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افتتاحيــــة العــــدد

؟

ملاذا «البيئـــة نيــــوز» ؟
العالقة بني اإلنس���ان واحلي���ز املكاني الذي يعيش
في���ه عالق���ة تفاعل ال تس���تقيم إذا تناف���ر الطرفان.
فاإلنس���ان لن ينعم بالس���عادة إذا كان محيطه ملوثا،
وف���ي املقابل لن متن���ح األرض ب���كل مكوناتها من
ه���واء نقي وماء عذب وتربة كرمية ،إذا لم يحافظ
اإلنس���ان على س�ل�امة كل تلك املكون���ات .فالبيئة
س���تبادر اإلنسان حبا بحب وتتحقق بذلك له
السعادة الدائمة ،ومن سيعقبه من أجيال...
ه���ذا املعطى من أجله قررن���ا بعث مجلتنا
«البيئة نيوز» لنرس���م تفاصيل عالقة العشق
بني اإلنسان ومحيطه املكاني .وإن لزم األمر
لنرس���م الطريق املؤدي الى إيقاد شرارة
ذلك العشق في قلب اإلنسان ،حني
نضعه أمام مسؤولياته جتاه بيئته.
«البيئة نيوز» تؤمن بأن التنمية
املستدامة عنوان رخاء اقتصادي
دائم ،ومصدر جودة احلياة التي
يرن���و إل���ى حتقيقه���ا كل فرد.
وهذا املعطى ل���ن يتحقق إال إذا
آمن اإلنس���ان أنه مس���ؤول عن
نشاطاته وسلوكياته التي حتدث
اإلضطرابات البيئية والتلوث.
رس���التنا ال تقف عند اإلنس���ان
املفرد بل تتع���داه إلى املجموعة،

وخاصة منها املؤسسات .حيث تعتقد أن املسؤولية
املجتمعية ( )RSEهي نش���اط اختي���اري ومنّة منها
عل���ى محيطه���ا البش���ري واملكاني ،ف���ي حني هي
باألس���اس الت���زام باملب���ادئ األخالقية ف���ي العملية
االقتصادية.
فـ«البيئ���ة ني���وز» تس���عى أن يكتس���ب ال���دور
االجتماعي للش���ركات اخلاص���ة والعامة أهمية
متزاي���دة وأن يكون التزام���ا أخالقيا منها بل
وأن تعتبر املسؤولية املجتمعية استثمارا يعود
عليها بزيادة الربح واإلنتاج وتقليل النزاعات
واالختالفات بني اإلدارة وبني العاملني فيها
واملجتمع���ات التي تتعامل معه���ا ،ويزيد أيضا
في تنمية ش���عور االنتماء إلى املؤسس���ة
س���واء من عمالها أو من أجوارها .أي
أنها في النهاي���ة تكريس ملصاحلة بني
املؤسس���ة وإطارها ومحيطها البشري
لتعود الفائدة عل���ى األطراف الثالثة.
فما ح���دث في عدي���د اجلهات من
تونس حني غابت املصاحلة وانتفت
املصلح���ة بني تل���ك األط���راف من
أضرار كبيرة للمؤسسات دليل على
أهمي���ة املس���ؤولية االجتماعية في
حتقيق الرخ���اء للجميع إذا ما مت
االلتزام بها بالفعل قبل القول.
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أخبـــار وطنيــة

فتاة تونسية تشارك في “ملكة
المسؤولية المجتمعية»

مائة مشروع في إنتاج العسل لشباب من باجة
نظم نظم مركز املبادرة والتنمية الذاتية ،يوم اجلمعة  18ماي  ،2017مؤمترا
صحفي���ا ،مت خالل���ه القيام بتذوق هذا العس���ل الذي وضعت ل���ه عالمة جتارية
اسمها» ابيس فاغا «لبيعه في السوق احمللي وأيضا موجه للتصدير.
«هذا املش���روع ّ
مكن من إحداث  150موطن ش���غل بش���كل مباشر» هذا ما
أكدته رئيس���ة املرك���ز ،مضيفة أن اإلنتاج الس���نوي من العس���ل املـتأتي من هذا
املش���روع يقدر ب���ـ 10أطنان ،وهو قابل للتطور إذا ما توس���ع أكثر في الس���وق
الداخلي ،إضافة إلى تطور حركة التصدير.

جمعية “بيئتنا” تنظم حملة نظافة
نظمت جمعي���ة «بيئتنا» حملة نظافة بش���اطئ
الزوارع بوالية باجة ،وذلك يوم األحد  21ماي.2017
شارك في هذه احلملة شباب دار الثقافة واملكتبة
العمومي���ة ومركب الطفولة ون���ادي الطفولة وفوج
صالح الدين للكشافة.

روستوك -ألمانيا

صرحت الش���ابة التونسية ،زينب
الغيالني ،أنها ستش���ارك في البرنامج
الدول���ي «ملكة املس���ؤولية املجتمعية»
بع���د أن وافق���ت جامع���ة ال���دول
العربية ،املنظمة للبرنامج ،على قبول
مشروعها الثقافي «هي»
فمن فن الش���ارع إل���ى التعريف
باخلصوصيات التونس���ية إلى احلديث
ع���ن مجهودات املرأة التونس���ية في
الفن والثقافة واالقتصاد اس���تطاعت
هذه الشابة البالغة من العمر  22سنة
إقناع منظمي البرنام���ج بالذي يعقد
في دورته الثانية .هدفها األساس���ي،
حس���ب محدثتن���ا ،هو إب���راز صورة
جدي���دة لتونس بعي���دة كل البعد عن
العنف واإلرهاب والتطرف.

يوم إخباري لفائدة المستثمرين األلمان حول اإلستثمار
في تونس في مجالي البيئة والطاقات المتجددة

انعقد يوم اإلثنني  15ماي  ،2017في مدينة
روس���توك األملاني���ة يوم إعالمي ع���رف حضور
سفير تونس بأملانيا السيد إلياس القصري ،وممثل
من الغرفة التونس���ية األملانية للصناعة والتجارة
وعديد من املس���تثمرين األملان .وكان الهدف من
اللق���اء التعري���ف بتونس ومبجاالت اإلس���تثمار
املمكنة .من بني املجالت املهمة ،مت التطرق إلى
إمكانية اإلس���تثمار في مج���ال البيئة والتصرف
في النفايات ،ومجال الطاقات املتجددة.
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انطالق الحملة التحسيسية المواطنية «شطي مرايا»

أشرف الس���يد وزير الشؤون احمللية
والبيئ���ة ،ري���اض املؤخ���ر ،صب���اح اليوم
األح���د  21م���اي  ،2017عل���ى انط�ل�اق
احلملة التحسيسية املواطنية حول نظافة
الشواطئ العمومية «شطي مرايا» ،وذلك
بشاطئ مدينة حمام الشط.
رياض املؤخر أكد أن احلملة ستشمل
 120شاطئا على طول  130كلم مضيفا أن

تدخالت التنظيف هذه السنة تضاعفت
أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة.
للتذكير فإن «ش���طي مراية» تنظمها
وزارة الش���ؤون احمللية والبيئ���ة ووزارة
الس���ياحة ،باإلش���تراك م���ع ع���دد م���ن
املنظمات وال���وكاالت ذات الصلة بنظافة
الش���واطئ وذلك في إطار حملة حتسني
ونظافة لعشرين شاطئا.

سيليكتا تساند قرى «أس  .أو  .س»

واجلمعيات ،قامت
في إطار تدعيمها للمشاريع االجتماعية التي تقوم بها املنظمات
ّ
ش���ريكة س���ليكتا بتقدمي مس���اعدات وتبرعات مالية لفائدة أطفال قرى «س.او.س»
تونس لتوفير فرص التكافئ في تعليم األطفال التونسيني وذلك حتت شعار:
«من حقي نحلم من حقي نبني مستقبلي» .وستمكن هذه املساعدات من حتقيق
البرامج التي تتكفل قرى «س.او.س» و املوجهة باألس���اس لألطفال الفاقدين للسند
العائلي من خالل حمالت حتسيس���ية حول حقوق األطفال املتساوية في احلصول
على فرص التعلم ،اضافة الى توزيع  11ألف كراس مدرسي في كامل البالد.

الوكالة الوطنية لحماية
المحيط تنظم مسابقة
للتصوير الفوتوغرافي

تنظ���م الوكالة الوطني���ة حلماية
احمليط مس���ابقة وطني���ة للتصوير
الفوتوغراف���ي ،مبناس���بة االحتفال
باليوم الوطني والعاملي للبيئة املوافق
لـ  5جوان  2017والذي ينتظم هذه
السنة حتت شعار «أنا مع الطبيعة».
حسب ما اكدته الوكالة في بالغ لها
نشرته اجلمعة بتونس.
وترم���ي ه���ذه املس���ابقة ،التي
تس���تهدف كل املهتم�ي�ن بالتصوير
الفوتوغرافي ،إل���ى حتفيز اإلبداع
وتصوير أماكن طبيعية للترويج لها
وف���ق رؤية جديدة غي���ر معهودة،
ونق���ل اجلم���ال ال���ذي تتمي���ز ب���ه
املنظوم���ات الطبيعي���ة التونس���ية
وحتويله���ا إل���ى حتف فني���ة عبر
عدسة آلة التصوير.
وس���ترصد الوكال���ة ،حس���ب
الب�ل�اغ 5 ،جوائ���ز للفائزين تتراوح
ب�ي�ن 500د و2000د ،عل���ى ان يتم
نش���ر الصور املخت���ارة تباع���ا على
املوق���ع االلكترون���ي والصفح���ة
الرس���مية للوكالة على الفايس بوك،
كما سيقع عرضها في أحد األروقة
بالعاصمة.
ويتم ارس���ال الصور عبر البريد
االلكترون���ي اخل���اص باملس���ابقة
.concours.photos@anpe.nat.tn
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الطحالب البحرية بالستيك المستقبل
متكنت ش���ركة «الغو باك» الفرنس���ية
وبصف���ة حصري���ة م���ن حتقي���ق اختراع
أح���دث ث���ورة بيئي���ة حي���ث متكنت من
حتوي���ل الطحال���ب البحري���ة ال���ى م���ادة
تعوض االس���تعماالت املختلفة للبالس���تيك
بعد جتفي���ف الطحالب ومعاجلته���ا تقنيا
وحتويلها ال���ى حبيب���اتExtrusion,( :
. )Thermoformage, Injection
كما ميكن اس���تعمال املادة اجلديدة في
التعلي���ب مبختلف أنواع���ه واألهم أن املادة
اجلديدة تتحلل ذاتيا بطريقة بيولوجية في
الطبيعة في أقل من ساعتني .
وبالتالي ال تش���كل أي خطر على البيئة
على عكس البالس���تيك ال���ذي يظل صامدا
ألكثر من ثالثة قرون.
في إنتاج طواقم نظارات مستخرجة
م���ن الطحال���ب والطري���ف أن مصممي
النظارات بدأوا.

فقط في دبي

تاكسي طائر..

أعلن���ت دب���ي عزمها إط�ل�اق أول
مركب���ة جوية ذاتية القيادة ،وذلك على
خطى الس���يارات التي تنتم���ي للطراز
ذاته ،وهي إحدى التقنيات والتوجهات
التكنولوجي���ة التي باتت مصدر اهتمام
للعديد من الشركات العاملية املتخصصة
في صناعة السيارات.

أول سفينة في العالم تعمل بــ «الطاقة الهيدروجينية»
تنطلق من فرنسا ،الربيع املقبل ،السفينة «أنرجي أوبزرفر»
التي تعم���ل بالطاقة الهيدروجينية من مي���اه البحر ،وذلك في
جولة حول العالم متتد إلى س���ت س���نوات بدون استخدام أي
ن���وع من أنواع الوقود األحفوري ،ومن املتوقع أن ترس���و في
نهر هدسون بنيويورك.
وتدع���م منظم���ة األمم املتح���دة للتربي���ة والعل���م والثقاف���ة
(اليونس���كو) السفينة التي تس���ير في جولة حول العالم ،للعمل
على نشر قيم تعليمية خاصة بالتنمية املستدامة.
وتعمل الس���فينة األولى من نوعها ،خالل رحلتها البحرية
بني عام���ي 2017م 2022م على تعزيز اس���تخدام الطاقات
املتج���ددة ،ورفع الوعي جتاه حتدي���ات املرحلة االنتقالية نحو
الطاق���ة النظيفة ،في محطاتها الت���ي قد تبلغ  101محطة في
موانئ أهم العواصم البحرية على مس���توى العالم ،أو في املوانئ
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التاريخية ،أو احملميات الطبيعية..
تكمن فكرة السفينة في استمداد طاقتها من الطبيعة دون
تبذير ،أو تبديد لها ،فهي جتمع بني مصادر مختلفة من الطاقة
املتجددة متكنها من إنت���اج الهيدروجني اخلاص بها عن طريق
استخدام مياه البحر وتخزينه.
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جزيرة اصطناعية تنتج الطاقة
الخضراء لـــ 80مليون أوروبي
املش���روع املجن���ون ،هكذا وصف���ت اجلزيرة
االصطناعية التي س���تنتج الطاق���ة اخلضراء لــ80
مليون أوروبي .وهذا املش���روع هو ثمرة شراكة
بني  03مؤسس���ات أملاني���ة وهولندية و دمناركية
وال���ذي مت اإلعالن الرس���مي عن���ه أواخر مارس
.2017
ويتمثل املش���روع في تركي���ز منصة بحرية
عائمة إلنتاج الطاقات املتجددة في مياه الش���مال
عن طريق طواحني هوائية والقطاط فوطوضوئية
بطاقة إنتاج تتراوح بني  70و 100ألف ميغاواط.

