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ّا 
 

  

و�زات اجتماعية  انتفاضاتبروز  إ��غياب العدالة ب�ن ا���ات �� تو�س  أدىلقد 

وغ���ا من املناطق وال��  2008منطقة ا��وض املنج�� سنة ع�� غرار ما ش�دتھ 

السمة الغالبة ع�� جل يومنا حيث أصبح شعار العدالة �جتماعية  إ��تواصلت 

، تضاعفت ا��ر�ات �2011 �� �عد اك�ساب حر�ة التعب�. محرك�ا �سا���التحر�ات و 

  .من املظالم �جتماعية أيضا�حتجاجية خاصة حول املظالم البي�ية، ال�� �عت�� 

ف�ل ا��االت ازد�رت �ذه املشا�ل من خالل ضعف الدولة فالف��ة �نتقالية وال�� 

ذ �� ب�ئة سليمة والنفا و�رادة الالزم�ن لضمان ا��قوق الدستور�ة تفتقر إ�� املوارد

�ذا إضافة إ�� بروز حر�ات ارتبطت باملشا�ل اليومية ال�� �عان��ا .إ�� املوارد �ساسية

 الفوسفاتيةاملواطنون مثل مشا�ل التلوث الصنا�� الذي ت�س�ب فيھ الصناعات 

جر والس��اميك وصناعة الورق والصناعات املرتبطة بال�سيج وصناعات � 

ش�اليات ال�� �عمقت أك�� مثل معضلة املاء ن ن���� � أدون ...والصناعات الغذائية

عموما يمكن و امل��لية واع�ا الصناعية و الصا�� للشراب ومعضلة النفايات بأن

ا��ديث عن استفحال �ذه �ش�اليات خاصة و البالد تمر بمرحلة انتقالية ضعفت 

ا�عدام �رادة السياسية من اجل ضمان حق ا مؤسسا��ا ن�يجة غياب الوسائل و ف��

حقھ �� التمتع باملوارد �ساسية و�� �� مجمل�ا ملواطن �� الع�ش �� ب�ئة سليمة و ا

  . حقوق دستور�ة

املنوال التنموي املتبع منذ عشرات السن�ن ال يضمن تنمية  أنلقد بات وا��ا 

منوال يقوم  �ونھال �جتما�� وال البي�� لديمة ال ع�� املستوى �قتصادي و مست

الر�ح ع�� حساب ا��قوق �جتماعية والب�ئة ال�� باإلنتاج و  ع�� ��تمام أساسا

   جونفل ماركو
 منسق وطين ملشروع العدالة البيئية
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إ�� ذلك فإن ا��طاب القائل إن العواقب البي�ية  إضافة �ع�ش ف��ا املواطنون،

 واستعماال من طرف 
ً
وال��ية �� شر ال بد منھ لضمان الشغل �و �ك�� شيوعا

 نحن �. نحن �عارض �ذا املنطق. السلطة لت��ير ��ز�ا وتقاعس�ا
ً
ساند ا��قوق أوال

وم��ا أ��ق �� ا��ياة وال�� تن�ثق منھ با�� ا��قوق �ا��ق �� الع�ش �� ب�ئة سليمة 

وا��ق �� املاء �أولو�ة عالوة ع�� ذلك ال يمكن اعتبار الب�ئة والعمل 

  . متناقض�ن مف�وم�ن

توجد العديد من الطرق لإلنتاج دون تلو�ث للب�ئة مع ضمان حق �جيال ا��الية 

  .لقادمة �� ا��ياة و�و ما يكرس مبدأ التضامن ب�ن �جيالوا

�الصيد البحري وما يؤدي  التلوث إ�� اندثار الكث�� من امل�ن السيما التقليدية م��ا 

�عانيھ �عض ا���ات ع�� غرار جز�رة قرقنة من تقلص عدد ال�ائنات  أصبحت

إن ا��سائر امل��لة ع�� مستوى ال��ة وع��  الب��وليةالبحر�ة ن�يجة لأل�شطة 

باإلضافة إ�� . مستوى املوارد الوطنية ، كب��ة وتتجاوز امل�اسب ال�� تم ا��صول عل��ا

يؤثر التلوث ع�� الفئات الس�انية �ك�� ضعًفا، . أو عواقب �غ�� املناخ املاءندرة 

و�التا�� ي�تجون ظلما ، ...) رواد �عمال واملس��ل�ون �جانب (لصا�� �ثر�اء 

  .اجتماعيا حقيقيا ، �ع��م أن نحار�ھ

نناصر دين العال�� والوط�� ونحن كمنتدى �ع�ش اليوم وضعية صعبة ع�� الصعي

وذلك  و�دارا��ا الدولةتمثل أولو�ة لدى مؤسسات  � يجب أنالبي�ية وال� القضية

  .بتوف�� املوارد ال�شر�ة الالزمة

 بدون �غي�� منوال التنمو�ة ��دف ا��د من السياسات �ذه املسألة لن تتغ�� جذر�
ً
ا

 للتصدير وخلق منوال تنموي مستدام و�حافظ ع�� ال��وات
ً
 .امللوثة واملوج�ة أساسا

البالد الذين يطالبون بحق�م ��  إنحاءحراكنا �ذا �و دفاع عن املواطن�ن �� جميع 

إن ر�ط �ذا النضال ��ذه املطالب .  ب�ئة سليمة وا��ق �� املاء والتنمية املستدامة

  .يدفع السلطة ألخذ�ا �ع�ن �عتبار
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�� نفس السياق، �ذا التقر�ر ل�س تجميًعا لألرقام و�عداًدا لإلجراءات ال�� قمنا ��ا �� 

سياسية  و تحليل لبعض املشا�ل الرئ�سية ال�� تمر ��ا إنھ يقدم رؤ�ة . �ش�ر �خ��ة

، 2018البالد، تم ا��صول عل��ا من خالل  عمل امليدا�ي والبحث الذي تم منذ مارس 

  .�� اتصال مع ا��ر�ات �جتماعية والبي�ية

 تحليل ا��ر�ات البي�ية �� حد ذا��ا: و قد تم تقسيم �ذا التقر�ر إ�� ثالثة أجزاء
ً
. أوال

ما �� أ�داف�م وما �� املشا�ل ال�� �ستجيبون ل�ا؟ ما �� خصائص �ذه  تحدثأين 

بالق��وان،  بورفلةلتحليل ش�ادتان، ش�ادة حركة عفو�ة ا��ر�ات؟ يرافق �ذا ا

 .�� عقارب من والية صفاقس" مصب  ما مان�ش"وأخرى  منظمة و�� 

ميثاق مشروع العدالة ي�يح لنا تقديم  �� ا��زء الثا�ي، نقدم رؤ��نا كجمعية و�و ما

بناًء ع�� التفاعل مع . البي�ية �� املنتدى التو���� ل��قوق �جتماعية و�قتصادية

ثم نركز . ا��ر�ات، فإنھ حيث يقدم املالحظات والرؤ�ة وأساليب العمل ال�� نحمل�ا

�ذا ا��ق مضمون �� دستور . حق النفاذ إ�� املعلومة: ع�� إحدى أساليب العمل

� خطوة م�مة �� ا��ياة العامة، وقد تم ترسيخ �ذا ا��ق من خالل و�عت� 2014

 .لذلك نقوم بتحليل عمل�ا، ومقارنة نظر�ة بممارساتنا. إجراءات محددة

مسألة . أخ�ً�ا، نقوم بإجراء تحليل ع�� ا���ات حول قض�ت�ن رئ�س�ت�ن �� تو�س

 
ً
جميع أنحاء تو�س، إ��ا ، �� الق��وان كما �� قفصة، وكذلك �� .الوصول إ�� املاء أوال

مع بداية �ل فصل ر�يع، تتضاعف �نقطاعات  . مش�لة كب��ة بال�سبة للس�ان

ما �� أسباب . خرج الس�ان إ�� الشوارع للمطالبة بضمان �ذا ا��ق الدستوري�و 

ثم س�نظر �� مش�لة النفايات الصلبة؛  �ذه �نقطاعات وا��لول ال�� نق��ح�ا؟

تتضاعف عمليات التصر�ف . لصناعية، ال تدار �ش�ل ��يحالنفايات امل��لية أو ا

إما أن املصبات املنظمة غ�� قادرة ع�� . غ�� ا��اضعة للرقابة �س�ب تقص�� الدولة

. امتصاص جميع النفايات، أو أ��ا تدار �ش�ل ���ء لدرجة أن الس�ان يرفضو��ا

��ا من حيث لذلك من الضروري ز�ادة الوسائل ا��صصة إلدارة النفايات، وتحسي
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�� الوقت ا��ا��، ال توجد . الكمية، ولكن أيًضا �� ا��ودة من خالل إجراءات الفرز 

  . �� املقال �خ�� إليھسياسة وطنية ��ل �ذه املش�لة، كما سيقع التطرق 

ب�نما ن�تقد �شدة . �� ا��تام نر�د أن ي�ون لدينا تم��� مزدوج �شأن �ذه املواضيع

املسؤولة عن ضمان ب�ئة سليمة، إال أننا نود أن �عزز�ا �ش�ل املؤسسات العامة 

الثانية  أماالنجاعة إننا ندعم �دارات ذات العالقة وح��ا ع�� مز�د الفعالية و  خاص

مطلقة وال��  أولو�ةالسياسية ال�� ستجعل من القضية البي�ية  �رادةف�� مسالة 

 أنونحن مقتنعون  ا��ر�ات البي�يةملطالب تطلب استماعا ملشاغل املواطن�ن و ت

لضمان الرفا�ية ع�� املستو�ات ال��ية  أسا���الب�ئة السليمة �� شرط 

 .�قتصاديةو�جتماعية و 
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ا لا او  

 م  ا  
 

 

 

I 
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ا ت اا 

  

  

  تقديم عام
ال تزال مطال��ا الرئ�سية ��  والكرامةسنوات ع�� ثورة ا��ر�ة  ثمانية�عد مرور 

�عاقب  ومؤجلة وعناو�ن رئ�سية لالحتجاج رغموالتنمية معلقة  �جتماعيةالعدالة 

املك�سبات تراجعا ن�يجة سياسات عمومية انحسرت بل وش�دت عديد  ا���ومات

فقد . ش�ئا فش�ئا ورؤ�ة نيولي��الية لدور الدولة ال�� تخلت عن واجبا��ا �جتماعية

فرض الصراع السيا��� خاصة خالل املرحلة �و�� �عد الثورة أولو�ة املسألة �منية 

و�جتماعية  حساب ا��قوق �قتصادية ومسألة ا��ر�ات ومدنية الدولة ع��

اجتماعية عديدة صراعا مض�يا  ى تخوض من أجل�ا قو  �والتنمو�ة والبي�ية ال�

الرافض�ن ل�ل �غي�� فع�� ل��يارات �قتصادية  ميدانيا واف��اضيا و�عالميا مع

  .البا�ظة �جتماعيةو�جتماعية الفاشلة ذات ال�لفة 

راطي وآلياتھ ع�� أ�مي��ا وعمدت قوى عديدة الخ��ال الثورة �� �نتقال الديمق

و�مشت �ل حديث عن �نتقال �قتصادي و�جتما�� وجعلت من الدستور وثيقة 

  . سياسات تضم��ا وتحم��ا إ��جامدة ال ت�ّ�ل ا��قوق املضمنة �� �ذا النص 

حر�ات  ش�د �حتجاج �جتما�� خالل السنوات �خ��ة تحوالت عديدة لت��ز

بأش�ال ....) املعطل�ن عن العمل وا��ر�ات البي�يةحر�ات ( اجتماعية جديدة

 إبرازاحتجاجية جديدة فنية ميدانية واف��اضية ون��ت �ذه �حتجاجات �� 

  فاعل�ن جدد ل�م مطالب مغايرة ل��ر�ات �جتماعية الكالسيكية 

  رمضان بن عمر
مكلف باإلعالم باملنتدى التونسي 
 للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
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 أوالنقابية �عبئة وتنظم واحتجاج من خارج �طر آليات الفاعلون ا��دد  طّور �ؤالء"

 أش�ال مما جّدد...). ا��ر�ات النقابية ( املعروفةالتقليدية ا��معياتية  أو�نية امل

املمعنة �� ان��اك ا��قوق  ةللسياسات النيولي��الي املقاومة املدنية والديمقراطية

وا��مالت ا��ر�ات ذلك مع تمسك �ذه  و���افق 1"�قتصادية و�جتماعية والبي�ية

التلوث (  وا��الية ...)ال�شغيل و ا��ق �� املاء وا��ق �� الب�ئة (بخصوصي��ا املطلبية 

 ....) تطاو�ن  أوصفاقس وال�شغيل �� ا��وض املنج��  أوقا�س  أو�� خليج امل�ست�� 

الفاعلة ا��ديدة آليات التظا�ر والتنظيم و�حتجاج خارج  �طرافطورت �ذه 

املدنية والديمقراطية للسياسات �طر التقليدية، وال�� جددت أش�ال املقاومة 

  .النيولي��الية ال�� تن��ك ا��قوق �قتصادية و�جتماعية والبي�ية

اجية والحمالت المدافعة عن ـالحركات االحتج
  الحق في البيئة

ارتبط �حتجاج �� ذ�نية التو���� أساسا باملطالب �قتصادية و�جتماعية خاصة 

ن�يجة زخم الشارع والتحوالت ال�� . املع�شية والبطالةاملتعلقة م��ا بتد�ور الظروف 

برزت �حتجاجات ذات البعد البي�� وال��  2011ش�د�ا السياق �جتما�� �عد عام 

. �ان سابقا حكرا ع�� منظمات وجمعيات �ش�لت �� اغل��ا ع�� مقاس النظام السابق

ل امللف البي�� �� ا��وض املنج�� أحد عناو�ن �حتجاج ذ
ّ
لكنھ استعمل  2008ات مث

فقط �ورقة �عبو�ة وورقة ضغط تفاوضية لتحصيل مطالب اقتصادية واجتماعية 

كما �ان للوضع البي�� �� خليج امل�ست�� وا�ع�اساتھ ع�� الس�ان والبحارة . أساسا

بتأط�� من مناضل�ن حقوقي�ن ونقابي�ن لكن  2011عنوانا احتجاجيا م�ما قبل سنة 

 . �2سرعة حاولت السلطة احتوائھ

                                                            
1
 https://ftdes.net/rapports/congresmvtssociaux.pdf 

2 http://ftdes.net/rapports/desastreecologiqueMonastir.pdf  
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تجسدت �حتجاجات البي�ية �� التأث��ات السلبية ع�� الب�ئة ل��يارات �قتصادية 

�� زخم الديناميكيات ال�� تحركت  2011و�جتماعية ف��ز �حتجاج البي�� منذ سنة 

كما �انت . رفعا ملظالم مارس�ا النظام السابق وس�� لكتم �ل �عب��ه خارج سياقھ

بة باستحقاق دافعا للمبادرة بالتصدي ل�ل ان��اك بي�� فغمرت جرعة ا��ر�ة املك�س

��ر�ات وحمالت  نواةو�ش�لت  20123و 2011احتجاجات العطش تو�س سن�� 

  .جديدة    تطالب با��ق �� الب�ئة محليا وج�و�ا

ن�يجة مجمل �ذه التحوالت ظ�رت حر�ات وحمالت بي�ية عديدة عابرة للطبقات 

ئة وتنوعت ب�ن املن�� التقليدي واملن�� الرادي�ا�� ا��ذري وحاملة لر�ان يتصل بالب�

ع�� شا�لة ا��مالت الشبابية وحر�ات  أفقيةوال�� تم��ت بأش�ال تنظيمية 

  .امل�ساكن�ن العفو�ة

  أشكال االحتجاج البيئي وآلياته
تنوع الفعل �حتجا�� البي�� ليتوزع ب�ن املظا�رات وا��مالت و�عتصامات وغلق 

سايرت ا��ر�ات البي�ية بقية . �منوح�� �نخراط �� مصادمات مع الطرقات 

حر�ات املعطل�ن (ا��ر�ات �جتماعية �حتجاجية �� أساليب عمل�ا �� عديد �حيان 

املتوفرة لد��ا من حيث  و�بداعووظفت إم�انيات ا��لق ...)  وا��ر�ات الشبابية 

أساليب التعبئة واليات �حتجاج ومزجت �عض �عب��ا��ا امليدانية من ا��ما��� 

ا��ضور الكثيف لأللوان املتنوعة مثل اللون �صفر لدى ا��ركة البي�ية (الر�اضية 

" stop pollution" وحملة ...).عند بقية ا��ر�ات  و�حمر و�زرق و�خضربصفاقس 

 أش�الوتنوعت  ).الغاز قناع( �س�ولة عليھ التعرف يمكن رمز باعتماد سقا� ��

  : الفعل �حتجا�� البي��

                                                            
3 https://ftdes.net/rapports/soif.pdf  
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 حر�ات غضب تظ�ر سر�عا أمام أي ان��اك : احتجاجات عفو�ة وغ�� منظمة ��

غ��  أش�االوتتخذا عادة ...) سكب مرج�ن  –إطالق غازات ملوثة  –انقطاع املاء (

. الذا�ي السر�ع مقد للتأط�� والت�سيق و�عتمد التنظيمنظمة وأحيانا تصعيدية وتفت

  . و��ون مطل��ا الرئ���� رفع �ن��اك واس��داد ا��ق

 حر�ات اجتماعية ذات قدرة تنظيمية جيدة اعتمدت ع�� : احتجاجات منظمة

و�� جزء كب�� م��ا انطلقت �ذه ا��ر�ات من احتجاجات . ج�د جما�� منظم ووا��

حركة قو�ة منظمة باس��اتيجيات إعالمية ول��شد وللمناصرة ��  إ��عفو�ة دور�ة 

 .تحر�ات م��مجة ومعدة مسبقا

�حتجاجات البي�ية �� مظا�رات عفو�ة وغ�� منظمة �س�يا �ستجيب  أغلبية 

فإن �ذه  تو�س،ع�� غرار غالبية ا��ر�ات ��  أنھ،تجدر �شارة إ�� . ملش�لة فور�ة

�حتجاجات املتعلقة بالب�ئة  بلغت. ية الق��وان�حتجاجات �� �ك�� �� وال 

 حركة، 116(�� �ذه الوالية  2019ب�ن ش�ر جانفي وفيفري ) باست�ناء املاء والك�ر�اء(

، حيث �ناك حر�ات )٪ 9 حركة، 25(وقا�س ) ٪ 11 حركة، 29(صفاقس  تل��ا) ٪ 42

  ).11(انة وسوسة ، سلي) 14(نابل  ،)18(ثم اتبع امل�دية . أك�� تنظيما وانتظاما

وأك��  والصناعية،فإن ا��ر�ات املتعلقة بالب�ئة ت��كز �� املناطق الساحلية  و�التا��،

و�� الق��وان حيث �ش�ل مش�لة املرج�ن مصدًرا للكث�� من  للتلوث،عرضة 

٪ من 39تركزت  ،)وأوت وجو�لية أش�ر جوان( 2019خالل صيف عام . �حتجاجات

وسيدي ) ٪13(بفارق كب�� عن قفصة  الق��وان،اه والك�ر�اء �� ا��ر�ات املتعلقة باملي

لكن ل�س  الكب��ة،املشا�ل املتعلقة باملياه حادة �� الق��وان رغم املوارد ). ٪10(بوز�د 

�� املشا�ل  املنعزلة،إنھ باألحرى �عدد ا��ر�ات . بالضرورة أك�� من غ���ا �� الواليات

 .وال�� يجب مالحظ��ا ا��ددة،

ع��  ٠بالوقت ومحددةال�� تظل تلقائية  ا��ر�ات،�ذه الديناميكية م��ت العديد من 

يمكن أن  من غضب،إذا �شأت  املنظمة،فإن ا��ر�ات وا��مالت  عكس ذلك،

  الوقت و��ون �ستمر �� 
ً
 و�ش�ل مستقل . ل�ا خطاب أك�� تنظيما

ً
يتم تنظيم�ا تدر�جيا
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،
ً
للتصدي ع�� املدى  للغاية،ة و�شاركية وتحاول أن �عمل بطر�قة ديمقراطي وأفقيا

صمودا  �ك�� نالحظ �ش�ل ملموس أن ال�ي�لة �� ا��ر�ات. الطو�ل ضد مش�لة ما

عقارب  قا�س، صفاقس، ،)سوسة(قلعة الصغرى : تتم �� املناطق الساحلية

كما �� قا�س ع��  التلقائية،التأقلم مع حر�ات املواطن�ن  و�مك��م) ... صفاقس(

�ذه ا��ر�ات امل�ي�لة لد��ا القدرة ع�� توقع املشا�ل وممارسة الضغط  .لاملثاس�يل 

مث��  2019جوان  20 قفصة، يومع�� س�يل املثال ما وقع �� . السيا��� ع�� القرارات

 إقلي�ً� 
ً

 ذلك،ومع ". عطشتونا"تحت شعار  مش��ًك،لال�تمام فقد تم تنظيم حدث

 ل��ديث عن حركة 
ً
حيث تظل �ذه ا��ملة �� الوقت  منظمة،مازال الوقت مبكرا

ر�ما ت�ون �ذه بداية ا��ر�ات ال�� . ا��ا�� مقتصرة ع�� مشا�ل املياه �� الصيف

واملنتدى  2018عام  تحر�ا��م منذالذين بدأت  املنطقة،تجمع جميع الناشط�ن �� 

 .ا���وي للعدالة البي�ية �� ��نة الب�ئة �قليمية

والداخلية �� البالد لعدة املناطق الساحلية �لة ب�ن يمكن تفس�� �ذا �ختالف �� ال�ي

،. أسباب
ً
التلوث الصنا�� أك�� �� املناطق الساحلية ال�� تم توجيھ التنمية ف��ا  أوال

