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SWITCH-Med Programme 
is funded by the 
European Union 

:اإلستهالك المستدامة  بتونس وتطوير نظم اإلنتاج 

التكنولوجيات الخضراء كإحدى أهم الخيارات

نبيل حمدي: تقديم  السيد 

البيئةومهندس عام بوزارة الشؤون المحلية 

ميدنقطة اإلتصال الوطنية لبرنامج سويتش 

2019جويلية  31عمان في  



2

عناصر المداخلة 

وضعية الموارد الطبيعية بتونس-1

تاج بسطة حول خطة العمل العشرية لتطوير نظم اإلستهالك و اإلن-2

المستدامة بتونس 

البيئة بعض األمثلة حول نقل التكنولوجيات  الخضراء أو الرفيقة ب-3

بتونسدور البحث العلمي  في تطوير التكنولوجيات الخضراء-4
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:إيكولوجياعجزاتونستعيش

توفرهماضعفتطلبحيث

.اإليكولوجيةمنظوماتها

:المائيةالمواردمحدودية

سنويامكعبمترمليار4.5

دودحفيللفردالسنويالنصيب

الفقرخطتحت)مكعبمتر385

.(العالميالمائي
3

:الوضع على المستوى الوطني 

ضغط متزايد على الموارد الطبيعية
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شديدةوهشةطبيعيةمنظومات

:المناخيةبالتغيراتالتأثر

قطاعاتعلىمباشرإنعكاس

حةالسياوالفالحةمثلحيوية
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ةضغط متزايد على الموارد الطبيعية و تأثير سلبي على البيئ
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:زيادة متوقعة لمعدالت الحرارة بتونس

En 2020: entre 0.8°C et 1.3°C

En 2050: entre 1.6°C et 2.7°C
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:لنقص المتوقع لمعدالت التساقطاتا

En 2020: entre 5% et 10%

En 2050: entre 10% et 29%
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التخطيط دون عمل غير مجدي

العمل دون تخطيط قاتل

Planning without action is futile

Action without planning is fatal 

Cornelius Fichtner 



9

الوطنيةالعشريةالعملخطةإلعدادالمعتمدةالمنهجية
:ونسيتاإلستهالكوتشخيص واقع نظم اإلنتاج 

الممارسات الجيدة، اإلشكاليات و العوائق  

ورشة  العمل للمرحلة األولى

مناقشة و إتراء نتائج التشخيص-1

ة التوجهات الكبرى لقطاعي السياح-2

و الصناعات الغذائية
المرحلة األولىنقرير

إستراتيجيات و خطط عمل  أولية معروضة 

التعديلوللمناقشة 

ورشات عمل للمرحلة الثانية

المرحلة الثانيةنقرير

إعداد وثيقة عمل أولية  لإلستراتيجية  الوطنية

مسودة أولى لخطة العمل العشريةو

ةاإلنصال و التشاور مع مختلف األطراف المعني

إلطالع على اإلستراتجيات   ا

و الدراسات المنجزة
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لقطاع الصناعات الغذائيةلّرؤية المستقبليّةا
ضمان سلسلة غذائيّة مستدامة تعمل على تحسين األداء اإلقتصادي

"(من المهد إلى اللّحد )"المنتوجوالبيئي طوال دورة حياة واإلجتماعي

رحة بعض التكنولوجيات الخضراء المقت

(المالئمة)

المحاور اإلستراتيجية 

المحافظةالزراعة-

بليةالمستقالمناخيةالتوقعاتوالنمذجة-

إلنتاجافيالمناختغيرتأثيرعنللكشف

الزراعي

ضمان إنتاج زراعي مستدام مناسب الحتياجات 

الّصناعات الغذائيّة

وجيةالمبيدات البيول)تكنولوجيا النانو-

(كنموذج

انتاجتطوير منتجات مستدامة باستخدام أنماط 

مرّشدة بيئيا

وضع)المعلوماتتكنولوجياتطوير-

ميةالرقالجغرفةتعتمدإعالميةتطبيقة

(الغذاءتبذيرمنالحدأجلمن

على تعزيز ثقافة االستهالك المستدام والتحفيز

التّخلّص االنتقائي من النّفايات 
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؟إستراتيجية و خطة عمل ثم ماذا بعد 
دربعلىأولىكخطوةاألنشطةبعضتنفيذفيالبيئةوزارةشرعت*

