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تقديم بلدية حمام الشط .1
بن  والية  إداريا  وتتبع  الكبرى  تونس  إقليم  تتبع  بلدية  الشط  حمام  مدينة 

عروس، تبعد عن وسط العاصمة حوالي 25 كلم وتقّدر مساحتها بـ 2150 هكتار.

ويقطن بالمدينة حوالي 36500 ساكن وفقا للمعطيات التي قّدمتها البلدية 

المفتوحة  الحكومة  لشراكة  عملها  خطة  إعداد  إطار  في  أعدته  لتقرير  تبعا 

العام  تعداد  حسب   10383 بها  المساكن  عدد  ويبلغ   ،2020-2022 للفترة 

للسكان والسكنى لسنة 2014).

وقد أحدثت بلدية حمام الشط بمقتضي األمر عدد 851 لسنة 1991 المؤرخ في31

ماي1991. ويتكون مجلسها البلدي من 24 عضوا وتوجد بها 12 لجنة قارة وهي:

- لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

- لجنة النظافة والصحة والبيئة

- لجنة شؤون المرأة واألسرة

- لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

- لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

- لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم

- لجنة الطفولة والشباب والرياضة

- لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند 

- وحاملي اإلعاقة

- لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

- لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

- لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

- لجنة التعاون الالمركزي

وتنقسم البلدية إلى أربعة مناطق: 

• بئر الباي،

• برج السدرية، 

• حمام الشط الصنوبر،

• نزهة السلطان.
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تقديم المشروع .2

اإلطار القانوني المنظم لمجال النظافة .3

في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين بلدية حمام الشط وجمعية أنشر تّم إنجاز 

دراسة أولية حول برامج النظافة بالمنطقة البلدية. وتكتسي مسألة النظافة 

أهّمية قصوى من حيث رفاه المواطنين وجاذبية المنطقة وإشعاعها وهو ما 

يؤثّر على  ما قد  العمرانية، وهو  والحركية  االقتصادي  النشاط  ينعكس على 

إشعاع البلدية وفرص االستثمار بها ومداخيلها الجبائية. كما أّن العيش في 

بيئة نظيفة من شأنه تعزيز منسوب الثقة بين المواطنين والمؤّسسات التي 

الديمقراطية  تكّرس  مسارات  في  االنخراط  إمكانية  وبالتالي  شؤونهم  تدير 

التشاركية والمواطنة الفاعلة والمؤّسسات العمومية الناجزة. 

يشهد مجال النظافة أهّمية مّطردة في الواقع ومن خالل النصوص القانونية 

المنّظمة له، ومن بين النصوص القانونية يمكن التنصيص على:

المتعلق   2018 ماي   09 في  المؤرخ   2018 لسنة   29 عدد  األساسي  القانون   •

بمجلة الجماعات المحلية،

بالنفايات  المتعلق   1996 جوان   10 في  المؤرخ   1996 لسنة   41 عدد  القانون   •

30 بتاريخ   2001-14 عدد  بالقانون  والمنقح  وإزالتها  فيها  التصرف  وبمراقبة 

جانفي 2001.

وتتمثل النفايات في المواد واألشياء التي يتخلص منها حائزها أو التي ينوي 

التخلص منها أو التي يلزم بالتخلص منها أو إزالتها، ويخالف كل شخص ينتج 

عن نشاطه أو تمسك بحوزته نفايات تحدث آثارا سلبية على الطبيعة (األرض، 

النباتات، الحيوانات، الماء...) وتهّدد الصحة العامة أو البيئة.

وصنفت النفايات حسب مصدرها إلى نفايات منزلية ونفايات صناعية. وتصنف 

إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة ونفايات جامدة.

وتوجد خمسة أنواع من النفايات:
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معطيات حول المصلحة المسؤولة
على مجال النظافة

.4

من  أساسا  وتتكون  برفعها  تقوم  البلدية  فإّن  المنزلية  للنفايات  وبالنسبة 

النفايات العضوية المتأتية من المنازل والمؤسسات السياحية، أّما بالنسبة 

للنفايات المشابهة فإّن البلدية تتدخل لرفعها مقابل إمضاء اتفاقية سنوية 

في الغرض ومعلوم يتم تحديديه بقرار مجلس بلدي حسب األمر الحكومي عدد 

805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم 

المرّخص للجماعات المحلية في استخالصها، وتتكون هذه الفئة أساسا من 

غير  من  العمومية  والمؤسسات  التجارية  المحالت  من  المتأتية  النفايات 

النفايات الخطرة واالستشفائية.

