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االفتتاحية

احتضنــت مدينــة توز يــويم 17 و18 ماي 2019، وفــودا رمسية عن دول مشال افريقيــا وموريتانيا يف 
املؤمتــر اإلقلــي للهنوض باملنظومــات الواحية. وجاء هذا امللتىق تاكيدا عىل امجــاع دول املنطقة حول 
جتسمي مقاربة إقلميية محلاية وتمثني هذه املنظومات والسيع للحد من الضغوطات واملخاطر الطبيعية 

اليت سامهت بشلك رئييس يف تدهور نوعية حياة املتساكنني.

وتعــد الواحــات عنــرا من عنــارص الرتاث نظرا ملــا  تتيحه من فرص لالســتمثار وخلق املؤسســات 
الصغــرى والتمنيــة والتشــغيل إضافــة إىل متزيها يف عدة جماالت مما يســتوجب مقاربــة منظوماتية 

مندجمة لضامن بقاهئا ولعب أدوارها البيئية واالجمتاعية واالقتصادية والثقافية والسياحية .
و عىل الرمغ من اجلهود اليت يبذهلا خمتلف املتدخلني سعيا إىل تغيري الوضع الراهن، فإن التحديات 
اليت تطرحها وضعية الواحات تســتوجب تنســيق اجلهود من أجل صياغة اســرتاتيجيات موحدة حول 
التمنيــة املســتدامة للواحات تضع العنر البرشي، خاصة النســاء والشــباب، يف صلب اهمتاماهتا 
وتكرس رؤية تمنوية مســتدامة متنامغة مع املبادرات اليت من شــأهنا أن حتافظ عىل هذا الرتاث الوطين 

واملشرتك بني دول املنطقة. .

ويف هــذا اإلطــار ينــدرج  مؤمتر تونس الــذي ينبين عىل مقاربــة مندجمة وإرادة سياســية تتطلع حنو 
املستقبل من اجل تمنية مستدامة للواحات باعتبارها خمزونا ثقافيا وتمنويا.

 
ولقد أمجع احلارضون عىل جعل املجمتع الوايح حمور العملية التمنوية ومعادها النه هو من ســيقوم 
باحملافظة عىل موروثه البييئ لفائدة األجيال احلارضة والقادمة. وال يتحقق هذا االستقرار دون تطوير 
األثر االقتصادي احلقييق للنشاط الوايح يف خمتلف القطاعات. ويف هذا االطار، تعد تونس من أوىل 
الــدول الــيت وضعت قدمها يف هــذا املجال عرب إرســاء الالمركزية اليت تعيد توزيــع األدوار بني الدولة 
وامجلاعات احمللية اليت ســيمت تفعيل دورها يف اجناز مرشوع التمنية املســتدامة للواحات مبشــاركة 

املواطن واملجمتع املدين كرشيك فاعل.
 

ان الفضــاء اإلقلــي لبلدان مشال افريقيا وموريتانيا يعترب امتدادا حلل القضايا العابرة للحدود عىل 
غــرار التغــريات املناخيــة واالحتباس احلــراري وتتطلب تظافر جهود لك الدول املعنيــة  يف اطار مقاربة 

مندجمة نسىع للتأسيس هلا خالل هذا املؤمتر.
مختار الهّمامي،  
وزير الشؤون المحلية والبيئة

اجماع دول المنطقة حول تجسيم  مقاربة 
إقليمية مندمجة  لحماية وتثمين  المنظومات الواحية
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والبيئة  احمللية  الشؤون  وزير  املؤمتر  أشغال  افتتاح  عىل  أرشف 
وزيرة  جانب  اىل  اجلبايل،  بمسة  الدولة،  واكتبة  اهلاميم،  خمتار 
البيئة والطاقات املتجددة جبمهورية اجلزائر، فامطة زهرة الزروايط، 
وممثل عن البنك الدويل، وهيدف اىل تعزيز التعاون والتنسيق بني دول 
املنطقة يف جمال احملافظة عىل املنظومات الواحية وتعزيز مسامههتا 

يف دمع التمنية احمللية من خالل االستخدام الرشيد 
لملوارد الطبيعية وتمثني املوروث الثقايف بالواحات، 
مبا يسامه يف تعزيز دور الواحة يف تنشيط احلركية 
البيئية  السياحة  وتمنية  واالجمتاعية  االقتصادية 
القمية  ودمع  للشباب  شغل  فرص  خلق  خالل  من 
املضافة ملختلف املنتوجات. وتضمن برناجم املؤمتر 
ثالث ورشات معل باإلضافة إىل معرض لملنتوجات 
الواحية إىل جانب الدورة الثانية جلائزة ابن الشباط 
املستوى  عىل  الواحات  لتمنية  املمتزية  لملبادرات 

اإلفرييق واملتوسيط. مكا مت خالل هذا املؤمتر املوافقة عىل اخلطوط 
املندجمة  للتمنية  إقلي منوذيج  برناجم  لوثيقة مرشوع  املرجعية 

للواحات بدول املنطقة بقمية مجلية تناهز 24 مليون دوالر، باإلضافة 
إىل املصادقة عىل مجلة من التوصيات املضمنة "يف بيان تونس" 
حول الواحات، والذي جيسم الزتام دول املنطقة بالعمل املشرتك من 

أجل تمنية مستدامة للواحات مكخزون ثقايف وتمنوي مشرتك.

المنظومات الواحية، وكيفية حمايتها من تغير المناخ

تهشده  مبا  انشغاهلم  عن  احلارضين  لك  أعرب  املؤمتر  خالل 
املنظومات الواحية بدول مشال افريقيا وموريتانيا من ظواهر طبيعية 
متفامقة ومزتايدة ناجتة عن  تغري املناخ اكلتصحر واجلفاف وتواتر 
الفيضانات وحرائق الغابات مما يفرتض البحث عن حلول 
فتدهور  الطبيعية.  الكوارث  من  واليات جذرية محلايهتا 
املنظومات الواحية يسامه بصفة مبارشة يف تعكر حياة 
بالواحة جوانب  املتساكنني احملليني باعتبارمه تربطهم 

روحية واجمتاعية واقتصادية ويه تعد مصدر رزقهم.

توصيات المؤتمر اإلقليمي  للنهوض بالمنظومات الواحية 

بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا

شّددت املداخالت عىل رضورة حتقيق مبادئ العمل اآلتية:
االعرتاف باملنظومات الواحية كرتاث تارخيي وثقايف وطبييع وطين 
وعاملي متعدد املزيات واحملافظة علهيا ومحايهتا من مظاهر التدهور 
الناجتة عن الظواهر الطبيعية واألنشطة البرشية ودمع تفعيل املبادرات 
املنظومات  قدرة  حتسني  إىل  اهلادفة  والدولية  واإلقلميية  الوطنية 

الواحية عىل الصمود والتكيف وتعزيز التمنية املستدامة هبا،
بني  واالندماجية  املجالية  املقاربة  عىل  تقوم  تمنوية  رؤية  اعمتاد 
القطاعات وخمتلف النظم اإليكولوجية لملناطق اجلافة وتعزز الهنج 
التشاريك الداجم مجليع األطراف من مؤسسات حكومية، وجممتع 

مدين، وقطاع خاص، وجامعات ومؤسسات البحث العيمل،
املنطقة  دول  بني  والتشبيك  اخلربات  وتبادل  التعاون  آليات  تعزيز 
والتعاون الالمركزي لدمع املجهودات الوطنية واإلقلميية يف جمال 

تأقمل املنظومات الواحية مع التغريات املناخية واحلد من تدهورها. 
منح الواحات، باعتبارها نمظا إيكولوجية هشة، ماكنة خاصة يف 

الحدث

السيد الحبيب بن موسى مكلف بمهمة لدى وزار ةالشؤون المحلية والبيئة ، تونس

السيد نبيل حمادة، خبير في البيئة بمرصد الصحراء والساحل  ، تونس

  البيئة نيوز: باديس

نظمت وزارة الشــؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع البنك الدولي  الملتقى 
اإلقليمــي حــول النهوض بالمنظومــات الواحية وذلك يومــي 17 و18 ماي 
2019 بمدينة توزر، بحضور  ممثلين عن المغرب،   والجزائر، وموريتانيا، ومصر 
وليبيا, الى جانب منظمات ومؤسسات دولية وجمعيات وخبراء وممثلين 

عن القطاع الخاص.

المنظومات 
الواحية تراث 

تاريخي وثقافي 
وطبيعي وطني 
وعالمي متعدد 

الميزات

مؤتمر تـــونس:

من توصياته تعزيز آليات التعاون وتبادل 
الخبرات والتشبيك بين دول المنطقة 

لدعم تأ قلم الواحات مع تغير المناخ



7  عدد 4  أوت/سبتمبر 2019  

الحدث

السيد صالح الدين عبد الدايم، خبير دولي في البيئة  ، تونس

اخلطط التمنوية تتنامغ مع أهداف االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتنوع 
تطلعات  وتليب  املناخية  والتغريات  التصحر  وماكحفة  البيولويج 
ساكن الواحات وحتافظ عىل حقوق األجيال املقبلة واهداف التمنية 

املستدامة 2030.
وتعزيز  املناخ  تغري  العاملي ملاكحفة  املسامهة يف اجلهد  مواصلة 
سياسات وإجراءات تكيف املنظومات الواحية مع الظواهر املستجدة ، 
مع االستفادة ليس فقط من مواردنا وجتاربنا الذاتية ولكن أيًضا من 

خالل تعبئة اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف.
تعزيز املوارد املالية يف إطارالتعاون الثنايئ متتعدد األطراف بني 
دولنا من أجل حتسني واقع املنظومات الواحية  واالرتقاء هبا إىل نظم 

مرنة قادرة عىل مواجهة تغري املناخ ويستطاب هبا العيش،

ولتحقيق ذلك أوصى المؤتمر بالعمل على:

- إعداد خطة معل إقلميية تقوم عىل 
وحتدد  لبلداننا  املشرتكة  األولويات 
القصري  املستوى  عىل  التدخالت 
من  انطالقا  والطويل  واملتوسط 
املرشوع اإلقلي للهنوض باملنظومات 
خالل  مناقشته  متت  الذي  الواحية  
ويتاكمل  سيدمع  والذي  املؤمتر  هذا 

مع الرباجم واملشاريع الوطنية،
- اعمتاد  مقاربة مشولية يف حومكة 
املنظومات الواحية ومحايهتا وتمنيهتا، 
احمللية  اخلصوصيات  مراعاة  مع 

والوطنية للك بلد،
احلديثة  التكنولوجيات  استعامل   -
لتطوير املنظومات املعلوماتية وقواعد 
املتعلقة  املجاالت  لك  يف  البيانات 

ومراقبة  واملتابعة  والتقيمي  اجلرد  مستوى  عىل  البيولويج  بالتنوع 
التغريات واألمراض واآلفات والوقاية مهنا،

- تطوير سالسل اإلنتاج ذات القمية املضافة لتمثني املنتجات الواحية 
الواحيات  النساء  لفائدة  العمل خاصة  فرص  توفري  من  مبا ميكن 

والشباب والرفع من املردودية االقتصادية واالجمتاعية للواحات،
- تطوير اجلانب الترشييع واملؤسسايت ملزيد مالءمته مع خصوصيات 

ومتطلبات التمنية واحلومكة املندجمة للواحات،
- دمع القدرات لفائدة املتدخلني باملنظومات الواحية.

ومن جهة أخرى دعا املؤمتر الرشاكء االسرتاتيجيني إىل  تقدمي دمع 
فعال ومملوس لتنفيذ الربناجم اإلقلي للهنوض بالواحات وتوفري 
تتحمل  بلداننا  أن  باعتبار  هبات  شلك  يف  الرضورية  المتويالت 
مؤثرات التقدم الصنايع بالبلدان املتقدمة، وذلك بتهسيل االستفادة 
خصوصا من متويالت الصندوق العاملي للبيئة والصندوق األخرض 

لملناخ وصندوق التأقمل مع املناخ.
ضروري 

جدا اعتماد 
مقاربة مجالية 

واندماجية 
بين القطاعات 
ومختلف النظم 

االيكولوجية 
للمناطق الجافة 

وتعزيز النهج 
التشاركي 

لجميع 
األطراف.
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أدت الواحات عــىل مر التارخي، مكنظومة 
بيئيــة زراعيــة مســتغلة بكثافــة ومكجال 
إليــواء  أدوارا عديــدة كفضــاء  للســكن، 
الســاكن واســتقبال العابريــن يف هــذه 
املناطق الصحراوية الشاســعة اليابســة 
حيــث تعرف احلصيلة املائية جعزا حادا 
خالل معظم الســنة من شــدة التمشيس 
وضعــف  واجلافــة  املتكــررة  والريــاح 
تعــوض  ال  الــيت  املطريــة  التســاقطات 

التبخر الكبري.

توجــد الواحات يف لك من مشال أفريقيا 
والرشقــني  الكــربى  الصحــراء  وجنــوب 
االدىن واالوسط وآسيا وأمرياك وأسرتاليا 
... وميكــن تصنيفهــا إىل عــدة أنــواع: 
واحــات املناطــق الســاخنة ذات أجشــار 
النخيــل، وتلك دون أجشار النخيل، وتلك 
يف االماكــن العاليــة، وتلــك يف املناطــق 
القارية ) ذات شــتاء بارد( آسيا الوسىط 
والصــني مع وجود تدرجــات ما بني هاته 

االمناط الواحاتية.
ملقاومــة  جهبــة  آخــر  الواحــات  تعتــرب 
التصحــر وتعمتد احليــاة هبا عىل مورد 
امليــاه رمغ ندرهتــا. ويرتبــط مصري تمنية 
هــذا املجال وتوســعه أو تقلصه وتنظميه 
االجمتــايع بتواجد موارد امليــاه ووفرهتا 
النســبية. ويعقــب ذلــك تنظــمي بــرشي 
تطويع وملــزتم ومتضامــن للحفاظ عىل 
التوازن البييئ من أجل اسمترارية احلياة 
يف هذه املناطق اهلشة والضعيفة معوما.

