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بطاقة حول العودة المدرسية

I
لالوليء الحثث ن أفضل لامءك ألوأرخص لاسعءر
اقتربت العودة املدرسية حيث بدأ أ
لاسواا املواة ة لوالنصب لوالتي
لشرا مستلزمءت أطفءلهم.أكمء يلتجئ بعض املستهلكين إلى أ
تعرض سلعء مجهولة املصدر إذ ترلوج معظمهء دلون بطءقة تأشير لو ال تثمل الحيءنءت
إلالزامية خءصة املصدر ألوقءئمة املكونءتألو يمك أن تشكل خطرا نلى صحة لاطفءل في ظل
غيءب معطيءت حولأ تركيحتهء لو مدى مطءبقتهء للتراتيب الجءري بهء.
لوقد أنجز إتثءد املستهلكين في فرنسء خالل شهر ألوت  6102تثليال لـ 26منتجء
مدرسيء ،لوتحين أن  01منهء تثتوي نلى نسب كحيرة م املواد املثظورة لوالخطيرة نلى صحة
املستهلك .كمء نبهت الجمعية إلى غيءب تشريع ألورلوبي خءص بءألدلوات املدرسية ،مع ضرلورة
إلالتزام بءلقواند العءمة للسالمة فقط (ندد .)UFC-Que Choisir Aout 2016أ
لوفي سنة  6106أنجز مركز الصحة لوالحيئة بأمر كء تثليال لعديد املواد املدرسية لوتحين أن
 52بءملءئة م املواد املدرسية تثتوي نلى نسب كحيرة م الفتءالت لوهي مءدة يمك أن
تسبب أمراضء سرطءنية.أ
نلى املستوى الوطني ،لوفي إطءر متءبعتهء ملء يعرض م منتجءت في لاسواا قءمت
الوكءلة الوطنية للرقءبة الصحية لوالحيئية للمنتجءت برفع  26نينة ألدلوات مدرسية نلى
مستوى املسءلك املنظمة لوالسوا املواة ة أيءم العودة املدرسية لسنة  ،6102لوبينت نتءئج
التثءليل مء يلي:
 تواجد مءدة الفتءالت  Phtalatesنلى مستوى  2نينءت م ضم  01نينةبالستيكية م لادلوات املدرسية ،خءصة غالفءت كراسءت لومقلمءة لومبراة في شكل خف
بالستيكي،أ
 تواجد نسب مرتفعة م املعءدن الثقيلة بءألقالم امللونة (الجءفة لوالحبرية)ألوالصلصءل لولصءا ملون لو لورا التزلو ق لوغالفءت الكراسءت،أ
 تواجد نسب مرتفعة م املثءليل العضو ة نلى مستوى املصحح لوالقلم الفليوريلواللصءا،أ
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 تواجد مءدة الفومءلدهيد املصنفة كمءدة مسرطنة لإلنسءن ()A1أفي بعض املوادالالصقة.أ
لو تمثل مرلور بعض خطر املواد املدرسية نبر  3مسءلك:أنبر اللمس لونبر إلاستنشءا لونبر
الابتالع.أأأأ
ي أغلب لادلوات املدرسية الحالستيكية نلى مواد كيميءئية"أفتءالت " phtalatesأ
تثتو أ
" تستعمل م أجل تليين املنتجءت الحالستيكية كءلغالف املدرس ي لو يمك لهذه املواد أن
تنتقل ن طر ق اللمس ألو الفم (مضغهء ألو مصهء)ألو قد أثحتت التجءرب العلمية أن كميءت
ضئيلة م الفتءالت يمك أن تضر خءصة بءلخصوبة لو الجهءة التنفس ي لو تسبب لامراض
السرطءنية لوالحسءسيءت .أ
كمء يمك أن نجد في بعض لادلوات املدرسية مءدة  BPA- bisphénol Aلوهي ممنونة
م إلاستعمءل في الرضءنءت لولالعءب في العءلم .أتستعمل مءدة  BPAليصحح الحالستيك
ص لحء لونجدهء في بعض لاقالم ،لوالتي يمك أن تسبب مشءكل صحية لحعض التالميذ م
الذي يضعون لاقالم في أفواههم لو مصونهء.أ
كمء يمك أن أنجد املثءليل العضو ة  les solvants organiquesأخءصة بءملصحح