خاصة وأن  التلوث،�ع�شون �� ش�ل أك�� استدامة من  ما،إ�� حد . نحو التص�يع

أن �ذا التص�يع  ات،املفارقمن  ولكن،. ا���ومات ال تنوي �غي�� نموذج التنمية

وال �ع�� ان��اء التلوث أو إغالق  ��ية،�سمح للس�ان باملطالبة بحق�م �� ب�ئة 

من املستحيل املطالبة بإغالق  قفصة،�� . املصا�ع وقف جميع ��شطة �قتصادية

 و�التا��،. �ل ال�شاط �قتصادي يتجھ نحو �ذه الشركة قفصة ألنشركة فسفاط 

 نحو التوظيف �دعاءاتفإن 
ً
الذي يبقى  البي�ية الصارمة أك�� ندرة وأك�� توج�ا

تظل �ولو�ة �� إ�شاء الب�ية التحتية  الق��وان،�� . بال�سبة للكث��ين ذو أولو�ة

يمكن أن  و�التا��،...). الوصول إ�� املياه والصرف الص�� والتصرف �� النفايات (

فإن الرخاء �قتصادي ال�س��  ذلك،� باإلضافة إ�. ت�ون ا��ر�ات فقط أك�� فردية

 واملالية، ال�شر�ة، املادية،(لس�ان الساحل ي�يح ل�م ا��صول ع�� مز�د من املوارد 

 لتنظيم حر�ات فعالة ع�� املدى الطو�ل) وكفاءات
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�ذه ا��ر�ات وا��مالت نماذج مختلفة �� �حتجاج من املس��ات  قد اعتمدت

...) مؤسسات  أوإدارات  أوشارع رئ���� (ت الرمز�ة والوقفات �حتجاجية �� الفضاءا

وما ت�يحھ من أدوات للتواصل والتعبئة  ، وتوظيف واسع للشب�ات �جتماعية

قوة �� ا��ركة، وقدرة ع�� إشراك ا��ميع �� �عض�ا ، و�و ما أكس��ا وا��شد

حت �ذه وقد استو . 5Yezzi أو stop pollution 4مثل حركة  �ضطالع بامل�ام ا��تلفة

�حتجاجية �جتماعية وا��ر�ات الشبابية ا��ر�ات كث��ا من إس��اتيجيات ا��ر�ات 

وع�� الرغم من ا��صوصيات . ) ح�� انا حرقت مركز و مان�ش مسامح وغ���ا(

كما ��ئت خاصة �عض ا��ر�ات . م��اال�� �ش�ل �و�ة �ل واحدة  املطلبية وا��الية

 .احتجاجا��ا للمركز ��لب �ن�باه وتكثيف الضغطالبي�ية املنظمة لنقل 

  الفاعلون داخل الحركات االجتماعية البيئية
 إ����ادي��  إ��ا��ر�ات البي�ية إطار يجمع مختلف الفئات �جتماعية من املرفھ 

 إطاراما مّ�� ا��ر�ات البي�ية ��غراس ا���� باعتباره . الفئات �ك�� �شاشة

مما مك��ا من بناء ) حر�ات مواطنية من تحت(للروابط �جتماعية ب�ن الفاعل�ن 

ديناميكيات أك�� ع�� املستوى ا���� وا��ا�� داخل املدن املتوسطة والصغرى رغم 

وتنوع الفاعلون ب�ن ...) قفصة وقا�س وصفاقس والقلعة (أ�مي��ا �قتصادية 

لتجمع بي��م  و�عالميا��زام املساند مدنيا ا��موعات ال�� تحس بوطأة �ن��اك وا

سيا��� رغم ا��ضور القوي للبعد ا���� وا���وي  ووشائج عابرة ل�ل ما �

تمّ�� الفاعلون القادة داخل �ذه ا��ر�ات با��دارة . والعالقات �ولية ب�ن الفاعل�ن

. دةوالقدرة ع�� التحشيد والتضامن فيما بي��م وتوسيع القاعدة الشعبية املسان

يتج�� التضامن ب�ن الفاعل�ن �جتماعي�ن �� �حتجاجات وا��ر�ات البي�ية بوضوح 

... تخنقنا (ن�يجة ا�غراس�ا ا��ا�� مما جعل�ا �س�بطن خطابا عاطفيا ل��شد 

ر املصب ... يزي ... عطشتونا 
ّ

 ...) سك

                                                            
4
 https://ftdes.net/ar/2654-2/  

5
 https://ftdes.net/1517-2/ 
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  آليات عمل الحركات االجتماعية البيئية 
البي�ية ع�� ��غراس �� محيط�ا ا����  اعتمدت �عض ا��ر�ات و�حتجاجات

صو��ا وطورت آليات عمل�ا  و�يصالو�عبئة امل�ساكن�ن من اجل تقو�ة ا��شد 

ومزجت ب�ن التواصل امليدا�ي املباشر والفضاء السي���ي ون��ت العديد م��ا �� بناء 

ة اس��اتيجيات اتصالية و�عبو�ة نا��ة و�� إطالق حمالت مناصرة بأساليب إبداعي

�� ح�ن ظلت حر�ات واحتجاجات أخرى ظرفية مرتبطة ب��م �ن��اك الذي يطال 

  : و�م�انيا��االساكنة �� زمان وم�ان مع�ن واعتمدت حسب واقع�ا 

 واطر  أش�الالتقليدية ا��ز�ية وا��معياتية واست�باط  مالقطع مع آليات التنظي

  جديدة للنقاش واتخاذ القرار

 وا��شد واملناصرة  و�عالملالتصال  تبناء اس��اتيجيا  

 العمل امليدا�ي املباشر مع ��ايا املظالم و�ن��ا�ات البي�ية  

  مقاطع الفيديو ... الصور ... الفضاء السي���ي (توظيف التقنيات ا��ديثة (...

  لإلعالم وا��شد

  توسيع قاعدة املناصرة وا��زام املد�ي والسيا��� 

  أوف��ا��� وامليدا�ي حسب تكتيك ا��ملة خوض �ش�باك �عالمي والقانو�ي و� 

 إذا فرض عل��ا �ذا �ش�باك

  خاتمة

تكر�س ع��  ا��مالت وا��ر�ات البي�يةإذا �ان من السابق ألوانھ ا��كم ع�� آثار 

ورغم الصعو�ات ال�� تمر ��ا  ،ا��ق الدستوري ومراجعة املنوال التنموي امللوث

ج�د�ا وعدم توحد�ا �� فعل احتجا��  وعدم انتظام وث��ة �شاط�ا و�شت��ا وضعف

فإنھ باإلم�ان التأكيد اليوم ع�� أن �ذه ا��ر�ات ن��ت �� إعادة صياغة  موحد
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��دف للتصدي لالن��ا�ات  مقاومة حقيقية واف��اضيةالفضاء العام و�� تقوم �عملية 

والقطاع ا��اص وسياسا��ما �� غياب أي اس��اتيجيا للدولة الدولة  البي�ية ونقد

 أنوا��مالت و�مكن ل�ذه ا��ر�ات �حتجاجية . لتكر�س ا��قوق الدستور�ة البي�ية

بديل اقتصادي  من اجلدور جماعة ضغط ن تلعب أج�و�ا و  أوتحقق نجاحات محليا 

 . واجتما�� يضمن العدالة البي�ية
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ا ان ر  إ ور و

 .وان
  

 

 12للطر�ق الوطنية عدد ومحاذية  �لم من بلدية الش�يكة 3تقع قر�ة ورفلة ع�� �عد 

وكذلك  ) شباب معطل عن العمل(واقتصادية  أش�ال بي�ية و��يةو �عا�ي من عدة 

  .السكنمش�لة 

ديوان شبكة الش�يكة � ر�ط معتمديةمشروع  بأشغالاست�شرنا  2018سنة  أواخر�� 

امل�لف باألشغال عندما  استغر�نا من جواب املقاول  قر��نا �شغالالتط��� وملا بلغت 

قر�ة ورفلة باالتصال  أ�ا��فقمنا . ا املشروع ذالقر�ة غ�� منتفعة �� أخ��نا أن 

بمعتمد الش�يكة ممثل النيابة ا��صوصية و لم نجد معھ حل سواء املماطلة و 

 إيقاف إ��املقاول  أدىمما  �شغال أمامنا باالعتصام قم كما .  ال�اذبةالوعود 

للبحث �� الفرقة العدلية   ��ا��استدعاء �عض من تم اثر ذلك  ع��   �شغال

  .بالق��وان ب��مة �عطيل حر�ة شغل 

املنتدى التو���� ل��قوق مطلبنا �ان مشروعا فتم الت�سيق  أتنلم نقف عند ذلك  

ف�ان مساندا ومناصرا   2018 جوان  ��19 ع الق��وان فر �قتصادية و�جتماعية 

كما تم   �ش�التم توثيق ذلك �� فيديو و صور ملناصرة �ذا ل��قنا �� بي�ية سليمة ف

و�تصال باملسؤول�ن والضغط عل��م إلدماجنا ��  �عالمالت�سيق مع وسائل 

 �ش�الجلسات من اجل التفاوض �� حل �ذا املشروع وتم استدعاؤنا  ��ضور 

  .حيث تم تمسكنا ف�ذه ا��لسات بحقوقنا

واملنتدي التو����  �عالمو وسائل  ��ا��بفضل ج�ود  2018د�سم��  19و �� 

املوافقة ع�� ر�ط قر�ة ورفلة  تمت فرع الق��وان  ل��قوق �قتصادية و�جتماعية

فشكرا جز�ال لل�ل من ساندنا وأمنا . �شغالوانطالقة  بديوان التط��� بالق��وان

 .بحقوقنا �� ب�ئة سليمة

  حممد علي ورد
 مواطن من قرية ورفلة
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 # م   رب  
 

  

 

صبحت الب�ئة �� ا��ط �مامي ا��ديد 

خاصة مع .للمدافع�ن عن حقوق ��سان  

ا��قوق تفتك وال ��دى لكن  إنو�� الشباب 

لعمل ع�� طر�قة تجمع ب�ن القوة وجب ا

الضغط دون السقوط �� الفو��� و��ديد و 

 �ممرؤ�ة جمعت ب�ن برنامج ... العام �من

املتحدة للب�ئة وحراك بدأ بصفة تلقائية ع�� 

عن موقف مجموعة من الشباب ال�� ترفض التلوث  املمن�� والذي صنفھ  �شطاء 

   كيف تمخض �ذا ا��راك؟ .البي�� �ر�ابراك  �� خانة �ذا ا��

حد يمكن  أيما الطرق و �ساليب ال�� استعمل�ا ؟ وكيف �ان تأث��ه ع�� ا��تمع و��� 

 تقييم صداه ع�� الواقع ا��تم�� و �جتما��؟

  نشأة الحراك 
سنوات مرت ع�� املنطقة ، شباب �� املقا�� �سب ا��اضر و�لعن املستقبل �شيع 

خب�ثة، عا�ات، �شو�ات لكن من رحم   أمراضا��نائز و�ح��� املوت ب�ن فج��، 

مونال��ا التلوث �كذا سمي��ا بيد الفنان دمحم مأمون ال���� .........  �ملاملعانات  يولد 

سة و مسؤول�ن   يلمعون ، ي�يضون ال�وارث سا أيديرسمت  بلدة جعلت  ب�ن 

   .تموت و تقتل أطفال�ا ،و����ون   بلدة  ت��ف

  ثامر بن خالد
 "منيش مصب"ساكن عقارب ومناضل محلة 
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 إ���� حركة رمز�ة �عمد الشاب ص��ي بن نص��   

زرع ن�تة فوق نافورة  �غرق الشارع  بمياه الصرف 

مصدر روائح تؤرق مجمعا  أصبحتالص��  ال�� 

جانب رائحة مصب النفايات  إ��س�انيا ب�املھ 

امل��لية ومصبات املصا�ع العشوائية  تل��ا   �� 

صفحة فا�سبوكية تجمع  إ�شاءمرحلة موالية  

مان�ش #رغم اختالف�ا يتمخض ع��ا قروب   �راء

 أومصب  حراك لم �ع��ف بالتوج�ات السياسية 

 ���تماعية، حراك �ان من ا��ميع و الفوارق �ج

�نوف يد التلوث ومظا�ره تلك الروائح الكر��ة ال�� �غتصب ا��ميع عدوه الوح

عند الصباح �س�يقظ  .�ستفز الس�ان �ل ليلة وا��ناجر  تخنق الصغار والكبار و 

 .الذاكرة أفقد��ما��ميع و�ان �سبة الغازات ال�� است�شقو�ا  ليال 

 الطرق واألساليب االحتجاجية 
نظرا لقلة الو�� بخطورة املوقف 

 ا��لية،وعدم ا�تمام السلط 

 تأكيد�عد  والوطنية خاصةا���و�ة 

تقر�ر ا���� املتنقل التا�ع لو�الة 

�ناك غازات  أنحماية ا��يط 

�ش�ل خطرا ع�� الس�ان مثل   ك��ي�يد  وال��تجاوزت ال�سبة املسموح ��ا 

�ل  و�شابكوجب املوقف التصعيد است. ).أو سلفيد ال�يدروج�ن(ال�يدروج�ن 

خرج  .الفو���دون ا��وض ��  �ن�باهو جلب  أواللتوعية املواطن  والطاقاتالفنون 

كسرت الصمت ع�� يد التوأم شكري الشارع مباشرة و �ان الصدمة ال��  إ��املسرح 

وأطباء متجول�ن    أك���نسامي البحري �� مش�د تمثي�� لشباب يحتضر و�ا�ع و 
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املسارح  �ان فيھ  أنواعمش�د جمع �ل 

�ساء،   شباب، ك�ول، شيوخ  �بطال

مللكة جمال  أز�اءعرض ... أطفالو 

بن سلطانة  أية ��سةصفاقس 

والفنانة ال�شكيلية عايدة الكشو  �� 

  بؤر التلوث، مش�د خرج عن املألوف

 أنرغم  الفعلردة  أ�ميةطورة الوضع و سانده العديد من املواطن�ن الذين يدر�ون خ

الوراء ال �ع��ف  إ��الثورات نجد قوة ا��ذب  مندد  ك�ل�ستفاقة �انت ب�ن مؤ�د و 

تجد�م ب�ن مشكك، مشوه،  الضيقة،مبادئ �م�ا الوحيد املصا��  أوبأخالقيات 

لكن فات �وان وصلت الرسالة متأخرة حيث حصدت  ائن للقضيةخ، مستفز و �اذب

 إعادةلذلك استوجب املش�د  تذك�� الناس و . �س�ب التلوث �رواحمن جديد �عض 

استعمال و  أسبابھع عرض فلم وثائقي  ل�ل مظا�ر التلوث و د ممن جدي �ش�الطرح 

 .�� كرة القدم �عادةتقنية 

مرحلة  إ�� وال���يص انتقلنا�عد تجميع املعلومات 

املقاومة الفعلية تم رفع قضية �� الغرض بناءا ع�� حق 

�ان القضاء  أو إلمضاءات تم تجميع 45   دستوري الفصل 

 �عالم�انت السلطة الرا�عة و  �ثناء�� . ال��يھ �و الفيصل

يجاري املستجدات  يرافق الضغط الشع�� و�ان سقوط 

ية للتلوث س�با �� تفاعل السلطة ا��ل أخرى ��ية 

وتحملھ للمسؤولية ��  استصدار  قرار �غلق فوري 

للمصب القاتل واملصبات العشوائية وجلب خ��اء ��ا��ة 

  .التلوث وأسبابھ

نتائج �عت�� ايجابية لكن يبقى التجا�ل ا���وي والوط��  

  أملع�� . لعل�ا ال تن�ن�� للبالد التو�سية أوو�ان �ذه املنطقة ال حق ل�ا �� ا��ياة 
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حق ا��ياة و وجوب  أ�م�ايذ واستفاقة ا��تمع املد�ي ووعيھ با��قوق و التنف

 أرواحاع�� املباغتھ لعلھ يحصد  �ر�ابوكما اعتاد  لألسف�� �نتظار   .فت�اك�اا

يبقى النضال متواصال رغم ال�شو�ھ و�دعاءات الفاشلة وال�اذبة و محاولة  أخرى 

كمجموعة حراك مان�ش مصب  إننا إال ر�وب  �حزاب و �ن��از��ن ع�� �حداث،

بل  أفرادوال�� لم �عد حكرا ع�� 

فكرة يؤمن ��ا �ل مواطن  أصبحت

واع و�ل مسؤول نظيف و�ل فرد 

ياة  قبل �ولو�ة �� حق ا�� أنيفقھ 

بال�سبة ملن �عت���ا قوى . ش�� أي

مضادة �� فقط رقصة الديك 

البي��  �ر�ابم�ان لعل ا��رب ع��  أوبالقضية غ�� مشروط بزمان  فإيماننااملذبوح 

   .الرسالة وصلت وانطلق القطار الذي لن يقف أبدا أنتتواصل ألجيال امل�م 

غ��  أونوا ��ية التلوث بصفة مباشر روح أبناء و بنات عڤارب الذين �ا إ�� ��داء

و البصري و الرق�� و ل��معيات  السم�� �عالممباشرة، شكر خاص ل�ل وسائل 

�انت لنا خ��  ال��املنظمات و املنتدى التو���� ل��قوق �قتصادية و �جتماعية و 

   .سند و دفع معنوي ��ا��ة حمالت ال�شو�ھ

 
           # مانیش مصب      
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 ا اوع ا ق  

ق ا مى اد  وا  
  

لم تكن املسالة البي�ية يوما رغم أ�مي��ا أولو�ة قصوى تتطلب عمال معمقا و تب�يا 

بي�ية أساس�ا املصا��ة مع ا��يط حيث لطاملا اعت��ت مسالة ثانو�ة ��  لسياسة

ا��طاب الرس�� للسلطة و �� برامج�ا �� الوقت الذي تن��ك فيھ الب�ئة بصفة كب��ة و 

لعل الشوا�د ال�� تأت�نا من منطقة ا��وض املنج�� ومن واليات قا�س وصفاقس  

باره جر�مة دولة �� لوث الذي ير�� إ�� اعتامل�ست�� خ�� دليل ع�� ��م التالق��وان و و 

  .الطبيعةحق ��سان و 

 ��سانمرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق  ندافع ع��ا ال�� مقار�ة العدالة البي�ية إن  

عامة و�ا��قوق �قتصادية و�جتماعية خاصة وال�� تصنف ضمن ا��يل الثالث 

من حقوق ��سان �ا��ق �� املاء الصا�� للشراب وحق الع�ش �� ب�ئة سليمة وا��ق 

�� ال��ة وا��ق �� التنمية املستدامة و�� محور نضاالتنا بما أ��ا  �عت�� شرطا 

ماعية وتمثل ر�انات للديمقراطية الناشئة  لضمان الكرامة والعدالة �جت أساسيا

  . وللسيادة الوطنية 

و�� �� مجمل�ا حقوق مضمنة �� دستور البالد التو�سية يجب أن ت�ون محور ا�تمام 

   .�يئة التنمية املستديمة وحقوق �جيال القادمة

املسألة  إبراز�� �ذا �طار �س�� املنتدى من خالل مشروع العدالة البي�ية ع�� 

البي�ية كقضية �ستوجب التعبئة ع�� نطاق واسع للدفاع عن حقوق املواطن�ن 

  . وحقوق �جيال القادمة
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، عمل  ع�� دعم ا��ر�ات البي�ية ن ���يص موضو��  للوضعية البي�يةوانطالقا م

وتأييد مطال��ا كما طالب باح��ام القوان�ن من خالل التفاعل مع  ال�يا�ل الرسمية  

ديم البدائل وا��لول الكفيلة بتجاوز �ش�االت البي�ية دون إغفال كما عمل ع�� تق

  دور التقا��� �� صورة تواصل �ن��ا�ات 

من عديد  �جتماعية وانطالقا��قوق �قتصادية و عليھ فان املنتدى التو���� لو 

  :أن املعطيات �عت�� 

  الوضع البي�� ا��ا�� �و ن�يجة ملنوال تنموي ال �ع�� أي ا�تمام للتأث��ات البي�ية و

لالستغالل املفرط لل��وات الطبيعية  معت��ا ا��يط مجرد فضاء الستغالل ال��وات  

 دون التفك�� �� حقوق �جيال القادمة 

  شا�ل أخرى التلوث ع�� املستوى ا���� وا�� م إ��يؤدي منوال التنمية ا��ا��

�االحتباس ا��راري وخسارة التنوع البيولو�� إضافة إ�� عديد �ش�االت مثل 

 ا��رمان من املاء الصا�� للشراب جراء تلو��ا 

    غياب العدالة البي�ية ع�� مستوى �نتفاع با��دمات �ساسية �ال��ود باملياه

 .الصا��ة للشراب والتط���  و التحكم �� النفايات

  جتماعية ال تتحقق دون عدالة بي�ية العدالة� 

�ذه املالحظات �عت�� املنتدى التو���� ل��قوق �قتصادية انطالقا من 

  : و�جتماعية أن

  و نحن مسؤولون ع�� الدفاع .حماية ال��وات الطبيعية وا��افظة عل��ا ضرور�ة

 ع��ا ب�ل الوسائل املتاحة 
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 العمل ع�� ملف العدالة البي�ية �� دعم ا��ر�ات �جتماعية البي�ية  �ولو�ة ��

