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املقدمة

هيدف هذا التقرير (التقيمي الوطين) إىل تقدمي املساعدة يف إعداد
التقرير اإلقليمي لعام  2013حول مبادرة أفق .2020
الغرض من هذا التقرير اإلقليمي حول مبادرة أفق  2020هو تقيمي
التقدم احملرز يف إزالة تلوث البحر املتوسط مع الرتكزي عىل ثالثة
جماالت رئيسية (املخلفات ،ومياه الرصف ،وامللوثات الصناعية) .هذه
املصادر الثالثة للتلوث مسوئلة عن حوايل  %80من إمجايل تلوث
البحر املتوسط .
يقدم هذا التقرير نظرة عامة حول اجنازات تونس يف جمال البيئة
استنادا إىل مؤرشات التمنية املستدامة بالنسبة للقضايا البيئية ذات
األولوية ويه :

•املخلفات احلرضية
•مياه الرصف
•امللوثات الصناعية
مكا يتيح هذا التقيمي الوطين فرصا لتعزيز االتصاالت حول
موضوعات أخرى ذات أمهية بالنسبة للبلدان الرشيكة.
ينقسم التقرير إىل ثالثة أجزاء:
•التنوع يف تونس
•القضايا ذات األولوية يف مبادرة أفق 2020
•املرونة
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التنوع في تونس

اجلغرافيا
تقع تونس مشال رشق القارة ومتثل مع صقلية احلدود
الطبيعية للحوض الرشيق واحلوض الغريب للبحر املتوسط.

اخلريطة أ 1.6

خريطة تونس اجلغرافية

متتد حدود تونس مع اجلزائر من الغرب (965
مك) وحتدها ليبيا من اجلنوب الرشيق ( 459مك)
وميتد رشيطها الساحيل من المشال والرشق
( 1148مك) ويه تقع يف اجلزء الرشيق من
املغرب العريب.
مساحة تونس 162 155 :كيلومرت مربع.
تقع تونس بني خيط عرض  31°و  37°مشاال وخيط طول
 8°و  11°رشقا.
املناخ
خيتلف املناخ يف تونس باختالف موقع املنطقة.
إذ يسود املناخ املتوسيط يف مشال البالد وعىل
طول الرشيط الساحيل ،ويتحول إىل شبه جاف
يف املناطق الداخلية وإىل جاف يف املناطق
اجلنوبية.
مناخ تونس معتدل يف المشال حيث يكون الشتاء معتدال
وممطرا والصيف حارا وجافا ويسود املناخ الصحراوي يف
جنوب البالد.
يرتاوح متوسط درجات احلرارة بني  11.4درجة موئية
(ديمسرب) و  29.3درجة موئية (يوليو).

املصدر :املرصد التونىس للبيئة والتمنية املستدامة

سقوط األمطار غري منتظم ويرتكز يف فصل الشتاء (ثالثة
أرباع إمجايل سقوط املطر سنويًا) ويرتاوح بني  800مم يف
المشال ومن  50مم إىل  150مم يف اجلنوب.

يف  23أكتوبر ُ 2011عهد إىل املجلس الوطين التأسييس
املنتخب وضع مسودة دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية
وانتخاب رئيس مؤقت للجمهورية لرعاية شوئن البالد ومراقبة
االنتخابات اليت ستجرى يف املرحلة األخرية والدامئة من
الثورة.

النظام السيايس

النظام اإلداري

تىحن الرئيس بن عيل عن احلمك يف  14جانيف 2011
يف بداية الثورة التونسية ،ومت بعد ذلك إلغاء الدستور
وتشكيل حكومة وحدة وطنية متهيدا النتخاب املجلس الوطين
التأسييس (.)NCA

تتكون تونس من  24والية والوالية يه أكرب وحدة إدارية.
وتنقسم الوالية إىل معمتديات وتنقسم املعمتدية إىل معادات
والعامدة يه أصغر وحدة إدارية يف البالد .ويوجد يف لك
معمتدية معدل مثان ( )8معادات.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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الوالة واملعمتدون والعمد يرأسون تفاضليا الواليات
واملعمتديات والعامدات وتعيهنم الدولة مكوظفني
معوميني.

بلغ عدد ساكن الواليات الساحلية  7 563 100نمسة
يف سنة  2011باملقارنة بـ  6 012 900نمسة يف سنة
.1993

تتكون الدولة من  264معمتدية مقمسة إىل 2073
معادة.

يف سنة  2011اكن حوايل ثالثة أرباع
ساكن الواليات الساحلية يعيشون يف مناطق
حرضية.

عالوة عىل ذلك ،توجد تقسميات حملية أخرى حيث
تقسم البالد إىل مناطق فهيا بلديات ومناطق أخرى
ال توجد فهيا بلديات .البلدية يه منطقة حرضية
ليست بالرضورة خاضعة للهيلك اإلداري الذي سبقت
اإلشارة إليه.
املناطق البلدية يف تونس يه تلك املناطق احملددة بقرار من
وزير الداخلية وبالتايل تكون خاضعة لقانون البلديات .أما
املناطق غري البلدية فتعين مجيع املناطق الواقعة خارج حدود
هذه البلديات ،ويه مناطق معرانية تمشل بقعا كبرية ومتفرقة
من املباين السكنية وال تعترب بلديات .وال يوجد يف تونس
تعريف دقيق لملناطق الريفية ،وبالتايل يمت تصنيفها مضن
املناطق غري البلدية.

حتديات التمنية املستدامة

باالستناد إىل قراءة وحتليل خمططات وبراجم
التمنية االجمتاعية واالقتصادية بالتشاور مع
أمه الرشاكء قامت الوزارة امللكفة بالبيئة بضبط
أمه حتديات الرئيسية التمنية املستدامة اليت
يتعني جماهبهتا .وهذه أمه األهداف املستقبلية
اليت ال بد من حتقيقها إذا أردنا تعزيز
االستدامة عىل املستوى الوطين وامليض يف
تنفيذها دون عوائق.
وفميا ييل نورد بعض التحديات اليت ما زالت
قيد املناقشة:
•تجشيع االسهتالك واإلنتاج املستدام (أي االقتصاد
األخرض)

الساكن
بلغ عدد ساكن تونس  10 673 800نمسة يف  1يوليو 2011
أي بكثافة ساكنية بلغت  68.8نمسة يف الكيلومرت املربع.

•تعزيز اقتصاد مرتفع األداء وحتقيق
العدالة االجمتاعية وماكحفة التفاوت بني
اجلهات؛

عىل مدى العرشين عاما املاضية بلغ معدل المنو الساكين يف
تونس  %1.2وهو من أقل معدالت المنو الساكين عىل طول
الساحل اجلنويب للبحر املتوسط .

•الترصف املستدام يف املوارد الطبيعية؛

زاد العمر املتوقع عند الوالدة مبعدل  4.3سنة فميا بني سنىت
 1991و  2011حيث ارتفع من  70.6سنة إىل  74.9سنة.

•تعزيز التمنية اجلهوية األكرث توازنا عىل أساس األداء
املرتفع والنقل املستدام؛
•حتسني نوعية حياة املواطن؛

ميثل ساكن احلرض  %66.1من إمجاىل عدد الساكن
(يف سنة ) 2011باملقارنة بنسبة  %59.8يف سنة
.1991

اجلدول أ 1.6

املؤرشات الساكنية

عدد الساكن (ألف نمسة)	
مناطق حرضية

العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)	
ساكن الواليات الساحلية (باملليون) (*)
مناطق حرضية
ملحوظة )*( :أنشئت حمافظة مانوبا سنة  2000و اكنت قبل ذلك جزء من حمافظة عريانا.
املصدر INS :ـ 2012
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•ترشيد اسهتالك الطاقة وتعزيز موارد الطاقة
اجلديدة واملتجددة؛
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•زيادة القدرة عىل التكيف مع التغريات املناخية؛

القطاعات الرئيسية اليت تهسم يف االقتصاد التونيس يه:

•تعزيز جممتع املعرفة؛

الفالحة والصيد البحري

•تكيف احلمك الرشيد من أجل حتسني التمنية املستدامة؛
األهداف العامة اليت اعتمُ دت جكزء من برناجم العمل
االسرتاتيجي  SAPيه:
• جيب حبلول عام  2025أن تكون نفايات املرافق
الصناعية املنبعثة من مصادر ثابتة واالنبعاثات اليت
تنطلق يف اجلو يف حدود منطقة الربوتوكول ملزتمة
بأحاكم الربوتوكول وباألحاكم الوطنية والدولية األخرى
املتفق علهيا؛
•جيب خالل عرش سنوات إحداث ختفيض بنسبة  %50يف
نفايات وانبعاثات وترصيفات املواد السامة الثابتة املنطلقة
من املرافق الصناعية واليت ميكن أن ترتامك يف احمليط
احليوي؛
•جيب خالل عرش سنوات إحداث ختفيض
بنسبة  %50يف نفايات وانبعاثات وترصيفات
املواد امللوثة من املرافق الصناعية عند "النقاط
الساخنة"(املناطق اليت ترتفع هبا نسبة امللوثات)
واملناطق الصعبة.
مكا وضع برناجم العمل االسرتاتيجي  SAPأهدافا تمكيلية
متوسطة األجل أكرث حتديدا.و فميا يىل نورد املعامل الرئيسية
لتنفيذ خطط العمل الوطنية:
• :2003سنة اإلطالق لوضع برناجم خط األساس للك
هدف من أهداف برناجم العمل االسرتاتيجي؛
• :2010بداية فرتة ختفيض نسبة  %50؛
• :2025سنة االلزتام يف لك املخلفات وامللوثات بأحاكم
الربوتوكول املتعلق بالتلوث من مصادر وأنشطة برية
(.)1999
االقتصاد
هشد االقتصاد التونيس منوا مستداما بنسبة  %4.2يف
املتوسط خالل الفرتة من سنة  2000إىل سنة  2010ورمغ
ذلك حدث تراجع بنسبة  %1.9ىف سنة  2011بسبب
االحاجتاجات االجمتاعية اليت عرفهتا تونس عىل إثر قيام
الثورة.
بلغ الناجت احمليل اإلمجايل (بسعر السوق عام )2010
 63 540.2مليون دينار تونيس أي مبعدل  6024.4دينار
تونيس للك خشص.

