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 تلخيص
 يوالورشات التالمواضيع  مختلفالتقرير الحالي  تضمني

ورته د والمناخية في قدمت طيلة الملتقى الوطني للعدالة البيئية

نوفمبر  5و 1المنعقدة بمدينة الحمامات يومي  السادسة

حول المشاكل البيئية التي  أساسا النقاشات تمحورتحيث 2322

كل مشوعلى رأسها  االنية الخانقة بالبالدل غتعد من بين المشا

 السيادة الغذائية.  التهديدات على و النفايات 

التي انعقدت في اليوم الثاني الستة العمل افضت ورشات و 

ونس في ت تعرفها البيئية التي المشاكلأهم الى طرح من الملتقى 

مع العمل على تقديم مقترحات وحلول لها. ظرف بيئي متدهور 

 أساسية:محاور  2الورشات الى  هذه انقسمتو 

  الحق في الصرف  الماء، الحق في الحقوق:الدفاع عن

 الصرففي  الحقو  واالمن الغذائي في الغذاء الصحي، الحق

 تحول التي  العوائقب هذه الورشاتمجمل وارتبطت  .صحيال

 أي خدماتها،والى  اليها والنفاذالحق في المدينة تحقيق  دون 

لفك  اوغيرهمن بنى تحتية  والمرافقالنفاذ الى كل التجهيزات 

عزلة المناطق املحرومة وربطها ببقية املجاالت المتاخمة لها 
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ى ومناطق ال تتوفر فيها أدن الى مصبات وتحويلهادون اقصائها 

 ةالبيئية خاص تفاقم المشاكليعود و  .مقومات العيش الكريم

ي سوء حوكمة الشأن البيئالى  بمسالة النفاياتتلك المتعلقة 

وفي  .ذات أبعاد مختلفة السكان الى مظالم بيئيةالذي يعرض 

 حدفي يكون  ان يعدوال  المظالم البيئيةالحقيقة طرح موضوع 

شهده ت واالقتصادي التيللتهميش االجتماعي املجالي  اذاته نتاج

نعكاسات السياسات التنموية االمناطق نتيجة تراكم 

  والسكنية اإلقصائية. 

  ئهاوارساالبيئية  لتطبيق العدالةوضع استراتيجية 

 لشأنخاصة با ومخابر  ومحاكمنحو إقامة قوانين  والسعي

م  القياالبدائل بعد يسعى المنتدى الى طرح  البيئي:

الة بالعدللمطالبة  ودعم التحركات االحتجاجيةلتشخيص با

دالة ع رهين إرساءبل  ايبقى تحقيقها مرتبطالتي  البيئية

 اخلية.الدالمناطق تشمل  تلك التيسيما  واقتصاديةاجتماعية 

لتراكم  االداخلية نتاج عرفها المناطقتالتي  جل التبايناتتعد و 

ت ضلقد اف ولمركزية القرار.تاريخي للمنوال التنموي المعتمد 

اطق بمن الى تكدسهاالثروة  واألنشطة أيإعادة توزيع السكان 

 اساأساملجاالت  التباينات بهذه مما أدى الى تفاقمدون غيرها 

الفوارق الموروثة من الفترة االستعمارية  وبالتالي تعميق

 حق فيالتدخل للمناداة بال ان والتسيير.للسلطة  والهيكلة االنية
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ى الاالنتهاء  ال يخلو من وبالعدالة االجتماعيةبيئة صحية 

ب الحتجاجات تتطلفا والمركزية.مع السلط املحلية  التصادم

زمن المضنية في ال واالبعاد اإلجرائيةفهم اليات اشتغال الدولة 

توزيع  ادةإلعالمظالم البيئية حيث أقيم بديل  إلثبات والتكلفة

إعادة توزيع في  متمثالالثروة للمناطق الداخلية المهمشة 

 ي فيوالتشريعالبعد االجرائي يعد و  والنفايات نحوها. المصبات

فاع وارتلغياب القضاء املختص نضرا ال البيئي شائكا جامل

ذلك ل والتدهور البيئي.التلوث  إلثبات التحاليلاجراء  تكلفة

الحركات نضاالت  العدالة البيئية وقسمالمنتدى  تبنى

 لعن البدائ البحثالى  المنتدى ايضا كما يسعى جتماعيةاال 

ضا باألمر عو  والمعنيتشريك المتضرر أوال عن طريق  والحلول 

وتهدف  المركزية.مسقطة من السلطة هذه الحلول ان تكون 

 لبدائلبالسلط المركزية لألخذ مخرجات الورشات إلى حث ا

المطروحة من  والمؤسساتية واإلجرائية والعملية التقنية

 والنخباألطراف المتضررة  ومختلفلمنتدى قبل ا

 المشاركين في الملتقى.  والصحفيين
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نتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الم

 ةــبيئي ةـــــعدال أجل من اعيةـــوالاجتم

 تونس في ومناخية
المشاكل البيئية  على طرح 2351المنتدى منذ  دأب

السياسات التنموية  ووهنمن سوء الحوكمة  المنبثقة أساسا

 بدائلوالطرح الحلول ما يكون  وعادةالتي يغيب فيها االستشراف 

سم ق يعملو  للسكان.المعيش  وللواقعغير مالئم للمشاغل 

 ميداني للواقعالتشخيص للى خلق لقاءات لع العدالة البيئية

 وطرح حلول من شأنها النهوض به. البيئي 

من  ومسجل نتاج لما هو ميدانيالبيئي رصد الواقع ان 

المظالم البيئية الناجمة  ويواجهون الذين يعايشون  المتضررين

 ومنوال الحوكمة وضعف واالقتصاديعن التهميش االجتماعي 

تنعكس سياسات التنمية والتهيئة كما  .المعتمدالتنمية 

السيادة اليات التدخل لمواجهة االزمات على  وأيضاالعمرانية 

 لواضمحال اآلفاتنتشار نتيجة اأصبحت مهددة  الغذائية التي

مشكل  تفاقمالبيئي الحالي كذلك يشهد الوضع و  املحلية.البذور 

غيرات تالتأثيرات المضاعفة للتلوث المياه في ظرف يشكو من 
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الماء،  عن ندرةعلى المنظومة االيكولوجية فضال المناخية 

 .2303 سنة اوز جالمطروحة الى ما يت

للتشخيص و طرح الحلول و البدائل ا يمثل المنتدى فضاء

كل الذين يواجهون يوميا  التونس ي من قبل بالشأنالخاصة 

ية المشاكل البيئجراء الضغوطات من السلط املحلية و المركزية 

جهيزاتها وت مفهوم غياب الحق في المدينةفي  يمكن اختزالهوكل ما 

ق نطلما وليداو في المدينة الذي اصبح مالزما  و خدماتها .الحق

مما  تلبعض املجاال  انتقائي في السياسات التنموية أي اقصائي

لنسيج السكاني و االقتصادي في التنمية افض ي الى  عدم  دمج  ي

ومقومات الحقوق البيئية من ولوج الى الماء الصالح للشراب 

  وخدمات الصرف الصحي والغذاء السليم والبيئة الصحية. 

 الملتقىالمنتدى هذا قسم العدالة البيئية ب كرسوقد 

ي ف المشاركةعن املجتمع  فئاتض بع لدحض تغيب النشطاء من

طرح استراتيجيات تعزز من الحق في الحلول بغية  وصياغةالقرار 

 طرافأ او مركز العيش الصحي السليم لكل المواطنين القاطنين

 بحاليها. ويصالتي ينتمون  ومهما كانت الفئة االجتماعيةالمدن 

 سياقات واستراتيجيات تحدد فيه مجالعن  عبارةالمنتدى بذلك 

 العدالة البيئية التي يبقى مدى بالحق في لمقاومة والمطالبةا

وقد  .منوال التنمية المعتمدالحوكمة و مراجعة  تحقيقيها رهين
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قسم العدالة البيئية من خالل تنظيم الملتقى الوطني نجح 

مساندة املحتجين.ات  فيالسادس للعدالة البيئية والمناخية 

فك عزلة المناطق الداخلية أساسا وأيضا  بغية ومناصرتهم.هن

ضة عر  والتي تبدوالمدن  أطرافكل املجاالت المهمشة بمراكز او 

 141من غيرها لالنتهاكات البيئية. ولقد استقبل الملتقى  أكثر

ذكور من كافة الجهات  % 45واناث  % 03من بينهم  مشاركا

من مختلف الواليات  التونسية أي من جملة القادمين.ات

كما لم يقتصر الحضور على مشاركة  والعشرون.التونسية األربع 

المتضررين من المتساكنين. نات بل شمل ايضا تواجد ممثلين 

وممثالت عن جمعيات ومنظمات مهتمة بالشأن البيئي بما يعادل 

. كما بلغت %22وممثلين. ات عن الحركات البيئية بما يناهز  14%

كما يبينه الرسم  %14ين.ات من المناطق الداخلية نسبة الوافد

 .البياني التالي

البيئية  السادس للعدالةصناف وفئات المشاركين.ات في الملتقى أ

 والمناخية   
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 2222ملتقى الوطني للعدالة البيئية التقرير الصحفي ل :المصدر                          

سعي المنتدى و قسم العدالة البيئية  تعكس هذه األرقام

لنسج تشبيك و عقد شراكات مع الجمعيات و المنظمات 

ات الجماعو  غير الحكومية البيئي والمنظمات بالشأناملختصة 

م دعو  مناصرة الحقوق البيئية بهدفاملحلية والباحثين .ات 

 . املحتجين.ات و المعتصمين .ات

وال تباينات عميقة لمنيبدو جليا ان المظالم البيئية وليدة 

 داخلوتلغياب الحوكمة  املجالي،-للتهميش االجتماعي  ،التنمية

غياب مؤسسة تنسيقية او قضاء خاص بالمشاغل  أنالسلط اذ 

بعثرة القضائية الم المسؤوليات التهرب من ويراكمالبيئية يسهل 

تحديد  وأجهزتها دون اجرائيا بين العديد من مؤسسات الدولة 

د أرس ى وق .والتنفيذبالتسيير  والمكلففعلي للطرف المتدخل 

المنتدى وقسم العدالة البيئية توجها تضبط فيه استراتيجيات 

جديدة لمواجهة المظالم واسترداد الحقوق البيئية في ظرف 

طرح بدائل لمواجهة  نالدولة وأجهزتها عسياسات عجزت فيه 

اجات على الحلول األمنية االزمة واقتصرت عند اندالع االحتج

 لفك االعتصامات.
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 الملتقى برنامج
 الزوال بعد 2222نوفمبر  2 الجمعة 

