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À LA UNE ACTUALITÉS 

Le ministère de la Santé tire la sonnette d’alarme 

sur les substances dangereuses dans les chaussures 

de friperie 
Par La Presse 

  
Publié sur 06/12/2019 

  

Les représentants du ministère de la santé ont tiré, vendredi, la sonnette d’alarme 

sur les risques des substances dangereuses qui peuvent être contenues dans les 

chaussures issues de la friperie et du marché parallèle. 

Interevenant lors d’un workshop sur le thème : article de chaussures : risques 

sanitaires éventuels sur le consommateur organisé, au Parc des expositions du 

Kram, la sous-directrice du contrôle environnemental des produits chimiques et 

biologiques à l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des 

produits (ANCSEP), Souhir Ladhari a souligné les effets indésirables, et même 

nocifs, des substances chimiques prélevées dans les chaussures non contrôlées 

d’autant que celles-ci sont souvent en contact direct avec la peau. Ces maladies 

pourraient être transmises par voie cutanée. 

Et d’ajouter que la chaine de fabrication des chaussures implique l’utilisation de 

plusieurs substances chimiques, pouvant constituer des facteurs des risques pour la 

santé humaine et l’environnement (blanchiment, teinture décoration,…). 

Ladhari a fait savoir, en outre, qu’une enquête exploratoire sur la présence des 

substances toxiques dans les vêtements et les chaussures réalisée, en 2013, sur le 

marché du Grand Tunis, a montré qu’il est nécessaire de mettre en place un texte 

réglementaire national fixant les limites des substances toxiques et CMR( qui ont des 

effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) dans les articles 

https://lapresse.tn/category/la-une/
https://lapresse.tn/category/actualites/
https://lapresse.tn/author/lapresse/


de textile et les chaussures pour la prévention des risques sanitaires et 

environnementaux et pour être en conformité avec les réglementations 

internationales. 

Cette étude, a été commandée par le ministère du commerce pour l’identification des 

produits toxiques dans les vêtements et les chaussures neufs mis sur le marché 

(organisé et parallèle) au niveau du Grand Tunis et en vue de caractériser et 

d’évaluer les risques liés à la présence des toxiques dans les chaussures. 

L’étude a recommandé de fixer une liste négative des substances toxiques pouvant 

être présentes dans les textiles et chaussures et de revoir les textes relatifs au 

contrôle technique à l’importation des textiles et des chaussures, pour inclure 

l’analyse obligatoire des substances toxiques dans ces articles. 

De son coté, la pharmacienne principale au ministère de la santé, Ines Dakhli a 

appelé le citoyen tunisien à accorder plus d’importance aux risques sanitaires, lors 

de l’achat d’une chaussure vendue sur le marché illégal et la friperie. 

Elle a également le risque pour l’environnement que constituent les chaussures de 

fripe rappelant que l’article 11(nouveau) de décret n°2005-2038 du 18 juillet 2005 

relatif aux modalités d’importation , de transformation et de distribution de la friperie 

stipule que les chaussures, les espadrilles, les jouets, les sacs à main importés 

accidentellement dans les lots de la friperie sont considérés comme déchets lesquels 

doivent être réexportés ou détruits et ne peuvent être proposés à la consommation. 

Le workshop sur  » article de chaussures : risques sanitaires éventuels sur le 

consommateur » a été organisé, au Parc des expositions du Kram, en marge du 

salon « Made In Tunisia Made For Fashion » qui se tient du 4 au 6 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministère de la Santé tire la sonnette d’alarme sur les substances dangereuses 
dans les chaussures de friperie 
06/12/2019 14:07, TUNIS/Tunisie  
 

  
TUNIS, 6 déc. (TAP) Les représentants du ministère de la Santé ont tiré, vendredi, la sonnette 
d’alarme sur les risques des substances dangereuses qui peuvent être contenues dans les 
chaussures d'occasion (friperie) et du marché parallèle. ...  
 



 

 

 

 

Le ministère de la Santé tire la sonnette d’alarme sur les 
substances dangereuses dans les chaussures de 

friperie 

 

Publié le 06 Dec 2019, à 13:51 
Les représentants du ministère de la santé ont tiré, vendredi, la sonnette d’alarme sur les risques 
des substances dangereuses qui peuvent être contenues dans les chaussures issues de la 
friperie et du marché parallèle. 
 
Interevenant lors d’un workshop sur le thème : article de chaussures : risques sanitaires 
éventuels sur le consommateur organisé, au Parc des expositions du Kram, la sous-directrice du 
contrôle environnemental des produits chimiques et biologiques à l’Agence nationale de contrôle 
sanitaire et environnemental des produits (ANCSEP), Souhir Ladhari a souligné les effets 
indésirables, et même nocifs, des substances chimiques prélevées dans les chaussures non 
contrôlées d’autant que celles-ci sont souvent en contact direct avec la peau. Ces maladies 
pourraient être transmises par voie cutanée. 
 
