطي هذه الّصعوبات الناتجة عن تراكمات الــسنوات األخيرة والتي أفرزت عّدة إشكاليات مؤسساتية 

 . صعوبات في مواكبة المستجدات في القطاع و تطور الحاجيات وبروزمكانيات التصرف لدى الوكالة إبما أدى الى تراجع 

خاّصة فيما  ،بات من الضروري القيام بإصالحات لدفع المشاريع المتعلّقة بالتصّرف في النفايات ،ولمعالجة هذه اإلشكاليات
  : بات المراقبة ومراكز التحويل، من خالليتعلّق بمشاريع المص

o اإلجراءات اقتراحمتابعة وتنسيق البرامج والمشاريع الخاصة بالتصرف في النفايات في الوسطين الحضري والريفي و 

 ؛راف المعنيةوذلك بالتنسيق مع األط ،وتثمين تلك النفايات استعمال إعادةالحلول والبرامج المناسبة لجمع ومعالجة وو

o اهمة في إيجاد الحلول واآلليات المالئمة للتصرف السليم في المواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخاصة والخطرة المس

 ؛والوقاية من مخاطرها

o بهدف حماية البيئة من مظاهر التلوث التي تسببها  ،إنجاز مشاريع وبرامج إحكام التصرف في مختلف أصناف النفايات

 ؛هذه النفايات

o ات التصرف في النفايات القابلة للرسكلة و التثمين وتعزيز القدرات الوطنية في معالجة الملوثات العضوية تدعيم منظوم

 .الثابتة
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 المؤشرات

 المؤشرات المالية

ف  د.م 091081 :ميزانية التصر 

 

 

 

 د.م 2: االستثمارميزانية  

 

 نفقات التأجير
90% 

نفقات التسيير 
ف  والتصر 

10% 
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1% 1% 1% 4% 
3% 

6% 

2% 

2% 

21% 

2% 
1% 1% 

6% 2% 

14% 

35% 

مشروع  إزالة التجهيزات الكهربائية والزيوت 
"المحتوية على مادة  PCB" 

برنامج إحكام التصرف في نفايات االنشطة 
 الصحية بالبالد التونسية

 وضع منظومة للتصرف في انفايات الهدم

ف و رسكلة نفايات األجهزة  مشروع التصر 
 الكهربائية و اإللكترونية

 برنامج توسعة مصبات سوسة

 برنامج توسعة مصبات فابس

شح بوالية  برنامج توسعة محطة معالجة مياه الر 
 نابل 

 برنامج توسعة مصبات حوض مجردة

صة لردم النفايات  برنامج توسعة الخانة المخص 
 بوالية بنزرت

 دراسة حول إنجاز مصبات مراقبة بتونس الكبرى

 تركيز القطب اإلقليمي للخبرات 

برنامج التواصل والتحسيس  في مجال التصرف 
 في النفايات

 مشروع استخراج و معالجة الغازات 

ف في النفايات بوالية تطاوين  دراسة حول التصر 

 برنامج توسعة الخانة بوالية صفاقس

بمصب برج شاكير 7برنامج توسعة الخانة   
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 : المؤشرات اإلدارية
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  6102الل سنة البرامج والمشاريع خ:  اإلنجازات

 الدراسات 

 ومراكز التحويل المبرمجة وحدات معالجة النفاياتمتابعة تقدم إنجاز 

مركز تحويل بواليات إقليم تونس وزغوان والمهدية وتوزر وسيدي  330مصبات مراقبة وما يزيد عن  30يتضمن البرنامج إنجاز 

 .مليون دينار 27عتمادات تناهز اب ، وذلكوقبلي والكاف وسليانة وتطاوين بوزيد وقفصة والقصرين وباجة وجندوبة
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 مراكز التحويل بتونس الكبرىإنجاز وحدة معالجة النفايات و

 
 

 إنجاز وحدتي معالجة  النفايات و مراكز التحويل بحوض وادي مجردة

 

 

  

      

         

    

    

    

       

     

     

    

        

    

      

          

     

      

     

    

       

     

        

     

      

       
    

 بصدد البحث عن  :وحدات المعالجةبالنسبة ل

مواقع مشتركة بالنسبة لواليتي باجة وجندوبة بعد 
رفض موقع الروماني، وبالنسبة لسليانة والكاف بعد 

قع السرس، مع إدراج الجانب الفني رفض مو
 .واالجتماعي في عملية البحث عن المواقع

 بالنسبة لمراكز التحويل : 
  لمراكز التحويل األولية التأثيردراسات  عدادإتم 

باجة وتستور وقبالط وتبرسق )باجة  بواليات
الجريصة ونبر القلعة الخصبة و)الكاف و( وتيبار

فرنانة بة وجندو)جندوبة و( والكافوالطويرف 
سليانة و (وبني مطير وبوسالم وعين دراهم

عرادة ووبرقو وب والعروسة الكريبسليانة و)
وسيدي بورويس والروحية وقعفور وكسرى 

  .(ومكثر

  تم العدول عن المواقع المقترحة بالنسبة لبقية
مراكز التحويل المبرمجة، وبصدد البحث عن 

 لمحليةمواقع بديلة بالتنسيق مع السلط الجهوية وا

  البحث عن مواقع  :ة النفاياتلوحدة معالجبالنسبة

قطب بالضاحية : إلنجاز قطبين لتثمين النفايات بتونس الكبرى

 .الجنوبية وآخر بالضاحية الشمالية

 بالنسبة لمراكز التحويل : 