تغيط األرايض الزراعية املنتجة وأرايض املرايع
والغابات  9مليون هكتار .ويلعب قطاع الزراعة
دورًا اسرتاتيجيًا يف التمنية الوطنية إذ انه
مسوئل عن  %8من الناجت احمليل اإلمجايل (سنة
 2010باألسعار اجلارية وباألسعار الثابتة) مكا
انه مسوئل عن تشغيل  %17.7من القوى العاملة
يف البالد ،وتغيط األرايض الزراعية  5مليون
هكتار.
الصناعة

تهسم الصناعة بنسبة  %31.1من الناجت احمليل
اإلمجايل (سنة  )2010مبا يف ذلك الصناعات غري
التحويلية أي التعدين والطاقة (وتمشل الكهرباء والغاز)
واملياه والتشييد واهلندسة املدنية .ومتثل الصناعات
التحويلية وحدها  %18.4من الناجت احمليل اإلمجايل
(سنة  2010باألسعار اجلارية) ويه بذلك حتتل ماكنة
مهمة يف االقتصاد الوطين.
النقل

يهسم النقل بنسبة  %9من الناجت احمليل اإلمجايل
(سنة  2010باألسعار اجلارية) وقد هشدت مرافق
النقل مؤخرًا توسعًا ملحوظًا .وتوجد يف تونس
 9مطارات و  7موانئ جتارية وحمطة محتيل نفط
وشبكة من الطرق الربية طوهلا  20 000مك وطرق
رسيعة طوهلا  370مك وخطوط سكك حديد طوهلا
 2 256مك .وتزتايد معدالت اإلنتقال بواسطة
وسائل النقل العام زيادة رسيعة وخاصة يف أكرب
ثالث مدن (تونس وسوسة وصفاقس) بيمنا ترتاوح
نسبة وسائل النقل اخلاصة بني  %60و .%70
وقد اخنفض عدد املسافرين بني املراكز الساكنية
بوسائل النقل العام من  )1985( %27إىل %16
(.)2007
السياحة

يلعب هذا القطاع دورًا رئيسيًا يف االقتصاد التونيس
إذ ميثل  %7من الناجت احمليل اإلمجايل ويغيط
حوايل  %51من جعز املزيان التجاري (.)2008
وتعد تونس من أمه املقاصد السياحية يف جنوب
املتوسط .وقد اتسع نشاط هذا القطاع اتساعا كبريًا
وخاصة عىل طول الساحل .مكا ان السياحة من أكرث
قطاعات البالد ديناميكية ,إال أهنا تتعرض للرتاجع
يف الوقت الراهن نتيجة للظروف الصعبة اليت متر
هبا تونس.
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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املوضوعات ذات األولوية في مبادرة أفق 2020

اهلدف من هذا اجلزء هو عرض املوضوعات املشرتكة اليت حددهتا
مبادرة أفق  2020والبلدان املعنية كأولويات ويه :املخلفات احلرضية،
واملياه ،وامللوثات الصناعية.

اخلريطة أ 2.6

برناجم إنشاء مدافن حصية ختضع للرقابة

املخلفات احلرضية
أدت الزيادة الساكنية وحتسن ظروف املعيشة والتوسع
احلرضي إىل زيادة مشالك الترصف يف املخلقات الصلبة
وخباصة معليات مجع املخلفات والتخلص مهنا .حيث يوجد
يف تونس  66مصبًا حصيًا أغلهبا غري خاضع للرقابة .وقد
بلغ جحم املخلفات املزنلية 2.2مليون طن يف سنة 2007
ونظرًا هلذه الزيادة الساكنية مبعدل  %1.1سنويًا فإن
اإلنتاج السنوى لملخلفات املزنلية قد يصل إىل  4.4طنا
حبلول .2020
خيتلف إنتاج الفرد من املخلفات باختالف البيئة ويرتاوح من
 0.10لكغ/يوم/فرد إىل  0.25لكغ/يوم/فرد (يف املناطق الريفية)
ومن  0.65لكغ/يوم/فرد إىل  0.85لكغ/يوم/فرد (يف املناطق
احلرضية).وقد حققت تونس مستويات أداء جيدة يف الترصف يف
املخلقات املزنلية بوضع سياسة لتعممي مواقع املصبات الصحية
اخلاضعة للرقابة ( )PRONAGDES, 1993والعمل عىل
إعادة تأهيل وإغالق  400املصبات غري خاضع للرقابة ،ومت حىت
اآلن إعادة تأهيل أكرث من  130مصبا .وتقدر سعة املصبات
الصحية حبوايل  1 765 000طن/سنة أي بنسبة  %78من
إمجايل إنتاج املخلفات املزنلية .وجيري حاليا العمل عىل زيادة
طاقة هذه املواقع الستيعاب  110 000طن/سنة أخرى .ويمت حاليا
دفن مجيع املخلفات الصلبة اليت تنتجها مدينة تونس وجماز الباب
وسليانة وباجة وجندوبة.

اجلدول أ2.6

إنتاج املخلفات املزنلية سنة2007
2007

إنتاج املخلفات املزنلية
املصدرhttp://www.anged.nat.tn :
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ومع ذلك يوجد نقص يف اإلجراءات الصحية املناسبة مثل التغطية
بالرتاب ومعاجلة الرحش حىت يف املدافن الصحية اليت ختضع للرقابة ,
وهذا يعين أن مثل هذه املواقع تشلك مصادر للتلوث .يمت حاليًا تشغيل
 10مدافن حصية ختضع للرقابة ,وهناك خطة لتشغيل  10مصبات
حصية أخرى إضافة إىل  4بصدد االجناز ،مكا يوجد  44مركزا
للتحويل.
تقوم البلديات ومقاولوها جبمع املخلفات من مصادر إنتاجها
وتنقلها إىل مراكز التحويل .وتغيط هذه اخلدمة حوايل

ملحق  :6تونس

 %85من املناطق احلرضية إال أن التغطية يف املناطق الريفية
مشتتة.
وقد زادت مكية املخلفات اليت يمت إلقاؤها يف املدافن الصحية
من  1.5مليون طن يف سنة  2009إىل  1.69مليون طن يف سنة
 .2010مث اخنفضت إىل  1مليون طن سنة  .2011ويرجع هذا
االخنفاض إىل اإلرضابات االجمتاعية اليت عرفهتا تونس بعد 14
جانيف .2011
وهناك مكيات أخرى من املخلفات اليت يمت إلقاؤها يف
مصبات مقامة غري خاضعة للرقابة تتكون من خملفات مزنلية
ونفايات صناعية وطبية (يقدر جحمها حبوايل  18 000طن/
سنة) ويمت التخلص مهنا خمتلطة مع املخلفات البلدية .وتعوق
االعرتاضات عىل إنشاء مصبات القاممة بالقرب من املراكز
احلرضية معلية الترصف يف املخلفات وإعادة تدويرها ،وقد
تضاعفت أعداد مواقع املصبات الصحية اليت ال ختضع
للرقابة وخاصة بعد قيام الثورة.
وقد توقف العمل منذ قيام الثورة يف واحد من املواقع األربعة
اليت جيري إنشاؤهابسبب إعرتاضات الساكن احملليني عىل
إنشائه .والواقع نقطة الضعف الرئيسية املتعلقة بالترصف يف
املخلفات املزنلية يه اخنفاض مستوى الفرز يف املنبع واخنفاض
مستوى التخلص من املخلفات و التدوير (عىل الرمغ من األرباح
احملمتلة) وإطالة مدة استخدام خزانات النفايات .وال تتجاوز
نسبة استخدام المكر إلنتاج المساد  %0.5رمغ أن حمتوى
املواد العضوية يف املخلفات يصل إىل .%65
ان حتويل املخلفات العضوية إىل ميثان إلنتاج الكهرباء ليس
معليا ،وما تزال منظومة الترصف يف البطاريات املستعملة غري
متطورة .يف  1998مت إعداد نظام لتجميع مواد التعبئة وخملفات
البالستيك ECOLEFإال أن معلية امجلع اكنت غري منمظة ،مثلها
مكثل بقية القطاعات (أي تدوير اإلطارات واملعادن) وتفتقر إىل
سيطرة السلطات العامة ومراقبهتا املنتمظة.
ومن املربجم أن تعمل مراكز الفرز يف مدينىت تونس وسوسة هبدف
حتديث البنية التحتية للترصف يف املخلفات الصلبة يف هاتني املدينتني.
اال ان مجع املخلفات يعترب معلية صعبة بالنسبة للبلديات حيث تسهتلك
حوايل  %30من مزيانياهتا ( )SWEEP-Net, 2010وحىت فرض
رضائب حملية  -وهو أمر صعب يف الوقت احلايل  -ال يقدم للبلدية
عائدا يغيط تلكفة إدارة املخلفات .مكا ان مسامهة القطاع اخلاص
مل تكن فعالة بالنسبة لعملية التجميع حيث يمشل هذا القطاع رشاكت
منمظة جيدة التجهزي توفر خدمات متكن من تلبية احتياجات التجميع
وأخرى غري قادرة عىل أداء اخلدمة بشلك جيد.
ويعترب تقدمي الدمع للبلديات ليك تطور أداء دورها يف الترصف
يف املخلفات من أولويات اإلسرتاتيجية احلالية (الربناجم الوطين
املتاكمل إلدارة املخلفات )PRONGIDD 2007-2016

معدالت مجع املخلفات املزنلية فميا بني 2007
و2011
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الشلك أ 2.6

مكية املخلفات اليت يمت تفريغها يف مواقع
املدافن الصحية اخلاضعة للرقابة
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مكونات املخلفات املزنلية واملخلفات املامثلة
سنة 2007
معادن
%4

