
 دليل توجيهي
 حول التصرف المستدام في نفايات الهدم والبناء

هذا الدليل هو باألساس توجيهي، توعوي وإعالمي 
لكافة البلديات والقطاع الخاص

أتيحت هذه الوثيقة بفضل التعاون بني وزارة البيئة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

إن وزارة البيئة هي املسؤولة عن مضمون الوثيقة الذي ال يعكس بالرضورة آراء أو مواقف

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة األمريكية.



منظومة التصرف المستدام في نفايات الهدم والبناء 
ــاءلة 	  ــم المس ــج دع ــع برنام ــاون م ــة بالتع ــة بالبيئ ــوزارة المكلف ــتها ال ــدة أرس ــة جدي مقارب

ــة  ــة للتنمي ــة االمريكي ــل الوكال ــن قب ــول م ــم« المم ــات »تدعي ــة البلدي ــة وفعالي والالمركزي
ــات  ــن النفاي ــة وتثمي ــال النظاف ــي مج ــدي ف ــود البل ــز المجه ــة )USAID(، لتعزي الدولي

آليــة تهــدف إلــى الحــد مــن ظاهــرة انتشــار فواضــل الهــدم والبنــاء فــي الوســط الطبيعــي 	 
خاصــة فــي غيــاب الرســكلة ونــدرة مواقــع مهيــأة للتجميــع الشــيء اّلــذي أدى الــى 
ــى  ــلبية عل ــات س ــبب انعكاس ــة وس ــنوات الفارط ــالل الس ــوائية خ ــة عش ــها بطريق تكديس

ــط  المحي
 نظــام للتصــرف فــي نفايــات الهــدم والبنــاء يشــمل مراحــل الجمــع والفــرز والنقــل والتثميــن 	 

فــي مراكــز معالجــة وتثميــن قصــد ادمــاج المــواد المرســكلة فــي الــدورة االقتصاديــة  

أهداف المنظومة 
التقليص من المصبات العشوائية بتجميع وتثمين نفايات الهدم والبناء	 
التقليص من استغالل المقاطع وحماية الثروات الطبيعية 	 
إرساء ثقافة الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي	 
تشجيع الشركات الخاصة على االنخراط في منظومة التثمين	 
التقليص من كلفة المشاريع العقارية 	 

آليات اإلحداث
يتــم إحــداث مراكــز معالجــة وتثميــن نفايــات الهــدم والبنــاء 
بمبــادرة مــن بلديــة او مجموعــة مــن البلديــات بعــد اإلعــالن 
عــن طلــب رغبــة وإبــرام اتفاقيــة بيــن البلديــة او البلديــات 

ــات ــد المعطي ــة والمســتثمر لمزي المعني

المدة الزمنية
والتنصيــص  اإلتفــاق  يتــم 
عليهــا بفصــل فــي االتفاقيــة 
تقــل  ال  أن  المستحســن  )مــن 
عــن 7 ســنوات قابلــة للتجديد(

1
جمع نفايات الهدم والبناء



األطراف المعنية ودورها في المنظومة 

حضائر الهدم والبناء
)منتج النفايات(

البلدية/ البلديات

الناقل

المستثمر في مراكز 
المعالجة والتثمين

الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية 	 

ابرام اتفاقيات النقل والفرز مع ناقلين مختصين في المجال	 

تكليف عامل للقيام بفرز النفايات بالحضيرة	 

تخصيص حاويات لتجميع نفايات الهدم والبناء	 

وضع قطعة أرض مجانًا على ذمة المستثمر )10 أالف متر 	 
مربع على األقل تحظى بمقبولية اجتماعية وبيئية( 

تهيئة الطريق المؤدية للموقع 	 

تسهيل اإلجراءات اإلدارية	 

المراقبة المستمرة )مسك سجل متابعة لعمليات المراقبة(	 

إمضاء كراس الشروط لممارسة نشاط جمع ونقل النفايات 	 
غير الخطرة لدى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