  االنطالق في األشغال بالنسبة لمراكز التحويل بحمام

األنف وقلعة األندلس والجديدة وسيدي صالح والكرم 

 .ية وطبربةوحلق الوادي والكبار

 بصدد استكمال اإلجراءات : بقية مراكز التحويل

لمراكز المرسى ووادي الليل ومرناق وسيدي حسين 

 .والمنيهلة وباردو
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 ينبكل من سيدي بوزيد والقصر النفايات وحدات معالجةنجاز ات التنفيذية إلإعداد الدراس

 

  تابعة لها بكل من زغوان وتوزر والمهديةالتحويل الومراكز  وحدات معالجة 3إنجاز 

 

  

      

         

    

    

    

       

     

     

    

        

    

      

          

     

      

     

    

       

     

        

     

      

       
    

      

         

    

    

    

       

     

     

    

        

    

      

          

     

      

     

    

       

     

        

     

      

       
    

 تم إدراج مشروع وحدة  :بسيدي بوزيد وحدة المعالجة

واإلذن لمكتب " 3مصبات مراقبة "المعالجة والتثمين ضمن برنامج 

الدراسات بتحيين الدراسات السابقة بإدراج المعالجة 

 .   الميكانوبيولوجية

 التأثيرت ادراس المصادقة على :بوزيدسيدي ب مراكز التحويل 

نسبة لجلمة وسيدي علي بن عون والمكناسي بالعلى المحيط 

لبقية المراكز والبحث عن مواقع جديدة بالنسبة  ،وسيدي بوزيد

  .المبرمجة

 إرجاء البرمجة من قبل الممول :بالقصرين وحدة المعالجة.  

 التأثيرت ادراس المصادقة على :بالقصرين مراكز التحويل 

 لة وفوسانة،لة وحيدرة وفريانة وتابالنسبة سبيطعلى المحيط 

  .لبقية المراكز المبرمجةوالبحث عن مواقع جديدة بالنسبة 

 

 وحدات المعالجةبالنسبة ل: 

 اقتراح موقع جديد بالسواسي :المهدية.  

 النهائي للمنشأة تم االستالم :زغوان و توزر. 

 بالنسبة لمراكز التحويل: 

 - 3البدء في إجراءات فسخ العقد بالنسبة لـ: توزر 

 مجةمراكز المبر

 - تمت إحالة ملف تغيير صبغة المواقع: زغوان  

 - المطالبة بتأكيد مواقع بومرداس والشابة : المهدية

والجم وشربان واقتراح مواقع جديدة للمهدية وأوالد 

 شامخ والسواسي وهبيرة

 تم إسناد كافة أقساط اقتناء  :قتناء المعداتبالنسبة ال

 زغوانمعدات االستغالل لوحدتي المعالجة بتوزر و

 

 



12 
 

المنستير و إعداد دراسة جدوى الختيار المواقع الممكنة لتركيز وحدات تثمين النفايات بواليات سوسة
 المهديةو

 7032ديسمبر  9ن للمواقع المقترحة بتاريخ تم تكليف مكتب دراسات إلختيار المواقع و تّم التوصل بالتقرير المحي

 .الذي تم ارساله الى والة الجهات المعنية واالدارة العامة للجماعات المحلية إلبداء الّرأي

 األشغـــــال

 ضافية بكل من القيروان وسوسة ونابل وصفاقس وبنزرت وقابسإإنجاز مراكز تحويل 

  1القسط : 

 المركزاألشغال واالنطالق في استغالل االنتهاء من : وحاجب العيون شراردة 

 فسخ الّصفقة تم: سيدي الهاني  

  في انتظار رأي اللجنة  :(مساكنو كندارو قربصوقليبية ) :1والقسط   (غّنوشو العالو الوسالتيةونصرهللا )  2القسط

  .الوزارية للصفقات

 األشغال النطالق اإلعداد: حاسي الجربي 

 

 : مجردة و حوض وادي  صفاقسسوسة وقابس 

  "1مصبات مراقبة "توسعة المصبات المراقبة ضمن برنامج  إدراجتم 

 

 ": 1المصبات المراقبة "دراسات في إطار برنامج 

 ؛دراسة استراتيجية لوحدات المعالجة الميكانوبيولوجية بالجمهورية التونسية -

 ؛دراسة تتعلق بمنهجية اختيار المواقع لمشاريع التصرف في النفايات -

 ؛دراسات حول المواصفات العامة لمراكز التحويل والمصبات -

 ؛دراسات لتشخيص الوضع البيئي وجمع المعطيات للمصبات المراقبة بقابس وصفاقس وسوسة -

 ؛دراسات أولية لوحدات المعالجة الميكانوبيولوجية بقابس وسوسة -

 .وقابسدراسات تنفيذية لتوسعة المصبات بكل من جبل شاكير وصفاقس وسوسة  -
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 ستغالل منشآت التصرف في النفاياتا

 المصبات المراقبة ومراكز التحويل استغاللبرنامج 
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 نشاط استخراج الغازات و ومعالجة الغازات بالمصبات المراقبة

 متابعة كمية الغازات التي تم استخراجها

مما سيمكن من الترفيع في إنتاجية  ،لغازات من المصبات المراقبةنجاز وتوسعة شبكات استخراج اإبرام صفقات تخص إتم 