ال�� تندد بتعرض فئة من املواطن�ن دون أخرى ��لفات التلوث وا��اطر البي�ية 

 ).املياه ع�� وجھ ا��صوص(ول��رمان من املوارد الطبيعية 

 ملساءلة إذا عالقة املنتدى بال�يا�ل الرسمية  ت�ب�� ع�� ا��وار والتواصل وا

 اقتضت الضرورة ذلك 

  دعوة امل�س�ب�ن �� التلوث إ�� وضع حد ل�ذه �ن��ا�ات  و ا��رائم البي�ية و

 البحث عن البدائل و الوسائل الكفيلة بذلك و تحت مراقبة الدولة 

  توف�� مواطن الشغل ال يتضارب مع حماية ا��يط بل بالعكس، تدم�� ا��يط

إ�� �لفتھ  إضافةفقدان مواطن الشغل  إ��والبعيد يؤدي ع�� املدى املتوسط 

 .�جتماعية البا�ضة أصال

  حماية ا��ق �� الع�ش �� ب�ئة سليمة �� مسؤولية جماعية �ستوجب حشد

جميع القوى و التقاء جميع الكفاءات خاصة م��ا منظمات ا��تمع املد�ي ع�� قاعدة 

و تق�قر�ا �� نتاج طبي�� ��يارات املبدأ الذي نتقاسمھ جميعا و �� أن دمار الب�ئة 

 تنمو�ة مرتبطة بخيارات سياسية فاشلة 

  حماية ا��قوق البي�ية ع�� أسس  إ��من الضروري �نفتاح ع�� املبادرات الرامية

 ا��وار والديمقراطية 

  ية و تطبيق�ا العمل  ع�� تحقيق ا��وكمة البي�ية ع�� انفتاح املؤسسات الرسم

 )اح��ام القوان�ن و�ح�ام القضائية(��ام�ا  للقوان�ن  احملعاي�� الشفافية و 

  :عدالة البي�ية سيعمل املنتدى ع��، و من اجل تحقيق البناء ع�� ما تقدم

  متا�عة والتعر�ف بمطالب ا��ر�ات �جتماعية البي�ية و العمل لقاء ومرافقة و

 ع�� �شر�ا
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  مع منظمات ا��تمع املد�ي ال�ش�يك ب�ن ا��ر�ات �جتماعية البي�ية فيما بي��ا و

 للعمل والنضال املش��ك

  التفاعل مع املؤسسات لتحف���ا بالقيام بأعمال البحث القادرة ع�� التقليل من

�نزال العقو�ات تكثيف املراقبة و �سبة التلوث و من اجل اح��ام املعاي�� املعمول ��ا و 

�� صورة وجود تجاوزات و�نفتاح ع�� محيط�ا خاصة فيما يتعلق بحق النفاذ 

 للمعلومة 

 مساءلة  املؤسسات حول أ�شط��ا وتحديد مسؤوليا��ا 

  القيام  �عملية بحث تتضمن ���يصا حول املشا�ل البي�ية ا��لية وا���و�ة

ن شأ��ا الدفع نحو التعبئة و�عز�ز والوطنية باالعتماد ع�� ا����ة املواطنية ال�� م

  .��شطة التحس�سية والتوعو�ة

  ا����ات العلمية ا��ايدة عند الضرورة �� حال عدم تفاعل  إ��ال��وء

 ما استوجبت البحوث ذلك إذا أواملؤسسات العمومية أو غياب املعلومات الدقيقة 

  املتعلقة ال�شر�عية ومستجدات السياسات  �صداراتالعمل ع�� متا�عة

 .بالشأن البي�� �� تو�س والعمل ع�� تفعيل�ا

  القضاء �� حال استمرت �ن��ا�ات البي�ية ومرافقة ودعم ممث��  إ��ال��وء

 . ا��ر�ات �جتماعية البي�ية �� حال تجر�م أ�شط��م
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 ا ذ إا  ا  

ا  ن وما اإ   
 

  

ان�شر الفساد وسلبت ا��قوق وا��ر�ات  وا�عدمت الثقة ب�ن الدولة 

نقطة تحول خاصة للمجتمع التو����  2011واملواطن �� الع�د السابق ف�انت سنة 

ل�س��د حر�تھ وحقوقھ كما �ان للمجتمع املد�ي  مثل منظمة أنا يقظ و بوصلة 

اطن�ن من ا��صول وجمعيات أخرى دور �ام من أجل املطالبة بضرورة تمك�ن املو 

ع�� املعلومات واتخاذ التداب�� الكفيلة ملمارس��م  ل��ق �� النفاذ للمعلومة ومن أجل 

من  19ال�� ت�ي��ا مجموعة من املواثيق الدولية مثل املادة  ��ساناح��ام حقوق 

من �عالن العال��  19الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية واملادة 

و�شمل �ذا ا��ق حر�تھ �� . ل�ل إ�سان حق �� حر�ة التعب��" �سان���قوق 

التماس مختلف ضروب املعلومات و�ف�ار وتلق��ا ونقل�ا إ�� آخر�ن دونما اعتبار 

ل��دود، سواء ع�� ش�ل مكتوب أو مطبوع أو �� قالب ف�� أو بأية وسيلة أخرى 

" ال�� تنص ع�� اتفاقية �مم املتحدة مل�افحة الفسادمن  10، كذلك املادة "يختار�ا

العمومية بضرورة تمك�ن املواطن�ن من ا��صول  �داراتوال��  ألزمت " إبالغ الناس 

ملمارسة حقوق�م وذلك من أجل �عز�ز الشفافية  �جراءاتات وت�سيط ع�� املعلوم

  .العمومية ومحار�ة الفساد �دارات�� 

الذي يتعلق بالنفاذ إ��  2011ماي  26املؤرخ �� 2011لسنة  41فجاء املرسوم  عـــــــــدد

الذي  ��32 فصلھ   2014الوثائق �دار�ة لل�يا�ل العمومية، وتاله الدستور التو���� 

" .تضمن ا��ق �� �عالم وا��ق �� النفاذ إ�� املعلومة"ينص ع�� أن الدولة 

م و�عمل وفق " 15والفصل 
ّ
نظ

ُ
�دارة العمومية �� خدمة املواطن والصا�� العام، ت

  منيارة اربي
 منسقة جهوية ملشروع العدالة البيئية بالقريوان 
 



  La justice environnementale..   
 Un combat continu 

 

26 
 

  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

مبادئ ا��ياد واملساواة واستمرار�ة املرفق العام، ووفق قواعد الشفافية وال��ا�ة 

  "والنجاعة واملساءلة

الذي   2016مارس   24املؤرخ ��  2016لسنة  22القانون �سا��� عدد ب أردفثم 

الذي يتعلق با��ق �� النفاذ  2016مارس  11صادق عليھ مجلس نواب الشعب يوم 

إ�� املعلومة  و�ضمن حق �ل ��ص �� النفاذ إ�� الوثائق �دار�ة وال�يا�ل العمومية 

ف�انت  من أ�م أ�دافھ ا��صول ع�� املعلومة و�عز�ز مبدأي الشفافية واملساءلة، 

اصة فيما يتعلق بالتصرف �� املرفق العام كذلك  تحس�ن جودة املرفق العمومي وخ

قة �� ال�يا�ل ا��اضعة ألح�ام �ذا القانون ودعم مشاركة العموم �� وضع 
ّ
ودعم الث

واحتوى . السياسات العمومية ومتا�عة تنفيذ�ا وتقييم�ا  و��� دعم البحث العل��

 .فصال 61القانون ع�� 

مطلب النفاذ إلى المعلومةإجراءات تقديم   

  إ�� املعلومةالنفاذ  كيفية: 

من دستور ا��م�ور�ة  32والفصل  2016لسنة  22 من القانون عدد 1وفقا للفصل 

يمكن ألي ��ص طبي�� أو معنوي طلب النفاذ إ�� املعلومة،  2014التو�سية لسنة 

  : و�تم تقديم مطلب النفاذ إ�� املعلومة بطر�قت�ن

طبقا ألح�ام و  كتا�ي من طرف طالب املعلومة ع�� ورق عاديتحر�ر مطلب  -

 يتضمنيجب أن   2016لسنة  22من القانون �سا��� عدد  12و 10الفصل�ن 

التنصيصات  الوجو�ية التالية �سم واللقب والعنوان بال�سبة ل��ص املطلب  

 الطبي�� وال�سمية �جتماعية واملقر لل��ص املعنوي باإلضافة التوضيحات

 .املتعلقة باملعلومة املطلو�ة وال�ي�ل املع��

أو عن طر�ق �عم�� مطبوعة إدار�ة قابلة للتحميل و�ستغالل موضوعة ع�� ذمة  -

 .العموم
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،مع العلم أن 

و�ذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عل��ا أعاله، يقوم العون امل�لف 

خمسة عشر 
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�طالع ع�� معلومة ع�� ع�ن امل�ان، ا��صول 

،مع العلم أن ) أو ا��صول ع�� مقتطفات من املعلومة

و�ذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عل��ا أعاله، يقوم العون امل�لف 

خمسة عشر  اذ كتابيا بذلك �� أجل ال يتجاوز 

 
 

 مطلب النفاذ إ�� املعلومة

�طالع ع�� معلومة ع�� ع�ن امل�ان، ا��صول (املعلومة 

أو ا��صول ع�� مقتطفات من املعلومة

  .بت��ير مطلبھ 

و�ذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عل��ا أعاله، يقوم العون امل�لف 

اذ كتابيا بذلك �� أجل ال يتجاوز بالنفاذ إ�� املعلومة بإعالم طالب النف

  .ار�خ توصلھ باملطلب

  ..العدالة البيئية  
ا�عركة متواصلة  
    
      

مطلب النفاذ إ�� املعلومة

املعلومة  إ��مع تحديد كيفية النفاذ 

أو ا��صول ع�� مقتطفات من املعلومة ع�� ���ة ورقية أو الك��ونية

بت��ير مطلبھ   طالب النفاذ غ�� ملزم

و�ذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عل��ا أعاله، يقوم العون امل�لف 

بالنفاذ إ�� املعلومة بإعالم طالب النف

ار�خ توصلھ باملطلبمن ت

العدالة البيئية
  
  
  

مع تحديد كيفية النفاذ 

ع�� ���ة ورقية أو الك��ونية

طالب النفاذ غ�� ملزم

و�ذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عل��ا أعاله، يقوم العون امل�لف 

بالنفاذ إ�� املعلومة بإعالم طالب النف

من ت)يوما15 (يوما 
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  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

يمكن إيداع املطلب مباشرة لدى مكتب الضبط مقابل وصل �سلم وجو�ا �� الغرض 

س أو ال��يد �لك��و�ي، مع أو عن طر�ق ال��يد مضمون الوصول أو عن الفاك

   .باملوضوع، مع �عالم بالبلوغ" طلب نفاذ ملعلومة "ع��  التنصيص

 است�ناءات حق النفاذ إ�� املعلومة: 

ال يمكن رفض طلب النفاذ إ�� املعلومة إال إذا �ان ذلك يؤدي إ�� ا��اق ضرر باألمن 

العام أو بالدفاع الوط�� أو بالعالقات الدولية فيما يتصل ��ما أو بحقوق الغ�� �� 

ال �شمل النفاذ أيضا .  حماية حياتھ ا��اصة و معطياتھ ال��صية و ملكيتھ الفكر�ة

تعلقة ��و�ة ���اص الذين قدموا معلومات ��دف �بالغ إ�� املعلومة البيانات امل

  . عن تجاوزات أو حاالت فساد

  املعاليم املستوجبة للنفاذ إ�� املعلومة: 

ھ إذا �ان توف�� املعلومة مّجانية املعلومة بصفة  إ��ل�ّل ��ص ا��ق �� الّنفاذ 
ّ
غ�� أن

يقت��� جملة من املصار�ف يتم إعالم صاحب املطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل 

و ال يتم �سليم  ال�ي�ل املع�� تحمل�اع�� أن ال يتجاوز ذلك املصار�ف ا��قيقية ال�� 

  .دفع ذلك املقابل دالوثائق املطلو�ة إال عند �سليم ما يفي

:النفاذ إلى المعلومةآجال الردّ على مطلب   

من تار�خ  يوما) 20(عشر�ن يتم الرّد ع�� مطلب النفاذ إ�� املعلومة �� أجل أقصاه 

من القانون  22إ�� غاية  14ھ، وفقا للفصول التوصل باملطلب أو من تار�خ ت��يح

  .2016لسنة 22عـــــدد

 

تأث�� ع�� حياة ��ص أو ع�� حر�تھ، يمكن  املعلومةإذا �ان لطلب النفاذ إ�� 

وذلك بما ي��ك أثرا كتابيا و بصفة فور�ة ا��رص ع�� الرّد بالتقليص �� �جال 
ال ��48 أجل ال يتجاوز 

ّ
 .ساعة من تار�خ تقديم املطلب و يكون الرفض معل

48 
 ساعة
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  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

  

  نإجراءات التظلم والطع

م لدى يمكن لطالب الّنفاذ إ�� املعلومة عند رفض ال�ي�ل املع�� ملطلبھ
ّ
، التظل

وذلك بتقديم مطلب التظلم عن طر�ق مطبوعة يمكن � رئ�س ال�ي�ل املع�

الواب لل�ي�ل  أو  تحر�ر مطلب ع�� ورقة عادي ثم يقع إيجاد�ا ع�� املوقع 

إيداعھ مباشرة لدى مكتب الضبط مقابل وصل �سلم وجو�ا �� الغرض أو عن 

  .طر�ق ال��يد مضمون الوصول أو عن الفاكس أو ال��يد �لك��و�ي

ق طلب النفاذ باالطالع ع�� ع�ن امل�ان يكون الرّد 
ّ
عشرة �� أجل أقصاه إذا �عل

 من تار�خ التوصل باملطلب أو من تار�خ ت��يحھ يوما )10(

�جال يمكن التمديد ��  معلومات ع�� عدةأو �طالع إذا �علق �مر با��صول 

 النفاذ أيام مع إعالم طالب )10( �عشرة املذكورة

 +10  
 أیام

10 
 أیام

ذي تّم إيداع 
ّ
ر املعلومة موضوع املطلب لدى �ي�ل غ�� ال�ي�ل ال

ّ
�� صورة توف

ف بالنفاذ إعالم طالب النفاذ �عدم 
ّ
مطلب النفاذ لديھ، يتعّ�ن ع�� امل�ل

 ��، وذلك �� أجل أقصاه خمسة�ختصاص أو بإحالة مطلبھ ع�� ال�ي�ل املع

 .أيام من تار�خ توصلھ باملطلب) 5(

05 
 أیام
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عند يمكن لطالب النفاذ 

م لدى رئ�س ال�ي�ل املع�� �� أجل 
ّ
رفضھ القرار املتخذ بخصوص مطلبھ، التظل

و�تعّ�ن ع�� رئ�س ال�ي�ل الرّد �� 

أيام من تار�خ 

ت�� عدم رد رئ�س ال�ي�ل املع�ّ� خالل �ذا �جل، رفضا 

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة �� قرار ال�ي�ل املع�� لدى �يئة 

م 
ّ
يمكن لطالب النفاذ إ�� املعلومة �� حالة رفض مطلب التظل

أيام من تار�خ توّصلھ 
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يمكن لطالب النفاذ  2016

م لدى رئ�س ال�ي�ل املع�� �� أجل 
ّ
رفضھ القرار املتخذ بخصوص مطلبھ، التظل

و�تعّ�ن ع�� رئ�س ال�ي�ل الرّد �� 

أيام من تار�خ ) 10(أقرب �جال املمكنة ع�� أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشرة 

ت�� عدم رد رئ�س ال�ي�ل املع�ّ� خالل �ذا �جل، رفضا 

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة �� قرار ال�ي�ل املع�� لدى �يئة 

م 
ّ
يمكن لطالب النفاذ إ�� املعلومة �� حالة رفض مطلب التظل

أيام من تار�خ توّصلھ ) 10(من قبل رئ�س ال�ي�ل أو عند عدم رّده خالل أجل عشرة 

 
 

لم
َّ
  مطلب التظ

2016لسنة  22من قانون أسا��� عدد

م لدى رئ�س ال�ي�ل املع�� �� أجل 
ّ
رفضھ القرار املتخذ بخصوص مطلبھ، التظل

و�تعّ�ن ع�� رئ�س ال�ي�ل الرّد �� . يوما ال�� ت�� �عالم بالقرار

أقرب �جال املمكنة ع�� أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشرة 

ت�� عدم رد رئ�س ال�ي�ل املع�ّ� خالل �ذا �جل، رفضا 

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة �� قرار ال�ي�ل املع�� لدى �يئة 

م 
ّ
يمكن لطالب النفاذ إ�� املعلومة �� حالة رفض مطلب التظل

من قبل رئ�س ال�ي�ل أو عند عدم رّده خالل أجل عشرة 

  ..العدالة البيئية  
ا�عركة متواصلة  
    
      

من قانون أسا��� عدد 29وحسب  الفصل 

م لدى رئ�س ال�ي�ل املع�� �� أجل 
ّ
رفضھ القرار املتخذ بخصوص مطلبھ، التظل

يوما ال�� ت�� �عالم بالقرار) 20(أقصاه العشر�ن 

أقرب �جال املمكنة ع�� أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشرة 

م
ّ
ت�� عدم رد رئ�س ال�ي�ل املع�ّ� خالل �ذا �جل، رفضا و�ع. إيداع مطلب التظل

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة �� قرار ال�ي�ل املع�� لدى �يئة 

  .النفاذ إ�� املعلومة

م انھ  30
ّ
يمكن لطالب النفاذ إ�� املعلومة �� حالة رفض مطلب التظل

من قبل رئ�س ال�ي�ل أو عند عدم رّده خالل أجل عشرة 

العدالة البيئية
  
  
  

  

وحسب  الفصل 

م لدى رئ�س ال�ي�ل املع�� �� أجل 
ّ
رفضھ القرار املتخذ بخصوص مطلبھ، التظل

أقصاه العشر�ن 

أقرب �جال املمكنة ع�� أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عشرة 

م
ّ
إيداع مطلب التظل

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة �� قرار ال�ي�ل املع�� لدى �يئة   .ضمنّيا

النفاذ إ�� املعلومة

30و�ب�ن الفصل 

من قبل رئ�س ال�ي�ل أو عند عدم رّده خالل أجل عشرة 
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ا�عركة متواصلة  
    
      

باملطلب أن يطعن �� �ذا القرار لدى �يئة النفاذ إ�� املعلومة وذلك خالل أجل ال 

الصادر عن رئ�س ال�ي�ل إليھ  يوما من تار�خ بلوغ قرار الرفض) 20(يتجاوز العشر�ن 

  .أو من تار�خ الرفض الضم��

وت�ّت ال�يئة �� الدعوى �� أقرب �جال املمكنة ع�� أن ال يتجاوز ذلك أجال  -

يوما من تار�خ توّصل�ا بمطلب الطعن و��ون قرار�ا ) 45(أقصاه خمسة وأر�عون 

  .ملزما لل�ي�ل املع��

عن �� قرار �يئة النفاذ إ�� املعلومة يمكن لطالب النفاذ أو لل�ي�ل املع�� الط -

 .يوما من تار�خ �عالم بھ) 30(است�نافيا أمام ا��كمة �دار�ة، �� أجل الثالث�ن 

 

تجربة المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 
إطار البحث عن المعلومة ومن أجل  واالجتماعية في

   الهياكل المعنية الضغط علي

تطبيقا  ل�ذا القانون الذي �عت�� من أ�م نجاحات ونضاالت ا��تمع املد�ي، قام 

املنتدى التو���� ل��قوق �قتصادية و�جتماعية ب�ل من فروعھ و�� إطار مشروع 

، بتوجية العديد من املطالب �� النفاذ 2018العدالة البي�ية الذي انطلق منذ مارس 

  . إ�� املعلومة

 تظلم، تمت  �نمطلب1مطالب �� نفاذ للمعلومة و 8بتوجيھ  قام فرع الق��وان

لم تتم مطلب�ن و  ع��ما �عد التظلم  �جابةم��ا مطلب�ن تمت  مطالب 6ع��  �جابة

 . امع�� �جابة

  : املعنية ال�� تم توجيھ املطالب إل��ا �م  �داراتأما بخصوص 

ضمن القائمة   5ال�� تصنف �� املرتبة   الو�الة الوطنية ��ماية ا��يط -

النفاذ "حسب تقر�ر منظمة أنا يقظ �� تقر�ر�ا ) تفاعال �قلو�� �دارات (السوداء 
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 4حيث قمنا بتقديم " 2018إ�� املعلومة ب�ن القانون وتحديات التطبيق، تو�س 