مواد أخرى غري عضوية
%5

بالستيك
%11

منسوجات
%2

ورق وكرتون
%10

مواد عضوية
%68
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ويعترب البدء يف املرشوع التجرييب خلطة الترصف يف املخلفات
البلدية خطوة هامة عىل طريق املستقبل.
تقدم التقارير الوطنية حول الوضعية البيئية معلومات واسعة النطاق
عن قطاع املخلفات الصلبة مكا تقدم بيانات خمتلفة ومفيدة عن
خمتلف األنشطة اليت يمت تنفيذها ،إال أنه جيب العمل عىل سد
النقص يف مجموعة من املؤرشات اليت تبني معدالت التغطية اليت
حتققت مبختلف طرق إدارة املخلفات.
ويقدر جحم املخلفات املزنلية املنقولة من املدن الساحلية إىل مواقع
املصبات الصحية البلدية حبوايل  1.6مليون طن سنويًا حسب
أحدث اإلحصائيات املتاحة يف نطاق إعداد خطة العمل الوطنية سنة
 NAP 2004إال أن هذا الرمق ال يأخذ يف احلسبان خملفات
املستشفيات وخملفات املذاحب والوحدات الصناعية وغريها من
خملفات اإلنشاءات واحلدائق.
يبني اجلدول رمق أ  3.6أدناه نسبة مكيات املخلفات املنتجة يف
الواليات الساحلية اليت تمت معاجلهتا يف مواقع املصبات الصحية
إىل المكيات اليت يمت إنتاجها.
ويبني هذا اجلدول أن  %40فقط من املخلفات املزنلية يمت دفهنا يف
مصبات حصية ختضع للرقابة وأن الـ  %60األخرى يمت التخلص
مهنا يف مواقع ال ختضع للرقابة.

املياه

متكنت تونس بفضل سياسة التمنية يف جمال مياه الرشب
والرصف اليحص من حتقيق أعىل مستويات يف إيصال مياه
الرشب والترصف يف مياه الرصف اليحص يف مشال أفريقيا
والرشق األوسط .ومتثل معاجلة مياه الرصف اليحص وحتسني
نوعية املياه املعاجلة من أمه أولويات الرباجم الوطنية للتمنية
االجمتاعية واالقتصادية.
وقد حجنت السلطات املعنية هبذا القطاع وخاصة الرشكة الوطنية الستغالل
وتوزيع املياه ( )SONEDEوالديوان الوطين للتطهري ( )ONASورشكة
الشلك أ 4.6
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جحم املخلفات اخلاضعة لإلدارة يف املدن الساحلية
جحم املخلفات اليت تنتجها لك حمافظة

جحم املخلفات اليت تمت معاجلهتا يف املدافن الصحية
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مكا يمت التخلص من بعض املخلفات الصلبة يف بيائت حساسة
مثل املجاري املائية أو السباخ أو احملاجر املهملة ذات الرتبة القابلة
لالهنيار أو يف األرايض الزراعية.

اجلدول أ 3.6

النسبة املوئية لملساكن املربوطة بقنوات
الرصف اليحص ( 2004و)2009
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أنمظة مياه الرشب احلرضية يف املدن الساحلية يف 2004
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املصدرONAS 2004 :

استغالل قنال وأنابيب مياه المشال ( )SECADENORيف التعامل مع
هذه األولويات وحتقيق نتاجئ مرضية.

(مهنا حمطات صفاقس وتونس) وذلك بواسطة مشاريع
التوسعة و  /أو إنشاء حمطات جديدة.

يبني اجلدول أ  4.6أن أربع مدن ساحلية كربى حتتاج إىل
توسعة شبكة املياه وزيادة سعة حمطات التنقية وخاصة يف
منطقة تونس (أريانة وبن عروس) ويف مدن مهدية وصفاقس
وقابس وجربة حيث يظل متوسط مستويات خطوط التوصيل
أقل من .%85

هيدف برناجم العمل االسرتاتيجي إىل إدارة مجيع مياه الرصف يف
املنطقة الساحلية حبلول .2025

تتلخص أهداف برناجم العمل االسرتاتيجي ملياه الرصف فميا ييل:
• : 2010حمطة تنقية لملدن اليت يزيد عدد ساكهنا عن
 100 000نمسة؛
• :2025معاجلة مجيع مياه الرصف يف خمتلف أحناء املنطقة
الساحلية.
اكن برناجم العمل االسرتاتيجي ملياه الرصف هيدف يف  2010إىل
إنشاء حمطة تنقية يف لك مدينة من املدن اليت يزيد عدد ساكهنا عن
 100 000نمسة.
وقد حتقق هذا اهلدف بالفعل يف تونس.
ومن أجل االستعداد لتحقيق هدف  2025جيب زيادة سعة
املعاجلة اليت تعترب غري اكفية باسمترار يف حمطات معينة

وقد بدأت تونس العمل يف هذا املرشوع بتصممي وإطالق مشاريع
كربى لملدن الصغرية وحىت يف املناطق الريفية ،وتقوم بتنفيذ مشاريع
للرصف اليحص يف املناطق األكرث كثافة ساكنية بقصد حتسني معدل
وصل املسهتلكني بالشبكة احلرضية ملياه الرشب.
وحيصل مجيع ساكن املناطق احلرضية اآلن عىل مياه الرشب بصفة
مسمترة وأصبح  %92من ساكن الريف حيصلون عىل مياه الرشب
بواسطة الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه ()SONEDE
ومجمعات التمنية الفالحية ( )GIC/GDAإال أن متوسط اسهتالك
مياه الرشب يرتاوح بني  20لرت /يوم /نمسة و  80لرت /يوم /نمسة
يف املناطق الريفية باملقارنة مبتوسط  110لرت /يوم /نمسة يف املناطق
احلرضية (ويرجع التباين يف املتوسط الرييف إىل املسافات اليت حتمت
عىل ساكن املناطق الريفية البعيدة السفر من أجل احلصول عىل مياه
الرشب) (الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه واملرصد التونيس
للبيئة والتمنية املستدامة .)OTEDD 2012
وعالوة عىل ذلك توجد يف تونس شبكة جيدة ملعاجلة مياه
الرصف .فقد اكن الديوان الوطين للتطهري ( )ONASمنذ بعثة
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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•ظروف إدارة اخلدمة( :كرثة حاالت االستغالل املتدين أو
االستغالل املفرط حملطات التنقية ،ونقص املوظفني املخصصني
لصيانة البنية التحتية ،وعدم كفاية أنمظة الرصد والتقيمي،
اخل).؛

سنة  1974القوة الدافعة وراء التقدم امللحوظ يف قطاع إمدادات
املياه حيث مكنت أكرث من  %89من ساكن احلرض (فميا عدا
املناطق اليت يعترب الديوان غري مسوئل عهنا مثل مناطق عدم
التدخل) من التوصيل بالشبكة اليت متتد ملسافة 14 500
كيلومرت (بيانات  )2012مكا أنشئت  111حمطة ملعاجلة املياه
(بيانات سنة.)2011

•أسعار الفواتري منخفضة بدرجة جتعلها ال تكيف لتغطية تلكفة
االستمثار؛

تمشل املناطق اليت تديرها اهليئة مدنا كبرية وأخرى
صغرية ومناطق سكنية تضم لك مهنا أكرث من 4 000
خشص ،ومناطق صناعية ومناطق سياحية ،ويقمي حوايل
 6.5نمسة يف املناطق اليت يديرها الديوان و %60من
إمجايل عدد الساكن (بيانات سنة  )2012عملا بأن عدد
الساكن اكن  10.8مليون نمسة يف نفس السنة.

•غياب التاكمل مع القطاعات األخرى عىل غرار مياه الرصف
الصنايع وإعادة استعامل املياه املعاجلة ألعراض فالحة.
عىل الرمغ من النتاجئ اجليدة اليت حققهتا الديوان الوطين
للتطهري  ONASفال تزال التحديات موجودة .ذلك أن بعض
حمطات التنقية مل تعد قادرة عىل التعامل الرسيع مع مكيات مياه
الرصف اليت تزتايد باسمترار نظرًا للزيادة الساكنية الرسيعة يف
املناطق احلرضية .مكا أن شباكت الرصف اليحص وحمطات
تنقية املياه يف بعض املدن الكربى مثل أريانة وبن عروس يف
منطقة تونس  ،واملهدية وصفاقس وقابس وجربة تتطلب توسعة
حيث تقل نسبة الوصالت مع الشبكة عن  %85ويصل العجز يف
أكرب حمطة للتنقية يف تونس إىل  60 000مرت مكعب يف اليوم.

ونظرا لكون الديوان الوطين للتطهري يدير حمطات من
احملمتل أن تكون ملوثة فإنة خيضع للرقابة من الواكلة
الوطنية محلاية البيئة ANPEاليت وقعت معها اتفاقية
رشاكة (وخيضع لك من الديوان والواكلة إلرشاف وزارة
البيئة) .وتمت معاجلة أكرث من  %90من مياه الرصف اليت
يمت مجتيعها بواسطة الديوان حسب البيانات الرمسية،
ويمت إعادة استعامل أكرث من  %20من املياه املعاجلة .مكا
رشعت اهليئة أيضًا يف إعادة تأهيل خمارج ترصيف مياه
الرصف اليحص يف املناطق السياحية الرئيسية عىل طول
الرشيط الساحيل بقصد محاية البيئة الساحلية.