 .مختلف وحدات استخراج ومعالجة الغازات

 المصب المراقب
تاريخ بداية استغالل 
 منشأة استخراج الغاز

 كمية الغاز
 1المستخرجة م

(0) 
نسبة 
 الميثان

كمية وحدات الكربون 
 (طن)المكافئ 

 12674 47.70 9081704 6119نوفمبر  برج شاكير

 11677 42.62 1742988 6118أوت  بنزرت

 7811 18.49 949190 6118أوت  قابس

 08097 49.0 6078616 6101أفريل  سوسة

 4117 41.2 709972 6104سبتمبر  المنستير

 64718 42.2 1111478 6101أكتوبر  صفاقس

 2181 19.0 824471 6101أكتوبر  مدنين

 6118 أوت جربة
  6104جويلية  00أتلفت المعدات منذ 

 ثر احتجاجات المتساكنينإ

 062777 44 71908474 المعدل/المجموع

 من الكميات المستخرجة %011تمت معالجة ( 0)

 

 :تم القيام بأشغال تمديد شبكات استخراج الغازات في بعض المصبات المراقبة حسب الجدول التالي

 (دينار)الكلفة  انة التي شملها التمديدأجزاء الخ المصب المراقب

 0647111 4الخانة عدد  برج شاكير

 770111 2+7+4جزء  بنزرت

 671711 0مع تمديد الخانة عدد 7+4+1جزء  صفاقس

 410711 1+6جزء  مدنين

 6711111 ** المجموع

 

ل عنف وتخريب شملت منشأة استخراج ومعالجة الغازات على إثر احتجاجات متساكني منطقة قاللة بجربة والتي أدت الى أعما

غير أن المتساكنين اقتنعوا بأن تخريب المنشأة لم  .تم إيقاف نشاط الوحدة ،7034جويلية  33بالمصب المراقب بجربة بتاريخ 

بإصالح معدات استخراج  قامت الوكالة ،وعليه .يكن في صالحهم باعتبار أنها كانت تقيهم من روائح الغاز التي كان يتم معالجتها

تشغيل المنشأة بعد موافقة  7036ديسمبر  13وتم يوم  .ألف دينار 339ومعالجة الغازات بالمصب المراقب بجربة بكلفة 

 .المصالح الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول شبكة ربط المنشأة بالكهرباء التي تم تجديدها كليا

 .ألف وحدة كربون مكافئ 33من الغاز البيولوجي وإنتاج ما يقارب  1مليون م 3.2كثر من ويمكن لهذه المنشأة معالجة أ
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 المصبات العشوائية وإزالة النقاط السوداء واستصالحبرنامج غلق 

لس الجهوية في إطار البرنامج االستثنائي للنظافة والعناية بالبيئة، تولت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبالتنسيق مع المجا    

، وذلك من خالل استغالل المعدات المتوفرة للوكالة إلزالة وتهيئة المصبات 6102والمحلية مواصلة تنفيذ البرنامج خالل سنة 

باإلضافة إلى تكليف  وذلك .بنزرت ونابل وواليتي( منوبةو بن عروسو أريانةو تونس) واليات إقليم تونس الكبرىبالعشوائية 

 . ئة المصبات العشوائية وإزالة النقاط السوداء ببقية واليات الجمهوريةمقاوالت للتدخل لتهي

 :6102جدول تأليفي حول جملة التدخالت المنجزة لغاية شهر ديسمبر 

 (د)الكلفة  (1م)كمية النفايات المرفوعة  الواليات

 معدات الوكالة 021711 (نابلوبنزرت و واليات إقليم تونس الكبرى

 74111 71111 (سليانةو الكافوجندوبة و باجة) ربيواليات الشمال الغ

 020111 007711 (نابلو المهديةو المنستيرو سوسة) واليات الوسط الشرقي

 11711 01111 (زغوانو سيدي بوزيدو القصرينو القيروان)واليات الوسط الغربي

 670111 011111 (صفاقس،قابس، مدنين، تطاوين)واليات الجنوب الشرقي

 269186 017111 مصب العشوائي القنطرة بجربةتهيئة ال

 1167592 1م 771111 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

5500003 

6002

0027513 
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 إزالة مصبات عشوائية ببلدية باردو 

  
 التدخل  قبل      التدخل بعد

 
 المصب العشوائي غار الطفل بنابل واستصالحغلق 

  
 التدخل  قبل      التدخل بعد

 
 إزالة مصبات عشوائية ببلدية التضامن المنيهلة 

  
 التدخل  قبل      التدخل بعد
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  :الرسكلةتطوير وتشجيع التثمين و
 .من خالل تدعيم المنظومات الحالية وبعث منظومات جديدة إلحكام التصرف في مختلف النفايات القابلة للتثمين والرسكلة

 

 "لف -إيكو" مةمنظو راطإفي  عملة والمواد البالستيكيةتجميع المعلبات المست مراكز استغالل

  (6102) مؤشرات المنظومة

 ( 7036)د .م34حوالي  :ميزانية المنظومة 

 (7030سنة  61) 12 :عدد نقاط الوكالة  

 ة   240 :عدد المؤسسات الخاص 

 (7036)ألف طن  3.1حوالي   :الكميات المجمعة 

 132 :عدد مؤسسات الرسكلة  

 طن 33000 :رسكلةالكميات المسلمة لل 

 مؤسسة صغرى من أصحاب الشهائد العليا 14 :40 ليةاآل  

  مؤسسة 307: 6102و 6107 سنتيعدد مؤسسات الجمع  المحدثة 

 لجمع النفايات البالستيكية 40نشاط اآللية 

تفاقيات المبرمة بين والمتعلقة بالموافقة على تمديد العمل باال 7032اكتوبر  6المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ طبقا لقرارات 
 43الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وباعثي المؤسسات الصغرى من طرف حاملي الشهادات العليا المحدثة في إطار اآللية 