تكنولوجيا خضراء
«غرين بيس» تدين ا .ب .م،
سامسونغ ،أمازون ،نات فليكس

للس���نة الثالث���ة على التوال���ي تتصدر «ابل»
قائمة املؤسس���ات العاملية الناشطة في قطاع
التكنولوجي���ات احلديث���ة حس���ب التقري���ر
الس���نوي «كليكينغ كلني» ال���ذي تعده منظمة
«غرين بيس».
من خ�ل�ال اس���تعمالها للطاق���ات املتجددة
بنس���بة  % 83ف���ي حني حتت���ل كل من غوغل
وفاي���س بـ���وك املركزيــن الثانــ���ي والثالــث بـ 56
و % 67ف���ي ح�ي�ن أدان نف���س التقريــر كل من
«ا .ب .م»« ،سامسونغ»« ،أمازون»« ،نات فليكس»،
لعدم جتاوز نسبة استغاللهم . % 17

مركبة فضائية لمشاهدة الفضاء الخارجي
الطيران لعل���و  24كلم للتمتع مبش���اهدة النجوم واألرض بدون
اس���تعمال أي وقود نفطي واالعتماد فقط على الطاقة الشمس���ية،
هذا هو هدف رافائيل دامجان مصمم مركبة «صوالر س���تراطوس»
خالل سنة .2018
طول الطائرة التجارية اجلديدة التي تتس���ع لشخصني ،يصل إلى
 5،8مت���ر وعرضه���ا إل���ى  24متر في حني أن وزنه���ا  450كلغ ،
وتس���تغرق الرحلة الفضائية  5س���اعات منها فق���ط  15دق للتمتع
بالنظر إلى الكواكب والنجوم واألرض.

أول وحدة لرسكلة الالقطات
الفطوضوئية في أوروبا
تنفيذا للقانون الصادر عن االحتاد األوروبي
سنة  ، 2012أنشأت شركة «فيوليا» الفرنسية أول وحدة
لرس���كلة وتثمني الالقطات الفطوضوئية في أوروبا .وستمكن
ه���ذه الوحدة من تثمني  140طن���ا إلى غاية أواخر  2017و 4000
طن بحلول .2022
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رياض المؤخر ،وزير الشؤون المحلية والبيئة:

«الــوزارة بهياكلهــا وموظفيهــا حريصـة
على متابعة املشاريع من مرحلة التخطيط الى التنفيذ»
البيئة نيوز ـ سعيدة الزمزمي:
مازالت تف�صلنا بع�ض الأيام عن انطالق �سل�سلة الربامج وامل�شاريع الكربى التي ت�ستعد وزارة ال�ش�ؤون

املحلية والبيئة لالعالن عنها .هي �سيا�سة ا�سرتاتيجية ر�سمها وزيرها� ،شملت مقرتحات �صلبة كاالنتخابات

البلدية وال�شرطة البيئية وتثمني النفايات وقانون اجلماعات املحلية ،ف�ضال عن حمالت التوعية والتح�سي�س،
�إىل جانب املهن اخل�ضراء .توجهات يهدف من خاللها �إىل تر�سيخ ثقافة جديدة يف املجتمع التون�سي و�إعطاء
�صورة نظيفة للبالد تنه�ض ب�سياحتها .حول هذه امل�شاريع� ،إىل جانب �سل�سلة الربامج اال�ستثنائية ،كان «للبيئة

نيوز» حوارا ح�صريا مع وزير ال�ش�ؤون املحلية والبيئة« ،ريا�ض امل�ؤخر».

،

لو تضعنا في ص���ورة اإلجنازات التي قمتم بها منذ
توليكم على إشراف الوزارة ؟

املي�اه املعاجل�ة واس�تغاللها ف�ي الفالح�ة والصناعة مب�ا أنها
محطات متقادمة ال تتطابق مع املواصفات الدولية.
باإلضاف�ة إلى ذلك ،س�يعمل الدي�وان في الس�نة احلالية
بطريق�ة اللزم�ات ألول مرة في بالدنا بع�د أن مت اإلعالن عنه
منذ عام  .2008هذه اللزمات تهدف إلى حتسين اخلدمات
املسداة وحتقيق االستثمارات على املدى الطويل وتقدمي
اجلودة املطلوبة للتقليص في الثمن.

في تقديري ،في كل السياسات العمومية ،هناك وضعيات
في جمي�ع القطاعات تفترض العمل والبرام�ج ملعاجلتها .فيما
يتعلق باملش�كلة البيئية ،هذه األخي�رة لها تأثير ات وتداعيات
سلبية على االقتصاد الوطني بنسبة  2,7باملائة من الناجت
�أدخلنا
الداخلي اخلام.
حلول
من املش�اكل القائمة التي يش�هدها القط�اع البيئي
وحت�سينات
ماهي السياس���ة التي تتبعونها في إعداد
نذكر على س�بيل املثال قط�اع التطهير ،حيث ال توجد
البرامج والتصورات ؟
س�وى  174مدينة مرتبطة بالتطهي�ر في حني تفتقر للو�ضع البيئي
ب�ات واضحا ان املش�كلة البيئية هي مش�كلة
 100مدين�ة إل�ى التغطية اضف إلى ذل�ك عدم توفر
يف ال�سدا�سي
متع�ددة األصن�اف ومرتبط�ة بجمي�ع املجاالت.
التطهي�ر الريفي .كما ال يوجد س�وى ش�بكة واحدة
الثاين من 2017
وملعاجلته�ا وإيجاد احلل�ول املمكنة له�ا ،البد من
خاصة باملناطق الصناعية.
اتباع سياسة ممنهجة تنبني على:
جتاه هذه اإلش�كاليات املطروح�ة ،مت اقتراح جملة
واالجنازات
أوال :البح�ث ف�ي عم�ق اإلش�كاليات الهيكلي�ة
من البرامج واالصالحات للديوان الوطني للتطهير الذي
يعتبر مؤسسة عريقة لتنفيذها مت اإلعالن عنها في املخطط متوا�صلة
لل�وزارة وجمي�ع املنش�آت اخلاصة بها .ه�ذه اخلطة
ه�ي افضل طريقة عمل مت إدراجها ،حس�ب رأيي ،داخل
اخلماسي .وقد رصدت ميزانية في حدود  970مليون دينار.
الوزارة ألننا نرفض خدمة املطافئ ونهدف إلى تشريك جميع
وتش�مل تهيئة  9مناطق صناعية بش�بكات التطهير عالوة على
العاملني بها لتحمل املس�ؤولية والعم�ل بجدية جنب لتنفيذ كل
بعث ش�بكات للتطهير الريفي ،وربط  33مدينة جديدة .عالوة
البرامج املقترحة.
عل�ى ذلك ،مت تأهي�ل  55محطة صرف صحي لتحسين جودة
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ثانيا :تشخيص حال القطاع و معرفة كل اإلشكاليات احلقيقية
التي يعاني منها لكي يقع بعد ذلك اقتراح مش�روع منوذجي كحل
من احللول على املدى القصير (ال يتجاوز  66أشهر).
ثالثا :خض�وع النموذج إل�ى التجربة والتقيي�م واملتابعة
املس�تمرة ملعرفة النقائص .ففي حال جنحت هذه التجربة من ّر
إلى مرحلة التطوير والتحسني.
نح�ن ندرك جي�دا أن تش�خيص ماه�و موج�ود واقتراح
منوذج للتجربة واملتابعة من التخطيط إلى التنفيذ هي خطوات
ثابتة نقيس بها مدى جناح املشروع املقترح على املدى القريب
نحن نؤمن أن اخلطوات الثابتة واملدروس�ة التي نحددها وفقا
لألهداف املرسومة هي أساس النجاح .عديدة هي األفكار التي
اقترحناه�ا والبرامج التي س�طرناها وقد قمن�ا بتنفيذها على
ه�ذا املنوال كالش�رطة البيئي�ة مثال واقتن�اء احلاويات نصف
املطمورة لكي تخضع للتجربة والتقييم في مرحلة ثانية.
للتذكير ،هناك اس�تراتيجيات وإجن�ازات وجدناها بالوزارة
سيقع أخذها بعني االعتبار وتطبيقها إلى جانب املشاريع اجلديدة
الت�ي اقترحتها .لقد رس�منا خطة اس�تراتيجية تهدف إلى تطبيق
جميع املشاريع املسطرة لكي ال تبقى في الرفوف .وخصصنا لها
فرق�ا وجلان ملتابع�ة كل مراحلها من التخطيط إل�ى التنفيذ .نحن
نرفض سياس�ة الهدم واعادة البناء من جديد ولنا رؤية واضحة
للبرامج واألهداف التي نطمح إلى حتقيقها باألساس.

أعلنت���م مؤخرا عن اس���تراتيجية تثمني النفايات
املنزلية لو توضحون لنا تفاصيل هذه االستراتيجية ؟

طبع�ا تعتبر مس�ألة تثمين النفايات املنزلي�ة والتخلي عن
ال� ّردم نهائيا خيارا ال رجعة في�ه حيث مت عرضه على املجلس
ال�وزاري .وق�د مت عق�د لقاء ف�ي الغرض م�ع جمي�ع الهياكل
واألط�راف حي�ث اس�تمعنا إل�ى جمي�ع املقترح�ات واألفكار
واالنتق�ادات .ه�و ميدان ف�ي احلقيقة صعب للغاي�ة وتختلف
فيه اآلراء حول التقنيات التي سيتم اختيارها وفقا لإلمكانيات
املتاحة لدى الدولة والهياكل البلدية.
علاوة عل�ى ذلك ،س�تدخل مصب�ات املراقب�ة املركزة
بجه�ة توزر ووالي�ة زغوان حيز االس�تغالل بعد ان كانت
مغلقة الس�باب غير منطقية لكي تنضاف إلى بقية املصبات
الت�ي ال يبل�غ عددها إال  9مصبات مراقب�ة .كل هذه اآلليات
ضبطناه�ا من أجل التقلي�ص من كارثة التل�وث التي أثرت
على حي�اة املواطنني وعل�ى صورة بالدن�ا بصفة عامة…
من جهة اخرى ولألس�ف الش�ديد مازالت املشاكل البيئية
قائم�ة لكنها حتتاج إل�ى بضع الوقت وس�نقوم مبعاجلتها
خط�وة بخطوة .وعل�ى املواطنين أن يعوا ذلك جي�دا .ففي
اعتقادي ال ميكننا أن نقوم بحل جميع املش�اكل وحتقيق كل
اإلصالحات والتغييرات إال بخطوات مدروسة وضمن إطار
زمني محدد.
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كيف تقرأون وضعية البلديات في بالدنا ،في تقديركم ؟

قب�ل احلديث عن حال البلديات التونس�ية وما تش�هده من مش�اكل،
دعين�ا نوض�ح أنه ف�ي العديد من ال�دول ،تُع�د البلديات قاط�رة التنمية
حي�ث تخصص له�ا ميزانيات محترم�ة للقيام بعملها على أحس�ن وجه.
فف�ي املغرب ،تس�ند للبلديات ميزانية في ح�دود  10باملائة أما في تركيا
فنجد  19باملائة في حني أوروبا الشمالية  18باملائة .اما بالنسبة لبالدنا،
مت�ر البلدي�ات بأزمة مالية حتد م�ن فاعليتها كمؤسس�ة اقتصادية ومن
النش�اط املوكول له�ا ،فامليزانية املخصصة لها ضعيف�ة جدا وال تتجاوز
 3,5باملائة .كما ان نس�بة التاطير اإلداري ضعيفة أيضا إذ ال تتجاوز 10
باملائة أما التاطير التقني فيبلغ  1,6باملائة.
ال جند ببلدياتنا اطارات او مهندسني أو تقنيني سامني .وهذا أمر مخجل
للغاية ويطرح العديد من التساؤالت .البلديات هي مؤسسات منفتحة على
جمي�ع االختصاص�ات األخرى وله�ا دور ف ّعال في التنمي�ة اإلقتصادية.
لذل�ك ال يجب أن تكون مؤسس�ة ضعيفة احلال ،غير قادرة على تس�يير
نشاطها وليس لها االمكانيات الالزمة القتناء املعدات والتجهيزات.
ف�ي هذا اإلطار ،يتجس�د تدخل وزارة اجلماعات احمللي�ة والبيئة في
تق�دمي املس�اعدة للبلديات ،وه�ذا أمر طبيعي باعتبارها س�لطة اش�راف
وس�ينتهي دورها مع انعقاد اإلنتخابات البلدية .باالضافة إلى ذلك ،ال بد
من التوضيح إن الوزير ال يتدخل في ميزانية البلدية أو في برامجها على
عكس ما يعتقده البعض .هذا أمر مستحيل وخاطئ.