Et d’ajouter que la chaine de fabrication des chaussures implique l’utilisation de plusieurs 
substances chimiques, pouvant constituer des facteurs des risques pour la santé humaine et 
l’environnement (blanchiment, teinture décoration,…). 
Ladhari a fait savoir, en outre, qu’une enquête exploratoire sur la présence des substances 
toxiques dans les vêtements et les chaussures réalisée, en 2013, sur le marché du Grand Tunis, 
a montré qu’il est nécessaire de mettre en place un texte réglementaire national fixant les limites 
des substances toxiques et CMR( qui ont des effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction) dans les articles de textile et les chaussures pour la prévention des risques 
sanitaires et environnementaux et pour être en conformité avec les réglementations 
internationales. 
 
Cette étude, a été commandée par le ministère du commerce pour l’identification des produits 
toxiques dans les vêtements et les chaussures neufs mis sur le marché (organisé et parallèle) au 
niveau du Grand Tunis et en vue de caractériser et d’évaluer les risques liés à la présence des 
toxiques dans les chaussures. 
 
L’étude a recommandé de fixer une liste négative des substances toxiques pouvant être 
présentes dans les textiles et chaussures et de revoir les textes relatifs au contrôle technique à 
l’importation des textiles et des chaussures, pour inclure l’analyse obligatoire des substances 
toxiques dans ces articles 
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وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد 

 الخطرة الموجودة باألحذية المستعملة
أطلق ممثلو وزارة الصّحة، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في األحذية 

 .المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية

وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية 

للمنتجات، سهير العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع "األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على 

قصر المعارض بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحتّى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، المستهلك"، ب

غير الخاضعة للرقابة، خاّصة وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض 

 .جلدية معدية

ن المواد الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد م

 .خطرة بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق

حول مدى تواجد المواد الساّمة في المالبس  2013وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 

تونس الكبرى، أظهر ضرورة وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى واألحذية المعروضة في األسواق ب

المسموح بها لوجود المواد السامة )لها آثار مسرطنة والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج 

 .واألحذية للتوقي من المخاطر الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية

http://news.tunisiatv.tn/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9/2019/12/%D8%B5%D8%AD%D8%A9?fbclid=IwAR1gpErqkxj0LkGSnq2EdMGfg83JxO-_9NGQHY9i8Ya_CYADQ2LDMdWRJ64


اسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة المعروضة في وأجريت الدر

األسواق )المنظمة والموازية( على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود 

 .المواد السامة في األحذية

يمكن ان توجد في المالبس واألحذية ومراجعة النصوص  وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي

 .المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات

 ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه للمخاطر الصحيّة عند

 .شراء حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار المالبس المستعملة

) جديد ( من األمر عدد  11ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 

والمتعلق بشروط استيراد وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة  2005جويلية  18المؤرخ في  2005-2038

رط أن يتم اعتبار األحذية واألحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في يشت

 .المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها لالستهالك

في قصر المعارض  يذكر أنه تم تنظيم ورشة العمل حول "األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك"

 .2019ديسمبر  6إلى  4بالكرم على هامش صالون "صنع في تونس صنع لألزياء " المنعقد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد الخطرة الموجودة 

 باألحذية المستعملة

2019/12/06 - 17:43تاريخ النشر :   

 

الصّحة، اليوم الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحّية المحتملة أطلق ممثلو وزارة 
 للمواد الموجودة في األحذية المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية.

وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة 
العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع الصحية والبيئية للمنتجات، سهير 

"األحذية والمخاطر الصحّية المحتملة على المستهلك"، بقصر المعارض بالكرم، أن هناك 
آثار جانبية وحّتى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، 

يمكن أن تتسبب في أمراض خاّصة وأّنها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، و
 جلدية معدية.

وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، التي من 
شأنها أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات 

 التبييض والتزويق.