تشرف مصلحة الصحة والنظافة والمحيط على مجال النظافة ببلدية حمام 

الشط ويشتغل بها 42 عونا يتوّزعون كالتالي:

النفايات الخطرةالفضالت المنزلية والمشابهة 

نفايات اللف نفايات الهدم واألتربة،

النفايات الصحية
أو االستشفائية

نفايات محطات
التطهير

نفايات
المسالخ

نفايات
المرجين
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ولإلشارة فقد تّمت برمجة شراء شاحنة ضاغطة صغيرة خالل ميزانية 2022

وحاويات (بتكلفة 50 ألف دينار).

تقني سامي وقع انتدابه حديثارئيس المصلحة

8 عملة مكّلفون بالكنس اليومي25 عامال لرفع الفضالت

4 عملة ينتمون إلى
فريق المناطق الخضراء

7 عملة يمثّلون فريق األشغال

2 جرار2  شاحنة ضاغطة

2 صناديق
(caissons)

1 آلة كاسحة
(balayeuse)

وتتمّثل المعّدات الموضوعة على ذّمة مصلحة الصحة والنظافة والمحيط في: 
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التمشي المعتمد: التجميع التشاركي
للمعطيات:

.5

حول  للمعطيات  التشاركي  التجميع  طريقة  على  انشر  جمعية  اعتمدت 
النظافة بالمنطقة البلدية بحمام الشط ويتمثل التمّشي المعتمد في التنقل 
التي لها عالقة بمجال  النقاط  للبلدية ومعاينة كل  الترابي  إلى كامل المرجع 

النظافة والتي تتمّثل في:

وتعتبر حالة هذه المعّدات متوّسطة حسب ما صّرح به المسؤولون بالبلدية، 

وخالل فترة الدراسة تّمت مالحظة تعّطب شاحنة ضاغطة وخروجها من حّيز 

االستغالل الفعلي.

ويبلغ معدل رفع الفضالت 25 طن يوميا خالل السنة ويرتفع إلى حوالي 40

طن يوميا في الصيف نظرا الرتفاع عدد الزائرين من المصطافين خالل فصل 

الصيف باإلضافة إلى مرتادي المنطقة لالستمتاع بشطوطها ومنتزهاتها.

ويتم رفع الفضالت مّرة في اليوم من الحاويات الموضوعة للغرض باألساس 

الفضالت  وتنقل  السدرية).  وبرج  الباي  بئر  منطقتي  (في  آلخر  منزل  ومن 

المرفوعة إلى مركز تجميع خاص في انتظار إحالتها إلى مصب برج شاكير.

وباإلضافة للرفع تقوم المصلحة البلدية المعنية 

- الكنس اليومي 

- وجهر البالوعات 

- البستنة 

- مقاومة الناموس عند االقتضاء.

أماكن تمثلحاويات
نقاطا سوداء

فضالت
أجنة ونباتات

فضالت بناء
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بالمنطقة  المدني  المجتمع  عن  ممثلين  مع  عمل  جلسة  عقد  تّم  كما 
والمساعدة األولى للسيد رئيس بلدية حمام الشط والسيدة رئيسة مصلحة 

النظافة والسيد مدير اإلدارة الفنية بالبلدية.

وقد تّم اعتماد مرحلتين للغرض تتمّثل في:

المرحلة األولى في تجميع البيانات :
ولهذا الغرض تّم االعتماد على مشاركة مواطنين من المنطقة ودامت هذه 

المرحلة ثالثة أيام:

• يومي 31 ديسمبر 2021 و1جانفي 2022 بالنسبة لـ 99 نقطة.

بالنسبة لثالثة نقاط . 5 جانفي 2022 • يوم
coordonnées) وتم في اإلطار تعداد 102 نقطة تم تحديد إحداثّياتها الجغرافية

GPS) وأخذ صور فوتوغرافية لها.

ثّم تّم إدارج هذه البيانات في وثيقة موحدة تحتوي على المعطيات التالية:

- عدد البيانات 

- يوم المعاينة 

- اسم المسؤول على المعاينة

- عنوان النقطة 

- تحديد الموقع الجغرافي

- طبيعة الفضالت 

- المالحظات 

- صورة  فوتوغرافية للنقطة.

وللغرض، تّم التنقل في جميع مناطق البلدية بدوائرها األربع ومالحظة كل ما 
البيانات  مختلف  تسجيل  ثم  فضالت  أو  حاويات  وجود  من  بالمجال  يتعلق 
لجمع  المصدر  مفتوح  برنامج  وهو     ODK COLLECT تطبيقة على  باالعتماد 
البيانات وإدارتها واستخدامها وذلك باستعمال األجهزة المحمولة من لوحات 
الخادم  إلى  البيانات  نقل  ثّم  ذكية  هواتف  أو  محمولة  حواسيب  أو  رقمية 

(serveur) عند االتصال باإلنترنت.