فيما تتمثل االصالحات والبرامج التي اقترحتموها ؟

،

،

درا�سة اجلانب الهيكلي،
حتديد النموذج ،التجربة،
التقييم ،املتابعة امل�ستمرة
هي ا�سرتاتيجيتنا يف العمل
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نح�ن ن�درك جي�دا ان االنتخاب�ات البلدي�ة غي�ر كافي�ة وحدها حلل
اإلش�كاليات التي تش�هدها البلديات خصوصا أنها مش�اكل هيكلية .فقد
ج�اء قانون اجلماع�ات احمللية ف�ي هذا املجال لك�ي يعطيه�ا املكانة التي
تستحقها لكي تكون مؤسسة ذات فاعلية وقادرة على تقدمي االضافة.
في هذا اإلطار ،ضبطنا منذ أن توليت االش�راف على الوزارة سلسلة
م�ن البرام�ج واالصالح�ات االس�تثنائية.هذه األخي�رة مت ادخاله�ا في
امليزاني�ة الت�ي متت املصادقة عليها في ش�هر ديس�مبر املنقضي ،ونحن
الي�وم ف�ي اللمس�ات األخيرة لك�ي تدخل حي�ز االس�تغالل بعدما قمنا
بطلب�ات العروض في ش�هري جانف�ي وفيفري الفارطين وتتلخص في
النقاط التالية:
النقطة االولى :تتعلق بإعان�ة البلديات على رفع الفضالت ،ألنها ال
تتولى رفع س�وى  85باملائة من النفايات في اليوم ،في حني تبقى قرابة
 15باملائ�ة م�ن النفايات أي ما يعادل  11الف طن ف�ي اليوم ،لكي يرتفع
حجمه�ا في  10اي�ام إلى حوالي  1600طن و 160ألف طن في الش�هر.
هذه االرقام مفزعة وتتسبب في كوارث صحية وبيئية.
يق�وم برنام�ج العم�ل عل�ى عق�د صفق�ات اطاري�ة في كام�ل تراب
اجلمهوري�ة مع البلدي�ات التي حتتاج إلى مزيد من التجهيزات وتش�كو
مشاكل على مستوى رفع الفضالت مثل منطقتي حي التضامن واملنهيلة
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م�ن والي�ة اريانة .إل�ى جانب اب�رام اتفاقية عمل مع ش�ركة
خدم�ات خاصة لكي تق�وم بحملة نظافة مث�ل النموذج الذي
قمنا به في باردو مؤخرا.
النقط���ة الثانية :تتمثل في انطالق  900عون في ش�هر
ج�وان املقب�ل في تنظي�ف الطرق�ات بالكنس اآلل�ي والعناية
باملساحات اخلضراء في كامل تراب اجلمهورية.
النقط���ة الثالث���ة :التعام�ل م�ع املؤسس�ات املتوس�طة
والصغ�رى ووزارة التجهي�ز واإلس�كان لتنظي�ف الطرقات
املرقمة والعادية باآلالت والتجهيزات.
النقط���ة الرابعة :مضاعف�ة حملة تنظيف الش�واطئ 4
مرات مقارنة بالس�نة الفارطة .إلى جانب ذلك والول مرة في
بالدنا ،مت رسم مخطط لتقس�يم املساحات الشاطئية وشمل
قرابة  200ش�اطئا .هو خطوة اردنا م�ن خاللها اعطاء احلق
جلميع التونسيني للتمتع باالصطياف بطريقة عادلة.
النقطة اخلامس���ة :إعطاء اش�ارة انطالق حمل�ة توعوية
وحتسيسية بالقنوات التلفزية واالذاعات واملواقع االلكترونية
ي�وم  15م�اي اجلاري قصد نش�ر ثقافة جديدة ل�دى املواطن
التونس�ي وترس�يخ الوعى والس�لوكيات احملافظة على البيئة
وجودة احلياة.
– النقطة السادسة :اقتناء  28ألف حاوية لفائدة البلديات
وهو إجناز لم تشهده البلديات في السابق.

يعيش مصنعيوا األكياس البالس���تيكية حتت ضغط
القرار الذي ص���در حول منع اس���تعمال منتجاتهم
فهل ستأخذون مشاغلهم بعني االعتبار ؟
طبعا هذا ال ش�ك فيه ،ونحن بصدد النظر في قانون صنع
األكياس البالس�تيكية الصديقة للبيئة.وننتظر املصادقة عليه.
فكما تعلمون ال مانع لنا بالنسبة لألكياس القابلة للتحلّل .ونحن

نشجع كل املصنعني في هذا املجال وال مانع لنا مببادراتهم.
إن حملة منع األكياس البالس�تيكية ه�ي مبادرة أردنا من
خالله�ا ترس�يخ ثقافة جديدة ل�دى املواطن التونس�ي .فنحن
نطم�ح إلى بن�اء عقليات وس�لوكيات جديدة في كافة ش�رائح
املجتم�ع التونس�ي تق�وم عل�ى احت�رام البيئ�ة والتفكي�ر في
مستقبل األجيال القادمة.

هل شهدت الشرطة البيئية انطالقتها رسمية ؟

م�ا ت�رون م�ن ش�احنات للش�رطة البيئية في الش�وارع
واألنه�ج هي مج�رد مناذج لكن قريبا س�تخرج ه�ذه االخيرة
للعمل الفعلي بأحس�ن األش�كال .س�تكون الس�يارات مجهزة
بحواس�يب وانترن�ات تس�اعد األع�وان عل�ى تلقي الرس�ائل
والصور التي تصلهم من املواطن .كما حتتوي الس�يارات على
كاميرا مراقبة متكن الوزارة من متابعة سير عمل األعوان.

وأي اس���تراتيجية لدى وزارتكم للنهوض باالقتصاد
األخضر والتنمية والتشغيل ؟
االقتص�اد األخض�ر ه�و عم�ود االقتص�اد وركي�زة
أساس�ية للمنوال التنموي .فكما ت�رون تتمتع بالدنا مبوارد
طبيعية كبيرة ميكنها اس�تثمارها في تس�ريع نس�ق التنمية
وواس�تحداث مواطن ش�غل .وهذا ح�ل من احلل�ول املمكنة
ملس�اعدة اقتصادنا الوطن�ي ألن االقتص�اد األخضر قاعدته
صلبة وآفاقه واعدة.

أطلقتم مؤخرا مش���روع «قرين س���تارت آب» ،لو
توضحون تفاصيله ؟

لق�د مت وضع برنام�ج جديد يطلق عليه «قرين س�تارت
اب» لفائ�دة أصح�اب الش�هائد العلي�ا والعاطلني ع�ن العمل
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حــــوار حصـــري

ماذا بعد مشروع املهن اخلضراء ؟

لن�ا مش�اريع أخ�رى ف�ي األف�ق لفائ�دة األحياء
الش�عبية ،حيث م�ن املتوق�ع أن نعلن عن مس�احات
خض�راء تعن�ى بصيانتها الش�ركات واملؤسس�ات
اخلاصة .على غرار مش�روع املس�احات اخلضراء
بسيدي السبعي مبناسبة عيد الشجرة.

ماهي نتائج الزيارات التي قمتم بها لبعض
املنشآت ؟

اإلصالح الهيكلي الذي أنبتت عليه طريقة عملنا
س�اهم مباش�رة في إضفاء الديناميكي�ة واحليوية
املطلوبة باملنش�آت التابعة لل�وزارة .فالزيارات التي
أديته�ا إلى بع�ض املنش�آت كوكالة الوطني�ة حلماية
احملي�ط أو وكال�ة حماية وتهيئة الش�ريط الس�احلي،
واملقترح�ات التي قدمناه�ا قد أعطت نتائ�ج مثمرة ،فقد
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به�دف فتح االف�اق امامهم ومس�اعدتهم عل�ى االندماج في
الس�وق االقتصادية في كامل تراب اجلمهورية .حيث يتمتع
الش�اب بتموي�ل مالي مجانا ملدة ثالث س�نوات لكي يتموقع
ويرتكز في السوق« .قرين ستار آب» هو إتفاقية ممضاة بني
رؤساء املؤسسات العرب واحتاد الصناعة والتجارة وغرفة
القادة الشبان وزارة التشغيل.

أصبحن�ا نتح�دث ع�ن ناش�طة ولق�اءات وزي�ارات ميدانية
وتقارير عمل لهذه املنش�آت ،وفقا لألرق�ام ودالئل حقيقية.
فق�د متكنا من حل املش�اكل اإلدارية التي كانت موجودة في
وكالة حماية وتهيئة الش�ريط الساحلي منذ سنوات .أضف
إل�ى ذل�ك ،وللذكر ال للحصر ،حتس�ن أداء الوكال�ة الوطنية
حلماي�ة احمليط حيث بلغ ع�دد التقارير املقدمة  127تقريرا
في ع�ام  ،2017مقارن�ة بـ 36تقرير ف�ي عام .2016
وهذا امر ايجابي ،لكن ننتظر املزيد من التقدم والعمل.

6
نقاط
ا�سا�سية
يف الربنامج
اال�ستثنائي
مبا فيهم
حلول للم�شاكل
الهيكلية
للبلديات

،

كلمة اخلتام

الوزارة اليوم تعيش مرحل�ة من الديناميكية
واحليوي�ة ،وعدي�دة ه�ي املش�اريع والبرام�ج
والزيارات التي نقوم بها من اجل التقدم والتطور
واالزده�ار .واألرقام وحدها ه�ي القادرة على
حتلي�ل النتائ�ج املنج�زة ،فالتصريح�ات الت�ي
أدلي�ت بها من�ذ ان توليت الوزارة حيث أش�رت
فيها إلى أن الوضعية البيئية ستشهد حتسنا في
السداس�ي الثاني من عام  2017هي دليل قاطع
عل�ى اعمالن�ا الفعلية .لكن هذا ال يعن�ي اننا متكنا
من حل جميع املش�اكل ،هذا غي�ر صحيح مازالت
املش�اكل البيئي�ة قائم�ة لكن س�نتوصل إلى حلول
ملعاجلتها خطوة بخطوة.
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بطاقـــــة

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺜﻤﺎﺭ ﺍﺠﻟﺪﻳﺪ
بقلم :حاتم اللواتي
مختص في قانون البيئة والتعمير

صدر بالرائد الرس�مي عدد  25لس�نة  ،2017األوامر التطبيقية املنظمة لقانون االس�تثمار اجلديد والذي
كان قد صدر منذ سبتمبر  ،2016ودخل فعليا حيز التنفيذ في غرة أفريل .2017
ويعتبر األمر احلكومي عدد  389لسنة  2017من أهم هذه األوامر حيث نظم احلوافز املالية املسداة لفائدة
االستثمارات املنجزة في إطار قانون االستثمار.
خص قانون االس�تثمار اجلديد وأم�ره التطبيقي آنف الذك�ر ،حماية البيئة مبنحة التنمية املس�تدامة
وق�د ّ
بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة وهو ما يبرز أهمية البعد البيئي في توجهات الدولة وسياستها من خالل
حتفيز املستثمرين على احترام البيئة.
وق�د ح�دد الفصل الثال�ث من أمر احلواف�ز املالية ،ه�ذه املنحة بنس�بة  %50من قيمة مكونات االس�تثمار
املصادق عليها مع سقف بثالث مائة ( )300ألف دينار تنتفع بها حصريا االستثمارات التالية:
ـ مشاريع معاجلة التلوث املائي والهوائي الناجم على نشاط املؤسسة.
ـ مش�اريع اعتماد التقنيات النظيفة وغير امللوث�ة الرامية إلى التقليص من التلوث من املصدر أو التحكم في
استغالل املوارد.
ـ التجهيزات اجلماعية املشتركة إلزالة التلوث من قبل متدخل عمومي أو خاص حلساب عدد من املؤسسات
التي متارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوث.
ويستخلص من هذه القائمة ،أن منحة التنمية املستدامة ال متنح بصفة حصرية لالستثمارات في املشاريع
الرامية رأس�ا حلماية البيئة كمش�اريع جمع النفايات وتثمينها أو مش�اريع رفع الفواض�ل املنزلية املنجزة في
إطار الش�راكة بني القطاعني العام واخلاص ،وإمنا متنح لكل املش�اريع ،وخاصة الصناعية منها ،والتي قررت
تخصيص جزء من استثمارها حلماية البيئة.
كما ضبط أمر احلوافز في ملحقه عدد  ،1قائمة القطاعات ذات األولوية ،والتي حتتوي على أنشطة جتميع
وتثمني وحتويل ومعاجلة النفايات الصلبة والس�ائلة ،وعلى أنشطة إنتاج الطاقات املتجددة ،وهي قائمة تعطي
لالس�تثمارات املنج�زة في إطارها ،احل�ق في التمتع مبنح�ة الترفيع من القيم�ة املضافة والقدرة التنافس�ية،
وقدرها  %15من كلفة االستثمار املصادق عليها مع سقف بواحد ( )1مليون دينار.
وعموما ميكن ملش�اريع حماية البيئة اجلمع بني املنح املذكورة أعاله ومنح أخرى(إذا توفرت فيها ش�روط
معينة ،كمنحة التنمية اجلهوية ،إذا أجنز املشروع في مناطق التنمية اجلهوية) وذلك على أالّ يتجاوز مجموعها
في كل احلاالت ثلث ( )3/1كلفة االستثمار مع سقف بخمسة  5مليون دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة
ف�ي مصاريف البنية األساس�ية ومنحة تطوير القدرة التش�غيلية .وال ميكن اجلمع بني ع�دة منح بعنوان نفس
املكونة.
كما وجب التنويه هنا أنه تطرح كلفة مكونات االس�تثمار املنتفعة باملنح بعنوان األداء االقتصادي وبعنوان
التنمية املس�تدامة من كلفة عمليات االستثمار املباشر املنجزة بعنوان التنمية اجلهوية والقطاعات ذات األولوية
واملنظومات االقتصادية.
أخيرا يبرز البعض البيئي لقانون االس�تثمار اجلديد من خالل تنصيصه صراحة في فصله األول على أنه
يه�دف إلى حتقيق التنمية املس�تدامة ،إضافة إل�ى الترفيع من القيمة املضافة والقدرة التنافس�ية والتصديرية
واحملت�وى التكنولوجي لالقتصاد الوطني على املس�تويني اإلقليمي والدولي وتنمي�ة القطاعات ذات األولوية،
إلى إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة املوارد البشرية ،وإلى حتقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة.
1
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المسؤولية المجتمعية للمؤسسة:

من أجل تنمية مستدامة
بقلم :حسين الرحيلي
خبير متخصص في التنمية المستدامة

لم يكن دخول اإلنسانية عصر الثورة الصناعية الرابعة (ثورة املعلومات واالتصال ) بدون آثار سلبية
كبرى على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي .وميكن اعتبار مخلفات الثورات الصناعية السابقة والتي
متيزت باالستغالل املفرط للثروات بحثا عن أكبر ربح ممكن ،إضافة إلى ما خلفته انبعاثات الغازات
املتسببة في االنحباس احلراري من أضرار وحتوالت مناخية كبرى ومدمرة لإلنسان والنبات واملوارد
الطبيعية بشكل عام ،عالمة فارقة لإلنسانية حتى تفكر بشكل مخالف ،إذا أرادت أن تؤسس لنمط مجتمعي
وتنموي مستدام ومتناسق مع إمكانيات الطبيعة املتجددة وفق قوانينها الداخلية والذاتية.
ولع�ل األزم�ة املالي�ة واالقتصادي�ة الت�ي ضرب�ت النظ�ام
الرأس�مالي العامل�ي أواخ�ر  2007وبداي�ة  2008والتي ارتبطت
بأزم�ة الرهن العق�اري األمريكية ،قد حتمت على الس�اهرين على
هذا النظ�ام إعادة النظ�ر في مجم�ل القضايا املرتبطة باملؤسس�ة
اإلنتاجي�ة وط�رق تس�ييرها وأط�راف اإلنت�اج وم�دى اس�تدامة
املنظومة التنموية املطبقة.