  افتتاح الملتقى 

  كلمة الترحيب 

  الملتقى  وأنشطةاهداف 

افتتاح  للمنتدى(:ن )عضو الهيئة المديرة يمنير حس -

 الترحيب  وكلمةالملتقى 

: بالمنتدى( ةقسم العدالة البيئي )منسقةايناس لبيض  -

 الملتقى. وأنشطةاهداف  تقديم

  سلسلة من المداخالت 

 من المداخالت  ىالسلسلة االول 

اذ أست)بالنصر  على (، تعقيبمها بوهالل )أستاذة جامعية -

 واالجتماعيالتهميش االقتصادي العالقة بين  (:جامعي

 البيئية  والمظالم

الصحفي مع المشاكل  التعاطي (:)صحفية ،مبروكة خذير -

ضايا القخدمةفي  وأهميتهاالحتجاجية البيئية  والتحركات

الجالص ي )نقابة  حمد ياسينتعقيب م، البيئية

 الصحفيين(.
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 حركاتللكلمة ال 

 عقارب. :التلوث بالنفايات الصلبة ،شكري البحري  -

المستعملة: مشكل التلوث بالمياه  ،الصادق الهاني -

 المعمورة.

برج  :الوجه المظلم للطاقات المتجددة ،عمر الصالحي -

 الصالحي.

الغذائية عبر املحافظة على  الشتيوي، السيادةحسين  -

 االصلية.البذور 

  السلسة الثانية من المداخالت 

 )قاضيةجيبة الزاير تعقيب ن محامي(،مكرم بوزياني ) -

 التشريعي اإلطار البيئي(، تطوراتمختصة في القانون 

في عالقة بالمسالة  2325جويلية  25ما بعد  والقانوني

  واملخاطر.الفرص  :ةالبيئي

 رية(السدياسر بن عمر )المعهد العالي للعلوم البيئية برج  -

مناصرة الحقوق البيئية أهمية الشراكة بين املجتمع 

 والخبراء.المدني 

 نقاشات 

  نهاية الجلسة العامة 

  سهرة سينمائية 
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 2222نوفمبر  3 السبت 

 ورشات حسب االختيار :صباحا السبت  

 ورشة الحق في الماء -

 ورشة الحق في الصرف الصحي  -

 مع اثارها  والتكيفورشة التغيرات المناخية  -

 ورشات حسب االختيار :السبت بعد الزوال 

 الغذائية  والسيادةورشة الفالحة  -

 والقانونيالتشريعي  واإلطارورشة السياسات البيئية  -

 صناعيةالمنشآت ال وتجاوزاتورشة التلوث الصناعي  -

  الجلسة الختامية 

 مخرجات الورشات -

 حوصلة وبيان ختامي  -
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 اليوم الأول تقرير 
 

  المداخلات .1

تم الجمعة مساءا يوم 

ى من المنتد فتتاحتقديم كلمة اال 

 ن عضويالسيد منير حس من قبل

 موتقديمديرة بالمنتدى الهيئة ال

 اهداف الملتقى الوطنيبرنامج و 

البيئية  السادس للعدالة

قسم  قبل منسقةمن  والمناخية

العدالة البيئية السيدة ايناس 

 .لبيض

المرتقبة من المنتدى  األهدافن يحس قدم السيد منير

جديدة تتالءم مع حدة االزمة الذي يسعى الى وضع استراتيجية 

كما  .تدامةاس أكثرتبني اختيارات  والسعي نحوالتي تمر بها البالد 

 من خالل هذه الدورة الى طرح حلول   يسعىأكد أن المنتدى 

البة في المط الفئات الهشةمواجهة التحديات المناخية ومساندة ل

ال من النض إطار والبيئية فياالجتماعية واالقتصادية بحقوقها 



 
16 

المنتدى أيضا الى  كما يسعى. ومناخيةاجل إرساء عدالة بيئية 

لى عمواجهتها لالزمات التي تقتصر في  السلطةاليات التصدي الى 

واكب المنتدى العديد من القضايا  . فقدوامنية مقاربة قضائية

 .امنية اليات الىالدولة لجوء  كشفت عنالبيئية للمحتجين التي 

ثم اكدت السيدة ايناس لبيض على ان الملتقى يجمع 

مشاركين ومشاركات من كل واليات الجمهورية حرصا على توفير 

تمثيلية جهوية قادرة على طرح ونقاش أعمق للمشاكل البيئية 

 اليوم وبناء استراتيجيات نضالية اقوى وأنجع.

 

 المداخلاتملخص السلسلة الأولى من 

 السيد منير حسين: كلمة الترحيب واهداف الملتقى الوطني السادس للعدالة البيئية والمناخية

 السيدة: ايناس لبيض، اهداف وبرنامج الملتقى
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ظل غياب  والمصبات فيتفاقمت مشاكل النفايات 

 اكدتو . الحاليللظرف  غير مالئمة وسياسات بيئيةالحوكمة 

 ةلألستاذ المراقب(مصب القنة وعقارب )دراسة مثالي صفاقس 

ر علي بالنص وتعقيب األستاذمهى بوهالل عبيد )جامعة منوبة( 

من  تأتيالمعلى تفاقم مشكل النفايات  صفاقس()جامعة 

وعدم ضعف الحوكمة  وغياب او ألطرافهااستنزاف المدينة 

االزمة تعود أساسا  المشكل.حلول بيئية لفك حدة  استشراف

أقيم مصب القنة  حيثاإلدارة السليمة للمشكل وحله لغياب 

ويطرح مشاكل تتجاوز االزعاج على جزء من محمية طبيعية 

قد أدت و  .المتساكنينصحة انتهاكات تهدد والروائح الكريهة الى 

من المصب الى احتجاجات من قبل  المتأتيةحدة المشاكل 

مبنية على البعد  رفع شعاراتالمتضررين الذين احتكموا الى 

الصحي خالل االحتجاج من طرف حراك مانيش مصب ضد 

 المظالم البيئية.
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 المصدر: مهى بوهالل، قراءة في العالقة بين التهميش االقتصادي واالجتماعي والمظالم البيئية

صور: شعارات املحتجين حول مشكل مصب عقارب والمطالبة 

والعيش السليم بالحقوق الصحية  
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ة الحوكموفي الحقيقة األسباب عميقة تعود أساسا لسوء 

قدان او ف والىالتهيئة العمرانية  وقوانينالتي تضج بها دساتير 

 وتشريعات وقضاءانعدام تجديد اليات التدخل ووضع سياسة 

الظرف الحالي حرج على المستوى االقتصادي  بالبيئة. انخاصة 

على  وتداعياتهالبيئي على املجال مما ينعكس سلبا  واالجتماعي

ن هم والذي املحاذيين للمصباتالمتساكنين  غيرها مندون ئة ف

قد كنا اوردنا في بيئية. و المظالم لل ممن غيره أكثرعرضة 

تقائية انسياسات  ةاو وليد ةانتاج املجال رهينان اليات  التلخيص

انا توزيع او أحي وأيضا فيوالمرافق والخدمات توزيع السكان  في

 غيرها.إعادة توزيع كل األنشطة الملوثة بمجاالت دون 

المشاكل البيئية سيما تلك المتعلقة  أدى تفاقمو 

في  حتجاجيةاال حركات ال تصاعد نسقوالنفايات الى بالمصبات 

أكدت مهى بوهالل أن و  .المشكل غياب التدخل الرسمي لحل

بالحق في  المطالبة المشاغل األساسية للمتضررين ال تتعدى

ح وقد يصب البيئية.العدالة  وتكريس مبداعيش بيئي سليم 

 والتحركات االحتجاجيةالتعاطي اإلعالمي مع المشاكل البيئية 

 اعوأيضا الرتفاو ضعف جهاز قضائي مختص  صعبا في ظل غياب

 وغيره للمقاضاةجراء الفحوص تحققا من التلوث ا تكلفة

 البيئية.العدالة  والمطالبة بتحقيق
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توجه خاصة الخاص منه لإلعالم  أصبحمن جانب آخر، 

 ي ظلفوالتحسيس( والقضايا  )االحتجاجاتنحو الملفات البيئية 

 إطارفي  االزماتتفاقم و  قانسياق الحالي من احتال عرفهما ي

قاربة مكما أن  الجانب البيئي. وتداعياتها علىالتغيرات المناخية 

ال تنطوي على  البيئيةمع االزمات الرسمي التعامل  واليات

مما دفع باإلعالميين إلى  بعيد المدى االستدامة واالستشراف

 بالتحسيس وذلكيقتضيه السياق الحالي جديد دور ب القيام

الصحفية ما قدمته  وهو حارقةالبيئية الالمواضيع  وطرح

ا القضايطرح  االختصاص فينحو  توجهت التي مبروكة خذير

انية للمخاطر  ومواكبةمساحات إذاعية  وخلق البيئية

قب ثم ع لها.الميدانية  والتغطية قبل المواطنين المشخصة من

القول ب الجالص ي حمد ياسينمنقيب الصحفيين التونسيين 

لذي امن قبل االعالم العمومي االهتمام بالشأن البيئي ينقص إنه 

ال يرى في الملفات البيئية القدرة على كسب اهتمام المتلقي 

 واالستجابة لرهانات الحاضر.