ODK COLLECT تطبيقة
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تحليل المعطيات وتقييم النتائج .6

المرحلة الثانية:
البيانات  معالجة  خالل  من  وذلك  معلومات  إلى  البيانات  تحويل  في  تتمثل 
المجّمعة لترتبط بسياق معّين (قطاع النظافة ببلدية حمام الشط) ويتمّثل 
الهدف من هذه المرحلة في محاولة تشخيص الوضعية الحالية والبحث في 

مسّبباتها ومن ثم تقديم حلول لتحسين الوضع الحالي.

أ-في خصوص تقييم مستوى النظافة:

لتحديد  دقيق  وموضوعي  معياري  مقياس  يوجد  ال  بأنه  أوال  اإلقرار  يجب 
مستوى النظافة واعتبار الشوارع أو المدينة نظيفة من عدمه.

وتشّكل صعوبة التقدير عائقا للتحكم في هذا الميدان وتجعل األحكام مختلفة 
من شخص آلخر ومن جهة ألخرى وهو ما يجعل عملية اتخاذ قرارات واختيارات 

يومية أو حتى إستراتيجية ليست باألمر الهين.
وبالعودة للصور التي التقطت لـ 102 موقعا، يمكن تقديم المالحظات التالية:

أغلبية الحاويات فارغة وهو ما يفيد مبدئيا
أن العدد مقبول ويغطي نسبة هامة من الفضالت
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وجود عدد من الحاويات التي تحتوي على
كّمية هامة من الفضالت (تفوق طاقة االستيعاب)
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كميات هامة من فضالت أجنة النباتات 

كميات هامة لفضالت أشغال البناء

وجود فضالت بأراضي بيضاء 
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وجود فضالت محاذية للغابات

وجود فضالت محاذية للقنال

توزيع أماكن إنتشار الفضالت

وجود عدد من الحاويات البالستكية
 والحديدية في وضعية رديئة
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1%
Déchet prés du canal

3%
Déchet propriété privé

15%
Déchet de construction

27%
Déchet plantations

19%
Point noir

3%
Point noir prés da la foret

9%
Poubelle deteriorée

23%
Autre

ب-أسباب هذه الوضعية:

حسب المعاينات، يمكن اعتبار الوضعية البيئية مقبولة إجماال ببلدية حمام 
لم  آنفا  إليها  اإلشارة  تمت  التي  النقاط  فباستثناء  فيها،  ومتحّكم  الشط 
نسّجل وجود تكدس كبير ألوساخ أو فضالت منتشرة في أحياء البلدية بصورة 
ؤدي للتأثير سلبا على صحة المتساكنين أو تمس بصورة كبيرة من جمالية 

ِ
ت

المدينة.
وهنا يجب التأكيد أن النظافة هي منظومة تضم عديد األطراف المتدّخلة، فإذا 
أخّل طرف ما في القيام بدوره أولم يتم التنسيق بين هذه األطراف فإّن النتيجة 
الحتمية لذلك هو بروز مظاهر التلوث التي تّمت معاينتها واإلشارة إليها فيما 

سبق.

     دور البلدية:

تجدر اإلشارة أن مجال النظافة ليس حكرا على البلدية على أنها تبقى الطرف 
المتدخل الرئيسي فيه، إذ يشير الفصل 240 من مجلة الجماعات المحلية إلى 
منها  وذكر  فيها  ويتصرف  بلدية  مرافق عمومية  يحدث  البلدي  المجلس  أّن 
"تجميع الفضالت المنزلية والمشابهة لها على معنى القانون عدد 30 لسنة 
2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة"، ويقوم 
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وإزالة  المدينة  وتجميل  الخضراء  والمساحات  والمواقع  الحدائق  تهيئة  بـ" 
مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام".

ولعّله من الضروري أن تسعى البلدية إلى مزيد إلى إحكام التصرف في الموارد 
المخصصة للنظافة سواء كانت بشرية أو مادية وتطوير أدائها وطرق عملها 

في هذا المجال ونقترح في هذا اإلطار.