وجيرى العمل يف توسعة حمطة املعاجلة جنوب صفاقس،
وقد بدأت أمعال توسعة حمطيت شطرانة وجنوب مليان تباعا
سنيت  2008و  ، 2007مكا بدأ العمل يف دراسات اجلدوى
لتوسعة وإعادة تأهيل  19حمطة معاجلة أخرى ،وجيري
حاليا تنفيذ عدد من املشاريع يف مدن متوسطة احلجم مضن
برناجم تقوية منظومة معاجلة مياه الرصف احلرضية .ومع
ذلك ال توجد يف املناطق الريفية إال أنمظة تقليدية للترصيف

ورمغ أن مستويات األداء هذه اليت تعترب عالية عىل
املستوى اإلقليمي ال ختلو من بعض املشالك الكبرية إذا
ما أخذنا بعني االعتبار:

الشلك أ 5.6

جحم مياه الرصف املجمعة واملعاجلة (مليون مرت مكعب)
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مكية املياه اليت مجعهتا شبكة الرصف اليحص العمومية
املصدرhttp://www.onas.nat.tn. :
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مياه الرصف (برئ نافذ  ،)...وتؤدي توسعة حمطات املعاجلة
إىل زيادة إنتاج امحلأة اجلافة .مكا يؤدي النقص يف أمعال
الصيانة والتسوية واإلخفاق يف االلزتام مبعايري املعاجلة يف
اغلب األحيان إىل اخنفاض جودة املياه املعاجلة واخنفاض
إعادة استغالهلا وخاصة بعد قيام الثورة.
أن الضغوط عىل موارد املياه لتلبية الطلب كبرية وخاصة يف
املناطق املروية اليت تسهتلك حوايل  %80من موارد املياه
املتاحة ،حيث ارتفعت املتطلبات إىل  2.7مليار مرت مكعب يف
سنة  2010وأصبحت هذه املوارد تزداد ندرة .ويمت التحمك
يف موارد املياه حاليًا ببناء سلسلة من السدود الكبرية
واحلواجز وحفر اآلبار العميقة واآلبار السطحية .ويمت حاليًا
اسهتالك حوايل  %95تقريبًا من املوارد املائية املتاحة وهذا
يعين وجود هامش صغري لتلبية الزيادة عىل الطلب خالل
السنوات القليلة املقبلة.
لقدأصبح اإلفراط يف استخدام املياه اجلوفية مشلكة تزداد
خطورة (يف اكب-بون ووسط تونس ،اخل ،).وتتعرض املياه غري
املتجددة يف اجلنوب إىل االستغالل املفرط .هذا االستغالل
املفرط أدى إىل زيادة مضاعفة مساحة الواحات خالل 30
عاما حيث زادت األرايض املروية فهيا من  15 000هكتار إىل
 36 000هكتار ،إال أن ذلك قد أدى إىل اخنفاض مستوى املياه
اجلوفية اليت أصبحت موردًا أقل جتددا يفقد ضغطه وجحمه
فضال عن ترسب املياه املاحلة له ( %60من املياه اجلوفية
حتتوي اآلن عىل مكية من امللح تزيد عن  3جرام  /لرت) .وعالوة
عىل ذلك فإن املوارد املائية أصبحت أقل استقرارا يف ضوء
الظروف املناخية اليت ال ميكن التنبؤ هبا واخنفاض مستوى
األداء يف قطاع الري.
املاء هو أغىل املوارد البيئية بالنسبة لتونس .مفصادر املياه
العذبة حمدودة وتزداد ندرة مع عدم وجود أي احمتاالت
لزيادة معدالت االستغالل .وستظل نسبة املياه التقليدية
املتاحة .%95
لقد بدأت عالمات اإلفراط يف استغالل املوارد العميقة
يف الظهور يف عدد من املناطق ،ومن احملمتل أن يهشد
العقد التايل زيادة ملحوظة يف الطلب ليس فقط من حيث
المكية بل وأيضًا من حيث اجلودة ،ومن املتوقع حبلول
 2025أن تكون املشلكة الرئيسية يه نقص املياه .و من
مث أصبحت األولوية اآلن لرتشيد إدارة الطلب عىل املياه
وعىل املوارد ذاهتا.
حبلول سنة  2030ستتضاءل موارد املياه اجلوفية عالية
امللوحة واملياه اجلوفية الساحلية والطبقات الصخرية املائية
غري املتجددة  ،وستتعرض املياه السطحية الخنفاض بنسبة
 %5يف ذات الفرتة ،وسوف تتأثر جودة املياه بارتفاع امللوحة
الناجتة عن ارتفاع الطلب عىل الري وترسب مياه البحر .وسوف

تتأثر الطبقات الصخرية املائية يف اجلنوب بشدة ولو بشلك
غري مبارش نظرًا لزيادة الضغط املرتتب عىل اخنفاض سقوط
األمطار.
اإلنبعاثات الصناعية

هشدت العقود األخرية تمنية صناعية وتنوعًا ملحوظًا .وقد
مشلت اسرتاتيجية سنوات ما بعد االستقالل إنشاء الصناعات
وخاصة الصناعات الثقيلة من أجل إجياد فرص معل ،ومل يكن
ذلك ميثل مشلكة عىل البيئة آنذاك ،إال أننا بعد مرور سنوات
عديدة أصبحنا يف موقف أفضل لتقيمي اآلثار الضارة مجليع
املخلفات الصناعية اليت تنطلق يف اهلواء أو يف البيئة عىل
الصحة وعىل التنوع البيولوىج وعىل الرتبة وعىل االحتيايط
املايئ يف البالد.
إن األنشطة األكرث تلويثا للبيئة يه تلك املتعلقة بالتعدين
وتصنيع الفوسفات ومعادن اإلنشاءات واملنسوجات وتصنيع
املواد الغذائية الزراعية وإنتاج الطاقة ،وترتكز هذه األنشطة
بصفة عامة حول املناطق احلرضية الكبرية (بزنرت وتونس
ومزنل بورقيبة وصفاقس وقفصة والقرصين) وعىل الساحل
حيث يعيش معظم الساكن .وقد أثبتت الدراسات أن التلوث
اجلوي الناجت عن قطاع الكمياويات مسوئل عن زيادة أمراض
القلب واألوعية الدموية واجلهاز التنفيس.مكا أن بعض امللوثات
اليت تطلقها الصناعات الكمياوية مسوئلة عن ظهور أنواع
جديدة من الرسطان.وحيتوي اهلواء يف صفاقس عىل مستويات
عالية من ثاىن أكسيد الكربون  CO2وأكسيد النرتيك NO
وثاين أكسيد النرتوجني  NO2وسلفات اهليدروجني H2S
واهليدروكربونات والغبار.
هذا وقد أصبح الرشيط الساحيل بصفة مزتايدة أرضا
إللقاء املخلفات اليت حتتوي عىل هذه املواد .ولعل أكرب مثال
عىل ذلك هو التخلص من الفسفوجيبس املتخلف عن تصنيع
الفوسفات يف قابس وصفاقس وهو مادة شديدة اخلطورة عىل
احليوانات البحرية واملياه اجلوفية .وينتج قطاع النسيج سنويًا
مائت األلوف من األمتار املكعبة من املخلفات السائلة اليت يمت
التخلص من بعضها يف جماري األهنار .وتبلغ النسبة املوئية
للرشاكت العاملة يف هذا القطاع اليت لدهيا حمطات معاجلة
اولية ملخلفاهتا  %5فقط .وقد مت إجراء دراسات فنية محلاية
الساحل عاما بعد عام إال أن نتاجئها ال تُنفذ ,بيمنا تعرتض
الصناعة عىل متويل التدابري اليت تويص هبا هذه الدراسات.
وهناك مثال آخر وهو املخلفات السائلة من تصنيع زيت الزيتون
(مادة املرجني) حيث يمت التخلص من آالف األطنان من هذه
السوائل اليت ترض الرتبة واألهنار واملياه اجلوفية إذا مت
التخلص مهنا دون معاجلة مسبقة.
ميثل الربناجم الوطين للرصد املتقدم جلودة البيئة البحرية جزءا
من برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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برنامج تونس لتقيمي ومكافحة التلوث البحري في البحر املتوسط
)(MED POL

(ُ .)MED POLأطلق الربناجم الوطين سنة  1981وهو
يشمتل عىل مراقبة مصادر التلوث الربية والنقاط الساخنة(
شديدة التلوث أي مصبات األهنار وحمطات التنقية الساحلية)
وااللزتام باملعايري يف استخدام املياه املخصصة للسباحة،
وحتليل املناطق الساحلية ،واملراقبة احليوية ،ورصد االجتاهات
وإجراءات الدمع.

يمشل هذا التقرير بيانات من لك من:
•املعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيات البحرية ()INSTM
بشأن مراقبة املعادن الثقيلة (الرواسب والاكئنات احلية) يف
حمطات معينة؛

اجلهة املنسقة للربناجم الوطين للرصد املتقدم جلودة البيئة البحرية
يه الواكلة الوطنية محلاية البيئة.ANPEونورد فميا ييل املؤسسات
املتعاونة مع برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط
(:)MED POL

•الواكلة الوطنية محلاية البيئة  / ANPEخدمة مراقبة جودة
املياه بشأن مراقبة جودة املياه يف البيائت الساحلية (الوديان
والبحريات الضحلة والسباخ).
رصد االجتاهات وامللوثات الكمييائية يف الرواسب والاكئنات احلية

•املعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيات البحرية ()INSTM؛

تمشل مهمة املعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيات البحرية
( )INSTMمضن برناجم تقيمي وماكحفة التلوث البحري يف
البحر املتوسط ( )MED POLرصد الرواسب والاكئنات البحرية
التالية عىل طول شاطئ تونس:

•إدارة الصحة العامة وامحلاية البيئية (.)DHMPE

الشلك أ 6.6

•إدارة الصحة العامة وامحلاية البيئية ( .)DHMPEبشأن
مراقبة االلزتام يف اجلزء املخصص للسباحة؛

جودة البيئة البحرية :إمجايل الفوسفور (ميكرومول  /لرت) 2012 - 2003
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اكنت النتاجئ عىل نفس املستوى منذ  2007وما بعدها .واحلقيقة
3
أن تركزيات اللكوروفيل ا ( )Chl aاكنت أقل من  6جم /م
يف مجيع احملطات بيمنا جسلت حمطة بزنرت أعىل تركزي وهو
 3.012جم /م.3

•املعادن الثقيلة مثل الاكدميوم ( )Cdوالرصاص ( )Pbوالزئبق
(.)Hg
•إمجايل اهليدروكربونات (.)THCs
•مبيدات اآلفات ( LINDو الدرين ( )ALDوداي ،دايلكورو-
ديفينيل -تراي لكوريثيزن (د.د.ت) Die, dichloro
 )-diphenyl-trichloroethanes (DDTsو هيكسا لكورو
سايلكوهيكسيزن )hexachloro-cyclohexanes) HCHs
و هيكسالكوروبزنين  )hexachlorobenzene) HCBو دلتا
هيكسا لكورو سايلكوهيكسني ))cyclohexanes (HCHs؛