تعد الواحات نظامــا متاكمال يتوفر عىل 
أســس مفهــوم التمنيــة املســتدامة اليت 
مجتع بــني اجلوانب الثالثــة االقتصادية 
والبيئيــة واالجمتاعيــة. وميــارس ســاكن 
الواحــات أنشــطة اقتصاديــة مــن خالل 
استغالل املوارد الطبيعية املتوفرة حسب 
االنمظة واالعــراف والقواعد اليت وضعت 
واعمتدت بشلك متبادل ومشرتك ومتوافق 

هيلع مع مرور الزمن.  

حيمل أي اختالل لتوازن هذا النظام آثارا 
ســلبية عــىل االســمترارية واالســتدامة. 
ونذكر يف هذا اخلصوص أمثلة اكالفراط 
يف اســتغالل املوارد الطبيعيــة وموجات 
اجلفاف املتكررة والتوســع العمراين عىل 
حســاب االرايض الزراعيــة وآثــار تغــري 

املناخ.  

تواجــه الواحات معومــا هتديدات حقيقية 
ميكن ان تتسبب يف اختفاهئا. فالتغريات 
للــروات  املفــرط  واالســتغالل  املناخيــة 
الواحية وجهرة الســاكن احمللني للواحة 
وعزوف الشباب خاصة عىل االهمتام هبذا 
القطــاع لكها عوامل جيــب التفطن الهيا 
والبحث عىل توجهــات واليات لملحافظة 

عىل الواحة ومضان استدامهتا.

املصدر عن "تقرير مبادرة واحات 
مستدامة"

األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 للواحة وعالقتها بالتنمية المستدامة

الحدث



9  عدد 4  أوت/سبتمبر 2019  

حوار

ما يه أبعاد هذا املؤمتر؟
اكن هدف املؤمتر تمنية املنظومات الواحّية بمشال 
إفريقيــا وموريتانيا وطرحت هذه اإلشــاكلّية ألننا 
نــرى أن الواحــات يف تونــس يف مســتوى أّول 
تشــتيك مــن عديــد املشــالك وخاّصــة تناقــص 

املــوارد املائّية وتدهــور املنظومات. 
اىل جانــب ظاهرة جهرة الســاكن 
الواحيني اليت متس فئة الشباب..

يف البدايــة ال بــّد مــن التأكيد أن 
الواحات يف تونــس يه منظومات 
بيئّيــة ممتزّية ومجيلة مبشــاهدها 
الطبيعّية ولكن استغالهلا مكخزون 
ثقايف أو ســيايح لدمع الســياحة 
اإليكولوجّية واملردودّية الفالحّية ما 
يزال دون املأمول وحيتاج إىل مزيد 

من العمل.
الواحــات يف اجلنــوب التونيس 
ميكــن أن تكــون مصــدرا هامــا 
املؤسســات  وبعــث  للتشــغيل 
الصغرى وهذه الفكرة األساسّية 

اليت نعمل علهيا.
اإلشــاكليات  رمغ  ولكــن 
يف  والنقــص  االجمتاعّيــة 
التشغيل هناك خمزون هام ال بّد 
مــن الرتكزي هيلع حيث أنه ميكن 

اســتغالل الواحة يف الفالحة والســياحة والثقافة 
وخلق مواطن الشــغل، وهذه يه الفكرة احملورّية 

لملؤمتر.

اشتغلنا يف إطار مرشوع التّرف يف املنظومات 
الواحّيــة ولكــن عــىل مســتوى ضّيــق )6 واحات 
مــن مجلة 267 واحة(. اكنت هنــاك نتاجئ إجيابّية 
وحجننا يف إحيــاء الواحات واســرتجاع املنظومة 
وحجننــا يف إعادة الناس للواحة. فقد معلنا عىل 

حتسني املردودّية الفالحّية. 

أردنا عىل مســتوى وطين توســيع جمــال معلنا، 
فمطوحنــا أكر من التدّخل يف 6 واحات فقط، قد 
ال نــح يف اكفة الواحات ولكن 
نأمــل عــىل األقــل التّدخــل يف 
نصف عدد الواحــات واذا بلغنا 
هذا املســتوى ميكن القول بأننا 

حجننا يف حتقيق أهدافنا.

مــن بني أهداف هذا امللتىق هو أن 
تشــع البلدان املشاركة يف املؤمتر 
فميا بيهنــا عرب تبــادل التجارب 
الناحجة وخاصة وأن بلدان مشال 
إفريقيــا تعــاين من اإلشــاكليات 

نفهسا. 
 لقــد اشــتغلت العديد مــن الدول عىل 
تمنية املنظومة الواحية عىل غرار تونس 
اليت طرحت هذه املسالة مكوضوع هام 

اىل جانب مسالة املوارد املائية.
ان هــذا املؤمتــر هــو مناســبة لتحديد 
األوليــات املشــرتكة بني البلــدان هبدف 
اعداد مــرشوع التعــاون اإلقلي. وقد 
انطلقنــا يف مرحلة أوىل بورشــة معل 
يف تونــس مجعت العديــد من اخلرباء 
مــن تونس ومــر واملغرب واجلزائــر وموريتانيا. 

واليوم نواصل اشغالنا يف توزر املنطقة الواحية.
 وقــد انطلقنــا يف أفريل بورشــة أوىل، يف تونس 
العامصة، مجعت عديد اخلرباء من تونس ومر 
واملغرب واجلزائر وموريتانيا. ونواصل اليوم العمل 

يف جزء ثاين يف توزر ويه منطقة واحّية.

ما يه توصيات املؤمتر وخمرجاته؟
وصلنــا إىل حتديد أولويــات وانطلقنا يف صياغة 
الشلك العام لملرشوع الذي  يعترب واحض املعامل 
ونشــتغل هيلع مجيعا لننطلــق رسيعا يف البحث 
عن وســائل المتويل. هدفنا إجياد مرشوع إقلي 

يف ظرف ال يتجاوز السنة والنصف.
املبــادرة انطلقت من تونس ولقيــت الزتاما ودمعا 
كبريا من امجليع ألهنــا تمشل مصلحة امجليع. 

وهناك محاس للعمل املشرتك وجدّية.
وإضافــة إىل الوثيقة هناك خمــرج ثان ذو طابع 
ســيايس، وهــو "بيــان تونــس" حــول التمنيــة 
املســتدامة للواحات والذي نريد أن تلزتم به اكفة 
الــدول ألن املنظومــات الواحّية مرتابطــة، فهناك 
عّدة إشــاكليات )اآلفــات، التغــرّيات املناخّية...(. 
فــمل يعد احلديث مقترا عنــد النطاق الضّيق 
للواحــات، ولكن املوضوع أصبح أمشل، فالواحة 

ال تعرتف باحلدود.

البيئة نيوز: سعيدة

قال الخبير محمد الزمرلي،  منسق 
مشروع التصرف  المستدام في 
المنظومات الواحية، تونس، إّن 

هذا  اللقاء المنعقد يوم 17 و18 ماي 
المنقضي، يتطلع إلى بلورة وتجسيم  
مشروع إقليمي،  في ظرف ال يتجاوز 

السنة والنصف. وأشار الزمرلي إلى أّن 
"بيان تونس" الذي تّوج أعمال المؤتمر 

هو وثيقة تقتضي التزام كافة الدول 
بها ألن المنظومات الواحيّة مترابطة وال 

تعترف بالحدود.

محمد الزمرلي، منسق مشروع التصرف
 المستدام في المنظومات الواحية، تونس:

" الواحة  ومنتوجاتها فضاء ومصدر للتشغيل وبعث 
المؤسسات،  وهذا ما نعمل عليه في هذا المؤتمر "

هذا المؤتمر 
هو مناسبة 

لنحّدد األولويّات 
ونظبط مشروع 

للتعاون 
اإلقليمي

من اهداف المؤتمر 
ان تشع البلدان 

المشاركة على 
بعضها عبر تبادل 

التجارب الناجحة 
وخاصة البلدان 

التي تعاني من 
اإلشكاليات 

نفسها.
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تشــاركون يف مؤمتر يعىن بالواحات، ما 
يه االشــاليات الــي تواجههــا مــن وجهة 

نظرمك؟
الواحــات فعــال تعــاين كثريا مــن وطــأة التغرّيات 
)اســتغالل  االنرتبولوجّيــة  والضغــوط  املناخيــة 
االنســان واحليوان لملوارد الطبيعية بالواحات( هذا 
يؤّثر كثريا ويســامه يف نقص املوارد املائية وتدهور 
الرتبــة واالجنــراف البيولــويج )ضيــاع التنوعــات 

البيولوجّية(.
االشــاكليات  هــذه  ورمغ  
للواحــة قميــة اقتصادّيــة 
واجمتاعّيــة وثقافّية وبيئّية  
االنســان  ختــص  كبــرية 
وتســتوجب  الــوايح 
احلفــاظ علهيــا لألجيــال 

املقبلة.
عــن  حتّدثــم 
الــي  االشــاليات 
الواحــة  تواجههــا 
التغــّرات  وخاّصــة 

املناخّية، كيف ميكن تمنيهتا ومحايهتا؟
ترامكــت  عــىل الواحــات جتــارب كبــرية ومصدت 
لكثري من التغريات املناخّية وأثبتت وجودها لقرون، 
وأهنــا طــّورت– إن حّص التعبــري– مــن إماكنّياهتا 
البيولوجّية والتأقمل مع هذه التغريات. واإلشاكليات 
القامئة هلا عالقة بتّرف اإلنسان يف الواحة وهذا 
حتّد كبري ميكن العمل هيلع ليك تح الواحات يف 

الصمود ألزمات أخرى.
مثــال يف املغــرب هناك معل مشــويل للحفاظ عىل 

الواحات وإرساء التمنية املستدامة هبا 
وذلك بوضع خمطط شامل انبثقت 
هيلع الواكلة الوطنية كهيئة جمالّية 
تعىن مبجال الواحات حكزام وايق 
لملنطقــة مــن الصحــراء وتدهــور 
الرتبــة.    هــذه الواكلــة تتعاون مع 
املؤسســات الوطنّية خللق االندماج 
وهذا مهّم جّدا، فهذه املجاالت هّشة 
وهلا خصوصّية لذلك جيب التطرّق 
هلــا واالهمتام هبا بطريقــة خاّصة 
هلــذا األمــر أنشــأت هــذه الواكلة 

ووضعت اسرتاتيجّية انطلقت يف العمل علهيا منذ 
2012، وترتكز عىل 3 حماور:

1- اجلانــب االجمتــايع يعــىن جبميــع املــؤرشات 
االجمتاعّية وخلق جمال جّذاب لالنســان لتجشيعه 

عىل البقاء يف الواحة.
2- اجلانــب  االقتصــادي يمتثــل يف خلــق موارد 

اقتصادّية
3-  اجلانــب البيــئ اكملــوارد الطبيعّيــة )املــاء، 

الرتبة، ...(

فمي تمتّثل مشاركتمك يف املؤمتر؟
اشاكليات الواحات مرتبطة جّدا بالتغرّيات املناخّية، 
وهذا ليس شــأنا حملّيا أو وطنّيا ولكنه شأن دويل. 

وهنــاك مســار عىل الدول أن تقطعــه واكن لنا دور 
يف هذا الشأن عرب تقدمي مبادرة بعنوان "الواحات 
املســتدامة" تقّدمهنــا هبــا يف مؤمتــر مرّاكش يف 
ســنة 2016 ويه مبــادرة من شــأهنا أن تســاعد 
الدول وخصوصا الواحات لتخيّط اشاكلّية التغرّي 
املنــايخ. وقد تقدمنا مع إخواننا يف الدول املغاربّية 

عىل هذه املبادرة اليت ترتكز عىل 3 حماور:

- االعرتاف بالواحات عىل املستوى الدويل والرجوع 
إىل أمهّيــة الواحــة. وهنــاك اقرتاحات 
عديدة إىل درجة أنه جيب القيام جبرد 

عاملي للواحات املتواجدة يف العامل.
- وضــع آليــات لملحافظــة عــىل هذا 
املــوروث ألنــه ال يعــين الواحّيــني فقط 
ولكنه يعين االنســانية مجعاء. نظرا ملا 
رامكتــه هذه املجاالت مــن كنوز وعلوم. 
أحــدمه يه  وصفهــا  مكــا  فالواحــة 

"كتاب". 

 ال ميكن  أن نقتر عىل سّن القوانني 
والزجــر ولكــن جيب أن نعمل مع االنســان الوايح 
فهو الذي ســيحافظ عىل ذلك املوروث إذا ساعدناه 
عرب خلق التمنية   اليت من شأهنا أن تعطيه أفاكرا 
كثــرية عــىل غرار الرتكــزي عىل املــرأة الواحّية  يف 

هذا املجال.

ومن هنا اكن لنا رشف املشاركة واالشتغال يف هذا 
املؤمتــر لكبنة أوىل من أجــل االنطالق هبذه املبادرة 
حنو املجال الــدويل. فهذه املبادرة حتتاج إىل مزيد 
مــن الوقت والــدمع الدويل نظرا للظــروف الصعبة 
الــيت تعيهشــا البلــدان العربّية. ونرجــو أن تح 
املبــادرة يف اخلــروج يف هناية املطاف مبؤسســات 

دولّية تعىن بالواحات.

