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الحملة الوطنية لتثمين أعلن المركز الوطني للجلود، الثالثاء، عن انطالق  -جوان (وات) 23تونس 
، حيث دعا المدير العام للمركز، نبيل بن بشير، البلديات لالنخراط في هذه 2020جلد العيد لسنة 

 بلدية عبرت عن استعدادها لالنخراط في هذه... 15الحملة، مشيرا إلى أن 
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الوطنية المركز الوطني للجلود يعلن عن إنطالق الحملة 
2020لتثمين جلد العيد لسنة  .. 

وطنية

 

 

، حيث دعا 2020الوطنية لتثمين جلد العيد لسنة  أعلن المركز الوطني للجلود، الثالثاء، عن انطالق الحملة
بلدية عبرت عن  15المدير العام للمركز، نبيل بن بشير، البلديات لالنخراط في هذه الحملة، مشيرا إلى أن 

 استعدادها لالنخراط في هذه الحملة بصفة طوعيّة

، سيتم إنجاز الحملة في 19 –كوفيد وقال بن بشير، الثالثاء، إنه نظرا لإلجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة 
دورتها الثالثة، وذلك بطرق وبنسق يتالءمان مع الظروف الحالية. وقد أعد المركز، في هذا االطار، دليال 

 خاصا للمشاركة في الحملة موصيا بااللتزام به وباحترام اجراءاته.

ة برغبة البلدية في المشاركة في وينص دليل االجراءات على ضرورة إعالم المركز الوطني للجلود واألحذي
الهاتف أو الفاكس أو البريد  www.cnccleather.nat.tnعن طريق  2020حملة تثمين جلد العيد لسنة 

 االلكتروني للمركز

كما يتضمن الدليل، تكوين فريق عمل صلب البلدية يعنى بإعداد وتنفيذ ومتابعة جميع مراحل الحملة. ويتكون 
ن البلدية وهو المنسق الّرئيسي بين أعضاء فريق العمل. وكذلك ممثل عن المركز هذا الفريق من ممثل ع

 الوطني للجلود واألحذية.

ويضم الفريق، أيضا، ممثال أو أكثر عن المجتمع المدني وعن الوكالة الوطنية للتّصّرف في النفايات وممثال 
 عن الّشرطة البيئية ومجمع جلود أو أكثر وممثال عن المدبغة.

د المسؤول، اعتزام المركز، القيام بإجراءات مسبقة تتمثل في إعداد وتوزيع مطويات على المواطنين وأك



 والقيام بحمالت تحسيسية ميدانية حول كيفية المحافظة على جلود االضاحي والتصرف فيها.

هدف توحيدها وقد وضع المركز الوطني للجلود واألحذية على ذّمة المتدخلين النّسخة الّرقمية للمطويات ب
وإضافة شعار البلدية والمشاركين بالجهة.كما سيتولى توزيع الملح واألكياس البالستيكية على المواطنين خالل 

 العمليات التحسيسية.

 

 

 13، تسجيل نتائج إيجابية، من أهّمها مشاركة 2019واوضح انه تم خالل الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد سنة 

وقد تجاوزت نسبة تثمين الجلود ”. ألف من جلود اضاحي العيد 300ية وتجميع مليون وبلد 65والية وانخراط 
جمعية والعديد من فرق الكشافة  50مجمع جلود وبالتّعاون مع  55مدبغة و 15بالمائة بفضل مجهودات  30

 التّونسية.

جتماعات بين أعضاء فريق ، االلتزام بعقد اال19-ولفت الى أنه سيقع في اطار التوقي من انتشار جائحة كوفيد
 العمل عن بعد للتواصل والتنسيق وعدم عقد االجتماعات الحضورية اال للضرورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اإلعالن عن انطالق الحملة 
 2020الوطنية لتثمين جلد العيد لسنة 

 

23جوان  2020 21:33   

 

لتثمين جلد  أعلن المركز الوطني للجلود، الث��ثاء، عن انط��ق الحملة الوطنية
، حيث دعا المدير العام للمركز، نبيل بن بشير، البلديات 2020العيد لسنة 

بلدية عبرت عن استعدادها  15ل��نخراط في هذه الحملة، مشيرا إلى أن 
 ل��نخراط في هذه الحملة بصفة طوعيّة

، 19 –وقال بن بشير، الث��ثاء، إنه نظرا ل�<جراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد 
سيتم إنجاز الحملة في دورتها الثالثة، وذلك بطرق وبنسق يت��ءمان مع الظروف 

الحالية. وقد أعد المركز، في هذا ا�Pطار، دلي�� خاصا للمشاركة في الحملة موصيا 
 با�Pلتزام به وباحترام اجراءاته.

وينص دليل ا�Pجراءات على UVورة إع��م المركز الوطني للجلود واSPحذية برغبة 
عن طريق  2020البلدية في المشاركة في حملة تثمين جلد العيد لسنة 

www.cnccleather.nat.tn لكتروني للمركز�Pالهاتف أو الفاكس أو البريد ا 

كما يتضمن الدليل، تكوين فريق عمل صلب البلدية يعنى بإعداد وتنفيذ ومتابعة 
ة وهو المنسق جميع مراحل الحملة. ويتكون هذا الفريق من ممثل عن البلدي

 الرّئي_^ بين أعضاء فريق العمل. وكذلك ممثل عن المركز الوطني للجلود واSPحذية.

ويضم الفريق، أيضا، ممث�� أو أكثر عن المجتمع المدني وعن الوكالة الوطنية 



للّتUّbف في النفايات وممث�� عن الUّaطة البيئية ومجمع جلود أو أكثر وممث�� عن 
 المدبغة.

المسؤول، اعتزام المركز، القيام بإجراءات مسبقة تتمثل في إعداد وتوزيع وأكد 
مطويات على المواطنين والقيام بحم��ت تحسيسية ميدانية حول كيفية المحافظة 

 على جلود ا�Pضاحي والتUbف فيها.

وقد وضع المركز الوطني للجلود واSPحذية على ذّمة المتدخلين الّنسخة الرّقمية 
ف توحيدها وإضافة شعار البلدية والمشاركين بالجهة.كما سيتولى للمطويات بهد

 توزيع الملح واSPكياس الب��ستيكية على المواطنين خ��ل العمليات التحسيسية.

، تسجيل نتائج 2019واوضح انه تم خ��ل الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد سنة 
ألف  300تجميع مليون وبلدية و 65و�Pية وانخراط  13إيجابية، من أهّمها مشاركة 

بالمائة بفضل  30وقد تجاوزت نسبة تثمين الجلود ”. من جلود اضاحي العيد
جمعية والعديد من فرق  50مجمع جلود وبالّتعاون مع  55مدبغة و 15مجهودات 

 الكشافة الّتونسية.

، ا�Pلتزام بعقد 19-ولفت الى أنه سيقع في اطار التوقي من انتشار جائحة كوفيد
عات بين أعضاء فريق العمل عن بعد للتواصل والتنسيق وعدم عقد ا�Pجتما

 ا�Pجتماعات الحضورية ا�P للUmورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2020إعالن انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة   

 

 وات •

 17:32 - 2020جوان  23الثالثاء   
 األخبار الوطنية  
 

، 2020، عن انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد لسنة 2020جوان  23أعلن المركز الوطني للجلود، اليوم الثالثاء، 
بلدية عبرت عن استعدادها  15ير، البلديات لالنخراط في هذه الحملة، مشيرا إلى أن حيث دعا المدير العام للمركز، نبيل بن بش

 لالنخراط في هذه الحملة بصفة طوعيّة.
 

، سيتم إنجاز الحملة في دورتها الثالثة، وذلك بطرق 19 -وقال بن بشير، إنه نظرا لإلجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد 
الحالية. وقد أعد المركز، في هذا االطار، دليال خاصا للمشاركة في الحملة موصيا بااللتزام به وبنسق يتالءمان مع الظروف 

 وباحترام اجراءاته.