حتليل إمجايل اهليدروكربونات
عىل مستوى الرواسب

يبني اجلدول أ  :5.6نتاجئ إمجايل اهليدروكربونات ()TH
مقاسة بـ  )grams/gram (μgram/g 10-6عىل مستوى
الرواسب من سنة  2007إىل سنة .2012

•التأثريات البيولوجية ().Met, Cat, etc

وقد حدث اخنفاض عند نقطة مزنل مجيل ( )B3يف
سنة  2012مقارنة بالسنوات السابقة مكا حدثت زيادة
طفيفة عند شطرانة ومليان باملقارنة بقمي سنة .2010

•املعايري اهليدروليكية واألوقيانوغرافية لملياه (  Tو الكربيت
( )Sوثاين أكجسني ( )O2والنرتوجني ( )Nوالفسفور ()P
واللكوروفيل ا (.))Chl a
اكنت النتاجئ عىل مدى العقود الثالثة املاضية عىل نفس املستوى من
االرتفاع ،واكنت أعىل قمية ويه  8.605ميكرومول  /لرت (8.605
 )μmol/lيف مصب وادي مليان.
والتزال تركزيات النرتوجني يف حمطات صفاقس وبزنرت عالية يف
سنة  2012مقارنة بسنة  2010إال أن أعىل قمية ويه 39.647
ميكرومول  /لرت اكنت يف انبعاثات حبرية بزنرت وقد جسلت زيادة
خالل سنة  2011يف نفس احملطة ،إال أن تركزيات  2010و 2012
تعترب منخفضة باملقارنة بالسنوات السابقة.
الشلك أ 7.6

يف يونيو  2009ويف سياق مراجعة وحتديث معايري امحلاية
البيئية التونسية مت اقرتاح ترتيب لدرجة جودة الرواسب ,وحددت
مسودة الرتتيب مستويني مرجعيني إلمجايل اهليدروكربونات
األروماتية متعددة احللقات ( )PAHsيف حالة جودة الرواسب
البحرية ومها  QSDM1و  QSDM2أي ما ياكفئ
عىل التوايل  17جم /جكم و  9.6جم  /جكم من إمجايل
اهليدروكربونات األروماتية متعددة احللقات ( )PAHsيف
الكيلوجرام من الرواسب.

تركزي إمجايل النرتوجني (( )TNميكرومول  /لرت) 2012 - 2003
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جودة البيئة البحرية :اللكورفيل أ ( )Chl aجمم  /مرت مكعب2012 - 2004 ،

الشلك أ 8.6
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نتاجئ رصد إمجايل اهليدروكربونات ( )THيف الرواسب مقاسة بـ ( )μgram/gمن  2007إىل 2012

احملطة

2007

2010

2011

2012

-

0.00193

2008

2009

 :T2قناة تونس املالحية

0.658

-

0.005

-

 :S3Aمصب وادي مليان

1.27

0.027

0.029

0.00149

-

 :CHOUمصب شطرانة

0.685

0.064

0.017

0.00536

-

0.00703

 :B3حبرية بزرت – مزنل مجيل

0.583

0.1578

0.01

0.12179

-

0.00772

 :B1حبرية بزرت

-

-

0.005

-

-

-

إمجايل تركزي اهليدروكربون األرومايت متعدد احللقات ()PAH
أقل من املستوى األدىن ( 1.7جمم  /جكم) ويتكون إمجايل
اهليدروكربونات األروماتية متعددة احللقات ( )PAHsمن  6مركبات
يه :فلورانثني وبيزنول [ ]bفلورانثني benzo[b]fluoranthene
 ،)(B[b]Fوبزنول[ ]kفلورانثني benzo[k] fluoranthene
 ، )(B[k]Fوبيزنول  ، ]benzo[aوبايرين ]pyrene (B[a
 ،)Pوبزنول[]ghiبرييلني  ، benzo-[ghi]peryleneوإيندينول
[ ]1.2.3cdبايرين .)indeno[1,2,3cd]pyrene (IP
عىل مستويات الاكئنات البحرية احلية (لك األنجسة النامعة)

ال توجد بيانات متاحة متعلقة بإمجايل اهليدروكربونات يف سنة
.2012
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حتليل املعادن الثقيلة
عىل مستوى الرواسب

مل تكن هناك نتاجئ عىل احملطتني  T2و  B1يف سنة 2012
بيمنا جسلت احملطة  B3أعىل الرتكزيات إال أهنا ال تزال أقل
من عتبة احلد األدىن ( QSDM1 = 1.2جمم  ،جكم) املقرتح
يف مسودة الرتتيبات املتعلقة جبودة الرواسب (واليت سبقت
اإلشارة إلهيا أعاله).

ملحق  :6تونس

الاكدميوم يف الرواسب 2012 - 2003

الشلك أ 9.6
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الرصاص يف الرواسب 2012 - 2003
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جسلت حمطة مزنل مجيل ( B3: 397.907جمم  /جكم)
مستوى أعىل من عتبة احلد األقىص (QSDM2 = 51.6
جمم ،جكم) املقرتح يف مسودة الرتتيبات املتعلقة جبودة
الرواسب .جسلت احملطتان األخريان اللتان تتوافر عهنام
بيانات وجود تلوث للرواسب بالرصاص بنسبة تزيد قليال
عن عتبة احلد األدىن ( QSDM1 = 20.9جمم  ،جكم)
املقرتح يف مسودة الرتتيبات املتعلقة جبودة الرواسب وذلك
يف ( S3Aمصب مليان) وتزيد عن  QSDM1عند مصب
شطرانة.

هذه النتاجئ تشبه النتاجئ املجسلة يف قراءات سنة  2011لنفس الفرتة
ومن مث فهي متثل استقرارا يف الباراميرتات رمغ الفيضان يف هذه
املنطقة.

الزئبق

وادي مليان

مل نمتكن من حتليل مستويات الزئبق ألن جهاز حتليل الزئبق
املستخدم منذ  1992قد توقف عن العمل و مت تقدمي طلب
لرشاء جهاز جديد.
يوىص باحلصول عىل قراءات دقيقة للتأكد من تركزيات املعادن
الصلبة يف الرواسب.
مراقبة جودة املياه السطحية

الواكلة الوطنية محلاية البيئة  ANPEيه اجلهة املسوئلة عن
هذه املهمة .إال أنه يف سياق مراجعة املعايري البيئية التونسية
مت اقرتاح معيار جلودة املياه السطحية للمتكني من مقارنة
النتاجئ اليت يمت احلصول علهيا.
النتاجئ

فميا ييل املالحظات املتعلقة بتفسري البيانات.
وادي مدجردة
•ترتاوح نسبة امللوحة عند نقاط العينات عىل طول جمرى
مدجردة الرئييس بني  0.34جرام  /لرت و  3.63جرام
 /لرت وتزداد قليال لكام اجتهنا حنو املصب بسبب
تأثري روافد معينة .وتتغري درجة امللوحة من تلك النقطة
وما بعدها ،ويتوقف لك يشء عىل املياه املنرصفة من
سد سيدي سامل .وفميا يتعلق بنسبة ملوحة الروافد،
فتوجد تدفقات من املياه املاحلة نسبيًا من الضفة الميىن
وتدفقات من املياه العذبة من الضفة اليرسى (من وادي
بوهردمة وباجة وكساب).
• األكجسني الكمييايئ املمتص CODاملُقاس من جمرى
جمردة الرئييس أقل من  30جمم أكجسني  /لرت .ومن
ناحية أخرى ،فيف حالة الروافد مت تجسيل مستويات
عالية جدا من األكجسني الكمييايئ املمتص CODيف
قراءات أكتوبر عىل مستوى وادي اكسب ( 102جمم
أكجسني  /لرت) ووادي باجة ( 3 680جمم أكجسني /
لرت).
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•ترتاوح الرتكزيات الفسفورية يف حوض وادي جمردة من 0.1
جمم  /لرت و  1.3جمم  /لرت يف املجرى املايئ الرئييس إىل
 0.2جمم  /لرت و  26.6جمم  /لرت يف الروافد وتوجد أعىل
القمي عىل مستوى وادي بيجا الذي يستقبل خملفات املواد
الغذائية الزراعية.