حول مدى تواجد  2013كشافيا أجري سنة وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا است
المواد الساّمة في المالبس واألحذية المعروضة في األسواق بتونس الكبرى، أظهر ضرورة 

وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة )لها آثار 
واألحذية للتوقي من  مسرطنة والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج

 المخاطر الصحّية والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية.
وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في المالبس واألحذية 

الجديدة المعروضة في األسواق )المنظمة والموازية( على مستوى تونس الكبرى وبهدف 
 المرتبطة بوجود المواد السامة في األحذية. تشخيص وتقييم المخاطر

وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي يمكن ان توجد في المالبس 
واألحذية ومراجعة النصوص المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض 

 التحاليل اإلجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات.
تها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه ودعت، من جه

 للمخاطر الصحّية عند شراء حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار المالبس المستعملة.
)  11ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 

والمتعلق بشروط  2005جويلية  18المؤرخ في  2038-2005جديد ( من األمر عدد 
استيراد وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة يشترط أن يتم اعتبار األحذية واألحذية 

الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، 
 الستهالك.نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها ل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Attention aux substances 

dangereuses dans les 

chaussures de friperie 
Par 
 L'Economiste Maghrébin 
 - 
6 décembre 2019 

 

Un workshop sur le thème « article de 

chaussures : risques sanitaires éventuels sur le 

consommateur » a été organisé vendredi, au 

Parc des expositions du Kram. Et ce en marge du 

salon « Made In Tunisia Made For Fashion » qui 

se tient du 4 au 6 décembre 2019. 

https://www.leconomistemaghrebin.com/author/leconomiste-maghrebin/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/11/27/made-in-tunisia-made-for-fashion-en-avant/
https://i0.wp.com/www.leconomistemaghrebin.com/wp-content/uploads/2019/12/chaussures-fripe.jpg?fit=960%2C540&ssl=1


A cette occasion, des représentants du Ministère de la Santé ont tiré la 
sonnette d’alarme sur les risques des substances dangereuses. Celles-ci 
peuvent être contenues dans les chaussures issues de la friperie et du 
marché parallèle. 

Souhir Ladhari, une responsable de l’Agence nationale de contrôle sanitaire et 
environnemental des produits (ANCSEP), a souligné les effets indésirables et 
même nocifs des substances chimiques prélevées dans les chaussures de la 
friperie. 

Et d’ajouter que la chaîne de fabrication des chaussures implique l’utilisation 
de plusieurs substances chimiques. Elle pourrait constituer des facteurs des 
risques pour la santé humaine et l’environnement. 

Substances toxiques 

En outre, Ladhari a rappelé les principaux résultats d’une enquête 
exploratoire sur la présence des substances toxiques dans les vêtements et 
les chaussures. Cette enquête réalisée en 2013, sur le marché du Grand 
Tunis, a montré qu’il est nécessaire de mettre en place un texte 
réglementaire national. 

Son objectif consiste à fixer les limites des substances toxiques et CMR dans 
les articles de textile et les chaussures pour la prévention des risques 
sanitaires et environnementaux. Et ce pour être en conformité avec les 
réglementations internationales. Notons que des substances toxiques ont des 
effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. 

Pour rappel, le Ministère du Commerce a commandé cette étude pour 
l’identification des produits toxiques dans les vêtements et les chaussures 
neufs mis sur le marché (organisé et parallèle) au niveau du Grand Tunis. 
L’objectif consistait aussi d’évaluer les risques liés à la présence des toxiques 
dans les chaussures. 

En effet, l’étude a recommandé de fixer une liste négative des substances 
toxiques pouvant être présentes dans les textiles et chaussures. La même 
étude a recommandé de revoir les textes relatifs au contrôle technique à 
l’importation des textiles et des chaussures. Et ce pour inclure l’analyse 
obligatoire des substances toxiques dans ces articles. 

Que prévoit la loi ? 

De son côté, la pharmacienne principale au Ministère de la Santé, Ines Dakhli 
a appelé le citoyen tunisien à accorder plus d’importance aux risques 
sanitaires. Et ce lors de l’achat d’une chaussure vendue sur le marché illégal 
et la friperie. 

https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/
https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/


 

Elle a également noté le risque pour l’environnement que constituent les 
chaussures de fripe. Elle a rappelé l’article 11 (nouveau) de décret n°2005-
2038 du 18 juillet 2005 relatif aux modalités d’importation, de transformation 
et de distribution de la friperie. 

En effet, cet article stipule que les chaussures, les espadrilles, les jouets, les 
sacs à main importés accidentellement dans les lots de la friperie sont 
considérés comme déchets. Ils doivent être réexportés ou détruits et ne 
peuvent être proposés à la consommation. 

E.M avec TAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tunisie- Chaussures de friperie : Gare 
aux substances toxiques ! 
par Nadia Bentamansourt - 06/12/2019 18:40 

 

Lors d’un workshop sur le thème « articles de chaussures : risques sanitaires éventuels 

sur le consommateur » organisé ce vendredi 6 décembre 2019 à Tunis, les représentants 

du ministère de la Santé ont tiré la sonnette d’alarme sur les risques du marché parallèle. 