تخصيص حاويات الجمع والفرز 	 

توفير شاحنات مخصصة لنقل نفايات الهدم والبناء	 

توفير سجل متابعة يتضمن الكميات المنقولة وموقع 	 
التفريغ ووصوالت التفريغ في المواقع المخصصة

احترام اإلجراءات البيئية عند نقل النفايات 	 

إجبارحضائر البناء على وضع نفايات الهدم والبناء في 	 
حاويات معدة للغرض

إمضاء كراس الشروط لممارسة نشاط التصرف ومعالجة 	 
النفايات غير الخطرة لدى الوكالة الوطنية للتصرف في 

النفايات

القيام بعملية النقل إذا توفرت فيه الشروط الخاصة 	 
بالناقلين

تهيئة الموقع الذي توفره البلدية /البلديات )مراقبة المواد 	 
الواردة على المراكز(

إنجاز دراسة المؤثرات على المحيط للموقع 	 

اقتناء وتركيز المعدات والتجهيزات الضرورية )آلة تكسير 	 
حجارة، آالت الفرز، غربال ...(
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مصالح وزارة البيئة

مصالح وزارة التجهيز 
واإلسكان والتهيئة الترابية 

الشرطة البيئية
الشرطة البلدية واألجهزة 

األمنية

المساندة على إبرام االتفاقيات بين البلديات والقطاع 	 
الخاص

تقييم عمل مراكز المعالجة والتثمين 	 

التوعية والتحسيس بأهمية رسكلة نفايات الهدم والبناء 	 
وإعادة استعمالها 

المراقبة المستمرة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط	 

إدراج المواد المرسكلة في كراس شروط الصفقات 	 
العمومية لألشغال والتنصيص على وجوب استعمال نسبة 

منها ضمن المواد اإلنشائية 

القيام بصفة دورية بالتحاليل الالزمة للمواد المرسكلة 	 
)CETEC( بمراكز التجارب وتقنيات البناء

مراقبة نقل نفايات الهدم والبناء من خالل االطالع على 
الوثائق التالية: 

° تراخيص نقل النفايات غير الخطرة، )كراس شروط ممارسة 
النشاط لدى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات(  

° مستندات تثبت مطابقة األوصاف الفنية للشاحنة مع 
المواصفات المطلوبة لنقل هذه النوعية من النفايات

° وصل يثبت مصدر النفايات مع التاريخ والكمية والوجهة 
ووصوالت إفراغ نفايات الهدم والبناء بمراكز المعالجة 

والتثمين 

° اتفاقيات النقل مع البلدية وصاحب الحضيرة

° التأكد من إحترام الناقل للشروط البيئية ومسار النقل المتفق 
عليه مع البلدية 
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مسك سجل متابعة للكميات ونوعية ومصدر وتاريخ المواد 	 
عند الدخول والخروج 

رسكلة النفايات مع احترام اإلجراءات الالزمة لحماية 	 
المحيط 

القيام بالتحاليل الضرورية للمنتوج المرسكل	 

تصنيع وبيع نفايات الهدم والبناء المرسكلة الستغاللها 	 
)أشغال التبليط، الردم، التجهيزات الحضرية، القنوات...(



مراحل ممارسة النشاط 
1 فرز نفايات الهدم والبناء بموقع الحضيرة

المــواد 	  لضمــان جــودة  والبنــاء  الهــدم  نفايــات  وفــرز  البنــاء  وضــع حاويــات بحضائــر 
المرســكلة.

إلــزام صاحــب الحضيــرة بتكليــف عامــل للقيــام بالفــرز االنتقائــي ووضــع النفايــات فــي 	 
المخصصــة. الحاويــات 

جمــع نفايــات الهــدم والبنــاء بعــد الفــرز فــي حاويــات خاصــة وفــي كيــس كبيــر )حاويــة 	 
ــة( للمــواد الخطــرة إن وجــدت. مرن

2 النقل إلى مراكز المعالجة والتثمين 
ــى مراكــز 	  ــرة ونقلهــا إل ــى ذمــة الحضي ــي وضعهــا عل ــات الت يقــوم الناقــل بجمــع الحاوي