•امللوحة املجسلة عند مستوى وادي مليان تفوق  2جرام  /لرت و
 4جرام  /لرت عىل مستوى نقطة حمامدية .وترجع هذه الزيادة
إىل دخول مياه ماحلة عن طريق رافد جبل األوسط تزيد
ملوحهتا عن  10جرام  /لرت.
•لوحظت زيادة يف الرتكزيات الفسفورية من أعىل
املجرى إىل أدناه يف وادي مليان تصل إىل  4.9جمم
 /لرت عند مستوى منطقة جبل األوسط .ومكا هو احلال
مع النرتات ،ترجع هذه الزيادة إىل طبيعة املخلفات
الصادرة من صناعات املواد الغذائية الزراعية يف
حمافظة بن عروس.
وادي الباي
•ترتاوح معدالت الفسفور  pHيف حوض رصف وادي الباي
بني  7و  ،8.5وقد جسلت أعىل قراءة عند مستوى وادي
الطاحونة وحيمتل أن يكون ذلك راجع إىل املخلفات الصناعية
املوجودة والناجتة عىل وجه اخلصوص من مدابغ اجللود يف
مدينة قرنبالية.
•تراوحت نسبة امللوحة يف مياه أودية حوض رصف الباي
بني  1.4جمم  /لرت و  1.8جمم  /لرت يف مايو سنة .2012
واكنت أكرث املخلفات ملوحة يه خملفات مدابغ اجللود من
منطقة قرنبالية.
•تمتزي مياه أودية الطاحونة والباي وميليه (قرية بيل)
حبمولهتا العضوية املرتفعة اليت ترجع إىل املخلفات
السائلة اليت تلىق يف هذه البيئة ومياه املجاري املعاجلة
أو غري املعاجلة ،وخملفات املدابغ وخملفات مصانع الورق
واملنطقة الصناعية .وقد زادت نسبة األكجسني الكمييايئ
املمتص CODيف عدد من احلاالت عن  1000جمم
أكسوجني  /لرت.
•نسبة األكجسني البيولويج املمتص  BOD5يف حوض وادي
الباي مرتفعه جدا وتزيد عن  100جمم أكجسني  /لرت يف
عدد من احلاالت.
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حبرية بزرت
•بلغت قمي الفسفور  pHاملجسلة  ،8.5واحلقيقة أهنا تراوحت
بني  8.4و.8.6
•قمي الريدوكس احملمتل مستقرة عند mV 80 -
تقريبًا.
•معدل امللوحة مرتفعة عند مستوى البحرية وترتاوح بني 35
جرام  /لرت و 39جرام  /لرت ،وميكن تفسري ذلك بطبيعة البيئة
املغلقة وبالتايل ارتفاع ملوحة املياه.
•أما بالنسبة للنرتات فإن تركزيات أورثو فوسفات
 orthophosphatesاملجسلة اكنت مرتفعة يف
نقاط العينة عند مستوى وادي الزيب اليت أظهرت أن
هاتني البيئتني تتعرضان لضغط التلوث (باملغذيات)
االمر الذي يؤدي إىل زيادة تركزيات النرتات واألورثو
فوسفات .جسلت نقاط أخرى تركزيات اقل من  1جمم
 /لرت فميا عدا النقطة املتطابقة مع  I.M.Mبورقيبة
حيث وصلت تركزيات األورثو فوسفات إىل حوايل 5
جمم  /لرت.
حبرية غار امللح
•قمي الفسفور  pHاملجسلة يف غار امللح مستقرة وترتاوح بني
 8.2و .8.6
•قمي الريدوكس احملمتل املجسلة ثابتة وتشري إىل وجود
تذبذب ملحوظ يرتاوح بني  45 -و  .13 -القمي املجسلة
عند مستوى البحرية منخفضة نسبيًا وترتاوح بني – 80
و  180 -ويه تصور بوضوح الغياب امللحوظ لألكجسة
يف البحرية.
•املوصلية املجسلة مرتفعة جدا عند النقاط عىل شاطئ البحرية
وخاصة عند النقطة .P1
•امللوحة عند النقاط من  P1إىل  P6مرتفعة جدا
وتصل إىل  38جمم  /لرت ويرجع ذلك إىل طبيعة
البيئة.
•القمي املجسلة عند مستوى البحرية أعىل من املعدل احملدد بـ
 0.5جمم  /لرت.
•تتأثر منطقة عتيق الصناعية كذلك بالتلوث العضوي.
األكجسني الكمييايئ املمتص املقاس عند هذه النقطة
يساوي  349جمم أكجسني  /لرت وهو أعىل من الرمق
القيايس.

مراقبة اجلودة امليكروبيولوجية ملياه شواطئ السباحة

الرقابة الصحية عىل مياه السباحة (مثل ساحل البحر
وأحواض السباحة) من األنشطة املنتمظة املسمترة اليت
تضطلع هبا وزارة الصحة .ويلىق رصد املؤرشات الصحية
كثريا من االهمتام ذلك أن املياه قد تكون ناقلة للجراثمي وسببًا
يف انتقال األمراض املعدية.
ويف سياق برناجم تقيمي ماكحفة التلوث البحري يف البحر املتوسط
( )MED POLتقوم خمتربات إدارة الصحة العامة وامحلاية البيئية
مبعهد باستور يف تونس برصد مياه شواطئ السباحة عىل طول
الساحل التونيس.
وقد اخنفضت مساحة مياه السباحة "اجليدة" بنسبة  %17بيمنا
زادت املساحة اليت "جيب مراقبهتا" بنسبة .%13
وفميا ييل نورد النقاط اليت لوحظت عىل أساس النتاجئ اليت قدمهتا
املؤسسات العاملة يف الرصد املسمتر جلودة البيئة البحرية وكذلك
املعلومات اليت قدمهتا املختربات املتنقلة للواكلة الوطنية محلاية البيئة
ANPE
•سجُ ل حتسن ملحوظ جدا سنة  2010يف مجيع احملطات
(احملطات املرجعية وحمطات "النقاط الساخنة") ليس فقط يف
إمجايل النرتوجني بل وأيضًا يف إمجايل الفسفور.
•بالنسبة لللكوروفيل ا ( )Chl aاكنت النتاجئ بنفس الدرجة
من األمهية يف سنة  2007وما بعدها ،واحلقيقة أن تركزيات
اللكوروفيل ا ( )Chl aأقل من  5جمم  /م 3يف مجيع احملطات.
•إمجايل اهليدروكربونات يف الرواسب اكن بنفس القمي املجسلة
يف السنوات السابقة.
•مجيع الرتكزيات الثنني من املعادن النذرة ومها الاكدميوم
( )Cdوالرصاص ( )Pbيف الرواسب اكنت أقل من املستوى
األدىن احملدد يف مسودة التدابري ،واكنت تركزيات سنىت
 2009و  2010عىل وجه اخلصوص بنفس الدرجة باستثناء
حمطة مزنل مجيل اليت جتاوزت عتبة احلد األقىص.
•مل يمت حتليل املعادن النذرة يف الاكئنات احلية نظرًا لنقص
العينات.
•يف حالة املياه القارية اكن االستنتاج الرئييس مكا ييل:
 -لوحظ حتسن يف نتاجئ وادي مدجردة فميايتعلق بااللزتام مبرشوع ( )NQEلسنة
 2009جلودة املياه السطحية وخاصة فميا
يتعلق بباروميرتات األكجسني املذاب (اجلودة
املسهتدفة 6 :جمم أكجسني  /لرت) واألكجسني
الكمييايئ املمتص (اجلودة املسهتدفة:
 30جمم أكجسني  /لرت) .مت جتاوز األكجسني
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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اجلدول أ 6.6
السنة
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

التقيمي اللكي ملياه السباحة خالل الست سنوات املاضية

جيد جدا

جيد

مقبول

حيتاج مراقبة

رديء

رديء جدا

% 40

% 16

%6

% 24

%7

%7

% 62

% 24

% 44

% 13

%7

% 26

% 64

% 26

% 50

% 11

%6

% 23

% 67

% 23

% 47

% 11

%4

% 24

% 62

% 24

% 48

% 10

%3

% 27

% 61

% 27

% 68

% 18

%1

% 10

% 87

% 10

% 57

% 11

%2

% 23

% 70

% 23

الكمييايئ املمتص يف النقطة قبل بيجا STEP
والنقطة اليت بعدها.
 -أصبح هنر جمردة  -بفضل أمهيته مكجرىمايئ رئييس ودامئ  -موضع مرشوع
منوذيج هيدف إىل ربط مصادر التلوث يف
حوض الرصف مع الوضع اإلمجايل للحوض
بالتأثريات املرتامكة ملصادر التلوث املختلفة.
وقد بدأ تنفيذ هذا املرشوع يف النصف الثاين
من سنة .2012
 -تمتزي نقاط رصد معينة يف وادي مليان وواديالباي بارتفاع األكجسني الكمييايئ املمتص وهذا
يؤكد وجود نتيجة سيئة ميكن إرجاعها إىل النشاط
البرشي املكثف.
 -متثل املواد املغذية واألكجسني الكمييايئ املمتصأمه املشالك بالنسبة لملساحات املائية املمتدة
والسباخ.
•يف حالة مياه السباحة اكن هناك تغيري رئييس واحد
ملحوظ بشدة :فقد تراوح تصنيف  %70من نقاط الرصد
يف سنة  2012بني "جيد جدا" و "مقبول" باملقارنة بـ
 %61يف سنة  ،2010ومع ذلك ال بد من االسمترار يف
متابعة الوضع.
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% 14
%6

%4
% 10

%7

%3
% 10

% 11

%3
% 14

%8

%4
% 12

%1

%2
%3

%4

%3
%7

صناديق إزالة التلوث

متثل التدابري العالجية مكونًا رئيسيًا من سياسة الدولة
فميا يتعلق مباكحفة التلوث جبميع أشاكله وخاصة التلوث
الصنايع ملا هلذا التلوث من تأثري سليب مبارش عىل املوارد
الطبيعية وعىل جودة احلياة والصحة ملختلف مكونات النظام
اإليكولويج.
ولتحقيق التوازن بني رضوريات امحلاية البيئية ورضوريات
التمنية أنشأت الواكلة الوطنية محلاية البيئة صندوق إزالة التلوث
( )FODEPسنة  ،1992وهو آلية مالية مهمة مت متصمميها
ملساعدة الصناعة عىل حتقيق أهداف خفض التلوث املايئ
واجلوي.
ويقدم الصندوق الدمع للرشاكت املتخصصة يف مجع املخلفات
وتدويرها مكا يقدمه أيضًا لملشاريع الصناعية اليت هتدف إىل
استخدام التكنولوجيات النظيفة.
وقد شارك صندوق إزالة التلوث حىت أواخر سنة  2013يف
متويل  510مرشوعا مرتبطا بإزالة التلوث ومجع املخلفات
وتدويرها ويف مشاريع تقوم عىل التكنولوجيات النظيفة تستفيد من
دمع عاملي مببلغ  33 230مليون دينار تونىس (أي بنسبة %20
من االستمثار).
يبني اجلدول أ  7.6توزيع مجيع تدخالت الصندوق طبقًا للقطاع وحىت
 30يونيو :2013
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اجلدول أ 7.6

التوزيع القطايع ملنح صندوق إزالة التلوث واملشاريع املستفيدة حىت  30يونيو ( 2013مباليني الدينارات
التونسية)