()correcteursأ ألوالالصق ألو استنءدا ملقتضيءت إلانالن م لوةرا التجءرة لو الصنءنة لو الطءقة
املؤرخ في  62جوان أ 6112يمنع تور د ألو صنع ألو خزن ألو ترلو ج ألو بيع جميع أنواع املواد
الالصقة املعدة لالستعمءل املدرس ي لو املكتبي لو املثت أو ة نلى املواد املثلة العضو ة لو يجب
أن ينص التأشير الخءص بجميع املواد الالصقة املعدة لالستعمءل املدرس ي لو املكتبي نلى
نحءرة "أمادة الصقة معدة لالستعمال املدرس ي و املكتبي خالية من املواد العضوية"ألو
يؤدي استنشءا هذه املواد العضو ة املثلة إلى أمراض بءلجهءة التنفس ي لو الكحد لو الرئتين.أ
أيضء يثتوي الصلصءلأ( pate à modelerأ)ألو لاقالم الجءفة لو أقالم الز نة لو لاقالم
اللحدية لو الغالف املدرس ي لو املمثءة نلى املعءدن الثقيلة التي تؤثر نلى صحة لاطفءل
خءصة نند مالمستهء بءأليدي إذ تنتقل هذه املعءدن الثقيلة م لادلوات املدرسية إلى لايدي
ممء يسبب حسءسية لو إصءبءت بءلحكة إلى جءنب ذلك يقوم اغلب لاطفءل بتنءلول ملجتهم ألو
حلو ءتهم أثنء الاستراحة ألو حتى إدخءل أصءبعهم في الفم محءشرة بعد استعمءل أهذه
لادلوات ألوتنتقل هذه املعءدن الثقيلة م لايدي إلى الجسم محءشرة لو هذا مء ينجم ننه
أمراض خطيرة.أكمء نجد أن بعض املواد املدرسية كءملمثءة لو الصلصءل املعطر ينحعث منهء
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رائثة الحلوى ألو العلكة يشجعءن الطفل نلى أكلهء ممء يتسبب في تسمم كيميءئي الحتوائهء
نلى نسب نءلية م املعءدن الثقيلة لذا يمنع صنع ألو تور د ألو نرض للحيع ألو توةأيع أدلوات
التي تتخذ شكال ألو رائثة ألو لونء ألو مظهرا ألو لفء ألو تأشيرا ألو حجمء ألو قيءسء متوقعء يمك
أن يؤدي بءألطفءل إلى الخلط بينهء لو بين املواد الغذائية لو بءلتءلي لوضعهء في أفواههم ألو
مصهء ألو ابتالنهء ممء ينجر ننه أخطءر اختنءا ألو تسمم ألو انسدادا في الجهءة التنفس ي ألو
الهضمي لو ذلك طحقء لإلنالن الصءدر م لوةرا التجءرة لو الصنءنءت التقليدية لو الصحة لو
الصنءنة ألوالداخلية لو املءلية بتءر خ  2سبتمبر  6103يتعلق بمنع صنع ألو تور د ألو خزن ألو
ترلو ج لادلوات املدرسية التي تشكل خطرا نلى صحة لاطفءل لو سالمتهم .لوقد أدى هذا
إلانالن إلى تراجع كحير في نسحة هذه املواد املعرلوضة بءألسواا التونسية.أ
إجمءال فإن نديد املواد املدرسية ،سوا الحالستيكية ألو التي تثتوي مثءليل
نضو ة ،م شأنهء أن تؤدي إلى:
 ندم تواةن هرموني،أ إضطراب في التعلم لوالفهم،أ الحسءسية لوضيق التنفس لونديد لامراض املزمنة،أ سو تكون في لانضء التنءسلية،أتخضع لادلوات املدرسية إلى نمليءت مراقحة م طرف الهيءكل املختصة سوا نلى
مستوى إلانتءج ألو الترلو ج ألو الخزن ألو التور د للتأكد م جودتهء لو مدى مطءبقتهء للتراتيب
الجءري بهء العمل كمء تفرض لوةارة التجءرة رخصة نرض استهالك نلى بعض املواد
املدرسية املوردة كءلصلصءل لو ممثءة لولاقالم الجءفة لو لاقالم اللحدية لو أقالم الرصءص.أ
لو م هنء يدنو املعهد الوطني لالستهالك إلى ندم اقتنء لادلوات املدرسية م