حل في طريق التنمية المستدامة:

للخروج من النمط اإلنتاج�ي التقليدي املرتبط بصاحب العمل
أو صاحب املؤسسة أو بقرارات مجلس
اإلدارة للمس�اهمني ف�ي رأس امل�ال
المسؤولية
والذي ارب�ط بعقلية الرب�ح مهما كانت
النتائ�ج حتى عل�ى حس�اب التوازنات
المجتمعية
البيئية الكبرى وندرة املوارد الطبيعية،
للمؤسسة
والتعام�ل م�ع العم�ال بعقلي�ة املالك ال
عل�ى أس�اس كونه�م ذوات إنس�انية
ليس لها
فاعل�ة وقادة على املس�اهمة في تطوير
عالقة بالواجب املؤسس�ة أن س�نحت له�م الفرص�ة
والتص�رف األح�ادي للمؤسس�ة،
االجتماعي
وارتباطا مبا س�بق ذكره ف�ي التمهيد،
مت وألول م�رة ف�ي تاريخ املؤسس�ات
للمؤسسة
اإلنتاجية عل�ى املس�توى الدولي طرح
مس�الة املسؤولية املجتمعية للمؤسس�ة ،ولقد تأكدت هذه املقاربة
رس�ميا وذل�ك من خالل إص�دار مواصفات عاملية مص�ادق عليها
من ط�رف املنظمة العاملية للمواصفات خالل س�نة  ، 2010وهي
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املواصفات  ISO 26000التي حددت مفهوم املسؤولية املجتمعية
للمؤسس�ة في إطار تصور ديناميكي ومتطور للتنمية املس�تدامة
للمؤسسة ولالقتصاد احمللي والعاملي بشكل عام.
كما وجب التأكيد على أن املسؤولية املجتمعية للمؤسسة ليس
لها عالقة بالواجب االجتماعي للمؤسس�ة والذي يرتبط بالضمان
االجتماعي والتغطية الصحية والسالمة املهنية والصحة املفروضة
على املؤسسة لصالح العمال.

المفهوم واألهداف :

املواصفات  ISO26000املتعلقة باملسؤولية املجتمعية ليست
مواصفات عادية شبيهة باملواصفات البيئية التقليدية ISO14001
أو املواصفات املتعلقة باجلودة أو بالسلامة والصحة املهنية ،التي
تتمثل في إجناز مخطط عمل يفرز منح شهادة للمؤسسة في مجال
البيئة أو السلامة أو اجلودة والتي تس�تعملها املؤسسات في ربح
أس�واق جديدة وخاص�ة التصديرية ،بل أنه�ا مواصفات من نوع
خصوص�ي ال تنته�ي باحلصول على ش�هادة بل هي آلي�ة أو أداة
للتطور املس�تمر والتش�اركي بني األطراف املكونة للمؤسس�ة في
إطار احترام حقوق اإلنسان من وجهة نظر جندرية (املساواة التامة
بني الرجال والنساء في مجاالت العمل ونتائجه) والبيئة والتصرف
املس�تدام للموارد س�واء كانت طبيعية أو بش�رية أو لوجستية .كل
ذلك موجه برؤية وتصور يقوم على االنفتاح والتطور.
وتش�تمل ه�ذه املواصفات عل�ى جملة م�ن املراحل ملس�اعدة
املؤسسة على التأقلم مع هذا التصور اجلديد من خالل:
• توجيه ودعم املؤسسات في مجال املسؤولية املجتمعية
• اقت�راح إطار يس�هل تركي�ز قواع�د املس�ؤولية املجتمعية
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للمؤسس�ة م�ن خلال حتدي�د األط�راف املعني�ة باملس�ؤولية
املجتمعي�ة والت�ي تربطه�ا عالق�ات باملؤسس�ة مث�ل العم�ال
واملس�تهلكني واملمولين وكل م�ن ل�ه عالق�ة بالعملي�ة اإلنتاجية
واالس�تهالكية ،إضافة إلى مس�اعدة املؤسس�ة على رسم خطة
للحوكمة والتصرف الرشيد في املوارد.
• إعط�اء املصداقي�ة الالزمة للعملي�ات االتصالي�ة املرتبطة
باملس�ؤولية املجتمعية لتحقيق االنخراط الكام�ل في التصور من
طرف كل الفاعلني واملعنيني باملوضوع.
• ضم�ان التناس�ق مع كل املواصفات األخ�رى املعتمدة من
طرف املؤسسة لتفادي اإلخالل آو التداخل .
كل ذلك لتحقيق جملة من األهداف أهمها:
 .1املساهمة في رسم تصور للتنمية املستدام للمؤسسة.
 .2األخ�ذ بعني االعتبار انتظ�ارات وتطلعات وأفكار األطراف
املعنية باملؤسس�ة م�ن عم�ال ومتعاونني وممولني ومس�تهلكني
بشكل يجعل املؤسسة تتفاعل مع النسيج املجتمعي بالكامل.
 .3احت�رام القان�ون و كل إج�راءات حماية حقوق الكانس�ان
للعمال ولكل األطراف املعنية .
 .4تشريك العمال في أخذ القرارات الهامة باملؤسسة وبالتالي
حتميلهم جزء من مسؤولية التصرف و التسيير.
 .5فتح راس مال الش�ركة بنسبة ال تتجاوز  10باملائة للعمال
بش�كل يجعلهم يشعرون بكونهم يعملون في فضاء ميلكون جزء
من�ه .وهو ما س�ينعكس عل�ى طبيع�ة العالقات الش�غلية التي لم
تعد مثلم�ا كانت قائمة على املطالبة والرفض ،بل تأس�يس عالقة
قوامها استدامة نشاط املؤسسة لصالح اجلميع.
ولتحقي�ق هذه األهداف الهامة ،املؤسس�ة مطالبة بفتح حوار
ج�دي وصريح وتش�اركي مع كل األط�راف املعنية باملؤسس�ة.
ويتمح�ور احل�وار ح�ول مس�ائل أساس�ية متث�ل احمل�اور التي
تؤس�س للمس�ؤولية املجتمعية للمؤسس�ة .وميكن تلخيص هذه
احملاور كما يلي:
• احلوكمة والتصرف املستدام
• حقوق اإلنسان
• العالقات الشغلية وظروف العمل
• الوضع البيئي باملؤسس�ة واملتعلق خاصة باملوارد وإزالة
التلوث في إطار تنمية مستدامة وإنتاج نظيف
• مشروعية املمارسات والتطبيقات باملؤسسة وخارجها
• املستهلك كطرف ساسي بالنسبة للمؤسسة
• اجلماعة احمللية والتنمية مبنطقة املؤسسة
وبالتال�ي متث�ل املس�ؤولية املجتمعي�ة للمؤسس�ة من خالل
احل�وار وأهمية القضاي�ا املطروحة واألط�راف املعنية باحلوار،
نقلة نوعية في دور املؤسس�ة احلديثة ،ليس�ت م�ن كونها فضاء
لإلنت�اج واس�تهالك املواد الوالي�ة واملوارد وحتقي�ق اإلرباح في
النهاية ،بل دورها أصبح مجتمعيا يحاول أن يجعل من املؤسس�ة
فض�اء للحوار والنقاش ليكون اإلنتاج أكثر اس�تدامة وأقل تلوث
وأكثر احتراما حلقوق اإلنسان وفائدة مجتمعية.

كما أن هذا التصور اجلديد للمؤسس�ة س�ينعكس على طبيعة
العمل والعالقات الش�غلية وبالتالي تراجع الطابع املطلبي للعمال
ف�ي أطار عالقات أكثر تش�اركية في راس امل�ال واتخاذ القرارات
املصيرية وحتمل جزء من املسؤولية.
فأين املؤسسة التونس�ية من هذه اإلبعاد والتحوالت الهيكلية
للمؤسسات على املستوى الدولي في عالقة باملسؤولية املجتمعية؟

المؤسسة التونسية والمسؤولية المجتمعية:

أم�ام حداث�ة املفه�وم واملواصف�ات املتعلق�ة باملس�ؤولية
املجتمعي�ة ،ونظ�را مل�ا تتع�رض له املؤسس�ة التونس�ية منذ 14
جانف�ي م�ن تراجعات على جمي�ع األصعدة ،فإنن�ا ال نتصور أن
يك�ون له�ذا التصور احلديث مكانا في املؤسس�ة التونس�ية التي
تص�ارع األزم�ة االقتصادي�ة احمللي�ة ،وحت�اول أن حتافظ على
توازناتها املالية وحماية عمالها من البطالة القصرية.
كما أن املسؤولية املجتمعية خيار وطني وقرار سياسي قبل أن
يكون قرارا فنيا للمؤسسة ،ذلك أن املسؤولية املجتمعية للمؤسسة
رؤي�ة مبنية على خي�ارات كبرى حول دور
املؤسس�ة ف�ي االقتص�اد واملجتم�ع ،وأن المسؤولية
املؤسسة ليست فضاء لإلنتاج فقط ،بل هي
نس�يج مجتمعي متكامل ينطلق من التنمية المجتمعية
املستدامة ليستقر في مجال حقوق اإلنسان
هي خيار
ومس�اهمة العمال في راس مال املؤسسة.
وال أظن أن خيارات الس�لطة السياسية في وطني وقرار
تونس اآلن ترتقي إلى هذا املس�توى أو
أنها سياسي قبل
تهت�م بالتنمية املس�تدامة فعليا ،حتى تدفع
املؤسسات الوطنية لهذه اخليارات.
أن يكون
ولكن ميكن القول إن املؤسسات وحتى
قرارا فنيا
ف�ي وضعه�ا احلال�ي الصع�ب ،ميك�ن أن
متثل لها املس�ؤولية املجتمعية حال
وحتوال للمؤسسة
كبي�را من خلال إع�ادة رس�م العالقة مع
العم�ال وفت�ح ح�وار مجتمع�ي معهم على
قاع�دة اس�تدامة التنمي�ة باملؤسس�ة ودميوم�ة نش�اطها حماية
ملواطن الش�غل ،وبالتال�ي يتحول العمل النقاب�ي من عمل مطلبي
إلى عمل تش�اركي مساهم في نشاط املؤسس�ة وتنمية مواردها
باعتب�ار أن العم�ال أصبحوا جزء من املؤسس�ة ومس�اهمني في
راس امل�ال واتخاذ القرارات املصيرية ،كما أن التصرف الرش�يد
في املوارد واس�تعمال التقنيات النظيفة في اإلنتاج ستمثل حوافز
جديدة للمنافس�ة في إطار جديدة أكث�ر مردودية واحتراما للبيئة
وللموارد الطبيعية والبشرية.
فه�ل تتجرأ املؤسس�ات الوطنية وتقتحم مجاالت املس�ؤولية
املجتمعي�ة وحتقق نقلته�ا النوعية وتصبح طرف�ا هاما في مجال
التنمية املستدامة واحترام حقوق اإلنسان ومدخال لتركيز نسيج
صناعي وخدماتي نظيف يحترم البيئة ويرش�د استعمال املوارد
ويساهم في بلورة تصور جديد للتنمية؟
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متابعـــات

اتصاالت تونس تتوّج كأفضل
عالمة تجارية في مجال
التكنولوجيا والخدمات

ألول مرة في تونس،
صالون حول المسؤولية
المجتمعية للمؤسسات

فازت اتصاالت تونس «بلقب أفضل عالمة جتارية لسنة  2017في مجال
التكنولوجيا واخلدمات» في املس���ابقة اخلاصة بالعالم���ات التجارية بتونس
( )Tunisia Brand Awardsالت���ي انعقدت يوم الثالثاء  16ماي 2017
في قصر املؤمترات بتونس.
وقد أس���ندت ه���ذه اجلائزة التصاالت تونس كاعت���راف مبجهوداتها
مجددة
املبذولة لالستجابة املثلى النتظارات احلرفاء ،عبر تقدمي خدمات
ّ
وذات جودة عالية.
هذه املس���ابقة ،الت���ي انتظمت ألول مرة في تونس في إطار ش���راكة بني
القطاع�ي�ن اخلاص والع���ام وذلك بالتعاون ب�ي�ن  Kim EVENTSواملعهد
الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية واالحتاد التونسي للصناعة والتجارة،
ترمي الى مزيد دعم العالمات التجارية التونس���ية واالرتقاء باملؤسس���ات
الوطنية وتثمني عملها في مجالي االتصال والتسويق .
وقد متكنت اتصاالت تونس من احلصول على لقب «أفضل عالمة جتارية
لسنة  »2017إثر القيام بعملية سبر آراء للمستهلكني ،فضال عن تقييم
املتكونة من عديد اخلبراء في مجاالت مختلفة.
جلنة حتكيم املسابقة
ّ
وتعتب���ر ه���ذه اجلائزة دلي�ل�ا قاطعا عل���ى أن اتص���االت تونس رائدة
ومتميزة في مجالها  ،س���يما أمام ما ّ
مهمة
وش���ح س���ج ّلها من اجنازات
ّ
وجناحات باهرة.
ويؤكد هذا التّتويج ،ا ّلذي يعتبر مكافأة هامة لكافة فرق عمل اتصاالت
املضي قدما نحو آفاق أرحب من االبتكار
تونس ،التزام املشغل الوطني على
ّ
والتجديد من أجل مزيد إرضاء حرفائه أينما كانوا.