Souhir Ladhari, sous-directrice du contrôle environnemental des produits chimiques et 

biologiques à l’agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits 

(ANCSEP), a évoqué lors de son intervention, les effets indésirables, et même nocifs, des 

substances chimiques prélevées dans les chaussures non contrôlées d’autant que celles-

ci sont souvent en contact direct avec la peau. Ces maladies pourraient être transmises 

par voie cutanée. 

Elle a précisé que la chaîne de fabrication des chaussures implique l’utilisation de 

plusieurs substances chimiques, pouvant constituer des facteurs des risques pour la santé 

humaine et l’environnement (blanchiment, teinture décoration,). 

Des substances nocives dans les articles de textiles et chaussures ! 

https://africanmanager.com/author/nadia/
https://d7ieeqxtzpkza.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/12/dkudgss.jpg


Sur un autre volet, la responsable a fait savoir qu’une enquête exploratoire sur la présence 

des substances toxiques dans les vêtements et les chaussures, réalisée en 2013, a 

montré qu’il est nécessaire de mettre en place un texte réglementaire national fixant les 

limites des substances toxiques et CMR ( qui ont des effets cancérogènes, mutagènes et 

toxiques pour la reproduction) dans les articles de textile et les chaussures pour la 

prévention des risques sanitaires et environnementaux et pour être en conformité avec les 

réglementations internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد 
 الخطرة الموجودة باألحذية المستعملة

WRITTEN BY RAWIA ALLAGUI ON 6 DECEMBER 2019 

 

 

، ناقوس الخطر بشأن 2019ديسمبر  6أطلق ممثلو وزارة الصّحة، اليوم الجمعة 

ملة وتلك المتأتية المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في األحذية المستع
 .من السوق الموازية

وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة 

األحذية “الصحية والبيئية للمنتجات، سهير العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع 
، بقصر المعارض بالكرم، أّن هناك آثار جانبية ”والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك

تّى ضارّة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاصّة وأنّها غالبا ما وح
 .تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية

وأفادت العذاري أّن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، 

ا أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة، على غرار الصباغ التي من شأنه
 .وعمليات التبييض والتزويق

حول مدى تواجد المواد  2013وكشفت العذاري، أيضا، أّن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 
الساّمة في المالبس واألحذية المعروضة في األسواق بتونس الكبرى، أظهر ضرورة وضع نص 

قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة )لها آثار مسرطنة 
والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج(، في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من المخاطر 

 .الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية

حديد المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لت
المعروضة في األسواق )المنظمة والموازية(، على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص 

 .وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في األحذية

حذية، وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي يمكن أن توجد في المالبس واأل

ومراجعة النصوص المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واألحذية لفرض التحاليل اإلجبارية 
 .للمواد الخطرة في هذه المنتجات

ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه 

 وازية وفي إطار المالبس المستعملةللمخاطر الصحيّة عند شراء حذاء يباع في السوق الم
 

https://www.radioexpressfm.com/ar/author/rallagui/


. 

إلى أّن ما تشكله األحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل  ولفتت الدخلي
، والمتعلق بشروط استيراد 2005جويلية  18المؤرخ في  2038-2005) جديد ( من األمر عدد  11

وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة يشترط أن يتم اعتبار األحذية واألحذية الرياضية واللعب 
ة المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة والحقائب اليدوي

 .تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها لالستهالك

” األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك“يذكر أنه تم تنظيم ورشة العمل حول 
إلى  4المنعقد من ” صنع في تونس صنع لألزياء “في قصر المعارض بالكرم على هامش صالون 

 2019ديسمبر  6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 19:20 2019ديسمبر  06

 وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن األحذية المستعملة

 

 
 -قسم األخبار

 

األحذية أطلق ممثلو وزارة الصّحة، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في 

 .المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية

  

وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، 

مستهلك"، بقصر سهير العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع "األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على ال

المعارض بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحتّى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاّصة 

 .وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية

  

مال العديد من المواد الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطرة وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استع

 .بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق

  

حول مدى تواجد المواد الساّمة في المالبس واألحذية  2013، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة وكشفت العذاري

المعروضة في األسواق بتونس الكبرى، أظهر ضرورة وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود 

االنتاج( في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من المخاطر  المواد السامة )لها آثار مسرطنة والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة

 .الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية

  

 



 

 

 

وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة المعروضة في األسواق 

لكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في )المنظمة والموازية( على مستوى تونس ا

 .األحذية

  

وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي يمكن ان توجد في المالبس واألحذية ومراجعة النصوص المتعلقة 

 .لخطرة في هذه المنتجاتبالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية للمواد ا

  

ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه للمخاطر الصحيّة عند شراء 

 .حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار المالبس المستعملة

  

-2005) جديد ( من األمر عدد  11بأن الفصل  ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة

وط استيراد وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة يشترط أن يتم اعتبار والمتعلق بشر 2005جويلية  18المؤرخ في  2038

دة األحذية واألحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعا

 .تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها لالستهالك

  

يذكر أنه تم تنظيم ورشة العمل حول "األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك" في قصر المعارض بالكرم على 

 .ديسمبر 6إلى  4هامش صالون "صنع في تونس صنع لألزياء " المنعقد من 

  

 المصدر: وات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  وطنية األخبار

 

 

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد الخطرة 
 الموجودة باألحذية المستعملة

Heni Zouhour  06-12-0192  

2019/12/06 @ 17:01 

 األحذية ، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة فيالصّحة وزارة أطلق ممثلو

 .السوق الموازيةوتلك المتأتية من  المستعملة
وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، 

، بقصر ”األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك“سهير العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع 

آثار جانبية وحتّى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاّصة  المعارض بالكرم، أن هناك

 .وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية
الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطرة وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد 

 .بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق
حول مدى تواجد المواد الساّمة في المالبس واألحذية  2013وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 

رى، أظهر ضرورة وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المعروضة في األسواق بتونس الكب

المواد السامة )لها آثار مسرطنة والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من المخاطر 

 .الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية
 
 

https://www.radiosabrafm.net/category/news/
https://www.radiosabrafm.net/category/news/natio/
https://www.radiosabrafm.net/author/zouhour/
https://www.radiosabrafm.net/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7/


 
 
 

الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة المعروضة في األسواق وأجريت 

)المنظمة والموازية( على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في 

 .األحذية
التي يمكن ان توجد في المالبس واألحذية ومراجعة النصوص المتعلقة وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة 

 .بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات
عند شراء  ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه للمخاطر الصحيّة

 .حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار المالبس المستعملة
-2005) جديد ( من األمر عدد  11ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 

يشترط أن يتم اعتبار  والمتعلق بشروط استيراد وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة 2005جويلية  18المؤرخ في  2038

األحذية واألحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة 

 تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها لالستهالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األخبار الوطنية
06.12.2019 16:53 

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد الخطرة الموجودة باألحذية 

 المستعملة

وتلك المتأتية من  األحذية المستعملة ، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة فيوزارة الصّحة أطلق ممثلو
 .الموازيةالسوق 

ذاري، خالل وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، سهير الع

جانبية ورشة عمل انتظمت حول موضوع "األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك"، بقصر المعارض بالكرم، أن هناك آثار 
يمكن وحتّى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاّصة وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، و

 .أن تتسبب في أمراض جلدية معدية
ا أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة لصّحة وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، التي من شأنه

 .اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق
حول مدى تواجد المواد الساّمة في المالبس واألحذية المعروضة في  2013وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 

نوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة )لها آثار مسرطنة األسواق بتونس الكبرى، أظهر ضرورة وضع نص قا
ر والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من المخاطر الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايي

 .الدولية
د المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة المعروضة في األسواق )المنظمة والموازية( وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحدي

 .على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في األحذية
ومراجعة النصوص المتعلقة بالرقابة التقنية  وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة التي يمكن ان توجد في المالبس واألحذية

 .وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات
ق ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه للمخاطر الصحيّة عند شراء حذاء يباع في السو

 .وفي اطار المالبس المستعملة الموازية
 

https://www.shemsfm.net/amp/ar/actualites/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/65


 
 
 

المؤرخ في  2038-2005) جديد ( من األمر عدد  11ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 

حذية الرياضية واللعب والمتعلق بشروط استيراد وتحويل وتوزيع المالبس المستعملة يشترط أن يتم اعتبار األحذية واأل 2005جويلية  18
 .والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها لالستهالك
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 وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن األحذية المستعملة
 

 

أطلق ممثلو وزارة الصّحة، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في األحذية المستعملة 

 المتأتية من السوق الموازية.وتلك 

  

وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، 

، بقصر ”األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك“سهير العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع 

الكرم، أن هناك آثار جانبية وحتّى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاّصة المعارض ب

 وأنّها غالبا ما تكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية.

  

كيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطرة وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد ال

 بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والتزويق.

