
هل سيمثل طوق نجاة وبداية نهاية   :بأم العرائس والرديفمحطة تطهير مياه الصرف الصحي مشروع 

 معاناة املواطنين؟ 

 

 رحاب مبروكي  

 

  الحيوية التي تعيش على وقعها بعض املدن املنجمية   البيئية  تشكالياخدمات الصرف الصحي األساسية من ال   تدني  ال يزال

مطلبا  أصبح  ومدروسة    منةة لهذا الصنف من الخدمات بطريقة ا ذلك أن توفير الدول  ،والرديفم العرائس  مثل مدينتي أ

والتي مثلت  جراء انتشار املياه املستعملة في املناطق السكنية  ملحا سيما بعد انتشار الروائح الكريهة واالمراض الجلدية  

نجاز مشروع محطة تطهير مياه الصرف الصحي برمجة إ  2009منذ سنة    تولتفادي هذه االشكاالت تم   .سكانلمصدر قلق ل

لم ير النور حتى اآلن  شروع  إال أن هذا امل  واستغاللها الحقا ألغراض زراعية.بشكل صحي    معالجة املياهمن أجل  للمدينتين  

  اسيةيرادة السال غياب  ضافة الى  بال   االشتراكيةاملتعلقة بوضعية األراض ي  منها  وخاصة  طالت تنفيذه  التعطيالت التي    بسبب

 .لحلحلة الشكاالت العالقة

والذي سيبين  نجز هذا التقرير لقسم العدالة البيئية باملنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية أ الطاروفي هذا 

  هالي بأهميته ني في تحسيس األ ودور املجتمع املدبأم العرائس والرديف  هير مياه الصرف الصحي  مزايا تركيز مشروع محطة تط

 . واقتصاديابيئيا 

 

 

 

 1مكان تجمع مياه الصرف الصحي بمدينة ام العرائس 

 
1 https://ftdes.net/ar/assainissement-moulares/ 

 

https://ftdes.net/ar/assainissement-moulares/


 

 الصرف الصحي بين املدينتين والتبعات البيئية املنجرة عنهاأزمة 

ك سوى برك  ال تعترض  مرورا بمنطقة وادي الحاش ي بمعتمدية أم العرائس،أثناء تنقلك في الطريق املؤدية الى مدينة الرديف  

ة  الروائح الكريهة املنبعث   استنشاقألنف الزائر أو املقيم أن يتجنب يمكن  ال و   املتهالكة   البالوعاتمن املنسابة  املياه الراكدة  

أحواٌض ضخمة يعتبرها  .  ثقيل الظل طالت إقامته  ضيفقرب املساكن  املتركزة  منها، فأحواض الصرف الصحي الضخمة  

سوء التخطيط  ولعل  .  منها لتصريف املياه اآلسنة.  أفضلحال    والم يجداملسؤولون طوق نجاة ملعاناة املواطنين حتى أنهم  

هي األسباب التي أدت إلى إقامة هذه األحواض املكشوفة قرب املساكن واألراض ي الفالحية،  وغياب االعتمادات املالية الالزمة  

إلى جحيم حيث  حياة سكان املنطقة . إال أن هذا الحل تحول إلى دائم وحول معه  إنشاء محطة تطهيركحل وقتي في انتظار  

 للروائح الكريهة وانتشار البعوض والذبابجعل مياههم غير صالحة للشرب أو الري 
ً
 عن أنها باتت مصدرا

ً
يعتبر  و   .، فضال

التونس ي في فصله   الدستور  التمتع بالصرف الصحي حقا اصيال نص عليه  الدولة الحق في بيئة سليمة    45الحق في  "تضمن 

أقرته الجامعة العامة  كما  وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي"    املناخ. ومتوازنة واملساهمة في سالمة  

من أهداف التنمية املستدامة، بالضافة إلى الحق في املاء "توفير التمتع باملاء والصرف    6الهدف عدد   2015لألمم املتحدة سنة  

   ية".  الصحي للجميع وضمان التصرف املستدام في املوارد املائ 

الكثيرين محرومون  أن  الحق االساس ي    غير  املناطق. على غرار  من هذا  وسط    هذه  العقد  من  أكثر  وقعها  دام  خدمية  أزمة 

وفي خطوة لوضع حد لهذا    .ف هذا الخطر البيئيلوق  أهلية ودعوات حقوقية من طرف منظمات املجتمع املدنيمناشدات  

متساكنو مدينة  نصت دراستها آنذاك على أنه سيستفيد منها    2009سنة  وقعت برمجة بناء محطة لتطهير املياه  االشكال  

 مليار.   65جملية قدرت ب  العرائس بقيمةالرديف وام  

 عقارية تحول دون البدء في انجاز املشروع   تاشكاليا

يشهد هذا املشروع اشكاال على  ها، حيث  املتفق علي  اآلجال بناء محطة التطهير في  في  اشكاليات عقارية عدة حالت دون البدء  

بسبب  بشكل قاطع مد هذه القنوات    االذين رفضو   خواصوالتي ستشق بعض االراض ي على ملك  شبكات  المستوى مد  

االشغال وترك القنوات    عن قلقهم من احتمال عدم استكمال كافة  املكلفين بالنجاز، معبرينانعدام الثقة في املقاولين  

. وأمام ضعف السلطة املحلية والجهوية على حل مختلف  ، خاصة في غياب خطة طريق ورزنامة واضحة لإلنجازمكشوفة