حوار

محمد بشري، مدير بالوكالة الوطنية  لتنمية مناطق  الواحات 
وشجرة األرغان بالمغرب:

"نرجو أن تنجح المبادرة في الخروج
 بمؤسسات دولية تعنى بالواحات "

البيئة نيوز: سعيدة

اســتراتيجية  مديــر  بشــري،  محمــد  قــال 
الشــراكة بالوكالــة الوطنيــة لتنميــة مناطق  
إّن  بالمغــرب،  األرغــان  وشــجرة  الواحــات 
اإلشكاليات التي تواجهها الواحة لها عالقة 
بتصــرّف اإلنســان، وهــذا تحــّد كبيــر يمكن 
العمل عليه لكي تنجح الواحات في الصمود 
ألزمات أخرى. ويرى بشــري أّن ارتباط ملف 
الواحــات بالتغيّــرات المناخيّــة، يجعله شــأنا 

دوليا وليس شأنا محليّا أو وطنيّا. 

إّن ارتباط 
ملف الواحات 

بالتغيّرات 
المناخيّة، يجعله 

شأنا دوليا 
وليس شأنا 

محليّا أو وطنيّا. 

لديمومة 
المنطومات 

الواحية يجب 
االعتراف 

بالواحات على 
المستوى 

الدولي والرجوع 
إلى أهميتها
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وبنّي اهلادي الشبييل أن املنظومات الواحّية مستدامة 
عــرب العصــور ولكهّنــا هشــدت خــالل العرشّيــات 
األخــرية، لعّدة اعتبــارات اجمتاعّية وسوســيولوجّية 
وتوســع معــراين وتغرّيات مناخّيــة، عديد الظغوطات 

اليت جعلهتا تتدهور، مشــريا إىل أن ذلك اكن ســببا 
يف االنطالق يف التفكري يف البحث عن حلول.

وأشــار الشــبييل أن املــرشوع المنوذيج قــد أنطلق 
ســنة 2014 بـــ 6 واحات تونســّية )شــبيكة ومتغزة 
وميــداس يف توزر، القطار بقفصة، الــزارات بقابس، 
نويــل بقبيّل(، مضيفا أن هلذا املرشوع عديد الدروس 

املستخلصة لتعمميه.
وشــّدد السّيد اهلادي الشبييل عىل أن هذا املرشوع، 
الــذي تبلــغ قميته حــوايل 14 مليــون دينــار والذي 
ســيمّت استمكاله سنة 2019، حقق فوائد كبرية عىل 
مستوى الواحات المنوذجّية، مبّينا أن ذلك غري اكف. 
وأشار إىل أن نتاجئ املرشوع دفعت املهمّتني باملوضوع 
إىل املــيّ يف مــرشوع أكــرب ينطلــق ســنة 2020 
وســيمشل اكفــة الواحات التونســّية إلعــادة بريقها 
وتطوير انتاجّيهتا  وهو ما من شــأنه أن يعزز دورها 
التمنوي واالقتصادي وخاصة عىل املستوى الفاليح 
وقــال الشــبييل: "الواحــة يه احليــاة واحليــاة يه 
الواحة، الواحة يف حاجة إىل املدينة واملواطن والعكس 

حصيــح فهــي 3 راكئز جتعل احلياة مســتدامة يف 
ربوع اجلنوب التونيس".

مكــا أّكد اهلادي الشــبييل أن العديد مــن التأثريات 
اليت تســّببت يف تدهور املنظومــات الواحّية يه يف 
عالقــة بالتغرّيات املناخّية وهو مــا جعل وزراء منطقة 
مشــال افريقيــا وموريتانيــا امللكفــني بالبيئــة، عند 
مشــاركهتم يف "مؤمتر األطــراف" إلتفاقية التغريات 
املناخية ببولونيا هناية الســنة الفارطة، يقرون بأمهية 
العنايــة باملنظومــات الواحية بدول املنطقــة يف اطار 
مــرشوع إقلــي كبــري، وأضــاف الشــبييل  إن هذا 
املــرشوع االقلــي يــدمع التمنية بصفــة هاّمة عىل 
املســتوى الوطين وعىل مســتوى املنطقة كلّك. وتابع 
بالقول: "نأمل أن يكون هذا املؤمتر منطلقا لبلورة هذه 
األفاكر يف مشــاريع يبدأ العمــل عىل إجنازها بداية 

من هذه السنة".

أكدت اكتبة الدولة للشــؤون احمللية والبيئة السيدة 
بمسة اجلبايل خالل مشاركهتا يف املؤمتر اإلقلي 
حول الهنــوض باملنظومــات الواحيــة املنعقد بتوزر 
عــىل رضورة االعــرتاف باملنظومــات الواحية كرتاث 
تارخيــي واحملافظــة علهيا هبــدف  تطوير الفالحة 
الواحية والهنوض هبا .  واعتربت ان العمل املشرتك 
وتعزيز املسامهة يف دمع التمنية احمللية من خالل 
االستخدام الرشيد لملوارد الطبيعية وتمثني املوروث 
الثقــايف بالواحــات، يســامه يف بلــورة رؤية تمنوية 

شاملة  وتنشــيط احلركية االقتصادية واالجمتاعية 
وتمنية السياحة البيئية وخلق املؤسسات الصغرى 
وإحداث مواطن الشغل ودمع القمية املضافة ملختلف 
األنشــطة واملنتوجــات. واوحضــت ان االســتئناس 
بالتجارب املنجزة واســتخالص الدروس املفيدة من 
تنفيذهــا، مهــم يف دفــع وتطوير مثل هــذه الرباجم 
من خالل االســتغالل األمثل لنتاجئ البحث العيمل 
واخلــربات بــدول مشــال أفريقيــا وموريتانيــا، مــع 
تطويعهــا يف جمــال تمنية الواحــات ودمع التكوين 

لفائدة الفاعلني الواحيني.
وخلصت اىل التأكيد عىل أمهية  تمنية الواحات يف 
إطار مقاربة منظوماتية مندجمة ترايع تاكمل البعد 
البيــيئ واالقتصادي واالجمتــايع والثقايف، وجتعل 
متســاكين املنظومة الواحية من النســاء والشباب، 
مســامهني فاعلــني يف حتديــد الــرباجم وتنفيذها 
ومتابعهتــا وتقيميهــا، وأول املســتفيدين من لك ما 
تتيحه الواحة من فرص لالستمثار وخلق املؤسسات 

الصغرى والتشغيل.

البيئة نيوز: سعيدة
الواحة هي عنصر من عناصر التنمية المحلية 

واالقتصادية بالجنوب التونسي، حيث تحدث 
ديناميكية كبيرة لدى السكان. ونظرا لتغير 

المناخ وما تبعه من تقلبات طبيعية، تتعرض 
الواحات الى إشكاليات عديدة مما أدى الى 

تراجع مردوديتها. في هذا الغرض، يندرج المؤتمر 
االقليمي الذي نظمته وزارة الشؤون المحلية 
والبيئة يومي 17 و18 ماي 2019 للبحث على 
حلول وآليات للنهوض بالمنظومات الواحية. 

حول هذه التفاصيل، جمعنا لقاء بالمدير العام 
للبيئة وجودة الحياة بالوزارة، الهادي الشبيلي.

الهادي الشبيلي، المدير العام للبيئة وجودة الحياة، تونس:
" الواحة والمدينة والمواطن 3 ركائز تجعل

 الحياة مستدامة في ربوع الجنوب"

بسمة الجبالي، كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة،  تونس :
" المؤتمر اإلقليمي للنهوض بالمنظومات 

الواحية رؤية تنموية شاملة"
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كيف ترون مشاركتمك يف هذا املؤمتر؟
تعترب هذه املشاركة خطوة مهّمة جّدا يف برناجم 
تعزيــز املنظومات الواحّية ليــس فقط يف بلداننا 
ولكــن هناك هدف عاملي إنســاين يف احملافظة 
عــىل هذه املنظومــات، وحنــن يف اجلزائر نويل 
أمهّية كربى هبذا الشأن إذ يوجد 160 ألف هكتار 

مساحات واحّية موجودة يف اجلنوب الرشيق.

ما هو تخشيصمك لواقع الواحات؟
مــع مــرور الوقــت وبســبب التغــرّيات املناخّية، 
واالســتغالل العشــوايئ وعــدم جتديــد النخيل 

وغياب التسيري الناجع وغريها من األسباب.
 تتعرّض الواحات إىل هتديدات حقيقّية تسببت 
يف تعطيــل لوظيفهتــا الفالحّيــة واالقتصادّيــة 
واالجمتاعّية. وللواحة وظيفة تراثّية روحّية تسامه 
بشــلك كبري يف استقرار الساّكن يف منطقهتم 
هلذا األمر البد من تطوير هذه املنظومات الواحّية  
وحتويلها إىل منظومات اقتصادّية حملّية تجّشع 

عىل االستقرار فهيا.

انطالقــا مــن هــذا التخشيــص هنــاك بعــض 
اإلجــراءات الــيت اختــذت عــىل مســتوى الدولة 
مثــل املصادقــة، منذ أهشر، عىل االســرتاتيجّية 
واملخطــط الوطنّيــني للتمنيــة البيولوجّيــة والذي 

يمشل املنظومات الواحّية.

هل استجاب هذ املؤمتر إىل تطّلعاتمك؟
نعــم، جــاء هذا املؤمتــر بتوصياته يف مســتوى 
تطّلعاتنــا كدول هلا هذا احلــرص الكبري إلعادة 
االعتبــار لملنظومــات الواحّية وإعطاهئــا أبعادا 
لمتكــني  املــرأة الريفّية الواحّية والشــباب املنتج 
واملســتمثر يف االنتاج. حنن حباجة إىل تشــبيك 
اجلهــود املوجــودة وتوحيــد الــرؤى والبحث عن 
الــدمع الالزم لتحقيــق األهداف املرســومة وهذا 
من حقنا مثملا أمجــع عىل ذلك احلارضون يف 
املؤمتر فبلدان مشال افريقيا أو البلدان االفريقّية 
معوما ليست هلم مسؤولّية تارخيّية يف انبعاثات 
الغازات املتســببة يف االحتبــاس احلراري، لذلك 
مــن حّقنا أن نطالب بدمعنا يف التمنية وخاصة  
وضــع املياكنزيمــات واآلليــات الــيت متّكننا من 
احملافظة عىل هــذه املنظومات البيئّية اليت يه 

يف هناية األمر إرث لإلنسانّية مجعاء.

 وماذا عن خمرجات املؤمتر؟
هناك ورقة الطريــق والرزنامة عىل 
املستوى القريب واملتوسط والبعيد.
اجلزائــر جاهزة ومتعاونة إلنشــاء 
لك  ووضــع  لملعلومــات  بنــك 
املعطيــات من أجل وضع مؤرشات 
حقيقيــة ميكــن بنــاءا علهيا رمس 
خطط احلفاظ عىل هذه املنظومات 
الواحّيــة وجعلها قطبــا اقتصاديا 

وسياحيا.
من املنتظر يف اجلزائر خالل هشر 
جــوان إمضاء اتفاقّيــة بني وزاريت 

البيئة  والطاقات املتجددة والســياحة خبصوص 
الســياحة اإليكولوجّية أين سيمّت إدراجها داخل 

الواحات واليت تلىق رواجا كبريا يف العامل. 

وســيكون متويل هذه املشــاريع عــرب الصندوق 
األخرض لملناخ. إىل جانب ذلك البد من توظيف 
التكنلوجيــات احلديثــة والطاقــات املتجددة  يف 
املنظومات الواحّية وحتسني الظروف االجمتاعّية 
لســاّكن الواحــات وخاّصة النســاء. حيث ميكن 
فتح تعاونّيــات صغرية لتمثني املوارد البيولوجّية 
املوجــودة يف الواحات من طرف الشــباب، وهذا 
ســيخلق نســيج متاكمل حيقق اهلدف املرسوم 
وهــو تمنية شــاملة ومســتدامة وعادلــة ألن هذه 
املناطــق تشــلّك خّط التــوزان ودرعا حيفظنا من 

خطر تدهور األرايض وزحف الرمال واآلفات. 

هــل هناك تعاون بــن تونس واجلزائر 
يف هذا اإلطار؟

حنــن نســىع إىل تدعــمي هــذا التعــاون وقــد 
انطلقنا يف جتربة يف منطقة حدودّية ســنعمل 
عــىل تطويرها بالرشاكة مــع اجلانب التونيس. 
املــرشوع مازال يف بدايته وهو عبارة عن حديقة 
يف مركز حدودي ســيمّت فيه اســتقبال عائالت 
تونسية وجزائرّية، خاّصة وأن هناك تبادل كبري 
بيننا.  وســيكون هــذا املرشوع 
العالقــات  تدعــمي  إطــار  يف 
وتبــادل اخلــربات بــني وزاريت 

البيئة يف البلدين. 
هــذا املــرشوع هــو بــني يــدّي 
وزارة البيئــة التونســّية، ومــن 
جهتنــا بارشنــا لك اإلجراءات 
املــاكن.  هتيئــة  خبصــوص 
وسيجّســد هــذا املــرشوع قّوة 
العالقــات بني البلديــن وليس 

فقط جمرّد معرب حدودي.

 فاطمة زهرة زرواطي ، وزيرة البيئةو الطاقات المتجددة بالجزائر : 
" يمكن فتح تعاونيات صغيرة لتثمين

الموارد البيولوجية الموجودة في الواحة 
من طرف الشباب"

البيئة نيوز: سعيدة
اعتبرت وزيرةالبيئة والطاقات المتجددة 

بالجزائر, فاطمة زهرة زرواطي, أّن توصيات 
المؤتمر اإلقليمي للنهوض بالواحات المنعقد 

بتوزر يومي 17 و18 ماي  2019، جاءت في 
مستوى التطلّعات من حيث إعادة االعتبار 

للمنظومات الواحيّة وجعلها تعمل دون 
أي اختالل. وشددت في حوار لـ"البيئة نيوز" 

على ضرورة تشبيك الجهود الموجودة 
وتوحيد الرؤى والبحث عن الدعم الالزم 

لتحقيق األهداف المرسومة. 