 دليل اجراءات

 
وينص دليل االجراءات على ضرورة إعالم المركز الوطني للجلود واألحذية برغبة البلدية في المشاركة في حملة تثمين جلد 

 الهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني للمركز. www.cnccleather.nat.tnعن طريق  2020العيد لسنة 

 
كما يتضمن الدليل، تكوين فريق عمل صلب البلدية يعنى بإعداد وتنفيذ ومتابعة جميع مراحل الحملة. ويتكون هذا الفريق من 

 مركز الوطني للجلود واألحذية.ممثل عن البلدية وهو المنسق الّرئيسي بين أعضاء فريق العمل. وكذلك ممثل عن ال
ويضم الفريق، أيضا، ممثال أو أكثر عن المجتمع المدني وعن الوكالة الوطنية للتّصّرف في النفايات وممثال عن الّشرطة البيئية 

 ومجمع جلود أو أكثر وممثال عن المدبغة.

 ألف من جلود أضاحي العيد 300: تجميع مليون و2019



 
مركز، القيام بإجراءات مسبقة تتمثل في إعداد وتوزيع مطويات على المواطنين والقيام بحمالت وأكد المسؤول، اعتزام ال

 تحسيسية ميدانية حول كيفية المحافظة على جلود االضاحي والتصرف فيها.

 
شعار البلدية وقد وضع المركز الوطني للجلود واألحذية على ذّمة المتدخلين النّسخة الّرقمية للمطويات بهدف توحيدها وإضافة 

 والمشاركين بالجهة.كما سيتولى توزيع الملح واألكياس البالستيكية على المواطنين خالل العمليات التحسيسية.

 
والية وانخراط  13، تسجيل نتائج إيجابية، من أهّمها مشاركة 2019واوضح انه تم خالل الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد سنة 

بالمائة بفضل مجهودات  30ألف من جلود اضاحي العيد". وقد تجاوزت نسبة تثمين الجلود  300بلدية وتجميع مليون و 65
 جمعية والعديد من فرق الكشافة التّونسية 50مجمع جلود وبالتّعاون مع  55مدبغة و 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اإلعالن عن انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلد 
 2020العيد لسنة 

 Tunivisions.net حسب

24/06/20200 نشر على

 
 

وطنية لتثمين جلد أعلن المركز الوطني للجلود، الثالثاء، عن انطالق الحملة ال
، حيث دعا المدير العام للمركز، نبيل بن بشير، البلديات 2020العيد لسنة 

بلدية عبرت عن استعدادها لالنخراط في  15لالنخراط في هذه الحملة، مشيرا إلى أن 
 هذه الحملة بصفة طوعي<ة

 –يد وقال بن بشير، الثالثاء، إنه نظرا لإلجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوف
، سيتم إنجاز الحملة في دورتها الثالثة، وذلك بطرق وبنسق يتالءمان مع الظروف 19

الحالية. وقد أعد المركز، في هذا االطار، دليال خاصا للمشاركة في الحملة موصيا 
 بااللتزام به وباحترام اجراءاته.

رغبة وينص دليل االجراءات على ضرورة إعالم المركز الوطني للجلود واألحذية ب
عن طريق  2020البلدية في المشاركة في حملة تثمين جلد العيد لسنة 

www.cnccleather.nat.tn الهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني للمركز 

كما يتضمن الدليل، تكوين فريق عمل صلب البلدية يعنى بإعداد وتنفيذ ومتابعة 
لبلدية وهو المنسق الر<ئيسي جميع مراحل الحملة. ويتكون هذا الفريق من ممثل عن ا

 بين أعضاء فريق العمل. وكذلك ممثل عن المركز الوطني للجلود واألحذية.

ويضم الفريق، أيضا، ممثال أو أكثر عن المجتمع المدني وعن الوكالة الوطنية 
للت<صر<ف في النفايات وممثال عن الش<رطة البيئية ومجمع جلود أو أكثر وممثال عن 

 المدبغة.
 

المسؤول، اعتزام المركز، القيام بإجراءات مسبقة تتمثل في إعداد وتوزيع وأكد 
مطويات على المواطنين والقيام بحمالت تحسيسية ميدانية حول كيفية المحافظة على 

 جلود االضاحي والتصرف فيها.

وقد وضع المركز الوطني للجلود واألحذية على ذم<ة المتدخلين الن<سخة 

ف توحيدها وإضافة شعار البلدية والمشاركين الر<قمية للمطويات بهد



بالجهة.كما سيتولى توزيع الملح واألكياس البالستيكية على المواطنين 

 خالل العمليات التحسيسية.

 

، تسجيل 2019واوضح انه تم خالل الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد سنة 

وتجميع بلدية  65والية وانخراط  13نتائج إيجابية، من أهم<ها مشاركة 

وقد تجاوزت نسبة تثمين الجلود ”. ألف من جلود اضاحي العيد 300مليون و

 50مجمع جلود وبالت<عاون مع  55مدبغة و 15بالمائة بفضل مجهودات  30

 جمعية والعديد من فرق الكشافة الت<ونسية.

، 19-ولفت الى أنه سيقع في اطار التوقي من انتشار جائحة كوفيد

اعات بين أعضاء فريق العمل عن بعد للتواصل االلتزام بعقد االجتم

 والتنسيق وعدم عقد االجتماعات الحضورية اال للضرورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2020اإلعالن عن انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد لسنة 

 

 

، حيث دعا المدير العام 2020أعلن المركز الوطني للجلود، الثالثاء، عن انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد لسنة 

بلدية عبرت عن استعدادها لالنخراط في هذه  15للمركز، نبيل بن بشير، البلديات لالنخراط في هذه الحملة، مشيرا إلى أن 

 الحملة بصفة طوعّية.

لثالثة، وذلك بطرق ، سيتم إنجاز الحملة في دورتها ا19 –وقال بن بشير إنه نظرا لإلجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد 

وبنسق يتالءمان مع الظروف الحالية. وقد أعد المركز، في هذا االطار، دليال خاصا للمشاركة في الحملة موصيا بااللتزام به 

 وباحترام اجراءاته.

وينص دليل االجراءات على ضرورة إعالم المركز الوطني للجلود واألحذية برغبة البلدية في المشاركة في حملة تثمين جلد 

 الهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني للمركز. www.cnccleather.nat.tnعن طريق  2020العيد لسنة 

داد وتنفيذ ومتابعة جميع مراحل الحملة. ويتكون هذا الفريق من كما يتضمن الدليل، تكوين فريق عمل صلب البلدية يعنى بإع

 ممثل عن البلدية وهو المنسق الّرئيسي بين أعضاء فريق العمل. وكذلك ممثل عن المركز الوطني للجلود واألحذية.

مثال عن الّشرطة ويضم الفريق، أيضا، ممثال أو أكثر عن المجتمع المدني وعن الوكالة الوطنية للتّصّرف في النفايات وم

 البيئية ومجمع جلود أو أكثر وممثال عن المدبغة.

وأكد المسؤول، اعتزام المركز، القيام بإجراءات مسبقة تتمثل في إعداد وتوزيع مطويات على المواطنين والقيام بحمالت 

 تحسيسية ميدانية حول كيفية المحافظة على جلود االضاحي والتصرف فيها.

 



الوطني للجلود واألحذية على ذّمة المتدخلين النّسخة الّرقمية للمطويات بهدف توحيدها وإضافة شعار البلدية وقد وضع المركز 

 والمشاركين بالجهة.كما سيتولى توزيع الملح واألكياس البالستيكية على المواطنين خالل العمليات التحسيسية.

والية وانخراط  13، تسجيل نتائج إيجابية، من أهّمها مشاركة 2019واوضح انه تم خالل الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد سنة 

بالمائة بفضل مجهودات  30وقد تجاوزت نسبة تثمين الجلود ”. ألف من جلود اضاحي العيد 300بلدية وتجميع مليون و 65

 جمعية والعديد من فرق الكشافة التّونسية. 50مجمع جلود وبالتّعاون مع  55مدبغة و 15

، االلتزام بعقد االجتماعات بين أعضاء فريق العمل عن بعد 19-أنه سيقع في اطار التوقي من انتشار جائحة كوفيدولفت الى 

 للتواصل والتنسيق وعدم عقد االجتماعات الحضورية اال للضرورة.