  

حول مدى تواجد المواد الساّمة في المالبس واألحذية  2013وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 

رى، أظهر ضرورة وضع نص قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المعروضة في األسواق بتونس الكب

المواد السامة )لها آثار مسرطنة والطفرات الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من المخاطر 

 الصحيّة والبيئية وحتى تكون مطابقة للمعايير الدولية.

 

 



  

الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة المعروضة في األسواق وأجريت 

)المنظمة والموازية( على مستوى تونس الكبرى وبهدف تشخيص وتقييم المخاطر المرتبطة بوجود المواد السامة في 

 األحذية.

  

ة التي يمكن ان توجد في المالبس واألحذية ومراجعة النصوص المتعلقة وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السام

 بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية للمواد الخطرة في هذه المنتجات.

  

حيّة عند شراء ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونسي إلى اإلنتباه للمخاطر الص

 حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار المالبس المستعملة.

  

-2005) جديد ( من األمر عدد  11ولفتت إلى أن ما تشكله األحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 

ستعملة يشترط أن يتم اعتبار والمتعلق بشروط استيراد وتحويل وتوزيع المالبس الم 2005جويلية  18المؤرخ في  2038

األحذية واألحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة 

 تصديرها أو إتالفها وال يمكن عرضها لالستهالك.

  

 المصدر: وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

وزارة الصّحة تدقّ  ناقوس الخطر بخصوص 

المخاطر الصحيّة للمواد الموجودة في األحذية 

 المستعملة
 

06/12/2019 

 
أطلق ممثلو وزارة الصّحة، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحّية المحتملة للمواد الموجودة 

 .في األحذية المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية

وضحت نائبة مديرة الرماقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة وأ
ر األحذية والمخاط“الصحية والبيئية للمنتجات، سهري العذاري، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع 

ضاّرة للمواد  ، بقرص المعارض بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحّت ”الصحّية المحتملة على المستهلك
الكيميائية الموجودة في األحذية، غري الخاضعة للرقابة، خاّصة وأّنها غالبا ما تكون في اتصال مبارش 

 مع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمراض جلدية معدية



 

وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، اليت من شأنها 
امل خطرة بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والزتويقأن تشكل عو . 

حول مدى تواجد المواد  2013وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 
الساّمة في المالبس واألحذية المعروضة في األسواق بتونس الكربى، أظهر رضورة وضع نص 

طفرات مستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة )لها آثار مرسطنة والقانوني يحدد ال
الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من المخاطر الصحّية والبيئية 

 .وحت تكون مطابقة للمعايري الدولية

امة في المالبس واألحذية الجديدة وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد الس
ص وتقييم المعروضة في األسواق )المنظمة والموازية( على مستوى تونس الكربى وبهدف تشخي

 .المخاطر الرمتبطة بوجود المواد السامة في األحذية

وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة اليت يمكن ان توجد في المالبس واألحذية 
صوص المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية ومراجعة الن

 .للمواد الخطرة في هذه المنتجات

ودعت، من جهتها، الصيدلية بوزارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونيس إلى اإلنتباه للمخاطر 
مالبس المستعملةال الصحّية عند رشاء حذاء يباع في السوق الموازية وفي اطار . 

) جديد (  11ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 
والمتعلق برشوط استرياد وتحويل وتوزيع  2005جويلية  18المؤرخ في  2038-2005من األمر عدد 

للعب والحقائب اليدوية المالبس المستعملة يشرتط أن يتم اعتبار األحذية واألحذية الرياضية وا
المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتالفها وال 

.يمكن عرضها لالستهالك  

 

 

 

 



 

 

 وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر بشأن المواد الخطرة الموجودة باألحذية المستعملة

 

ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحّية المحتملة للمواد الموجودة أطلق ممثلو وزارة الصّحة، الجمعة، 
  .في األحذية المستعملة وتلك المتأتية من السوق الموازية

وأوضحت نائبة مديرة الرماقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة 
حول موضوع "األحذية والمخاطر ل انتظمت الصحية والبيئية للمنتجات، سهري العذاري، خالل ورشة عم

المعارض بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحّت ضاّرة للمواد الصحّية المحتملة على المستهلك"، بقرص 
الكيميائية الموجودة في األحذية، غري الخاضعة للرقابة، خاّصة وأّنها غالبا ما تكون في اتصال مبارش 

ض جلدية معديةمع الجسم، ويمكن أن تتسبب في أمرا . 

وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، اليت من شأنها 
 أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة لصّحة اإلنسان والبيئة على غرار الصباغ وعمليات التبييض والزتويق



. 