نحن نسعى إلى 
تدعيم هذا التعاون 

وقد انطلقنا في 
تجربة في منطقة 
حدوديّة سنعمل 

على تطويرها 
بالشراكة مع 

الجانب التونسي
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وقال بن ســاملة لـ"البيئة نيوز": "ال بّد من التذكري أننا 
مطالبــون بتكثيــف مثل هــذه اللقــاءات وتعزيزها يف 
جانهبــا العملّيايت وذلك من خالل تدعمي معل اللجان 
يف املرحلــة القادمة وهو ما من شــأنه املســامهة يف 
حتقيــق اهلدف الرئييس املنشــود وهــو حصول دول 
املغــرب العــريب عىل منحــة من الصنــدوق األخرض 

لملنــاخ كتعويــض مّعا تعانيــه بلداننا 
بسبب التغرّيات املناخّية".

الفكــرة  أّن  إىل  ســاملة  بــن  وأشــار 
األساسّية املرتكزة علهيا سلسلة جوائز 
ابن شباط يه املقاربة املجالية الشاملة 
للواحــات، ويه مقاربــة تــرايع عالقــة 
اإلنســان الــوايح مبختلــف جمــاالت 
احليــاة يف الواحة يف الثقافة، البحوث 
العملّية، السياحة ويف التمنية الواحّية 
والتعــاون الدويل. فالفكــرة املركزّية يه 
البحــث عــن مقاربة ترّكــز عىل منظور 

التمنية املجالية عوضا عن التمنية 
القطاعّية املّتبعة حالّيا.

وأضــاف املتحــدث أّن جائــزة ابن 
شــباط تعــىن بتكــرمي املنمظــات 
وامجلعيات واملؤسسات اليت قّدمت 
خدمــات جليلــة لتمنيــة املجــاالت 
البحــر  ضفــيّت  عــىل  الواحّيــة 
األبيض املتوســط. ويه جائزة من 
سلســلة جوائز شبكة ماد 21 اليت 
يرأهسا الســّيد محّم بــن عزيزة، 
. وجائزة ابن  وتعىن بتكرمي المتــزيّ
شــباط يه يف دورهتا الثانية هذه 
الســنة واكنت 
األوىل  الــدورة 
تــوزر  يف 
عــىل هامــش 
املؤمتر العاملي 
للواحّيني 2016 
وهــا يه تعود 
تــوزر  إىل 
أخــرى  مــرّة 

عــىل هامــش مؤمتــر الهنــوض 
باملنظومات الواحّية املنعقد أّيام 17 

و18 ماي مبدينة توزر.
ويشــار إىل أّنه مت إسناد جوائز يف 

5 جماالت:
- البحــث العــيمل: مناصفة بني 

تونس ومر
لملجــاالت  داجمــة  مشــاريع   -

الواحّية
- مشــاريع ذات التمنية االنتاجية 
العالّيــة: جائزتني للك من املغرب 

واجلزائر
- دمع التعــاون الــدويل: جائزتني 

واحدة لملغرب واألخرى لفرنسا
- الفــالح واحملافظة عىل املوروث 
الثقــايف: جائزتــني لفاّلحــني من 

والية توزر بتونس

البيئة نيوز: سعيدة

شّدد السيد سالم بن سالمة رئيس 
لجنة جائزة ابن الشباط على أّن المؤتمر 
اإلقليمي للنهوض بالمنظومات الواحية 

نجح في تحقيق األهداف التي من أجلها 
تّم تنظيمه، وهو رسم السياسة واألطر 
العاّمة للدفاع عن مشاريع تنمويّة على 
مستوى إقليمي يمكن أن تكون محّل 
تمويل من صندوق األخضر للمناخ. كما 

عزّز هذا الملتقى الترابط المؤسساتي بين 
الفاعلين في شمال إفريقيا وموريتانيا، 

وهذا جانب مهّم من هذا المؤتمر. 

سالم بن سالمة،  رئيس لجنة جائزة ابن شباط  تونس:
" الفكرة المركزيّة للجائزة هي البحث عن

 مقاربة مجالية عوضا عن التنمية القطاعيّة"

حوار

 المقاربة المجالية 
الشاملة للواحات، هي 

مقاربة تراعي عالقة 
اإلنسان الواحي بمختلف 
مجاالت الحياة في الواحة 

في الثقافة، البحوث 
العلميّة، السياحة 

وفي التنمية الواحيّة 
والتعاون الدولي.
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حوار

محمد بن عزيزة ،   رئيس شبكة  "ماد  21 " بتونس :

 " نتطلع إلى أن تشمل 
جائزة ابن شّباط مجاالت أوسع"

جون ماري كولومبو  مهندس زراعي ، إيطاليا:

 " على صّناع القرار تحّمل 
مسؤولية تفعيل مخرجات المؤتمر "  

أّكــد محم بن عزيزة، رئيس شــبكة "مــاد 21"  أن جائزة 
ابن شــباط املقّدمة عىل هامش املؤمتر اإلقلي للهنوض 
باملنظومات الواحّية املنعقد أّيام 17 و18 ماي2019 مبدينة 
تــوزر، يه مــن بني 12 جائزة يرصدهــا برناجم "ماد 21"، 
مشريا إىل أن هذا الربناجم هيدف إىل ربط العالقات بني 

ضّفيت املتوّسط ومّد جسور تعاون بني البلدان. 
وأضــاف أن الرغبــة يف إدماج جائزة ابن شــباط للتمنية 
املستدامة لملنظومات الواحّية اإليكولوجّية للربناجم تعود 
لتعرّض املنظومات الواحّية إىل هتديدات خطرية، بســبب 

التغرّيات املناخّية، 
عىل صناع القــرار ومه احلكومات املمثلة للبلدان محتل 

املســؤولية وأخــذ القــرار يف مــا يــمت الوصــول اليه من 
توصيــات ومن نقــاط هامة.  وأعــرب محم بن عزيزة عن 
اط جماالت أوســع ألهنا  أمله يف أن تمشل جائزة ابن شــبّ
ستشــارك يف حتســيس الرأي العام حــول إجياد حلول 
رسيعــة عىل مســتوى اإلجراءات والترشيعــات لملحافظة 
عــىل الواحات وتمنيهتــا ألن هلا آفاقا كبــرية يف برناجم 
التمنية املستدامة يف بلداننا، ودعا وسائل اإلعالم املهمّتة 

بالبيئة إىل املشاركة يف هذه القضّية املشرتكة.
وعــرّب رئيس شــبكة  "ماد 21" عن ســعادته بوجود بلدان 
مغاربّية مثل اجلزائر واملغرب، اليت عرّبت عن استعدادها 

الحتضان االحتفالّية القادمة يف إحدى واحاهتا.

أّكــد املهندس الــزرايع، جــون مــاري كولومبو، 
وجود تراجع كبري يف املساحات الواحّية بسبب 
التغــرّيات املناخّيــة الــيت تضاعــف مــن خطر 
اختفــاء أغلــب الواحات يف العامل، مشــريا إىل 

وجود مجلة من احللول املطروحة. 
االهمتــام  ودعــا احلكومــات إىل 
مبعاجلة هــذه املشــالك مكا دعا 
امجلاعــات احمللّية النشــطة يف 
إىل  املســتدامة  التمنيــة  جمــال 
مواصلة التعبئة وحشد الدمع من 
أجل التحسيس بأمهية احملافظة 

عىل املنظومات الواحّية.
وشّدد جون ماري عىل أن التوّصل 
حللول هلــذه املشــالك ممكن من 

خــالل توفري متويــالت اكفية ملشــاريع صغرى 
وبنية حتتّية وتمثني الرتاث واحملافظة عىل التنوّع 
البيولويج، مضيفا أن هناك جماال ال يقّل أمهّية 
وهو السياحة، ورّصح قائال: "تونس عىل سبيل 
املثال بلد رائع ميتلك موارد ســياحّية ثرّية ولكّنه 
رّكــز كثــريا عــىل الســياحة 
الكالسيكّية يف حني أن هناك 
ســياحة بديلة مثل السياحة 
ســياحة  ويه  اإليكولوجّيــة 
متضامنة ومسؤولة ميكن أن 
تقّدم حلــوال مثل خلق مواطن 
شغل لساّكن الواحات وكذلك 
تمثني املوارد واحملافظة عىل 

الرتاث". 

وحــول املقاربة التشــاركّية الــيت قّدمها املؤمتر 
ومدى جناعهتا، أشــار جون ماري إىل أمهّيهتا  
ومزيــد تدعميها، مضيفا: "ولكن الســؤال الذي 
يطــرح هنا: من يشــارك يف هذه املقاربة؟ أعتقد 
أن هنــاك أطرافــا وجهات ليســت ممّثلة بالقدر 
الــاكيف يف هــذا املؤمتــر رمغ أهنــا معنّية من 
قريــب هبــذه القضّية. عىل صنــاع القرار ومه 
احلكومــات املمثلــة للبلــدان محتل املســؤولية 
وأخــذ القــرار يف مــا يــمت الوصــول اليــه من 

توصيات ومن نقاط هامة.

البيئة نيوز:باديس بن عّمار

إيجاد الحلول 
السريعة على 

مستوى اإلجراءات 
والتشريعات 

للمحافظة على 
الواحات وتنميتها 

ألن لها آفاقا كبيرة 
في برنامج التنمية 

المستدامة 

الحلول ممكنة
 لهذه المشاكل 
من خالل توفير 
تمويالت كافية 
لمشاريع صغرى
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قــال نائب رئيس مجعية محايــة الرتاث البييئ بواحة 
غرداية باجلزائر، مكال رمضان، أن امجلعية تأسست  
يف ســنة 1990 وهلــا مســرية 29 ســنة يف العمــل 
مــن أجل إعــادة االعتبار للواحة العريقــة لواد املزياب 
الــيت يفوق معرها األلف ســنة وصّنفــت تراثا عاملّيا. 
ومــن أكــرب التحّديات اليت تواجهنا نذكــر التحّديات 
الطبيعّيــة ألن املنطقة تتعــرّض بني احلني واآلخر إىل 

الفيضانات اجلارفة.
وأضــاف أن هــذا امللتــىق مــن أجل تاكتــف اجلهود 

وتبــادل اخلربات بني تونــس واجلزائر 
واملغــرب وموريتانيــا ومــر من أجل 
إعــادة االعتبار وإنقاذ الواحات العريقة 
عىل مســتوى مشال إفريقيا وخاّصة 
يف بــالد املغرب العريب وســوف تكون 
نقطــة هاّمــة جــّدا للحــّد مــن تدهور 

الواحات.
وتابــع بالقــول ومن خــالل  املقرتحات 
املقّدمــة مــن طــرف اخلــرباء نــويص 

بتنسيق اجلهود بني مجيع البلدان 
إلجياد حلول معلّية، وسنعمل عىل 
أن يكون هناك تفاعل بني السلطات 
احمللّية واإلدارّية وفعالّيات املجمتع 
املــدين. هذا األخري له خربة، إضافة 
الفالحــة  ميــدان  إىل اخلــرباء يف 
الصحراوّيــة والنظــام الــوايح من 
أجل تفعيــل توصيات هــذا املؤمتر 

واالستفادة مهنا.

حوار

أّكــد أســتاذ امليــاه اجلوفية مبركز حبــوث الصحراء 
املري، عبد الفتاح الســيد بن الشــيخ، أن للواحات 
ماكنــة خاّصــة يف قلــوب املرّيني والعــرب معوما، 
معتربا أن الواحات من املناطق الواعدة واليت ســتكون 

يف املســتقبل قاطرة للتمنيــة يف البالد 
العربيــة مبــا حتتويه من مــوارد طبيعّية 
متنوعة من مياه جوفّية وزراعات خمتلفة 
باإلضافــة إىل النخيــل الــذي يتحــىّل 
الرســول هيلع  كثــرية جعلــت  مبــزيات 
الصالة والسالم يشّبه املؤمن بالنخلة.  

 وأضــاف بــن الشــيخ، عــىل هامــش 
مشاركته يف مؤمتر الهنوض باملنظومات 
الواحّيــة املنعقد أّيام 17 و18 ماي مبدينة 
توزر، أن الواحات متتلك عديد اإلمتيازات 

الــيت ميكن اســتخدامها يف تطوير مجيــع مقّومات 
التمنية البرشّية من ثروات طبيعّية ومعدنّية وســياحة 

وتراث فكري وحضاري. 
وعّلق أســتاذ املياه اجلوفّية مبركــز حبوث الصحراء 
خبصــوص حصوله عــىل جائزة 
"رشف يل  قائــال:   ابــن شــباط 
احلصول عىل جائزة ابن شــباط 
عن أحبــايث العملّية املختلفة يف 
واحات مــر املتعّددة"، مشــريا 
إىل وجــود أكــر مــن 12 واحــة 
يف مــر ترتّكــز معمظهــا يف 
اجلهــات الغربّيــة فهيــا اخلارجة 
والدخلــة والفرفرة والبحرية وواحة 
ســيوة ووادي النطــرون... تزخــر 

لكهــا باملواد الطبيعّية وتلىق اهمتاما كبريا من الدولة 
املرّية اليت تسىع إىل تمنية هذه الواحات وتطويرها 
وإقامة مرشوعات زراعّية وصناعّية وتمنية سياحّية يف 

هذه الواحات. 
وأضــاف بن الشــيخ: "خفــر يل أن أنال جائزة محتل 
امس العامل املوسويع ابن شباط، الذي قام مبجهودات 
كبــرية يف مدينة تــوزر. حيث طّور منظومــة الرّي يف 
واحــة توزر بتقســمي املاء وفق قواعد هندســّية دقيقة 

ومضبوطة. 
وال يزال هذا اإلجناز املقام منذ القرن 13 حمل اهمتام 
الباحثني واملختّصني، وهذه اجلائزة تضيف يل ملسة 
خاّصــة خشصّيا مبــا أن ختّصيص العــيمل إدارة 
املياه اجلوفّية ومحايهتا من املشالك )النضوب، متّلح 

اخلزّان اجلويف...(".