 24.06.2020   11:39 ◔  توقيت اإلدراج

 24.06.2020   11:39 ◔ آخر تحيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األخبار

دليل اإلجراءات الخاصة باإلنخراط 
في حملة تثمين جلد العيد لسنة 

2020 

 
 

 أصدر المركز الوطني للجلود واألحذية

 2020دليل اإلجراءات الخاصة باالنخراط في حملة تثمين جلد العيد لسنة 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vvXFlI0uz8DzKZSh-لمزيد التفاصيل إتقر على هذا الرابط
-rpQiVJ4SHWN6Wkn/view?fbclid=IwAR0SDS

xzfHFEJB7L0tPGwGb0tGeHxAZdUjN4b3Nj2rJrMrXRME1e_nG52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Covid-19 – aïd 2020 : comment 
valoriser les peaux de moutons  
Par 
 L'Economiste Maghrébin 
 - 
21 juillet 2020 

 

Le Centre national du cuir et de la chaussure 

(CNCC) a publié, mardi, le guide de participation 

à la troisième édition de la campagne de 

valorisation des peaux de moutons de l’Aïd 2020, 

conformément aux exigences sanitaires dictées 

par la pandémie du COVID-19. 



 

Ce guide stipule que les municipalités désireuses d’adhérer à cette campagne 
doivent informer Ae centre et former une équipe de travail pour la réalisation 
et le suivi de toutes les étapes de la campagne. D’ailleurs, la conjoncture est 
particulière à cause de la pandémie Covid-19. 

Elles doivent également s’engager à tenir des réunions à distance avec les 
équipes de travail pour le suivi et la coordination, à fixer les points de collecte 
en coordination avec les collecteurs et l’ANGED, à mobiliser des agents les 
jours de l’Aïd pour le transfert des peaux collectés vers les points de collecte, 
à informer les citoyens des horaires de passage des agents municipaux et des 
adresses des points de collecte. 

Les municipalités doivent aussi fournir les conteneurs nécessaires dans les 
agglomérations urbaines et mobiliser un agent municipal pour chaque point 
de collecte pour assurer la coordination avec les collecteurs. 

Le centre a rappelé les résultats positifs réalisés lors de la 2ème édition de 
cette campagne qui a eu lieu en 2019, avec la participation de 13 
gouvernorats et de 65 municipalités et qui a permis de collecter 1,3 million de 
peaux, grâce aux efforts de 15 tanneries et de 55 groupements du cuir en 
collaboration avec 50 associations et les scouts tunisiens. La campagne 2019 
a permis de réaliser un taux de valorisation de l’ordre de 30%. 

Les quantités de peaux de bonne qualité ont été estimées en moyenne à 60% 
des quantités reçues. Ce taux a varié selon les régions de 10% (Grand Tunis) 
jusqu’à 70% (au sud). Environ 60% des quantités ont été reçues par les 
tanneurs du Sahel. Une dizaine d’autorisation d’export ont été accordées par 
le ministère de l’Industrie. 

Cependant, lors de la campagne 2019, quelques manquements ont été 
soulevées, en relation notamment avec le manque d’implication des citoyens 
dans l’opération de préservation des peaux et surtout dans l’action de salage 
qui devrait être réalisée le jour de l’Aïd ; le manque d’expérience, de moyens 
humains et matériels de certaines municipalités, surtout en ce qui concerne 
l’organisation et la coordination des opérations de collecte et de valorisation 
avec les différents intervenants et une mauvaise communication ainsi qu’un 
manque de coordination entre les collecteurs et les municipalités concernant 
le lieu de collecte des peaux et l’heure d’enlèvement, a freiné et perturbé 
l’étape de valorisation. Pour rappel, la Tunisie continue à enregistré des cas 
de contamination par la Covid-19. 

Avec TAP 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بالجهات الداخلية  2020بــــــالغ صحفـــي: حملة تثمين جلد العيد 

 للبالد

 

 admin zitouna كتب بواسطة

2020, 21يوليو  التاريخ:  

 مقال بارز ,علوم ,طب ,ثقافة ,إقتصاد ,أخبار: فى

 اترك تعليق

 بــــــالغ صحفـــي

 

تحت اشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتعاون مع الجامعة 
ر الترويج لحملة تثمين جلد الوطنية للجلود واالحذية و بلدية راس الجبل وفي إطا

بالجهات الداخلية للبالد، يعطي المركز الوطني للجلود واألحذية رسميا  2020العيد 
ببلدية راس الجبل والية  2020جويلية  23شارة انطالق الحملة و ذلك يوم الخميس 

بعد الزوال، 12صباحا إلى حدود الساعة  10بنزرت بداية من الساعة   

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واإلتحاد الجهوي  اء:بحضور مختلف الشرك
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت والمجتمع المدني والمصالح البيطرية 

 بوازرة الفالحة وفقا للبرنامج التالي:
صباحا: حلقة تكوينية حول الطريقة المثلى لسلخ وتصبير جلد العيد وذلك  11 – 10

 بالمسلخ
دي راس الجبل.البل  

صباحا: انطالق البرنامج التوعي والتحسيسي للمواطنين من خالل االلتحاق  11-12
 بالخيمة

 المخصصة للغرض بالسوق األسبوعية للجهة

 

 



 

 

 

 

المركز الوطني للجلود واالحذية يعد 
 إلطالق حملة تثمين جلود ألضاحي

 

 

أعلن المركز الوطني للجلود واألحذية عن انطالق الحملة الوطنية الثالثة لتثمين 
جلود أضاحي العيد الخميس المقبل في ظل تجميع مليون و300 ألف قطعة خالل 

سنة 2019 وخضوع حملة 2020 الى ضوابط الحد من تفشي كوفيد - 19 
واضاف المركز، في بالغ اصدره ، الثالثاء ، أن الحملة ستنطق من بلدية راس 

الجبل (والية بنزرت) وفي إطار الترويج لحملة تثمين جلد العيد 2020 من خالل 
عقد حلقة تكوينية حول الطريقة المثلى لسلخ وتصبير جلد العيد وذلك بالمسلخ 

 البلدي راس الجبل يعقبها برنامج توعوي.
وشاركت 13 والية في حملة 2019 وانخرطت فيها 65 بلدية و15 مدبغة و55 

 مجمع جلود بالتّعاون مع 50 جمعية والعديد من فرق الكشافة التّونسية .

 

وتوقع المركزان تتواصل النتائج اإليجابية سنة 2020 باعتبار الخبرة المكتسبة 
من طرف جميع المتدخلين ودعم الوزارات المكلفة بالصناعة والفالحة والبيئة 
  والشؤون المحلية والشؤون الدينية واشار دليل االجراءات الخاصة باالنخراط



 

 

في حملة تثمين جلود اضاحي عيد 2020 الذي اصدره المركز الوطني للجلود 
واالحذية الى ضرورة قيام البلدية الراغبة في المشاركة في الحملة بإعالمه 

برغبتها في المشاركة وتكوين فريق عمل ويتولى أعضاء فريق العمل التنسيق 
عن بعد وذلك عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومختلف البرمجيات 

 المتاحة .
 

وال يتم عقد االجتماعات الحضورية إال عند الضرورة ووضع المركز على ذّمة 
البلديات نّسخة رقمية للمطويات التحسيسية بهدف توحيدها وإضافة شعار البلدية 

والمشاركين بالجهة مع استغالل نشرها على صفحة التّواصل للبلدية وتوزيع 
الملح واألكياس البالستيكية على المواطنين خالل العمليات التحسيس وتتعهد 

البلدية المشاركة في الحملة بموافاة المركز الوطني للجلود واألحذية بعد العيد 
مباشرة باإلحصائيات الكمية لجلود العيد وبتقرير خاص بتقييم جميع مراحل 

 الحملة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تثمين جلود األضاحي في ظل تجميع مليون و300 الف قطعة سنة 2019

تونس/تـــــــــــونـــــــــس ,13:34 21/07/2020

 

 

أعلن المركز الوطني للجلود واألحذية عن انطالق  -جويلية (وات)  21تونس 
الحملة الوطنية الثالثة لتثمين جلود أضاحي العيد الخميس المقبل في ظل 

الى  2020وخضوع حملة  2019ألف قطعة خالل سنة  300تجميع مليون و
 واضاف المركز، في... 19 -الحد من تفشي كوفيد ضوابط 



 

2020المركز الوطني للجلود واألحذية: حملة تثمين جلد العيد   

 admin zitouna  كتب بواسطة

 2020, 21يوليو  التاريخ:

تثمين جلد المركز الوطني للجلود واألحذية: حملة 
 2020العيد 

 

 

 

 

 

 

 …”يولي ثروة كي تستحفظ عليه … جلد العيد في عوض ترميه و تلوث بيه ” تحت شعار: 

حملة تثمين الجلود التي ينظمها المركز الوطني للجلود و  2020جويلية  23تنطلق يوم الخميس 
 الخير و البركة و السلواناألحذية تزامنا مع عيد األضحى المبارك أعاده هللا علينا باليمن و 