:اإلستدامةنحواإلستهالكواإلنتاجنظمتطوير

المستدامةالعموميةللشراءاتالوطنيالمخططتحيينتم:األولالنشاط-1

المستدامة،العموميةللشراءاتمنظمقانونمشروعإعدادو

فطرمنالمتجددة،الطاقاتوالمستدامالبناءحولقطاعيةأدلةإعداد:الثانيالنشاط-2

.اإلسكوامعبالتعاون2014سنةتأسسالذياألخضراإلقتصادمساندةمكتب

مناخالتغيرآثارمنللتخفيفالتكنولوجيةالعملخطةإعدادتم:الثالثالنشاط-2

البيئةلتكنولوجياالدوليتونسبمركز2019جوانفيعرضهاومعهوالتكيف

:ميدسويتشلبرنامجالثانيللمكونجدامشجعةنتائجتسجيلتم*

تحقيقمنتمكنتومقترحة363جملةمنتحسينيإجراء279بقامتمؤسسة26*

السنةحدودفياإلستثمارتسديدمعدلتسجيلمعأورومليون9.5إقتصاد

.النصفو
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مؤسسة صناعية26:نقل التكنولوجيات الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط 

عدد المؤسسات  26

عدد مواطن الشغل 7747

إجراء تحسيني  363

4; األحذيةوالجلود 

7; الصناعات الغذائية 

7; النسيج 

4; ص م

4; الكيمياء
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تونسبعض األمثلة للتكنولوجيات الرفيقة بالبيئة في مجال الصناعات الغذائية ب

كالفوائد  المترتبة عن ذلالتكنولوجيا المعتمدة  المؤسسة 

:الوردةشركةعجين
هيالوردةشركةعجين

كسكسيوالالغذائيةالمعجناتقطاعفيرائدةتونسيةشركة

هاصاصتخإمجالفيافريقيااألولىالمرتبةوتحتل

طن13500بطاقةإنتاجيةقدرها

60وتسوق 40الوتصدرمحليامنتجاتهامن% %

الخمسالقاراتموزعةعلىدولة40نحوأكثرمنالمتبقية

تراوانجلاألمريكيةالمتحدةوالوالياتفرنساغرارعلى(

)...واليابان

مواقدالغبارالصادرعنمنظومةاللتقاطوضع

:االنتاج

ناتالمعجإنتاجل مداخالمتولدعنالغبارالتقاط

ظيفتنتواترعمليةمنلحداشأنهاالغذائية،من

األغبرةفوقهاتتراكمكانتالتياألسطح

.سابقا

فياالقتصادتمكنت الشركة من

12%بنسبةالمياهاستهالك

تلوثمنوالحد( سنويا³م9000)

.لغبارامنطنا 60الهواءعبرالتقاط

:FIOREشركة

تتوزعسنويااألجبانمنطن 1000قرابةتنتج

.الطبيعيةاألجبانواألجبانظائرنعلى  

:المنفصلةالبروتينمصالةاستخدامإعادة

Reuse of whey

البروتينمصالةمننسبةإعادةاستخدام

كبديلالمنفصلة

وهوالجبنصنعتركيباتبعضفيالماءعن

ينوتحسالمياهاستهالكانخفاضفيماأسهم

.المنتجطعمجودة

استهالكانخفاضفيأسهموهوما

وتحسين(سنويا³م1800)المياه

.المنتجطعمجودة
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ة بتونسبعض األمثلة للتكنولوجيات الرفيقة بالبيئة في مجال الصناعات الغذائي

الفوائد  المترتبة عن ذلكالتكنولوجيا المعتمدة  المؤسسة 

ABCOشركة

طنا4555حواليالشركةتنتج

والسردينالتونةمعلباتمن

حواليتصديريتمالماكريلو

49 إلىالشركةمنتجاتمن%

واألسواقاألوسطالشرقمنطقة

المتحدةالوالياتواألوروبية

.وكندا

األيروسوالتتكنولوجيا

يعلتسرالتكنولوجياهذهاستعمال

اليوبالتالسردينعنالتجمدإزالةعملية

.المياهاستهالكمنالحد

علىللذوبانالقابلةالبروتيناتتوظيف*

كسمدقيقإلنتاجالضغطمياهمستوى

االكسجينكميةمنوالحدالجودةعالي

.القنواتفيالملقىالكيميائي

بمامياهلااستهالكمنالحد

.سنويامكعبمتر2628يعادل

جودةتحسينفيهذاأسهموقد

ةالشركإنتاجيةوزيادةالسردين

وقتنصفمنأكثرربحإثر

.االذابةعملية

------------------------------------

ائيالكيمياالكسجينكميةمنالحد

17بحواليالقنواتفيالملقى

.طنا
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الكشطتكنولوجيا  

بالحليمثل)المنتجباسترداديسمحنظامإنه➢

الكرةبالكشطعبراألنابيبفي(والزيتالزباديو

التنظيفعمليةتسهيل➢

المياهإستهالكمنالحد➢

الملوثةالمياهحجممنالتقليص➢
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Scraping technology

➢ It is a system that allows to

recover the product (such as milk,

yogurt, oil) in the pipes through a

scrapings by ball.

