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ث �عت�� مش�ل التلوّ   

بالنفايات امل��لية واملشا��ة 

واحد من أك�� املشا�ل ال�� 

تواج��ا البالد التو�سية 

�� السنوات  تفاقمتوال�� 

أبرز  ، لتصبح من �خ��ة

يطرح�ا املشا�ل ال�� 

من أك�� املواضيع و املواطن 

ل استطالعات الرأي تصنف�ا ، كما أن ج�عالمتداوال �� وسائل 

 قبلمن  عاجال تدخاللب طتت�� ال القصوى  �ولو�اتضمن 

من خالل  ت��ز �ذه املش�لة خاصة أيضا. ل�ا حل إليجاداملسؤول�ن 

من املناطق وال�� بلغت أوج�ا �عدد التحر�ات �حتجاجية �� العديد 

ا تحولت �ذه وتدر�جي  ...و�رج شاك�� وعقارب �رة جر�ةز ج�� 

الضغط  �� حر�ات اجتماعية مستمرة تمارسإا��ر�ات �حتجاجية 

لتفاقم النفايات الصلبة  ّل ح إيجادع�� السلط املعنية من أجل 

وتد�ور الوسط البي�� �� املناطق ال�� يتم ف��ا تكد�س �ذه 

  .الفضالت ا��ضر�ة
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مواج�ة �ذه ا��ر�ات �حتجاجية ال�� اتخذت �� أغلب �حيان  و��

 3تقوم عل  إس��اتيجية �دارةشكال احتجاجيا عنيفا اعتمدت 

  :عناصر

 تقديم الوعود الزائفة ل��دئة �وضاع  -

تقديم حلول مغلوطة �عكس تواصل نفس ا��يارات الفاشلة ��  -

 .التصرف �� النفايات

لفاعل�ن �جتماعي�ن �� �ذه ا��ر�ات ع�� االعمل ع�� تر�يب  -

�عددت محاكمات �شطاء ا��راك (مالحق��م قضائيا ب��م مختلفة 

 .)يد من املناطقالبي�� �� العد

المنستیر- " القزاح"المصب العشوائي وشبھ المراقب   
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�عكس �ذه الوضعية فشل جل ا��يارات ال�� وقع اعتماد�ا �� 

تو�س للتصرف �� النفايات الصلبة وكذلك جل السياسات ال�� 

 اعتماد تقنية الردم �� املصبات ال�� أساسا ع��املب�ية و  ا�ع�ان�ثقت 

  .قع ��يئ��ا الستقبال �ذه النفاياتو 

ونظرا لتفاقم �ذا املش�ل بادرنا �� املنتدى إ�� توقيع اتفاقية تفا�م 

و�عاون مع الو�الة الوطنية للتصرف �� النفايات وذلك من أجل 

طور ا��لول الكفيلة بتحس�ن الوضع البي�� ومقاومة الت إيجاد

الناجم عن النفايات الصلبة و�غي�� ا��يارات والسياسات املتعلقة 

��ذا ا��ال واعتماد تقنيات تتالءم مع مفا�يم التنمية املستدامة 

ورد �� التم�يد ا��اص باالتفاقية ال�� وقعت �� (والعدالة البي�ية 

ب�ن الطرف�ن خالل املنتدى ا���وي للعدالة  2018أكتو�ر  19

معا من أجل �نتقال "الساحل والذي انتظم تحت شعار البي�ية �� 

واست�ناسا باملق��حات والتوصيات ال�� صدرت عن . )" البي��

املذ�ور، اشتغلنا ع�� الورشة املتعلقة ��ذا املوضوع خالل املنتدى 

) مدينة قص�بة املديو�ي(نموذج لوسط حضري �� والية امل�ست�� 

رف ع�� وضع النفايات الصلبة �ذا التقر�ر للتع بإعدادقمنا وقد 

وتحو�ل�ا والتصرف ف��ا من قبل املنتجة ف��ا وت�بع مسار نقل�ا 

تخصيص يوم لفرز�ا للتعرف ع�� بمختلف املتدخل�ن كما قمنا 
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خصائص�ا بمساعدة خ��اء ح�� �س�ل التعرف ع�� نقاط ضعف 