هذه سنوات إضافية، تولت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مواصلة العمل مع  2لجمع النفايات غير الخطرة وذلك لمدة 
على أاّل تتعدى مدتها  ،برام صفقات بالتفاوض المباشر لمدة سنة قابلة للتجديد لنفس المدةإعن طريق  12ددها المؤسسات وع

 .خمس سنواتالجملية 

وذلك بالموافقة على ابرام  1/7036، أبدت اللجنة الوزارية للصفقات رأيها خالل جلستها عدد 7036فيفري  76وبتاريخ 
 .حاب اآللياتالصفقات بالتفاوض المباشر مع أص

القيام بحمالت لتجميع النفايات غير الخطرة بجميع أنواعها المتناثرة بالطرقات الرئيسية ويتلخص موضوع الصفقات في 
ووفقا ألذون الخدمات المسلمة من قبل مصالح الوكالة ونقلها الى  43وذلك في إطار عمل اآللية  ،وبالمناطق االستراتيجية

 .يةالمصبات المراقبة او البلد

طبقا ألذون أشغال مسللمة شلهريا ملن  7036وتم االنطالق في تنفيذ الخدمات مع أغلب المؤسسات تدريجيا بداية من شهر جانفي 
 مصالح الوكالة

 

  
60028700

10 
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 معالجة النفايات الصناعية والخاصة 

 الخاصةت المتعلقة بالنفايات الصناعية والوضعية الحالية واإلشكاليا: DIS 2020سياق برنامج 

 اشريطة إعادة هيكلته ،إعادة تدوير محطة جرادووالقاضي بصريح بالحكم في طوره االستئنافي الت 7036نوفمبر  9بتاريخ تم 

 ز االستغاللدخلت حيّ الصناعية والخاصة لمعالجة النفايات  محطة جرادو يذكر أن .نين من المحكمةء المعيّ طبقا لتقرير الخبرا

 .ان الثورةوقع غلقها إبّ  حيث 7033فيفري  73د دوإلى ح 7009نوفمبر  3منذ 

فقة اللجنة الخاصة على مواالوكالة  لتتحصّ فقد  ،قابسالجة النفايات الصناعية بصفاقس ومعاستقبال و أما بخصوص مراكز

 .استصدار قرار الترخيص من طرف السيد الوزير المكلف بالصناعةوفي انتظار  ،3غالل المؤسسات صنف الست

بعث اللجنة الوطنية لحوكمة التصرف في  7036تم خالل سنة ، ستراتيجية إدارة النفايات الخطرةإعادة النظر في ابهدف و

 ...خلين من صناعة وديوانة وتجارة وصحة وبيئةتضم مختلف المتد وهي. النفايات الخطرة

 :DIS 2020استراتيجية برنامج 

ضمن  "DIS 2020" 7070البرنامج المقترح للحوكمة في التصرف في النفايات الصناعية والخاصة في أفق اج رتم إد

مية المستدامة المالئمة ي والتنالمنحى التشارك: وهي على أربعة مبادئ أساسية، وهو يقوم. 7070-7036المخطط الخماسي 

 . الفاعلية والتحسين المستمرو

 :DIS 2020أهداف برنامج 

  الهدف الرئيسي

مشكلة التصرف في للحسم الكلي ابهدف ناجعة ومتكاملة في التصرف في النفايات الصناعية الخاصة منظومة و آليات وضع 

 .7070في أفق  كامل التراب التونسي النفايات الخطرة على 

 ف الفرعيةاألهدا
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 األنشطة في صور

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 6102خالل سنة " DIS 2020"برنامج تنفيذ  تقدم

 :وقد تم في هذا اإلطار. 7036خالل سنة  "DIS 2020"برنامج  شرعت الوكالة في تنفيذ

  من طرف الوزارة إحالة مشروع األمر الحكومي المتعلق بتدوير منشآت التصرف في النفايات الخطرة في شكل لزمة
 ؛رائد الرسمي للجمهورية التونسيةونشره بال إصدارهانتظار  في، 7036سبتمبر  73المكلفة بالبيئة بتاريخ 

 تمديد آجال صرف الهبة األلمانية التي تنتهي آجالها موفي على مقترح الوكالة ب" البنك األلماني للتنمية"الممول  موافقة
وقد . ملف طلب عروض اللزمة لتدوير منشآت التصرف في النفايات الخطرة تخصيص المبلغ إلعدادو 7036نوفمبر 

 ؛لالتفاقية من طرف وزارة الخارجيةإمضاء ملحق تم 

  في إطار رسكلة الديون األلمانية، بادرت الوكالة بتنفيذ أحد مكونات برنامج استصالح وإعادة تهيئة محطة جرادو
عروض إلبداء تم نشر طلب ال وقد .ي ضمانا لديمومتهاادي واالجتماعالمشاريع في محيطها االقتص إدماجبوالمتعلق 

 ؛7036أكتوبر  7ذه الخدمات بتاريخ هفي الرغبة في المشاركة 

  نظرا لغياب منظومة للتصرف في النفايات الخطرة بمنطقة الشمال، قامت الوكالة بإدراج دراسة جدوى فنية ومردودية
 ؛، وذلك في شكل هبة« H2020 » 70-70األبيض المتوسط اقتصادية في إطار برنامج آفاق البحر 

 في إطار تحديث نظام المعلومات و البحوث والبيانات المتعلقة بإدارة النفايات الصناعية  و الخاصة، تم توجيه طلب 
توى ن كميات النفايات الخطرة على المسيقصد إعداد دراسة لجرد وتحي ،تمويل في شكل هبة للبنك األوروبي لالستثمار

  .الوطني

 