ــة. ــرف البلدي ــن ط ــددة م ــن المح ــة والتثمي المعالج
ــن إذا 	  ــة والتثمي ــز المعالج ــى مراك ــاء إل ــدم والبن ــات اله ــل نفاي ــع ونق ــة جم ــن للبلدي يمك

توفــرت لديهــا اإلمكانيــات الضروريــة )الحاويــات، والشــاحنات المخصصــة لنقــل هــذه 
ــة مــن النفايــات(  النوعي

3 تزويد مراكز المعالجة والتثمين
ــع 	  ــة م ــا باالتفاقي ــوص عليه ــن المنص ــة والتثمي ــز المعالج ــى مراك ــه إل ــل بالتوج ــزم الناق يلت

ــم تجميعهــا )ســواء كانــت مفــروزة أو  ــي ت ــاء الت ــات الهــدم والبن ــة وتزويدهــا بنفاي البلدي
ــر مفــروزة(  غي

يمكــن للمرســكل أن يتــزود بواســطة آلياتــه الخاصــة بالجمــع والنقــل )فــي حــال توفر شــروط 	 
الناقــل المذكــورة أعــاله( مباشــرًة مــن حضائــر البناء 

4 معالجة وتثمين النفايات 
يقوم المرسكل بـ:

التثبــت مــن جــودة الفــرز االنتقائــي لنفايــات الهــدم والبنــاء الــواردة علــى مركــزه وإعــادة 	 
الفــرز إن لــزم األمــر 

معالجة النفايات وإستخراج مواد مرسكلة مطابقة للمواصفات الفنية 	 
إنجاز تحاليل مخبرية بمراكز المعالجة والتثمين للتأكد من جودة المواد المرسكلة 	 

5 تسويق المواد المرسكلة  
يتم تصنيع مواد مرسكلة وفق حاجيات السوق	 
ــع حواشــي الطرقــات، 	  ــاًل فــي صن ــوج المرســكل إلســتعماله مث ــع المنت يقــوم المســتثمر ببي

ــة... ــالك الفالحي ــط المس ــة وتبلي ــالط األرصف ب

6 النزاعات:
في حال عدم اإليفاء بالتعهدات الواردة باالتفاقيات المبرمة يتم الغاء العمل بها	 
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امتيازات إحداث مراكز معالجة وتثمين لنفايات الهدم 
التمتع بامتيازات جبائية عند اقتناء المعدات المخصصة لنقل ورسكلة هذه النفايات 	 
التزود المجاني بنفايات الهدم والبناء	 
ــة 	  ــع البلدي ــة م ــي االتفاقي ــل ف ــا بفص ــص عليه ــاق والتنصي ــم اإلتف ــة يت ــازات إضافي امتي

ــة. المعني

النتائج المرجوة 
تعميم هذه المنظومة على كامل بلديات الجمهورية	 
التقليص من استعمال الموارد الطبيعية   	 
القضاء على المصبات العشوائية 	 



مراحل إنجاز المشروع

1-حضائر الهدم والبناء

نفايات الهدم والبناء

أجهزة الرقابة

تحليل عينات من المواد المرسكلة

5 -معالجة وتثمين 
النفايات في مراكز 
المعالجة والتثمين

2-فرز نفايات الهدم 
والبناء بموقع الحضيرة

3 - نقل نفايات الهدم 
والبناء إلى مراكز 
المعالجة والتثمين

4 -تزويد مراكزالمعالجة 
والتثمين بهذه النفايات 

6 -رسكلة مواد الهدم 
والبناء

7 -تسويق المواد 
المرسكلة إلستعماالت 

مختلفة:
حواشي الطرقات 

بالط األرصفة  
تبليط المسالك الفالحية



التصرف المستدام في نفايات الهدم والبناء
يحد من التلوث ويمثل فرصة لإلستثمار والتشغيل 

ال " الا طع  اولءبان ا ىلساردح ةول "الترصف المسادتم في نافيات الهدم لع لزميا دليطعمات، يجىر 
www.affaireslocales.gov.tn : م ىوقع الوزراةلع 

Fb:www.facebook.com/MinALEnv/
Téléphone : +216 70 243 800