السياسات ا��الية وأسباب فشل�ا �� معا��ة التلوث املرتبط 

  .الصلبةبالنفايات 

 2.6ت�تج البالد التو�سية حوا�� 

مليون طن من النفايات حسب 

أرقام الو�الة الوطنية للتصرف 

  �� النفايات 

الفردي للنفايات  �نتاجمعدل 

�� كغ �� اليوم  0.815أك�� من 

و�� تت�ون . �� الوسط الر�في كغ 0.2الوسط ا��ضري وحوا�� 

ب�نما تمثل مواد اللف % 63.5أساسا من املواد العضو�ة ب�سبة 

�سا�م البلديات �� �لفة . من ا��موع% 20بجميع أنواع�ا حوا�� 

العلم أن الطن الواحد من  مع%. 40التصرف �� النفايات بحوا�� 

 20دينار �� مرحلة ا��مع وحوا��  80و 60النفايات تبلغ �لفتھ ب�ن 

تبلغ �سبة ا��مع حوا�� . دينار �� مرحلة التحو�ل والردم �� املصبات

تتحكم الو�الة . �� الوسط الر�في% 10اط ا��ضر�ة و�وس ��% 80

تبلغ  )وجر�ة امل�ست��، قرقنة(مغلقة  03م��ا  مصب مراقب ��13 

 معطیات الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات
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 1.8طاق��ا السنو�ة حوا�� 

 4ن و�نالك طمليون 

   .مصبات شبھ مراقبة

إلعداد �ذه الدراسة اخ��نا 

نموذجا لتحليل واقع 

النفايات امل��لية واملشا��ة 

للتعرف ع�� طرق التصرف 

 �ش�االت�� النفايات وما �� 

وقد . كب��ة ال�� تحيط ��اال

قمنا باختيار مدينة قص�بة 

كعينة  ساكن، 14.000حوا��  عدد س�ا��ايبلغ  وال�� املديو�ي

من مجموع  %80إذ تمثل املدن الصغرى واملتوسطة حوا��  . تمثيلية

  .الشبكة ا��ضر�ة التو�سية

توجد �ذه املدينة �� والية امل�ست�� وال�� تبلغ ف��ا �سبة التحضر 

تقوم بلدية امل�ان بجمع �ل النفايات امل��لية واملشا��ة %. 100

�شرف عليھ شركة تو�سية شبھ مراقب نحو مصب عشوا�ي ونقل�ا 

  .ECOTIإيطالية �� 

 التوزیع الجغرافي للمصبات المراقبة
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بة بالقرب من مطار سقانص الدو�� ط�ذا املصب �� منطقة ر  يقع

مع العلم أن املصب والقطب التكنولو�� واملنطقة السياحية 

م��ل ا��رب قد وقع غلقھ من قبل املواطن�ن إبان أحداث باملراقب 

ومنذ ذلك الوقت يقع تجميع �ل النفايات امل��لية . 2011الثورة �� 

واملشا��ة �� املصبات العشوائية وتقدر كمية �ذه النفايات حوا�� 

 . حسب �رقام الرسمية طن يوميا 700

 

 
 

ولكن �� ا��قيقة جزء كب�� من �ذه النفايات ال يقع تجميعھ �س�ب 

وتبقى من�شرة �� �حياء  ّر��ا�محدودية التج���ات البلدية و�

 .السكنية أو يتم التخلص م��ا �� �وساط الطبيعية ا��تلفة

عبر األقمار الصناعیة" القزاح"صورة لمصب   



8 
 

  كشف متابعة تحویل الفضالت المنزلیة للمصب الجھوي المراقب
 2019 إلى جویلیة 2018من أوت 

   )طن(الكمية  املبلغ
 2018أوت  352,5 922,46 1
 2018س�تم��  376 050,63 2
 2018أكتو�ر  330 799,75 1
 2018نوفم��  356,5 944,28 1
 2018د�سم��  378 061,53 2
 2019جانفي  3,7,4 676,50 1
 2019فيفري  3,5,9 968,31 1
 2019مارس  352 919,73 1
 2019 أفر�ل 410 236,05 2
 2019ماي  302 647,05 1
 2019جوان  359 827,02 1
 2019جو�لية  385,3 101,35 2