 الخطرة  النفايات في التصرف مجال في للصناعيين الفنية المساعدة

 (المدني المجتمع مع وتواصل ميدانية زيارات)
القيام بدورات تكوينية لرؤساء مجامع صيانة المناطق الصناعية لواليات 
سوسة والمهدية والمنستير والقيروان في مجال التصرف في النفايات 

   (6002مقر والية سوسة أفريل )ية الصناع

القيام بدورات تكوينية لرؤساء مجامع صيانة المناطق الصناعية لواليات 

   (6002الشرقية ماي )ال التصرف في النفايات الصناعية الشمال في مج
لمركزي استقبال  0 اعي للتحصل على رخصة استغالل صنففي إطار المس

 ومعالجة النفايات الصناعية والخاصة بكل من صفاقس وقابس

 (6002ديسمبر )وزارة الصناعة 
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 :أو في طور التكوين األخرى المستغلة العمومية المنظومات

     "زيت-إيكو"منظومة التصرف في زيوت التشحيم المستعملة 

 :المعطيات اإلحصائية

 : التشحيم إنتاج زيوت -3

 التونسية  ألف طّن من زيوت التشحيم بالبالد 43ترويج ما يقارب  7036تم خالل سنة  :الكميات المصنعة والموزعة

 :سنوّيا منها حوالي

 ؛الكبرى لتوزيع المواد البتروليةألف طن يتم تصنيعها محليا من قبل الشركات  17.2 -

 ؛من قبل الشركات المحلية الصغرى آالف طن يتم تصنيعها محليا 2 -

 .آالف طن يتم توريدها 30.2  -

 الشركات العاملة في القطاع : 

 ؛ جهوية 03عالمية و 07شركات بترولية منها شركة وطنية و 04 -

 ؛(industrie naissante)شركات  2: شركات تصنيع محلية صغرى -

 .موّرد 3200: موردين -

 زيوت التشحيم المستعملة -7

  ؛(7032طن إضافية مقارنة بنتائج سنة  200)ألف طن  34لي احو: 7036الكميات المجمعة خالل سنة 

 استعادتها وجوبا من و (7032ن إضافية مقارنة بسنة ط 400)طن  9200نتاج إ: 7036سنة خالل  الكميات المكررة

لسنة  691وفقا لمقتضيات األمر عدد حسب حصص قبل الشركات المصنعة والموردة لزيوت التشحيم بالسوق المحلية 

 .7003لسنة  7262المتمم والمنقح باألمر عدد  7007المؤرخ في غرة أفريل  7007

 

 
 

 "إيكوبطريات"النظام العمومي 

 تفعيل النظام العمومي الستعادة المراكم الرصاصية المستعملةإعادة 

  العمل على التصدي لعمليات تصدير مادة الرصاص بالتنسيق مع المصالح المختصة وباالعتماد على النصوص

 ؛ة في الغرضالقانونية الصادر

  التنسيق مع مصالح للوكالة الوطنية لحماية المحيط حول تنظيم زيارات مراقبة للشركات المرخصة للتصرف في

 ؛المراكم الرصاصية المستعملة نظرا للتجاوزات التي رصدها

  تنظيم عمليات التصرف في المراكم الرصاصية المستعملة بالهياكل العمومية وذلك بفرض تطبيق نظام اإليداع

 . االجباري

ف في اإلطارات المطاطية  منظومة التصر 
 المطاطية التي زال االنتفاع بها؛ إعداد ملف طلب العروض لترسيخ نظام عمومي للتصرف في اإلطارات 

  منشأة قصد تأمين شمولية واستدامة النظام العمومي، وذلك بناء على تداخل مختلف المصالح والمنشآت  73التنسيق مع

 ؛في الموضوع
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 للمصادقة على العنصر المتعلق ( المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد)رة الدفاع الوطني مراسلة وزا

 .بإعداد قاعدة المعلومات الجغرافية المبرمجة

 التصرف في الزيوت الغذائية المستعملةحكام وتنظيم إمزيد 
 فنية جهوية مشتركة على كامل تراب  تنفيذ برنامج تشخيص قطاع التصرف في الزيوت الغذائية في إطار لجان

 :الجمهورية وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بالقطاع

 ؛االقتصاديةإدارة المنافسة والمراقبة : وزارة التجارة -

 ؛الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط: البيئةزارة الشؤون المحلية وو -

 ؛داءاتدارة العامة لأاإل: ماليةوزارة ال -

 (.إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط)وزارة الصحة  -

  اعداد التقرير النهائي لبرنامج تشخيص القطاع مع التأكيد على اإلشكاليات التي تواجهها المنظومة هذا باإلضافة إلى

 ؛الغرض المثلى فياقتراح الحلول الممكنة ثم إحالته على الوزارت المعنية التخاذ القرارت 

 ؛حوم والزيوت الغذائية المستعملةمتابعة مراحل استصدار األمر المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الش 

 العمل عل تحيين كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق التصرف في النفايات غير الخطرة. 