و قد أصدر المركز الوطني للجلود و األحذية دليال إجراءيا يثمن طرق حماية الجلد و المحافظة 
إهمال الجلد و إلقائه عشوائية يساهم في إحداث كارثة  عليه و مما جاء في دليل اإلجراءات أن

يمكن من صناعة حذائين أو حقيبتين طبيعية بينما أن المحافظة على الجلد بالسلخ الجيد و التمليح 
 بجلد غنم واحد

 كما جاء فيه تفسير و تبسيط لعملية السلخ و التصبير، حيث أن :



 عملية السلخ الجيدة تقتضي

 قص الجلد من جهة البطن على خط عمودي مستقيم -1
 عدم ترك بقايا اللحم و الشحم في الجلد لتجنب تعفنه -2
 عدم جرح أو ثقب الجلد -3
 ع الزوائد و األجزاء البارزة ( الذيل و األكواع)قط -4

 بينما تكون عملية التصبير على النحو التالي

 

 

 مسح الجلد للتخلص من الدم العالق1.
تمليح الجلد مباشرة بعد الذبح و ذلك ببسط الجلد مفتوحا و غير منكمش و نشر  -2

 ى األقلكغ عل1طبقة من الملح على كامل الجانب الداخلي للجلد بمقدار 
طي الجلد و وضعه في كيس بعيدا عن أشعة الشمس في آنتظار رفعه من قبل  -3

 أعوان البلدية.

و تحت إشراف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الجامعة الوطنية للجلود و 
ن بالشراكة مع وزارات و هيئات و جمعيات بارزة م 2020األحذية تنطلق حملة تثمين جلد العيد 

بينها : وزارة الشؤون المحلية، وزارة البيئة، وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري، 
وزارة الشؤون الدينية، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، اإلدارة العامة للمصالح البيطرية، 

 نسية.الشركة العامة للمالحات التونسية، الشبكة الوطنية للجمعيات و الكشافة التو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 من كارثة بيئية إلى مادة أولية لصنع األحذية والحقائب

 

 بل �ة 30ح�لة و���ة ل���	� جل�د األضاحي ت��� ف	ها ح�الي 

 
 
 

أطلق المركز الوطني للجلود واألحذية  2020جويلية  31بمناسبة اقتراب االحتفال بعيد األضحى الموافق ليوم الجمعة المقبل 
الوطنية للجلود واألحذية بالتعاون مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني حملة وطنية لجمع وتثمين جلود األضاحي والجامعة 

. وهذه 2019و 2018في دورتها الثالثة وذلك بعد نجاح التجربتين األولى والثانية خالل العامين الماضيين  2020لسنة 
ورونا حيث سيتم العمل بطرق تتالءم مع الظروف الحالية مع االلتزام الحملة اعتبرها المركز استثنائية في ظل جائحة ك

 باحترام دليل اإلجراءات الخاصة بالمشاركة في الحملة الذي نشره المركز.

  
حيث تم تسجيل نتائج إيجابية  2019وحسب المركز فان نجاح الدورتين الماضيتين كان من خالل حملة تثمين جلد عيد سنة 

جلد  500.000بالمائة ما يعادل تثمين حوالي  30ألف جلد ثم تحقيق نسبة تثمين تتجاوز  300مليون ومن أهّمها تجميع 
 .2018سنة  220.000مقابل 

ويتوقع المركز تواصل النتائج اإليجابية خالل هذا العيد باعتبار الخبرة المكتسبة من طرف جميع المتدخلين ودعم الوزارات 
فالحة والبيئة والشؤون المحلية والشؤون الدينية لهاته المبادرة. وذلك رغم تعرض بالدنا المعنية والمكلفة بالصناعة وال

لجائحة كورونا وإخضاع جل األنشطة للحجر الصحي وإلزامها باحترام اإلجراءات الوقائية وتأثير ذلك على مواصلة النشاط 
 العادي.

  
ة ومادة أولية لصناعة األحذية والجلود والقطع مع رميها في و تهدف هذه الحملة الى المساهمة في جعل جلود األضاحي ثرو

الشوارع نظرا لتأثيراتها الخطيرة على البيئة وعلى المائدة المائية خاصة وقد تخّلى عدد كبير من األسر التونسية عن عادة 
لشوارع ما يؤثر حتما على دباغة جلد األضحية ليبحثوا كل عام عن طريقة للتخّلص منه بعد ذبحها ليقوم بعضهم برميه في ا

 عام حتى يندثر كليا. 400البيئة ال سيما وان الجلد يتطلب 

  
كما تهدف الحملة إلى تجميع جلود األضاحي أيام العيد بغاية تثمينها واستغاللها في صناعة الجلود واألحذية على مستوى 

د يمكن ان يساهم في انخفاض أسعار األحذية السوق المحلية أو تصديرها إلى األسواق الخارجية مضيفا ان توفر الجلو
 والحقائب مستقبال باعتبارها مادة اولية في صناعتها.

  
كما ترمي الحملة إلى تنظيم قطاع جمع الجلود وتثمين هذه الثروة األولية من خالل عدم ثقب جلد العيد والمحافظة عليه اثناء 

وضع الجلد في مكان ظل ووضع الجلد في أكياس بالستيكية وإخراج كغ ملح على األقل و 1عملية السلخ و تمليح الجلد بـ 
الجلد إلى نقاط التجميع المحددة بكل بلدية وفي مرحلة أخيرة يتم رفع الجلود الصالحة لالستعمال من قبل مجّمعي الجلد الخام 

ية ومالبس وحقائب... علما وأن ليتم تحويلها في المدابغ الى جلد جاهز للتصنيع قابل للتحويل إلى منتوجات جلدية من أحذ
 جلد الغنم الواحد يمّكن من صناعة حذاءين أو حقيبتين وجلدين اثنين يمّكنان من صناعة سترة واحدة.

  
مدبغة بعملية التثمين من خالل إزالة الصوف العالق بالجلد وصبغها وهي عمليات  15وتقوم المدابغ التي يبلغ عددها حاليا 

 قوله ليتم بعد ذلك استخدامها في صناعة الجلد واألحذية أو تصديرها. صعبة ومكلفة ماديا حسب

ولالشارة فان تونس تستورد الجلد رغم قدرتها على تغطية حاجيات السوق من خالل توفر الجلود بشكل يومي في المسالخ 
ومن مجمعي الجلود بمختلف واليات  بالمائة إذ تقوم المدابغ بشرائها خالل األيام العادية من المسالخ 100ليتم تثمينها بنسبة 

دينارات للجلد الواحد النها نظيفة وال تحتوي على بقايا من لحم الخروف عكس ما نالحظه في الجلود  3الجمهورية بحوالي 
   أيام العيد جراء ذبحها عشوائيا.

 

 سام�ة جاء #ا"



 

 

صفاقس: بلديات الجهة تنخرط في حملة تثمين 
واطنين إلى التفاعل جلود األضاحي وتدعو الم

 بشكل إيجابي

 مجتمع ,تونس ,المصدر مع وات ,أخبار 2020/07/28

  

تثمين  ضبطت بلديات والية صفاقس برامج محددة لالنخراط في حملة
التي أطلقها المركز ” 2020حملة تثمين جلد العيد “جلود األضاحي 

الوطني للجلود واألحذية ودعت المواطنين إلى التفاعل بشكل إيجابي 
مع هذه الحملة حفاظا على البيئة وتثمينا لثروة يمكن توظيفها في 

 الدورة االقتصادية واالجتماعية للبالد.

حاوية معدنية كبيرة الحجم في  27وبادرت بلدية صفاقس بتركيز 
دوائرها السبع (المدينة، الربض، الشمالية، مركز شاكر، حي 
الحبيب، البستان، سيدي منصور) ودعت المواطنين إلى وضع جلود 
أضاحيهم فيها بعد تمليحها وعدم إلقائها بشكل عشوائي في الطرقات 

 والساحات العامة حفاظا على الصحة العامة.

لجنة النظافة والمحافظة على المحيط بالبلدية، واعتبرت رئيسة 
جلد “راوية عميرة، أن الحملة التي أطلقتها البلدية تحت شعار 

تعد< تجربة ” العيد في عوض تلو<ث بيه في حاوية الجلود ملحو وأرميه
نموذجية ال يمكن أن تحقق النجاح المأمول منها إال بمشاركة فعالة 

 من وسائل اإلعالم والمواطنين.

