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تعانً والٌات الساحل منذ عدة سنوات من عدٌد المشاكل البٌئٌة أبرزها التلوث سواء على مستوى الماء أو الهواء أو
البر .ومصادر هذا التلوث متعددة (الصناعة ،محطات التطهٌر ،النفاٌات الصلبة ،المصبات العشوائٌة )...ونتائجها
تكون دائما كارثٌة ولها تداعٌات بٌئٌة وصحٌّة واقتصادٌة خطٌرة خاصة على قطاعات الصٌد البحري والفالحة
والسٌاحة .وكان من الطبٌعً ظهور عدة حركات اجتماعٌة بٌئٌة فً الجهة تناضل من أجل إٌقاف التدهور البٌئً
اتخذت عدة أشكال :حركات احتجاجٌة ومظاهرات ،اعتصامات ،إضرابات و عرائض...
وعلى الرغم من وجود بعض التحسن فً الوضع البٌئً ببعض المناطق والناجم أصال عن إرادة المجتمع المدنً
ومقاومته وإصراره ،إال انه ال ٌزال هنالك الكثٌر من العمل من أجل حماٌة البٌئة فً الجهة .وكما هو معلوم فإن حماٌة
البٌئة ومقاومة التلوث هو عمل مشترك وهو ما ٌتطلب ضرورة تدخل جمٌع األطراف وتغٌٌر السٌاسات واالختٌارات
البٌئٌة المتبعة من قبل مختلف األطراف المتدخلة فً المجال البٌئً وهو ما ٌمثل فً حد ذاته تحدٌا كبٌرا.
وفً إطار التصدي لإلشكالٌات البٌئٌة عمل فرع المنتدى للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة بالمنستٌر على مساندة
الحركات االجتماعٌة البٌئٌة فً الجهة ونجح فً إنشاء وتطوٌر تحالف بٌن مختلف الفاعلٌن وممثلً هذه الحركات.
وقد ساهم فرع المنتدى بالمنستٌر بدور أساسً فً مقاومة التلوث خاصة فً خلٌج المنستٌر وٌعود هذا الرتباطه الوثٌق
بهذه المسألة ومبادراته فً مقاومة التلوث التً تظهر من خالل عمله المتنوع (العمل المٌدانً ،المالحظة ،البحوث،
الدراسات ،المفاوضات ،األشرطة الوثائقٌة ،االتفاقٌات ،حمالت المناصرة ،)...و فً إطار نضاله من أجل تحقٌق
العدالة البٌئٌة ٌسعى فرع المنتدى بالمنستٌر حالٌا إلى توسٌع تحالفاته المحلٌة لتشمل الحركات االجتماعٌة البٌئٌة
األخرى فً جهة الساحل وربط الصلة بمختلف الفاعلٌن والمتدخلٌن فً المجال البٌئً بهدف الوصول إلى تحالف
جهوي من شأنه أن ٌمثل أداة لضغط على أصحاب القرار بهدف تغٌٌر اختٌاراتهم وسٌاساتهم البٌئٌة.
وفً هذا السٌاق تبرز أهمٌة تنظٌم المنتدى الجهوي األول للعدالة البيئية بجهة الساحل يومي  19و 20أكتوبر 2018
بنزل الحبيب الرباط بالمنستير والذي سٌشكل فضاء للحوار وفرصة للقاء بٌن المناضلٌن والفاعلٌن والخبراء
والمسؤولٌن للتعاون من أجل صٌاغة المقترحات والبدائل الكفٌلة بتحقٌق االنتقال البٌئً فً الجهة وفق مفاهٌم العدالة
البٌئٌة.
كما ٌتضمن برنامج المنتدى توقٌع مذكرة تفاهم بٌن المنتدى التونسً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والوكالة الوطنٌة
للتصرف فً النفاٌات والتً نأمل أن تضع اإلطار المناسب لتحقٌق التغٌٌر فً السٌاسات واالختٌارات التً وقع
اعتمادها إلى حد اآلن فً مجال التصرف فً النفاٌات الصلبة والتً أثبتت فشلها.
األهداف العامة التي سيتم التوصل إليها من خالل هذه الملتقيات:
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