 تعقيب ، فياملحامي مكرم بوزياني ستاذاأل تدخل ثم 

 ول ح ختصة في القانون البيئيامل قاضيةال الزاير للسيدة ناجية

في  2325جويلية  25ما بعد  والقانونيالتشريعي  اإلطارتطورات 

وأكد االثنان أن  واملخاطر.الفرص  :ةعالقة بالمسالة البيئي
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 لك وأن  سليمةعلى الحق في بيئة نص من الدستور  10الفصل 

االنسان فان الحق ال بد ان  تطرح حقوق المعايير الدولية عندما 

 الحق حمايةالحق،  إقرارأساسية:  شروطيتوفر على ثالث 

من الدستور على ضمان  10الفصل اقتصر في حين  اليه النفاذو

يخفيه هذا  مما والنفاذ اليهاليات حمايته  وتغافل عنالحق 

وضمان  عن إقرارالتغافل  .وتشريعيضعف اجرائي االمر من 

 جويلية 25 حداثاأي بعد  2232في بيئة سليمة في دستور  الحق

 كما ال يعدو الحياة.مبدا الحق في  غيابعلى  دليلبمثابة يعد 

 هب توجه نص قانوني مجردان يكون مراجعة مجلة البيئة  مشروع

المنظمات العالمية من أجل نيل رضا للخارج طمأنة رسالة 

ة المشاكل البيئية ال تعالج هذه املجلوالجهات المانحة. وبذلك 

 الحقوق.تكفل ضمان النفاذ الى  والالحقيقة 

ان المطالبة بتكريس عدالة بيئية يبقى رهين تشريك 

مسالة  تطرحو ووضع استراتيجيات للمقاضاة. في القرار المتضرر 

لبيئي ا والعيشفي المدينة  الحقعما عبرنا عنه بالمقاضاة للدفاع 

ق يبقى النضال لتحقيكما  وقضائيةإشكاليات إجرائية السليم 

 لجوء الىال بواسطة الضرر  على اثباتبالقدرة  امرتبطبيئية عدالة 

مع مخابر ة تعد الشراكو  التكلفة.باهظة معقدة و إجراءات 

 المعاهد املختصة في المسالة البيئية كالمعهد العالي لعلوم
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ة توجها يساهم في مناصر ببرج السدرية البيئية وتكنولوجيات 

يفض ي الى إرساء الشراكة بين املجتمع  وفضاءالحقوق البيئية 

معهد برج السدرية األستاذ  أكده مديروهو ما  والخبراءالمدني 

تعد الشراكة بين الخبراء و . من خالل مداخلتهياسر بن عمر 

 وكل-كالقطب التكنولوجي ببرج السدرية -العليا المعاهد  ومخابر

يث ح البيئيةلمناصرة الحقوق  مهمامكونات املجتمع المدني امرا 

ة التنمي إلرساءتكوين مختصين في هذا القطاع  الىتفض ي 

 والحلول. البدائل لبلورةالمستدامة وأيضا 

 كلمة الحركات  .2

عزلة  إطار فكفي  الحركات ومداخالتهم تندرج كلمات

ع يكرسه المنتدى لوض وتوجهاالمتضررين من المظالم البيئية 

تحت املجهر دون عزل الفاعلين  والميدانيةالمشاكل القاعدية 

لعيش ا الحق فيتمس من الذين يتعرضون النتهاكات  والناشطين

كرا ال تكون ح وانالمدينة  أطرافالصحي السليم ان كان بمركز او 

 غيرها.على فئة اجتماعية دون 
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تمع باملج وناشططرح السيد شكري البحري أستاذ مسرحي 

 البيئية االنية بصفاقس مشكلةمصب" ال شمانيك "االمدني بحر 

ي عمقها ف خفيت . ازمة النفاياتعقارببفي مصب القنة  والمتمثلة

الحلول المبرمجة تسعى فالمدينة  وأطرافالتباينات بين مركز 

البحث في حلول تهم  ايفقط لحل مشكل مركز مدينة صفاقس 

 ذهوهغض الطرف عن األطراف تاو  وتقص يبصفة أحادية المركز 

األطراف. كما طغى  سكان وغضبالبدائل تزيد من حدة المشكل 

 يبوتغيالحلول طابع المركزية  وبرمجةسياسات اخذ القرار على 

واقتصاديا مما المواطن الذي يقطن مجاالت مهمشة اجتماعيا 

مهددة ال بيئيةالمظالم ال فاقم من حدة االحتجاجات ردا على

حي سليم ص عيشفي انتهاكات لحقهم في  والمتسببةان لصحة السك

 .تشوهات، الخ( ،عقم ،)سرطان

 نعالحركات االحتجاجية في الحقيقة  تصاعدويكشف 

بة المتعاقالبيئية االزمات واجهة مالمعتمدة ليات لاالعدم جدوى 

حوكمة ال سوءتعود أساسا الى التونسية والتي بالمدن  والمتكررة

حارقة كملف  في ملفاتالقرار  مسؤولية اخذ وتحديد والتأطير

لى حكرا ع وليستالتي تشمل باقي المدن  والمصباتالنفايات 

ي المتضرر ف وتغييب تشريكمركزية القرار كما أن  القنة.مصب 

نه ان يزيد من احتقان الحركات االحتجاجية أمن ش تصور البدائل
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مشكل سيما وان ال وأجهزتها لحلتدخالت الدولة  ورفض كل

فمن  .ىالمد والتصورات البعيدةاالستشراف  اتوجهاتها يغيب عنه

 طبيعية وهو ما المفارقات ان يكون المصب في موضع محمية

ب القرار التي يغي واستراتيجيات اخذيدعونا للتساؤل عن الرؤيا 

ئة التي مجالت التهيقوانين  والزاميةفيها احترام القوانين البيئية 

 .نفسهالتونس ي  والمشرعوضعها الخبراء 

 حول فعالة استراتيجية  في غياب المشكليكمن كما 

 لك وتبرز وأجهزتها. التعاطي مع ملف النفايات من قبل الدولة 

 وفيفي إدارة االزمة  وأجهزتهاالدولة  االحتجاجات ضعفاشكال 

ن مما يزيد مللقمع واإليقاف مواجهة املحتجين الذين يتعرضون 

 إرساءو في تصور الحلول املحتجين  حتقان عوض تشريكدرجة اال 

 والصالحيات.فاعلية حوكمة فعلية نافذة ال

 
المداخلة بمشكل يخص منطقة ساحلية بالوطن القبلي  اهتمت

 مصنفة ضمنطبيعية تحتوي على محمية  والتيوهي المعمورة 

لفالحة ا المنطقة على يرتكز اقتصادو  "."رامسار االتفاقية الدولية

من شاطئها الذي تحول من ثروة  المتأتيةالثروة  وعلىأساسا 
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قنوات صرف مياه اقتصادية الى مصبات ملوثة بفعل مشكل 

 مع االحتجاجات تفاقمتو . واختالطها بالمياه المستعملة االمطار

رف صقنوات مد  في مشروع همتشريكاستشارة المواطنين و تغيب 

الى إيقاف االشغال  ىأد مماعلى مستوى مدخل المدينة مياه ال

 بدايتها.منذ 

 تحركات المعمورة

 
 المعمورة مشكل التلّوث بالمياه المستعملة: الصادق الهاني،المصدر: 

 حركات إثروقد بين المتدخل ان المشروع قد توقف 

ل ويتمث .الى جانب المتساكنين وخبراء قادها محامون احتجاجية 

المشروع في مد قنوات تصريف مياه االمطار المتأتية من المناطق 

وتعد  .ناسكاللمناطق  ة)معامل ومسلخ الخ( المتاخمالصناعية 
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 مهيئة غيرعلى حد السواء والسكنية ناعية صالمناطق ال هذه

ط خل إمكانية حول التخوفات وتحوم  .بشبكات الصرف الصحي

قنوات صرف مياه االمطار بالصرف الصحي كما هو عليه الوضع 

 ووالية اريانة.والية نابل من بمنزل تميم 

 
 البيئية والصحية والضجيجمشاكل العرج المتدخل على 

قل اين ينتصب ح القبليالصالحي التابعة للوطن برج بمنطقة 

مداخلته  وتضمنت .انتاج الطاقة من الرياح بسيدي داود

سيما بعد إعطاء األولوية ة البيئية بالمنطقة استفحال االزم

يهتمون  ال نالذيمستثمرين )الشركة التونسية للكهرباء والغاز( لل

 مكنأللثروات بغية تحقيق ما  المجحفاالستغالل  اال بتكثيف

وتطرق عمر الصالحي الى المظلمة التي تعرض لها أهالي  األرباح.من 

يز ناعورات الهواء على أراضيهم وما انجر عنها من اثار البرج منذ ترك

للمشروع بيئية وفالحية وصحية بسبب االخالالت الفنية 

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز.   وتجاوزات
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رجع المتدخل هنات جهاز الدولة الى ضعف أداء وزارة أ

تعارضها مع توجهات وزارة الفالحة مما يجعل الفالح  وأحياناالبيئة 

في ارتباك اجرائي لعدم البت او تداخل القرارات  والمستثمر

تماد اعالمتدخل الى  وزارتين. ودعافي االن نفسه بين  وتعارضها

 موعدالبذور الوطنية املحلية للحفاظ على السيادة الغذائية 

اجعة مر باإلضافة الى اعتماد سياسة تبعية في البذور الوطنية 

 اللتين تتعارضانووزارة الفالحة  البيئةوزارة  ودور القوانين 

موروث الوطني. كما شدد البذور األجنبية على حساب ال وتدعمان

 ذور والبمراجعة التشريعات لتحرير القطاع الفالحي على ضرورة 

 تقص ي البذور الوطنية وتحمي البذور  حاليةال الوطنية. فالقوانين

ق تحقيتوردة مما يجعل القطاع برمته في تبعية تعيق المس

 الغذائية. السيادة 
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يلة افات دخ تكاثرمشكل لى نور الدين نصر ع دكتور عرج ال

ت غز  دالغذائية. فق للسيادةتهديدها و على البالد التونسية 

 واحاتالضرت بأو  2355الحشرة القرمزية النخيل التونس ي منذ 

ت لتبعا والسعوديةمثل مصر  دول  تعرضت قبلها ومناملحلية 

ي ضخمة ف الدولتين نفقاتا تانتشار اآلفات فقد تحملت كل

 للواحات.محاولة القضاء عليها قبل اتالفها 

( القرمزية )الحشرةسوسة النخيل الحمراء  اتلفت افة وقد

وقرابة  2355سنة  الشوكي بالمغربهكتار من التين  513333

ازمة توسع انتشار هذه  تتفاقم. 2355هكتار بتونس منذ 453333

ن م أكبرالغذائية لتشمل عدد  والمهددة للسيادةاالفة الضارة 

البلد ي تعتبر الت موريتانيا النجاح في مقاومتها باستثناء البلدان دون 

 .2350-2354خالل الوحيد الذي تخلص من هذه االفة 

 بالمنظومة األيكولوجية والحشرات اآلفات وتهتك هذه

ذي ال لتين الشوكيا مثالالمتدخل ذكر  الغذائية اذ وبالسيادة

عد التين يو  .الفالحية والضيعات باقي الواحاتمثل مهددا  أصبح

افة  تغزو وإذ اهم ثروات المناطق الداخلية كالقصرين  الشوكي من

الت في تونس فقد ظهرت في االعديد من املج قرمزيةال الحشرة

ومن ثمة الى صفاقس  وسوسةالمهدية ثم امتدت الى المنستير 

 المدن. لتشمل فيما بعد بقية
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للسيادة الغذائية  تهديدا مباشراأصبحت هذه االفة وقد 

تكون حكرا على مجال دون اخر اذ يتواصل  ولنبمدن عدة 

كامل البالد التونسية في ظل غياب اليات  انتشارها ليشمل

 من المنتجات الفالحية والعديدتتعرض الواحات حيث  تهالمقاوم

يجيات واسترات وآللياتتقص ي لسيما في ظل غياب تام ل لإلتالف

 لمقاومتها.