االلتزام بوضع “ودعت بلدية قرمدة، بدورها،سكان المنطقة إلى 
جلود أضاحيهم في النقاط المحددة لها والمحافظة عليها بعدم 
وضعها تحت أشعة الشمس ورش<ها بالملح الغذائي وعدم تمزيقها عند 



جويلية الجاري  17وكانت هذه البلدية عقدت بتاريخ ”. عملية السلخ
كز الوطني لصناعة الجلود واألحذية لضبط جلسة عمل مع ممثلي المر

 برنامج انخراطها في عملية تثمين الجلود.

وعقدت بلدية العين، من جهتها، منذ بداية الشهر الجاري جلسة 
عمل مع ممثلين عن المركز الوطني للجلود واألحذية تم خاللها ضبط 
برنامج مشاركة البلدية في الحملة الوطنية لجمع وتثمين جلود 

، وخصصت البلدية مساحات ضمن صفحتها الرسمية 2020احي لسنة األض
على شبكة التواصل االجتماعي لبث الومضات التحسيسية التي أنتجها 
المركز الوطني للجلود واألحذية لدعوة المواطنين لالنخراط في 
الحملة وتفسير مراحل عملية التثمين التي تتم بالشراكة مع 

 البلديات.

مواقع بها حاويات مخصصة لتجميع جلود  4ية وخصصت بلدية الشيح
األضاحي بعد تمليحها ووضعها في أكياس ليتم بعد ذلك تسليمها إلى 

 مركز الجلود و األحذية قصد تثمينها.

كما ضبطت البلديات، استعدادا لعيد اإلضحى المبارك، جداول زمنية 
ث إلى اليوم الثال” يوم الوقفة“لرفع الفضالت المنزلية بداية من 

للعيد الذي تعود فيه عملية رفع الفضالت إلى نسقها العادي، ودعت 
المواطنين إلى احترام أوقات المبينة بهذه الجداول عند إخراج 

 نفاياتهم المنزلية.

وكشف عدد من هذه البلديات عن إجراءات لتنظيم وتحديد أماكن 
ب لعمليات ذبح األضاحي وسلخها وشي رؤوسها تفاديا لعمليات االنتصا

العشوائي التي تتسبب في تلويث الشوارع والساحات العامة وتكد<س 
كميات ضخمة من النفايات، على غرار بلدية صفاقس التي خصصت فضاء 
 المسلخ البلدي بنهج علي بن خليفة لذبح األضاحي وشي رؤوس األغنام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

صفاقس: بلديات الجهة 
تنخرط في حملة تثمين جلود األضاحي 

المواطنين إلى التفاعل بشكل  وتدعو
 إيجابي

 

 

 

 

ضبطت بلديات والية صفاقس برامج محددة لالنخراط في حملة تثمين جلود  -
" التي أطلقها المركز الوطني للجلود 2020األضاحي "حملة تثمين جلد العيد 

واألحذية ودعت المواطنين إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الحملة حفاظا على 
 وتثمينا لثروة يمكن توظيفها في الدورة االقتصادية واالجتماعية للبالد.البيئة 

 

حاوية معدنية كبيرة الحجم في دوائرها السبع  27وبادرت بلدية صفاقس بتركيز 
(المدينة، الربض، الشمالية، مركز شاكر، حي الحبيب، البستان، سيدي منصور) 

مليحها وعدم إلقائها بشكل ودعت المواطنين إلى وضع جلود أضاحيهم فيها بعد ت
 عشوائي في الطرقات والساحات العامة حفاظا على الصحة العامة.

 

واعتبرت رئيسة لجنة النظافة والمحافظة على المحيط بالبلدية، راوية عميرة، أن 
الحملة التي أطلقتها البلدية تحت شعار "جلد العيد في عوض تلّوث بيه في حاوية 

تجربة نموذجية ال يمكن أن تحقق النجاح المأمول منها  الجلود ملحو وأرميه" تعدّ 
 إال بمشاركة فعالة من وسائل اإلعالم والمواطنين.



ودعت بلدية قرمدة، بدورها،سكان المنطقة إلى "االلتزام بوضع جلود أضاحيهم في 
النقاط المحددة لها والمحافظة عليها بعدم وضعها تحت أشعة الشمس ورّشها بالملح 

 دم تمزيقها عند عملية السلخ".الغذائي وع

 

 

جويلية الجاري جلسة عمل مع ممثلي  17وكانت هذه البلدية عقدت بتاريخ 
المركز الوطني لصناعة الجلود واألحذية لضبط برنامج انخراطها في عملية 

 تثمين الجلود.

 

وعقدت بلدية العين، من جهتها، منذ بداية الشهر الجاري جلسة عمل مع ممثلين 
كز الوطني للجلود واألحذية تم خاللها ضبط برنامج مشاركة البلدية في عن المر

، وخصصت البلدية 2020الحملة الوطنية لجمع وتثمين جلود األضاحي لسنة 
مساحات ضمن صفحتها الرسمية على شبكة التواصل االجتماعي لبث الومضات 

واطنين التحسيسية التي أنتجها المركز الوطني للجلود واألحذية لدعوة الم
 لالنخراط في الحملة وتفسير مراحل عملية التثمين التي تتم بالشراكة مع البلديات.

مواقع بها حاويات مخصصة لتجميع جلود األضاحي  4وخصصت بلدية الشيحية 
بعد تمليحها ووضعها في أكياس ليتم بعد ذلك تسليمها إلى مركز الجلود و األحذية 

 قصد تثمينها.

استعدادا لعيد اإلضحى المبارك، جداول زمنية لرفع كما ضبطت البلديات، 
الفضالت المنزلية بداية من "يوم الوقفة" إلى اليوم الثالث للعيد الذي تعود فيه 
عملية رفع الفضالت إلى نسقها العادي، ودعت المواطنين إلى احترام أوقات 

 المبينة بهذه الجداول عند إخراج نفاياتهم المنزلية.

البلديات عن إجراءات لتنظيم وتحديد أماكن لعمليات ذبح  وكشف عدد من هذه
األضاحي وسلخها وشي رؤوسها تفاديا لعمليات االنتصاب العشوائي التي تتسبب 

في تلويث الشوارع والساحات العامة وتكّدس كميات ضخمة من النفايات، على 
ذبح غرار بلدية صفاقس التي خصصت فضاء المسلخ البلدي بنهج علي بن خليفة ل

 األضاحي وشي رؤوس األغنام.

 

 

 

 

 



 

 

 

 أريانة: بلدية اريانة تطلق حملة لتجميع وتثمين جلود االضاحي

 , أريانة/تـــــــــــونـــــــــس13:02 29/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلقت بلدية اريانة بالتعاون مع المركز الوطني للجلود -جويلية (وات)  29أريانة 



 

 

 

 

نقاط لتجميع جلود األضاحي 5تخصيصأريانة:   

 

 

 

 

 

 

 

أعلنت بلدية أريانة في بالغ  قسم األخبار:-بلدية نيوز
نقاط لتجميع جلود األضاحي وتثمينها 5لها ،عن تخصيص 

بالتعاون مع المركز الوطني للجلود وتضم مراكز 
التجميع كل من المستودع البلدي بأريانة مأوى 

،محطة الحافالت 6المنزه السيارات بشارع أبو لبابة 
حي الروضة بحي النصر ،نهج الياسمين بأريانة وبطحاء 

 بابا عزيزي برياض األندلس.

 



 

واليات: غدا انطالق الحملة الوطنية  10بلدية في  32بمشاركة 

 لتثمين جلود األضاحي

 2020/07/30 - 20:28تاريخ النشر : 

أيام عيد األضحى، الحملة الوطنية  الموافق ألول 2020جويلية  31تنطلق غدا الجمعة 
 10بلدية في  32التي انخرطت فيها إلى اليوم،  2020لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 

 واليات.
وينظم هذه الحملة، المركز الوطني للجلود واألحذية تحت إشراف وزارة الصناعة 

لجلود وعدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البلديات والمدابغ ومجّمعي ا
من مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات التي مرت بها البلديات والمدابغ ومجمعي 

الجلود عمل المركز على تحسين عملية التواصل والتنسيق بين أعوان البلدية ومجمعي 
 الجلود حول توقيت الرفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد.