  

" PCB"الكلور  برنامج إحكام التصرف في نفايات األنشطة الصحية ونفايات ثنائية الفنيل متعدد

 بالبالد التونسية
 

 . يندرج هذا المشروع في إطار خطة العمل الوطنية لوضع اتفاقية استوكهولم، حول الملوثات العضوية الثابتة حيز التنفيذ

 مليون دوالر هبة من الصندوق العالمي للبيئة 7.2مليون دوالر منها  30.7: كلفة المشروع

 . 7032سنوات أي إلى موفى شهر ديسمبر  2ويمتد على مدى  7031انطلق هذا المشروع منذ سنة 

 إحكام التصرف في نفايات األنشطة الصحية

 1700المتأتية من  "Dioxines et Furannes"التقليص في انبعاثات الغازات السامة  : مؤشرات المشروع

  .النفاياتوالناتجة عن الحرق العشوائي لهذه  ،السنة من نفايات األنشطة الصحية الخطرة/طن

والغرفة النقابية  االجتماعيةوزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون  :شركاء المشروع

للصيادلة وأطباء األسنان ومخابر  مجالس الهيئات الوطنية للمصحات الخاصة والغرفة النقابية لمراكز تصفية الدم وعمادات

أصحاب )خاصة العاملة في قطاع التصرف في نفايات األنشطة الصحية والمجتمع المدني التحاليل الطبية والمؤسسات ال

 .(المهنة والجمعيات العاملة في قطاع الصحة والبيئة

 :وترتكز مكونات هذا البرنامج خاصة حول

 مشروع على لكل األطراف المعنية بال (:ودعم القدرات التكوين) دعم اإلطار المؤسساتي والقانوني واإلحاطة الفنية

 :وقد تم في الغرض .مع تنمية الموارد البشرية والقدراتالصعيد الوطني والجهوي والمحلي 
بإعداد برنامج تنفيذي إلحكام التصرف في نفايات  7036ودعمها خالل سنة صدور كل النصوص القانونية ذات العالقة  -

ع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون األنشطة الصحية وتوقيعه من وزير البيئة ووزير الصحة ووزير الدفا
 ؛7036مارس  74االجتماعية بتاريخ 

 :دعم القدرات  -

تم تنظيم ملتقيات جهوية للتواصل والتحسيس مدنين وتوزر وتونس وجندوبة قصد إحكام التصرف في نفايات األنشطة  •
 الصحية وإرساء إستراتيجية وطنية للتواصل

ف من ممرضي ونظار أقسام الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مشارك حول الفرز والتكيي 240تكوين  •
ومراقبي الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والجمعيات العاملة في قطاع الصحة 
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ماي  76لى مارس إ 32دورة تكوينية جهوية من  17والشركات المرخصة للتصرف في النفايات الخطرة في إطار 
 ؛7036

والية  64بـ إعداد مطويات ومعلقات وجذاذات فنية وتوزيعها على كافة الهياكل والمؤسسات الصحية العامة والخاصة  -
دليل فني  0780و دليل متعلق بتحسين التصرف في نفايات األنشطة الصحية 6780و دليل إجراءات 6780:  كما يلي

نفايات األنشطة الصحية المعفنة : لـ خصوصية ستندات فنيةم 49777و خصوصي للمؤسسات الصحية الخطرة
ونفايات األنشطة الصحية الكيميائية والسامة والنفايات القابلة لإلشتعال أو لإلنفجار واألطراف المبتورة واألجزاء 

لمنظومة " A0" ملصقات 981و "A2"ملصقات توعوية  8701ومغلف للمستندات  1717و التشريحية الكبيرة
كتيب باللغة العربية مصاغ في شكل رسائل من أجل تصرف آمن في نفايات  0707و في هذه النفايات التصرف

 .األنشطة الصحية موجه للمرضى والزوار ومطويات حول إحكام التصرف في نفايات األنشطة الصحية
الكيميائية الصلبة   حول التصرف في المواد والنفايات 7036 - 7032إعداد مشاريع ختم الدراسات للسنة الجامعية  •

مستشفى صالح "و" الحبيب ثامر بتونس"وبالمستشفيين الجامعيين " بالمستشفى العسكري األصلي بتونس"والسائلة 
والمؤسسات االستشفائية في إطار تأطير الطلبة بالتنسيق بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  وذلك ،"عزيز

  الجامعية
 . 7036و ديسمبر  7036باعا في أوت نشريتين سداسيتين ت إصدار -
 حول التصرف في نفايات األنشطة الصحية؛ تحسيسيةوومضة  توعوياالنطالق في إعداد فيلم وثائقي  -
 . تنظيم معرض متنقل لواليات أريانة وبن عروس ومنوبة -
 االستثمار إلحكام التصرف في هذه النفايات من خالل : 

ة والمستودعات المركزّية للخزن مجهزة بالتبريد ومعدات جمع وتحويل نفايات اقتناء معدات تتمثل في المحالت الوسيط -
ومعدات تبريد وقد تم االنطالق في ( حاويات)األنشطة الصحية الخطرة داخل هذه الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية 

 .الهياكل والمؤسسات الصحية 92توريد هذه المعدات وتوزيعها وتركيزها داخل 
 

 مستودعات مركزية محالت وسيطة دد الهياكل والمؤسسات الصحية المنتفعةع الوالية

 16 041 10 تونس الكبرى

 44 062 41 واليات الوسط

 67 001 62 واليات الجنوب

 010 178 87 الجملة

 
 ل 061حاويات  ل 91حاويات  (congélateurs)معدات خزن  الوالية

 774 177 09 تونس الكبرى

 147 127 12 واليات الوسط

 691 617 61 واليات الجنوب

 0616 877 77 الجملة

وإزالة نفايات األنشطة الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية تم نشر طلب العروض المتعلق بجمع ونقل ومعالجة  وقد

ع الوطني ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ووزارة الدفا المتواجدة بتونس الكبرى والوسط والجنوب التونسي

 . 7036في  أوت 

 

 "  PCB"إحكام التصرف في نفايات ثنائية الفنيل متعدد الكلور 
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 إحكام التصرف في مادة المرجين 
 شراف المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحيةإالمرجين بالضيعات الفالحية تحث  حداث لجان جهوية لمتابعة عملية رشإ، 