  

وكي نورالدين نصر، .دالمصدر: 
ّ
 انتشار سوسة النخيل الحمراء على النخيل والحشرة القرمزية على التين الش
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 تقرير اليوم الثاني المخصص للورشات
 الحق في الماءورشة  .1

 . خبير في المياه والتغيرات المناخيةالرحيلي حسين :المسير

 العكرمي بوبكر :المقرر 

انطلقت الورشة في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم 

 تمحورت للسيد حسين الرحيليبمحاضرة  35/55/2322السبت 

حول الحق في الماء الصالح للشراب وكيفية املحافظة عليه 

وترشيده وقدم في ذلك العديد من األرقام واالحصائيات حول 

متر  133االستهالك الفردي للماء في تونس الذي يساوي حوالي 

متر  033مكعب سنويا بينما يساوي المعدل العالمي حوالي 

هددة بالعطش في دولة م 20مكعب. وتعتبر تونس من ضمن 

 العالم. 

 2351ينبئ الوضع المائي في تونس بكارثة رغم أن دستور 

أقر بالحق الدستوري في الماء للمواطن التونس ي.  2322ودستور 

كما أشار األستاذ إلى أن تونس ثاني دولة في استغالل الماء 

ا تستغله هنالمعلب. كما بين أن الصوناد في تونس ال تنتج الماء لك

 00. أيضا فإنه تطرق إلى االستغالل الفالحي الذي يناهز وتوزعه

كما بين األستاذ حسين الرحيلي أن  من جملة المياه الموجودة.
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كمية المياه المهدورة من جراء األعطاب وعدم صيانة الشبكة 

 مليون متر مكعب. 523يناهز 

كما أشار إلى أن املجال السياحي من أكبر المساهمين في 

لصالح للشراب وبين أن كلفة سرير واحد في نزل إهدار الماء ا

تكلفة إنتاج بعض المنتوجات كما أن  لتر يوميا 533تساوي 

 الفالحية تساهم في ضرب المائدة المائية.

 

عن فرع الرديف تمحور حول  السيد رابح بن عثمانتدخل 

وبين أن المنتدى قام بتأطير  معضلة الماء في منطقة السقدود

االحتجاجات األهلية في المنطقة وقام بمراسلة رئيس الجمهورية 

الش يء الذي أثمر عن لقاء مع وزير الفالحة تمخضت عنه عديد 

 صورة من الورشة

 



 
32 

المقترحات واملخرجات لكنها ظلت مجرد وعود لم يتحقق منها ش يء 

 إلى اليوم والزالت المعاناة متواصلة.

مشاكل التي تعانيها الجمعيات المائية كما وقع التطرق إلى ال

وأخص بالذكر الجمعية المائية عين جفال بمعتمدية جلمة التي 

ألف دينار مما انجر عنه قطع الماء  52وصلت ديونها إلى حوالي 

 .عن األهالي

من القيروان  للسيد الطاهر الهاديشهادة أخرى كانت 

مما اضطر  عائلة بدون ماء 03تحدث من خاللها عن وجود حوالي 

كما تمحورت جل النقاشات حول وجود أكثر من  األهالي إلى النزوح

ي ومشاكل ف جمعية مائية في تونس تعاني أغلبها اإلفالس 5233

 .الهيكلة والتسيير

 48% من سكان األرياف ال يتمتعون بالماء الصالح للشراب 

 اعتبار أن قضية الماء قضية وطنية 

وبعد النقاش والمداولة في كل النقاط من االستخراج إلى 

وصيات التاالستهالك إلى الترشيد وكيفية تسيير القطاع، جاءت 

 :والمقترحات التالية

  اقتراح وزارة للمياه مهمتها املحافظة على المياه وتحقيق

 العدالة في التوزيع وترشيد االستهالك وحماية الموارد المائية
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 سياسات الدولة العمومية في عالقة بالماء  إعادة النظر في

الصالح للشراب وتشريع قوانين جديدة قادرة على معالجة 

 التجاوزات 

  تفعيل دور املجتمع المدني في التصدي للتجاوزات في حق

 المواطن في عالقة بالماء الصالح للشراب

 نشر الوعي لدى الناشئة 

 اف ي استنز توعية الفالح بعدم غراسة أنواع معينة تساهم ف

 الثروة المائية

  تطوير التقنيات من أجل خفض كمية االستهالك في الحوض

المنجمي وجلب ماء البحر من الصخيرة من أجل االستعمال 

 الصناعي ونقل الفسفاط باألنابيب 

 إلغاء رخص االستغالل لشركات الماء المعلب 

  إعادة مصلحة اإلرشاد الفالحي صلب وزارة الفالحة وتشريك

 مع المدني في التوعيةاملجت

  رسالة مناصرة إلى أهالي الحوض المنجمي ولكل المناطق التي

 تعاني من العطش واالنتهاكات

  ادراج مادة التربية البيئية ضمن برامج وزارة التربية للناشئة

 في المدارس من أجل جيل جديد صديق للبيئة

  المطالبة بوضع برمجة مشاريع مقاومة االنجراف في المناطق

 لفالحيةا
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  العودة إلى بناء الجوابي والماجل في البيوت وتثمين مياه

 السطوح

 االستفادة من مياه العيون الجبلية وترشيد استغاللها 

وتم اختتام الورشة بكلمة السيد حسين الرحيلي الذي دعا 

الحضور للقيام بزيارات ميدانية وتحويل اللقاءات على عين 

 ع عن الحقوق البيئية والحق فيالمكان للمساندة والتوعية والدفا

الماء الصالح للشراب بعيدا عن الخطابات ومجرد بيانات مساندة 

 ودعا إلى االقتراب أكثر من المتضررين. 
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 ورشة الحق في الصرف الصحي .2

 جمعية النهوض بثقافة البيئة. المؤدب ألفة :الورشة مسيرة

 مبروكي رحاب :الورشة مقررة

 الفة البيئة بثقافة النهوض جمعية لرئيسة بكلمة الورشة افتتحت

 بالحق يتعلقا فيم عامة البيئي الوضع تردي عن للحديث المؤدب

 .التطهير في

 
 سير الورشة

 
تضمنت الورشة سلسلة من الشهادات تناولت انتهاكات 

بيئية في مناطق عدة من الجمهورية، وافتتحت بكلمة للناشط 

 صورة من الورشة
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المولى للحديث عن معضلة الصرف الصحي بمنطقة البيئي عادل 

رواد من والية اريانة، وتضرر آالف المواطنين بما فيهم السكان 

والمؤسسات الجامعية من الروائح الكريهة جراء انسياب المياه 

االسنة في مناطق عدة )رواد، سكرة الشمالية، اريانة الشمالية، 

ب دور االطراف رياض االندلس، الغزالة(.  وذلك في ظل غيا

ورغم التنديد  .المعنية والموكول لها مهمة حل هذا اإلشكال

واالحتجاج والمراسالت، إال ان السلطة لم تبد اي استجابة أو 

تفاعل مع محاوالت نشطاء املجتمع المدني املحلي في حل هذا 

 االشكال البيئي. 

 
تطرق فيها الى معضلة التلوث بخليج المنستير عبر سكب 

 كان من المشاريع التي بالبحر وتعطيللصرف الصحي مياه ا

المبرمج انجازها من أجل توسيع قنوات الصرف الصحي اضافة 

الى تأثير أحواض تربية االسماك على الوضع البيئي بالمنطقة 

بسبب تعمد أصحابها الى القاء بقايا االدوية المستعملة في البحر 

يضا الى اهمية ما سبب بروز ظاهرة التصحر البحري. وأشار ا



 
37 

الستغاللها في مختلف  المستعملة ومعالجتهاتثمين المياه 

 االنشطة الفالحية او الصناعية. 

 
أشار الى تحول الهيكل التابع للدولة المتمثل في الديوان 

الوطني للتطهير الى أكبر ملوث للبيئة عبر القيام بمشاريع تسبب 

ل خل عند تعطاضافة الى ضعف التد ئالتلوث لألودية والشواط

قنوات مياه الصرف الصحي واعتمادها منوال نقل التلوث من 

مكان الى اخر واالكتفاء باستبعاد نقاط التلوث عن المناطق 

دم . كما تطرق الى عإلنهائهاالسكنية دون البحث في حلول جذرية 

قيام الوكالة الوطنية لحماية املحيط بدورها ما دفع بالجمعيات 

 لمنطقة الى التكفل بدور المراقبة. البيئية الناشطة با

 
تطرق الى اشكالية التلوث بالمياه المستعملة المتسربة من 

قنوات الصرف الصحي ومن المصانع المنتصبة بالمنطقة، كما 

أشار الى مشروع مد قنوات مياه الصرف الصحي والذي سيأثر على 
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 املحمية الطبيعية المتواجدة بالجهة التي تضم نباتات واصناف

حيوانية نادرة، وعندما قام االهالي والنشطاء بالتنديد بهذا القرار 

تم استبدال مكان صرف المياه الى البحر وهذا ما سيساهم في 

مزيد تردي الوضع البيئي امام تنصل كل من البلدية وديوان 

التطهير من مهامهم والتحجج بغياب الوسائل المادية 

 واللوجستية لمقاومة التلوث.  