صناعة اليوم الخميس، إلى تركيز نقاط لتجميع وتهدف هذه المبادرة، وفق بالغ لوزارة ال
 جلود األضاحي عالوة على توفير كميات هامة من الملح واألكياس البالستيكية لحفظ هذه 



 

 

 الجلود.
 كما سيقع في إطار الحملة تأمين الوسائل اللوجستية لنقلها من األحياء إلى نقاط التجميع قبل 

 بالفرز.تحويلها إلى المدابغ بعد القيام 
ويعمل المركز بالتعاون مع جمعية "من أجل تونس نظيفة" على النهوض بقطاع الجلود 

 والمحافظة على نظافة البيئة
وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشروع مباشرة بعد عيد األضحى 

 المبارك، بإحداث منظومة " اكوجلد" للتصرف في الجلود الخام.
. كما 19-القيام بهذه الحملة في دورتها الثالثة، في ظل جائحة كوفيدويواصل المركز 

سيتم اعتماد مبدإ الحكم المحلي وتفويض عمليات التنسيق واإلنجاز والمتابعة للبلديات 
 الراغبة في المشاركة فيما تبقى عمليات اإلحاطة والمساندة لخبراء المركز.

والية  13بية من أهّمها مشاركة سجلت نتائج إيجا 2019يذكر أن الحملة في سنة 
 55مدبغة و 15ألف جلدة بفضل مجهودات  300بلدية وتجميع مليون و 65وانخراط 

 جمعية وفرق الكشافة التّونسية. 50مجّمع جلود بالتّعاون مع 
بالمائة مع العلم وأن رخص تصدير الجلود التي تم  34وقد تم تحقيق نسبة تثمين تقارب 

ية لفائدة المدابغ من طرف اإلدارة كانت من بين أسباب تحفيز اسنادها بصفة استثنائ
 مجّمعي الجلود للمشاركة في الحملة وإنجاحها.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 
 ، غدا الجمعة2020

 , تونس/تـــــــــــونـــــــــس16:38 30/07/2020

 

تنطلق، غدا الجمعة، الموافق الول ايام عيد األضحى،  -جويلية (وات)  30تونس 
التي انخرطت فيها، حتى 2020الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 

واليات وينظم هذه الحملة، المركز الوطني للجلود  10بلدية في  32اليوم، 
 واألحذية تحت إشراف وزارة الصناعة...

 

 

 

 



 

 

 

30.07.2020 18:00 

واليات: غدا انطالق الحملة الوطنية  10بلدية في  32بمشاركة 
 لتثمين جلود األضاحي

الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي   الموافق ألول أيام عيد األضحى، 2020جويلية  30تنطلق غدا الجمعة 
 واليات. 10بلدية في  32التي انخرطت فيها إلى اليوم،  2020لسنة  العيد

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى  تحت إشراف  المركز الوطني للجلود واألحذية  وينظم هذه الحملة،
بالتعاون مع البلديات والمدابغ ومجّمعي الجلود وعدد من مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات  والمتوسطة

نسيق بين أعوان التي مرت بها البلديات والمدابغ ومجمعي الجلود عمل المركز على تحسين عملية التواصل والت
 البلدية ومجمعي الجلود حول توقيت الرفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد.

وتهدف هذه المبادرة، وفق بالغ لوزارة الصناعة اليوم الخميس، إلى تركيز نقاط لتجميع جلود األضاحي عالوة 
 على توفير كميات هامة من الملح واألكياس البالستيكية لحفظ هذه الجلود.

قع في إطار الحملة تأمين الوسائل اللوجستية لنقلها من األحياء إلى نقاط التجميع قبل تحويلها إلى المدابغ كما سي
 بعد القيام بالفرز.

ويعمل المركز بالتعاون مع جمعية "من أجل تونس نظيفة" على النهوض بقطاع الجلود والمحافظة على نظافة 
 البيئة

ي النفايات بالشروع مباشرة بعد عيد األضحى المبارك، بإحداث منظومة وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف ف
 " اكوجلد" للتصرف في الجلود الخام.

. كما سيتم اعتماد مبدإ الحكم 19-ويواصل المركز القيام بهذه الحملة في دورتها الثالثة، في ظل جائحة كوفيد
الراغبة في المشاركة فيما تبقى عمليات اإلحاطة المحلي وتفويض عمليات التنسيق واإلنجاز والمتابعة للبلديات 

 والمساندة لخبراء المركز.
بلدية وتجميع  65والية وانخراط  13سجلت نتائج إيجابية من أهّمها مشاركة  2019يذكر أن الحملة في سنة 

ة جمعية وفرق الكشاف 50مجّمع جلود بالتّعاون مع  55مدبغة و 15ألف جلدة بفضل مجهودات  300مليون و
 التّونسية.

بالمائة مع العلم وأن رخص تصدير الجلود التي تم اسنادها بصفة استثنائية  34وقد تم تحقيق نسبة تثمين تقارب 
 .لفائدة المدابغ من طرف اإلدارة كانت من بين أسباب تحفيز مجّمعي الجلود للمشاركة في الحملة وإنجاحها



 

30/07/2020 

جلود أضاحي العيد انطالق الحملة الوطنية لتثمين 
، غدا الجمعة2020لسنة   

التي 2020تنطلق، غدا الجمعة، الموافق الول ايام عيد األضحى، الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 
    واليات. 10بلدية في  32انخرطت فيها، حتى اليوم، 

صناعة والمؤسسات الصغرى وينظم هذه الحملة، المركز الوطني للجلود واألحذية تحت إشراف وزارة ال
والمتوسطة بالتعاون مع البلديات والمدابغ ومجّمعي الجلود وعدد من مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات 
التي مرت بها البلديات والمدابغ ومجمعي الجلود عمل المركز على تحسين عملية التواصل والتنسيق بين أعوان 

    رفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد.البلدية ومجمعي الجلود حول توقيت ال

وتهدف هذه المبادرة، وفق بالغ لوزارة الصناعة اليوم الخميس، إلى تركيز نقاط لتجميع جلود األضاحي عالوة 
 على توفير كميات هامة من الملح واألكياس البالستيكية لحفظ هذه الجلود .

ها من األحياء إلى نقاط التجميع قبل تحويلها إلى المدابغ بعد كما سيقع في إطار الحملة تأمين الوسائل اللوجستية لنقل
    القيام بالفرز.

ويعمل المركز بالتعاون مع جمعية "من أجل تونس نظيفة" على النهوض بقطاع الجلود والمحافظة على نظافة 
مبارك، بإحداث البيئة. وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشروع مباشرة بعد عيد األضحى ال

    منظومة " اكوجلد" للتصرف في الجلود الخام.

. كما سيتم اعتماد مبدإ الحكم 19-ويواصل المركز القيام بهذه الحملة في دورتها الثالثة، في ظل جائحة كوفيد
اطة المحلي وتفويض عمليات التنسيق واإلنجاز والمتابعة للبلديات الراغبة في المشاركة فيما تبقى عمليات اإلح

   والمساندة لخبراء المركز.

بلدية وتجميع  65والية وانخراط  13سجلت نتائج إيجابية من أهّمها مشاركة  2019يذكر أن الحملة في سنة 
جمعية وفرق الكشافة  50مجّمع جلود بالتّعاون مع  55مدبغة و 15ألف جلدة بفضل مجهودات  300مليون و

بالمائة مع العلم وأن رخص تصدير الجلود التي تم اسنادها بصفة  34رب التّونسية.وقد تم تحقيق نسبة تثمين تقا
 استثنائية لفائدة المدابغ من طرف اإلدارة كانت من بين أسباب تحفيز مجّمعي الجلود للمشاركة في الحملة وإنجاحها.



 

 

 

غدا: انطالق الحملة 
 الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد

ألول أيام عيد األضحى، الحملة الوطنية تنطلق، غدا الجمعة، الموافق 

التي انخرطت فيها، حتى اليوم،  2020لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 

 واليات. 10بلدية في  32

 

 

 
 

 

وينظم هذه الحملة، المركز الوطني للجلود واألحذية تحت إشراف وزارة 

ابغ الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البلديات والمد

ومجم<عي الجلود وعدد من مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات التي 

مرت بها البلديات والمدابغ ومجمعي الجلود عمل المركز على تحسين 

عملية التواصل والتنسيق بين أعوان البلدية ومجمعي الجلود حول توقيت 

 الرفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد.