  بلدية مدينة قص�بة املديو�ي: املصدر

  
النفايات �� مدينة قص�بة املديو�ي حوا��  إلنتاجيبلغ املعدل اليومي 

طن يوميا  2طن ب�نما تبقى حوا��  13طن يتم جمع م��ا حوا��  15

والشوارع و�و ما ي�س�ب �� تلوث ا��يط  ن��� من النفايات �� 

غلب أل انتقاد واحتجاج ا��ضري و�عت�� �ذه املسألة عنوان 
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يت�ون �سطول ا��صص للنظافة وتجميع النفايات من . املواطن�ن

واحدة فقط مج�زة بوحدة  شاحنات مختلفة ���ام م��ا 3

) BOBCAT(�يدروليكية ضاغطة وجرافة وجرار وجرافة صغ��ة 

 4أعوان نظافة و 7و�شرف ع�� عمليات ا��مع والتنظيف عدد 

سواق ورئ�س عملة، وتتمثل من��ية عمل البلدية �� جمع الفضالت 

  :كما ي��

يقع تقسيم الفضاء يرتفع إنتاج النفايات ف�� فصل الصيف  -

توزع عمال و�) د - ج  -ب  -أ (ا��ضري للمدينة إ�� أر�ع مناطق 

 رفعنطقة محددة، و��ون فرق �ل فرقة م�لفة بم 4النظافة ع�� 

 ،�عد الزوال 02إ�� الساعة  مساء 06من الساعة  يومياالنفايات 

ما  صباحا إ�� الواحدة �عد الزوال حسب املناطق، 05ومن الساعة 

أما التوقيت . الذي �و يوم عطلة لعمال النظافة �حدعدى يوم 

يختلف حسب املناطق ا��صص إلخراج الفضالت من املنازل ف

العاشرة ليال من و  �عد الزوال 06إ�� الساعة  صباحا �10متد من و 

  .إ�� الرا�عة صباحا حسب املناطق

مناطق  3أما �� بقية الفصول فيتم تقسيم الفضاء ا��ضري إ��  -

فرق �عمل ع�� رفع  3و�توزع عمال النظافة ع�� ) ج -ب  -أ (

الفضالت من السادسة صباحا إ�� الثانية �عد الزوال يوميا ما عدى 
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 06يوم �ثن�ن أما أوقات إخراج الفضالت من املنازل فت�ون من 

  .مساءا إ�� السادسة صباحا

فضاء واملالحظ �نا أن طر�قة عمل رفع الفضالت تتعامل مع ال

ا��ضري �وحدة متماسكة ت�تج فضالت متنوعة ال يتم فرز�ا 

وتقوم البلدية برفع�ا وخلط�ا وتحو�ل�ا إ�� املصب العشوا�ي 

 .كم 17الذي يبعد عن املدينة حوا�� " القزاح"

إ�� % �100سبة بال يوجد أي محاولة لفرز النفايات ال�� يتم توج���ا 

ل�� �� مفروزة �� �صل و�قع رفع �ل الفضالت ح�� تلك ا. املصب

) ...مثل نفايات املقا�� واملتاجر واملدارس وغ���ا النفايات املشا��ة(

كما يتم رفع ح�� النفايات ا��اصة باملصا�ع و�قع خلط�ا مع 

فيما يتعلق بالظروف ال�� �عمل ف��ا عمال النظافة . النفايات امل��لية

ف�� رديئة ومخالفة للقانون حيث يتعلق �ؤالء وراء الشاحنة بدون 

حماية تذكر وقد سبق أن �عرض الكث�� م��م إ�� حوادث خط��ة 

تفاوت ا��طورة كما أ��م ال �ستعملون أي امل�سب�ت �� ال��ز 

روف قاسية ظوسائل تق��م من أخطار النفايات ا��طرة وت�ون ال

جدا خاصة �� فصل الصيف مع ارتفاع درجات ا��رارة وانبعاث 

وال . الروائح العفنة من الفضالت امل��لية خاصة من املواد العضو�ة
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يبدو أن �ناك برنامج 