تنظ���م وكال���ة االتص���ال املنخرط���ة في
امليثاق العاملي لألمم املتح���دة «أفكاركوم»
وموقعها املختص ف���ي البيئة واالقتصاد
«البيئ���ة نيوز» يوم���ي  8و 9و 10نوفمبر
 ،2017بقصر املؤمترات ،الصالون األول
في تونس ح���ول املس���ؤولية املجتمعية
للمؤسسات:
«.»RSE Tunisia Awards 2017
يأت���ي ه���ذا الصالون في اط���ار التعريف
باملفهوم الش���امل للمس���ؤولية املجتمعية
للمؤسس���ات ،حت���ت اش���راف خب���راء
ومختصني دوليني من تونس وخارجها.
ال���ى جان���ب ،تقدمي مناذج للمؤسس���ات
التونس���ية الناجح���ة ف���ي ترس���يخ هذه
الثقاف���ة ( )RSEبه���دف تش���جيع بقية
املؤسس���ات األخ���رى الغي���ر منخرط���ة
على تطبيق ه���ذه الثقافة وحث أعوانها
ومس���ؤوليها عل���ى ممارس���تها ،حفاظا
عل���ى مكانتها وضمانا لدميومتها امام ما
تش���هده العجلة االقتصادية من تطورات
تنافسية.
يتخلل برنامج الصالون ،الذي سينعقد
على مدار ثالث أيام ،ندوة علمية يشرف
عليها بعض اخلب���راء واملختصني .ويوم
مفتوح لعرض جتارب املؤسسات وتقدمي
توصي���ات واليات حول هذا املفهوم .الى
جانب تقدمي جوائز ملختلف املؤسس���ات
املش���اركة ف���ي القط���اع املال���ي والبنكي
والصناعي والتامني.

18
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النائبة بمجلس نواب الشعب ،ليلى أوالد علي

« »RSEهي مسؤولية أخالقية تلتزم بها
املؤسسات االقتصادية لتحقيق التنمية العادلة
البيئة

نيوز ـ التقتها منية املسعودي

ّ
مت يوم  28في
فري من ال�سنة احلالية تق
دمي
مق
رتح
قان
ون
يتع
لق
بامل�س�ؤولية
امل
جتمعية للم�ؤ�س�سات على جمل
�س
نوا
ب
ال
�شع
ب.
�صا
حبة
املبادرة ،هي النائبة
«ليلى �أوالد عل
ي ،التي �أرادت «تر�سيخ ثق
افة
ج
دي
دة
دا
خل
امل
�
ؤ
�س�س
ات التون�سية
لكي
تعي ب�ضرورة حتمل م�س�ؤو
لية
ن
�شا
طها
ع
لى
امل
جت
مع
وعلى البيئة .وهو ما
من �ش�أنه �
أن يعود بالفائدة على امل�
ؤ�س�سة واملجتمع املدين ككل».
يف هذا ال�سياق ،تندرج
تفا�صيل هذا اللقاء احل�صر
ي
ا
لذ
ي
ج
مع
«
الب
يئة
نيو
ز»
بالنائبة «ليلى �أوالد علي».

املسؤولية املجتمعية للمؤسسات،
ماهو تعريفكم لهذا املفهوم ؟
ف�ي نظ�ري ،ه�و م�ن املفاهي�م
احلديث�ة التي ظهرت ف�ي املجتمعات
املتقدم�ة ،كداع�م للحي�اة املجتمعي�ة
الهامة ووس�يلة لتقدم الش�عوب
الغربية .حيث تقاس قيمة الفرد
ف�ي مجتمع�ه مب�دى حتمل�ه
املس�ؤولية التامة جتاه نفس�ه
وجتاه االخرين وجتاه بيئته.
م�ن جه�ة اخ�رى ،وكما
تعلمون ك ّرس املجتمع الدولي
املس�ؤولية املجتمعي�ة كمبدأ
أساس�ي تلت�زم به املؤسس�ات

االقتصادي�ة جتاه البيئ�ة واملجتمع املدني.
م�ن خالل التنصيص عل�ى  10مبادئ مبا
فيها حق�وق العام�ل ،احملافظة عل�ى البيئة
واملجتمع في امليثاق العاملي لألمم املتحدة.
إل�ى جان�ب ذل�ك ،تُع� ّرف املس�ؤولية
املجتمعي�ة حس�ب البن�ك العاملي عل�ى انها
تُلزم املؤسسات االقتصادية باملساهمة في
التنمية املستدامة من خالل العمل مع جميع
األط�راف في من�اخ اجتماع�ي واقتصادي
وبيئي س�ليم .الهدف من ذلك ،هو حتسين
مس�توى عيش األف�راد ،عب�ر القضاء على
الفجوة االقتصادية بني الطبقات االجتماعية
وحتقي�ق الرق�ي االقتص�ادي ،والتنمي�ة
املستدامة بصفة عامة.
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كيف ت���رون خطوات املؤسس���ات
التونس���ية نحو هذه املبادرة ،حسب
رأيكم ؟
نع�م ،أن�ا مقتنع�ة كل االقتن�اع بأن
فكرة املب�ادرة س�تحظى بااليجاب لدن
مؤسس�اتنا االقتصادي�ة الوطنية النها
تأم�ن بالعم�ل االجتماع�ي ,وباملواطنة
البيئي�ة .ه�ذه املب�ادرة ه�ي مس�ؤولية
20
25/05/17 00:57

،

ف���ي اعتقادك���م ،أال ت���رون أن ه���ذا
املفه���وم مازال بعي���دا كل البعد عن
الثقافة االقتصادية لدى مؤسساتنا ؟
نعم ،هذا أمر مؤكد لألسف الشديد،
رغ�م اجته�ادات العديد من املؤسس�ات
االقتصادي�ة .فكما تالحظ�ون ،االغلبية
الس�احقة م�ن املؤسس�ات الناش�طة
ف�ي املنظوم�ة االقتصادي�ة مازالت غير
واعي�ة مبفه�وم املس�ؤولية املجتمعي�ة
للمؤسسات .ولهذا االمر ،يتجسد دورنا
من خالل مترير ه�ذا املقترح الذي ننظر
املصادق�ة علي�ه ف�ي االي�ام املقبل�ة بعد
امضاء  28نائبا.
نح�ن نطمح ال�ى توعية املؤسس�ات
االقتصادي�ة مب�دى اهمية ه�ذا القانون
من جميع اجلوانب االجتماعية والربحية
والبيئي�ة .فما نلتمس�ه اليوم من مش�هد
اجتماع�ي وبيئي هو كارث�ة كبرى ،وقد
حان الوقت للتفكي�ر جميعا في مواردنا
الطبيعة من اجل ابنائنا واجيالنا الناشئة.
لكي نتطور ونحق�ق جميع األهداف
املرس�ومة املتعلق�ة بالتنمية املس�تدامة
م�ن جوانب تعليمي�ة واقتصادية وبيئية
وصحي�ة ،تلع�ب املس�ؤولية املجتمعية
للمؤسسات دورها هاما في ربط شراكة
مثم�رة بني مؤسس�ات القط�اع اخلاص
ومكونات املجتمع املدني.

اخالقية تتح�دى الظ�روف االقتصادية
التي ه�زت بالدنا .حيث م�ن املتوقع أن
تقطع م�ع الفج�وات االجتماعية وتخلق
ديناميكية كبي�رة باجلهات .فمن خاللها
ميك�ن خل�ق مواطن ش�غل ،ف�ي املجال
البيئ�ي واالقتص�ادي كامله�ن اخلضراء
والبس�تنة وزراع�ة االش�جار ومعاجلة
املي�اه وغيرها م�ن املش�اريع اخلضراء
الذي تدر بالفائدة على اقتصادنا.

امل�س�ؤولية املجتمعية
ح�سب البنك العاملي تُعرّف
على انها تُلزم امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية بامل�ساهمة
يف التنمية امل�ستدامة
من خالل العمل مع جميع
االطراف يف مناخ اجتماعي
واقت�صادي وبيئي �سليم.

،

أضيف لك ش�يئا هاما لق�د اقترحنا
ف�ي ه�ذه املب�ادرة تخصي�ص جائ�زة
س�نوية يضبطها مقتضى أمر حكومي،
تس�ند ألفضل مؤسسة تقوم مبشروع
مجتمعي يخدم كل التونس�يني .هي آلية
تشجع وتدعم املؤسسات على االندماج
ف�ي ه�ذه الثقاف�ة املربح�ة مائ�ة باملائة
القتصادنا الوطني.

تن���ص عليها
ماه���ي املب���ادئ الت���ي
ّ
املبادرة ؟
قبل امل�رور الى النص�وص ،دعيني
أش�ير الى ان املبادرة ترمي الى حتسني
مناخ العمل داخل املؤسس�ة وخارجها،
وبالتالي حتسين مردوديتها الى جانب
املصاحل�ة بين املؤسس�ة ومحيطه�ا.
وهوم�ا م�ن ش�أنه أن يحف�ظ مواردن�ا
الطبيعي�ة ويثمنه�ا ويس�اهم في ضبط
احلوكمة والتصرف الرشيد.
فيم�ا يتعلق بالنص�وص فهي عديدة
ونس�تعرض منه�ا البع�ض الت�ي تنص
على احداث «جلنة املس�ؤولية املجتمعية
للمؤسس�ات» باملنش�آت العمومي�ة
واملؤسس�ات اخلاص�ة املنتفع�ة بعقود
لزم�ة والت�ي تنش�ط كله�ا ف�ي مج�ال
التص�رف ف�ي الث�روات الطبيعي�ة،
والشركات املدرجة في بورصة االوراق
املالية.
ال�ى جان�ب ذل�ك ،اجن�از جملة من
املشاريع في اطار املسؤولية املجتمعية
للمؤسس�ات الت�ي تقضي عل�ى الفقر،
واألمي�ة والتميي�ز العنصري وتش�مل
التنمية املس�تدامة وغيرها من املشاريع
االخ�رى اخلض�راء .أض�ف ال�ى ذلك،
اعداد التقاري�ر األولية والتقرير النهائي
ح�ول مدى تق�دم تنفي�ذ البرامج ومدى
حتقيق النتائج التقديرية.
اجنزمت العديد من االجنازات بوكالة
التحكم في الطاقة .هل لنا بتفاصيل
عن سيرتكم الذاتية ؟
ش�غلت مناص�ب بالوكال�ة الوطنية
للتحك�م في الطاق�ة في مج�ال الطاقات
املتج�ددة والنجاع�ة الطاقي�ة مل�دة 15
س�نة .حي�ث مت تعيين�ي مس�ؤولة على

1
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اع�داد الدراس�ات وضب�ط الدراس�ات
االس�تراتيجية اخلاص�ة بالقط�اع .وقد
اقترحت في تل�ك الفترة ادخال منظومة
آلي�ات التموي�ل داخ�ل الوكال�ة حل�ل
االش�كاليات التي يعترضها الصناعيني.
علاوة عل�ى ذل�ك ،أش�رفت عل�ى بعث
صندوق التحكم ف�ي الطاقة لكي تتحول
تسميته الى صندوق التحول الطاقي.
م�ن أب�رز املش�اريع الت�ي طرحه�ا
هذا الصن�دوق وقمت مبس�ايرتها نذكر
برنامج الطاقة الشمسية.
بإالضافة إلى ذلك ،مت تكليفي بخطة
مدي�رة عامة للادارة املالي�ة لبرنامج
 PROSOLث�م توليت منصب مدير
تنفي�ذي للمرك�ز املتوس�طي للطاقات
املتج�ددة حت�ت اش�راف وزارة البيئة
االيطالي�ة ووزارة الطاق�ة التونس�ية.
وللتذكير فقد متكنا من متويل مشاريع

املبادرة �ستحظى
بااليجاب لدن م�ؤ�س�ساتنا
االقت�صادية الوطنية النها
ت�أمن بالعمل االجتماعي,
وباملواطنة البيئية

،

أخرى على غرار املش�اريع املنجزة في
الس�خان الشمس�ي فضال عن احداث
مش�اريع في الطاق�ة الفوطوفولطائية
الذي يتواصل الى غاية اليوم.

ماذا عن العمل اجلمعياتي في املجال
البيئي ؟
البيئ�ة ه�ي هاجس�ي .فق�د كن�ت
حريص�ة من�ذ الصغ�ر عل�ى التج�ول
داخ�ل ت�راب اجلمهورية للتع�رف على
مواردنا الطبيعي�ة واحليوانية .وقد تبني
لي أن بالدن�ا غنية باحملمي�ات الطبيعية
واحليوان�ات واملي�اه و ...لق�د س�بق لي
قم�ت بزي�ارات مع س�ياح اجان�ب وقد
ش�د انتباهي انبهارهم بكل ما منلكه من
ثروات طبيعية ...بالنسبة للجمعيات ،أنا
منخرطة في جمعية رابطة املرأة والتنمية
من�ذ ع�ام  1996الت�ي اتراس�ها اليوم.
وللمالحظة قمن�ا بالعديد من املش�اريع
التنموية والبيئية في نفس الوقت للمرأة
الريفي�ة أض�ف إلى ذلك ،تنظي�م لقاءات
ومشاورات حول مشاكل البيئة والتنمية
كمشكلة تلوث املياه والتصحر...
1
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س ّيارات بيع مياه الشرب

ألي رقابة صح ّية وال قانون ّية
جتارة مربحة ال تخضع ّ
البيئة نيوز ـ إميان غالي
ال�شعبية يف بالدنا منذ قرابة اخلم�س
�أ�صبح بيع املاء يف الأحياء
ّ
حمملة
�سنوات جتارة مربحة ،حيث انت�شرت يف تون�س �شاحنات
ّ

باملياه جتوب �شوارع العا�صمة لتبيعها يف الأحياء.