وعلى رأسها املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  عملت الجمعيات الفاعلة في املجال البيئي هذه االشكاليات 

 .من أجل إرساء قاعدة الثقة املفقودة بين الطرفين  السلطة واملواطنين على لعب دور الوسيط بين 

 

  



 2تفعيل هذا املشروع  من أجل نتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية امل أهم محطات الوساطة التي لعبها

  

 

 

 

 

 

 

 واالمتيازات البيئية التي سيحققها  محطة التطهير تركيز مشروع 

 املؤشر  الخاصية الفنية 

 هكتارات   06 املساحة

 kfwبنك التنمية األملاني بتمويل من مليار دينار  65 التكلفة 

 سنوات   03 مدة االنجاز 

 مراحل   03 مراحل االنجاز 

 التكلفة  املرحلة

محطة   بناء 

 التطهير 

 مليار دينار   25

شبكة   تمديد 

الصحي  الصرف 

 بأم العرائس

 مليار دينار   15

شبكة   تمديد 

الصحي  الصرف 

 بالرديف 

 مليار دينار   15

 
 متر مكعب في اليوم   5700 كمية املياه املعالجة يوميا 

   2025 تاريخ انطالق املشروع 

 
2https://www.youtube.com/watch?v=qF2UIXdl1g8  

1

زيارة معاينة الى نقطة تجمع مياه : 2020أفريل 02
الصرف الصحي بأم العرائس 

6

لفائدة تحسيس إطالق حملة : 2022جانفي 19

اء واطنين ومنظمات املجتمع املدني بأهمية مشروع بنامل

اقتصاديا  محطة التطهير بيئيا و

2

ام مقابلة مع الناطق الرسمي لبلدية: 2020أفريل 04

العرائس بخصوص تركيز مشروع محطة التطهير 

5

زيارة الى محطة التطهير بمدينة : 2022جانفي 18
قفصه ومعاينة عملية معالجة املياه  

3

اصدار مقال صحفي يوثق االشكال : 2020أفريل 3

جاز البيئي ويحث السلطة املحلية على البدء في ان

مشروع محطة التطهير 

4

نشر فيديو توثيقي لوضعية شبكات: 2021أوت 
الصرف الصحي بكل من أم العرائس والرديف 

https://www.youtube.com/watch?v=qF2UIXdl1g8
https://www.youtube.com/watch?v=fMfjXpdmqJs&t=38s


مع املدير الجهوي لديوان التطهير    2022جانفي    16بتاريخ  في مقابلة أجراها فريق قسم العدالة البيئية بالحوض املنجمي  

  رسال االستشارة الخاصة به بأنه تم البدء في التحضير اللوجيستي لإلنطالق في املشروع حيث تم إ هذا األخير أكد في قفصه 

رسال  ليتم بعدها فرز العروض ومن ثم إ   قصاه شهرينللمقاول وذلك من أجل السراع في تعمير جدول األسعار في أجل أ

إ املشروع الى لجنة ا الذي سوف يشرف على املشروع.  لصفقات العليا بالحكومة حتى يتم  املقاول  صدار الصفقة وتعيين 

املدير الجهوي للتطهير بأن التقنية التي سيتم اعتمادها هي نفسها    كد ها أديتعلق بطرق معالجة املياه التي سيتم اعتما  وفيما

   في محطة التطهير بالعقيلة أي املعالجة الثالثية.  املعتمدة
 

 
 موقع محطة التطهير بين مدينتي ام العرائس والرديف 

 

املشروع   في  إلى  ويهدف  املعالجة  استغالل  ثانية  مرحلة  وفي  التطهير  بشبكة  السكنية  االحياء  الفالحي  القطاع  ربط جميع 

التي كانت سببا فيها املياه الراكدة غير   البيئية  الكوارث  املنطقة  العلفية واالهم من ذلك كله تجنيب  الزراعات  خاصة في 

   .جةاملعال

ما لم تتوفر االمكانات الضرورية التي من  يتحقق  ال يمكن أن    تحسين الوضع البيئي باملناطق املنجمية  جلإن العمل من أ

شأنها تعزيز الجهود الداعمة للحد من التلوث. وعليه فإن مسؤولية الدفع باملشاريع املساهمة في تهيئة البيئة تقع على عاتق  

الدولة كما على  أ املواطن  بأهم، ذلك  الوعي  زيادة  نحو  ن  الدفع  الى  بيئيا سيؤدي حتما  املضافة  وقيمتها  املشاريع  ية هذه 

رض الواقع، ومن جانبه فان املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية يدعو السلطة الى االسراع  أ تحقيقها على  

لضمان تنفيذه في اقرب  املتفق عليها كما يعول على وعي املواطنين في عدم القيام بأي تعطيالت    اآلجال في تنفيذ املشروع في  

مواصلة دوره  وسيعمل فريق عمل املنتدى بالحوض املنجمي على حلحلة الشكاالت العقارية العالقة بالضافة إلى    اآلجال

صة منها املعالجة الثالثية، وذلك حتى ال يكون هذا  املعلنة وخا  الفنية  الرقابي على حسن تنفيذ املشروع وفق الخصائص

مجرد شعار يهدف إلى طمأنة املواطنين بينما يغيب العمل به على أرض الواقع. وتتعدد األمثلة في هذا الخصوص مثلما هو  

  ج الخدمة خار التي أصبحت  ياه املستعملة  املالشأن بمنطقة خليج املنستير أين تتمركز كارثة بيئية جراء محطات معالجة  

     منذ سنوات.