البيئة نيوز: أسامة

 عبد الفتاح السيد بن الشيخ ،  أستاذ في  المياه الجوفية 

بمركز بحوث الصحراء بمصر:
"شرف لي الحصول على جائزة ابن شباط"

كمال رمضان ،    نائب رئيس جمعية  حماية
 التراث  البيئي  بواحة غرداية" بالجزائر:

"سنعمل على تفعيل توصيات مؤتمر توزر"

 المجتمع المدني 
له كفاءة، إضافة 

إلى الخبراء من أجل 
تفعيل توصيات 

هذا المؤتمر 
واالستفادة 

منها

نأمل ان تكون
جائزة ابن شباط 

مجاالت اوسع 
لتحسيس الراي 

العام حول ايجاد 
حلول على مستوى 

التشريعات 
واالجراءات
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وقــد اكن اللقــاء فرصــة للتعريف باملجهــودات اليت 
بذلهتــا الواكلة يف جمال محاية طبقــة األوزون. حول 
هذه التفاصيل رصح، منسق الوحدة الوطنية محلاية 
طبقــة االوزون بالواكلــة، يوســف اهلــاميم،  للبيئــة 
نيــوز، انــه مت إزالة الغازات اخلطــرة يف قطاع التربيد 
والتكييف يف  مرحلة أوىل بنسبة 30 باملائة يف حني 
ومن املتوقع  ازالة بقية املواد اخلطرة بصفة لكية  عام 
2030. مكا تابع بالقول، ان الواكلة قامت باهشاد 60 
مكون تابعني ملؤسسات التكوين املهين  الناشطة يف 

قطاع التكييف والتربيد ملتابعة العمل معهم.

الواكلــة الوطنيــة محلايــة احمليط كعادهتــا ارتكزت 
اســرتاتيجيهتا عــىل التوعيــة والتحســيس، حيــث 
اجنــزت اغنية يف جمال محاية طبقة االوزون “يا اهلل 
حنافظ عىل األوزون” . وقد اكن االطفال حمور العملية 

التحسيسية والتوعوية. اىل جانب ذلك، تولت الواكلة 
اســناد جائزة  الفضل رشيط مصــور بتقنية الواقع 
االفرتايض حول محاية طبقة االوزون من اعداد شاب 

تونيس.

يشــار اىل أن تونــس مــن البلدان الــيت تعهدت اىل 
جانب سائر البلدان املتقدمة باالتفاقيات املربمة حول 
بروتوكول مونريال يف خصوص احملافظة عىل طبقة 
االوزون، هلــذا الغرض، اكنــت للواكلة الوطنية محلاية 
احمليط براجم وخطط مرســومة مهنا برناجم التوعية 
والتحســيس داعية مكونات املجمتع املدين والوسائل 
االعالمية وبقية اهليالك االخرى لملشــاركة واالخنراط 

معها هبدف نرش الثقافة الويع والتحسيس.

في اليوم العالمي لحماية طبقة األوزون وتحت شعار 32 عام على البروتوكول وتعافي 
األوزون، أعدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط برنامجا تحسيسيا وتوعويا متكامال شمل 

فقرات متنوعة. وفي هذا الصدد، نظمت لقاء  يوم 18 سبتمبر 2019للتعريف بمحتوى 
البرنامج حضره وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي وممثلين عن الوكالة ومنظمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس.

"يا اهلل نحافظ على األوزون " أطفال يحسسون بضرورة المحافظة على طبقة االوزون
الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحرص على التوعية والتحسيس 

متابعات
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ويف هــذا الصدد تنــدرج الندوة الوطنية اليت انتمظت بالرشاكــة بني الواكلة الوطنية 
محلايــة احمليــط ومركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة يــوم 12 جوان 2019 واليت 

شــلّكت فرصة للتحســيس مبخاطر التلّوث اهلوايئ باعتباره بات 
معىط حقيقيا وواقعا وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثرياته 
ودعوة لبذل مزيدا من املجهودات وتقدمي مبادرات من أجل حتسني 

نوعية اهلواء باملدن واجلهات.
مكا مثلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء عىل أمّه املستجّدات 
التكنولوجيــة الــيت مّت توظيفها ملقاومة التلــّوث اهلوايئ من خالل 
تقدمي مســتجدات الشــبكة الوطنية ملتابعة نوعيــة اهلواء وخاّصة 
مهنــا منظومــة المنذجــة الرمقيــة للتنبــؤ بنوعية اهلــواء اليت مّت 
وضعهــا عــىل ذّمة املواطنــني مبوقع واب الواكلــة الوطنية محلاية 
احمليــط وعرض خمطــط احملافظة عىل نوعية اهلــواء يف تونس 
الكــربى. باإلضافة إىل إبــراز دور مركز تونس الدويل لتكنولوجيا 

البيئة يف اإلحاطة الفنية باملؤسسات الصناعية للحّد من التلوث اهلوايئ وأمّه آليات 
المتويل املتاحة ملقاومة هذا التلّوث.

وتعتــرب الشــبكة الوطنيــة ملتابعة نوعية اهلواء مــن أمّه آليات متابعة نوعية الوســط 
اهلــوايئ ومراقبــة مصادر التلــوث ويه منظومة متاكملة متثل مهــزة وصل بني لك 
املتدخلني يف جمال نوعية اهلواء. وتهسر هذه املنظومة عىل املتابعة املسمترة لتطور 
نوعية اهلواء وحتديد نوعية وأمهية التلوث وبيان حاالت جتاوز احلدود القصوى إلعداد 
خطــط التدخل، إضافــة إىل تقدمي املعلومات الالزمة للباحثــني لدمع البحث العيمل 
يف جمال التلوث اهلوايئ مما خيول معرفة أســبابه ومؤثراته عىل احمليط والصحة 

العامة. 
مكــا تقوم الشــبكة بإجناز 
القطاعيــة  الدراســات 
توفــري  قصــد  واملختصــة 
املعلومات الرضورية إلجياد 
احللول املالمئة والتأكد من 
فاعلية التدابــري املتخذة أو 
املزمــع اختاذهــا لتقليــص 
الســلبية  االنعاكســات 
لبعث الوحــدات الصناعية 

اجلديدة ولزتايد عدد وسائل النقل. وإعداد خمططات لتقليص التلوث اهلوايئ. 
ويف ظــّل ارتفاع مســتوى بعــض امللوثات اهلوائية يف العامل معومــا مبا فهيا البالد 
التونسية، بات من الرضوري، وعىل غرار ما هو موجود عىل الصعيد العاملي، متابعة 
هذه امللوثات اليت مل تكن الشــبكة الوطنية ملتابعة نوعية اهلواء تقوم مبتابعهتا وذلك 
نظرا ألن املواصفات السابقة، NT106.04، مل تنّص عىل ذلك. ومن مّثة مّت حتيني هذا 
النــّص الترشييع وتعويضه باألمر عدد 447 لســنة 2018 املــؤرخ يف 18 ماي 2018 
واملتعلق باحلدود القصوى وحدود اإلنذار لنوعية اهلواء احمليط وبالتايل برجمة عّدة 
إجراءات لتأهيل الشــبكة الوطنية ملتابعة نوعية اهلواء لتستجيب ملتطلبات هذا األمر. 
ومعال عىل حتديث الشــبكة الوطنية ملتابعة نوعية اهلواء مّت تركزي 
منــوذج رمقي للتنبؤ وملتابعة انتشــار امللوثــات اهلوائية عىل اكمل 
تراب امجلهورية.حيث أصبح بإماكن لّك مواطن االطالع عىل نوعية 
اهلواء حســب اجلهات بفرتة مســبقة بثالثة أيــام. وذلك من خالل 
تطبيقة "واب" مت وضعها عىل ذمة العموم عرب املوقعني اإللكرتونيني 

www.anpe.nat.tn: التاليني
www.anpe-tunair.tn يف انتظــار دراســة إماكنيــة إطالقها يف 

تطبيقة عىل اهلواتف الذكية لتهسيل استعامهلا.
ولإلشارة فإّن هذه الندوة مثلت فرصة للتعريف بأمه آليات المتويل 
املتاحــة ملقاومــة التلّوث اهلــوايئ أال ويه صنــدوق مقاومة التلّوث 
الــذي مّت إحداثه صلــب الواكلة الوطنية محلاية احمليط ملســاعدة 
املؤّسسات عىل متويل مشاريعها الرامية محلاية البيئة من خمتلف أشاكل التلوث مبا 
فهيا التلوث اهلوايئ، ودمع البعد الوقايئ من خالل التجشيع عىل استعامل التقنيات 
النظيفة واملسامهة يف متويل جتهزيات إزالة التلوث وتقدمي حوافز جبائية للتجهزيات 

املقاومة للتلوث أو املقتصدة يف املاء والطاقة واملواد األولّية. 
وشــلّكت الورشــات املســائية جماال لنقاشــات مطّولة وثرية  حول التكنولوجيات ذات 
األولويــة للحــد مــن الغازات الدفيئــة وتلك اليت متكن مــن التأقمل مع هــذه الغازات. 
لملســامهة يف حتســني جودة اهلواء من ناحية ومقاومة التغريات املناخية من ناحية 
أخــرى إذ أن الغــازات الدفيئــة واالحنباس احلراري ميثــالن عنرين مهمني من بني 
العنارص املســامهة يف التغريات املناخية. وقد انبثقت عن هذه الندوة عّدة توصيات 

أمهها :
- إرشاك البحــث العــيمل يف تطويــر منظومة متابعــة نوعية اهلــواء وذلك من خالل 
الســيع إىل إدخــال التكنولوجيات اجلديدة Nanotechnologie  واالستشــعار عن 
بعد La télédétection.  -مزيد العمل عل تقيمي تأثريات امللّوثات اهلوائية عىل حّصة 

اإلنسان وكذلك عىل املنظومات الطبيعية )البحريات، الغطاء النبايت....(.
-العمــل عــىل مضان تواصل واســمترارية منظومــة املتابعة املتوّفرة حاليــا بالواكلة 
وحتســني أداء الصيانة ودمع القدرات الفنية لإلطارات يف جمال متابعة نوعية اهلواء 
مع مواصلة الرباجم واملبادرات التوعوية لملحافظة عىل نوعية هواء جيدة ومضان حّق 

األجيال القادمة يف بيئة سلمية يستطاب فهيا العيش. 

يمثّل الحفاظ على جودة وسالمة الوسط الهوائي إحدى أولويات 
السياسة البيئية  في تونس، واعتبارا ألهمية المحافظة على جودة 

الهواء في برنامج حماية المحيط، تم وضع خطة متكاملة للنهوض 
بهذه المنظومة تشمل دعم الهياكل المختصة وتطوير التشريعات 

البيئية المتعلقة بنوعية الهواء. باإلضافة إلى التشجيع على 
استعمال الطاقات النظيفة في مختلف المجاالت وخاصة في مجال 

النقل والصناعة بما من شأنه أن يساعد على تحسين نوعية الهواء 
بالمدن الكبرى والمتوسطة.

دور التكنولوجيا في الحد من التلوث الهوائي: 
الوكالة الوطنية لحماية المحيط نموذجا

 تم وضع خطة 
متكاملة تشمل 

دعم الهياكل 
المختصة وتطوير 

التشريعات البيئية 
المتعلقة بنوعية 

الهواء.
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 ويف هــذا اإلطار وبعد القيام بالعديد من أشــغال 
البحث عن أحســن التكنولوجيات املتوفرة واملمكن 
تركزيهــا باملنظومــة الوطنيــة وبعد إجنــاز العديد 
مــن التجــارب المنوذجية املصغــرة مت العمل عىل 
تطويع تقنية غري ملكفة يف مرحلة اإلجناز ومرحلة 
التشــغيل. وتعتــرب تقنيــة معاجلة ميــاه الرف 
اليحص باســتعامل النباتــات املائية احلل األجنع 
لملناطــق الريفيــة قليلــة العــدد وذلــك بالنظر إىل 
فاعليهتا ومســامههتا يف احملافظة عىل الوســط 
الطبيــيع. وقــد تأكــد املركز من هــذه النتاجئ بعد 
إرشافه عىل تركزي احملطة المنوذجية بقرية جوڤار 
من والية زغوان سنة 2004 بمتويل من وزارة التعلمي 
العايل والبحث العيمل ويواصل املركز العمل عىل 
تطويــر التكنولوجيــا وحتســني مردوديهتا وتمثني 
املواد الثانويــة املتأتية من املعاجلة من مياه ومحاة 

ونباتات ومساد عضوي منتج مبحطة املعاجلة. 