واجلديدة وبرج
املرناقية
ويجلب الباعة املياه من منطقة
ّ
ّ
بال�ستيكية كبرية مغطاة
العامري وزغوان وتُنقل يف خزانات
ّ
ب�أقم�شة ومو�صولة بخرطوم.

وجتوب هذه ال�شاحنات �أحواز العا�صمة لبيع حمولتها من املياه

تعود املت�ساكنون بذلك.
�صباحا وم�ساء حتى
ّ

،
22
25/05/17 00:57

،

ي�ستعمل املواطن التون�سي
مياه ال�سيارات املتجولة
دون االنتباه اىل جودتها
خالفا ملياه احلنفية

5
عــــــدد

س�يارات كتب عليها «بيع امل�اء» أو منبه
صوتي «ه�او امل�اء» يعلن قدوم باع�ة املياه
وس�رعان م�ا تخ�رج طوابير م�ن احلرفاء
ويجل�ب كل واحد معه وعاء بس�عة  5أو10
أو  20لتر بأسوام رمز ّية  500مليم الـ 10
ليت�رات ،وي�زداد الطلب على تل�ك املياه في
فصل الصيف وكذلك في شهر رمضان.
ويجد الباعة إقباال كبيرا من املس�تهلكني
خاص�ة ف�ي األحي�اء الش�عبية حي�ث يب ّرر
احلرف�اء اإلقب�ال على ه�ذه املي�اه لعزوفهم
ع�ن اس�تعمال مي�اه احلنفيّ�ة املوزّع�ة من
قبل الش�ركة الوطنيّ�ة الس�تغالل وتوزيع
املي�اه والت�ي أصبح�ت رديئ�ة ومتده�ورة
خاص�ة بعد الث�ورة ،وعادة م�ا يتغيّر لونها
ومذاقه�ا وكذلك رائحتها ،كم�ا أنّ في غالء
املي�اه املعدنية املعلبة س�ببا لإلقبال على تلك
النوعيّة من املياه.
ويرى البعض أنّ بيع املياه يعتبر نش�اطا
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مج ّلة المياه..

لم تع�رف مجلّة املي�اه تغيي�را يذكر منذ
إصدارها سنة  1975ولئن تعددت جلسات
النق�اش مبجل�س ن�واب الش�عب ف�ي ه�ذا
اخلصوص إالّ أنّه ال ش�يء يذك�ر إلى اليوم
ين�ص
ومب�ا أنّ الفص�ل  13م�ن الدس�تور
ّ
عل�ى «أنّ الث�روات الطبيعيّ�ة ملك للش�عب
التونس�ي ،مت�ارس الدول�ة الس�يادة عليها
باس�مه» ،كم�ا «يعتب�ر توفير امل�اء الصالح

،

اقتصاد ّي�ا يفت�ح مواط�ن ش�غل للعديد من
املواطنين ولك�ن ه�ذا النش�اط االقتصادي
واملرتب�ط بصح�ة وسلامة املواطنين
أي مرجعيّة قانونيّة وال
وتغذيتهم ليست له ّ
ألي رقابة.
يخضع ّ
فم�ن وجه�ة النظ�ر القانونيّة ف�إنّ مياه
الشرب هي مصلحة عموميّة أُوكلت حصر ّيا
م�ن قب�ل الدول�ة إل�ى الش�ركة التونس�يّة
الس�تغالل وتوزي�ع املي�اه زي�ادة على ذلك
ف�إن هذه املي�اه غير معروف�ة املصدر وغير
مع�روف مدى تطابقها م�ع املعايير الوطنية
ملياه الش�رب وهي أيضا بإمكانه�ا أن ته ّدد
صحة وسالمة املس�تهلك باعتبار وأنّ طرق
ألي
جتميعه�ا وحفظه�ا وحمله�ا ال تخضع ّ
مراقبة من املصالح الصحية
كل ه�ذه األس�باب جتع�ل م�ن االهتمام
باملوض�وع وإعطاءه ما يس�تحق م�ن عناية
أم�را ضروري�ا م�ن أج�ل تكثي�ف املراقبة
وتوعية املستهلكني.
وق�د انتش�ر ه�ذا الن�وع م�ن التج�ارة
عش�وائيا في عديد اجله�ات وهو غير منظم
وال مرخ�ص وال يخض�ع للمراقبة الصحية
من طرف مصال�ح وزارة الصحة العموميّة
نظ�را لعدم وجود معايير ومواصفات ميكن
اعتمادها ملراقبته مما ميثل خطرا على صحة
املواطنني.
كما أنّ مياه الش�رب تعتب�ر مادة مدعمة
من اختصاص الشركة التونسية الستغالل
وتوزيع املياه دون غيرها.

مل تعرف جم ّلة املياه
تغيريا يذكر منذ �إ�صدارها
�سنة  1975ولئن تعددت
جل�سات النقا�ش مبجل�س
نواب ال�شعب

،

للش�راب والتزويد باملياه والتطهير خدمات
عمومية ذات أولوية ويخول للدولة تفويض
الذوات املعنوية أو اخلاصة للقيام باخلدمات
املرتبطة باملياه» وفق�ا للفصل  63من مجلة
املي�اه ،إالّ أنّ مجلّ�ة املياه تبقى ف�ي مجملها
حبرا على ورق.
ورغ�م غي�اب ج�ودة املي�اه املوزعة من
الش�ركة الوطنيّة الس�تغالل وتوزيع املياه
يتواص�ل مؤش�ر الترفيع في أس�عار املياه
الصاحلة للش�راب ،حيث اعتمدت الش�ركة
سياس�ة الترفي�ع التدريج�ي لس�عر املت�ر
املكعب من املاء منذ س�نة  2011على األقل
بنس�بة س�نوية ناه�زت  ،% 7ث� ّم تتال�ت
الزي�ادات ف�ي س�نوات  2012و2013
و 2015وكذل�ك  2016تبق�ى ج�ودة
اخلدم�ات وضم�ان دميومة اإلم�دادات في
تراجع مستمر.
فيعزف املواطن التونس�ي عن اس�تعمال
مي�اه احلنفي�ة مكرها ليجد ضالت�ه في مياه
السيارات املتج ّولة دون االنتباه إلى جودتها
ومراعاته�ا لصحة وسلامة مس�تهلكيها،
خاص�ة وأنّ�ه انتش�رت في اآلون�ة األخيرة
أمراض�ا عدي�دة ك�ـ «الفي�روس الكب�دي»
لذلك أصبحت ضرورة حتس�يس املواطنني
ومستعملي هذا النوع من املياه واجبة.
1
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النعال البالستيك ّية القدمية إلى لعب ومجسمات وحيوانات…
ّ
مخلفات البالستيك:
شركة «نعال احمليط» إلعادة تدوير

رسالة بيئ ّية ومورد رزق عائالت نيروب ّية
البيئة نيوز ـ إميان غالي
البال�ستيكية القدمية �أزمة بيئية كبرية يف كينيا فهي تعد من �أكرب امللوثات البحرية على
خلقت النعال
ّ
�شواطئ اجلهة ،ورغم التحذيرات املتتالية من عمق هذه الأزمة وت�أثريها على املحيط واحليوانات البحرية

�إ ّ
ال �أنّها يف ازدياد ملحوظ� .أطنان البال�ستيك التي تُزاحم الكائنات البحرية بيئتها الطبيعية ،وحتول بني
�سالحف املاء ،وبني مواقع بي�ضها وتقتل العديد من احليوانات وعديد امل�شاهد البيئية القا�سية الأخرى،

�ألهمت النا�شطة البيئية« ،جويل ت�شار�ش» بان�شاء �شركة « Oceanـ  »Soleبكينيا ،واملتخ�ص�صة يف �إعادة ر�سكلة
وتدوير املواد البال�ستيكية القدمية خا�صة منها النعال وحتويلها �إىل لعب �أطفال وديكور حدائق.

أسس�ت «جول�ي» ش�ركتها اخلاص�ة
«نعال احملي�ط» والتي ته�دف إلى تنظيف
الش�اطئ م�ن مئ�ات اآلالف م�ن األحذية
والنع�ال البالية ،وانطلقت فكرة تأس�يس
الش�ركة ف�ي ع�ام  1999عندم�ا الحظت
أن األطف�ال في كينيا يس�تخرجون النعال
القدمية م�ن القمام�ة ويقطعوه�ا بطريقة
معين�ة لتحويلها إل�ى ألعاب يلعب�ون بها،
وذلك بعد أن كانت تعمل في صندوق دعم
احلياة البرية في كينيا .WMF
الشركة تسعى إلى احلد من
ه�ذه الكارث�ة البيئية م�ن خالل
إعادة تدوير النعال البالس�تيكية
ـ املتناثرة على الش�واطئ بعد أن
جرفتها األمواج م�ن أماكن عدة،
كالصني وأندونيسيا لتتجمع على
الش�واطئ الكينية ،إل�ى حيوانات
ملونّة ،حيث جتمع اآلالف منها
يومي�ا ويتم غس�لها ونحتها،
وجتفيفها ،ثم إعادة جتميعها

24
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على أشكال مجسمات حيوانات.
كم�ا ته�دف ش�ركة
« Oceanـ  »Soleإل�ى
إع�ادة تدوير 400،000
من النعال سنويا.
تش�غّل الش�ركة أكث�ر
من  100عام�ل ممن تتوفر

لديه�م خبرة ف�ي املجال احلرف�ي وعملوا
في ورش�ات أغلبهم من نيروب�ي ،فيعمل
فري�ق م�ن احلرفيني إل�ى حتوي�ل النعال
إلى أفيال وزرافات وأسود ،وحيد القرن،
والدالفني ،وأس�ماك القرش والسلاحف
وغيرها.
هذه التحف اليدوية امللونة تأتي كرسالة

1
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هامة للمحافظة على البيئة البحرية خاصة
وأنّ الشركة تس�تخدم أرباحها في إنشاء
ورشات للتثقيف البيئي حول أهمية رعاية

البيئة الطبيعية وإج�راء محادثات وورش
عمل في املدارس وغيرها.
وتقول جولي تش�ارش ،إن «تأسيسها

له�ذه الش�ركة كطريق أكثر فاعلية لنش�ر
رس�التها «اخلضراء» صديقة البيئة ،أكثر
من عملها كناش�طة بيئية في مجال التلوث
البح�ري ،وهدفها خلق تغيي�ر في طريقة
التي يعيش بها البشر».
وقد امتدت شركة جولي إلى بقاع عديدة
من العالم وأصبح لها ش�ركاء ومتاجر في
الهند وكيني�ا واليابان والوالي�ات املتحدة
األمريكية ،وأصبحت أرباح الش�ركة تقدر
س�نويا بـ  150000دوالر ،حتى اللحظة
بلغت كمية نعال املطاط والبالستيك البالية
الت�ي متت معاجلتها وحتويله�ا إلى ألعاب
قرابة  400طن.
وتب�اع منتج�ات الش�ركة ألكث�ر م�ن
حديق�ة حيوان�ات عاملي�ة ،كم�ا تع�رض
املؤسس�ة منتوجاته�ا ف�ي مناس�بات
بيئية مختلف�ة لالحتف�اء بالتجربة الرائدة
للصداقة مع البيئة ،بإعادة تدوير املخلفات
بشكل مختلف ومبدع.
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االقتصاد األخضر

االقتصاد،،،

هل في تغيير اللون لألخضر
إصالح للمحتوى ؟

بقلم :وسيم شعبان
الخبير الدولي في التنمية
المستدامة بألمانيا

بعد ّ
التدهور البيئي املتم ّثل
في
ت
فا
قم
ظ
اه
رة
تغ
ي
ّر املناخ
توازن
وما يتر ّتب عنها من آث
النظم اإليكولوجية ،وا
لذ
ي
قد
يت
سب
ب
في
تد
ار وتداعيات مدمّرة على
اعيا
الشيء الذ
ت اقتصادية واجتماعية
ي يحول دون استمرار
ية
من
وذ
ج
ا
لت
نم
وبيئية ال حتمد عقباها،
ية
ا
ضرورة مل ّحة نظرا ً ألهم
حلالي ،اعتبر اخلبراء
ية
اع
تم
هذا
اد
ال
نم
اال
قت
وذ
ج
ص
اد
في
األ
خضر
خ
ضمان النمو
ضراء جديدة ،وممواحل ّد
االقتصادي املستدام ،و
من
بال
ال
تا
فق
لي
ر،
إ
خل
ق
ضا
فر
فة
إل
ص
ى
ع
ت
مل
خفيض املخاطر البيئ
ية واالحتباس احلراري.