حول مدى تواجد المواد  2013وكشفت العذاري، أيضا، أن هناك تحقيقا استكشافيا أجري سنة 
حذية المعروضة في األسواق بتونس الكربى، أظهر رضورة وضع نص الساّمة في المالبس واأل

قانوني يحدد المستويات القصوى المسموح بها لوجود المواد السامة )لها آثار مرسطنة والطفرات 
المخاطر الصحّية والبيئية الجلدية وساّمة إلعادة االنتاج( في منتجات النسيج واألحذية للتوقي من 

 .وحت تكون مطابقة للمعايري الدولية

وأجريت الدراسة بتكليف من وزارة التجارة لتحديد المواد السامة في المالبس واألحذية الجديدة 
المعروضة في األسواق )المنظمة والموازية( على مستوى تونس الكربى وبهدف تشخيص وتقييم 

المواد السامة في األحذيةالمخاطر الرمتبطة بوجود  . 

وأوصت الدراسة بوضع قائمة سلبية للمواد السامة اليت يمكن ان توجد في المالبس واألحذية 
ومراجعة النصوص المتعلقة بالرقابة التقنية وتوريد المالبس واالحذية لفرض التحاليل اإلجبارية 

 .للمواد الخطرة في هذه المنتجات

زارة الصّحة، إيناس الدخلي، المواطن التونيس إلى االنتباه للمخاطر ودعت، من جهتها، الصيدلية بو
 .الصحّية عند رشاء حذاء يباع في السوق الموازية وفي إطار المالبس المستعملة

)جديد( من  11ولفتت إلى أن ما تشكله االحذية المستعملة من مخاطر على البيئة مذكرة بأن الفصل 
والمتعلق برشوط استرياد وتحويل وتوزيع  2005جويلية  18المؤرخ في  2038-2005األمر عدد 

المالبس المستعملة يشرتط أن يتم اعتبار األحذية واألحذية الرياضية واللعب والحقائب اليدوية 
المستوردة على وجه الخطأ في المالبس المستعملة، نفايات يجب إعادة تصديرها أو إتالفها وال 

 .يمكن عرضها لالستهالك

تم تنظيم ورشة العمل حول "األحذية والمخاطر الصحّية المحتملة على المستهلك" في  يذكر أنه
 6إلى  4قرص المعارض بالكرم على هامش صالون "صنع في تونس صنع لألزياء " المنعقد من 

  ديسمرب

 

 

 



 

 

المواد  تدق ناقوس الخطر بشأن وزارة الصحة

 الخطرة الموجودة باألحذية المستعملة
 ديسمبر 2019 

 

الصّحة، الجمعة، ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحيّة المحتملة للمواد الموجودة في األحذية المستعملة وتلك أطلق ممثلو وزارة 

 .المتأتية من السوق الموازية

وأوضحت نائبة مديرة المراقبة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، سهير 

، بقصر المعارض ”األحذية والمخاطر الصحيّة المحتملة على المستهلك“ي، خالل ورشة عمل انتظمت حول موضوع العذار

بالكرم، أن هناك آثار جانبية وحتّى ضاّرة للمواد الكيميائية الموجودة في األحذية، غير الخاضعة للرقابة، خاّصة وأنّها غالبا ما 

ن تتسبب في أمراض جلدية معديةتكون في اتصال مباشر مع الجسم، ويمكن أ . 

وأفادت أن سلسلة صناعة األحذية تعمد إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية، التي من شأنها أن تشكل عوامل خطرة بالنسبة 

 لصّحة اإلنسان

 

 



 

 

 

 

 وماركات…الحذاء التونسي ذو جودة“بالحاج:  أكرم
 ”اجنبية ُتروج سلع متّدنية في تونس

 2019ديسمبر  -  4افريكان مانجر بقلم

 

 افريكان مانجر-تونس

تراجعت في العشر السنوات االخيرة عدد المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الجلود و االحذية حيث اغلقت اكثر من نصف 

 .2009شركة سنة  480مقابل  240الؤسسات ابوابها لتبلغ عدد الشركات الناشطة في القطاع حاليا حوالي 

 مشاكل القطاع

واألحذية أكرم بالحاج، في تصريح خاص الفريكان مانجر فان القطاع يمر بظروف ووفق ما اكده رئيس الجامعة الوطنية للجلود 

 . صعبة و يواجه عدة عراقيل تقف امام تطور و تصدر المنتوج التونسي السوق الداخلية

غرار  و اوضح، ان من بين ابرز مشاكل القطاع هوانتشار السوق الموازية وعمليات التوريد العشوائي للسلع من عدة بلدان على

الجزائر و تركيا و الصين و التي اغلبها غير مطابقة للمواصفات و المعايير المعمول بها باعتبارها ال تخضع لعمليات المراقبة، 