 ؛فيها بمختلف الجهات عضاءأالة الوطنية للتصرف في النفايات ن الوكحيث تعيّ 

  هكتار من  612من مادة المرجين على مساحة   1لف مأ 17رش كمية  7032/7036تم خالل الموسم الفارط

 ؛(الفالحي لإلنتاجمعطيات االدارة العامة )االراضي الفالحية 

  والمساعدة الفنية قصد التمكن من  ،مرجين مع مراكز بحث وطنيةبرام اتفاقيات بحث وتثمين لمادة الإتعمل الوكالة على

 .يجاد سبل مثلى بديلة لتثمينه كالتسميد والمعالجة الحراريةإ

 

 البرنامج الوطني للنهوض بالتسميد الفردي لنفايات المطابخ والحديقة المنزلية
  باألحياءوتتضمن التسميد الفردي  ،كل بلديةجمعية بيئية ب 76بلدية بالجمهورية التونسية و 76برام اتفاقيات مع إتم 

من بلديات جربة  اتم االنطالق في تنفيذ البرنامج انطالقوقد  .مسكن بكل حي نموذجي ومدرستين 10السكنية لكل 

استكمال  7070-7032سيتم خالل الفترة المتراوحة بين سنة و .ومدنين وصفاقس وقفصة والمهدية والمنستير وسوسة

 ؛ببقية البلديات وتعميمية على كامل واليات الجمهوريةبقية البرنامج 

 ي للفالحة البيولوجية بشط دورات تكوينية لفائدة كافة البلديات والجمعيات المنخرطة بالبرنامج بالمركز الفن تسعالقيام ب

 ؛مريم

  ؛ومعلقات ومطويات خاصة بالبرنامج تتضمن دليل التسميد الفردي بيداغوجية دعائموتوزيع إنتاج 

  من خالل تحاليل مخبرية مجراة ( 7031) 30.44م ت  قة السماد المتحصل عليه للمواصفةمن مدى مطاب التأكديتم

 ؛تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمركز

  بصدد اقتناء معدات اضافية للتسميد الفرديو .7036موفى شهر ديسمبر إلى حدود صندوق تسميد  100توزيع. 

17
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تثمين الحماة الناتجة عن (: 6102) طارية بين الوكالة والمعهد الوطني للعلوم الفالحيةإاتفاقية 

 معالجة الحبر الغذائي ومخلفات الدواجن 

 

                   

  
  
  

 :منظومة التصرف في نفايات التجهيزات الكهربائية واإللكترونية
  التسليم الرسمي للمشروع التونسي الكوري  7036جانفي  73تم بتاريخD3E /ANGed -KOICA  لجمع ونقل

   (KOICA)ون الفني ساهمة الوكالة الكورية للتعابمالتجهيزات الكهربائية واإللكترونية ببرج شاكير  ورسكلة نفايات

 وتحت إشراف السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة وسعادة سفير  7070 تم على هامش المؤتمر الدولي لالستثمار تونس

تدشين المشروع النموذجي التونسي الكوري لجمع ونقل نفايات التجهيزات الكهربائية  ،كوريا الجنوبية بتونس

 . 7036نوفمبر  10 واإللكترونية ببرج شاكير وذلك بتاريخ

  تتعلق بوضع منظومة متكاملة للتصرف في نفايات  اقتصاديةتم تكليف مكتب دراسات قصد إعداد دراسة جدوى فنية

األجهزة الكهربائية واإللكترونية والعمل على تشريك مختلف المصالح المعنية والمتدخلة في القطاع لمزيد النجاعة 

 . المشروع خالل السنوات الخمس األولى استغاللبخصوص  والحرص على اإليفاء بتعهدات الوكالة

 تلجمع ونقل ورسكلة نفايا D3E /ANGed -KOICAتدشين المشروع التونسي الكوري 

 (KOICA)رية للتعاون الفني التجهيزات الكهربائية واإللكترونية ببرج شاكير ساهمة الوكالة الكو
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 :التثمين الطاقي للنفايات العضوية
  07تّم بالتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و اإلدارة العامة للطاقة، إعداد اإلستشارة المتعلّقة بتنظيم 

  ؛رزة بالقطاع الفالحي وقطاع الّصناعات الغذائيةحيوية المفدورات تكوينية قطاعية للتثمين الطاقي للكتلة ال

  تم إعداد استشارة خاصة بإنجاز الدليل اإلطاري إلعداد دراسة السالمة والمخاطر اإلطارية لوحدات التثمين الطاقي

 .للكتلة الحيوية

اقي للنفايات العضوية   “VEDeR”برنامج التثمين الط 

 المندرج في نطاق المشاريع اإلستراتيجية عبر التمويل المشترك في نطاق “VEDeR” برنامج التثمين الّطاقي للنفايات العضوية

 :التعاون عبر الحدود مع االتحاد األوروبي قامت الوكالة بـ

  إعداد دراسة المؤثرات على المحيط لتركيز وحدة التثمين الطاقي للكتلة الحيوية المنتجة بالمركب الفالحي تيبار من

 (ح و تقييم العروضتّم فت)والية باجة؛

  حول تقييم المؤثرات اإلجتماعية لتركيز وحدة التثمين الطاقي للكتلة الحيوية المنتجة بالمركب الفالحي ندوتين تنظيم

 تيبار من والية باجة 

  اإلعالن عن اإلستشارة إلعداد الدراسة األولية  لوضع مصطبة لتفعيل النظام المعلوماتي الجغرافي في نطاق المشروع

 .تثمين الّطاقي للنفاياتال
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 والتوعية االتصال

  معالجة األزمات التي تشهدها بعض منشات معالجة النفايات وتعزيز اطر التواصل مع المواطنين وتمكينهم من المعلومة

 .وفتح قنوات التحاور معهم واستشارتهم بخصوص البرامج والمنشآت التي لها عالقة مباشرة بمحيط عيشهم

 دعم آليات االتصال المؤسساتي لكل أصناف النفايات  المنزلية والصناعية والصحية وغيرها . 