ول عدم مطالب تمت �جابة فقط ع�� مطلب�ن، كما الحظنا عند تقّدمنا باملطلب � 

معرفة املوظف�ن ��ذا القانون ورفض�م لتلقي املطلب إال بإذن من املدير لذلك حاولنا 

من ج�تنا �تصال باملسؤول �� عديد املناسبات من أجل ا��صول ع�� املعلومة إال 

كذلك الحظنا عدم . أننا نجد ��ر�ا وا��ا من �جابة  أو مدنا بمعلومات منقوصة

واجب �شر وتحي�ن املعلومة ع�� موقع الواب ا��اص بال�ي�ل ��  7و 6اح��ام للفصل 

املذ�ور فال نجد اي إشارة بخصوص �ذا القانون وكيفية النفاذ إليھ أو ح�� 

  . من القانون  32ما جاء بھ الفصل  فقبخصوص امل�لف بالنفاذ ا�� املعلومة و 

م الشركة التو�سية الستغالل وتوز�ع املياه إقليالثانية ��  �دارة -

عنھ �عد فوات �جال  �جابةتم تقديم مطلب واحد وتم   )الصوناد(الق��وان

عن املطلب  �جابةحق ��  أيل�ست لھ  �قليمالقانونية  وذلك حسب ما علمنا أن 

 . عنھ �جابةالعامة من أجل  �دارةتم توجيھ املطلب إ�� 

تقديم مطلب واحد لم تقع : املندو�ية ا���و�ة للتنمية الفالحية بوالية الق��وان -

القانونية ألنھ تم �شر جميع املعلومات ال��  �جراءاتعنھ و لم نقم بمواصلة  �جابة

 .ب للمندو�يةانبحث ع��ا �� موقع الو 

تقديم مطلب من أجل ا��صول ع�� عدد املدارس  املندو�ية ا���و�ة للتعليم -

ياه حيث تمت �جابة عنھ �� الغ�� مرتبطة بالشركة الوطنية الستغالل وتوز�ع امل

 .�جال القانونية

تقديم مطلب حول ) :الستاغ(  الشركة التو�سية للك�ر�اء والغاز إقليم الق��وان -

عنھ فقمنا بتقديم مطلب تظلم نظرا  �جابةمديونية ا��معيات املائية لم تتم 

لضرورة حصولنا ع�� املعلومة وقبل اس�نفاذ أجل مطلب التظلم قمنا باالتصال 

أن �ذا القانون  لتمكي�نا من املعلومات حيث أكد لنا �ذا �خ�� �قليمباملسؤول �� 

 . أنھ املطلب �ول الذي يتلقاه �قليمو  �دارةمازال مج�وال صلب 
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  تقدم بثالثة مطالب بخصوص �نقطاع املتكرر للماء : ض املنج��فرع ا��و

الصا�� للشراب بالرديف و تم التوجيھ املطالب إ�� �ل من الشركة التو�سية 

الستغالل و توز�ع املياه �� انتظار الرد  كما تم توجيھ مطلب من أجل وثيقة السياسة 

ملطلب برغم تصدر�ا املرتبة البي�ية من شركة فسفاط قفصة ال�� لم تقم بالرد ع�� ا

عن مطالب نفاذ إ��  �جابةتفاعل ��  �ك���� �دارات (ضمن القائمة البيضاء  4

 . أنا يقظحسب تقر�ر منظمة ) املعلومة 

من أجل ا��صول ع�� دراسة التأث��ات ع�� ا��يط  مجمع الكيما�ي لل ومطلب أخر 

  .بخصوص ترك�� وحدة ثانية

  .لم يقم فرع ا��وض املنج�� بالتظلم �نو��� حد 

 

  الخاتمة
تمكنا من خالل�ا ا��روج   ب�ل من والية الق��وان وقفصة  �عد خوض �ذه التجر�ة 

ا���و�ة  كذلك  �داراتأ�م�ا عدم تطبيق �ذا القانون �� أغلب    : �عدة است�تاجات

 �داراتمما يؤدي إ�� غياب املعلومة  ��  املعلومة  إ��عدم وجود م�لف بالنفاذ 

من القانون  32أو أن �ذا القانون ال يزال مج�وال و�و ما يخالف الفصل ا���و�ة 

�ذا  ألح�اميجب ع�� �ل  �ي�ل خاضع " الذي ينص ع��   2016لسنة  22أسا���  

القانون �عي�ن م�لف بالنفاذ للمعلومة ونائب لھ وذلك بمقت��� مقرر يصدر �� 

  ." غرض، يتضمن أ�م البيانات ال�� �عرف ��و���ما ورتب��ما وخط��ما الوظيفيةال

واجب �شر املعلومة ��  22عدد  �سا���كذلك تطبيق الباب الثا�ي من القانون  

  .بمبادرة من ال�ي�ل املع��

أيضا عدم معرفة املوظف�ن خاصة الذين ل�م عالقة مباشرة مع املواطن�ن بقانون 

نفاذ إ�� املعلومة �املوظف�ن �� مكتب الضبط فقد �انت �� تجر�ة باملندو�ية ا���و�ة 
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لل��ة بالق��وان مع أعوان مكتب الضبط حيث رفضت قبول املطلب إال بموافقة 

  .الرئ�س املص��ة

� �عض �دارات حيث نجد أحيانا صعو�ة �� ا��صول ع�� كذلك مش�ل املركز�ة �

�دارات لغ���ا �� واليات أخرى وعدم استقاللي��ا �� أخذ  إحدىاملعلومة نظرا لتبعية 

القرار أو ح�� �� تطبيق �عض القوان�ن و خ�� دليل ع�� ذلك �و إقليم شركة 

لنظر  لإلدارة الشركة �ستغالل وتوز�ع املياه بالق��وان حيث أ��ا دايما �عود با

  .ول�س ل�ا ا��ق �� اتخاذ القرارات بمدينة سوسة أو باإلدارة العامة بتو�س 

ع�� ضوء تجر�ة فروع  املنتدي التو���� ل��قوق �قتصادية و�جتماعية �ست�تج �� 

عند  �دارات�ناك نوع من اك�ساب معرفة ��ذا القانون  داخل   إن �حيان�عض 

كما أن املشا�ل ال�� تم ذكر�ا أعاله �س�ب تأخ��ا �� ا��صول ع�� تقديم املطالب، 

و�عادة الطلب والتظلم ساعد �� ا��صول ع��  و�صراراملعلومة لكن قوة التواصل 

أغلب املعلومات ومع ذلك فإن ا��صول ع��  املعلومات �� �جال القانو�ي حسب 

 ��عنھ  �جابةتم  ��13 مطلب واحد ع( القانون يبقى �ست�ناء ول�س القاعدة 

  ).�جال القانونية

، ع�� الرغم من الصعو�ات ال�� تواج��ا عدة  ةإ�� املعلوم نفاذيظل تطو�ر قانون ال

 للغاية �� إرساء سيادة القانون والشفافية
ً
 �اما

ً
ا��تمع من    يتطلب. إدارات ، عنصرا

ومراقبتھ املستمرة لتحس�ن تطبيق �ذا القانون و�شر املعلومات  ھاملد�ي استخدام

 .�� القاعدة العامة ول�س �ست�ناء
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  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      
 :المراجع 

يتعلق بالنفاذ إ�� الوثائق  2011ماي  26مؤرخ ��  2011لسنة  41مرسوم عدد 

 ،�دار�ة لل�يا�ل العمومية

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-41-du----jort-

2011-039__2011039000412  

املتعلق با��ق ��  2016 مارس �24 املؤرخ � 2016لسنة  22عدد  �سا��� القانون 

 ،النفاذ إ�� املعلومة

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2016221.pdf  

  2018، لسنة  التطبيقالنفاذ إ�� املعلومة ب�ن القانون وتحديات  IWatch،تقر�ر 

 ملنظمة 

https://www.iwatch.tn/ar/article/623 

 ،اتفاقية �مم املتحدة مل�افحة الفساد

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50024_A.pdf  

 ، �عالن العال�� ��قوق ��سان

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf  

  ،الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  
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  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هت اوا 
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  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
            

م  ا :ؤ بو ط  
 

  

  

ا��قوق �ساسية لإل�سان و�و �عد شرطا أساسيا املاء الصا�� للشراب �و حق من 

لتحقيق العدالة �جتماعية و�قتصادية وال��ية ل�ل مواطن وقد جاءت العديد 

 .من املواثيق واملعا�دات الدولية من أجل ضمان �ذا ا��ق

أقيم مؤتمر الرائد املع�� باملاء تحت إشراف �مم املتحدة بمار�ھ  1977ففي سنة  

ل��ميع ا��ق �� ا��صول ع�� املاء الصا��  إن�رجنت�ن ، الذي شدد ع�� ديلبالتا، 

  . 1992و تم تأكيد�ا �� مؤتمر قمة �رض سنة  �ساسيةللشراب لتلبية حاجيا��م 

كما أن ��نة �مم املتحدة ل��قوق �قتصادية و�جتماعية والثقافية أقرت ع�� أن 

تخدام ال����� وامل���� حق أسا��� من ا��صول ع�� كميات �افية من املاء لالس

  . ا��قوق ��سان مكفول ل��ميع

بال�سبة ل��م�ور�ة التو�سية ال�� أمضت ع�� �ذه املعا�دات و ع�� ميثاق حقوق 

��سان وذلك من أجل ضمان كرامة املواطن التو���� و لتعز�ز ذلك و�عد الثورة �� 

من الدستور التو���� ، إال انھ  44حيث تم إقرار ا��ق �� املاء �� الفصل  2014سنة 

عدالة اجتماعية كما أن �ناك  سنوات من إقرار �ذا ا��ق فإن �ناك ال �5عد مرور 

السياسية �� تحقيق العدالة �جتماعية كما أن �ناك سوء  �رادةان��ا�ات وغياب 

عا تصرف �� املوارد املائية و ان�شار الفساد وغياب ا��وكمة املائية و�ذا �ان داف

�حتجاجات �� أغلب الواليات خاصة بوال�ي الق��وان  أساسيا �� انطالق شرارة

وقفصة وطالب ا��تجون بحق�م �� املاء الصا�� للشراب رافض�ن ل�ذه الوضعية 

  .�6ان �ناك تواصل مباشر مع املنتدى �� الواليت�ن كما.

                                                            
بوالیة قفصة  وفي شھر  18حركة إحتجاجیة بوالیة القیروان بخصوص الماء والكھرباء و 49تم رصد  2019في صیف  6

  ت یرتفع العدد بالوالیتین حسب المرصد االجتماعي التونسيجوان وجویلیة وأو

  منيارة اربي
  منسقة جهوية ملشروع العدالة 

 البيئية بالقريوان 
 

  رابح بن عثمان
  جهوية ملشروع العدالة  منسق

 البيئية بقفصة 
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املواطن باملاء الصا�� للشراب  و�ما الشركة 

 %98التو�سية لالستالل وتوز�ع املياه الذي ي�ون تدخل�ا �� املناطق العمرانية ب�سبة 

، أما بال�سبة للمنظومة 

صا��ة ملياه 

كما بلغ عدد 

حيث يقطعون مسافات طو�لة ل��صول ع�� 

،أيضا  �ناك �نقطاعات املتكررة للماء الصا�� للشراب تصل �� �عض 

عن املناطق وذلك �عود إ�� عدة مشا�ل �� 

ل�ذه  ةرغم �ل �ذا فمازالت السلطة تبحث عن حلول ترقيعي

فقط بلعب دور الوسيط ب�ن 

  .ديون ال

  
مستمرة ف��ا ولم 

�ستطع إيجاد حلول جذر�ة لإلش�اليات و�قي دور�ا متمثل �� لعب دور الوسيط ب�ن 
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املواطن باملاء الصا�� للشراب  و�ما الشركة 

التو�سية لالستالل وتوز�ع املياه الذي ي�ون تدخل�ا �� املناطق العمرانية ب�سبة 

، أما بال�سبة للمنظومة %35أما �� املناطق الداخلية أو الوسط ر�في ضعيف ب�سبة 

صا��ة ملياه  جمعية مائية 

كما بلغ عدد  %50بلغت �سبة تدخل�ا �� الوسط الر�في ب�سبة 

حيث يقطعون مسافات طو�لة ل��صول ع�� 

،أيضا  �ناك �نقطاعات املتكررة للماء الصا�� للشراب تصل �� �عض 

عن املناطق وذلك �عود إ�� عدة مشا�ل �� 

رغم �ل �ذا فمازالت السلطة تبحث عن حلول ترقيعي

فقط بلعب دور الوسيط ب�ن 

الا��معيات املائية والشركة التو�سية للك�ر�اء والغاز وذلك من أجل خالص 

  
مستمرة ف��ا ولم  تمن فشل �ذه املنظومة منذ ال�سعينات  إال أن الدولة مازال

�ستطع إيجاد حلول جذر�ة لإلش�اليات و�قي دور�ا متمثل �� لعب دور الوسيط ب�ن 

                                                           
kairouan.agrinet.tn/?page_id=349-http://www.crda  

نسبة تزوید بالماء الصالح للشراب بالوسط الریفي 

 
 

  المشاكل المائية بالقيروان 
املواطن باملاء الصا�� للشراب  و�ما الشركة يوجد �� والية منظمت�ن ل��و�د 

التو�سية لالستالل وتوز�ع املياه الذي ي�ون تدخل�ا �� املناطق العمرانية ب�سبة 

أما �� املناطق الداخلية أو الوسط ر�في ضعيف ب�سبة 

 154حيث بلغ عدد�ا 

بلغت �سبة تدخل�ا �� الوسط الر�في ب�سبة 

حيث يقطعون مسافات طو�لة ل��صول ع�� (ألف مواطن

،أيضا  �ناك �نقطاعات املتكررة للماء الصا�� للشراب تصل �� �عض 

عن املناطق وذلك �عود إ�� عدة مشا�ل ��  أش�ر أو أك�� واملاء منقطع

رغم �ل �ذا فمازالت السلطة تبحث عن حلول ترقيعي

فقط بلعب دور الوسيط ب�ن  واكتفتال�� اتخذ��ا منذ ال�سعينات  

ا��معيات املائية والشركة التو�سية للك�ر�اء والغاز وذلك من أجل خالص 

من فشل �ذه املنظومة منذ ال�سعينات  إال أن الدولة مازال

�ستطع إيجاد حلول جذر�ة لإلش�اليات و�قي دور�ا متمثل �� لعب دور الوسيط ب�ن 

                    
kairouan.agrinet.tn/?page_id=349

GDA
51%

Pas d'accès à 
l'eau
18%

نسبة تزوید بالماء الصالح للشراب بالوسط الریفي 

  ..العدالة البيئية  
ا�عركة متواصلة  
    
      

المشاكل المائية بالقيروان 
يوجد �� والية منظمت�ن ل��و�د 

التو�سية لالستالل وتوز�ع املياه الذي ي�ون تدخل�ا �� املناطق العمرانية ب�سبة 

أما �� املناطق الداخلية أو الوسط ر�في ضعيف ب�سبة 

حيث بلغ عدد�ا  الثانية ف�� ا��معيات املائية

بلغت �سبة تدخل�ا �� الوسط الر�في ب�سبة 

ألف مواطن 60املواطن�ن غ�� مزود 

،أيضا  �ناك �نقطاعات املتكررة للماء الصا�� للشراب تصل �� �عض 

أش�ر أو أك�� واملاء منقطع

رغم �ل �ذا فمازالت السلطة تبحث عن حلول ترقيعي �ناملنظومت

ال�� اتخذ��ا منذ ال�سعينات  

ا��معيات املائية والشركة التو�سية للك�ر�اء والغاز وذلك من أجل خالص 

من فشل �ذه املنظومة منذ ال�سعينات  إال أن الدولة مازال

�ستطع إيجاد حلول جذر�ة لإلش�اليات و�قي دور�ا متمثل �� لعب دور الوسيط ب�ن 

kairouan.agrinet.tn/?page_id=349معلومات من �دارة ا���و�ة للفالحة بالق��وان 

SONEDE
31%

نسبة تزوید بالماء الصالح للشراب بالوسط الریفي 

العدالة البيئية
  
  
  

المشاكل المائية بالقيروان 
يوجد �� والية منظمت�ن ل��و�د 

التو�سية لالستالل وتوز�ع املياه الذي ي�ون تدخل�ا �� املناطق العمرانية ب�سبة 

أما �� املناطق الداخلية أو الوسط ر�في ضعيف ب�سبة  

الثانية ف�� ا��معيات املائية

بلغت �سبة تدخل�ا �� الوسط الر�في ب�سبة الشراب وكما 

املواطن�ن غ�� مزود 

،أيضا  �ناك �نقطاعات املتكررة للماء الصا�� للشراب تصل �� �عض 7)املاء

أش�ر أو أك�� واملاء منقطع 6 �إ� �حيان

املنظومت �ات�ن

ال�� اتخذ��ا منذ ال�سعينات   �س��اتيجية

ا��معيات املائية والشركة التو�سية للك�ر�اء والغاز وذلك من أجل خالص 

من فشل �ذه املنظومة منذ ال�سعينات  إال أن الدولة مازال برغم

�ستطع إيجاد حلول جذر�ة لإلش�اليات و�قي دور�ا متمثل �� لعب دور الوسيط ب�ن 

معلومات من �دارة ا���و�ة للفالحة بالق��وان  7
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  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

ا��معيات املائية والشركة التو�سية للك�ر�اء والغاز من أجل جدولة  ديون 

  .ا��معيات

 أن لف�م �ذه املش�لة، يجب علين
ً
عن تزو�د املناطق  �ول املسؤول  أن �علما أوال

�� الواقع  ، و�� عموًما جمعيات غ�� منتخبة�� ا��معيات املائية �� الق��وان  الر�فية

م�م��م الرئ�سية �� ضمان �ذه ا��دمة بالتعاون مع املندو�ية ا���و�ة للتنمية ، 

ورفض  �ذه ا��معيات مسؤو�� تصرفعدم كفاءة وسوء  فإنومع ذلك، . الفالحية

الستاغ  و�التا��  لفائدةإ�� تراكم الديون  املواطن�ن  أدى  قبل �عضدفع الفوات�� من 

  .وانقطاع املاء عن امل�ساكن�نانقطاع التيار الك�ر�ا�ي  

  

 للمطالبة بالماء  أرقام حول الحركات االجتماعية
 الصالح للشراب 

 

�وان بلغـــــــت عـــــــدد ا��ر�ـــــــات �حتجاجيـــــــة بخصـــــــوص املـــــــاء الصـــــــا�� للشـــــــراب �ــــــ� الق�ـــــــ

إ�ــــــــ� غايــــــــة شــــــــ�ر مــــــــاي مــــــــن  2018احتجاجــــــــا منــــــــذ شــــــــ�ر أفر�ــــــــل مــــــــن ســــــــنة  88فقــــــــط 

مـــــــــن حيـــــــــث عـــــــــدد ا��ر�ـــــــــات   �و�ـــــــــ�واحتلـــــــــت معتمديـــــــــة حفـــــــــوز املرتبـــــــــة  2019ســـــــــنة 

حـــــــــــــراك ومعتمديـــــــــــــة  17حـــــــــــــراك وتال��ـــــــــــــا الق�ـــــــــــــ�وان ا��نو�يـــــــــــــة ب �26حتجاجيـــــــــــــة ب

فاحتل��ـــــــــــــــا معتمديـــــــــــــــة الســـــــــــــــ�يخة  �خ�ـــــــــــــــ�ةحـــــــــــــــراك أمـــــــــــــــا املراتـــــــــــــــب  12ب  الشـــــــــــــــ�يكة 

أحتجاجـــــــات �ـــــــ� حـــــــ�ن احتجـــــــاج واحـــــــد ب�ـــــــل مـــــــن معتمديـــــــة الشـــــــراردة 3و�و��لـــــــة ب 

 8.هللا والق��وان الشمالية ونصر

                                                            
-https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2018ا��ر�طة  8

2019_335690?fbclid=IwAR1olmFzkbicmjFW2FlJmfBRCYcRuPlu4LBmMacRorEBcpeWcSx5LAVvoSo#9/35.6751/10

.1953  
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خر�طة ا��ر�ات �جتماعية بخصوص املاء الصا��  للشراب بوالية الق��وان ب�ن ش�ر أفر�ل 

أوت  مــــــــن  �ــــــــل ســــــــنة  

 نخفضوأيضــــــــــــا �ــــــــــــ� شــــــــــــ�ر رمضــــــــــــان الــــــــــــذي ي�ــــــــــــ�امن مــــــــــــع فصــــــــــــل الصــــــــــــيف ب�نمــــــــــــا تــــــــــــ

و ذلــــــــــك مــــــــــن أجــــــــــل  املطالبــــــــــة باملــــــــــاء 

منظومــــــــــــة 

غيــــــــــاب ميــــــــــاه الشــــــــــرب �ســــــــــ�ب ديــــــــــون 

ال�ــــــــــــ� بلغــــــــــــت مليــــــــــــار ونصــــــــــــف  لفائــــــــــــدة الشــــــــــــركة التو�ســــــــــــية للك�ر�ـــــــــــــاء 