القطاع

النسيج ودباغة اجللود
الصناعات الغذائية الزراعية
الصناعات املياكنيكية والكهربائية

عدد الرشاكت

املنحة

47

1 242

112

4 747

34

696

66

4 876

مجع وتدوير املخلفات

183

18 229

الصناعات الكمييائية

62

3 332

صناعات متنوعة

06

108

510

33 230

مواد البناء

اإلمجاىل

مستقبل صندوق إزالة التلوثFODEP
من أجل بث روح جديدة يف أنشطة الصندوق وتوسيع
نطاق تدخالته ليس فقط من حيث المك بل وأيضًا من
حيث الكيف صدر املرسوم رمق  2636بتارخي 24
سبمترب  2005املعدل واملمكل لملرسوم رمق 2120
بشأن رشوط وأحاكم تدخل الصندوق .وقد اتسع نطاق
تدخل الصندوق ليمشل مشاريع يف قطاع اخلدمات ويف
القطاع الزرايع باإلضافة إىل الوحدات الصناعية وبذلك
يحمس باستفادة عدد أكرب من املنشآت من املزايا اليت
يقدمها.
سيعمل الصندوق بعد توسيع نطاق معله  -وجكزء من
الربناجم العام لتحديث املنشآت الصناعية  -عىل تجشيع
أحصاب الصناعات عىل استخدام تكنولوجيات نظيفة
وتبين إجراءات تضمن االقتصاد يف استخدام املواد
اخلام والطاقة .سيمت ذلك جكزء من الرؤية العامة للتمنية
املستدامة مع أخذ متطلبات التمنية وكذلك احلاجة إىل
احلفاظ عىل مواردنا الطبيعية وترشيد اسهتالك املواد
اخلام والطاقة بعني االعتبار.
وبالتوازي مع أنشطة صندوق إزالة التلوث ،قدمت
واكلة التمنية الفرنسية تهسيال إئمتانيا آخر مببلغ 40
مليون يورو لمتويل مشاريع إزالة التلوث ومشاريع
إدارة الطاقة.
ويمتزي هذا التهسيل االئمتاين مبا ييل:
•املشاركة يف متويل استمثارات بيئية بنسبة %85؛
•نسبة رحب  %4.5تقريبًا تمشل معوالت البنك؛
•تسديد القرض خالل مدة تصل إىل  12سنة ،مع إعطاء
 3سنوات فرتة مساح؛

•يصل احلد األقىص للقرض إىل  5مليون يورو
(حوايل  9مليون دينار تونيس).
مت منح قرضني يف هذا السياق لمتويل مرشوعني
إلعادة تدوير مادة املرجني املتخلف عن عرص
الزيتون وإلدارة مصبات الصحية اخلاضعة للرقابة،
مببلغ  8.5مليون دينار تونيس تقريبًا.
القضايا البيئية ذات األولوية اليت حددها االستعراض
التخشييص الوطين()BDN

اقرتح االستعراض التخشييص الوطين التصنيف
األويل للقضايا البيئية حسب ترتيب أولوياهتا مع األخذ
بعني االعتبار لك منطقة من مناطق تونس اإلدارية
واألمهية اخلاصة للك قضية بيئية فميا يتعلق باألمن
الغذايئ والصحة العامة واملوارد البحرية والساحلية
وحصة النظام اإليكولويج واملزايا االجمتاعية
واالقتصادية.
امللوثات ومصادر التلوث

مت اقرتاح إعطاء األولوية يف خطط العمل لفحص
القضايا التالية يف مجيع املناطق اإلدارية
الساحلية.
التغريات الطبيعية وتدمري املوئل

جيب إعطاء األولية يف خطط العمل لفحص اجلوانب
التالية املتعلقة بالتغريات الطبيعية وتدمري املوئل يف
مجيع املناطق اإلدارية الساحلية.
اقرتح االستعراض التخشييص الوطين التصنيف
األويل للقضايا البيئية حسب ترتيب أولوياهتا مع
األخذ بعني االعتبار مجيع املناطق اإلدارية يف تونس
واألمهية اخلاصة للك قضية بيئية فميا يتعلق باألمن
الغذايئ والصحة العامة واملوارد البحرية والساحلية
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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اجلدول أ 8.6

امللوثات  :جماالت األولوية اليت حتتاج إىل مزيد من الفحص

امللوثات

املصادر

أمعال هلا األولوية

مياه الرصف

حمطات التنقية والصناعات

مسح دقيق مجليع املصادر وتطبيق مبدأ "امللوث يدفع"

مياه املطر

املجاري املائية

إعداد خطط إلدارة مياه األمطار يف أحواض رصف املجاري املائية اليت تصب يف
البحر املتوسط

املخلفات الصلبة احلرضية

البيئة احلرضية بصفة عامة

االسمترار يف تنفيذ  PRONAGDESومراقبة أشد رصامة عىل املخلفات
الصناعية الصلبة

امللوثات العضوية الثابتة ( 12أولوية لمللوثات العضوية وغريها)

البيئة الصناعية

تجسيل وجرد دقيق لمللوثات العضوية الثابته

املعادن الثقيلة واملركبات املعدنية العضوية

البيئة الصناعية

تجسيل وجرد دقيق

مركبات هالوجني عضوية

البيئة الصناعية

تجسيل وجرد دقيق

مواد مشعة

البيئة الصناعية واخلدمات

تجسيل وجرد دقيق

مغذيات ومواد صلبة عالقة

البيئة الصناعية

تجسيل وجرد دقيق

خملفات خطرة (كمياويات مسهتلكة وزيوت تحشمي وبطاريات)

البيئة الصناعية واخلدمات

تجسيل وجرد دقيق التخلص من املخلفات اخلطرة

اجلدول أ 9.6

امللوثات الطبيعية وتدمري املوئل :أمعال هلا األولوية

التغري الطبييع

املنطقة  /اإلقلمي

أمعال هلا األولوية

إدارة اخلط الساحيل  /التحول

اخلط الساحيل لكه مهدد بالتآلك

تنفيذ توصيات الدراسات املتعلقة باملناطق احلساسة

استخراج  /تصنيع املعادن والرواسب

اخلط الساحيل لكه مهدد بالتآلك

تنفيذ توصيات الدراسات املتعلقة باملناطق احلساسة
مراقبة مسمترة

تغيريات يف املناطق الرطبة ومستنقعات امللح

اخلط الساحيل لكه

دراسات عن مجيع املناطق وخاصة السبخاتالصناعية الصلبة

تغيريات يف املياه البحرية وأحواض الرصف عىل طول الساحل

اخلط الساحيل لكه

املراقبة وقاعدة البيانات

تغيريات بيولوجية (غزو بأنواع من نفس الفصيلة لكهنا خمتلفة
جينيا )allogenic

خليج قابس (اخلط الساحيل لصفاقس وقابس وجزر
جربا وكريكينه)

املراقبة وقاعدة البيانات

وحصة النظام اإليكولويج واملزايا االجمتاعية
واالقتصادية.

•إدارة املخلفات الصلبة (املخلفات املزنلية بصفة
خاصة)؛

اقرتح االستعراض التخشييص الوطين دراسة
متطلبات امحلاية لملناطق واملوائل احلساسة وبصفة
أكرث حتديدا املناطق اليت سوف تصنف "مكتزنهات
حبرية" مثل جزر جاليت وزميربا وزامربيتا وكوريات
وأرخبيل كريكينه واألطراف الساحلية لاكب نيجرو
واكب سريات وأجزاء من جربا بصفهتا مناطق حمددة
للحامية اخلاصة.

•إدارة الرشيط الساحيل عن طريق إعداد مشاريع
إدارة لملناطق احلساسة والرصد املسمتر لألنشطة يف
املناطق الساحلية؛

وقد الىق االستعراض التخشييص الوطين الضوء عىل اجلهود
التونسية امللحوظة اليت تبذل ملاكحفة التلوث الربي وخاصة يف
املجاالت التالية:
•إدارة مياه الرصف (من املنازل واملنشآت السياحية
والصناعية)؛
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•تدابري ماكحفة التلوث الصنايع ومراقبته
املسمترة بواسطة فريق متخصص من مفتيش
البيئة ورضورة تطبيق الترشيعات اليت تعاقب
املخالفني؛
•براجم إزالة التلوث من حبرية تونس وصفاقس
وقابس.
•مراقبة التلوث البحري وتدابري ماكحفة التلوث بواسطة
اهليدروكربونات؛
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اجلدول أ 10.6

قامئة بالقضايا البيئية حسب األقالمي اإلدارية

اإلقلمي اإلداري

القضايا البيئية أمهية القضايا
برتتيب أولويهتا البيئية لألمن
الغذايئ

أمهية القضايا
البيئية للصحة
العامة

أمهية القضايا
البيئية لملوارد
البحرية
والساحلية

حمافظة قابس
(اخلط الساحيل لقابس)

انبعاثات يف البيئة البحرية هامة جدا

حمافظة صفاقس
(اخلط الساحيل لصفاقس)

حمافظة بزنرت
(حبرية بزنرت)

أمهية القضايا
أمهية القضايا
البيئية لملزايا
البيئية لصحة
النظام اإليكولويج االجمتاعية
واالقتصادية

هامة

هامة جدا

هامة جدا

هامة

انطالقات غازية

هامة

هامة جدا

هامة

هامة

هامة

خملفات صلبة

هامة

هام

هامة جدا

هامة جدا

هامة

انبعاثات يف البيئة البحرية هامة

هامة جدا

هامة جدا

هامة جدا

هامة

انطالقات غازية

هامة

هامة جدا

هامة

هامة

هامة

خملفات صلبة

هامة

هامة جدا

هامة جدا

هامة جدا

هامة

هامة جدا

هامة جدا

هامة جدا

هامة جدا

انبعاثات يف البيئة البحرية هامة جدا

•تدابري ملاكحفة حاالت صيد األمساك غري امللزتمة بالقواعد
املنمظة للصيد .
•تبين "كود للتخطيط احلرضي" مينح للساحل ومحلايته ماكنة
خاصة؛
•إعداد دراسة وطنية عن التنوع البيولويج؛
•إنشاء املرصد التونيس للبيئة والتمنية املستدامة OTEDD
عىل أن تديره الواكلة الوطنية محلاية البيئة ANPE؛
•تطوير براجم تعزيز التوعية والثقافة البيئية.
أكد االستعراض التخشييص الوطين  BDNاحلاجة إىل بذل جهود
إضافية ملاكحفة التلوث النامج عن أنشطة برية وأكد بصفة خاصة عىل
ما ييل:
•حتسني الوضع يف خليج قابس الذي ما زال موضع قلق
وخاصة فميا يتعلق باملخلفات من صناعة الفوسفات
(فسفوجيبس) .وقد كشفت الدراسات اليت أجريت عن
اخلليج ومعليات املراقبة عىل التنوع البيولويج يف خليج
قابس وجود عالمات تشري إىل حدوث تدهور بييئ خطري
وخاصة يف أحواض حشائش بوسيدونيا ()Posidonia
البحرية اليت تمنو يف القاع واختفاء بعض األنواع.
•إعادة تأهيل الرشيط الساحيل يف صفاقس حيث أدى التلوث
الصنايع واحلرضي إىل فقدان االستقرار اإليكولويج يف
البيئة البحرية وهو األمر الذي إستفادت منه األنواع اليت
تمتتع مبقاومة التلوث.