 
يقوم ديوان التطهير بضخ كميات كبيرة من المياه 

المستعملة دون معالجة مباشرة بواد مليان وهذا ما أدى الى 

حصول عديد االضرار البيئية مثل نفوق بعض الحيوانات 

البحرية وتضرر الغطاء النباتي واألراض ي الزراعية املجاورة للوادي. 

دية بكل من املحمورغم تنديد المواطنين ونشطاء املجتمع المدني 

والخليدية بهذه المعضلة البيئية إال ان الوضع لم يتغير منذ اخر 

جلسة جمعت ممثلين عن االهالي بأعضاء بلدية املحمدية للبحث 

عن حل يقطع مع اشكال التلوث بالمنطقة. وتم اخراج الملف من 

 رسال مراسالت الى كل منإاملحلي الى الجهوي عبر قيام البلدية ب



 
39 

وديوان التطهير لكن نفس االشكال بقي متواصال الى حد  الوالية

   اليوم ولم تبد اي من السلطات استجابة لمطالب االهالي.

 الى السلطة  الموجهة التوصيات

  جل من أتجديد وصيانة شبكات الصرف الصحي وتوسيعها

 الترفيع في طاقة استيعابها وزيادة عدد محطات الضخ 

  تحيين القوانين والتشريعات حتى تستجيب للمتطلبات

 وتواكب النمو الديمغرافي والصناعي  لألفرادالحالية 

 الوطنية والدولية لرسكلة مياه الصرف  مواصفاتاحترام ال

 الصحي 

  تشريك املجتمع المدني الى جانب السلطة التشريعية

البيئة لتقديم مقترحات بخصوص اصدار قوانين لحماية 

لى ا باإلضافةمن التبعات السلبية للصرف الصحي  رادواالف

 تشريكه في انجاز دراسات ومخططات مشاريع 

  انفتاح الدولة على تشريك الجامعات ومعاهد الدراسات

حلول لمشاكل التلوث بالصرف  إليجادالتكنولوجية والبيئية 

 الصحي 

 توفير االعتمادات والتمويل الالزم للقيام بالدراسات 

 الى الجمعيات والمنظمات الموجهة التوصيات
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  خلق تشبيك بين المدافعين عن الحقوق البيئية وتوحيد

القضية البيئية من جمعيات ومنظمات لتسليط الضوء على 

جميع االشكاليات المطروحة في جميع الجهات والعمل على 

 يف بها على مستوى وطني ر التع

  بل قتبني استراتيجية التقاض ي البيئي على مستوى وطني

االلتجاء الى القضاء الدولي ومقاضاة الدولة على عدم التزامها بما 

 ي امضت عليها تورد في المعاهدات واالتفاقيات ال

  الجانب البيئي لدى الناشئة  بأهميةالتوعية والتحسيس

عبر امضاء اتفاقيات مع وزارة التربية وبعث نوادي تربية بيئية 

 بالمدارس االبتدائية
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 مع اثارها والتكيفات المناخية ورشة التغير .3

وصابر عمار. منظمة  . منظمة هيفوسالقزي  سياآ :الورشة امسير 

 شباب تونس يؤثر

 الدخيلي أشرف :الورشة مقرر 

 صباحا التاسعة الساعة تمام في الورشة فعاليات انطلقت

 .ألنفسهم الحاضرين كل بتقديم 2022 نوفمبر من الخامس يوم

 ترجع التي المعضلة المناخية بالتغيرات التعريف تم ثمة نوم

 حول  األول  جزئه في النقاش الصناعية. وتمحور  الثورة الى بداياتها

 النامي العالم ر أقطا على المناخية التغيرات وتداعيات أسباب

 الخاوية والوعود الحلول  إلى التطرق  تم كما .تونس على خصوصا

 المتتالية ألطراف ا مؤتمرات في سواء عليها االتفاق تم التي

 الحلول  هذه .المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي والفريق

 النامية البلدان على المسلط والظلم ةالمساوا عدم كشفت

 .والجنوب الشمال بين بلدان الكائنة والهوة

 

 صورة من الورشة
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كانت ذات أهمية كبرى للرفع من وعي  الشهادات الحية

الحاضرين ولفت انتباههم لتداعيات التغيرات المناخية في بالدنا 

خاصة في كركوان، قابس والقيروان. وتمحورت النقاشات بعدئذ 

على التجارب الشخصية مع هذه الظاهرة، اثارها وطرق التعامل 

على  ءمعها خاصة فيما يتعلق بالمزروعات. كما وقع تسليط الضو

ات في مجابهة هذه التغير  دور السلط املحلية خاصة منها البلديات

 المناخية.

وبعد حوار طويل عبرت فيه كل األطراف على مشاغلها، تم 

التوصل الى عديد الحلول والمقترحات قسمت الى عدة أبواب 

 لياتية واآلاتمؤسسالتقنية، النذكر منها: السياسية، العملية، 

 المعتمدة. 

 السياسيةحات المقتر

  ،ضرورة احداث انتقال ايكولوجي 

  ،وضع الفالح في قلب السياسات الفالحية اإليكولوجية 

  ايجاد أو وضع سياسات مناخية محلية تتماش ى مع

 خصوصية هذه المناطق،

  إحداث شراكات بين وزارة التربية والوزارات المعنية بالتغير

 المناخي، 

  الفالحية،تغيير السياسات واالستراتيجيات 
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 منظومة الصرف الصحي، تجويد 

  إضافة بند العمل المناخي ضمن مداوالت املجلس الوزاري

 جهوية واملحلية، الواملجالس 

  ،إعادة توزيع الصالحيات بين وزارتي البيئة والفالحة 

  م بالجندرة قائفهم الجانب المتعلق في  جذري  ضمان تحول

 ماية البيئة.قانون لح إصدارو حقوق اإلنسان  على منهجية

 المقترحات العملية

  ،العودة إلى الممارسات الفالحية التقليدية 

  تمكين المرأة الفالحة في عالقة بالتأقلم مع التغيرات

 المناخية وخاصة حق الملكية، 

  وبناء قدرات  والحشراتالمكافحة المندمجة لآلفات

 الفالحين،

  ،دعم الفالحين على تكوين هياكل تنظم وتدعم صمودهم

 خاصة غرف الفالحين، 

 ،اعتماد الممارسات الجيدة وتعميم استعمالها 

  الغابي،االقتصاد  

  ،وضع بنية تحتية تساعد على تجميع مياه األمطار 

  ،تكوين لوبي بيئي يؤطر الحركات البيئية ويساند كل حراك 
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  وتثمينها على اعتبار دورها املحافظة على المناطق الرطبة

الهام في التخفيف والتأقلم وتخفيف حدة الظواهر المناخية 

 كالفيضانات،

  تشجيع الفالحة في المدن من أجل تعزيز صمود سكان

 المدن،

  تنظيم برنامج تشبيك للتعريف بالمبادرات والحلول

والممارسات الجيدة التي تقوم بها منظمات املجتمع المدني، 

 المناخي في املجالس الجهوية واملحلية،  يرادماج التغ

  حشد المدارس كمختبرات للتكيف وتطوير نماذج

 التكيف. 

  التقنيةالمقترحات 

  ،استخدام أبنية متكيفة ومرنة مع تغير المناخ 

  استعمال التقنيات الفالحية الحديثة من أجل تحسين

 استغالل الموارد الطبيعية

  البيئة.إحداث وسيلة إعالم مختصة في 

 الجانب المؤسساتي

  ،الزامية االعتراف بالواحات كمنظومة بيئية هشة 

  ،تحيين القوانين ذات العالقة بمسألة التغيرات المناخية 
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  إفراد التقاض ي البيئي بدوائر قضائية مختصة وتكوين

 القضاة للبت في القضايا المتعلقة بالبيئة والسياسات البيئية،

 ريعية قصد تشجيع البناءات وضع كراس شروط أو آلية تش

ت التغيراو  المستدامة ذات كفاءة طاقية تستجيب للتحديات

 ضرائب بيئية فرضالمناخية و 

  الآليات المعتمدة

 ،إحداث خلية أزمات 

  إحداث جائزة للفالحين حول التأقلم من أجل تحفيزهم على

 تفعيل ممارسات التأقلم،

  رث تأثير الكوااإلنذار المبكر باألخطار المنتظرة للحد من

 المناخية وخاصة على الفئات األكثر هشاشة

  مراقبة التمويالت المناخية.دعم آليات 

هذا واختتمت الورشة في تمام الساعة الثانية عشر وثالثون 

 دقيقة.
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 الغذائية والسيادةورشة الفلاحة  .4

دكتور مختص في السياسات  نصر.نورالدين  مسير الورشة:

 الفالحية والريفية

   اميمة الهنداوي  مقررة الورشة:

 2322نوفمبر  5السبت 

 الحاضرون
 نشطاء املجتمع المدني  -
‚ الهوارية‚ صفاقس‚ الحركات البيئية )القيروان -

 المعمورة( 
 ممثلون عن جمعيات بيئية  -
 فالحون   -
 باحثون في املجال الزراعي  -
 صحفيون  -
 عضو عن لجنة الفالحة باملجلس البلدي بالقيروان -
 أساتذة وباحثون  -

 

 صورة من الورشة
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 سير الورشة

افتتحت الورشة بمداخلة الدكتور نورالدين نصر من خالل  -

تقديمه لتقرير السياسة الفالحية في تونس وتداعيات التخلي 

 عن مفهوم السيادة الغذائية لصالح الفالحة الربحية.

 شهادة الفالح سعيد بالناصر.  -

والتوصيات لتعزيز السيادة  نقاش حر مع تقديم المقترحات -

على منظومة اإلنتاج ومسالك التوزيع ودور املجتمع المدني في 

 ذلك.