املسءلك الغير املنظمة (أالسوا املواة ة)أاملجهولة املصدر لو الغير الخءضعة للرقءبة للتأكد
م جودتهء لو سالمتهء ألومدى مطءبقتهء للتراتيب الجءري بهء العمل لو التي ال تثتوي نلى بطءقة
تأشير تنص نلى املصدر ألوقءئمة املكونءت .أكمء ندنو املستهلكين إلى الحرص نلى تغليف
الكراسءت لو الكتب املدرسية بغالف لورقي لو تجنب الغالف الحالستيكي الحتوائه نلى نسب
أ
نءلية م املعءدن الثقيلة خءصة الكءدميوم"  "cadmiumألو مواد بالستيكية" أفتءالت
 phtalatesأ" تضر بصحة لاطفءل مع التأكيد نلى لاطفءل بتجنب لوضع لادلوات املدرسية
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بءألفواه ثم مضغهء ألو مصهءأخءصة أقالم الرصءص لو أقالم الز نة ألنهء مغلفة بمثءليل des
résinesأتشكل خطرا نلى صحة لاطفءل.أ
لوفي مء يلي بعض التوصيءت إلارشءدية ملسءندة املستهلكين نلى شرا أدلوات مدرسية
أقل خطرا نلى لاطفءل:أأ
 بءلنسحة للكراسءت يستثس إقتنء الكراسءت بءللوالب ( )spiraleألإلبتعءد نلى
مضءر اللصءا في الكراسءت لاخرى ،ألو إقتنء الكراسءت التي تعتمد اللصق بءملء
(.)colle à base d’eauأ
 بءلنسحة لحءفظءت لالوراا لوامللفءت ()Classeurs, chemises, protège documentsأ
يستثس إقتنء النونية الورقية ألو م الكرتونأ.أ
 بءلنسحة ألقالم الرصءص يستثس إقتنء النونية الخشبية التي ليست مغطءة
بمءدة المعة ()vernisألوالتي ال تكون ملونة.أ
 بءلنسحة للمسطرة لوغيرهء م أدلوات الهندسة ،يثحذ إقتنء النونية املصنونة م
الخشب ألو الصلحة ،ألن لادلوات اللينة تثتوي نلى نسحة كحيرة م "الفتءالت".أ
 بءلنسحة للممثءة ،يستثس إقتنء النونية املصنونة م "الكوتشو caoutchouc
لوالتي ال تكون معطرة ألو ملونة.أ
م جهة أخرى يدنو املعهد الوطني لإلستهالك إلى ضرلورة تنقيح قرار لوة ر التجءرة
لوالصنءنءت التقليدية املؤرخ في  02سبتمبر  6112لواملتعلق بتنقيح قرار لوة ر إلاقتصءد
الوطني املؤرخ في  31ألوت  0112املتعلق بضحط قءئمءت املنتجءت الخءضعة للمراقحة الفنية
نند التور د لوالتصدير ،لوالذي ُيخضع للمراقحة الفنية للتور د فقط الصلصءل املخصص
لألطفءل ،املمثءة م الحالستيك لولاقالم لوأقالم الرصءص ،لوذلك بغءية توسيع قءئمة املواد
املدرسية الخءضعة للمراقحة الفنية نند التور د لوخءصة الغالفءت للكراسءت ،لادلوات
الهندسية ،اللأصءا ،املصحح....،لوغيرهء م املواد لاخرى التي يمك أن تمثل خطرا نلى
صحة املستهلكين.أأ
لوفي مستوى ثءني ،ال بد م تشديد الرقءبة نل استعمءل الترقيم بءألنمدة لحعض
لادلوات املدرسية ،لوالتي يعمد بعض املوردي إلى طحءنته بطر قة نشوائية لإلشءرة إلى أن
املنتوج م أملءنيء ألو أمر كء ألو غيرهء لوبءلتءلي خلق إلالتحءس لدى املستهلك.أ
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كمء تجدر إلاشءرة إلى أنه م خالل املعءينءت امليدانية إلطءرات املعهد الوطني لإلستهالك
تحين لوجود نديد لادلوات املدرسية التي ال تستعمل اللغة العربية في بيءنءتهء لوهو مخءلف
للتشريع الجءري به العمل.أأ