بلدية حمام  في مستوى خيار اعتماد حّصة واحدة لرفع الفضالت: لوحظ أن 
الشط تعتمد توقيتا واحدا لرفع الفضالت في اليوم، وهذا من شأنه أّال يضمن 
أفضل الظروف لرفع الفضالت ورغم غياب معايير وطنية موحدة فانه بالرجوع 
لتجارب العديد من البلديات فان الحد األدنى هو اعتماد حصتين للرفع يوميا 

تكون متباعدة زمنيا لضمان عدم تكّدس الفضالت.
ورغم أن اعتماد الرفع وفقا للحصة الواحدة يعود باألساس لنقص في األعوان 
مرضّية  جودة  تضمن  أن  يمكن  ال  الطريقة  هذه  فإن  الوقود  في  واقتصادا 
للخدمات لذا فإنّه يّتجه اتخاذ قرار استراتيجي في هذا اإلطار قد يتطلب انتداب 

أعوان واقتناء معّدات جديدة.
ال  قد  الذين  األعوان  إنتاجية  يضمن  ال  قد  واحدة  مرة  الرفع  اعتماد  أن  كما 

يعملون التوقيت القانوني كامال.
من  يعد  المصلحة  رأس  على  امرأة  إطار  تعيين  أّن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
الخيارات التي تستحق التنويه نظرا لندرة وجود النساء في مثل هذا المنصب 

وقد تّم لمس تحّمس رئيسة المصلحة لرفع هذا التحدي.

حجم  مع  يتماشى  ال  المستغّلة  المعّدات  عدد  إّن  المعّدات:  مستوى  في 
المستعمل متقّدم نسبيا  أن عمر األسطول  رفعها كما  الواجب  الفضالت 
البلدية  تأثّرت منظومة النظافة بالمنطقة  ولذلك تعّددت األعطاب وبالتالي 
وذلك بعدم رفع الفضالت في وقتها وتكّدسها بصورة غير مريحة للمواطنين.

الكبيرة لقطع  الكلفة  البلدية مشكل  المصالح  تواجه  العطب  وعند حصول 
الغيار وأحيانا عدم توّفرها باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والمحروقات.

االعتماد  النظافة هي  العمل في مصلحة  لتنظيم  أهم مرحلة  العمل:  طرق 
على:

عدد  للمدينة:  العمرانية  بالوضعية  خاصة  ودقيقة  محّينة  معطيات   *
المساكن ونوعيتها، معطيات حول البنية التحتية من تنوير وطرقات، عدد 

المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية، عدد المنشآت الحكومية....
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عضوية،  النوعية:  حسب  تركيبتها  الفضالت:  حول  ومؤشرات  معطيات   *
الموسمية،  وحتى  والسنوية  اليومية  المنتجة  ورقية...والكمية  بالستيكية، 

تحديد نسبة الرفع بالمقارنة مع الكمية المفرزة.
مختلف  بين  وبالتعاون  النظافة،  قطاع  على  المسؤولة  المصلحة  فعلى 
وتشخيص  ودراستها  المعطيات  هذه  كل  تجميع  والمصالح،  اإلدارات 

الوضعية إليجاد الحلول الناجعة.
 والمالحظ أيضا أنه على غرار كل البلديات ال يوجد دليل إجراءات ينظم مجال 
العمل بصورة واضحة ودقيقة ويضمن نجاعة العمل، فبرمجة الرفع اليومي 
للفضالت ال تتم بصورة ديناميكية ويمكن إرجاع ذلك لضعف نسبة التأطير 

والنقص في األعوان.
ومن أبرز الصعوبات أيضا عدم وجود مصب بلدي لتجميع وقتي للفضالت قبل 

نقلها للمصب المراقب وذلك على إثر رفض السكان لتركيز هذا المصّب.

   دور المؤسسات والهياكل الوطنية المتدخلة:

يحظى قطاع النظافة بخاّصية تعدد الهياكل المتدخلة فيه، ونذكر منها على 
وجه الخصوص الوزارة المكلفة بالبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 
ووزارة السياحة ووزارة الصناعة. وفي أغلب األحيان، يقع إثقال كاهل البلدية 
بمهّمة تأمين النظافة في حين ال تقوم األطراف األخرى بالمسؤولية المنوطة 

بعهدتها في هذا المجال.
وكمثال على ما تقّدم، بالنسبة للمنطقة المحاذية لقنال مجردة فإّن الديوان 
الذي يسهر على التصرف في القنال ال يتدخل في المنطقة المتاخمة للقنال 
لتنظيفها، كما أن إدارة الغابات ال تتدّخل أيضا لتنظيف المنطقة المحيطة بها 
وال تتدخل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية القتالع األعشاب التي 

تنمو بمحطات القطار والتي قد ينشب بسببها حرائق في فصل الصيف.