•حتسني الوضع يف حبرية بزنرت اليت ما تزال
مصدرًا للقلق بسبب التلوث من خمتلف الصناعات
احمليطة هبا.
•احلفاظ عىل البحريات الساحلية اليت هتددها ظاهرة
اختام املياه باملغذيات (مكا هو احلال يف حبرية غار
امللح).
•توثيق امللوثات العضوية الثابتة ( 12أولوية عىل
وجه اخلصوص) واملعادن الثقيلة ،املركبات املعدنية
العضوية واملواد املشعة ،وإعداد قاعدة بيانات ملثل
هذه امللوثات.
مسألة حمددة :إزالة تلوث حبرية بزرت
أجرت وزارة البيئة سنة  - 2010يف سياق مبادرة
أفق  - 2020دراسة حتت عنوان "اإلزالة املتاكملة
لتلوث حبرية بزنرت" واكن اهلدف الرئييس من
الدراسة هو استعادة جودة املياه وجودة النظام
اإليكولويج يف حبرية بزرت بقصد تعزيز التمنية
االجمتاعية واالقتصادية املستدامة وحتسني نوعية
حياة املواطنني.
حبرية بزنرت يه حبرية ساحلية حضلة مرتبطة بالبحر
املتوسط بأخدود (مت شقه سنة  )1881وببحرية إشلك
عن طريق وادي تينجة .ويعترب حوض الرصف هذا مركزا
للتمنية االجمتاعية واالقتصادية ،واحلقيقة أن هذه املنطقة
تمتزي بشدة تنوع ورسعة ديناميكية أنشطهتا الصناعية
تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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والزراعية والتجارية وموانهئا ،ولذلك تتعرض حبرية بزنرت
للتلوث من مصادر متعددة:
•خملفات محتلها املياه من مناطق حرضية؛
•خملفات صناعية خمتلفة من مناطق صناعية؛
•خملفات صلبة خمتلفة من مناطق حرضية ومناطق
ريفية وأنشطة صناعية؛
•خملفات من أنشطة زراعية يف حوض الرصف.
ونورد فميا ييل تأثريات ونتاجئ التلوث باملخلفات اليت تلىق
يف البحرية سواء اكنت خملفات مزنلية أو حرضية أو
صناعية أو زراعية:
•اخنفاض املساحة السطحية واجحام توزيع احلياة
النباتية واحليوانية بسبب تشلك مناطق حبيسة
"ميتة" مملوءة بالنفايات وزيادة اليمط يف قاع
البحرية؛
•اخنفاض اإلنتاج األسايس (مصائد األمساك وتربية
احملار) بتأثري املواد العالقة الناشئة من املنظفات
والعنارص السامة ومبيدات اآلفات؛
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رمغ جهود الدولة واملؤسسات العامة ورشاكت القطاع
اخلاص فإن األنشطة البرشية يف أحواض الرصف (التلوث
الزرايع والصنايع واحلرضي) تهسم يف التدهور احلاد
الذي يلحق ببيئة هذه األحواض ويؤثر بشدة عىل مياه حبرية
بزنرت وأنمظهتا اإليكولوجية وعىل الرشيط الساحيل املمتد
عىل البحر املتوسط .وعالوة عىل ذلك فإن بعض هذه األنشطة
تعترب مصادر للتلوث الفعيل املسمتر الذي يتعرض له الساكن
احملليون.
وقد قامت وزارة البيئة بإجراء دراسة تفصيلية جدا
عن إزالة التلوث يف حوض رصف حبرية بزنرت وإعادة
تأهيله ( .)2006 - 2004وذلك بغرض معاجلة التأثري
البرشي الناجت عن األنشطة السابقة ومضان محاية البيئة
يف املستقبل .وتطرح هذه الدراسة مجموعة من التدخالت
املتاكملة املرتبطة بنفس اهلدف املشرتك وهو إزالة التلوث
من حوض رصف حبرية بزرت وحتسني نوعية مياهها وحالة
أنمظهتا اإليكولوجية.

•هتديد مبارش يمتثل يف زيادة اسهتالك املنتجات نظرًا
لطريقة تغذيهتا (احملار واألمساك)؛

ولتحقيق هذا اهلدف مفن األمهية مباكن رصد مجيع مصادر
التلوث إلزالهتا أو احلد مهنا لتصل إىل مستوى مقبول وفقًا
لملعايري السارية .إن إغفال مصدر واحد من مصادر التلوث أو
االستخفاف به قد حيدث تغيريا جذريا يف معدالت تلكفة  /أرباح
املرشوع ويعرضه للخطر.

•ارتفاع اليمط يف الوصلة اليت تربط البحرية بالبحر
حيث يظهر اليمط يف الفرتات بني املد واجلزر
وجتديد مياه البحرية.

ويتضمن املرشوع الذي بىن عىل الدراسة اليت أجريت سنة
 2004أربعة تدخالت خمتلفة للك مهنا جهة ترعاها  ،ويلخص
اجلدول أ  11.6التدخالت الواردة يف هذا املرشوع.
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اجلدول أ 11.6

ملخص التدخالت املقرتحة

التدخالت

اجلهه الراعية

وصف موجز

إعادة تأهيل وإعادة معايرة شباكت الرصف اليحص
وتوسعة أنمظة الرصف اليحص العامة ()STEP

هيئة الرصف اليحص

1 .1حتديث الشباكت يف البيئة احلرضية

إدارة مستدامة لملخلفات يف البيائت الريفية

اهليئة الوطنية إلدارة املخلفات

التلكفة التقديرية
(بالدينار تونيس)
74 000 000

2 .2تطوير الشباكت يف البيئة الريفية (جديدة)
3 .3توسعة وحتديث  3أنمظة ()STEPs
(بزرت و م .بورقيبة وماتيور)
1 .1إنشاء مراكز نقل يف البيائت الريفية

7 500 000

2 .2إغالق وإعادة تأهيل املدافن الصحية اليت ال ختضع للرقابة
3 .3إنشاء مرفق للتخلص من املخلفات

حتسني ورصد حالة أنمظة البحريات اإليكولوجية

MEDD-DGEQV/APAL

1 .1إدارة شاطئ البحرية عند مزنل عبد الرمحن

16 000 000

2 .2إدارة منطقة تربية األمساك واحملار يف مزنل مجيل
3 .3خطة للرصد البييئ يف حبرية بزرت
 4 .4برناجم زيادة التوعية إلدارة األمسدة ومعاجلة املنتجات
الزراعية ومنتجات الغابات

حتسني املستوى البييئ ملصنع الفوالذ

الفوالذ

1 .1إدارة املخلفات الصلبة ملصنع الفوالذ (حرصوختزين
املخلفات الصناعية)

16 000 000

2 .2إزالة تلوث مصنع الفوالذ ( معاجلة املياه  ،إدارة مياه
الرصف الصىح ،و معاجلة إنبعاثات الغالف اجلوى)

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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املختصرات

µmol/L

ميكرو مول /لرت

µgram/g

 60جرام /جرام

ANC

املجلس الوطين التأسييس

ANGED

الواكلة الوطنية للترصف يف النفايات

ANPE

الواكلة الوطنية محلاية احمليط

APAL

واكلة محاية تمنية الرشيط الساحيل

BDN

املراجعة التخشيصية الوطنية

COD

الطلب عىل األوكجسني الكمييايئ

DB

حوض الرصف

DHMPE

إدارة محاية الصحة العامة والبيئة

ECOLEF

منظومة مجتيع النفايات البالستيكية

GDP

الناجت احملىل اإلمجاىل

GIC/GDA

مجمعات التمنية الفالحية

INS

املعهد القويم لإلحصاء

INSTM

املعهد القويم للعلوم والتقنيات البحرية

ME

وزارة البيئة

MED POL

برناجم التقيمي والرقابة عىل التلوث البحري يف البحر املتوسط

NAP

خطة العمل القومية

NCA
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ONAS

املكتب القويم للرصف اليحص

OTEDD

املرصد التونيس للبيئة والتمنية املستدامة

PAH

اهليدرو كربون

PAN

خطة العمل القومية

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020

ملحق  :6تونس

PCGD

الربناجم املجمع إلدارة املخلفات

PIB

الناجت احمليل اإلمجايل

PNE

السياسة القومية لملياه

POP

امللوثات العضوية الثابتة

PRONAGDES

الربناجم القويم إلدارة املخلفات الصلبة

PRONGIDD

الربناجم املتاكمل إلدارة املخلفات اخلطرة

SAP

خطة العمل االسرتاتيجي

SECAENOR

رشكة استغالل قنال وأنابيب مياه المشال

SONEDE

الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املياه

تقرير املتوسط ملبادرة أفق 2020
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الواكلة األوروبية للبيئة
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
+45 33 36 71 00 :هاتف
+45 33 36 71 99 :فاكس
eea.europa.eu :املوقع اإللكرتوين
eea.europa.eu/enquiries :االستفسارات