لتحس�ن ظروف عمل 

ملة وحماي��م �ؤالء الع

سواء باملال�س ا��اصة أو 

زات أو الكمامات االقف

  .وغ���ا

ي��ز كشف متا�عة تحو�ل 

الفضالت امل��لية للمصب 

ا���وي غ�� املراقب أن املعدل الش�ري لكميات الفضالت يتجاوز 

���ل ارتفاعا �� أش�ر  إذف��ات الطن و�و يختلف حسب  330

أما ال�لفة ا��صصة . الصيف وتراجعا �� بقية الف��ات �خرى 

الوطنية للتصرف �� النفايات لفائدة الو�الة للردم وال�� توجھ 

من ال�لفة  %20و�� تمثل حوا��  دينارا 1850فتقدر ش�ر�ا بحوا�� 

للطن الواحد من الفضالت  �جماليةتبلغ ال�لفة و  ا��ملية،

�ساب �ل املصار�ف املتعلقة باألجور والتأم�ن والوقود والصيانة باح

و�ذا �ع�� أن البلدية تخصص   ،دينار 100وغ���ا حوا�� والردم 

 م��انية البلدية ر�عألف دينار سنو�ا أي ما يمثل حوا��  400حوا�� 

  .النظافةدون أن تحقق املستوى املرجو من 

 ظروف عمل عمال النظافة
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اة ملدينة عملية الفرز للنفايات املرتلية واملش
  قصيبة املديوين

  

بالتعاون مع بلدية امل�ان ومؤسسة  2019س�تم��  11أنجزت يوم 

TGE  والو�الة بقص�بة املديو�ي �قتصادية و�شطاء الغرفة الفتية

فرز عي�ت�ن بطر�قت�ن وقد تم  .الوطنية للتصرف �� النفايات

شملت مختلفت�ن �و�� شملت فرز يدوي لعينة عشوائية والثانية 

  فرزا علميا بتقنية الغر�لة

  

 تّم أخذ عينة من النفايات امل��لية وقع  فرز العينة �و�� -

كغ  1403اختيار�ا عشوائيا من املناطق �ر�عة و�لغ ��م�ا ا��م�� 

 صورة لعملیة الفرز الیدوي 
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وقد . من الكمية اليومية ال�� يقع تجميع�ا% 10.5أي ما يمثل حوا�� 

 :مية يدو�ا وأعطت النتائج التالية�ذه الك وقع فرز 

 المواد الوزن النسبة
 مواد معدنیة 27,5 1,96

 بلور 30 2,14

 مواد بالستیكیة متنوعة 23 1,64

 قواریر بالستیكیة 11 0,78

 بالستیك اللف 108 7,70

 حفاظات 97 6,91

 علب حلیب وعصائر 21 1,50

 نسیج 66,5 4,74

 ورق مقوى 101 7,20

 مواد مزدوجة المكونات 22 1,57

 فواضل البناء 23 1,64

 فضالت الحدائق 35,5 2,53

 مواد عضویة ملوثة 647 46,12

 مواد عضویة صافیة 188,5 13,44

 مواد خطرة 2 0,14

 المجموع 1403 100,00
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مواد عضو�ة صافية % 13.4تتوزع ب�ن % 60 املواد العضو�ة حوا��

بالس�يك، وورق (ا مواد أخرى مواد عضو�ة ملوثة ببقاي% 46.1و

مواد % 7.7و�� تتوزع ب�ن % 10.12املواد البالس�يكية ....) وغ���ا 

قوار�ر % 0.7مواد بالس�يكية متنوعة و% 1.6بالس�يكية ولف 

  ).PET(بالس�يكية 

، علب %2.5ت ا��دائق تمثل ، فضال %7.2فضالت الورق املقوى 

، %6.9ات ال��ية ظ،  ا��فاTetra pak (1.5%(ا��ليب والعصائر 

، %2.1، بقايا البلور %1.6، فضالت البناء %4.7فضالت ال�سيج 

 %.composites (1.5(، مواد مزدوجة امل�ونات %1.96مواد معدنية 

� تمثل ف�...) بطار�ات، أدو�ة، حقن، أقالم ح��،(أما املواد ا��طرة 

0.14 %  

 فرز العينة الثانية -

حسب  بتقنية الغر�لة

وقع : املواصفات العلمية

أخذ عينة أخرى ��م�ا 

كغ بطر�قة عشوائية  500

لنقوم �غر�ل��ا ح�� نتعرف ع�� خصائص الفضالت امل��لية 

خاصة ��ذه العملية وفق مقاي�س  واملشا��ة وقد وقع صنع غرابيل

 صورة للغرابیل التي وقع استعمالھا
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: رابيل مختلفة املقاساتغ ةوقد وقع استعمال ثالث. مضبوطة علميا

والثالث مم 20بمقاس والثا�ي  للفتحة الواحدة مم80 مقاس�ول ب

ل�ا فرز مراحل يقع خال ةوقد مرت عملية الغر�لة بثالث. مم8بمقاس 

النتائج  ةالثالث، وقد أعطت املراحل �� �ل مرحلة النفايات يدو�ا

 :التالية

 نتائج عملية الفرز بتقنية الغربلة

   املواد الوزن بالكغ %

   80+بالس�يك  97 19,4

  

  

 مم80غر�ال مقاس  

 80+حفاظات  38 7,6

 80+مواد معدنية  9 1,8

 80+ورق مقوى  53 10,6

 80+علب حليب وعصائر  5 1

 80+مواد �سيج  30 6

 80+بلور  2 0,4

 مجموع جز�ي 234 46,8

   20+مواد معدنية  1 0,2

  

 مم20غر�ال مقاس 

 20+مواد عضو�ة  104 20,8

 20+بالس�يك  20 4

 20+ورق مقوى  18 3,6

 20+بلور  2 0,4

 مجموع جز�ي 145 29

 مم8غر�ال مقاس  8+مواد عضو�ة  101 20,2

 جز�ئات دقيقة جز�ئات دقيقة 20 4
 ا��موع 500 100

  

وفرز  للفتحة مم80 مقاسشملت استعمال الغر�ال  :املرحلة �و��

مل �ذه املواد الكب��ة ش�. �ل املواد ال�� لم تمر ع�� الغر�ال يدو�ا

) كغ500(من مجموع العينة % 49حوا�� ) مم80+مقاس (ا���م 

مواد ورقية % 10.6مواد بالس�يكية، % 19.4و�� تتوزع كما ي�� 
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مواد معدنية % 1.8مواد �سيج و% 6ات ��ية وظحفا% 7.6و

  .بلور % 0.4و) Tetra pak(علب حليب وعصائر % 1و

  

  

وفرز للفتحة مم 20 مقاسغر�ال شملت استعمال  املرحلة الثانية

ي��اوح  تمثل املواد ال��. �ل املواد ال�� لم تمر ع�� الغر�ال يدو�ا

من مجموع % 24.2مم  80مم وأقل من  ��20م�ا ب�ن أك�� من 

19,4

7,6

1,8

10,6

1

6

0,4

0
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10

15

20

25

بالستیك  حفاظات  ورق مقوىمواد معدنیة  علب حلیب 
وعصائر 

مواد نسیج  بلور 

مم80نتائج الفرز بغربال مقاس 

مم80غربال مقاس  

مم80صورة لعملیة الغربلة بغربال مقاس   
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مواد % 4مواد عضو�ة % 20.8: العينة و�� تتوزع كما ي��

    .مواد معدنية% 0.2بلور و% 0.4مواد ورقية و% 3.6بالس�يكية، 

  

 
  

  

وشمل  للفتحة مم8 مقاسغر�ال شملت استعمال  :املرحلة الثالثة

مم و�� 8مم وأك�� من  20أقل من ب�ن املواد ال�� تراوح ��م�ا 

  . من مجموع العينة% 20.2أساسا مواد عضو�ة وتمثل 

0,2

20,8

4 3,6

0,4

0
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10

15
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25

مواد معدنیة  مواد عضویة  بالستیك  ورق مقوى بلور 

مم20نتائج الفرز بغربال مقاس 

مم20غربال مقاس 

مم20صورة لعملیة الغربلة بغربال مقاس   
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مم تحصلنا ع�� امل�ونات الدقيقة 8 مقاس غر�الوأسفل 

)fractions fines ( من مجموع العينة% 4وال�� مثلت.  