كيز نقاط لتجميع جلود األضاحي عالوة على وتهدف هذه المبادرة إلى تر

 توفير كميات هامة من الملح واألكياس البالستيكية لحفظ هذه الجلود.



كما سيقع في إطار الحملة تأمين الوسائل اللوجستية لنقلها من األحياء 

إلى نقاط التجميع قبل تحويلها إلى المدابغ بعد القيام بالفرز ويعمل 

ية "من أجل تونس نظيفة" على النهوض بقطاع المركز بالتعاون مع جمع

 الجلود والمحافظة على نظافة البيئة.

وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشروع مباشرة بعد 

عيد األضحى المبارك، بإحداث منظومة " اكوجلد" للتصرف في الجلود الخام 

، في ظل جائحة ويواصل المركز القيام بهذه الحملة في دورتها الثالثة

 -كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انطالق الحملة الوطنية لتثمين جلود 
 ، غدا الجمعة2020أضاحي العيد لسنة 

 

Publié le Jeudi 30 Juillet 2020  

 

تنطلق، غدا الجمعة، الموافق الول ايام عيد األضحى، الحملة الوطنية لتثمين 
 10بلدية في  32اليوم،  التي انخرطت فيها، حتى2020جلود أضاحي العيد لسنة 

واليات وينظم هذه الحملة، المركز الوطني للجلود واألحذية تحت إشراف وزارة 
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البلديات والمدابغ 

ومجّمعي الجلود وعدد من مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات التي مرت 
الجلود عمل المركز على تحسين عملية التواصل  بها البلديات والمدابغ ومجمعي

والتنسيق بين أعوان البلدية ومجمعي الجلود حول توقيت الرفع وأماكن الفرز 
 خاصة أيام العيد.



 

وتهدف هذه المبادرة، وفق بالغ لوزارة الصناعة، الخميس، إلى تركيز نقاط 
واألكياس لتجميع جلود األضاحي عالوة على توفير كميات هامة من الملح 

 البالستيكية لحفظ هذه الجلود .

كما سيقع في اطار الحملة تأمين الوسائل اللوجستية لنقلها من األحياء إلى نقاط 
التجميع قبل تحويلها إلى المدابغ بعد القيام بالفرز ويعمل المركز بالتعاون مع 
جمعية "من أجل تونس نظيفة" على النهوض بقطاع الجلود والمحافظة على 

 فة البيئة.نظا

 

وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشروع مباشرة بعد عيد 
األضحى المبارك، بإحداث منظومة " اكوجلد" للتصرف في الجلود الخام 

 .19-ويواصل المركز القيام بهذه الحملة في دورتها الثالثة، في ظل جائحة كوفيد

 

يض عمليات التنسيق واإلنجاز والمتابعة كما سيتم اعتماد مبدإ الحكم المحلي وتفو
للبلديات الراغبة في المشاركة فيما تبقى عمليات اإلحاطة والمساندة لخبراء 

سجلت نتائج إيجابية من أهّمها مشاركة  2019المركز يذكر أن الحملة في سنة 
ألف جلدة بفضل مجهودات  300بلدية وتجميع مليون و 65والية وانخراط  13
جمعية وفرق الكشافة التّونسية وقد  50مجّمع جلود بالتّعاون مع  55مدبغة و 15

بالمائة مع العلم وأن رخص تصدير الجلود التي  34تم تحقيق نسبة تثمين تقارب 
تم اسنادها بصفة استثنائية لفائدة المدابغ من طرف اإلدارة كانت من بين أسباب 

 تحفيز مجّمعي الجلود للمشاركة في الحملة وإنجاحها .

 

 

 

 

 

 



 

 2020الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 

JASSER AID WRITTEN BY 2020JULY  30ON  

لتثمين جلود ينظم المركز الوطني للجلود واألحذية تحت إشراف الوزارة الحملة الوطنية 
جويلة  31تزامنا مع حلول عيد األضحى المبارك يوم الجمعة  2020أضاحي العيد لسنة 

 بالتعاون مع البلديات والمدابغ ومجمعي الجلود وعدد من مكونات المجتمع المدني.

وتهدف هذه المبادرة إلى تركيز نقاط لتجميع جلود األضاحي، كما سيتم توفير كميات 
كياس البالستيكية لحفظ هذه الجلود فضًال عن تأمين الوسائل هامة من الملح واأل

 إلى المدابغ بعد القيام بالفرز. اللوجستية لنقلها من األحياء إلى نقاط التجميع قبل تحويلها

ويعمل المركز بالتعاون مع جمعية من أجل تونس نظيفة على النهوض بقطاع الجلود 
وكالة الوطنية للتصرف في النفايات دورا هاما والمحافظة على نظافة البيئة كما تلعب ال

في هذه الحملة من خالل تعهدها بالشروع مباشرة بعد عيد األضحى المبارك في إحداث 
 للتصرف في الجلود الخام.” اكوجلد” منظومة 

ورغم الظروف الصحية الحالية وفي ظل جائحة كورونا، يواصل المركز القيام بهذه 
ة. كما سيتم اعتماد مبدأ الحكم المحلي وتفويض عمليات التنسيق الحملة في دورتها الثالث

واالنجاز والمتابعة للبلديات الراغبة في المشاركة وتبقى عمليات اإلحاطة والمساندة 
لخبراء المركز. ورغم الصعوبات التي مرت بها البلديات والمدابغ ومجمعي الجلود من 

صل والتنسيق بين أعوان البلدية جهة أخرى عمل المركز على تحسين عملية التوا
ومجمعي الجلود حول توقيت الرفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد. وقد تم اليوم تسجيل 

 واليات. 10بلدية في هذه الحملة تابعة ل 32انخراط 

والية  13تم تسجيل نتائج إيجابية من أهّمها مشاركة  2019يذكر أنه خالل دورة سنة 
 55مدبغة و 15ألف جلدة بفضل مجهودات  300ع مليون وبلدية وتجمي 65وانخراط 

جمعية وفرق الكشافة التّونسية. وقد تم تحقيق نسبة تثمين  50مجمع جلود بالتّعاون مع 
بالمائة مع العلم وأن رخص تصدير الجلود التي تم اسنادها بصفة استثنائية  34تقارب 

فيز مجمعي الجلود للمشاركة في لفائدة المدابغ من قبل اإلدارة كانت من بين أسباب تح
 الحملة وإنجاحها.

 



 

 

 

 أخبار الجمعيات

واليات: غدا انطالق  10بلدية في  32بمشاركة 
 الحملة الوطنية لتثمين جلود األضاحي

 

 

الموافق ألول أيام عيد  2020جويلية  31تنطلق غدا الجمعة 
األضحى، الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 

 10بلدية في  32التي انخرطت فيها إلى اليوم،  2020

 واليات.

وينظم هذه الحملة، المركز الوطني للجلود واألحذية تحت 
إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
من  بالتعاون مع البلديات والمدابغ ومجم<عي الجلود وعدد

مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات التي مرت بها 
البلديات والمدابغ ومجمعي الجلود عمل المركز على تحسين 

عملية التواصل والتنسيق بين أعوان البلدية ومجمعي 
 الجلود حول توقيت الرفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد.

م وتهدف هذه المبادرة، وفق بالغ لوزارة الصناعة اليو
الخميس، إلى تركيز نقاط لتجميع جلود األضاحي عالوة على 

توفير كميات هامة من الملح واألكياس البالستيكية لحفظ هذه 
 الجلود.

كما سيقع في إطار الحملة تأمين الوسائل اللوجستية 
لنقلها من األحياء إلى نقاط التجميع قبل تحويلها إلى 

 المدابغ بعد القيام بالفرز.

ز بالتعاون مع جمعية "من أجل تونس نظيفة" ويعمل المرك
 على النهوض بقطاع الجلود والمحافظة على نظافة البيئة



وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشروع 
مباشرة بعد عيد األضحى المبارك، بإحداث منظومة " اكوجلد" 

 للتصرف في الجلود الخام.

في دورتها الثالثة، ويواصل المركز القيام بهذه الحملة 
. كما سيتم اعتماد مبدإ الحكم 19-في ظل جائحة كوفيد

المحلي وتفويض عمليات التنسيق واإلنجاز والمتابعة 
للبلديات الراغبة في المشاركة فيما تبقى عمليات اإلحاطة 

 والمساندة لخبراء المركز.