مكا قام املركز بتجسيل التقنية برباءة إخرتاع حتت 
عدد 19161. وكنتيجــة ملجهوداته البحثية يف هذا 
املجــال، حتصل املركز عىل جائزة أحســن إخرتاع 
لســنة 2005 يف املســابقة الــيت تنمظها ســنويا 
امجلعية التونســية لملخرتعني مكا متكن من نرش 
العديــد من املقاالت يف املجــالت العملية بالرشاكة 

مع خمابر البحث باجلامعات. مكا قام املركز سنة 
2012 برتكــزي ســبعة حمطات أخــرى تعمتد عىل 
نفــس التقنية لصاحل رشكــة » SERGAZ « وقد 
أثبتــت هــذه التقنية جناعهتا ونالــت الرضاء التام 

للرشكة. 
ومن أجل تطويع التكنولوجيا لظروف مناخية جافة 
باجلنوب التونيس وتأكيد جناعهتا عىل اكمل تراب 
امجلهورية، يأيت مرشوع  تركزي شبكة مجتيع املياه 
الصحّية و حمطة تطهري املياه باستعامل النباتات 
املائية بقرية الشبيكة من والية توزر. وقبل ذلك، نّظم 
املركز ملتىق لإلعالم و التحســيس والتعريف هبذه 
التقنيــة و باملــرشوع وأمهيته باجلهــة وذلك بتارخي 
24 أكتوبــر 2018  بأحد نــزل مدينة توزر حبضور 
وايل اجلهة ورؤســاء البلديــات وثلة من ممثلني عن 

املجمتع املدين واإلعالميني. 
مكــا جتــدر اإلشــارة إىل أن املركز قــد انهتى من 
إجناز الشــبكة يف أواخر هشر جوان 2019 ورشع 
يف إجنــاز حمطــة التطهــري ومــن املؤمــل أن يقــع 

تشغيل احملطة قبل موىف السنة.
و لضامن حسن تسيري احملطة ودميومهتا والعمل 
عــىل تطوير التقنية مت إمضــاء اتفاقية رشاكة بني 

املركــز وبلدية متغزة بتارخي 11 أفريل 2019 تضبط 
مهــام لك طــرف. وذلك بتشــغيل احملطــة وتطويع 
التكنولوجيــا وتطويرهــا حمليــا وتكويــن القامئني 
علهيــا من طــرف املركــز وبالصيانــة واملتابعة من 

طرف البلدية.

وســتلّكل هــذه األمعال بإعــداد دليل خــاص هبذه 
التقنيــة مما ســيهسم يف تيســري مهــام الراغبني 
يف تركــزي مثل هذه احملطــات. مكا يمشل برناجم 
املركــز تنظمي ملتقيات وورشــات من أجل التعريف 
هبــذه التجــارب وتعمــمي التقنية عىل اكمــل تراب 
امجلهورية ومســاندة طالــيب التكنولوجيا من أجل 

تركزيها لدهيم. 

مركز تونس  الدولي لتكنولوجيا البيئة :
معالجة مياه الصرف الصحي  باستعمال النباتات 

المائية  بقرية الشبيكة بتوزر
التطهير في المناطق الريفية والتكتالت السكنية قليلة العدد هو أحد اإلشكاالت البيئية 

المطروحة على الصعيد الوطني وما ينجم عنها من تداعيات سلبية على المحيط وعلى 

صحة اإلنسان يمثل هاجسا لدى المواطن وأصحاب القرار. معالجة هذه المياه بتكنولوجيا 

ناجعة وبأسعار مقبولة هو الهدف المنشود لدرء هذا اإلشكال البيئي.

زيارة ميدانية ملنطقة الشبيكة من والية توزر

منطقة الشبيكة من والية توزر

ممثلني عن املجمتع املدين وخرباء يف منطقة الشبيكة
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وتنبــين اخلطــوط العريضة الســرتاتيجية هذا 
املــرشوع عــىل املقاربة البيداغوجية، ومشــاركة 
امجلعيات واملؤسســات الرتبوية  عرب املشاريع 
الرتبوية املدرســية املصّغرة، اىل جانب التنظمي 
املواكبــة  اىل  إضافــة  والربجمــة   والتنســيق 

اإلعالمية.
يرتكــز هــذا املــرشوع الــذي يلمتــس خمتلــف 
املؤسســات الرتبوية يف اكمل تراب امجلهورية 
مــع إيــالء الرشحية التملذية ما بني 4 ســنوات 
و 14 ســنة ، عــىل  املقاربــة البيداغوجية اليت 
تمشــل أوال، إجنــاز تصــّور شــامل هيدف إىل 
حتفزي التالميذ وترشيكهم يف تنفيذ مشــاريع 

تربوية بيئية صلب مؤسساهتم الرتبوية.  ثانيا، 
اعمتــاد مقاربــة بيداغوجيــة " التعمل بواســطة 
للتمليــذ املالحظــة  تتيــح  املامرســة "، حيــث 
واالكتشــاف واالســتنتاج واملشــاركة والتبادل.  
ثالثــا، تويخ حمــاور بيئية عديدة مثــل املوارد 
املائيــة والتصحر والنفايــات والطاقة والتغريات 
املناخية والتنوع البيولــويج والغابات والرشيط 
الســاحيل والواحات واملواقــع احملمية والبيئة 
احلقيبــة  اســتعامل  ورابعــا،  يف مشوليهتــا. 
البيئية، اليت تعترب نقلة نوعية يف جمال إنتاج 
املدمعات البيداغوجية البيئية بتونس نظرا لراء 
حمتواها وتاكمــل عنارصها ومالمئهتا لواقعنا 

البييئ املعاش. 
وحتتــوي احلقيبة البيئية عــىل 25 مكّونا مهنا 
13 معّلقــة حــول أمّه املشــالك البيئية بتونس. 
وملــّف األنشــطة البيداغوجيــة حــول بعــض 
املشــالك البيئيــة بتونس. وكتيب حــول الندرة 
البيولوجيــة بتونــس. ولعبة ســؤال وجواب و5 
أقــراص و3 ألغوزات ودليل اســتعامل احلقيبة 

البيداغوجية. 

الربجمة اليومية للقافلة: 
واليــات  خمتلــف  البيئيــة  القافلــة  جتــوب 
امجلهوريــة حتــت شــعار" القافلــة البيئية ... 
أنــا معــم ".  وتتكــون مــن شــاحنة جمّهــزة 
حبواســيب وآلــة عرض )ويه عبــارة عن قاعة 
تنشــيط(. مكا  تقوم بزيارة املؤسسات الرتبوية 
تبعــا لروزنامــة مســّبقة، يتــوىّل خالهلا فريق 
تنشــيط مساعدة التالميذ عىل تمنية معارفهم 
وكفاءهتــم يف املجــال البييئ وعىل اكتســاب 
الســلوك اإلجيــايب جتــاه البيئــة، مــن خالل 

ورشات متعّددة احملاور. 

مشروع القافلة البيئية : 
مشروع رائد في مجال التربية البيئية ببالدنا

القافلة البيئية هي مشروع نموذجي رائد ومكسبا قيّم للمنظومة التربوية في بالدنا، من 

خالل الديناميكية والحيوية الكبيرة التي تحدثها بالوسط المدرسي عبر أنشطة وبرامج 

توعوية متنوعة وهادفة تشرف على اعدادها الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع 

وزارة التربية والهياكل التابعة لها، وبالشراكة مع الجمعيات الناشطة في المجال، بعد ان 

كانت تحت اشراف وزارة البيئة والتنمية المستدامة. وترمي القافلة البيئية الى بناء معارف 

وسلوكيات جديدة لدى التالميذ للمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن التصرف فيها.
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مايه أبرز الرباجم واالجنازات الي قام هبا 
املركز منذ توليمك هذا املنصب، ولو تقدمون 

لنا حملة عن املركز؟ 
أحدث مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة ســنة 

1996 مبوجــب القانــون عدد 
25 لســنة 1996 املؤرخ يف 25 
مــارس 1996 وهــو مؤسســة 
ختضع إلرشاف وزارة الشؤون 
احمللية والبيئة وخيتص املركز 
باألساس يف نقل التكنولوجيا 
داخليــا وحنــو بلــدان اجلوار 

افريقيا.  
مكا يقوم املركز بنشاط خمربي 
مــن خــالل إســداء خدمــات 
تمتثــل يف حتليــل العينــات 
طبقــا لملواصفات التونســية 
والدولية ولإلشارة فإن ''املخرب'' 

متحصل عىل املواصفة 17025. 
أمــا إدارة التكوين وتدعمي القدرات فهي تقوم بدور 
حموري يف التكوين يف املجال البييئ بصفة عامة 
ويف عدة اختصاصات مثل الترف يف النفايات 
اخلطــرة ودراســات املؤثرات 
عــىل احمليــط وغريهــا من 
االختصاصــات الــيت تلىق 
اهمتامــا لدى حرفــاء املركز 
من القطاعني اخلاص والعام.

 مكا يشتغل املركز عىل عدة 
مشــاريع دوليــة عــىل غرار 
SWITCH-Med املمــّول من 
االحتاد األورويب ويعمل عىل 
تكويــن الشــباب يف املجال 
البيــيئ واالقتصاد األخرض. 
هــذا ومقنا بتكويــن حاميل 

الهشــادات واىل حد اآلن حنن عىل تواصل معهم 
وبصدد املتابعة وعرض مشاريعهم اليت اصبحت 
ذات إشــعاع جتاوز احلــدود الوطنية، إذ من خالل 
املشــاريع  أحصــاب  مســاندة  حنــاول  التكويــن 
والباعثني الشبان ودمعهم والتعريف هبم من خالل 

التظاهرات اليت يشارك فهيا املركز.
مكــا مقنــا بــدورات تكوينية يف جمــال الصفقات 
لقيــت  الــيت  املســتدامة  العموميــة  والــرشاءات 
استحســان املشــاركني ونعزتم عقــد دورات أخرى 
ســميا وأننــا تلقينا عديــد املطالــب لالنتفاع هبذا 

التكوين.  
ويف إطار االحتفال باليــوم الوطين والعاملي للبيئة 
هلذه السنة، قام املركز بدورة تكوينية جمانية لفائدة 
20 مشــارك )10 إعالميني و10 من ممثيل املجمتع 
املــدين خالل هشر جويليــة 2019 اســتفاد مهنا 

املشاركون.

بالنسبة لتطوير القدرات صلب املركز؟
يعمــل املركز  عىل تطويــر القدرات بتونس والوطن 
العريب ومنطقة البحر األبيض املتوســط يف جمال 
محايــة البيئــة والتــرف املســتدام يف املــوارد 

الطبيعية. 
مكــا حيــرص املركز عىل تقــدمي املســاندة الفنية 
لملؤسســات قصــد إرســاء منظومــات الترف 
البيــيئ ومســاعدهتا عــىل إحــاكم التــرف يف 
افرازاهتــا الصناعية طبقا لملواصفــات والقوانني 

اجلاري هبا العمل. 
البرشيــة  القــدرات  وتكويــن  تعزيــز  جانــب  اىل 
واملؤسســاتية يف جمــال احلفــاظ عــىل البيئــة. 

حوار

"مقهى النقاش" فضاء 
ديمقراطي لتشريك 
المجتمع المدني في 

مناقشة المسائل 
البيئية والتصورات 

والبرامج ونرحب بكل 
شراكة فاعلة وبناءة 

معه.

توفيق القرقوري, مدير عام مركز تونس  
الدولي لتكنولوجيا البيئة :

"ستجمعنا عدة برامج عمل مع 
البلديات بهدف تطوير التقنيات 

التكنولوجية وتسخيرها"

البيئة نيوز: سعيدة

مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة أحدث باألساس لتطوير القدرات بتونس 
والوطن العربي ومنطقة البحر األبيض المتوسط في مجال حماية البيئة والتصرف 

المستدام في الموارد الطبيعية عبر تقديم المساندة الفنية للمؤسسات إلرساء 
منظومات التصرف البيئي.  وتربطه بالدول األجنبية شراكات واتفاقيات في هذا 

الخصوص.  ولتشريك مكونات المجتمع المدني ، تم تنظيم مقهى النقاش بصفة 
دورية لتقديم التصورات وابرام الشراكات معهم. حول هذه النقاط، جمعنا لقاء 

بالمدير العام للمركز، السيد التوفيق القرقوري. 
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والتحليــل والتقيمي البييئ وفقــا لملعايري الوطنية 
والدوليــة. وحتويــل وتطويــر التكنولوجيــات مــع 
مالءمهتــا للواقــع الوطــين والعمل عــىل تجشيع 
التكنولوجيــات النظيفــة. ومجع ونــرش املعلومات 

البيئية باستخدام مجموعة واسعة من الوسائل.

وماذا عن ادارة مساندة املؤسسات؟
هذه اإلدارة تتوىل مســاندة املؤسسات االقتصادية 
ســواء خدماتية )نزل مثــال( أو صناعية )املصانع 
بشــى أنواعهــا( حيث تمت مرافقهتم ومســاندهتم 

لتخيط املشالك املتعلقة باملجال البييئ. 
مكــا نوّفر اإلطــار الترشييع واملســاندة يف وضع 
االســرتاتيجية الــيت تعمتدها لك مؤسســة.  مكا 
انطلقنــا منذ مدة وجزية يف مرافقة 5 مؤسســات 
عــىل مــدة ســنة اكملــة ويف وضــع إيــزو4501/ 
وإيــزو14001 ويف هذا الصــدد ينبيغ التأكيد انه 
وألول مــرة يمت دجم املواصفات البيئية مع منظومة 

السالمة.

ماذا عن براجم معلمك يف عالقة بالبلديات؟
ستجمعنا عدة براجم معل مع البلديات من خالل 
تطويــر التقنيــات التكنولوجيــة وتخسريها لفائدة 
البلديات اليت تشكو بعض االشاكليات اليت تتعلق 
أساســا بالترف يف النفايات وقد بادرنا بإبرام 
اتفاقيات وعقد جلسات مع عدة بلديات مثل بزنرت 

والقريوان واملرىس واملهدية وبن عروس وغريها. 