أشـــــــــــــ�ر  6

وجـــــــــــــود و  

و�عـــــــود ذلـــــــك إ�ـــــــ�  

غيـــــــــــاب ا��وكمـــــــــــة داخـــــــــــل ا��معيـــــــــــات كـــــــــــذلك غيـــــــــــاب دور املراقبـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة 

                                        
تم الحصول على المعلومة عن طریق مطلب النفاذ 

La justice environnementale..  
 Un combat continu 

خر�طة ا��ر�ات �جتماعية بخصوص املاء الصا��  للشراب بوالية الق��وان ب�ن ش�ر أفر�ل 

أوت  مــــــــن  �ــــــــل ســــــــنة  و  جو�ليــــــــة

وأيضــــــــــــا �ــــــــــــ� شــــــــــــ�ر رمضــــــــــــان الــــــــــــذي ي�ــــــــــــ�امن مــــــــــــع فصــــــــــــل الصــــــــــــيف ب�نمــــــــــــا تــــــــــــ

و ذلــــــــــك مــــــــــن أجــــــــــل  املطالبــــــــــة باملــــــــــاء 

منظومــــــــــــة  مــــــــــــن �حتجاجــــــــــــات �انــــــــــــت ضــــــــــــد

غيــــــــــاب ميــــــــــاه الشــــــــــرب �ســــــــــ�ب ديــــــــــون 

ال�ــــــــــــ� بلغــــــــــــت مليــــــــــــار ونصــــــــــــف  لفائــــــــــــدة الشــــــــــــركة التو�ســــــــــــية للك�ر�ـــــــــــــاء 

6مـــــــــــــن  ك�ـــــــــــــ�ألاســـــــــــــتمرار�ة انقطـــــــــــــاع امليـــــــــــــاه ملـــــــــــــدة طو�لـــــــــــــة تصـــــــــــــل 

 الصـــــــــــــيانةم دالقنـــــــــــــوات امليـــــــــــــاه و 

و�عـــــــود ذلـــــــك إ�ـــــــ�   .تجا�ـــــــل الســـــــلطات ا���و�ـــــــة وا��ليـــــــة

غيـــــــــــاب ا��وكمـــــــــــة داخـــــــــــل ا��معيـــــــــــات كـــــــــــذلك غيـــــــــــاب دور املراقبـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة 

                                                           
تم الحصول على المعلومة عن طریق مطلب النفاذ 
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  2019و ش�ر ماي  2018

جو�ليــــــــةخــــــــالل شــــــــ�ري �جتماعيــــــــة ذرو��ــــــــا 

وأيضــــــــــــا �ــــــــــــ� شــــــــــــ�ر رمضــــــــــــان الــــــــــــذي ي�ــــــــــــ�امن مــــــــــــع فصــــــــــــل الصــــــــــــيف ب�نمــــــــــــا تــــــــــــ

و ذلــــــــــك مــــــــــن أجــــــــــل  املطالبــــــــــة باملــــــــــاء  خــــــــــالل فصــــــــــل الشــــــــــتاء

مــــــــــــن �حتجاجــــــــــــات �انــــــــــــت ضــــــــــــد  73%

غيــــــــــاب ميــــــــــاه الشــــــــــرب �ســــــــــ�ب ديــــــــــون : �ــــــــــ�  �ســــــــــباب

ال�ــــــــــــ� بلغــــــــــــت مليــــــــــــار ونصــــــــــــف  لفائــــــــــــدة الشــــــــــــركة التو�ســــــــــــية للك�ر�ـــــــــــــاء 

اســـــــــــــتمرار�ة انقطـــــــــــــاع امليـــــــــــــاه ملـــــــــــــدة طو�لـــــــــــــة تصـــــــــــــل 

القنـــــــــــــوات امليـــــــــــــاه و  وا��ـــــــــــــ�اء

تجا�ـــــــل الســـــــلطات ا���و�ـــــــة وا��ليـــــــة

غيـــــــــــاب ا��وكمـــــــــــة داخـــــــــــل ا��معيـــــــــــات كـــــــــــذلك غيـــــــــــاب دور املراقبـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة 

                    
تم الحصول على المعلومة عن طریق مطلب النفاذ (د   1469765.113

  ..العدالة البيئية  
ا�عركة متواصلة  
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2018

�جتماعيــــــــة ذرو��ــــــــا  ا��ر�ــــــــات

وأيضــــــــــــا �ــــــــــــ� شــــــــــــ�ر رمضــــــــــــان الــــــــــــذي ي�ــــــــــــ�امن مــــــــــــع فصــــــــــــل الصــــــــــــيف ب�نمــــــــــــا تــــــــــــ

خــــــــــالل فصــــــــــل الشــــــــــتاء ا��ر�ــــــــــات �حتجاجيــــــــــة

  .الصا�� للشراب

73 ومــــــــــــن امل�ــــــــــــم أيضــــــــــــا أن نــــــــــــذكر أن

�ســــــــــبابا��معيــــــــــات املائيــــــــــة  مــــــــــن أ�ــــــــــم 

ال�ــــــــــــ� بلغــــــــــــت مليــــــــــــار ونصــــــــــــف  لفائــــــــــــدة الشــــــــــــركة التو�ســــــــــــية للك�ر�ـــــــــــــاء 

اســـــــــــــتمرار�ة انقطـــــــــــــاع امليـــــــــــــاه ملـــــــــــــدة طو�لـــــــــــــة تصـــــــــــــل 

وا��ـــــــــــــ�اء اضـــــــــــــطرابات �ـــــــــــــ� توز�ـــــــــــــع  امليـــــــــــــاه

تجا�ـــــــل الســـــــلطات ا���و�ـــــــة وا��ليـــــــةو  يـــــــاهاملصـــــــعو�ات �ـــــــ� توز�ـــــــع 

غيـــــــــــاب ا��وكمـــــــــــة داخـــــــــــل ا��معيـــــــــــات كـــــــــــذلك غيـــــــــــاب دور املراقبـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة 

1469765.113الدیون الجمعیات لفائدة الستاغ بالضبط 

العدالة البيئية
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ا��ر�ــــــــات �شــــــــ�د 

وأيضــــــــــــا �ــــــــــــ� شــــــــــــ�ر رمضــــــــــــان الــــــــــــذي ي�ــــــــــــ�امن مــــــــــــع فصــــــــــــل الصــــــــــــيف ب�نمــــــــــــا تــــــــــــ

ا��ر�ــــــــــات �حتجاجيــــــــــة

الصا�� للشراب

ومــــــــــــن امل�ــــــــــــم أيضــــــــــــا أن نــــــــــــذكر أن 

ا��معيــــــــــات املائيــــــــــة  مــــــــــن أ�ــــــــــم 

ال�ــــــــــــ� بلغــــــــــــت مليــــــــــــار ونصــــــــــــف  لفائــــــــــــدة الشــــــــــــركة التو�ســــــــــــية للك�ر�ـــــــــــــاء   ا��معيــــــــــــات

اســـــــــــــتمرار�ة انقطـــــــــــــاع امليـــــــــــــاه ملـــــــــــــدة طو�لـــــــــــــة تصـــــــــــــل و  9والغـــــــــــــاز

اضـــــــــــــطرابات �ـــــــــــــ� توز�ـــــــــــــع  امليـــــــــــــاهو 

صـــــــعو�ات �ـــــــ� توز�ـــــــع 

غيـــــــــــاب ا��وكمـــــــــــة داخـــــــــــل ا��معيـــــــــــات كـــــــــــذلك غيـــــــــــاب دور املراقبـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة 

  . املالية 

الدیون الجمعیات لفائدة الستاغ بالضبط 9
  )إلى المعلومة 
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أمـــــــا �حتجاجـــــــات ضـــــــد الشـــــــركة التو�ســـــــية لالســـــــتغالل وتوز�ـــــــع امليـــــــاه  بلغـــــــت �ســـــــبة 

ل العاجـــــــــــــل إلصـــــــــــــالح قنـــــــــــــوات امليـــــــــــــاه ال�ـــــــــــــ� عـــــــــــــدم التـــــــــــــدخو�عـــــــــــــود ذلـــــــــــــك إ�ـــــــــــــ�  % 18

ضـــــــــــعف �ســـــــــــبة تـــــــــــدفق امليـــــــــــاه خاصـــــــــــة �ـــــــــــ� و  ا�عكســـــــــــت ســـــــــــلبا ع�ـــــــــــ� الوضـــــــــــع البي�ـــــــــــ�

انقطــــــــــاع امليــــــــــاه الشــــــــــرب دون و اضــــــــــطرابات �ــــــــــ� توز�ــــــــــع امليــــــــــاه و الق�ــــــــــ�وان ا��نو�يــــــــــة 

  .إعالم مسبق

  
�ان مجرد تنديد ع�� وسائل �تصال  �و��اختلفت طر�قة �حتجاجات ففي املرحلة 

لتتصاعد إ�� ��ز معدات الشركة التو�سية الستغالل وتوز�ع املياه كما حصل �� 

منطقة ا��ضراء من  أ�ا��( من قبل ��ا�� الق��وان ا��نو�ية و��ز سيارة الصوناد

��م وذلك لتضرر منازل�م  وما �س�ب �� عزل��م و�ان مطل) معتمدية الق��وان ا��نو�ية

 10.إصالح العطب إلرجاع السيارة

  

                                                            
10

https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/3871914/  
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  المواطن يريد والسلطة تفعل ما تريد 

الديمقراطية وا��وكمة املياه �عتمد باألساس  ع�� عدة مبادئ م��ا الشفافية 

وال�شاركية �� أخذ القرار وال�� أعتمد��ا مؤسسات الدولة وعملت ع�� �شر�ا إال أ��ا 

املبادئ �غيب تماما عند الشروع �� قيام �ذه . �� الواقع �ناك ممارسات عكس ذلك

بمشار�ع بخصوص املاء الصا�� للشراب و خ�� دليل ع�� ذلك املشار�ع املعطلة منذ 

سنوات كمشروع تزو�د جنوب الوالية باملاء الصا�� للشراب ع�� مستوى  4 بما يقار 

 2011مشروع معطل منذ سنة ) أوالد عاشور والفتح والقطيط��ة(معتمدية بو��لة 

الرا�س الذين لم �شمل�م �ذا املشروع رغم مرروه ع�� قر���م  �س�ب معارضة أ�ا��

من معتمدية الش�يكة " الكرمة " مع العلم أ��م �عانون العطش و أيضا مشروع تزو�د

�س�ب  سنوات و�و مشروع تا�ع للصوناد 3من  أك��منذ   �شغالحيث توقفت 

أين يوجد  الب�� التا�ع للشركة والذي اش��ط أن يتم �شغيل ابنھ ��   �رضصاحب 

  .�شغال الصوناد مقابل السماح ل�م بإتمام

تو�سية لالستغالل وتوز�ع املياه الر�ط عن طر�ق الشركة ال كما أن �ناك من يفضل

رافضا ل��معيات املائية ال�� ش�دت الفشل �� العديد من املرات ،�� املقابل �ناك 

رفض من السلط ا���و�ة ال�� تقوم ب�سلط ا��معيات املائية بالقوة ع�� املواطن�ن 

ان التا�ع لعمادة ا��زاز�ة من معتمدية الق��و" الرماض�ية"و�ذا ما يحصل �� منطقة 

من �حتجاج أمام الوالية ال��  ةا��نو�ية ال�� ش�دت عديدة  من ا��ر�ات �حتجاجي

الرابطة ب�ن  12إ�� قطع الطر�ق الوطنية عــــــدد  �و��لم �ستمع إ�� مطال��م �� املرحلة 

الق��وان وسوسة من أجل املطالبة بر�ط�م بالشركة التو�سية الستغالل وتوز�ع املياه 

إذا تم إدراج�م ضمن شبكة الصوناد  " ا��نباز"ا بخالص ديون ا��معية وكما �ع�دو 

رافض�ن مطلب  إال أن املندو�ية ا���و�ة للفالحة تمسكت  بحق�ا �� �ذا املشروع

كذلك إقليم الشركة التو�سية لالستغالل وتوز�ع املياه  رفضت �علة أ��ا  ��ا��
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. إدارة ج�و�ة للشركة �� الوالية سلطة تنفذيھ وال �ستطيع أخذ  قرار �� ظل غياب 

  11.و�قى �ذا امللف ع�� حالھ و�قي املواطن ي��ود بطر�قة عشوائية

�� �ذا �طار قام املنتدى بت�بع  و مساندة املطلب املشروع أل�ا�� ا��زاز�ة  حيث قام  

 إ��خالل�ا توجيھ الدعوة  وتم 2019مارس  29بورشة العمل ال�� ا�عقدت بتار�خ 

. م �ستجب ل�ذه الدعوةحل جذري  إال أن الصوناد ل إيجادمن أجل  طراف� جميع 

 ل�ذا قام املنتدى بخطوة أخرى و�و �عبث مراسلة إ�� مدير �قليم الصوناد

بالق��وان لتحديد موعد للنقاش �� �ذا املوضوع لكنھ رفض ا��ديث عن إش�الية 

ا��زاز�ة بتعلة أنھ ل�س صاحب القرار و أنھ قام  �عدت جلسات من قبل دون  أ�ا��

  .ن�يجة تذكر

بمراسلة  2019أفر�ل  22لذلك قمنا بتار�خ 

،وز�ر الفالحة، "سم�� بالطيب"السيد 

لنحيطھ علما باملوضوع ومن أجل التدخل 

ولتطبيق العدالة  �ش�ال الفض �ذ

ع��  �جتماعية أل�ا�� ا��زاز�ة وحصول�م

حق�م �� املاء الصا�� للشراب عن طر�ق 

 �خ��الصوناد إال أننا لم نتلقى رد من �ذا 

  .�نإ�� حد 

  

قاموا  أما بمعتمدية حفوز خاصة  أ�ا�� البحارنية وواد ا��يط ومناطق أخرى الذين

تزود  ال�� التا�عة للصوناد الفانةغلق  إ���عديد الوقفات �حتجاجية وعمدوا 

واملطالبة بحق�م �� املاء  املعتمدية كحركة تصعيدية للمطالبة بالعدالة �جتماعية

                                                            
11

https://www.facebook.com/233012453493683/videos/2329525650411995/  

 رسالة إ�� وز�ر الفالحة
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بكميات �افية ل��ميع وذلك بال��فيع �� �سبة التدفق  وطالبوا   12الصا�� لشراب

بر�ط�م بالصوناد رافض�ن ا��معيات �� املقابل �ناك مشار�ع و إدراج جمعيات �� 

ا�تمام إلرادة  أييالء إع�� عدم  لو�ذا ما يد" الدرع"مدية مثل مشروع املعت

 .املواطن�ن

 أظ�رت حيث تنفيذ املشار�ع ، فإ��ا ال تل�� تطلعات الس�ان لو تم و�التا�� ، ح��

ا��معيات املائية عيو��ا جميع املناطق من الوالية  وزادت �� رغبة املواطن ��  منظومة

و�ذا ما طالب بھ املتظا�رون �ا ع��  ا��معيات املائية وتفضيل الصوناد ا��دمات

الدولة وعدم قدر��ا ع�� حل املشا�ل،  من صمتب �ذه املطالب قو�لت.مباشر�ش�ل 

لذا  وجب �غ�� أش�ال �حتجاج  والضغط بطرق أك�� نجاعة سيما وأن املوضوع ذو 

 إ�� املاء  �طفالأ�مية خاصة إذا ما �علق �مر  بمنازل�م أو باملدارس و�حاجة 

  عطاشى المدارس 

 29املؤرخ ��  92بمقت��� القانون عدد أمضت تو�س ع�� اتفاقية حقوق الطفل 

  :تو��� ال��نة بأن تقوم الدولة الطرف بما ي�� حيث 1991نوفم�� لسنة 

إتاحة ا��صول، بمساعدة من مفوضية حقوق ��سان، ع�� املياه النظيفة "

افق ال��ية املالئمة  ا��تمعاتوالغذاء واملأوى �� جميع املناطق و�� جميع  واملر

 والالجئ�ن
ً
  "ا��ليـة �� البلد، بما �� ذلك مجتمعات املشردين داخليا

إال ان �ذه �تفاقيات الدولية والقوان�ن لم تح�� الطفل خاصة �� املؤسسات 

ففي . التعليمية، فقد غاب ا��ق �� مياه  النظيفة و ا��ق �� مرافق ��ية مالئمة

مدرسة  غ�� مرتبطة  313من جملة  ابتدائيةمدرسة  175والية الق��وان يوجد 

  .بالشركة التو�سية لالستغالل وتوز�ع املياه

                                                            
12

https://www.radiosabrafm.net/%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B2-
%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-
%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1/ 
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عن طر�ق ر�ط�م با��معيات املائية ال�� �عا�ي العديد  إما�ذه املدارس يقع تزو�د�ا 

والذي يؤدي إ�� انقطاع املاء عن  )املديونية وغياب ا��وكمة والفساد(�ش�اليةمن 

املواطن�ن وعن املدارس  أو عن الطر�ق بناء خّزانات للمياه  أو ص�ار�ج ت�ون �� أغلب 

  . غ�� ��ية  �حيان

من " ع�ن زانة "عاش تالميذ مدرسة  2019ففي ش�ر ماي من السنة ا��ار�ة  

،  و�الت ) 25مدرسة غ�� مرتبطة بالصوناد من جملة  18يوجد ��ا (معتمدية حفوز 

  12العطش مما جعل�م ي�سولون مياه الشرب من مستعم�� الطر�ق الوطنية عـــدد 

  . للشاحنات الثقيلة غ�� مبال�ن بخطورة الطر�ق الذي �ش�د مرورا كثيفا

مدرسة غ�� مزودة باملاء الصا�� للشراب ،  15أما معتمدية حاجب العيون يوجد ��ا 

وقد تم ���يل حاالت وفات لتالميذ باملدارس �بتدائية  جراء تف��� مرض �ل��اب 

 �طارالكبدي الف��و���  الناتج عن غياب املاء و املرافق ال��ية املالئمة �� �ذا 

�لم وعن معتمدية  25وال�� تبعد ع��ا حوا�� " الفراحتية"نخص بالذكر مدرسة

�لم و كما أ��ا مجاورة ل��معية املائية باملنطقة إال أن املاء منقطع 20نصرهللا حوا�� 

عن املدرسة و�عود ذلك إ�� مديونية ا��معية كما أن املدرسة ال يوجد ��ا خزان للمياه  

لالستعمال اليومي،  أما بخصوص مياه الشرب ي��أ  و �عتمد ع�� ماء املاجل 

عن  كيلوم��اتاصطحاب قوار�ر املاء من منازل�م ال�� تبعد  إ��املعلمون و التالميذ  

أ�سط  إ��إ�� جانب غياب املاء الصا�� للشراب ف�ذه املدرسة تفتقر . املدرسة 

  .للطفل الذي بات م�ددا ل��تھ وحياتھ  �ساسيةمقومات ا��ياة 

أيضا يوجد مدارس غ�� مرتبطة بالشركة التو�سية الستغالل وتوز�ع املياه أو عن 

  .طر�ق ا��معيات املائية ف�ناك مدارس تزود بالص�ار�ج و ��ا خزان للمياه 

من   1981ال�� تأسست منذ سنة "��ش�� ب���� "عاشت مدرسة �خ��ة�� السنوات 

و�ية عديد التحر�ات �جتماعية عمادة ا��مام التا�عة للمعتمدية الق��وان ا��ن
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للمطالبة بتوف�� املاء الصا�� للشراب و�ناء سور ��ماية أبنا��م  من الكالب السائبة 

و�وجد باملدرسة خزان للمياه اليقع تنظيفھ باستمرار، يملؤه  فالح . ومن الزواحف

مارس �لما قام  بري محصول القمح ا��اذي للمدرسة، و لكننا  �علم أنھ خالل  ش�ر 

  . يتوقف ري القمح و�التا�� يتوقف م�� ا��زان 

بمنع أبنا��م  �ولياءقام   ��2017 سنة  

من �لتحاق بمقاعد الدراسة و تم 

معتمد  أنذاك التدخل من قبل

ب�ش�يد سور  و�ع�د  ا��نو�يةالق��وان 

وحفر ب�� سطحية باملدرسة بالت�سيق 

مع املندو�ية ا���و�ة للتنمية الفالحية 

و�حدى ا��معيات لتوف�� املاء الصا�� 

و �عد مرور  2019وتم إم�الھ ملدة أسبوع لتحقيق مطال��م إال أننا �� سنة  للشرب

 كما زارت مؤخرا. ء��� س�ت�ن عن �ذا التع�د  مازالت املدرسة  ع�� حال�ا ولم يتغ��

كذلك تم " �ومبو بو�� باري "املقررة ا��اصة لألمم املتحدة املعنية با��ق �� التعليم 

من قبل وز�ر الفالحة والصيد البحري السيد سم��  ز�ارة املدرسة 2019ماي  31يوم 

بالطيب بحضور وا�� الق��وان و املندوب ا���وي للفالحة ولكن لم يتغ����� ح�� �ن 

خاصة  �دارات�� ظل التعطيالت الب��وقراطية وغياب  ا��وكمة وعدم الت�سيق ب�ن 

�ناك ��ايا  الصوناد،ب�ن املندو�ية ا���و�ة لتعليم واملندو�ية ا���و�ة للفالحة و 

  .و�م عطا��� املدارس 

قام املنتدى فرع الق��وان بوقفة احتجاجية أمام املدرسة  2019ماي  21بتار�خ 

 �عالموالتالميذ و�حضور وسائل  و��ا���بتدائية ��ش�� الب���� مع ا��تمع املد�ي 

صا�� للشراب ��دف �سليط الضوء ع�� عطا��� املدارس واملطالبة بحق�م �� املاء ال

كما قام بمراسلة �ل من مندوب ا���و�ة . ومن أجل تطبيق العدالة �جتماعية

  وقفة احتجاجية أمام مدرسة ��ش�� الب����
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للتعليم و السيد  وا�� الق��وان ملعرفة العراقيل ال�� �عيق تحقيق �ذه املطالب 