االقتصاد
األخضر ال
يحل محل
مفهوم
التنمية
المستدامة،
ولكنه نتيجة
االقتناع
المتزايد
بأن التنمية
المستدامة
المطلوبة
لن تتحقق إال
عن طريقه
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إن احلدي�ث عن مفهوم االقتصاد األخضر يدفعنا
بالض�رورة للحدي�ث عن مفه�وم التنمية املس�تدامة،
وميك�ن اعتب�ار املفهومين متكاملين ،واالقتص�اد
األخضر جاء كمقت�رح يجعل من عملية تطبيق التنمية
املس�تدامة تتخذ ش�كال سلس�ا وس�هال .إذ أن مفهوم
االقتص�اد األخض�ر ال يح�ل مح�ل مفه�وم التنمي�ة
املس�تدامة ،ولكنه نتيجة االقتن�اع املتزايد بأن التنمية
املس�تدامة املطلوب�ة لن تتحقق إال ع�ن طريق الترويج
لفك�رة االقتصاد األخضر بعد عقود م�ن تدمير البيئة
ع�ن طريق االقتصاد البني (وه�ذا املصطلح هو عكس
االقتصاد األخضر واملبني على التنمية امللوثة للبيئة)،
ولن يك�ون مبقدورنا حتقيق األه�داف التنموية دون
حتقي�ق االس�تدامة الت�ي تعتم�د بدورها عل�ى فكرة
االقتصاد األخضر.
إذ يعتب�ر منوذج�ا جدي�دا م�ن من�اذج التنمي�ة
االقتصادي�ة الس�ريعة النم�و يق�وم عل�ى املعرف�ة
لالقتصاديات البيئية والتي تهدف إلى معاجلة العالقة
املتبادلة ما بني االقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي
الطبيعي واألثر العكس�ي لألنشطة البش�رية املختلفة
على النظام البيئي .هذا وقد ظهر مفهوم
االقتص�اد األخض�ر خلال الس�نوات القليل�ة
املاضي�ة ،خاص�ة ل�دى زعم�اء ال�دول واحلكوم�ات
ووزراء مالي�ة مجموع�ة العش�رين ،ونوقش�ت فكرة

االقتص�اد األخض�ر ف�ي س�ياق التنمي�ة املس�تدامة
وتقلي�ل الفقر ،حيث ع ّرف برنام�ج األمم املتحدة للبيئة
االقتص�اد األخض�ر بأن «ذلك الذي ينش�أ مع حتس�ن
الوج�ود اإلنس�اني والعدال�ة االجتماعية ،ع�ن طريق
تخفيض املخاطر البيئية» ،أما في تعريفه البس�يط فهو
«االقتصاد الذي يبعث نسبة أصغر من الغازات الدفيئة
ويتم فيه اس�تخدام امل�وارد بكفاءة» .كم�ا أن النمو في
الدخل والتوظيف يأتي عن طريق االس�تثمارات العامة
واخلاصة التي تقل�ل انبعاثات الكربون والتلوث ،تدعم
كفاءة استخدام املوارد والطاقة ،ومتنع خسارة التنوع
البيولوج�ي ،وه�ذا ال يتحق�ق إال م�ن خلال إصلاح
السياسات والتشريعات املنظمة لذلك».
ويتبنى االقتصاد األخضر مبادئ الطاقة اخلضراء
التي يتم توليدها بواس�طة الطاقة املتجددة ،واحملافظة
على مص�ادر الطاق�ة واس�تخداماتها كمص�ادر طاقة
فعال�ة ،وفي خل�ق ما يع�رف بفرص العم�ل اخلضراء
واإلنت�اج األخض�ر ال�ذي يش�مل الزراع�ة العضوي�ة
وتش�جيع املنتج�ات العضوي�ة واملتاج�ر اخلض�راء
باإلضاف�ة إل�ى ضم�ان النم�و االقتص�ادي املس�تدام
واحلقيقي ومنع التلوث البيئي.

االقتصاد األخضر في العالم العربي

ذكر التقرير الس�نوي الرابع الذي أصدره”املنتدى
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االقتصاد األخضر

العرب�ي للبيئ�ة والتنمية» أن مس�اهمة البل�دان العربية
في منظ�وم االقتصاد األخضر ال تص�ل حتى إلى واحد
باملائ�ة .وبالرغ�م م�ن أن البل�دان العربي�ة ق�د انتهجت
أحيانا من�اذج جريئة للنمو االقتصادي فإن سياس�اتها
العامة فشلت في تطعيم أبعاد االقتصاد األخضر الثالثة
املتعلق�ة باالعتب�ارات االقتصادية والعدال�ة االجتماعية
واحلف�اظ عل�ى امل�وارد الطبيعي�ة به�دف اس�تغاللها
استغالال مستداما.
إذ يع�رف أداء البل�دان العربي�ة املتص�ل بأبع�اد
االقتصاد األخضر الثالثة قصورا كبيرا ألس�باب كثيرة
نذكر منها عدم التخطيط احملكم في
مجال السياس�يات التنموية ،تفش�ي الفقر وتفشي
ظاهرة البطالة لدى شرائح كثيرة وفي مقدمتها شريحة
الشباب.
كما تتجلى مظاهره في ارتفاع كلفة التدهور البيئي
ف�ي البل�دان العربية .ه�ذا باإلضافة إلى احتلال العالم
العربي املراتب األخيرة في كفاءة اس�تخدام املياه العذبة
ومص�ادر الطاق�ة واالس�تثمار ف�ي منظم�ة االقتصاد
األخضر وتقنياته وإدارته .
لذلك اقتراح اخلبراء العدي�د من التوصيات املوجهة
إلى كل م�ن أصحاب القرارات السياس�ية واالقتصادية
ومؤسسات البحث العلمي العامة واخلاصة حلثهم على
إع�ادة النظر في منهجي�ات التعامل مع منظمة االقتصاد
األخضر  ،نذكر منها :
ـ ضرورة إرس�اء اس�تراتيجيات وطني�ة وإقليمية
في مج�ال كفاءة اس�تخدام الطاق�ة وإدارة الطلب عليها
وبخاصة في ما يتعلق مبصادر الطاقات املتجددة.
ـ العمل على توظيف استثمارات مستمرة في مجال
ترشيد اس�تخدام املياه في كل املجاالت وفي النقل العام
في املدن وفي خطوط الس�ك احلديدية لنقل املس�افرين
والبضائع.
ـ دع�وة القطاعني الع�ام واخلاص للتع�اون وجعل
مث�ل ه�ذه االس�تثمارات وس�يلة ناجحة للحف�اظ على
املوارد الطبيعية وخلق مواطن عمل.
ـ التش�ديد عل�ى ضرورة تخصيص ج�زء هام من
االس�تثمارات ف�ي مج�االت التأهي�ل وإع�ادة التأهي�ل
واالبتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل االقتصاد
األخض�ر لن يكون واع�دا خارج االعتم�اد على املعلومة
اجلي�دة واملعرف�ة املتطورة باستمرار،الس�يما في وقت
أصب�ح في�ه العال�م العربي ف�ي مقدم�ة مناط�ق العالم
املعرضة ملخاط�ر التقلبات املناخية القص�وى ـ مراجعة
السياسات احلكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحوالت
في أمناط اإلنتاج واالستهالك والشراء واالستثمار.

 االهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر فياألرياف.
االهتم�ام ف�ي قط�اع املي�اه وحوكمته�ا وضب�ط
استخداما وترشيدها ومنع تلوثها
 .العم�ل عل�ى االس�تثمارات املس�تدامة في مجالالطاقة وإجراءات كفاءة الطاقة
 - .وضع إس�تراجتيات منخفضة الكربون للتنمية
الصناعية ،واعتم�اد تكنولوجيا اإلنتاج األكثر كفاءة في
املصانع اجلديدة
 دعم قطاع النقل اجلماعي التص�دي ملس�ألة النفاي�ات البلدي�ة الصلب�ةواستثمارها مبا هو مفيد وصديق للبيئة
يعتب�ر العديد أن االنتقال إلى التنمية اخلضراء
لي�س حدث�ا فوري�ا ،ميكن بق�رار واح�د يتخذ على
مستوى عال  .بل يجب اعتباره عملية طويلة وشاقة،
توجهها نظرة سياس�ية م�ن األعلى إلى القاعدة
ومش�اركة جماهيري�ة م�ن القاعدة إلى ف�وق .هذه
املقاربة تعطي هذا التحول الشرعية السياسية
واالجتماعي�ة املطلوب�ة لضمان حش�د اجلهود
عل�ى نطاق واس�ع جلع�ل ه�ذا التح�ول حقيقة.هل
ميكننا فعالً هذا التحول من اإلصالح ؟
يطرح العديد من األخصائيني أسئل ًة حول مدى
ج�دوى االقتصاد األخضر في حل أزمات العــصر
م�ن بيئيــة ومالي�ة ،وأزمة الفق�ر والبطالة في ظل
غي�اب التط�رق إلى معاجل�ة بنية االقتص�اد العاملي
املسيطر واملسؤول عن األزمات العاملية املتالحقة.
إذ يعتب�ر البعض أن هذا النظ�ام اجلديد يحاول
جتميله عبر تغيير لونه ووصفه بالبناية الكبيرة على
وشك االنهيار ،والتي نسارع إلى تغيير لون دهانها
وجمالها اخلارجي بدل أن ند ّعمها من أساساتها أو
نعيد تأسيس�ها .إذ تبقى األسئلة املطروحة حلد هذا
اليوم :ملاذا ال يستطيع «االقتصاد األخضر» أن يحل
املشاكل التي عجزت عنها «التنمية املستدامة»؟
ملاذا فش�لت القمم العاملية السابقة ومبادئها في
تطبي�ق ما مت االتف�اق عليه ؟ وكيف سيس�تطيع املفهوم
اجلدي�د أن يعالج األزم�ة املالية العاملي�ة املتفاقمة وأزمة
الديون والسيما الدولية منها؟ كيف سيعالج أكبر قضية
تواجه البشرية وهي قضية تغير املناخ العاملي؟
كي�ف ميكن للتكنولوجيا اخلضراء أن تش�كل رافعة
االقتص�اد األخضروهي حتت أج�ل صناعتها الى أتربة
نادرة وملوثة ؟
كيف س�توفق هذه التكنولوجيا بني أن تؤ ّمن فرص
عمل جديدة بينما هي تقضي على أعمال قدمية؟

يطرح
العديد من
األخصائيين
ً
أسئلة حول
مدى جدوى
االقتصاد
األخضر في
حل أزمات
العــصر
من بيئيــة
ومالية،
وأزمة الفقر
والبطالة
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البناء اإليكولوجي

المدير العام لمجمع كرطاقو سيراميك :طيب القطاري

نحن الرواد في التوليف الطاقي
البيئة نيوز ـ سعيدة الزمزمي:
يف الفرتة التي كان فيها التوليف الطاقي واالقت�صاد يف الطاقة والنجاعة الطاقية والر�سكلة غري مطروح

على م�ؤ�س�ساتنا االقت�صادية ،جنحت جمموعة «كرطاقو �سرياميك» يف توظيفها على �أح�سن م�ستوى لكي تنتج
 18ميغاواط ومن املتوقع �أن تتطور يف حدود  26ميغاواط يف غ�ضون ثالث �سنوات� .أ�ضف �إىل ذلك ،انتاج مواد
ايكولوجية حرارية �ستليها منتوجات جديدة �أخرى تلبية لرغبات احلرفاء.

للمجمع،
للحديث عن هذه االجنازات ،ومعرفة ا�ضافاتها� ،أجرت «البيئة نيوز» لقاء مع املدير العام
ّ

«الطيب القطاري».

حققتم اجنازات ونتائج ايجابية،
ماهي االس���تراتيجية الت���ي انبنت
عليها برامجكم ؟

«قرطاغو س�يراميك» مؤسسة عريقة
متخصص�ة ف�ي إنت�اج البلاط األرض�ي
و احلائط�ي من�ذ  30س�نة و مش�هود لها
ف�ي الس�وق التونس�ية بفض�ل النظ�رة
االستشرافية والرؤية املستقبلية
التي اعتمدتها منذ ان تأسس�ت.
حي�ث ترتك�ز عل�ى التجدي�د
واالبت�كار والتطوير .فمن س�نة
ال�ى اخ�رى ،نس�عى دائم�ا الى
تق�دمي االضاف�ة والتنوي�ع ف�ي
املنتوجات وفقا ملا يطلبه احلريف
ال�ى جان�ب ذل�ك ،طريق�ة العمل
الت�ي ضبطناه�ا مهمة ج�دا تنبني على
تقسيم املهام واملتابعة.
باإلضاف�ة الى ذلك ،نح�ن نؤمن كثيرا
بض�رورة احملافظ�ة عل�ى البيئ�ة وتثمني
موارده�ا م�ن اج�ل خل�ق التنمي�ة .له�ذا
الغ�رض ،نحرص على التجدي�د واالبتكار
في منتوجاتنا.