سجلت نتائج إيجابية من  2019يذكر أن الحملة في سنة 
بلدية وتجميع مليون  65والية وانخراط  13ة أهم<ها مشارك

مجم<ع جلود  55مدبغة و 15ألف جلدة بفضل مجهودات  300و
 جمعية وفرق الكشافة الت<ونسية. 50بالت<عاون مع 

بالمائة مع العلم وأن  34وقد تم تحقيق نسبة تثمين تقارب 
رخص تصدير الجلود التي تم اسنادها بصفة استثنائية 

ن طرف اإلدارة كانت من بين أسباب تحفيز لفائدة المدابغ م
 مجم<عي الجلود للمشاركة في الحملة وإنجاحها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نطالق الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد لسنة 
 ، غدا الجمعة2020

 2020 - 07 - 30يوم  باب نات نشر فيباب نات

 

تنطلق، غدا الجمعة، الموافق الول ايام عيد األضحى، الحملة الوطنية لتثمين جلود أضاحي العيد  -وات 

الوطني واليات وينظم هذه الحملة، المركز  10بلدية في  32التي انخرطت فيها، حتى اليوم، 2020لسنة 

للجلود واألحذية تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البلديات 

والمدابغ ومجّمعي الجلود وعدد من مكونات المجتمع المدني، ورغم الصعوبات التي مرت بها البلديات 

أعوان البلدية ومجمعي  والمدابغ ومجمعي الجلود عمل المركز على تحسين عملية التواصل والتنسيق بين

 الجلود حول توقيت الرفع وأماكن الفرز خاصة أيام العيد.

 

وتهدف هذه المبادرة، وفق بالغ لوزارة الصناعة، الخميس، إلى تركيز نقاط لتجميع جلود األضاحي عالوة 

س البالستيكية لحفظ هذه الجلود .  على توفير كميات هامة من الملح واألكيا

الحملة تأمين الوسائل اللوجستية لنقلها من األحياء إلى نقاط التجميع قبل تحويلها إلى كما سيقع في اطار 

نظيفة" على النهوض بقطاع  تونس المدابغ بعد القيام بالفرز ويعمل المركز بالتعاون مع جمعية "من أجل

 البيئة.على نظافة  الجلود والمحافظة

وقد تعهدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالشروع مباشرة بعد عيد األضحى المبارك، بإحداث 

منظومة " اكوجلد" للتصرف في الجلود الخام ويواصل المركز القيام بهذه الحملة في دورتها الثالثة، في 

 .19-ظل جائحة كوفيد

ليات التنسيق واإلنجاز والمتابعة للبلديات الراغبة في كما سيتم اعتماد مبدإ الحكم المحلي وتفويض عم

سجلت نتائج  2019المشاركة فيما تبقى عمليات اإلحاطة والمساندة لخبراء المركز يذكر أن الحملة في سنة 

ألف جلدة بفضل مجهودات  300بلدية وتجميع مليون و 65والية وانخراط  13إيجابية من أهّمها مشاركة 

جمعية وفرق الكشافة التّونسية وقد تم تحقيق نسبة تثمين  50ع جلود بالتّعاون مع مجمّ  55مدبغة و 15

بالمائة مع العلم وأن رخص تصدير الجلود التي تم اسنادها بصفة استثنائية لفائدة المدابغ من  34تقارب 

 طرف اإلدارة كانت من بين أسباب تحفيز مجّمعي الجلود للمشاركة في الحملة وإنجاحها .

 

 



 تونس

 حفاظا على البيئة.. حملة في تونس لتثمين جلود األضاحي

 

بلدية موزعة  32"الحملة الوطنية لتثمين جلود األضاحي" التي انخرطت فيها  في تونس الجمعة انطلقت
 محافظات. 10على 

 العيد في عوض ترميه يولي ثروة كي تستحفظ عليه".وتأتي حملة هذا العام تحت شعار "جلد 

وإلنجاح المبادرة خصصت عدة نقاط لتجميع جلود األضاحي ووفرت السلطات كميات من الملح واألكياس 
 البالستيكية لحفظها إلى جانب تأمين وسائل لنقل الجلود إلى المدابغ التي ستعمل على تثمينها.

تماعي إلى االنخراط بكثافة في هذه الحملة التي من شأنها أن ودعا نشطاء على منصات التواصل االج
 والعاملين في هذا القطاع.  تساعد في الحفاظ على البيئة وتخلق موارد إضافية للمدابغ

في  فقد تم خالل الحملة التي نظمت بمناسبة عيد اإلضحى وحسب أرقام وزارة الصناعة،
 ألف جلد. 300تجميع نحو مليون و  الماضي العام

وتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون بين المركز الوطني للجلود واألحذية والبلديات والمدابغ ومجمعي الجلود 
 وعدد من المنظمات الناشطة في المجتمع المدني.

ويؤكد مستخدمون أن هذه المبادرة ستخفض من منسوب الشكايات التي تتعلق بالتلوث خاصة في األحياء 
 كثافة سكانية عالية. الشعبية الكبرى التي تضم

كما شّدد هؤالء على أن تجميع وفرز جلود األضاحي، خطوة من شأنها تسهيل مهمة عّمال النظافة في 
 جمع النفايات.

كما دعا هؤالء السلطات إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتشجيع المستثمرين على االنخراط بصفة أكبر 
 مكانيات المتاحة للتصدير إلى الخارج.في مجال تثمين الجلود، خاصة في ظل اإل

 المصدر: أصوات مغاربية

 



 

 

نصف البلديات المنخرطة في حملة 
 تثمين جلود العيد نجحت في مساعيها

 

 

نجحت نصف البلديات المشاركة في حملة تثمين جلود االضاحي، في  -وات 
دورتها الثالثة، بشكل كامل في عمليّة التحسيس والتوعية وتجميع وتثمين الجلود، 

التّي لطالما شّكلت مصدر تلّوث خالل فترة عيد االضحى وشهدت الحملة في 
ية للعديد من الجهات والية ومشاركة تلقائ 11بلدية من  37دورتها الثالثة انخراط 

على غرار القصرين وقفصة واوتيك والساحل في ظل وجود مدابغ ناشطة بهاته 
بالمائة من البلديات المشاركة في الحملة، التي تأتي ببادرة من  20المناطق ونجح 

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى  بإشرافالمركز الوطني للجلود واألحذية 
جامعة الوطنية للجلود واألحذية، نجاحا جزئيا نظرا والمتوسطة وبالتعاون مع ال

لنقص التجربة لبعض البلديات، التّي سّجلت انخراطها ألّول مّرة في هذه المبادرة 
بالمائة من البلديات  30وأشار المركز الوطني للجلود واألحذية الى فشل 

يفاء المشاركة في عملية تثمين جلود االضاحي وارجعت ذلك، أساسا، إلى عدم ا
 البلديات او أصحاب المدابغ وجامعي الجلد الخام بتعهداتهم.

 



 

 

بالمائة  50واشار المركز الى ان نسبة تثمين الجلود في البلديات المنخرطة بلغت 
واعتبر المركز ان نجاح حملة تثمين جلود االضاحي هذه السنة جاء نتيجة لتظافر 

جمعي الجلود والمدابغ ودعم جهود العديد من الشركاء من مهنيي القطاع من م
وزارة الشؤون المحلية ووزارة الشؤون الدينية والوكالة الوطنية للتصرف في 
النفايات واالدارة العاّمة للمصالح البيطرية والشركة التونسيّة للمالحات وذلك 
بتوفير، للسنة الثالثة على التوالي، كميّات من الملح المستخدم في تصبير جلود 

ّصة المساهمة الفعّالة لمكّونات المجتمع المدني وعلى راسها جمعيّة األضاحي وخا
 من أجل تونس نظيفة.

 

 

 

 

 

 



 

نصف البلديات المنخرطة في حملة تثمين جلود العيد نجحت في 
 مساعيها

 , تونس/تـــــــــــونـــــــــس16:59 04/08/2020

 

 

 

المشاركة في حملة تثمين جلود االضاحي، في دورتها الثالثة، بشكل كامل في نجحت نصف البلديات  -(وات) 2020اوت  4تونس 
عملّية التحسيس والتوعية وتجميع وتثمين الجلود، التّي لطالما شّكلت مصدر تلّوث خالل فترة عيد االضحى وشهدت الحملة في 

 ...37دورتها الثالثة انخراط 

   