  إرساء قنوات تواصل دائم وتشاور وشراكة مع مختلف األطراف المتداخلة 

 اإلعالم واالتصال
 

 ن والخواص ومكونات تجمع المتدخلين العموميي" خميس النفايات"استئناف تنظيم اللقاءات الحوارية والتشاورية الشهرية

وقد انعقد أول لقاء ( أخر خميس من كل شهر)المجتمع المدني  في المجاالت المتصلة بالنظافة والتصرف في النفايات

فيفري  72البدائل الممكنة بتاريخ /الفرص المتاحة/حول التعريف بمنظومات التثمين والرسكلة الوضعية الحالية 

كما تمت   74/01/7036ول نفايات األنشطة الصحية المبرمج ليوم الخميس خميس النفايات لشهر سبتمبر ح. 7036

بجربة  7036جوان  76حول التصرف في النفايات بجزيرة جربة بتاريخ "  خميس النفايات"برمجة لقاء حواري 

ونية كما تم تخصيص لقاء حواري حول النفايات  االلكتر.بحضور بلديات الجزيرة ومكونات المجتمع المدني المحلي

ديسمبر  79والكهرومنزلية بحضور المتدخلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني  وذلك يوم الخميس 

7036 

   بصفاقس 7036نوفمبر  72الى  71المشاركة في صالون المؤسسة خالل الفترة من. 

 للتواصل بخصوص برامج وأنشطة التصرف في النفايات  يعامتجالا لصاوتلا عقاومصفحات على  1 ةعباتمو إطالق

 موقع واب خاص بالتعريف بالتطبيقات المثلى في مجال التصرف في النفايات الصحية وتصميم

 

 "تايافنلا سيمخ" ةيرهشلا ةيرواشتلاو ةيراوحلا تاءاقللا تايلاعف
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 التحسيس والتوعية

 
  تواصل تنفيذ البرنامج التحسيسي الوطني للنهوض بالتسميد الفردي والجماعي بالبلديات الشريكة بواليات الشمال

 33إلى  06خالل الفترة من ( ألنشطة التحسيسيةمكونة التكوين وا)الغربي و بواليات سوسة والمنستير والمهدية 

بلدية وتم توزيع معدات التسميد الفردي لفائدة المؤسسات التربوية  77و قد شملت تدخالت البرنامج  .7036ديسمبر 

 ؛جيمأديات جربة حومة السوق وبميدون ووالوحدات السكنية ببل

 بة للشراكة في تنفيذ برنامج تحسيسي مواطني ببلديات اإلعالن عن طلب إبداء الرغبة لفائدة الجمعيات بجزيرة جر

بهدف مزيد إحكام التصرف في النفايات المنزلية من المصدر وإرساء أسس التصرف " حومتي طيارة"الجزيرة 

وذلك بالتعاون مع مكتب برنامج  ،االنتقائي وإعداد  المتساكنين للتفاعل بايجابية مع برنامج تثمين النفايات المنزلية

جمعيات ممن أبدت الرغبة  6وقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع . تحاد األوروبي لدعم المجتمع المدني بوالية مدنيناال

للشراكة في تنفيذ هذا البرنامج ببلديات جربة بهدف مزيد إحكام التصرف في النفايات المنزلية من المصدر وإرساء 

وقد تم تمكين  .بايجابية مع برنامج تثمين النفايات المنزليةأسس التصرف االنتقائي وإعداد  المتساكنين للتفاعل 

كما تم من جهة أخرى  .الجمعيات من الوسائل التحسيسية والتحفيزية التي سيتم توزيعها في إطار برنامج حومتي طيارة

 ؛لكبرىإصدار اإلعالن عن طلب إبداء الرغبة لمشاركة الجمعيات في تنفيذ برنامج حومتي طيارة بواليات تونس ا

  اوت  73جويلية الى  71تنفيذ برنامج تحسيسي للمحافظة على نظافة الشواطئ العمومية خالل الفترة الممتدة من

قليبية وحمام الغزاز ودار علوش وقربة والهوارية ومنزل تميم وبنزرت وجربة ميدون والبقالطة  وذلك بكل من ،7036

 .والشابة والعالية وتازركة

 "ةرايط يتموح" ينطاوملا رواشتلاو يكراشتلا لصاوتلا جمانرب
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 البرنامج التحسيسي الوطني للنهوض بالتسميد الفردي والجماعي

 

 

 
 

 ول االجتماعي بالمنشاتجل القبأالتواصل من 
 نجاز أنشطة الوساطة مع األطراف المتداخلة المعنية بالقبول االجتماعي لمنشات إمرافقة مكتب الدراسات المكلف ب

 ؛بمنطقة الكبوطي وحوض وادي مجردة التصرف في النفايات المنزلية المبرمجة

 في ي القيام بإجراءات القبول االجتماعي اإلعالن عن طلب عروض دولي الختيار مكتب دراسات لمرافقة الوكالة ف

 ؛إطار برنامج المصبات المراقبة

 نجاز مهمة قبول اجتماعي لوحدتي التثمين بحوض وادي مجردة واعتماد تقنية المعالجة البيوتكنولوجية بكل اإلعداد إل

 .من قابس وسوسة

 

 