ماذا عن فكرة املستشار البييئ؟ 
لقــد بــادر املركــز بمتويل مــن املقاطعــة الوالونية 
جمــال  يف  مكونــني  تكويــن  يف  البلجيكيــة 
املستشــارين البيئيني والذين ســيقومون بدورمه 
بتكويــن أول الدفعــات من املستشــارين البيئيني 
يف البلديــات. إن التكويــن الفــين لملكونــني يمت 
بالتنسيق مع معهد املستشارين البيئيني بلجيكيا  
وقــد انطلق التكوين منذ أواخر 2018 وســيتحول 
الفريــق املتكــون من  10 أعضــاء إىل بلجياك يف 
سبمترب املقبل ملدة هشر اكمل لملرحلة الثانية من 

التكوين. 
مكــا نأمل مــن خالل هذا الربنــاجم ان يكون لدى 
لك بلديــة وحدة مستشــار بييئ او مستشــارين 
اثنني لتصبح هذه الوحدة ذات اشــعاع يف جمال 
االقتصــاد االخــرض واالقتصــاد الدائــري هبدف 
التطويــر والرفــع مــن املســتوى اإليكولــويج يف 

البلديات.

واللقــاءات  املــدين  املجمتــع  وخبصــوص 
احلوارية:"مقهــى النقــاش" الــي ينمظهــا 

املركز بصفة دورية؟
هــذه اللقــاءات احلواريــة الدورية هتــدف إىل خلق 
فضــاء دميقــرايط وترشيــك املجمتــع املــدين يف 
مناقشــة املســائل البيئيــة. فقد مقنا هذه الســنة 
بتنظــمي دورتــني )يف مــارس وجوان( ومتــت دعوة 
امجلعيــات وخمتلــف الفاعلني يف الشــأن البييئ 
وترشيكهــم يف النقاش وإبداء الرأي حول مواضيع 
تعّلقت بالســالمة البيئية والتعليب زمن اإلقتصاد 

الدائري. 
هــذا ونحمط اىل أن يكون هذا الفضاء الدميقرايط 
مفتوح ملناقشة لك املسائل بلك تلقائية هبدف بلورة 

مقرتحات.

مــع  االتفاقيــات  وخبصــوص 
املجمتــع املــدين، فقــد أمــى 
املركز يف جوان املنقي اتفاقية 
مــع امجلعيــة التونســية لــألمم 
املتحدة واكن ذلك مبناســبة عقد 
ملتىق عــىل هامــش االحتفاالت 
باليــوم الوطــين والعاملــي للبيئة 
الــذي انعقــد مبقر املركــز حول 
التمنية املســتدامة يف عالقة مع 
األجندا21. مكا يرحب املركز بلك 
رشاكة فاعلة وبنــاءة مع مكونات 

املجمتع املدين.

التغرات املناخيــة ودور املركز يف التصدي 
هلذه الظاهرة؟ 

التغــريات املناخية ظاهرة كونية والتقليص من هذه 
الظاهــرة يســتوجب احلذر واخــذ التدابري الالزمة 
حيــث مقنا يف هذا الصدد بالعديد من املشــاريع 
والدراســات عىل غرار الدراســة اليت مت القيام هبا 
بالرشاكــة مع املنطقة الصناعيــة ببزنرت حيث مت 

النظر يف املشالك البيئية وتقدمي احللول. 
اذ ان تغري املناخ احلايل ظاهرة عاملية وحنن لسنا 
يف مأمــن من هذه الظاهرة هلذا االمر جيب تدعمي 
الرشاكة مع املنمظات الدولية والبحث عن املشاريع 
والدراســات، ولالشــارة فقــد اقرتح املركــز يف هذا 

اخلصوص:
 5 مشاريع متعلقة بالبحر واملياه وتمثني النفايات. 
مكــا انطلقنا يف حتســني 
عــدة مشــاريع يف عالقــة 
باحلد من االنبعاثات الغازية 
التغــريات  يف  املســامهة 

املناخية. 
مــع العمل ان املركــز تربطه 
عالقــات قويــة بعــدة بلدان 
عىل غــرار الربتغــال الذي 
يشتغل كثريا عىل اجلانب 
البييئ والذي حقق جناحات 

يف املجال التكنولويج.

المركز يعتزم بعث 
محضنة للمؤسسات 

الناشئة في الميدان 
البيئي صلبه بهدف 

تطوير العالقة مع 
الباعثين الشبان 

وإحاطتهم.

حوار

مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة
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متابعات

وقــد مت تنفيذ املرشوع بمتويل من قبل صندوق البيئة 
العامليــة حتــت إرشاف البنــك الدويل عىل شــلك هبة 
بتلكفة قدرها 4.27 مليون دوالر أمرييك يف حني بلغت 
املسامهة الوطنية  4.78 مليون دوالر مكسامهات عينية 

عىل مزيانية الدولة ومتويل ذايت من املستفيدين.  
وهو هيدف إىل:

 • تمثــني املشــاهد الطبيعية واملنظومــات الصحراوية 
والواحات وخمتلف املعارف التقليدية باملناطق احملمية 

باجلنوب التونيس.
  • تركزي عالقة "قطاع عام - قطاع خاص" وذلك عرب 
مراجعة وحتيني وتطوير املنظومة الترشيعية والتنظميية 

ذات العالقة بالسياحة االيكولوجية

  • بعث آليات لدفع االســتمثار عىل الصعيد الوطين 
واجلهوي. 

  • حتســني ظروف عيش املتســاكنني احملليني حول 
املناطق احملمية.

وقــد تواصــل إجناز املرشوع 6 ســنوات بداية من ماي 
2013 إىل مــوىف هشر ماي 2019. حيث نمظت وزارة 
الشؤون احمللية والبيئة، ورشة معل ختامية لملرشوع، 
حتت إرشاف ممثل عن البنك الدويل ومبشاركة إطارات 
الــوزارة وممثلــني عن اهليــالك املشــاركة يف املرشوع 
واملجمتــع املدين وفريق من اخلــرباء وذلك يوم 30 ماي 

2019
 مكا مت  خالل هذه الورشــة عرض مكتسبات املرشوع 

ونتاجئ الدراسات التقيميية لملرشوع واملصادقة علهيا 
مكــا مت اقــرتاح حافظة مشــاريع عىل املــدى القصري 
واملتوســط يف جمال الهنوض بالســياحة اإليكولوجية 
وذلــك قصــد بلورهتــا وتقدميهــا عــىل أنظــار جهات 
المتويل. حيث بإماكن مجيع املتدخلني من مؤسســات 
معوميــة وقطــاع خــاص وجممتــع مــدين تبــين هذه 

املقرتحات بدمع من الوزارات املعنية.  

أمه نتاجئ املرشوع:
-  دراسات ودمع القدرات 

- حتيــني اإلطــار الترشيــيع للتــرف يف احلدائــق 
الوطنية للهنوض بالسياحة اإليكولوجية.

السياحة اإليكولوجية: 
مكتسبات حقيقية وحافظة مشاريع جديدة

يعتبر "مشــروع النهوض بالســياحة اإليكولوجية ودعم التنوع البيولوجي الصحراوي"، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم 22 ماي 2013، 
برنامجا رائدا، في إطار المحافظة على المنظومات الطبيعية وتثمين ما تتضمنه من مخزون طبيعي وثقافي وتنشيط الحركية التنموية 

بالجهات والمناطق الداخلية.

البيئة نيوز:باديس بن عّمار

حديقة بوهدمة
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-إعــداد آليــات إتصاليــة مــن خــالل  مجموعــة من 
اللوحــات اإلهشاريــة )Affiches( وكتــب توجهييــة 
)Road Book( تتضمــن عدة معطيــات عن املناطق 
الــيت ميكن زيارهتا مضن مســالك ســياحية وأماكن 
االسرتاحة واملطامع، إىل جانب مقومات معرض متنقل 

 )Xbanner, Stand et présentoir(
-إعــداد أفــالم تروجيية حــول الســياحة اإليكولوجية 
بتونس وومضات حتسيسية حول املشاهد الطبيعية 
بالبالد التونســية بثالثــة لغات: العربية والفرنســية 

واإلنقلزيية.
للرتبيــة  ومدمعــات  أنشــطة  إجنــاز  إىل  باإلضافــة 
والتحســيس والتثقيف البييئ، قصد مزيد الرتشــيد 
والتعريف بأمهية املناطق احملمية واملشاهد الطبيعية 
بتونس وهبــدف ترشــيد الزيارات لملواقــع الطبيعية 

وتطوير احلس اإليكولويج للسياح والزائرين. 
مكا تضمن املرشوع إصدار ميثاق أخالقيات السياحة 
اإليكولوجية بالبالد التونسية ودليل املامرسات اجلّيدة 

للسياحة  باللغتني العربية والفرنسية.

إىل جانب املشــاركة يف املعــرض وامللتقيات الوطنية 
والدولية وتنظمي ورشــات معل وزيارات ميدانية لفائدة 
الصحافة ومنشــيط نــوادي البيئة ومجيــع األطراف 
باملخــزون  للتعريــف  الوطنيــة  باحلدائــق  املتدخلــة 

وباألشغال والتدخالت املنجزة يف إطار املرشوع.
1 - تنفيذ براجم تكوين يف العديد من املجاالت 

ذات العالقة )لفائدة أكرث من 260 مستفيد(.
2 - تدخالت تدعمي املكونات والبنية التحتية:
- حتســني البنية التحتية للحدائق الوطنية بدغومس 
وبوهدمــة وجبيــل وتدعميها عن طريــق اقتناء معدات 
ووســائل معــل باإلضافــة إىل حفــر برئيــن وتركــزي 

شباكت تزويد املياه.
- تدعــمي املكونات الوظيفية لتطوير منتوج الســياحة 
اإليكولوجيــة من خالل هتذيب املتاحــف اإليكولوجية 
وتطويــر جتهزياهتــا ومعروضاهتــا وجتديد وســائل 

العرض هبا.
املتســاكنن  عيــش  ظــروف  حتســن   -  3

احملليــن بالتنســيق مع االحتــاد التونيس 
للتضامن االجمتايع، عرب:  

خلق منــاخ اجمتــاىع واقتصادي باملناطــق املجاورة 
للحدائــق الوطنيــة الثالث اكن لــه تأثري إجيايب عىل 
العالقة بني املتســاكنني واحلدائــق الوطنية باإلضافة 
إىل مزيــد الويع بأمهية هذه املناطــق احملمية وثراء 

منظوماهتا اإليكولوجية.
أفضت إىل خلق 507 موطن شــغل )361 قار و146 
غــري قار( مبعــدل مداخيل هشرية خالل ســنة 2018 
تفوق األجر األدىن املضمون بنسبة 60 باملائة ملجموع 

املستفيدين والذي متثل املرأة 22 % مهنم.

متابعات

املقاربة التشاركية من راكئز املرشوع
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humain avec la surexploitation humaine et animale 
des ressources naturelles, a-t-il déclaré. « C'est un défi 
majeur sur lequel on peut travailler ». Citant l’exemple 
du Maroc, M. Bachri a fait savoir qu’un travail collectif 
a vu le jour pour la préservation des oasis en tant 
que ceinture de protection contre la désertification et 
contre la dégradation des sols. Une agence nationale a 
été créée. Elle coopère avec des institutions nationales. 
Son travail a abouti à l’élaboration d’une stratégie en 
trois axes. Un axe social tournant autour d’indicateurs 
sociaux pour générer un espace attrayant en  vue 
d'encourager la mobilisation de la population dans les 
oasis. Un deuxième axe économique pour la promotion 
des revenus des populations et enfin un troisième axe 
environnemental qui préserve les ressources naturelles 
tels l’eau, le sol, la biodiversité…
Pour sa part, M. Mohamed Zmerli, coordinateur du 
projet GDEO, a déclaré que cette conférence tend à 
élaborer et mettre en oeuvre un projet régional dans 
un délai ne dépassant pas une année et demi. 
Il a ajouté que la « Déclaration de Tunis » a abouti à 
l’élaboration d’un document qui requiert l’engagement 
de tous les Etats concernés, étant donné que les 
systèmes oasiens sont inter-liés et ne reconnaissent 
pas les frontières des pays. Cette conférence a été une 
occasion idoine pour définir des priorités communes 
et pour préparer un projet de coopération régionale.

Recommandations issues
du congrès :
• Elaboration d’un plan d’action régional basé sur les 
priorités communes des pays concernés et identification 
des interventions à court, moyen et long termes d'un 
projet régional de promotion des écosystèmes oasiens 
qui soutiendra et complètera les programmes et les 
projets nationaux
• Adoption d’une approche globale de la gouvernance, 
de la protection et du développement des systèmes 
oasiens en tenant compte des spécificités locales et 
nationales de chaque pays
• Utilisation des nouvelles technologies pour le 
développement de systèmes d’information et des bases 
de données dans les domaines liés à la biodiversité 
pour inventorier, évaluer, suivre et contrôler les 
changements 
• Développement des chaînes de production à valeur 
ajoutée pour valoriser les produits oasiens dans le but 
de créer  et de renforcer des opportunités d’emploi 
particulièrement pour les femmes et les jeunes et 
d’accroître les rendements économiques et sociaux des 
oasis
• Renforcement des capacités des différents intervenants 
dans les systèmes oasiens.  
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Dans son intervention lors de ce congrès régional 
pour la promotion des écosystèmes oasiens en 
Afrique du Nord et en Mauritanie, M. Hédi Chébili, 
Directeur Général de l'Environnement et de la qualité 
de la vie, au Ministère des Affaires Locales et de 
l’Environnement, a mis l’accent sur l’importance que 
représentent les écosystèmes oasiens pour la Tunisie, 
étant un pilier pour le développement durable dans le 
sud du pays aux niveaux local et national. Il a ajouté 
que pour des raisons socio-économiques, d’expansion 
urbaine et de changements climatiques, la durabilité 
des écosystèmes oasiens, restée à un niveau stable, 
est fragilisée. Une réflexion profonde pour aboutir à 
des solutions était nécessaire, a-t-il poursuivi. 