  
  : نتائج عملية الغر�لة ما ي��أبرزت 

% 20.8تتوزع كما ي�� من ا��موع % 41املواد العضو�ة تمثل  نأ -

مم ��20م�ا أقل من % 20.2مم و20مواد عضو�ة ��م�ا يفوت 

 .مم8أك�� من و 

47%

29%

20%

4%

توزيع النفايات حسب أحجامها

مم80نفایات أكثر من 

مم80مم و20نفایات بین 

مم20مم و8نفایات بین 

مم8جزیئات دقیقة أقل من 

للمكونات الدقیقة صورة   
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% 4مم تمثل 8أقل من ��م�ا ) fractions fines( دقيقةالواد امل  -

 من ا��موع 

: تتوزع كما ي�� من ا��موع %23.4 تمثل املواد البالس�يكية -

مواد بالس�يكية % 4و. مم80مواد بالس�يكية ��م�ا يفوق % 19.4

 . مم20مم وأك�� من 80أقل من ب�ن ��م�ا ي��اوح 

 . من ا��موع %7.6ا��فاظات ال��ية تمثل  -

مواد % 10.6تتوزع ب�ن من ا��موع % 14.2 تمثل املواد الورقية -

مواد ورقية ��م�ا ي��اوح ب�ن % 3.6مم و80ورقية ��م�ا يفوق 

 . مم20مم وأك�� من 80أقل من 

��م�ا % 1.8وتتوزع ب�ن من ا��موع % 2املواد املعدنية تمثل  -

مم وأك�� من ��80م�ا ي��اوح ب�ن أقل من % 0.2مم و80أك�� من 

 . مم20

 %6ع�� التوا�� ب ا��ليب والعصائر تمثل وعلمواد ال�سيج  -

 من ا��موع  %1و

تتوزع مناصفة ب�ن ا���م الكب�� من ا��موع % 0.8البلور يمثل  -

 .مم20مم وأك�� من 80مم وا���م املتوسط أقل من 80أك�� من 
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 من النفایات كغ 500نتائج غربلة عینة 

جز�ئات 
 دقيقة

غر�ال 
 مم8مقاس 

غر�ال مقاس 
 مم20

غر�ال مقاس 
   مم80

   كغ �سبة  كغ �سبة كغ �سبة كغ �سبة
 بالس�يك 97 19,4 20 4        
 حفاظات 38 7,6            
 مواد معدنية 9 1,8 1 0,2        
 ورق مقوى  53 10,6 18 3,6        
 علب حليب وعصائر 5 1            
 �سيج 30 6            
 بلور  2 0,4 2 0,4        
 مواد عضو�ة     104 20,8 101 20,2    

 جز�ئات دقيقة             20 4

 ا��موع 234 46,8 145 29 101 20,2 20 4
  

 

نتائج العمليت�ن يت�� أن املواد امل�يمنة ع�� باملقارنة ب�ن 

شا��ة ملدينة قص�بة املديو�ي تت�ون أساسا ملالنفايات امل��لية وا

  :من

19,4

7,6

1,8

10,6

1

6

0,4

4

0,2

3,6

0,4

20,8
20,2

4

بالستیك حفاظات مواد معدنیة ورق مقوى علب حلیب وعصائر نسیج بلور مواد عضویة جزیئات دقیقة

كغ من النفايات 500نتائج غربلة عينة 
مم80غربال مقاس  مم20غربال مقاس  مم8غربال مقاس  جزیئات دقیقة
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�� العينة % ��41 العينة �و�� و% 59.56(املواد العضو�ة  -