 اهم النقاط التي تناولها تقرير السياسة الفلاحية

 تعريف االمن الغذائي. -

وصول الثورة الخضراء الى نهاية الطريق والعجز عن  -

 تحقيق االمن الغذائي العالمي.

اء على البيئة وعلى االقتصاد اهم تداعيات الثورة الخضر  -

 وعلى الصحة.

 الطقس يتغير كذلك الفالحة والغذاء. -

الرجوع الى األنماط البيولوجية واالعتماد على التنوع  -

 البيولوجي.

 الوضع الفالحي في تونس. -
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اهم النقاط التي تناولتها شهادة الفلاح سعيد 

 بالناصر من حفوز

صة الوضع شهادة فيها نقد لسياسة وزارة الفالحة خا

حيث تم ذكر مشاكل ديوان الحبوب من خالل التفريط في ‚ الحالي

ومشاكل ديوان الزيت التي تتمثل في الصمصرة ‚ مخازن الحبوب

كذلك مشاكل ديوان تربية الماشية ‚ ومشاكل التذويب والتعليب

خاصة عدم تلقيح االبقار وترقيمها والتصريح بمعلومات مغلوطة. 

نظومة اللحوم وذكر مثال منتجي اللحوم إضافة الى ذلك مشاكل م

 البيضاء وكيفية افالسهم نتيجة فشل السياسات المعتمدة.

 اهم التوصيات والمقترحات

  دعم الفالحة العائلية )كل عائلة تمتلك ارض ولو صغيرة

 تقوم بإنتاج مستحقاتها بمفردها(. 

  االنتقال الى الفالحة االيكولوجية )الزراعة الحافظة / البذر

 مباشر( والحد من استغالل المبيدات.ال

  التداول الزراعي ودعم البقوليات لصحة التربة واالنسان

 والتقليص من توريد البقوليات.
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  العمل على التقليص والحد من التبذير )حيث تقدر

على كامل سلسلة القيمة / اتالف  % 53الخسائر في الحبوب ب 

 خبزة في اليوم(. 333.333

  العمل على اعتماد نظام غذائي صحي ومستدام )اقل فارينة

واقل زيوت متدنية الجودة مع أكثر قمح صلب نوعية جيدة وأكثر 

 بقوليات(.

 .دعم وانشاء سوق البذور التضامني لتحقيق االمن الغذائي 

 .تبني استراتيجية مقاومة االنجراف أنجع بالنسبة للتربة 

 .تغيير طرق الحرث 

  ي الدولية في بعث مشاريع فالحية للشباب استغالل األراض

 لتحقيق االمن الغذائي خاصة في زراعة الحبوب.

 .رفع المديونية على صغار الفالحين 

  .مراجعة تسعيرة القمح 

  قيام المنتدى بحملة مناصرة عن طريق يوم تحسيس ي حول

أهمية الفالحة واملخاطر التي تهدد المواطنين باإلضافة الى أهمية 

 صلية وتثمينها.البذور اال 

 .تقنين رخص حفر االبار من قبل سلطات االشراف 

 .تشجيع الشباب على بعث المشاريع الفالحية 

 .توجيه الموارد المائية لتحقيق االمن الغذائي 
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  التي تستهلك كميات كبيرة من الماء منع زراعة المنتجات

 الطماطم المعدة للتحويلالورقيات / القرعيات / ك 

 اكني األرياف والمدن من خالل التعاون الشراكة بين متس

والتضامن عن طريق التشارك في األراض ي والدعم المالي وتوفير 

 المواد االولية.

  انتاج اللحوم البيضاء والبيض من خالل الرجوع الى تربية

 دواجن الضيعة )الدجاج / الديك الرومي/ السمان/ االرنب(.

 اعز ل تربية المتحقيق االكتفاء المنزلي من االلبان من خال

 مثال )معزة في كل بيت(.

 .معالجة مياه الصرف الصحي من اجل ري االعالف 

  استعادة البذور االصلية ومنع األسمدة واالدوية المسممة

 للتربة.

 .تطوير وسائل اإلنتاج من اجل مكننة فالحية عصرية 

  تثمين الفائض من اإلنتاج وإيجاد حلول من اجل تركيز

 ل.مصانع صغيرة للتحوي

  5333كغ زريعة في  5تحقيق االكتفاء من الحبوب من خالل 

 متر مربع. 

  تحقيق االكتفاء من اعالف الماشية من خالل االعالف

 الخضراء )قطانيا / فصة / شعير / قصيبة ...(.
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التشريعي  والإطارورشة السياسات البيئية  .5

 والقانوني

 سوودي املحامياألستاذ إبراهيم  الورشة:مسير 

 رابح بنعثمان  :الورشةمقرر 

  54الى الساعة  51من الساعة  التوقيت:

 

عام ال اإلطاراستهل األستاذ إبراهيم الورشة بالحديث عن 

دا اهم النقاط التي ستقع مناقشتها مؤك وتطرق الىالذي تتنزل فيه 

 ومقترحات تتعلقهو الخروج بتوصيات  يعلى ان الهدف الرئيس 

لى ذكره سياتي ع وهو ماتخللته  والهنات التيبمشروع مجلة البيئة 

ا بصفة تطرق ناللذاالزاير  والقاضية نجيبةاألستاذ مكرم بوزياني 

 صورة من الورشة
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مفصلة على نقاط ضعف هذه النسخة مؤكدين على انه يعكس 

 اسية لمعالجة اإلشكاالت البيئية.يغياب اإلرادة الس

 اطاهم النق تلخيصويمكن بعد ذلك تم فتح باب النقاش 

 يلي: فيما

استنادا الى المشروع المقدم البيئة ليست مسالة أولوية  -

 .بالنسبة للمشرع

 .غياب أي سند قانوني واضح يجرم االنتهاكات البيئية -

  .تخلي حاكم الناحية عن دوره في متابعة الجرائم البيئية -

 .إشكالية انعدام التكوين البيئي لدى معظم القضاة -

في القضايا البيئية التي عادة ما تتطلب القيام باختبارات  -

الخبراء املختصين هذا إضافة الى  عدد محدودية في االحظن

  .التكلفة الكبيرة لهذا النوع من االختبارات

في مشروع مجلة البيئة الذي عرضته سلطة االشراف تم  -

ياسية لة سأمس وهي باألساسلة االستراتيجية أالتطرق الى المس

  .مشموالت املجلة وليست من

بين االقتصادي  وهي التوازن للقانون البيئي خصوصية  -

  واالجتماعي.

وإتمام هدف املجلة تجميع القوانين البيئية المشتتة  -

  .القانونية البيئية المنظومة
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اء وإرضيبدو ان هذه املجلة صيغت أساسا لتسويقها للخارج  -

  للمانحين.

الى  2322يتطرق دستور  لم 18و 10باستثناء الفصلين  -

سيما  2351انه تراجع على دستور  ويمكن القول لة البيئية أالمس

ألجيال ا والحفاظ علىالتنمية المستدامة  هيئةفي مسالة تغييب 

 القادمة.

  .أهمية االشتباك القانوني في القضايا البيئية -

  .خلت املجلة من أي تعريف لمصطلح "البيئة" -

اك هن نالبيئة في مجلة بدليل ا حماية ةحصر مسألال يمكن  -

  .دوال ليست فيها مجلة بيئة ورغم ذلك تحترم فيها المعايير البيئية

  .القوانين البيئية لتنفيذأهمية وجود املحكمة الدستورية  -

  .افتقار املحاكم الى غرفة تهتم بالقضايا البيئية -

في الفصل في القضايا البيئية  وعدم جرأتهمعزوف القضاة  -

 )مشكلة في التحييث(

وبعد هذا النقاش المستفيض الذي تم فيه نقد مشروع مجلة 

 فيما يلي: التوصيات البيئة تمحورت

  اقتراح العمل على صياغة مجلة موازية ملجلة البيئة يساهم

 فيها املجتمع المدني عل اختالف مشاربه.
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 ة من ن القضايا البيئيتدعيم التقاض ي البيئي والتكثيف م

 اجل خلق فقه قضائي بيئي.

  تخصيص دوائر مختصة صلب املحاكم تعنى بالقضايا

 البيئية.

  دعم ثقافة االشتباك القانوني للجمعيات وتكوينها في كيفية

 تكوين الملفات القضائية ذات البعد البيئي. 

  تكوين القضاة بما فيها النيابة العمومية في القانون البيئي

 وأهميته )قانون داخلي ومعاهدات دولية(.

  ادراج نص قانوني باملجلة يعفي المتقاض ي من مصاريف

االختبار التي يجب ان تتكفل بها الدولة املحمول عليها تحميل 

ِخل من الخواص. 
ُ
 المصاريف ان كان الطرف امل

  إعادة صياغة املجلة صياغة قانونية وعامة ومجردة

 وملزمة.

  سياسة تشريعية موحدة.العمل على إيجاد 
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المنشآت  وتجاوزاتالتلوث الصناعي  ورشة .6

 العمومية

 . منظمة محامون بال حدودفسيف بن يوس مسير الورشة:

 خضري  والءالورشة:  مقررة

 5و 1تقى الوطني للعدالة البيئية أيام مللتم في إطار ا

التطرق ضمن ورشة "التلوث الصناعي وتجاوزات 2322نوفمبر 

مسيرة لوا 2322نوفمبر  5الصناعية" التي انعقدت في منشآت لا

 بالمحامون  من طرف السيد " سيف بن يوسف " عن "منظمة

الماء و للهواء بالصناعات الملوثة  تعلقةملحدود" الى التجاوزات ا

 يفي ظل الغياب التشريع زمةشارة لتفاقم ااال اال  حد السواء مع على

ق والذي من شأنه خل مسألةال البيئي والتهاون مع المنظم للمجال

بعضها عن طريق شهادات حية نقلها  تم التطرق إلى تجاوزات عدة

 .المشاركين بالورشةالمدني جتمع امل ناشطو ا

 

 صورة من الورشة
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تحدث السيد "ونيس معزاوي" وهو مواطن اصيل منطقة   

من والية القصرين عن التلوث الصناعي المتمثل في  فريانة

استعمال معمل االسمنت االبيض للفحم الحجري ضمن عملية 

مزيج الطاقة وهو وإن اعتبرت تكلفته االقتصادية اقل من غيرها 

من المشتقات الطاقية فإن مضرته على السكان وعلى المنطقة 

 ككل في تضاعف.