 .في المقابل فان الحذاء التونسي يعاني مشاكل في الترويج بالرغم من توفر الكفاءة والجودة

ة تتعلق بالمواد االولية التي يخضع توريدها الداءات مرتفعة و في المقابل و بين بالحاج، ان قطاع الجلود و االحذية يعرف ازم

 .يجد المصنع نفسه مضطرا الى توريدها باعتبار نقص انتاج هذه المواد في السوق المحلية

https://africanmanager.com/site_ar/author/jalel/
https://d20f687ux505j1.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/12/dlkgdd.jpg


تصنيع % كاداءات مباشرة و غير مباشرة قبل الدخول في مرحلة ال50وشدد، على ان المصنع التونسي مجبرا على سداد اكثر من 

الحذاء المورد بطريقة غير   باالضافة الى غياب الرقابة وارتفاع تكلفة الحذاء التي تبلغ احيانا اكثر من نصف ثمنه في حين ان 

 .قانونية ال يخضع ال للمراقبة و ال لالداءات

 .”مهيكل يدفع فاتورة القطاع العشوائي و الغير“واعتبر ان االشكال الحقيقي يتمثل في كون القطاع المنظم 

 “ الفريب“الماركات االجنبية و 

بسبب تزايد الماركات االجنبية التي تنافس الُمصنع و المنتوج ” معضلة كبرى“و اسنادا لما اكده محدثنا، فان السوق الداخلية تعيش 

التونسي خاصة ان القانون في الغالب ال يتم تطبيقه بطريقة عادلة و متساوية باالضافة الى ان المصنع االجنبي ال يدفع تقريب 

 .اداءات، وفق قوله

لفت المتحدث الى ان بعض السلع المعروضة لدى بعض الماركات االجنبية الموجودة في تونس متدنية و احيانا ال تتطابق مع و

 .المواصفات المعمول بها و تكون مخالفة للسلع التي يتم بيعها في دول اخرى

 .احيانا منخفضة جدا، وفق تعبيرهو تساءل بالحاج على كيفية بيع بعض العالمات االجنبية لمنتوجات باثمان منخفضة و 

في تونس و عدم تطبيق القانون الذي ينص على ان ” الفريب‘كما عبر المتحدث عن استغرابه من تواصل بيع االحذية المستعملة 

لك االحذية و االحذية الرياضية و الحقائب اليدوية يمنع وضعها لالستهالك و يفرض اعادة تصديرها او اتالفها، مشيرا الى ان ذ

 .قد يكشف غياب ارادة سياسية لتنظيم مسالك التوزيع

 مناخ استثمار متغير

و بخصوص وجود شركات جديدة تنوي االستثمار في قطاع الجلود واالحذية، افاد بالحاج ان مناخ االستثمار في تونس اصبح 

 .متغيرا، ما يجعل المستثمر يفكر كثيرا، وفق تعبيرة

غير مشجع الن القوانين متغيرة فضال عن ارتفاع االداءات من سنة الى اخرى باالضافة الى و اشار الى ان مناخ االستثمار 

 .التعقيدات االدارية و الديوانة

 منتوج ذو جودة

و اعتبر اكرم بالحاج ان الحذاء التونسي ذو جودة بالرغم من كل الصعوبات التي يمر بها وقادر على منافسة الماركات االجنبية 

 .امحليا و عالمي

و لكن القطاع يحتاج الى ارادة سياسية عادلة تسعى الى تذليل الصعوبات عبر تطبيق القانون و اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق اساسا 

 .بتشديد عمليات الرقابة و سن تشريعات داعمة لمختلف المتدخلين في القطاع

 .دة المورد و المصنع و التاجرواشار الى انه من المنتظر تفعيل قانون جديد لهوية الحذاء التونسي لفائ

 . و خلص الى ان قطاع الجلود و االحذية، قطاع واعد فيه امكانيات تشغيل كبرى

 القطاع في ارقام



موطن  ألف 60يد عاملة مقابل  ألف 36، فان القطاع يشغل حوالي واالحذيةوحسب ما افاد به رئيس الجامعة التونسية للجلود 

 .2010شغل سنة 

 .مليون دينار 7،7حجم االستثمارات ب  وتقدر

 1400مليون دينار مقابل  1200، حوالي 2018وإجماال فإن حجم صادرات صناعة الجلود واألحذية كان قد بلغ خالل سنة 

 .%10. اي بزيادة تقدر ب 2019م.د في العشر االشهر االولى من سنة 

 .2019مليون دينار في العشر اشهر االولى من سنة  1000مليون دينار مقابل  900حوالي  2018كما بلغ حجم الواردات سنة 

 

 

 