  ). الثانية

�� % ��23.4 العينة �و�� و% 10.12(البالس�يكية  املواد -

  ) العينة الثانية

�� العينة % ��14.20 العينة �و�� و% 7.2(املواد الورقية  -

  ) الثانية

�� % ��7.6 العينة �و�� و% 6.9(ات ال��ية ظا��فا -

  ) العينة الثانية

  ) �� العينة الثانية% ��6 العينة �و�� و% 4.7(مواد ال�سيج  -

�� العينة �و�� % Tetra pak) (1.5(لب ا��ليب والعصائر ع -

  ) �� العينة الثانية% 1و

�� العينة % ��2 العينة �و�� و% 1.96(مواد معدنية  -

  ) الثانية

  ) �� العينة الثانية% ��0.8 العينة �و�� و% 2.1(البلور  -

�ناك مواد وجدت �� العينة �و�� فقط و�� املواد مزدوجة امل�ونات 

  . و�قايا مواد البناء وفضالت ا��دائق واملواد ا��طرة
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تظ�ر نتائج الفرز أن أ�م املشا�ل ال�� ��م التصرف �� النفايات 

  :امل��لية واملشا��ة تتمثل ��

ث ال توجد من قبل البلدية حي �الغياب التام لعملية الفرز �و� -1

حاو�ات مختلفة ��ث املواطن�ن ع�� القيام بذلك و�و ما �عكس 

  .جمع ونقل النفايات منظومة�� �غي��  �رادةغياب 

رغم وجود  �ا�عدام الو�� لدى املواطن�ن �� عملية الفرز �و� -2

�ات ا��يدة ال�� تتمثل �� فصل �عض املواد مثل بقايا و �عض السل

  . والز�وت املستعملة لبالس�يكية��ل وا���� وقوار�ر ا

الطر�قة ال�� يتم اعتماد�ا �� جمع الفضالت ت�س�ب �� خلط  -3

مع النفايات امل��لية ) النفايات املشا��ة(النفايات املفروزة بطبع�ا 

   .حل جذري ملش�ل النفايات إيجاد تجسمو�و ما �عكس غياب رؤ�ة 

� غ�� مطابقة ظروف العمل ال�� �شتغل ف��ا عملة النظافة � -4

للقوان�ن و�عكس الال مباالة �� التعامل مع حقوق العمال �� عمل 

  .الئق

وجود كمية كب��ة من املواد البالس�يكية خاصة مواد اللف  -5

لغذائية وغياب االثقافة ال��ية غياب الغذا�ي تمثل مؤشر �عكس 

تحول العادات الغذائية خاصة بال�سبة �و مؤشر لا��س البي�� و 



23 
 

ملواد الغذائية إذ تلت�� أغلب العائالت إ�� اقتناء اطفال �  لتغذية

   .و�و ما يمثل خطرا ع�� ����مبكثافة ) ��ة(املعلبة املصنعة و 

عائالت ال�� تلقي ببقايا لغياب ا��س البي�� لدى الكث�� من ا -6

��ل والز�وت �� النفايات ما ي�س�ب �� تلوث الكث�� من املواد 

  .القابلة للرس�لة

من النفايات % 75إن املواد ال�� يمكن رس�ل��ا يمكن أن تفوق  -7

�� أق��� % 20املنتجة وأن ما يجب تحو�لھ إ�� املصب ال يتجاوز 

و�و ما �ع�� أن ال�لفة ال�� يتم حاليا دفع�ا إ�� الو�الة ا��االت 

  % 80يمكن أن تنخفض ب�سبة 

��لية أنھ يمكن أن يتم �عث مشروع صغ�� لفرز النفايات امل -8

  .وتثمي��ا

  :أ�م املق��حات وا��لول ال�� يمكن أن نتوصل إل��ا

ضرورة القيام بحملة تحس�سية �س��دف العائالت واملواطن�ن  -

�ات غ�� ا��يدة �� مجال النفايات و بصفة عامة فيما يخص السل

   .الفضالت إلخراجأول�ا اح��ام التوقيت ا��اص و 

�� �ذا وفصل بقايا ��ل والز�وت عن بقية النفايات  ضرورة -

�ستعمال ل�ل عائلة مزدوجة ا��ال نق��ح أن يتم توف�� حاو�ات 
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 ضيقل ةمراعا(ملواد اخر لبقية � م��ا مخصص لبقايا ��ل و  قسم