 83ما يقارب % فحسب شهادة السيد ونيس معزاوي فان

 53من حاالت السرطان موجودة بمنطقة فريانة إلى جانب أن %

من السكان يعانون حاليا من حساسية مفرطة جراء الغازات 

هذا وقد أشار السيد ونيس ضمن مداخلته  المصنع.المنبعثة من 

لتضرر األراض ي الفالحية كذلك نظرا التساع دائرة التلوث 

 االسمنت. الصناعي التي تسبب فيها معمل

التي قام بها أهالي المنطقة فقد  للتحركاتوبالنسبة   

تم فيها  "،تحت شعار "اوقفوا الفحم 2353امتدت منذ سنة 

التقدم بعدة مطالب للسيد رئيس البلدية، رئيس منطقة الحرس 

تحت موضوع " طلب االذن  وذلكالوطني، رئيس فرقة األبحاث 
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 رغم بالرفض،آلت كلها  وقدبجلسة مع مدير معمل االسمنت" 

تواصل االحتجاجات واالعتصامات بمنطقة فريانة التي انجر عن 

 بعضها توقيف المعتصمين بالمراكز االمنية للتحقيق معهم.

هذا على غرار توثيق المشكل عبر منشورات مواقع 

التواصل االجتماعي وأهمها على موقع الفيسبوك حيث نقل من 

ة تضمنت تشكياتهم من ن شهادات حيو خاللها المتساكن

 المسألة وبعض الصور المعبرة عن مدى الضرر الذي لحقهم،

 .2353اهمها منشور فيسبوك لسنة 

ن ضمن و التي رفعها المتساكن المطالبمن أهم و  

ى عمل علتهواء  االقل بمصفاةتزويد المصنع على  احتجاجاتهم

 المصنع.تنقية الهواء المنبعث من 

م ن بالورشة ليتو ية تدخل المشاركالشهادة الح إثرعلى و     

التطرق الى دور الدولة في تعميق المسألة باعتبار أنها تلزم مصانع 

من الطاقة المعمول بها من الفحم  %03األسمنت بأن يكون 

التنصيص على هذه المسألة ضمن كراس  ويتمالحجري، 

 الشروط.
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نقل السيد رامي مشكلة التلوث الصناعي الذي تشهده 

منطقة صاحب الجبل من معتمدية الهوارية جراء استعمال أحد 

مصانع الطماطم المعلبة لغاز "الفيول" الذي يطلقه المصنع 

ضمن دخان كثيف ملوث بالقرب من املجمعات السكنية 

في  ويتسبببالمنطقة وهو ما يضر مباشرة بالسكان املحليين 

ولعل السرطان أهمها حسب  واالمراضنتشار جملة من االوبئة ا

الشهادات الحية بقوله " أصبح الموت الطبيعي في منطقة صاحب 

 ".الجبل بالسرطان

هذا إلى جانب تأكيد السيد رامي على االستغالل الفاحش 

لمياه ا المائية باستنزافهمن قبل المصنع سابق الذكر للثروة 

الجوفية حيث تم االشارة الى ان االستعمال اليومي للمياه ضمن 

أعمال المصنع فقط، تعادل تقريبا ضعف االستعمال اليومي 

 للمياه.للمواطنين بالجهة 

، ان المصنع الى جانب المس أكثرثم أن ما عمق المشكل 

من الحقوق الصحية للمتساكنين قد مس من الحقوق البيئية 

باعتبار أن المياه المستعملة للمصنع يتم تصريفها  للمنطقة ككل
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حر يتصل بدوره بمياه الب والذيفي وادي الصيادي املجاور للسكان 

وهو ما يشكل خطرا حقيقيا فيما يتعلق بالثروة البحرية وتسبب 

في انقراض انواع من االسماك وقد عبر السيد رامي عن حدة 

 حر..والناس". "المصنع دمر الماء.. والب المسألة بقوله

سكان المنطقة ضد المصنع المتسبب في  تحرك وقد

مواجهة تحركاتهم االحتجاجية بالرفض  وتمالتلوث الصناعي 

 هم.احتجاجما جعل المتساكنين يتراجعون تدريجيا عن  والتهديد

صنع إلزام الم المتضررين فيالمتساكنين  مطالب وتمثلت

 ي،الطبيعبالغاز  وتعويضهبالتخلي عن استعمال مادة الفيول 

 واقترحتاقترحته السلطات املختصة  وانوهو حل قد سبق 

فقط  %23المصنع ب  وتكفلمن تكلفة الربط  %83التكفل ب 

 مطلقا.اال ان السيد المستثمر قد رفض هذا الحل 

هيكلة قنوات تصريف  بإعادةن و كما يطالب المتساكن

 عنه.المصنع للتقليص من حدة التلوث المنجر 

المشاركون في الورشة بدورهم عن مساندتهم  وقد عبر

حول المسألة وتم االشارة بأن المسؤولية االولى تقع على  وقلقهم

من يستورد مادة  تحديدا باعتبارهاعاتق الدولة ووزارة الصناعة 

 عالية."الفيول" ذات نسب تلويث 
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م يتعلمية لم  كما عبر أحد المشاركين أنه ومن وجهة نظر 

إثبات كون التلوث من المسببات األولى لمرض السرطان وهو  بعد

به امام القضاء او من يهمه  والتحاجما يعرقل عملية املجابهة 

 االمر.

 
أفضت شهادة شاب من منطقة القصرين حول مشكل 

طرح  بالقصرين إلى 5342معمل الحلفاء الذي تم إنشاؤه منذ سنة 

المواقف  والىتغير موقعه ونجاعة سؤال حول جدية 

 ينوالمعارضواالحتجاجات العكسية بين الساعين لغلق المصنع 

 عائلة.آالف  53للفكرة باعتباره مورد رزق لما يقارب 

سببه المصنع من أضرار بيئية يالتغاض ي عما  ولم يتم

باعتبار أنه حسب شهادة األستاذ "حسين الرحيلي" يضخ يوميا في 

ن م ويستعمل الملوثة،بق ئأطنان من مادة الز  0 ما يقاربالطبيعة 

من الماء يوميا وهو ما يعادل استعمال  مكعبمتر  2333الى  5233

هذا الى جانب الهواء الملوث الذي ينتجه كاملة. والية القصرين 

 "عبر المشارك من والية القصرين عن خطره بعبارة ان  والذي

 .العصفور يتعدى فوق المعمل يموت "
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اعتبار ان العملة في حد ذاتهم يمثلون خطرا إذا  وتم وهذا

متر نظرا لإلشاعات التي  533منهم بمسافة أقل من قتراب ما تم اال

 المصنع.يواجهونها في 

مداخلته أن مصنع الحلفاء بالقصرين يمس  إثرلنخلص 

والحق في الصحة وهو ما جعل من تغير  سليمةمن الحق في بيئة 

 زية بالجهة.مكان المصنع يطرح قضية مرك

 الــورشــــةتوصـــيـــات  

تم من خالل التوصيات مناقشة بعض الحلول التي اقترحها      

 أهمها: ولعلن و المشارك

 تعرب مختلف مكونات املجتمع  غضب بيئي وطني يوم

 نددوتخالله عن قلقها حول المسار البيئي بتونس  المدني من

ناعي الص باملجال البيئةمن خالله بالتجاوزات العديدة في حق 

 .وغيره

  تضم مختلف مكونات املجتمع  ومتابعةتكوين لجنة بحث

رابطة الدفاع عن حقوق  محامين،المدني من جمعيات، 

 القريبة، ومتوسطة دراسة الحلول العمل إلى  ويقسم. االنسان.

 فيما يخص النهوض باملجال البيئي في تونس. المدى، والبعيدة



 
62 

  همية ارم بوزيان" للتأكيد على تدخل االستاذ املحامي" مكو

بتحضير ملفات التقاض ي عن طريق  التقاض ي االستراتيجي

معنى ب بها،الدولة  ومواجهة والمسبباتالبحث في االحصائيات 

ما من شأنه خلق فقه قضاء جديد يلفت انتباه  وهو مقاضاتها،

 الدولي.املجال للتقاض ي  ويفتحالمشرع 

 ع الصناعيين سياسة تشجي حث الدولة على اعتماد

تصبح مخلفات مصنع ما مادة أولية  وبأن بينهم للتعاون فيما

تدوير الفضالت  واعادةلمصنع آخر تحت باب الرسكلة 

 تقنية.الصناعية بطريقة 

 الــورشـــةمخـــرجـــات 

على  لةوالمتمثتعلقت مخرجات الورشة بالتوصيات التي تخص السياسات 

 في:التوالي 

  مطالبة الدولة بقياس نسب التلوث بأنواعها التي سببتها

 المصانع.