  .املشروعة واملطالبة بر�ط�ا �شبكة الصوناد �� أقرب �جال 

 
   مراسلة إ�� السيد الوا��

باملاء الصا��  وزارة الفالحة ل�ا برامج ل��و�د املدارس �بتدائيةمع العلم أن 

املائية أو بناء خزانات دون أن  و يتم ذلك ع�� ر�ط املدارس با��معيات 13للشراب

ا��معيات و عدم صيانة ا��زانات ال�� ال تل��  ن���� مشا�ل  ال�� �عا�ي م��ا �ذه

��دد   �ع�ش �� ب�ئة غ�� سليمة و�بقى التلميذ �و ال��ية بما انھ ،احتياجا��م

ان�شر �� الوسط املدر���  ��تھ خاصة من مرض �ل��اب الكبدي الف��و��� الذي

 .أعالهخاصة �� املدارس املذ�ورة 

ا��قوق �ساسية  وضمان مالئمة�� ظروف اء الدولة توف�� املو�التا��، ع�� مسؤو�� 

 .�عليمية ��ية  وحق�م �� ا��ياةألطفال املدارس وحماية ����م  وحق�م �� ب�ئة 

                                                            
13

http://www.agriculture.tn/?p=12602  
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  في قفصة انقطاع الماء و األزمة التي ال تنتهي
منذ سنوات عديدة و ج�ة قفصة �عا�ي معظلة �نقطاع املتكرر للماء 

الصا�� للشراب والذي لم �ست�ن منھ أي معتمدية حيث ��لت 

 ران�فمثل املو�� السف�� و  بإحيا��ا�نقطاعات �� �ل من قفصة املدينة 

  .والدوا�� و�� النور و�� املصابحية و�� الشباب 

كما تم ���يل�ا �� جل مدن ا��وض املنج�� ع�� غرار  مدين�� الرديف 

واملظيلة وال�� �عا�ي ف��ا ال�� القب�� و�رج الع�ارمة معاناة ك��ى إذ تصل 

  �و ما يجعلنا نطرح السؤال التا��نقطاعات الثالث أيام متواصلة و وت��ة � 

دور للشركة الوطنية الستغالل و توز�ع املياه �� ج�ة قفصة ��ا��ة  أي

أخرى دون إيجاد حلول جذر�ة  �ذه املشا�ل ال�� باتت تتكرر من سنة إ��

  لتبقى مدن قفصة �عا�ي العطش 

 وعود : الشركة التونسية الستغالل وتوزيع المياه
  كبيرة و حصيلة هزيلة 

دث عن إش�الية انقطاع املياه �� ا���ة �و أول ما يلفت �ن�باه عندما نتح إن

التعاطي السل�� مع مطالب امل�ساكن�ن والطر�قة املتخلفة ال�� ت�ت���ا �ذه الشركة 

�� �عامل�ا مع �ضطرابات ال�� تطرأ من ح�ن ألخر فلم �سمع يوما أن شركة الصوناد 

 2019ماي   ��7 بقفصة قامت  باس�باق أزمة و إعالم حرفا��ا وكدليل ع�� ذلك عاينا 

أ�ا�� �� العسالة  تحر�ا وقعت أحداثھ �� مقر �قليم بقفصة والذي قام ع�� إثره
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�غلقھ احتجاجا ع�� �نقطاع املتواصل ولألسف لم يكن التعامل ��  �فرانو�� 

  مستوى �زمة واتخذوا موقف املتفرج كدليل ��ز وغياب آلي شعور باملسؤولية 

�ن انھ لم �عد باإلم�ان الس�وت عن �ذا الوضع امل��دي وقد أكد لنا احد ا��تج

وتحدث بإس�اب عن المباالة الشركة ووجود  �عض مظا�ر الفساد ال�� تنخر�ا وا��م 

صراحة �عض �عوان بالتالعب بالصمامات والتحكم ف��ا وذلك بتوج���ا إلىأحياء 

وج�اء قفصة دون أخرى ل�ستفيد بذلك �عض كبار الفالح�ن وأ��اب املسابح من 

  14و�ل ذلك ع�� حساب �حياء املفقرة 

والغر�ب �� �مر انھ بت�بعنا ل��امج الصوناد ��ا��ة إش�الية انقطاع املاء ل�ذا املوسم 

اجتماعات وال��  التأمت بمقر والية قفصة و�مقر وزارة الفالحة  4 ـ��لنا ما يقارب ال

 وقد �ان موضوع�ا إش�الية املاء �� ج�ة قفصة ولألسف لم تؤد �ذه �جتماعات إ��

  آي ن�يجة تذكر 

  15افر�ل بمقر والية قفصة 4اجتماع  

 10  افر�ل جلسة برئاسة وا�� قفصة والرئ�س املدير العام للشركة الوطنية

غالل وتوز�ع املياه حول ال��ود باملاء الصا�� للشراب واملشار�ع امل��مجة لتجاوز الست

  16مش�ل �نقطاعات
                                                            
14

https://www.minesfm.net/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B0%D9%85%

D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88/ 
15

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzUEKADEIQ9EbDZrYVO9~%3BscJI7fbxQxAZprJKbCytDw3hP5AD1hAXAJ

etTF3wLvSKiGLB94OeTMG~_5dx634oHP~_Qe8w~-~-

.bps.a.2484069004939241&type=1&__xts__[0]=68.ARAyILGyT5olEmetc6skOdpWbtpm8zyEwqdAzYTpVcHVLrqasrP0UcfgPYqQB

1WMMXbOZ7GETGbDQxzd7rk7-

5CMXHExfK7Mi2VDTJf7Ar665AWtMXka3vuWfoyxsUsqZFzkvJYp2pMygLWukM5bpMdYNbjvgPHfbS0UL640eeu-ZM6ttSvB7-

VZn4X_kRvr40LkZBKlMhGRFNnPj9a4NpkCh-

3Cle5y1MyGVbOep_aFOLxanp3oOFiuf4Z689lqIhN4mteGLzdEydT6IPl0hiqBhKb4F_6DX-sPAzJ4yv3mtdaCXw3_RhO-

Zq2_YQme7uhrF8uPX6hpz4wFY-

HDU78YAB3ARNNXUC9VQW6TluMGyXDbNuYmfshuXz90Qoxj6TrrCFXqSs4VgYxdrYL3MD5Ni10xfdf0j7-

eRg0K479yrMXWv4NvaCDaJ1cpIVJTKgJXBdqpxKxdXWahzeFb&__tn__=HH-R 
16https://www.facebook.com/pg/Gouvernorat.De.Gafsa/photos/?tab=album&album_id=2451415198204622 



  La justice environnementale..   
 Un combat continu 

 

50 
 

  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

  لصا�� للشراب ا افر�ل بمقر وزارة الفالحة ملناقشة موضوع املاء  22اجتماع

 بج�ة قفصة و�ستعدادات ��ا��ة �نقطاعات 

  طاراتر مديري بحضو  2019افر�ل  28اجتماع بمقر والية قفصة بتار�خ� 

 17ا���و�ة وال�اتب العام لوالية قفصة 

  
  وا�� ققفصة افر�ل  بوالية قفصة بحضور الرئ�س  املدير العام للصوناد و 10اجتماع 

مسالة ال�سر�ع �� انجاز املشار�ع  إ��  أساساتطرقت �ذه �جتماعات 

���ا بمدينة بمدينة الرديف و���ا بمدينة املظيلة و  آبار 2ال�� تتمثل �� عدد ��مجة و امل

جل أمز�د الت�سيق مع املقاول�ن املتع�دين من  إ��قفصة مع دعوة السلط ا��لية 

التعطيالت ال�� خاصة العراقيل العقار�ة و  آلخرمن ح�ن  حال�� تطر  �ش�االتتجاوز 

  ي�س�ب ��ا عدد من املواطن�ن 

                                                            
17

https://www.facebook.com/pg/Gouvernorat.De.Gafsa/photos/?tab=album&album_id=2482663778413097&__xts__%5B0%5D

=68.ARAQhH0bmZtPkCTU8JvrHrVE7VQZpqW3xmE65IScbVQpudWNmhRbG7QAbS5a24-eq8c_aoYIEz7dvcKE_ECS-

AezC1_ehpts1MJma7ukzALMTx3_GOawxwbKd7uJ0dIYHdAYdilAh9JrEeXb9hBd2BaDsbjPXAw5BZkTTffIRxQq-

7RwE4NmAMawfae3Kdj4NRKr94GmWeaMVJNgTuNm0_Ad5fD97ayfsrJjun-

PhOTOI87YYCpdRKDSeDqCCIPSDrsJoimZUiuRWMTRyZkahvBemlvmtZNi5W7mET_NFh3IfdBJIP7V6IVIbQmcDw6etSItIqle5Zax

uXhFERXjVrUeqA&__tn__=-UC-R 
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 رأستزو�د مدينة قفصة من خالل حفر ب��ين بمنطقة ع�� انھ سيقع  التأكيدقد تم و 

  . ال�اف ومدينة القطار عن طر�ق ب�� م��مجة �� منطقة بوعمران 

العرا�س بب�� من  أماما �� ما يتعلق بمنطقة ا��وض املنج�� سيقع تدعيم مدينة 

و�ال�سبة ملدينة الرديف فقد تمت برمجة ب��ين وادة �� . شركة فسفاط قفصة 

ز�ارة قمنا ��ا �� ش�ر ماي  أثناءو  19"الطرفاية "�� منطقة  أخرى و  18منطقة تبديت

 أنوعود السيد معتمد الرديف لم تكن واقعية باعتباره قدم وعدا  أنالفارط ث�ت لنا 

جوان و�و ما لم يتم فعال  10خل ح�� ا��دمة انطالقا من الب�� ا��ديدة ستد

 أن أ�م�امن  أسبابكال املشروع�ن لن ير�ا النور لعدة  أنوتر��ت قناعة لدينا 

�عطيالت من طرف  إ��املشروع وقعت برمجتھ منذ ثالث سنوات و �� �ل مرة يتعرض 

نونية تث�ت �عض املواطن�ن من مدينة الرديف الذين يدعون بامتالك�م ���� قا

�ذه ا��الة ع�� السلط ا��لية  و��. ال�� تقع ف��ا عملية ا��فر لألرضملكي��م 

ال ���ء يحدث ��  لألسفا��لول املناسبة ولكن  و�يجادتتحرك �سرعة  أنا���و�ة و 

  نتحدث عن غياب ك�� للسلطة �� مدينة الرديف  أن�ذا الصدد و�مكن 

ست �ناك من حلول سوى ال��وء للقضاء انھ ل� أكدالسيد املعتمد بو باتصالنا  

  مدة طو�لة من الزمن  إجراءاتھالذي �ستغرق 

مدينة الرديف �س�ب  إ��عزوف املقاول�ن عن الدخول  إ��العامل الثا�ي ف��جع  أما

بذلك مدينة الرديف  فأصبحتالتعطيالت واملضايقات و�ب��از الذي يتعرضون لھ 

  20"منطقة سوداء" مدينة منفرة للمقاول�ن و طاردة ل�م وتصنف ك

                                                            
 كم 12منطقة تبديت منطقة فالحية ت�بع ادار�ا بلدية الرديف و تبعد ع��ا حوا��  18
 روفة با�مية املائدة املائية ال�� تحتو��اكم و �� مع 4منطقة الطرفاية منطقة تبعد ع�� مدينة الرديف حوا��  19
20

مصطلح المنطقة استنادا إلى النظام السابق وھي تستخدم لإلشارة إلى المناطق التي فیھا احتجاجات وال یتدخلوا   
 فیھا إلنقاذ المتساكنین 
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  ب�� بمنطقة تبديت معطلة �س�ب مشا�ل عقار�ة

  الوضعية ا��الية بمدينة الرديف 

بال�سبة للوضع العام �� مدينة الرديف �ستطيع أن نتحدث عن تحسن طفيف الن 

ليا ح�� ا��دمة �� مو�� ش�ر أوت لكن الب�� امل��مجة �� منطقة تبديت دخلت فع

ث �� ح�ن أن �حتياجات ا��ملية /ل 20 ــبمعدل �� �عت�� ضعيفا حيث قدر ب

  ث /ل 50ـملدينة الرديف تبلغ ال

لتضمن تدفقا  21وتبقى �حياء املرتفعة �� حاجة إ�� تدخل شركة فسفاط قفصة

أخرى للقطع  مستمرا للماء الصا�� للشراب ومن �نا تتأكد ا��اجة امل��ة ��فر أبار

 ��ائيا مع العطش 

أما بال�سبة ملدينة املظيلة فتبقى الوضعية معقدة حيث �عا�ي ��ا�� منذ سنوات من 

�� و اضطرابات متواصلة �� تدفق املاء خاصة �� أحياء مثل برج الع�ارمة وال�� القب

ال�� الغر�ي و�ان من املفروض أن يتم حفر ب�� خاص بمدينة املظيلة إال انھ إ�� يومنا 

  لم يكتمل املشروع 

                                                            
شركة فسفاط قفصة   21  
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و�لقائنا بأحد �شطاء الت�سيقية الوطنية ل��ر�ات �جتماعية السيد بو�كر عكرمي  

 أحياء �ناك العديد من �ش�اليات ال�� تؤثر سلبا ع�� وصول املاء إ�� أنالذي قال 

املظيلة ولعل من أ�م�ا الر�ط العشوا�ي �� القنوات الرئ�سية و�ناك من الفالح�ن من 

  �عمد إ�� سرقة املياه انطالقا من القناة الرئ�سية للقيام �عمليات السقي 

و�عت�� �ذا املثال خ�� دليل ع�� ��ز شركة الصوناد ومن ورا��ا السلط ا��لية 

  فات ال�� تر�� إ�� جرائم وا���و�ة ع�� التصدي ملثل �ذه التصر 

ور�ما ما زاد الط�ن بلة بال�سبة ملدينة املظيلة �و أن املاء الصا�� للشراب يجلب ل�ا 

التا�عة إدار�ا ملدينة القطار و�و تقر�با نفس �ش�ال الذي 22طس من منطقة �ر 

حضره �2017عا�ي منھ مدينة  الرديف ففي اجتماع عقد بمقر بلدية الرديف �� ماي 

حالة ر�ط عشوا�ي  60مسؤولون من شركة الصوناد و الذين تحدثوا عن أك�� من 

ملدينة �ذا من دون وجدت  ع�� القناة الرئ�سية ال�� تمتد من الطرفاية إ�� وسط ا

ذكر حاالت السرقة ال�� توجد داخل �حياء و�� �ذا الصدد من الضروري القيام 

  بحمالت تحس�سية و�حمالت مراقبة ل��د من �ذه الظوا�ر 

شركة فسفاط قفصة بالرديف إن طاقة ��  إقليمو�� نفس السياق أكد لنا مدير 

لكن ما يصل فعليا إ�� املغاسل ث /ل 60ـ�بار اململوكة للشركة تصل إ�� حدود ال

  ث /ل 15 ـث  أي بمعدل ضياع يصل إ�� حدود ال/ل40 ـث و ال/ل 50ـي��اوح ب�ن ال

أن ضعف  و قد ن��نا أثناء تناولنا ل�ذا املوضوع من خطورة استفحال �ذه الظا�رة إال

يا املراقبة و عدم تفعيل العقو�ات �ل�ا عوامل ساعدت �� تنام��ا و باتت إش�اال حقيق

  ��دد السلم ��لية �� املدينة 

                                                            
  كم 14 ظيلةمنطقة تبعد عن مدينة امل 22
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  برامج محطات تحلية المياه مشاريع غير واقعية
  وحلول خاطئة 

إدارة جودة املياه وتحسي��ا با��نوب الغر�ي وال�� تقع ��  قمنا بز�ارة إ�� 2015سنة �� 

مدينة قفصة و�� تا�عة لشركة الصوناد و�سؤال حول املشار�ع ال�� برمجت من اجل 

محطات  2العطش ال�� �عا�ي م��ا ا���ة وقع التأكيد ع�� برمجة عدد حل مش�لة 

وس�ستفيد م��ا  23مليون دينار 167 ـتحلية للمياه ا��وفية ب�لفة جملية قدرت ب

أساسا منطقة ا��وض املنج�� و �ان من املفروض إن تنطلق �شغال مع مو�� سنة 

أن ال��وء  ال بد أن ننوه إ��لكن إ�� حد أالن لم نلمس أي انطالقة للمشروع و  2019

إ�� تحلية املياه �عت�� خيارا م�لفا و�ست��ف كميات م�ولة من الطاقة الك�ر�ائية دون 

أن ن���� �ضرار البي�ية ال�� ت�س�ب ف��ا �ذه ا��طات إذا �عت�� �ذا ا��يار بال�سبة 

�� ا��وكمة إلينا خيارا مغلوطا ألنھ لن يحل املش�ل الن �ش�ال ا��قيقي �و إش�ال 

  والتصرف �� املوارد املائية املتاحة 
  

 الخاتمة 
انطالقا من عملية املتا�عة و الرصد ال�� قام ��ا املنتدى التو���� ل��قوق 

ا��وض املنج�� �ستطيع أن نؤكد والجتماعية بفرعيھ الق��وان و  �قتصادية

املغلوطة و لغياب أنإش�ال العطش �� تو�س �و ن�يجة حتمية ل��يارات السياسية 

أن تجد ا��لول ا��ذر�ة للقطع ��ائيا مع �ذه املعظلة  الرؤ�ة الوا��ة ال�� بإم�ا��ا

  ال�� باتت ت��دد �ل البالد التو�سية 

                                                            
23https://www.webmanagercenter.com/2018/06/23/421406/lapprovisionnement-en-
eau-potable-a-gafsa-garanti-par-lentree-en-exploitation-de-3-puits/ 
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كما إن الشركة التو�سية الستغالل وتوز�ع املياه مطالبة باالنكباب و�سرعة ع�� 

ا��قيقية حول ديو��ا  ائيات�حصإبدال الشبكة امل���ئة وأن تقوم ب�شر �رقام و 

وال�� ��م أساسا كبار املس��لك�ن و�� مطالبة كذلك بالبحث عن التمو�الت الالزمة 

�عو�ض القنوات القديمة ب�ل وقائية للم�شات املائية الك��ى و للقيام �عملية صيانة 

  املناطق و خاصة تلك ال�� �عا�ي العطش منذ سنوات 

 �30سبة ال 2017الرئ�سية حيث قار�ت �� سنة  و�عت�� ضياع املاء من �ش�االت

و ن�يجة 24سنة مضت  25الشبكة و تقادم�ا حيث �عود اغل��ا إ��  �س�ب ا���اء %

فان شركة الصوناد ست�ون مضطرة  % 40ــل�سبة تقادم الشبكة ال�� تقدر ب

كما أن القيام �عملية 25للتخفيض من سرعة الدفق داخل القنوات من اجل حماي��ا 

شاملة �عت�� من �ولو�ات ال�� يجب القيام ��ا كذلك �عا�ي شركة الصوناد  تدقيق

من اخالالت �ي�لية تمس أساسا �ي�ل��ا وا��وكمة و�ستطيع القول من خالل 

متا�عتنا ملوضوع املاء انھ �� ظل الوضعية ا��الية ل�ذه الشركة و �� ظل ما يتوفر من 

  للماء ل�ل املناطق ومن املفارقات أنإم�انيات لن �ستطيع أن تضمن تدفقا متواصال

إ�� ندرة �� �ذه ال��وة و لكنھ راجع إ�� غياب   إش�ال انقطاع املاء ل�س راجعا باألساس

من املاء �� تو�س   % 80ا��وكمة و �دارة العلمية ل�ذا املرفق ا��يوي حيث أن �سبة 

ياحة والصناعة توجھ أساسا للقطاع الفال�� فيما يقسم البا�� ع�� قطاعات الس

واملاء ا��صص للشرب  و�الرغم  من أن تو�س مصنفة ضمن البلدان ال�� �عا�ي من 

ال�� املا�ي و رغم أن التغ��ات املناخية أصبحت واقعا ملموسا  بدا يؤثر ع�� 

التوازنات البي�ية إال انھ ال يمكن ا��ديث باملرة عن ندرة �� مياه الشرب فمثال �� 

 75م��ا  3م م330سدود مع طاقة �عبئة تصل إ�� حدود  3د منطقة الق��وان يوج

 1600ب��ا جديدة و أك�� من  45ب��ا عميقة م��ا  1204م��ا جديدة و  3بحية جبلية 

                                                            
24

 https://www.huffpostmaghreb.com/entry/leau-en-tunisie-entre-penurie-et-mauvaise-
gouvernance-la-crise-continue_mg_5b6381e3e4b0eb29100e59d9 