   دور المتساكنين:

يؤثر سلوك المواطن بشكل كبير في اإلخالالت الموجودة في مجال النظافة، 
وهذا ليس حصرا على بلدية حمام الشط، ونشير في هذا اإلطار إلى:

إلى  يفضي  مما  الفضالت  كميات  تزايد  إلى  تؤّدي  استهالكية  عادات  تطّور   -
بعض  وفي  الصيف  في  وخاصة  اإلطار  هذا  في  البلدية  مجهودات  استنزاف 

المناسبات على غرا ر عيد األضحى.
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- ضعف احترام التراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل ويبدو ذلك خاصة من 
خالل عدم احترام أوقات إخراج الفضالت بالنسبة لنظام جمع الفضالت من 
منزل إلى منزل (Porte à porte)، مّما دفع البلدية إلى التراجع عن هذه التجربة 

في بعض المناطق أو اعتمادها بصورة مزدوجة مع الحاويات.
- تعّمد إلقاء فضالت األجنة الخاصة بالنباتات وفضالت الهدم والبناء بصورة 
عشوائية في حين توفر البلدية خدمة جمعها بمقابل مقبول او رمزي في بعض 

األحيان وتقوم برحيها.

    دور المجتمع المدني:

نالحظ في اآلونة األخيرة تراجع التوعية والتحسيس بضرورة المحافظة على 
منظمات  قبل  من  المجال  في  والحمالت  التظاهرات  وندرة  البيئي  المجال 
فإّن  جمعيات  مع  شراكة  لعالقات  البلدية  إرساء  ورغم  المدني.  المجتمع 

األنشطة المنظمة تبقى محدودة بالنظر للتحديات المطروحة.

ومن التظاهرات التي يمكن القيام بها تحسيس المواطنين بالمحافظة على 
وبضرورة  الفضالت  إخراج  لعملية  المنّظمة  بالتراتيب  وبااللتزام  الحاويات 
قبول إنشاء مصب بلدي بالمنطقة لما فيه من انعكاسات إيجابية في عملية 

رفع الفضالت.

األيام  تنظيم  في  بالتكثيف  وذلك  الوقائية  المقاربة  اعتماد 
تتم  تظاهرات  البيئي عن طريق  المجال  والتوعوية في  التحسيسية 
مع  بالتعاون  والبيئة  والصحة  النظافة  لجنة  إطار  في  برمجتها 
في  الفاعلين  مع  الشراكات  وتكثيف  بالمنطقة  المدني  المجتمع 

المنطقة.

ضرورة تكثيف مراقبة وزجر مرتكبي المخالفات البيئية طبقا للقوانين 
الجاري بها العمل والتي ينظمها القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ 
في 5 أفريل2016 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق 
الراجعة للجماعات المحلية وذلك باالستعانة بأعوان الشرطة البلدية 

وأعوان الشرطة البيئية.
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السوداء)  بالمناطق  (خاّصة  مراقبة  كاميرات  وضع  من  التكثيف 
لتعّقب المخالفين واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حّقهم.

أبرمت بلدية حمام الشط 9 اتفاقيات مقابل رفع الفضالت المتأتية 
من نشاط المحالت التجارية والصناعية والمهنية ويعد هذا العدد غير 
كاف نظرا لوجود منطقة صناعية ولتعدد المحالت التجارية والمهنية 
الوقتي  اإلشغال  مراقبة  عمليات  أثناء  بحملة  القيام  فالمقترح  لذا 
لتأمين  االتفاقيات  هذه  لتعميم  الصحية  والمراقبة  العام  للطريق 

مداخيل إضافية للبلدية تخّصص لمجهود النظافة.

لذا  بها  الفضالت  لتكّدس  سوداء  نقاطا  البيضاء  األراضي  أضحت 
فعلى البلدية التنبيه على ماليكها بتسييجها أو باتخاذ ما يتعّين من 

إجراءات في الغرض.

النظر في إبرام عقود مناولة على مدار السنة نظرا ألّن فشل تجربة 
المناولة في بلدية حّمام الشط يعود القتصارها على الفترة الصيفية 
الذي  المدة  لقصر  نظرا  الخاص  القطاع  إقبال  على  يشّجع  ال  مّما 

يجعل العقد غير مربح.

إحداث وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بالشراكة 
مع البلديات المجاورة.

تجربة  لها  بلديات  مع  النظافة  مجال  في  الدولي  التعاون  تفعيل 
متميزة في هذا القطاع مما يفتح مجال تبادل الخبرات والحصول على 

إعانات لوجستية.

باالستئناس  وذلك  للنظافة  اقتراح وضع معايير وطنية موضوعية 
بالتجارب الدولية الرائدة في المجال.
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