➢ Facilitate cleaning,

➢ Reduce water consumption

➢ Less wastewater volume and less

pollutant load
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الفوائد البيئية المحققة لفائدة مؤسسات 

قطاع الصناعات الغذائية فقط

محتوى التدابير الفنية التوفيرات السنوية

اإلقتصاد في الماء متر مكعب سنويا131091

اإلقتصاد في الطاقة ميقاوات ساعة سنويا13810

CO2خفض 
طن سنويا3896
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نشاط الزراعة المحافظة 

منظومة الدفع مقابل الخدمات 

البيئية 

المنظومة الذكية لمياه الشرب

منظومة اإلنذار المبكر

تدعيم  المنظومة اإلعالمية 

للمساعدة على  صنع القرار

تهيئة الشريط  الساحلي

3,3

3,323

2,717

4,753
6,632

2,08

الكلفة بالمليون أورو 

مشروع 58

6 111

26

مليون 22.805: كلفة  تنفيذ خطة العمل التكنولوجية للتأقلم مع التغيرات المناخية بتونس 

أورو
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األمن الغذائي في البالدهذه الفالحة  تساهم بشكل كبير في ضمان 

االستقرار االجتماعي واالقتصادينخيل التمر له أهمية قصوى في 

لسكان جنوب تونس

4

4

2019ندوة جوان : المصدر

وجيا الحد من خسائر التمور بعد الحصاد من خالل استخدام النانو تكنول

(فراشة النخيل)في مكافحة عثة التمر 
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7

 فراشة النخيل(Lepidoptera: Pyralidae)

7
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الحشراتمنالمخزنةالتمورحمايةتؤدي

:إلىربالتبخيالكيميائيةالمنتجاتطريقعن

التلوث البيئي 

.يةتكتسب مناعة من المبيدات الكيميائ:زيادة مقاومة اآلفات 

ضرر  في صحة اإلنسان

البحث عن 
بدائل 
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إستخراج الزيوت 

من نبتة اإلكليل  تحليل الزيوت المستخلصة 

نبتة اإلكليل
marin: collecter du Nord Tunisien:
Bizerte (Cap zbib)
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راءأهم  التوصيات لنقل و اإلستعمال المستدام  للتكنولوجيات الخض

واردالماستخداممردوديةلتحسينوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتتعزيز•

(...يةالبيولوجالفالحةدعموالخضراء،النفاياتتثمينالطاقة،المياه،)الحيوية

األطرافومتعددالثنائيالعلميالبحثمجالفيمتينةشراكةإقامةعلىالعمل•

أقلبخضراألاإلقتصادنحواإلنتقالنجاحعناصروتعزيزالمبادراتإلستنباط

.اإلجتماعيةاألوضاععلىالمخاطرمنالحدمع،الممكنةالتكاليف

فيتثماراإلسجلبلتيسيرالمؤسساتيةوالتشريعيةالبيئةتحسينعلىالعمل•

اقةوالطالرياحوطاقةلمياهاإستهالكترشيدأجلمنالنظيفةالتكنولوجيامجال

.المصدرمنذأنواعهابمختلفالنفاياتتثمينوالشمسية

نشرهاوهاإستعمالحسنبفضلالخضراءالتكنولوجياتإستدامةونقلعلىالتحفيز•

.2030األجنداSDGالمستدامةللتنميةاألمميةاألهدافتحقيقأجلمن
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شكرا على حسن اإلصغاء

الحلم الفردي هو مجرد حلم "

"بينما الحلم الجماعي هو بداية الحقيقة
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نبيل حمدي

المدن المستدامةبرنامج مدير/ مهندس عام

E-mail: hamdienvironnement@yahoo.com

640 513 98 216+ :الهاتف الجوال

931  243  70 00216    :الخط المباشر

360 955 71 00216        :الفاكس

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

اإلدارة العامة للتنمية المستدامة

نقطة اإلتصال الوطنية  لبرنامج سويتش ميد

mailto:hamdienvironnement@yahoo.com