  2019أوت  �26ثن�ن  presseمقابلة مع ا��ب��ة السيدة روضة قفراج جر�دة  25
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معامل للمياه املعدنية دون ذكر العيون الطبيعية �� الوقت الذي  7ب��ا سطحية و

التحر�ات املطالبة با��ق ���ل فيھ والية الق��وان ال�سبة �ع�� وطنيا ع�� مستوى 

  �� ال��ود باملاء الصا�� للشراب 

وتوجھ ال�سبة �ك�� من �ذه املوارد الطبيعية إ�� املناطق السقو�ة املوجودة بج�ة  

  ساكنا من انقطاع املاء �� والية الق��وان  ��60000 ح�ن �عا�ي أك�� من 26الساحل

قفصة �ستغل املائدة املائية أما بال�سبة ملدن ا��وض املنج�� فان شركة فسفاط 

�� اليوم الواحد وال يتوقف ع��ا  3م 5000بالطرفاية  بطر�قة م�ولة تصل إ�� معدل 

  املاء أبدا ع�� مدار السنة 

  :يمر أساسا ع��انقطاع املاء  معضلةو�� �خ�� يمكن القول أن حل  

  اعتبار ال��ود باملاء الصا�� للشراب حقا دستور�ا ع�� الدولة أن تضمنھ 

  ستماع  جيدا إ�� مشاغل املواطن�ن والعمل ع�� إيجاد ا��لول ا��دية خاصة�

 ألولئك الذين �عانون من انقطاع املاء املتواتر منذ مدة طو�لة 

  نيا البد �ا مكسبا وطاعتبار ز�ع املياه و إعادة �ي�لة الشركة الوطنية الستغالل وتو

ذلك من خالل إعادة ��يئة لضمان خدمة مقبولة و  من ا��فاظ عليھ وتطو�ره

تدعيم  9.627%ـيتجاوز ال الذي الط�� داخل الشركة و أة التالشبكة والرفع من �سب

اللوج�س�ية الالزمة و�عطاؤ�ا ا��ر�ة التامة �� ات ا���و�ة باإلم�انات ال�شر�ة و �دار 

  .املركز إ��وع التصرف دون الرج

  من عمليات توز�ع املياه ودراسة نجاعة �ذا  التث�تفتح ملف ا��امع املائية و

  .النظام املتبع

                                                            
26

�لم 6600:املساحة ( �سبة مياه السدود ب�ن الساحل    
2 

�لم 6712:املساحة (و والية الق��وان )  3مليون م 2.25: و�سبة من مياه سد ن��انة للري :  
2  

 

مليون م 1.6: �سبة من مياه سد ن��انة للري : 
3

(   

  .�ش�� معدل �شراف إ�� �سبة املدير�ن التنفيذي�ن لشركة مقارنة بالعدد �جما�� للموظف�ن. Sonede 2016تقر�ر �شاط   27
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  العمل ع�� خالص الديون املتخلدة بذمة ا��امع املائية لدى الشركة التو�سية

 .للك�ر�اء والغاز و�عو�ض ا��امع املائية بتدخل مباشر للصوناد

 ياسة املائية �� تو�س من خالل مقار�ة �شاركية وال�� العمل ع�� مراجعة الس

من قومي خاصة �� ظل التغ��ات املناخية ال�� أصبحت أتجعل من مسالة املاء مسالة 

وال�� ستقلل من ) ارتفاع درجات ا��رارة وتراجع �سبة ال�ساقطات (تلقي بظالل�ا 

التخفيف من وطأة حيث يتطلب 28 2030مع حلول سنة   %28ارد املتاحة ب�سبة و امل

التغي��ات املناخية تحس�ن التصرف �� املوارد املائية املتاحة من خالل اقتناء 

التقنيات والرجوع إ�� العادات ال�� �ان ي�بع�ا س�ان البالد التو�سية للتأقلم مع 

 )بناء الفسقيات (ال�� املا�ي 

 خارطة فالحية  الفالحة مع �م�انات املائية املتاحة والعمل ع�� إعداد مالئمة

 ت�تعد عن الزراعات ال�� �س��لك كميات م�ولة من املاء 

  العمل ع�� إرساء عدالة مائية ب�ن ا���ات خاصة عند توز�ع مياه الشمال وال��

منطقة خاصة تلك ال�� �عا�ي ا��فاف بصفة دور�ة مثل  أيال يجب إن �س�ث�� م��ا 

  والي�� الق��وان وسيدي بوز�د 

 

   

                                                            
28

 Evaluation de la vulnérabilité, les impacts du changement climatique et des mesures d'adaptation en Tunisie, p.7 

http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/dgeqv/vulnerabilite_adaptation.pdf  
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ت اا وا 
  

 

  النفايات �عت��
ً
   ��دد  الصلبة خطرا

ً
 نظرا

ً
تلوث    ملا �س�بھ من ��سان الب�ئة عموما

يقع إنتاج النفايات �� .   من أرض و�واء وماء  ل�افة العناصر امل�ونة للمحيط

 ا��الت و  املنازل 
ً
التجار�ة واملصا�ع وجميع �ماكن املستغلة من قبل ��سان خاصة

مش�لة التصرف �� النفايات �� العالم  مع ال��ايد املستمر لعدد س�ان العالم و�روز

  . املعاصر

؟ كيف يتم  لكن مع ال��ايد املستمر للنفايات �ل وقع التفك�� �� طر�قة للتخلص م��ا 

  ت�� رحالت النفايات �� العالم؟التعامل مع النفايات؟ وأين ت�

  
 يجب التعرف على المفهوم األساسي للنفايات

ً
    أوال

 ؟  ما هي النفايات   
�ل ما تبقى من استخدام ��سان  أيالنفايات �� جميع املواد ال�� لم �عد ذات نفع 

 إليھ و�� مجمل مخلفات ��شطة ��سانية امل��لية والزراعية 
ً
ولم �عد بحاجة

   .والصناعية و�نتاجية

 النفايات في العالم  
مليار طن حسب أرقام البنك الدو��  2.01يبلغ ��م إنتاج النفايات �� العالم حوا�� 

من البالس�يك % 12من الورق و% 17لعضو�ة ومن املواد ا% 44تنقسم إ��  ��2018 

 29 من ا��ديد% 4من الزجاج و% 5و

                                                            
29 https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-
into-the-future-of-solid-waste-management 

  قعلولمد حم
  جهوية ملشروع العدالة  منسق

 البيئية باملنستري 
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مليون طن �� شرق آسيا وا��يط 

مليون طن �� أورو�ا واسيا الوسطى 

مليون طن �� أمر��ا الالتي�ية والبحر 

مليون طن �� شمال 

  
                                        
30

 https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive
updated-look

وا��يط ال�ادي

La justice environnementale..  
 Un combat continu 

مليون طن �� شرق آسيا وا��يط 

مليون طن �� أورو�ا واسيا الوسطى 

مليون طن �� أمر��ا الالتي�ية والبحر 

مليون طن �� شمال  129مليون طن �� إفر�قيا جنوب ال��راء و

                                                           
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive

look-into-the-future-of-solid

12%

5%
4%

18

شرق آسيا 

وا��يط ال�ادي

جنوب آسيا أورو�ى وآسيا 

الوسطى

473

403

)سنو�ا باملليون طن

 
 

مليون طن �� شرق آسيا وا��يط  473إ��  30وتنقسم كميات النفايات حسب القارات

مليون طن �� أورو�ا واسيا الوسطى  391مليون طن �� جنوب أسيا و

مليون طن �� أمر��ا الالتي�ية والبحر  230مليون طن �� أمر��ا الشمالية و

مليون طن �� إفر�قيا جنوب ال��راء و

                    
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-

solid-waste-management

44%

17%

%

18%

النفایات في العالم

أورو�ى وآسيا 

الوسطى

أمر��ا الشمالية أمر��ا الالتي�ية 

والبحر الكراي��

391

288

سنو�ا باملليون طن(توليد النفايات حسب املنطقة 
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وتنقسم كميات النفايات حسب القارات

مليون طن �� جنوب أسيا و

مليون طن �� أمر��ا الشمالية و

مليون طن �� إفر�قيا جنوب ال��راء و 

  قيا والشرق �وسط

-story/2018/09/20/what
management 

النفایات في العالم

المواد العضویة 

الورق

البالستیك

الزجاج

الحدید

مواد أخرى 

أمر��ا الالتي�ية 

والبحر الكراي��

افر�قيا جنوب 

ال��راء

الشرق �وسط

230
181

129

توليد النفايات حسب املنطقة 

العدالة البيئية
  
  
  

وتنقسم كميات النفايات حسب القارات

مليون طن �� جنوب أسيا و 403ال�ادي و

مليون طن �� أمر��ا الشمالية و 288و

 181ال�ار��� و

قيا والشرق �وسطإفر�

story/2018/09/20/what-a-waste-an-

المواد العضویة 

البالستیك

الزجاج

مواد أخرى 

الشرق �وسط

129
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�� حدود  مليار طن 3.4ترتفع كميات النفايات �� العالم إ��  ومن املتوقع أن

 31.حسب البنك الدو�� 2050
 

  

 ؟ أنواع النفايات 

  :وتنقسم النفايات إ�� عدة أنواع م��ا

 وال�� �عت�� املواد ال�� ال �ش�ل وجود�ا مشكالت بي�ية خط��ة، : النفايات ا��ميدة

 ع�� ��ة ��سانو�مكن 
ً
  .التخلص م��ا بطر�قة آمنة بي�ًيا وال �ش�ل خطرا

 ال�� �شتمل م�ونا��ا ع�� مواد معدنية أو إشعاعية تؤدي إ�� : النفايات ا��طرة ��

وتتولد �ذه النفايات ا��طرة من املواد وا��لفات الصناعية . مشا�ل بي�ية خط��ة

يماو�ة ال�� �ستخدم كمقو�ات �� املواد الك(والكيماو�ة، وا��لفات الزراعية 

 .)الزراعة

 النفايات امل�ونة من مواد معدنية أو زجاجية، وت�تج عن  :النفايات الصلبة ��

النفايات امل��لية والصناعية والزراعية، و�� بحاجة إ�� مئات السن�ن للتحلل، و�ش�ل 

 .تواجد�ا خطًرا بي�ًيا

 ل استخدام املياه �� العمليات �� مواد سائلة تت�ون من خال :النفايات السائلة

لقى �� . الز�وت، ومياه الصرف الص��: وم��ا. الصناعية والزراعية ا��تلفة
ُ
و�� ت

 "�ودية أو البحار"�حواض الطبيعية املتلقية 

 الغازات أو �بخرة الناتجة عن حلقات التص�يع، وال��  :النفايات الغاز�ة ��

ثا�ي : ومن تلك الغازات. ا��اصة باملصا�ع تتصاعد �� ال�واء من خالل املداخن

 .أكسيد الكر�ون، ثا�ي أكسيد الك��يت، ��اسيد الني��وجي�ية

                                                            
31

 https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-
updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management 
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كما �عت�� النفايات الغاز�ة من أ�م العوامل املؤثرة �� التغ�� املنا�� جراء انبعاث 

  .الغازات الدفيئة
 
  

 ؟عوامل كثرة النفايات 

الرئ�سية لك��ة النفايات �� العالم وأيضا   �عت�� التقدم الصنا�� من أ�م �سباب

عدم التخلص م��ا بطر�قة سليمة فمعظم النفايات �� العالم يتم حرق�ا أو ردم�ا أو 

 غياب التصرف السليم ��  ).بحار، أودية(�لقاء ��ا �� �حواض الطبيعية 
ً
وأيضا

 .ال�� يقع افرز�االنفايات وا�عدم الو�� ال�ا�� �� العالم للتقليص من �سبة النفايات 

 أن معظم النفايات �� العالم يتم افرز�ا عن طر�ق الدول �ك�� ثراء
ً
  .ونالحظ أيضا

  

 ؟  واقع النفايات الصلبة في تونس 

نمو س�ا�ي صاحبھ تزايد ��شطة الصناعية مما أدى  ش�دت تو�س مثل با�� الدول 

إ�� الضغط ع�� النظام البي�� و�ستغالل امل��ايد للموارد الطبيعية وارتفاع كب�� 

 حوا�� 
ً
 لإلحصائيات ت�تج تو�س سنو�ا

ً
مليون  2.6لكميات النفايات الصلبة، فوفقا

نفايات بال�سبة للفرد طن من النفايات امل��لية واملشا��ة، إذ يبلغ معدل إنتاج ال

  0.8الواحد حوا�� 
ً
  . كيلوغرام يوميا

من % 9.4نفايات عضو�ة و% 63.3تنقسم كميات النفايات املنتجة إ�� 

مواد مختلفة % 7.4من الورق والكرتون و% 8.6م�سوجات و% 8.7البالس�يك و

   32من الزجاج%  1.1من املعادن و% 1.6و

                                                            
32

 http://www.anged.nat.tn/accueil.html 
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ألف طن مما يز�د من صعو�ات  150وتقدر نفايات ��شطة الصناعية بحوا�� 

 . التخلص م��ا

�عت�� �ذه ال�سب املعتمدة من قبل الو�الة الوطنية للتصرف �� النفايات غ�� دقيقة  

 أ��ا اعتمدت �� الدراسة ع��  والية باجة ول�س ل�ل الواليات،
ً
إذ تتغ��  خاصة

إ�� أخرى وتتغ�� طر�قة ع�ش املواطن�ن ب�ن املدن خصائص النفايات من والية 

من املدن التو�سية تضم %  85الفالحية واملدن الصناعية واملدن السياحية، كما أن 

ألف ساكن، لذا وجب القيام �عملية تأ�يل للنفايات �ل س�ت�ن  50000و  5000ب�ن 

 . طر�ق تثم�ن النفاياتواملشار�ع ال�� يمكن القيام ��ا عن   ملعرفة كيفية التعامل مع�ا

ولكن حسب تقدير ا��ب�� �� التفايات الصلبة والرئ�س املدير العام لشركة 

Tunisian Green Energy "تبلغ كميات النفايات امل��لية واملشا��ة "  حمدي الشبعان

 %  2  و�� �� تطور متواصل ب�سبة  مليون طن ��3 تو�س 
ً
   .سنو�ا

63%9%

9%

9%

7%

2%1%

كمیات النفایات المنتجة 
نفایات عضویة 

البالستیك

منسوجات 

الوراق والكرتون 

مواد مختلفة 

المعادن 

 الزجاج
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�شرف وزارة الشؤون ا��لية 

و��    النفايات الصلبة  والب�ئة ع��

م�لفة بالسياسات العامة املتعلقة 

 م�لفة بحماية الب�ئة والبلديات و

مراكز  بجمع وتحو�ل النفايات إ��

  .التحو�ل

من % 65بجمع حوا��   تقوم البلدية

داخل    33امل��لية واملشا��ة النفايات

املناطق ا��ضر�ة وتقوم بنقل�ا إ�� 

اكز التحو�ل املصبات املراقبة ومر 

 بإلقا��ا �� املصبات 
ً
كما تقوم أيضا

  العشوائية، 

أما الو�الة الوطنية للتصرف �� 

��   رئا���  بأمر أحدثت  النفايات ال��

فمن   2005 أوت 22

وانجاز املشار�ع  املسا�مة �� إعداد �س��اتيجية الوطنية للتصرف �� النفايات م�ام�ا

وتقديم املساعدة  وتنفيذ �جراءات الواردة بال��امج الوطنية للتصرف �� النفايات

  . والدعم للبلديات والصناعي�ن 

 13 و مركز تحو�ل 56التصرف �� النفايات م��ا  مجال  ��  أنجزت عدة مشار�ع وقد

   .بالبالد مصب مراقب موزعة ع�� عدة ج�ات

  

                                                            
33

-19للعدالة البیئیة في الساحل ،  الجھويالمدیوني وسوسة والمنستیر في المنتدى  قصیبةوالرجیش ومداخالت بلدیات المھدیة  
 .٪ في المناطق السیاحیة 80تصل إلى  نسبة الجمع. نقص الموارد التقنیةاللذین أكدوا على ،  2018أكتوبر  20

 مواقع مصبات المراقبة في تونس
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مصبات فقط �� املناطق الداخلية من  3اك �� قراءة ل�ذه ا��ر�طة ، نالحظ أن �ن

فيما . إذ ال نجد أي مصب مراقب �� الشمال الغر�ي) الق��وان، زغوان، توزر(البالد 

يتعلق بكيفية التصرف �� النفايات من الضروري إعادة توازن السياسة لصا�� 

 املناطق الداخلية لضمان نفس مستوى ا��دمة مثل بقية الواليات والقيام بمصبات

ترا�� مف�وم العدالة البي�ية وفرصة لتحس�ن وضع املصبات العشوائية واعتماد 

  .تقنيات لتثم�ن النفايات

 حالة المصبات في تونس  
 المصبات المراقبة  

بالبالد تختلف حسب  مصبات مراقبة موزعة ع�� عدة ج�ات  10 يوجد �� تو�س

املصبات املراقبة تحت طاقة �س�يعاب والشركة املستغلة للمصب حيث أن جميع 

إشراف الو�الة الوطنية للتصرف �� النفايات و تتصرف ف��ا الشر�ات املستغلة 

و�عت�� �ذه التقنيات . للمصب إذ تقوم �عملية الردم التق�� للنفايات دون أي تثم�ن

املعتمدة م���ءة و ال تتما��� مع مفا�يم التنمية املستدامة و�قتصاد �خضر، إذ 

  .�ا الرئ���� �و التخلص من النفايات عن طر�ق ردم�انجد أن �دف

�� إطار مذكرة تفـا�م ب�ن املنتدى التو���� ل��قوق �قتصادية و�جتماعية والو�الة 

الوطنية للتصرف �� النفايات ال�� وقع إمضاؤ�ا خالل املنتدى ا���وي للعدالة 

من   2018أكتو�ر  20و 19ب��ل ا��ب�ب بامل�ست�� ��   الذي ا�عقدو   البي�ية بالساحل

فرع امل�ست�� تحت شعار تنظيم املنتدى التو���� ل��قوق �قتصادية و�جتماعية 

" 
ً
، حيث ��دف إ�� تحس�ن الوضع البي�� ومقاومة التلوث "البي�� من أجل �نتقال معا

الناجم عن النفايات الصلبة و�غي�� وتجو�د ا��يارات والسياسات املتعلقة ��ذا 

وتحس�ن ظروف ع�ش املواطن�ن والدفاع عن ا��ق �� ب�ئة سليمة داخل ا��ال 

لالطالع ع�� أوضاع�ا   ا��م�ور�ة التو�سية، قمنا بز�ارة عدد من املصبات املراقبة

  .ومعاينة ظروف التصرف �� النفايات ال�� تتلقا�ا يوميا



  La justice environnementale..   
 Un combat continu 

 

65 
 

  ..العدالة البيئية
ا�عركة متواصلة  
    
      

  مصب مدينة عقارب 1

ي�تصب املصب ا���وي للنفايات 

عقارب لوالية صفاقس بمدينة 

حيث يتلقى النفايات امل��لية 

بلدية  17واملشا��ة  ل

ساكن من والية  955421 ��وا��

صفاقس، و�ستقبل املصب 

 حوا�� 
ً
طن حسب  700يوميا

إحصائيات الو�الة الوطنية 

من اجما�� النفايات املنتجة �� والية ، �ستغل % 65للتصرف �� النفايات أي حوا�� 

الفر�سية وال�� تقوم �عملية الردم التق��  �SEGOREذا املصب من قبل شركة 

   .للنفايات دون أي عملية تثم�ن

يقع �ذا املصب ع�� مساحة 

محمية القّنة  �كتار �� 40

الطبيعية ال�� يتواجد ف��ا 

العديد من أنواع ا��يوانات 

ال��ية و���ار النادرة ال�� 

أضفت جمالية ع�� �ذا 

ر �ذا املصب . امل�ان
ّ
وقد أث

حياة الس�ان �� منطقة  ع��

عقارب  ا��يطة بھ جراء التلوث البي�� الذي ي�س�ب فيھ مثل انبعاث الروائح الكر��ة 

خاصة صعو�ات �� التنفس جراء  والغازات ال�� ت�س�ب �� ان�شار العديد من �مراض

انبعاث الغازات مثل غاز امليثان الذي يقع استخراجھ �عد عملية الردم و�بعث �� 
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مباشرة، كما �س�ب �ذا التلوث �� ان�شار ا��شرات وا��يوانات السائبة ال�واء 

نتج  2018والزواحف ا��ط��ة ال�� أدت ا�� حوادث قاتلة جراء لدغة أف�� �� أكتو�ر 

ع��ا ظ�ورعديد ا��ر�ات �حتجاجية ال�� تطالب �غلق املصب أبرز�ا حركة 

لمطالبة �غلق املصب ال�� تمكنت من رفع قضية لدى ا��اكم ل" مصب_مان�ش"

قد تذ�ب  ب�ئة  ب�ارثة � الذي أصبح ��دد حق املواطن�ن �� الع�ش �� ب�ئة سليمة  و�ن�

 .بحياة ��سان وا��يوان

  