  الهوائي.التلوث  معدات قياسمطالبة الدولة بتركيز 

 المؤسسات بتركيز معدات التصفية. إلزام 

 .تشجيع المقاربة االيكولوجية الصناعية 
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لأشغال الملتقى الوطني  البيان الختامي

 للعدالة البيئية والمناخية
في  2022نوفمبر  05املجتمعون.ات اليوم بتاريخ نحن 

الدورة السادسة للملتقى الوطني للعدالة البيئية والمناخية تحت 

"العدالة البيئية: مسارات نضالية متقاطعة من أجل شعار 

، وبحضور عدٍد من والباحثين.ات معركة واحدة"

ونشطاء/ناشطات من املجتمع المدني والحركات البيئية وضحايا 

مظالم واالنتهاكات البيئية، لكي نستعرض سويا رهانات الوضع ال

البيئي في تونس وسبل التخفيف من حّدة االثار التي يواجهها 

المناخ، ولمناقشة عدد من االشكاليات المطروحة اليوم كالحق 

في الماء والصرف الصحي والتغيرات المناخية والتلوث الصناعي 

مام األخرى، عبر المداخالت والسيادة الغذائية ومجاالت االهت

والورشات التي أمنها باحثون.ات وممثلون.ات عن املجتمع المدني 

وتناولت مواضيع ذات عالقة بالقضايا والحقوق البيئية واألطر 

التشريعية المنظمة لها، وذلك من أجل السعي لضمان حق 

الجميع في الماء وفي البيئة السليمة، وحث الدولة على مكافحة 

لمناخ وتسريع وتكثيف االجراءات الالزمة لمستقبل مستدام تغير ا

 خال من الملوثات.  
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اليوم، وبعد اقتناعنا الراسخ بأن  نحن املجتمعون.ات

تحقيق التنمية المستدامة والبيئة السليمة هو الشرط األساس ي 

والسبيل الوحيد لتوفير مقومات الحياة الكريمة وضمان الكرامة 

 البشرية للجميع. فإننا:

  ندعو صناع القرار الى ضرورة جعل المسألة البيئية قضية

راجها االولوية القصوى في رئيسية، وفي مقدمة االهتمامات، وإد

 السياسات التنموية المتبعة في البالد، 

  كما نعرب عن قلقنا ازاء انحدار الوضع البيئي في تونس عبر

حرمان االفراد من ابسط حقوقهم االنسانية التي ضمنها لهم 

الدستور والنصوص التشريعية واالتفاقيات الدولية وعلى رأسها 

 سليمة، حقهم في الماء وفي البيئة ال

  نؤكد على ضرورة ترسيخ اعالم بيئي يهدف الى توعية المتلقي

بأهمية الدفاع عن قضايا البيئة ويحشد الرأي العام حول أهم 

الملفات البيئية الحارقة باإلضافة الى كشف التجاوزات البيئية 

ومناصرة بدائل المنظمات والحركات المدافعة عن العدالة 

 البيئية والمناخية،

 ى حرصنا الدائم على مناصرة قضايا البيئة والضغط نؤكد عل

على سلطة االشراف من أجل توفير بيئة عيش امنة وصحية 



 
65 

بعيدة عن كل املخاطر املحدقة بحياة االفراد ومستقبل االجيال 

عبر التنفيذ  وذلك القادمة وضامنة لحقوق ذوي.ذوات الهمم،

أنظار  أمام الفعلي لتعهداتها البيئية وااللتزام بما أمضت عليه

العالم وتمتيع االفراد بحقوقهم المنتهكة والقضاء على نقص 

المياه وتلوثها وانعدام شبكات الصرف الصحي والتصدي لتلوث 

الهواء والتربة جراء الممارسات غير القانونية للمؤسسات 

الصناعية عبر استخدامها غير المستدام للموارد المائية وإلقاء 

 نفاياتها باملحيط.  

 يد بمجهودات المنظمات والجمعيات والحركات واألفراد نش

الحاضرين في هذا الملتقى إليمانهم ووعيهم بأهمية المسألة 

البيئية ولتشبيك جهودهم من أجل تضييق فجوة التلوث وتردي 

المنظومة البيئية، وذلك للقفز من التدهور المزمن الذي تعيشه 

 منا.صحة وأ أكثرالبيئة منذ عقود نحو وضع بيئي 

وبناء على ما تم تداوله من نقاشات أثناء الملتقى، فإننا نقدم 

 سلسلة من التوصيات والمقترحات التالية:

  أوال، ندعو الدولة التونسية الى إيالء الملف البيئي والحقوق

البيئية األهمية الالزمة انطالقا من الترابط الوثيق بين الحقوق 

جتماعية حيث أنه ال البيئية وسائر الحقوق االقتصادية واال 

 عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية.
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  فإننا ندعو إلى: مجال المياهوفي 

  تحديد األولويات في استعمال الماء مع التركيز على

 المياه المعدة للشرب،

  إعادة النظر في وسائل تعبئة المياه السطحية وخاصة

 في مجال تشريك المواطن من خالل الماجل، الفسقيات

 وكل التجهيزات العمرانية،

  العمل على إعداد خارطة لإلنتاج الفالحي موجهة نحو

 إنتاج االحتياجات األساسية للسكان،

  إلغاء التزود بالماء الصالح للشراب باألرياف عن طريق

 منظومة املجامع المائية وتعويضها بصوناد ريفي.

  فإن دعوتنا تتجدد الى: بالصرف الصحيوفيما يتعلق 

 شبكات الصرف الصحي في عالقة بطاقة  تجديد

االستيعاب والترفيع في عدد محطات الضخ من أجل تغطية 

 كامل تراب الجمهورية،

  تحيين النصوص التشريعية قصد أقلمتها مع

المتطلبات الحالية ولمواكبة التطورات المستقبلية 

 وخاصة منها الديمغرافية والصناعية
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 ة الثالثيةتطوير وتفعيل وتعميم اليات المعالج 

  فصل شبكة تصريف المياه المستعملة المنزلية عن

شبكة المياه الملوثة الصناعية واعداد خارطة نقاط 

سوداء في عالقة بالصرف الصحي من اجل تكثيف الجهود 

والحد من آثار التلوث الصناعي، خاصة على الشريط 

 الساحلي 

  فإن الدعوة ملحة  التغيرات المناخيةاشكالية اما عن

 ى:ال

  وضع صغار الفالحين والبحارة في مركز الفاعلين في

 التغيرات المناخية تأثيراتمجابهة 

  تغيير جذري في السياسات المناخية وإعالن حالة

 الطوارئ المناخية

  ضمان انتقال ايكولوجي عادل يتبع مقاربة حقوقية

ل ظاهرة التنقوتمشيا مندمجا وشامال يأخذ بعين االعتبار 

يضطرون إلى هجر مساكنهم وأراضيهم  خشخاصأل مناخيال

أو بحثا عن واقع بيئي أفضل أو الجفاف هربا من التلوث 

 .يحفظ كرامتهم
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  فإن الدعوة ملحة لـ: بالتلوث الصناعيوفيما يتعلق 

  إلزام المؤسسات بتركيز معدات تصفية الملوثات

 الغازية والسائلة قبل التخلص منها

 اعتماد مقاربة االيكولوجيا الصناعية 

  مطالبة الدولة بتفعيل قانون قياس التلوث وتركيز

 معدات قياس التلوث الهوائي بالتحديد.

  عن  السيادة الغذائيةكما نجدد دعوتنا الى تكريس

 طريق:

 توجيه الموارد المائية لتحقيق األمن الغذائي 

  دعم المبادرات االجتماعية في عالقة بإنشاء سوق

 البذور املحلية التضامني

  راض ي الدولية لدعم الشباب في بعث تخصيص األ

مشاريع فالحية موجهة لتحقيق األمن الغذائي من زراعة 

 حبوب وغيرها.

  ب العمل وج التلوث بالنفايات الصلبةوبالنسبة لمشكل

 على:
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  إتباع حلول مستدامة للتصرف في النفايات عن

التوجه نحو سياسة الفرز والتثمين والقطع نهائيا مع  طريق

على البيئة وصحة  وخيمةلما لها من آثار تقنية الردم 

 ن،االنسا

  ادماج الجانب االجتماعي والمقبولية املجتمعية عند

ان نقل التلوث من مكتركيز مصبات النفايات والتوقف عن 

إلى آخر وإسقاطه باستمرار على الجهات والفئات المهمشة 

لالزمة اوالتي تفتقر إلى اآلليات السياسية واالقتصادية 

 ي له،للتصد

  بالسياسات البيئية واإلطار وختاما، وفيما يتعلق

 : التشريعي

  وجب إعادة صياغة مجلة البيئة صياغة قانونية وعامة

 وُمجّردة وُملِزمة 

  العمل على خلق سياسة تشريعية موحدة 

  دعم مبدأ االشتباك القانوني وتكوين القضاة بما فيها

صة دوائر مخت النيابة العمومية في القانون البيئي واحداث

 في القضاء البيئي.
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 خاتمة
ا عن تعبير الوطني للعدالة البيئية تعد مخرجات الملتقى 

الذي يولي بالخصوص العدالة البيئية  وقسمتوجه المنتدى 

التي و  واجتماعيااقتصاديا  والمهمشةالداخلية  اهتماما للمجاالت

عن الديناميكيات االقتصادية التي تشهدها مراكز  بمنأى بقيت

المناطق وتمكين المواطنين من هذه ففك عزلة  الهامة.المدن 

ليم ضاء صحي سف إطارفي  والحياةلشراب لحقهم في الماء الصالح 

لنفاذ ا وحقحقهم في المدينة  تمكينهم منعبر  يمكن ارساؤه االال 

المنتدى ب البيئيةالعدالة  سمقيوفر و  ومرافقها.خدماتها  والىاليها 

ط الى السل والتوجهالبيئية  قضاياال ومناصرةمجاال لمواكبة 

جاليا مالتي تتمركز  لمظالملحلحلة االقرار  وأصحاب والفاعلين

الداخلية التي تراكمت بها مخلفات منوال  وبالمناطق باألطراف

 .اليومالتنمية المعتمد منذ االستقالل الى 

وقوانين التهيئة من  وامثلةتور الدسضج به يرغم ما و 

تشريك المواطن في تصور البدائل ووضع االستراتيجيات يبقى حل 

خاصة مسقطا من السلطة المركزية  والنفاياتالمشاكل البيئية 

يترجم و  .وتطلعاته ومقترحاته للمتضرر ب تام يو/او املحلية في تغي

ت يعكس تفاو  الحوكمة كما غياب هذا التوجه في الحقيقة

اء قضالسلط الموكلة اليها هذه الملفات في ظل غياب  وتداخل
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 البيئة والحقوق  بحمايةخاص ال يتشريعضعف اإلطار الو بيئي 

 البيئية. 

 االرادة السياسيةرهينة  وطرح البدائل التصوراتبقى وت

من  نقل التلوثبقيت مقتصرة على  والدولة التيصحاب القرار أل

 وعلىمدن ال أطرافالمناطق الداخلية او مكان الى آخر داخل 

جرم التي توالمنظومات االيكولوجية حميات الطبيعية املحساب 

بل ق من وتجاهلهافي حين يتم تجاوزها  كل القوانين انتهاكها

 في حد ذاته. والمشرعالمركزية  السلطة
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