   .)املساكنالعديد من  ��بخ املط فضاء

طراف من �ل � و�شارك ف��ا العائالت يجب أن تركز ا��ملة ع��  -

توف�� أكياس  و�لدية مع ضرورةأئمة مجتمع مد�ي ووسائل �عالم و 

  .بقايا ��لمخصصة ��مع بلون مم�� 

ضرورة القيام بحملة تحس�سية �س��دف ال��وض بالو�� الغذا�ي  -

مخاطر العادات الغذائية الس�ئة  إلبرازخاصة بال�سبة لألطفال 

ال�� ان�شرت �� ا��تمع وال�� تركز ع�� اس��الك املواد الغذائية 

الدفاع عن ا��ق (املصنعة واملعلبة �� مواد اللف البالس�يكية 

تركز ا��ملة ع�� محاضن يجب أن ) البي��و الغذا�ي �� �عده النو�� 

  . ور�اض �طفال واملدارس �بتدائية واملنازل 

جديدة �� جمع النفايات بتحديد مسار خاص  إس��اتيجيةوضع  -

النفايات املشا��ة املفروزة بطبع�ا وعدم خلط�ا  إنتاجبمواقع 

   .بالنفايات �خرى 

التخ�� عن ا��او�ات الكب��ة  -

 إش�الياتملا تمثلھ من ا���م 

و�عو�ض�ا بحاو�ات . عديدة

ل�ل عائلة  مزدوجة صغ��ة
ةجودزم ةریغص ةیواحل ةروص  
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   .الفضالت إلخراجفرض رزنامة خاصة  مع) �سا�م �شرا��ا(

�� إطار لفرز النفايات محلية  مشروع وحدةالتفك�� ببعث  -

و�مكن الت�سيق مع بلديات (�قتصاد �جتما�� التضام�� 

الالمركز�ة �� التصرف �� النفايات  إقرارسيمكن ذلك من  ).مجاورة

البي�� تحقيق �نتقال و وخلق مواطن شغل خاصة بال�سبة لل��باشة 

  .ع�� تثم�ن النفايات والتخ�� عن تقنيات الردم

  :غ�� امل�لفةستوفر �ذه ا��لول 

  اعتمادات �امة للبلدية  -

  خلق مواطن شغل -

  تثم�ن النفايات  -

  تحقيق �نتقال البي��  -

  التخلص التدر��� من التلوث  -
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الب املنتدى التونسي للحقوق ــــــــــــــــيط

  :اعية بــــــــــــــــــــــــــــــــادية واالجتمــــــــــقتصالا

  

 اتـــــــــايــــــــي النفـــــــي التصرف فــــــــالالمركزية ف 

 افةــــــــــــــــــــــــــــال النظـــــــــــــــــــحتسني ظروف عمل عم  

 ـــــــــــــــــالتخل ات الردم ــــــــــــــــــــــتقنيا عن ــــــــــــــائيـــــي

  ات الصلبةــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــاجلة النفــــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــــف

 ات ــــــــــــــــــايــــــبعث وحدات للفرز اليدوي للنف

  امين ــــــــــاعي التضــــــــــــــــــــــــــــار االقتصاد االجتمــــــــــــيف إط

 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــال حنو تثمني النفــــــــــــــــــــــاالنتق

  اد الدائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــار االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــــــــف



ت والحلول  كاليا ش هة  اإل شاب ت المنزلية والم النفايا

یعتبر مشکل التلّوث بالنفـایـات املنزلیة واملشـابهة واحد من أکثر 
ــا البالد التونسیة والتي تفــاقمت في  املشــــاکل التي تواجهـه
ــا املواطن  السنوات األخیرة، لتصبح من  أبرز املشــاکل التي یطرحـه
ومن أکثر املواضیع تداوال في وسائل اإلعالم، کما أن جل استطالعات 
الرأي تصنفهـا ضمن األولویــات القصوى التي تتطلب تدخال عاجال من 

قبل املسؤولین إلیجــاد حل لها.   
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