II

7102 7102

في إطءر متءبعة أبرة املواسم إلاستهالكية ،أنجز املعهد الوطني لإلستهالك بثثء
ميدانيء لتثديد كلفة العودة املدرسية.ألوقد تم للغرض رفع لاسعءر م  62نقطة بيع بإقليم
تونس الكبرى ،لوالتنسيق مع لوةارة التربية في الجءنب املتعلق بءملستلزمءت املدرسية حسب
كل مرحلة.ألوقد أدى الحثث إلى إستخراج العنءصر التءلية:أ
من حيث ألاسعار:
ُأمقءرنة بءلسنة الفءرطة ،شهدت أسعءر أأغلب املستلزمءت املدرسية ة ءدة هءمة ،بءستثنء
املوردة أكبر نسحة م الز ءدة ،لوذلك تثت تأثير تراجع
الكتب املدرسية.ألوسجلت املستلزمءت ُأ
سعر صرف الدينءر مقءبل العمالت لاخرى ،أ
م جهة أخرى ،أكد بعض أصحءب نقءط الحيع ،أن نديد املزلودي يعمدلون إلى
نرض مستلزمءت بءقية م السنة الدراسية السءبقة ،لوُأرفعون في أسعءرهء بتعلة تراجع
سعر صرف الدينءر.أ
أأ
من حيث الكلفة:
بنء نلى مء تم رفعه م أسعءر ،لوبءحتسءب املعدالت مع ندم إحتسءب لاسعءر
القصوى لوالدنيء ،سوف تكون تكلفة العودة املدرسية حسب املرحلة كمء يلي:أ
 بءلنسحة للمرحلة إلابتدائية تترالوح كلفة العودة املدرسية بءحتسءب لادلوات لوالكتباملدرسية فقط ،بين  42,280دينءر لو 83,890دينءر،
 بءلنسحة للمرحلة إلاندادية ،تترالوح الكلفة بين  137,670دينءر لو  142,890دينءر، -بءلنسحة للمرحلة الثءنو ة تترالوح الكلفة بين  137,050دينءر لو  148,255دينءر،
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لوإجمءال ،لوبءحتسءب جميع ننءصر الكلفة م مثفظة لوميدنة لوحذا ر ءض ي لوةي
ر ءض ي لومعءليم التسجيل لوإلاشتراك املدرس ي ،سوف تترالوح كلفة العودة املدرسية بين
 200,530دينءر لو  288 ,055دينءر للتلميذ الواحد.أ
لوبءإلستنءد إلى لارقءم التي تثصلنء نليهء م مصءلح الدراسءت لوإلاحصء بوةارة التربية
لواملتعلقة بعدد التالميذ املنتظر بءلنسحة للسنة الدراسية القءدمة في القطءع العمومي،
سوف ُينفق التونسيون تقر حء مء قدره  472,989مليون دينءر بمنءسحة العودة املدرسية.أ
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أسعءر السنة الحءلية إرتفءنء هءمء مقءرنة بءلسنة الفءرطة ترالوحت كمء يلي:أ
أ
لوشهدت

سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثالثة
سنة رابعة
سنة خامسة
سنة سادسة

سنة سابعة
سنة ثامنة
سنة تاسعة
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سنة أولى ثانوي
سنة ثانية ثانوي
سنة ثالثة ثانوي
سنة رابعة ثانوي
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14%
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12%

12%

12%

12%

12%

لوحسب تقديرات لوةارة التربية بلغت الكلفة املءلية للسنة الدراسية  6105/6102حوالي
 2226مليون دينءر لحوالي  6.112.282تلميذ أي بكلفة فردية سنو ة بـ 6361دينءر.أأ
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