   مصب والية القيروان 2
يوجد مصب والية الق��وان �� 

منطقة الباطن التا�عة 

ملعتمدية الق��وان الشمالية 

 18و�متد ع�� مساحة 

�كتار،وقع افتتاحھ سنة 

 حوا��   2008
ً
و�ستقبل يوميا

طنا من النفايات امل��لية  230

مراكز تحو�ل، مع العلم أن �ذا املصب ال  6من  يقع تحو�ل جزء م��اواملشا��ة، 

نفايات مدينة الق��وان لك��ة املصبات العشوائية ونجد فيھ العديد  �ستقبل جميع
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من ال��باشة الذين يقومون بجمع القوار�ر البالس�يكية الذي �عت�� ممنوع داخل 

  .املصبات املراقبة

ع�� عديد املواطنون عن اس�ن�ار�م من �ذا املصب �س�ب تواجده �� املنطقة 

اه ا��وفية وانبعاث الروائح الكر��ة وأثره ع�� الصناعية وتآث��ات السلبية ع�� املي

 .جودة ا��ياة

  
  

   مصب والية المنستير 3
�عد  2013املصب املراقب بمدينة م��ل حرب من والية امل�ست�� تم غلقھ سنة   يقع

ا��ر�ات �حتجاجية ال�� قام ��ا م�ساكنو املدينة جراء الروائح الكر��ة املنبعثة من 

  . املصب وتأث��ه ع�� جودة ا��ياة

مصب ات �� للتصرف �� النفايات بإلقاء النفاي �� الوقت ا��ا�� تقوم الو�الة الوطنية

�� منطقة رطبة �كتار  14و�متد �ذا املصب ع�� مساحة  "القزاح"عشوا�ي �� منطقة 

بالقرب من مدينة الساحل�ن وراء مطار امل�ست�� و�قع استغالل �ذا املصب ) السبخة(

ومراقب من قبل الو�الة الوطنية   "ECOTI"من قبل شركة تو�سية إيطالية �س�� 

بلدية من والية امل�ست��  31للتصرف �� النفايات، �ستقبل مصب القزاح نفايات 

  .باإلضافة إ�� النفايات الصناعية ونفايات ال��ل 
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�عض من �ذه البلديات تقوم بنقل نفايا��ا مباشرة إ�� �ذا املصب ب�نما تقوم بقية 

اكز التحو�ل القر�بة م��ا، وقد برزت عديد ا��ر�ات البلديات بنقل النفايات إ�� مر 

�جتماعية لغلق �ذا املصب ن�يجة تواجده بالقرب من املناطق السكنية واملنطقة 

  . السياحية

  

  الية بوالية سوسة يمصب واد 4
�كتار  47وادي الية قرب مدينة القلعة الصغرى و�متد ع�� مساحة  يقع مصب

 طن  1000و�ستقبل أك�� من 
ً
لكن �ذا املصب �عت�� �ارثة بي�ية لتأث��ه الكب��  يوميا

ع�� الفالحة بتلو�ثھ للطبقة املائية ا��وفية للمنطقة من خالل تمركزه بالقرب من 

  .املناطق الفالحية

  

 مصب برج شاكير بوالية تونس 5
ألنھ �ستقبل نفايات واليات  �عت�� مصب برج شاك�� أك�� مصّب نفايات �� تو�س

�كتار ووقع افتتاحھ  124ة، أر�انة و�ن عروس، إذ يمتّد ع�� مساحة تو�س، منو�

و�قع بالقرب من املناطق السكنية العطار وسيدي حس�ن وا��ّيارة  1999سنة 

طن من النفايات يوميا و�� كمية النفايات املنتجة  3500و�ستقبل �ذا املصب حوا�� 

�افة النفايات لضعف  �� واليات تو�س الك��ى لكن حسب تقديراتنا ال يقع جمع

الفر�سية تقوم باستغالل املصب   « pizzorno »�انت شركة   .منظومة النقل وا��مع

وقع ف�� العقد ��ائيا ن�يجة لش��ات فساد، و�عد ذلك  2013و�� سنة   قبل الثورة

و�عت�� . �يطالية «ecotti »  الفر�سية وشركة « segor »استغاللھ من قبل شركة  تم

�ذا املصب اك�� �ارثة بي�ية نظرا لالن��ا�ات ال�� �س�ب ف��ا جراء النفايات الصلبة 

كما �س�ب �� عديد �مراض ال�� طالت  الس�ان ا��يط�ن بھ �األمراض السرطانية 

وضيق التنفس، إ�� جانب  التلوث ا��اصل للطبقة املائية جراء ردم النفايات دون 
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عاث الغازات السامة إما عن طر�ق استخراج�ا �عد استكمال عملية معا��ة وانب

وأيضا ك��ة الكالب السائبة ال�� تتجول  الردم أو عن طر�ق ا��رق املستمر للنفايات

�� املصب وال�� �عد مصدر قلق وخوف للم�ساكن�ن كما �عد �ذا املصب أك�� حاضن 

القاتلة خاصة �صابات عن الذي �س�ب ل�م �� عديد �مراض وا��وادث  لل��باشة

  . طر�ق �بر ال��ية وعن طر�ق ا��رافات والشاحنات داخلھ

باإلضافة إ�� ذلك ، ت��ز �شاشة منظومة التصرف �� النفايات �� ا��ر�ق ال��م 

. �كتارات 7إ��  3، والذي امتد ع�� مساحة  2019جوان  7داخل مصب برج شاك�� �� 

ّيارة يوم�ن تحت الغازات السامة والروائح عاش س�ان العطار وسيدي حس�ن وا��

  .الكر��ة جراء �ذا ا��ر�ق مما �س�ب �� العديد من حاالت �ختناق

�عد �ذا ا��ر�ق، ألغت الو�الة الوطنية للتصرف �� النفايات عقد استغالل املصب 

ووفًقا لبعض ا����اء ، وصل مصب برج شاك�� إ�� ا��د . من قبل الشر�ات �جن�ية

         .34ن طاقة �س�يعاب ولذلك افتعلوا �ذا ا��ر�ق إلطالة عمره أق��� م

أثب�ت فشل�ا، إذ �� مصدر للعديد من " املراقبة"و��ذا، فإن �ل ما �س�� باملصبات 

 للقطع مع التلوث جراء . املشا�ل ال��ية والبي�ية
ً
وال �عت�� إغالق �ذه املصبات حال

وليا��ا و�ستخدم �ذا الس�ب لفتح النفايات الصلبة، ألن السلطات تنكر مسؤ 

 .   العشرات من املصبات العشوائية وال�� �ش�ل مصدًرا للعديد من املشا�ل البي�ية

 المصبات العشوائية 

�� تو�س �ناك العديد من املصبات العشوائية �� جميع املدن، وتك�� خاصة �� املدن 

ألن ال�� ال تحتوي ع�� مصبات مراقبة و�� �ش�ل خطرا كب�� ع�� الب�ئة و��سان 

النفايات بما �� ذلك النفايات العضو�ة جميع أنواع جميع �ذه املصبات �ستقبل 

حيث يقع   والنفايات ال�� �عت�� خطرة �� معظم�اوالصناعية والفندقية والطبية 

                                                            
34

  دعوة إلصدار مرسوم حكومي" اكیرحرائق مصب برج ش" 2019جوان  07یوم " La presse"عدنان بوعصیدة جریدة  
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و�ؤثر �ش�ل كب�� ع�� الب�ئة، وقد أكد وز�ر  حرق�ا مما �س�ب العديد من �مراض

ألف طن من النفايات ملقاة �� املصبات  250الشؤون ا��لية والب�ئة وجود حوا�� 

  .35العشوائية

مواد (لقابلة للرس�لة و�وجد �� �ذه املصبات مواطنون �عملون �� جمع املواد ا

و�عت�� �ذه املصبات م�ان عمل  ،"بر�اشة"و�طلق عل��م ) بالس�يكية، مواد معدنية

غ�� الئق وخط�� خاصة أ��م  �عرضون حيا��م ل��طر عن طر�ق است�شاق الغازات 

السامة من جراء حرق النفايات و�صابات عن طر�ق �بر ال��ية و�دوات ا��ادة، 

ادث دون وضع حلول لدعم �ؤالء املواطن�ن الذين �عملون من أجل وتتكرر �ذه ا��و 

خاصة ال�دف الثامن دخل ض�يل وأيضا عدم اح��ام مفا�يم التنمية املستدامة 

 . الذي يؤكد ع�� العمل الالئق

  

  
  )المنستیر(والقزاح ) المھدیة(صور لمصبات الرجیش 
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 http://www.assabahnews.tn حوار وز�ر الشؤون ا��لية والب�ئة 
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 خاتمة

النفايات أصبحت قديمة وأثب�ت فشل�ا السياسات املتبعة �� كيفية التصرف ��  إن

خاصة أ��ا تقوم إما بردم النفايات �� املصابات املراقبة أو حرق�ا �� املصابات 

و�مراض    الروائح الكر��ة و الغازات السامة العشوائية و�و ما يؤدي إ�� ان�شار 

ع�� وا��وفية من خالل �سلل مياه الر��  وتلوث ال��بة واملياه السطحية ا��ط��ة

الناتجة عن تحلل النفايات   H2S , CO2 ,NH3 ,CH4  ال��بة وتلوت ال�واء �غازات مثل

والتضرر املادي والص�� للمواطن�ن  وخسارة �را��� ب�سب عملية الردم للنفايات

القاطن�ن قرب املصبات ونجد جل املصبات املراقبة والعشوائية تمتد �� املناطق 

  .�ك�� ��م�شا وفقرا

ياسات التصرف �� النفايات بوضوح قصور املنوال التنموي الذي تم �عكس س 

اعتماده �� البالد منذ منتصف الثمان�نات �� أ�عاده �قتصادية و�جتماعية  

فقد أصبح التد�ور البي�� للوسط الطبي�� . ووحش�تھ فيما يتعلق بالبعد البي��

  .السمة ال�� تم�� جميع الواليات

اعتماد سياسات وخيارات بديلة وذلك بال�شاور مع ا��تمع  و�التا��، من الضروري 

  .املد�ي وا����اء  والقيام بتحالفات مدنية للضغط ع�� �طراف امللوثة

أيضا يجب اح��ام املعاي�� ال��ية والبي�ية من قبل الشر�ات ال�� أغل��ا ينقص�ا 

  .صرف �� نفايا��االو�� البي�� لذا من الضروري تطبيق القوان�ن و�لزام�ا بحسن الت

كذلك يجب القيام بإصالح �امل ملنظومة التصرف �� النفايات والقطع مع املنظومة 

 السابقة ال�� أثب�ت فشل�ا و�نطالق �� عملية فرز وتثم�ن النفايات املستدامة

ومقاومة التلوث والتصدي ل�ل �ن��ا�ات �� حق الب�ئة وصياغة مق��حات و�دائل 

 .مل الئقة لل��باشة تتما��� مع مفا�يم التنميةلضمان فرصة عكفيلة 
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ا 
  

 

، أصبح الكفاح من أجل العدالة البي�ية مطلًبا م�ًما، �� �ذه 2011منذ سنة 

الف��ة �ش�لت العديد من ا��ر�ات للمطالبة با��ق �� ب�ئة سليمة، ول��د من التلوث 

نذكر سوى جزء من �ذه ا��ر�ات �� املقاالت السابقة، لم . واملطالبة با��ق �� املاء

 .واملشا�ل البي�ية ال�� �عا�ي م��ا املواطن التو����

من املفارقات ال��يبة أن املواطن  الذي يحتج ضد ال�وارث البي�ية يواجھ مش�ل 

مزدوج مع السلطات  ال�� الفقط تتجا�ل مطالبھ وال �ستمع إليھ بل أيضا تجرم 

  . حر�اتھ

� غلق الطرقات كحركة تصعيدية للفت نظر السلطات إذ �عمد أك�� املواطنون إ�

والتعب�� عن غضب��م ورفض�م للوضع دون و�� بمآل �ذه ا��ركة ال�� تضع�م �� 

مآزق حقيقي يحول مطال��م من ا��ق �� املاء و�� ب�ئة سليمة كحقوق دستور�ة إ�� 

دون إثبات براء��م و طلب حق�م �� �حتجاج فيم��� الوقت ب�ن أروقت ا��اكم 

  .حلول تذكر

دل ع�� ���ء ف�و يدل ع�� ��ز الدولة عن إيجاد حلول جذر�ة لعديد  إن�ذا 

واعتماد تجر�م ا��ر�ات �حتجاجية لتو�ھ ال�شطاء والتغا��� عن  �ش�اليات

 املطالب ا��قيقية للمواطن 

كما ذكرنا �� املقدمة، نحن مقتنعون بأن دور الدولة �و بالفعل ضمان اح��ام ا��ق 

تو�� املقاالت . ، دون تفو�ض �ذه �دارة�ساسيةب�ئة سليمة وال��ود باملوارد  ��

املتعلقة باملياه والنفايات النقص الصارخ �� املوارد و�رادة السياسية لضمان وجود 

يو�� املقال ا��اص . سياسة بي�ية حقيقية، و�التا�� ضمان ال��ة، �� تو�س

لنفايات بواسطة عمال من القطاع ا��اص �عت�� بالنفايات أيًضا أن إدارة مصبات ا
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يو�� املقال . �ارثية، لدرجة أنھ تم إ��اء عقد مع أك�� مصبات النفايات �� تو�س

املتعلق باملياه مدى ضعف الو�االت ا���و�ة والتخ�� ع�� مسؤوليا��ا تجاه املنطقة 

رار، ح�� بال�سبة �ناك مركز�ة شديدة �� صنع الق. ال�� �عتمد عل��ا أو إ�� مقر تو�س

باإلضافة إ�� ذلك، ال ُيحتمل أن �عتمد الو�الة الوطنية . لطلب النفاذ إ�� املعلومة

��ماية ا��يط أو الشركة الوطنية �ستغالل وتوز�ع املياه فرع الق��وان ع�� سوسة 

إنھ است�ساخا صارخا ألوجھ عدم املساواة �قليمية ال�� . وفرع قفصة ع�� صفاقس

ھ البالد منذ �ستقالل و�ان أحد �سباب الرئ�سية النتفاضة د�سم�� ابتليت ب

2010. 

الو�الة الوطنية ��ماية (لذلك من الضروري إعطاء �م�انيات للو�االت البي�ية 

ا��يط، الو�الة الوطنية للتصرف �� النفايات، الديوان الوط�� للتط���، الشركة 

من ...) لة حماية و��يئة الشر�ط الساح�� الوطنية �ستغالل وتوز�ع املياه، و�ا

الناحية املالية وال�شر�ة، ع�� املستوى ا���وي، �س�ب ت�اثر املشا�ل البي�ية 

لقد أو�� املقال املتعلق باملياه كيف أن . وعواق��ا والقضايا �جتماعية وال��ية

ظروف الدراسة و��ة �طفال م�ددة �س�ب نقص املياه والصرف الص�� �� 

و�اإلضافة ا�� ا��انب الص��، فإن �قتصاد ك�ل ومستوى مع�شة . دارس الر�فيةامل

و�ذا ما يفسر تفاقم التحر�ات �حتجاجية . الس�ان �عتمد ع�� حصول�م ع�� املياه

  .ال�� الحظنا�ا ورافقنا�ا

 

يبقى . ��2011 املاء  �شأ ن�يجة  للتحر�ات املستمرة منذ عام  أن الو�� بأ�مية  ا��ق  

ومع ذلك فإن الوضع البي�� العام وأ�ميتھ . �� السلطات تقديم حلول حقيقيةع

ومخاطر التلوث، ال يزال ثانوً�ا إ�� حد كب�� �� النقاش العام، لكنھ �عت�� ضرور�ا 

  . ��ميع الفئات الس�انية، ا��ضر�ة والر�فية �غض النظر عن مستوى مع�ش��م
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تلوث ال�واء الذي �سا�م �� الوفاة املبكرة و�التا��، فإن التلوث الصنا�� ي�س�ب �� 

��ص سنوً�ا �� تو�س، �س�ب أمراض ا���از التنف��� والسرطان  60،000ألك�� من 

�ذا التلوث موجود خاصة �� املدن، و بالقرب من املصا�ع امللوثة  36.�ش�ل خاص

يأ�ي تلوث ال�واء أيًضا من مصبات النفايات سواء �انت مراقبة . واملناطق الصناعية

من . أم ال وال�� ت�بعث م��ا غازات سامة �ش�ل خاص كما تطرقنا اليھ �� �ذا التقر�ر

  .واملياهناحية أخرى ين�شر التلوث أيًضا �� ال��بة 

إن �ستخدام املكثف لألسمدة ومبيدات ا��شرات �� الفالحة، تصر�ف ا ملياه 

املستعملة من املصا�ع مباشرة �� ���ار أو البحر و املياه ال�� لم �عا���ا الديوان 

�ذا التلوث ي�س�ب �� ضعف القدرة املائية . الوط�� للتط��� �� مدمرة تماًما للب�ئة

د و�و ما ��دد التنوع البيولو�� ا��يوا�ي والنبا�ي، الذي �عت�� و�نتاجية �� البال 

كما أن التلوث ��دد مورد رزق للعديد من املواطن�ن �� الفالحة . ضرورة لبقائنا

عالوة ع�� ذلك، فإن التغ��ات . والصيد البحري واملنتجات الغابية وح��  �� السياحة

، متغ�� وم�دد لتوازن النظام البي�� ض املناخية  تحتم علينا التأقلم مع محيط متناق

 .لذلك بات من الضروري حمايتھ و�عالن حالة طوارئ بي�ية. وا��يط  الذي �ع�شھ

ل��د من �ذه املمارسات،  ندفع نحو ضرورة �عز�ز مؤسسات الدولة وتفعيل دور�ا 

إال أن  ،��37 تنفيذ  التداب�� �زمة واملنصوص عل��ا �� إعالن حالة الطوارئ البي�ية

�ذا ال يكفي لكن املش�ل يكمن أساسا �� منوال التنمية ا��ا�� الذي ال يرا�� املسألة 

البي�ية  و�عمق من مش�ل التلوث، بما �� ذلك جذب �س�ثمارات �جن�ية و�در املياه 

�� عملية غسل الفوسفاط او ا��ي�� أو السقي  بطر�قة مفرطة  للمناطق السقو�ة 

عتبار ��اجيات  الس�ان الذين �ع�شون من �ذه املوارد  كما بج�ة الساحل دون ا

                                                            
مليون  11إ��  �61600سمة �� تو�س ،  100،000حالة وفاة ل�ل  56،  2016وفقا لبيانات من منظمة ال��ة العاملية �� عام  36

  /https://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/burden/en.�سمة
37

https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-eau-pollution-changement-climatique-

pour-un-etat-durgence-ecologique-appel-aux-candidats-aux-elections/ 
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أ��م ال يضعون نظام  ملعا��ة التلوث والنفايات ا��طرة ��ماية مواطن من مخاطر 

 .  التلوث

  

اليوم، كما أو�� �ذا التقر�ر، تدخل الدولة التو�سية ل�س �� املستوى   

�� س�تم�� .  حلول جذر�ة ل�ابنظر إ�� أ�مية املعركة وأولو�ة البحث عن .  املطلوب

، قام فرع امل�ست�� للمنتدى التو����  ل��قوق �قتصادية و�جتماعية �عملية 2019

عمل ايضا لسنوات ع�� ا��د من التلوث . لفرز النفايات إلبراز إم�انية اعادة تثمي��ا

�س�� فر�� ا��وض املنج�� والق��وان  إ�� . الصنا�� وتقليصھ �� خليج امل�ست��

إظ�ار أن مش�لة املياه تكمن �� سوء التصرف �� املوارد ال �� ندر��ا  حيث أ��ا تكفي  

�عمل فرع الق��وان ع�� وجھ ا��صوص ع�� ا��د من  نظام مجامع . ��ميع املواطن�ن

املائية و�غي��ه وتمك�ن �ل مواطن من حقھ �� املاء ،أما فرع حوض املنج�� ف�و يدفع 

 .ال املياه الشرب  لالستغالل  الصنا��نحو ضرورة ا��د من استعم

. ال يمكن تحقيق�ا �� ظل نقص املوارد الدولة وغياب ا��دية و�رادةان �ذه املبادرات 

وع�� الرغم من أ�مية ما يقوم بھ املنتدى التو���� ل��قوق  �قتصادية و�جتماعية 

مع ا��معيات  والبد من تظافر ا���ود والت�سيق. وفروعھ، فإن ذلك يبقى غ�� �اف

�جتماعية والبي�ية ل�شكيل ت�سيقيات وخلق مبادرات  ��عل القضية البي�ية قضية 

يو�� مثال النفاذ إ�� املعلومة وتجر��نا . جماعية، ملز�د من الضغط ع�� السلطات 

�� �ذه املمارسة، أن عدًدا من ا���ات الفاعلة قد ت�ون منفتحة  ع�� النقاش 

ملمارسات ال تزال �عيدة عن أن ت�ون را��ة �� ا��ياة والشفافية، ولكن �ذه ا

و�التا��، سوف �ستمر �� استعمال �ذه �ليات، للعمل مع ا��ر�ات . اليومية

  .�جتماعية والبي�ية من أجل دعم نضال�م وج�ود�م

 .من خالل صوت �ذه ا��ر�ات يمكننا بناء تو�س صا��ة للع�ش والكرامة
 


