
تثمين جلد العيدنتائج حملة 

2020سنة 

(الدورة الثالثة)



2020خصوصيات سنة 

استثنائيةسنة 

للبلدياتسنة التفويض 

األهداف المرسومة

فيإحداث تجارب ناجحة لبلديات -1

والية مشاركةكل 

إنجاح عمليات تحسيس -2

المواطنين كركيزة للبرنامج

عملية التركيز على إنجاح -3

يات التنسيق بين كل األطراف من  بلد

العيديوم و مجمعي الجلود 



2020تثمين جلد العيد حملة 

بمبادرة من المركز الوطني للجلود واألحذية

تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

وبالتعاون مع الجامعة الوطنية للجلود واألحذية

ن جلد العيد حملة تثمي 



الوزارات الداعمة للحملة

oوزارة الشؤون المحلية

oوزارة البيئة

oوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

oوزارة الشؤون الدينية
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شركاء الحملة

o النفاياتالوكالة الوطنية للتصرف فيANGED

oاإلدارة العامة للمصالح البيطرية

o العامة للمالحات التونسية   الشركةCOTUSAL

oبتنسيق جمعية من أجل تونس نظيفةالشبكة الوطنية للجمعيات

oالكشافة التونسية
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االنخراط في الحملة 

بلدية37

والية11تابعة لـ 
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مدبغة12

مجمع جلود75
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االنخراط في الحملة 



جمعية50

محليةومنظمة
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االنخراط في الحملة 



نتائج الحملة

من البلديات المنخرطة%50نجاح تام لـ 

oالعيدلقبوالتنسيقوالتوعيةالتحسيسعملياتفينجاح

oمعبالتنسيقالجلودتجميععمليةفيالعيديومنجاح

الجلودمجمعي

oالعيدبعدللتثمينللمدابغالجلودتوجيهفينجاح
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المنخرطةلبلدياتامن% 20نجاح جزئي لـ 

oمرةألولاالنخراطأواالنخراطفيالتأخير

oوالتواصلالتنسيقعمليةلتنظيمالتجربةغياب

oمرتفعةغيرللتثمينالموجهةالجلودكميات
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نتائج الحملة



من البلديات المنخرطة% 30تجارب غير ناجحة لـ 

oنالمتدخليمعالعيدقبلالتنسيقعملياتفينقص

oدالعييوممساءمنمتأخروقتفيللجلودالبلديةنقل

oالعيديومللفرزالجلودمجمعغياب
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نتائج الحملة



المشاركة التلقائية خارج إطار الحملة

،كانتالسنةهذهبهايمرونالتيالصعوباترغم

فيلودالجمجمعيوللمدابغلاستثنائيةومكثفةمشاركة

غرارعلىالحملةفيمنخرطةغيرجهاتالعديد

مكنينوالواوتيكوقفصةالقصرين
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النتــائج الكــمية 

o0000501:األضاحيعدد

o000660:المجمعةالجلودعدد

o65:التجميعنسبة%
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النتــائج الكــمية

o000400:للتثمينللمدابغالموجهةالجلودعدد

o40:التثميننسبة%

حملة تثمين جلد العيد14



مقارنة نسب التثمين
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نسبة التثمين السنة

14% 2018

38% 2019

40% 2020



البلديات المنخرطة حسب الواليات
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البلدية عدد البلديات الوالية

الدايرساقية -صفاقس المدينة        -

الشيحية-ساقية الزيت            -

طينة-العين                    -

المحرص-قرمدة-

8 صفاقس

منزل تميم-نابل المدينة             -

قليبية-سليمان                  -

دار شعبان-المعمورة               -
6 نابل

الجديدة-منوبة المدينة         --

طبربة-الدندان-

المرناقية-دوار هيشر               -
6 منوبة

الكرم-باردو                   -

تونس المدينة- 3 تونس



البلديات المنخرطة حسب الواليات
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البلدية عدد البلديات الوالية

أجيم-ميدونجربة-

حومة السوق- 3 مدنين

المدينةأريانة-

المنيهلة-
2 أريانة

النفيضة-

مساكن-
2 سوسة

الجبلرأس-

منزل بورقيبة-
2 بنزرت

دخلة توجان- 1 قابس

القيروان المدينة- 1 القيروان

رادس-

فوشانة-

محمدية-
3 بن عروس



تحية لكل الشركاء
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