Ainsi, l’année 2014 avait été marquée par la prise 
en charge de la réhabilitation et de la promotion de 
six oasis pilotes à Chebika, Tamaghza, Midès, El 
Guettar, Zarat et Nouail. Ce projet porteur d’une 
valeur avoisinant les 14 millions de dinars, sera 
achevé à la fin de 2019. Cela reste insuffisant incitant 
les intervenants à mettre en place un projet plus vaste 
qui démarrera en 2020 et concernera toutes les oasis 
tunisiennes. 

M. Chebili a dit, en substance, que « l’oasis, c’est 
la vie et vice-versa et qu’elle a besoin de la ville 
et du citoyen. » Il a souligné par ailleurs que les 
changements climatiques étant la principale cause de 
la dégradation des écosystèmes oasiens, les ministres 
de l'Environnement de l’Afrique du Nord et de 
la Mauritanie ont engagé lors de la COP24 sur les 
changements climatiques tenue l'année précédente en 
Pologne un important projet de développement des 
écosystèmes oasiens au niveau de chaque pays et de 
région.

Un dossier à résonnance internationale
Pour Mohamed Bachri, directeur de la stratégie de 
partenariat à l’Agence Nationale des Oasis et d’Argan, 
au Maroc, les oasis et les changements climatiques sont 
un dossier à résonnance internationale. Les problèmes 
rencontrés par les oasis sont liés au comportement 

ALBIAA News : M.B.S 
Les travaux du congrès régional sur la promotion des écosystèmes oasiens en Afrique 
du Nord et en Mauritanie, tenu à Tozeur le 17 et 18 mai 2019, ont fait ressortir chez les 
participants une pleine et claire connaissance des écosystèmes oasiens en tant que patri-
moine historique, culturel et naturel à l’échelle nationale et internationale qu’il faut ab-
solument préserver et défendre. Ce congrès est à même d'aider à identifier les moyens de  
lutte contre les pressions et les risques qui menacent la région, ce qui pousse à un travail 
commun entre les pays de la région pour lutter contre la désertification afin d’assurer un 
développement durable pour les oasis. 

L’oasis, un vivier pour
le développement durable

 M.Hedi Chebili, Directeur Général de l'Environnement et de la qualité
de la vie, au Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement



26

 الواكلة الوطنية للترف يف النفايات تأسســت منذ عام 2005 تمتثل مهامها يف 
إحاكم الترف املندجم واملســتدام يف خمتلف أصناف النفايات اىل جانب براجم 
أخرى عىل غرار تقدمي املساعدة الفنية للبلديات والصناعيني، ومتابعة تطوير براجم 
ونظم مجع ورسلكة وتمثني النفايات فضال عن توفري اإلطار املالمئ لترشيك القطاع 

اخلاص وخلق مواطن الشغل. 

وقــد أرادت الواكلــة من خالل هذه الرؤية أن ختطو خطــوات ناحجة يف هذا القطاع 
احليوي هبدف تمثينه وإعادة تدويره قصد احملافظة عىل احمليط البييئ ولتحقيق 
القميــة املضافــة لالقتصــاد الوطــين.  ويف هذا الشــأن، اكنت هلــا متثيليات عىل 
مســتوى تونــس الكربى وبقية الواليات األخــرى، نابل، زغوان، القــريوان، القرين/ 
ســيد بوزيــد، مدنني تطاويــن، قفصة توزر وقبيل. مكــا اكن للقطاع اخلاص نصيبا 

يف املشاركة لتعزيز دوره الفاعل يف سبيل حفظ البيئة ومضان جودة حياة أفضل.

إحكام التصرف المندمج والمستدام في مختلف أصناف النفايات:

خطط وبرامج تسهر على تنفيذها 
الوكالة  الوطنية للتصرف في النفايات

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، السيد بدر الدين األسمر، خالل لقاء جمعنا به، ان الوكالة الوطنية للتصرف في 
النفايات هي مؤسسة عريقة تقوم بعمل كبير في التصرف في مختلف أنواع النفايات المنزلية والخاصة والصناعية. حيث استطاعت 
ان تحافظ على ديمومتها واستمراريتها كباقي المؤسسات االقتصادية من خالل اطالعها ومواكبتها لكل ما يحدث من تغييرات 
تكنولوجيــة وتقنيــة. وتابــع محدثنا بالقــول، "انطلقنا في اآلونــة األخيرة نحو اســتراتيجية جديدة تعتمد على تثميــن النفايات وإعادة 
الرســكلة والحــد مــن الكميات التي يقــع ردمها، بعد ان اســتوفت اســتراتيجية التصرف في النفايــات المنزلية التي تــم ضبطها منذ 
التســعينات كل أهدافهــا. لهذا الشــأن تم بعث منظومــات مختصة في هذا المجال على غرار منظومــة ايكولف لتثمين كل ماهو 
مادي من نفايات منزلية وطاقية وما شــابه". هدفنا واضح باألســاس، هو تثمين النفايات، الحد من نســبة التلوث قصد توفير مناخ 

بيئي نظيف لألفراد مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة".

البيئة نيوز: سعيدة

مجع النفايات يف خمتلف اجلهات

معليات استغالل مصب بزنرت

السيد بدر الدين األمسر املدير العام للواكلة الوطنية 
للترف يف النفايات

تظاهرة لتجميع النفايات البالستيكية بإحدى الشواطئ.

عدد4  / جوان 2019
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إحام الترصف املندجم واملستدام يف خمتلف أصناف النفايات

- مركز مجتيع النفايات يح الزهور
تقوم الواكلة الوطنية للترف يف النفايات مبعاجلة اكر من 3 ماليني طن من النفايات 
سنويا، من خالل املنظومات الوطنية اليت تولت تركزيها يف بعض املواد هبدف احلد من 
انتــاج النفايات ومن خماطرها، عىل غــرار منظومة "ايكوزيت"، والنظام العمويم "إيكو- 
بطاريــات"، ومنظومة "التــرف يف نفايات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية"، و منظومة 

"الترف يف الزیوت الغذائیة املستعملة".
"منظومة ايكوزيت" تستعيد زيوت التحشمي املستعملة

 وحتمك الترصف فهيا 
أحدثت هذه املنظومة يف هشر أفريل من ســنة 2004 قصد اســتعادة زيوت التحشمي 
املستعملة والترف فهيا، ويبلغ عدد الرشاكت العاملة فهيا اربع رشاكت برتولية، مهنا 
رشكــة وطنية ورشكتني عامليتني ورشكة واحدة جهوية. مكا يبلغ عدد رشاكت التصنيع 
احمللية الصغرى، سبعة رشاكت صناعية ناشئة. يف حني يبلغ عدد الرشاكت املختصة 
يف التمثني، ثالث رشاكت مرخصة هلا مهنا رشكة واحدة فاعلة يف هذا املجال. هذا وقد 
بلغ معدل المكيات اليت مت تكريرها يف عام 2018، حوايل 10 االف طن. أي ما ميثل 32 
باملائة من حاجيات السوق من املواد األولية اليت يمت توزيعها  عىل الرشاكت املنخرطة 

هبا حسب احلصص السنوية.
 النظام العمويم "إيكو- بطاريات"  تتطور لتمشل 12 مؤسسة يف املجال 

أحدثــت هــذه املنظومــة يف غرة أوت مــن عام 2009، غري ان أوىل نشــاطها انطلق قبل 
7ســنوات يف جمــال الرســلكة مــع رشاكت خاصــة. وقد تطــورت هــذه املنظومة ليك 

تمشل تنشــيط 12 مؤسســة يف ذات املجال وتمثني املواد 
الرصاصية. وتقدر عدد المكيات املتوفرة اليوم حوايل 520 

الف وحدة مهنا 120 الف وحدة موردة.
للتــرصف يف اإلطــارات  إحــداث نظــام معــويم 

املطاطية 
يمشل هذا النظام 12 مؤسسة خمتصة يف جمال رسلكة 
وتمثــني اإلطــارات املطاطيــة، يقميــة 4 االف طن مهنا يف 
السنة. يف حني يبلغ عدد التجميع قرابة 20 رشكة، حيث 
تبلغ مكيات الرتوجي 322 الف طن يف السنة. هذا وينتظر 
أن تنرش دراســة حول ترسيخ نظام معويم للترف يف 

اإلطارات املطاطّية سيقع االنتفاع هبا قريبا .
منظومة الترصف يف نفايات األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونيــة  حتقــق 24 الف طن يف الســنة بعد 

سنة عىل انشاهئا
تقــدر المكيات الســنوية من نوعية هــذه النفايات حوايل 

100 ألــف طــن، يف حــني يبلغ عدد املؤسســات املرخــص هلا 17 مؤسســة. مع العمل 
ان وحــدة مجع ورســلكة نفايــات األجهزة الكهربائيــة واأللكرتونية قــد دخلت يف حزي 

االســتغالل بداية من هشر نومفرب 2016 ، بطاقة اســتيعاب 24 ألف طن يف الســنة. 
وتمشل خاصة واليات تونس الكربى وسوسة. 

ويشــار اىل ان األمــر املتعلــق بضبط رشوط وطــرق الترف يف نفايــات التجهزيات 
الكهربائية واإللكرتونية هو بصدد االستصدار حاليا.  

منظومة الترصف يف الزیوت الغذائیة املستعملة تتطور تدرجييا 
 يبلــغ عــدد الرشاكت املرخصة هلذه املنظومة حوايل 200 مؤسســة صغرى متحصلة 
عىل كراسات رشوط لتجميع هذه الزيوت. مهنا 3 مؤسسات تقوم باملعاجلة األولية هلذه 
النفايات عرب التصفية، و6 مؤسسات مرخصة لتمثني نفايات الزيوت الغذائية وصناعة 

مادة الغازوال الطبييع. 

الربنــاجم الوطين للهنــوض بالتمسید الفردي لنفايــات املطبخ واحلدیقة 
املزنلیة : خطوة حنو االقتصاد األخرض

مت اقتناء 500 صندوق تمسيد خالل هشر جويلية 2016. وقد انطلق الربناجم مبارشة 
جبزيرة جربة ومدنني ب 200 حاوية. يف حني مت مواصلة توزيع احلاويات ببلديات قفصة 
وقفصة القطار وصفاقس وصفاقس العني واملهدية واملنستري وسوسة، وتونس الكربى 
لقيــام بعمليــات املتابعــة التقنية للمساد باملناطــق املذكورة. اىل جانــب القيام بدورات 
تكوينية يف جمال التمسيد الفردي وتقدمي االحاطة فنية. وقد مت احلصول عىل مساد 

جيد وذا جودة عالية طبقا لملواصفة التونسية م.ت 10. 4  .
مواد التحشمي : ختضع سوق مواد التحشمي اخلاضع ملقتضيات األمر عدد 693 لسنة 
2002 حوايل 50 ألف طن، مهنا حوايل 80 باملائة يمت تصنيعها حمليا و20 باملائة يمت 

توريدها. 
الرشاكت العاملة يف القطاع واملنخرطة باملنظومة :

يه رشاكت برتوليــة مهنــا رشكــة وطنيــة و02 عامليــة و01 جهوية 
ورشاكت  تصنيــع حمليــة صغــرى مهنــا 7رشاكت ناشــئة يف 

الصناعة ويبلغ عدد املوردين حوايل 1500 مورّد.
حترص الواكلة الوطنية للترف يف النفايات حاليا وبالتنسيق مع 
مجيــع اجلهات املعنية بقطاع التحشــمي عىل التدقيق يف الوضع 
احلــايل هبدف وضــع إطار قانوين وموصفايت. مما من شــانه ان 
حيّســن يف جودة الزيوت املســهتلكة وجوبا مع معايري ومقاييس 

االنبعاثات الغازية اليت يفرضها االحتاد األورويب.
مكــا تــحمط الواكلة مــن جهة أخــرى، اىل تطوير نشــاط التجميع 
واالنطــالق يف برنــاجم معل بالتنســيق مــع جهاز املراقبــة التابع 
للواكلــة الوطنية محلاية احمليط هيــدف إىل التدقيق عن كثب يف 
معليات مجع وخزن زيوت التحشمي املستعملة، يف بعض القطاعات 
املســهتلكة هبدف حتســني ظروف امجلع والمكيات املجمعة اخذا 
بعني االعتبار خصوصيات لك قطاع. وتراهن هذه األخرية عىل قطع اشواطا كبرية يف 

جمال التجميع وحسن الترف والتمثني لتحقيق مفهومية النفايات املستدامة. 

صورة  التمسيد

-أنشــأت وكالة التصرف فــي النفايات 
كميــات  لمعالجــة  عديــدة  منظومــات 
كبيــرة من النفايات ســنويا حرصا منها 
على المحافظة على جودة حياة االفراد 

وضمان مناخ بيئي متوازن.

-الوكالة مؤسســة عريقة اســتطاعت 
ديمومتهــا  علــى  تحافــظ  ان 
الطويــل  المــدى  علــى  واســتمراريتها 
في مناخ اقتصــادي واجتماعي متقلب. 
ويعتبر االقتصــاد األخضر من أولوياتها 

لتحقيق التنمية المستدامة.
بالمســؤولية  التــزام  -للوكالــة 
المجتمعيــة تجــاه العامليــن بهــا ومــع 
محيطهــا االجتماعــي وهــو مــا يجعلهــا 

تخطو خطوات ثابتة.
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قريبا استراتيجية جديدة لتفعيل الرسكلة 
والتثمين لشتى أنواع النفايات

من أجل بيئة نظيفة وحياة أفضل لألفراد 