28
25/05/17 00:57

حققت���م نتائ���ج ج���د مش���رفة
في مج���ال االقتصاد ف���ي الطاقة،
مم���ا زادكم إش���عاعا ومترك���زا .لو
توضحون لنا ذلك ؟
ف�ي البداي�ة ،قرطاغو س�يراميك هي
مؤسس�ة تأسس�ت ع�ام  ،1988ب�دأت

اس�تثماراتها في مج�ال التولي�ف الطاقي
ف�ي جهة عق�ارب من والي�ة صفاقس عام
 .2001حيث فتحت مصنعا ينتج التوليف
الطاقي مقتصد في الطاقة .واستطاعت أن
تتموقع في الس�وق وتصن�ف ضمن ابرز
املؤسسات الفاعلة في الدورة االقتصادية
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البناء اإليكولوجي

ماه���ي جتربتكم في الرس���كلة
الهواء الساخن؟

بفض�ل رؤيته�ا االستش�رافية ونظرته�ا
االيجابية للمس�تقبل .هذه املؤسسة حققت
نتائ�ج طيبة في مجال صناعة الس�يراميك
واآلج�ر )٪30( ،ف�ي مربع�ات اخل�زف.
وحوال�ي ( )٪10من اآلج�ر في غضون 3
سنوات أو  4سنوات.
املجموعة تؤمن منذ انبعاثها بضرورة
احملافظة على البيئة واالقتصاد في الطاقة،
والتركي�ز عل�ى التجدي�د .ه�ذه العوام�ل
جعلته�ا تصن�ف ف�ي املرتب�ة االول�ى في
مجال صناعة التوليف الطاقي واالقتصاد
ف�ي الطاق�ة .ف�ي فترة ل�م تكن فيه�ا هذه
املفاهيم مطروحة لدى املؤسسات.
ويقص�د بالتولي�ف الطاق�ي حتوي�ل
طاقة الى طاقتني .فعوض اس�تعمال الغاز
لتس�خني مربعات اخل�زف إلع�داده ،مما

ينت�ج عنه الهواء الس�اخن ،املضر بالبيئة،
فقمن�ا بتمرير ه�ذا الهواء ف�ي حلقة تدور
وتنتج الكهرباء والهواء الس�اخن في وقت
واح�د .ه�ذه العملي�ة نق�وم به�ا من�ذ عام
 2001ومتكننا من االقتصاد في الكهرباء
وحتسين العم�ل ،و تطوي�ر آالت االنتاج،
وربح الوق�ت .واالهم اننا ننت�ج الكهرباء
بأنفس�نا ونق�وم ببي�ع الفائ�ض من�ه الى
شركة الس�تاغ ...كما انفتحنا على محيطنا
حيث زودنا املساكن القريبة منا بالكهرباء.
هي جتربة جلبت انظار املس�تثمرين الذين
اقتدوا بنا.
الي�وم ،ننت�ج  18ميغاواط علم�ا أننا
بدأنا بإنتاج  4,5ميغاواط ومن املنتظر ان
نصل الى انت�اج  26ميغاواط في غضون
 3أو  4سنوات.

تتمث�ل جتربتن�ا ف�ي رس�كلة اله�واء
الس�اخن النظيف بان يتم ادخاله في حلقة
االنت�اج ،مبا يعن�ى عمليات التس�خني ،ثم
يت�م حتويله واس�تعماله من جدي�د .وهذا
مكننا من حتقيق م�ا بني  ٪ 15و ٪20في
االقتص�اد ف�ي الطاق�ة .في احلقيق�ة ،هذا
اجناز كبي�ر في قطاع يس�تهلك الكثير من
الطاقة االقتصاد.
جناحن�ا يتجس�د ف�ي االقتص�اد في
الطاقة ،في اضفاء حتس�ينات وتطويرات
على مؤسستنا وهذا هو االساس بالنسبة
لن�ا .ألنن�ا نطم�ح دائم�ا ال�ى االزده�ار
والتجديد والتطور نحو االفضل.

جنحت���م ف���ي تثم�ي�ن م���ا هو
موجود من موارد طبيعية ؟
طبع�ا وجتدر االش�ارة ال�ى ان بالدنا
غني�ة بامل�وارد الطبيعي�ة الضخم�ة فف�ي
الس�ابق كن�ا نس�تورد امل�واد االولي�ة من
اخلارج .لكن سعينا الى تثمني ما هو متوفر
ف�ي بالدنا من موارد كانت مهملة .فثمناها
واستعملناها لنستغني عن التوريد ونحفظ
م�ن العملة الصعبة ف�ي خزينة بالدنا .فقد
اصبح�ت منتوجاتنا مس�تخرجة من مواد
محلية بنسبة .٪ 60

ماه���ي خصوصي���ات الياجورة
االيكولوجية ؟

الياج�ورة االيكولوجي�ة ه�و منت�وج
جديد سيروج قريبا في السوق التونسية.
وهي مرحلة اولى صممناها لتكون مالئمة
خلصوصي�ات بناياتن�ا واه�م فوائده�ا
القضاء على مشكل الرطوبة وما تخلفه من
أثار سلبية على الصحة.
فإضاف�ة خلصائصه�ا البيئي�ة الت�ي
تهدف ال�ى التقليل من اس�تهالك الكهرباء
و الع�زل الصوت�ي مما س�يمكن م�ن اكثر
رفاهية.
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الفالحة المستدامة

وزير الفالحة والصيد البحري والموارد المائية ،سمير الطيب

مستقبل أجيالنا في الفالحة املستدامة
البيئة نيوز ـ سعيدة الزمزمي
نتحدث اليوم عن مفاهيم وم�صطلحات
يبدو � ّأن القطاع الفالحي بد�أ يخطو خطوات �إيجابية ،حيث �أ�صبحنا
ّ

جديدة للفالحة كاقت�صاد الفالح ،والفالحة التحويلية ،والفالحة امل�ستدامة وغريها من املفاهيم الأخرى،

التي تعطي املكانة البارزة التي ي�ستحقها القطاع الفالحي يف املنوال االقت�صادي التنموي.

يف هذا اخل�صو�ص ،وملعرفة تفا�صيل عن توجهات الوزارة وبراجمها امل�ستقبلية� ،أجرت «البيئة نيوز»

حوارا ح�صريا مع وزير الفالحة وال�صيد البحري واملوارد املائية� ،سمري الطيب� .إليكم احلوار:

،

أي دور للقطاع الفالحي في التنمية االقتصادية ؟

ماذا عن قطاع الفالحة البيولوجية املستدامة.
أي دور لها في التصدير ؟

م�ا من ش�ك أنّ القط�اع الفالح�ي يلع�ب دورا ها ّما في
ال�دورة االقتصادي�ة .حي�ث يس�اهم ف�ي حتري�ك العجل�ة
في ظ�ل التغيرات املناخي�ة التي يش�هدها العالم ،تعتبر
االقتصادي�ة بنس�بة عالي�ة في الن�اجت الداخلي اخل�ام ،إلى
الفالح�ة البيولوجية آلية ناجعة لضمان التنمية املس�تدامة،
جانب حتقيق األمن الغذائ�ي ،وإدخال العملة الصعبة
ومكس�با للتصدير .حيث حتتل مكانة هامة في التنمية
للبلاد من خالل عمليات التصدير .لهذا الغرض ،نحن
االقتصادي�ة .وتس�اهم في حتسين املي�زان التجاري
املوارد
حريص�ون على دعم هذا القطاع وتش�جيع الش�باب،
وخلق مواطن شغل.
م�ن جهة أخ�رى ،جت�اوزت الفالح�ة البيولوجية
أصح�اب الش�هائد العلي�ا عل�ى االس�تثمار في�ه ،مل�ا الب�شرية هي
يع�ود عليهم بالفائدة والقيم�ة املضافة على االقتصاد �أ�سا�س التنمية مرحل�ة التأس�يس والتنظيم واإلنت�اج ،لتصبح عامال
الوطن�ي .وفي ه�ذا اخلصوص ،متت برمجة سلس�لة
أساس�يا لالس�تثمار وراف�د م�ن رواف�د التنمي�ة .إذ
واالقت�صاد.
من الدورات ،واحللق�ات التكوينية لفائدتهم باجلهات
انفتح�ت عل�ى مجاالت أخ�رى ولم تع�د تنحصر على
الداخلية.
زيت الزيتون والتمور .حيث شملت املنظومات النباتية
وبالن�سبة
واحليوانية والغابية واألحياء املائية.
للوزارة لنا
لهذا الغ�رض ،قمنا بضب�ط رؤية مس�تقبلية لهذا
كيف تفس���رون ابتعاد الف�ل�اح اليوم عن
كفاءات
س�جل عدد
فقد
وللتذكي�ر،
ودفع�ه.
لتثمين�ه
القط�اع
ّ
ممارسة نشاطه ؟
ف�ي احلقيقة ،مازالت الفالحة في بالدنا مهمش�ة ،وطاقات ب�شرية املتدخلين  3300متدخ�ل بيولوج�ي ،ف�ي مختل�ف
املجاالت الفالحية واالقتصادية .في حني بلغت نس�بة
وغي�ر مواكب�ة للتغي�رات االقتصادي�ة التي
يش�هدها هائلة يجب
مس�احات الفالح�ة البيولوجية إلى غاي�ة اليوم232 ،
العال�م .لهذا األمر ،ال توجد منظوم�ة خاصة باقتصاد
الفلاح ،فكما تالحظ�ون ،ما ينقصنا ه�و غياب حلقة توظيفها كما
ألف هك .كما فاقت نسبة اإلنتاج  450ألفا.
اإلنتاج في ظ ّل توفر امل�وارد الفالحية ،مثل منتوجات
يجب
الفالحة البيولوجية هي أس���اس الفالحة
احلليب ومشتقاته.
اإلقبال
نسبة
من
د
ويح
للغاية،
مؤسف
وهذا األمر
ّ
املس���تدامة .لتحقيق ه���ذه املعادل���ة ،ما هي
على ممارس�ة هذا النش�اط ،رغم حيويت�ه وديناميكيته .في
البرامج املستقبلية ؟
املقابل ،ش�هدنا إقب�اال كبيرا من امل�رأة الريفية عل�ى القطاع
نحن نطم�ح إلى تنش�يط العجلة االقتصادي�ة وتنويعها
الفالحي في السنوات األخيرة.
من خالل الفالح�ة البيولوجية لهذا الغ�رض ،وضعنا آليات

،
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،

هذا اإلطار ،علينا أالّ نقع في اخلطأ والتفاني في العمل بصفة
حلوكم�ة هذا القط�اع الواع�د بالش�راكة بني القط�اع العام
منتظمة مع األسواق اخلارجية لكي ال نخسر عمليات التبادل
واخلاص .حيث من املنتظر أن نحدث سلس�لة من املش�اريع
والشراكات معهم.
الهامة أبرزها:
نحن ننظر إلى الفالحة كقطاع مستدام لكي نضمن
– إحداث أمنوذج تونس�ي للفالح�ة البيولوجية نحن ننظر �إىل
املستقبل لألجيال القادمة .فمواردنا الطبيعية قليلة جدا
مدعوم بحوكمة أفضل للقط�اع ،باملطابقة مع
مبادئ الفالحة كقطاع
ومتقلصة .لهذا السبب وفرة اإلنتاج ال ميكنها أن تكون
احملافظ�ة عل�ى الصح�ة وحماي�ة البيئ�ة وضم�ان
م�ستدام
مش�كلة بالنس�بة لنا وإمنا العكس .حيث يفترض علينا
العدال�ة ،في تقس�يم املرابي�ح خالل مختل�ف حلقات
تثمني هذه املوارد وحسن توظيفها .وعلينا التوجه أكثر
املنظومة ،وحتسين املردودية االقتصادية للمشاريع
لكي ن�ضمن
إلى األسواق اجلديدة باحملافظة على األسواق التقليدية
البيولوجية.
امل�ستقبل
طبعا .لقد الحظت في الزيارات التي قمت بها إلى العديد
إضاف�ة إلى ذل�ك ،مت إحداث  5مناط�ق منوذجية
للأجيال
من البلدان مدى اإلقبال على منتوجنا التونسي احمللي.
للفالحة البيولوجية و  24مس�لكا س�ياحيا بيولوجيا
القادمة.
العتبارات اجلودة واملعايير التي يحترمها.
ومناط�ق عازل�ة بيولوجي�ة حلماي�ة املنش�آت املائية
وتنمية  20منظومة بيولوجية.
فمواردنا

،

الطبيعية قليلة

أال تعتقدون أن هذه اخلطة فيها صعوبات ؟

 لن�ا رؤي�ة كامل�ة وتص�ور واضح ودقي�ق علىماذا عن املوارد املائية ؟
ومتقل�صة
جدا
امليدان ،لكن الس�ؤال املطروح هل ستواكب الوزارة هذا
لقد حتسنت وضعية الس�دود ،لكن بقيت مشكلة
التحول النوعي؟ خصوصا أن هيكلة اإلدارة واملنظومة
سد سيدي سالم .ونحن نعمل بكل مجهوداتنا إليجاد
في ح� ّد ذاتها متآكل�ة وغير عصري�ة .حيث تنق�ص اإلدارة
احللول العاجلة.
منشئات وخاليا اإلدارة العامة.
م�ن جان�ب آخر ،طرحنا سلس�لة من املش�اريع في هذا
 فعلى س�بيل املث�ال ،ال توجد بال�وزارة إدارةالسياق .ونذكر أهمها مشروع تعزيز املوارد املائية للسنوات
خاصة بالتصدير .هذا ما سنعمل على إحداثه في
القادم�ة  .2019- 2017بكلف�ة  200م.د .ويش�مل ه�ذا
املس�تقبل .علما أننا قمنا بتصدير كميات كبيرة
األخي�ر 40 ،محطة حتلية بقدرة إنتاج  70ألف م 3في اليوم
من القوارص إلى روسيا وهذا مؤشر إيجابي.
على أن ينطلق القس�ط األول قبل صائفة  .2017أضف إلى
لن�ا كف�اءات وطاقات بش�رية هائل�ة داخل
ذلك ،حفر وجتهيز وكهربة  34بئرا عميقة .واقتناء ووضع
ال�وزارة .وه�ذا أمر إيجاب�ي  .لكن يج�ب تثمينه
قنوات لربط محطات التحلية واآلبار العميقة
أيض�ا .فكم�ا تعلم�ون ،امل�وارد البش�رية ه�ي
بشبكات التوزيع .ومشاريع أخرى
أس�اس التنمية واالقتصاد .لهذا األمر،
لن�ا اس�تراتيجية ف�ي احلكوم�ة
ما ه���ي التصورات اجلديدة
الرش�يدة وف�ي تكوي�ن اإلطارات
التي تطمحون إلى تنفيذها ؟
وامل�وارد البش�رية .ونذك�ر ف�ي
في اعتق�ادي ،يجب أن من ّر
ه�ذا اخلص�وص ،االتفاقية التي مت
إلى الفالح�ة التحويلية التي
إبرامه�ا مع جلن�ة مكافحة الفس�اد
ت�راوح بين االس�تهالك
مؤخرا لتفادي جميع الثغرات.
الداخل�ي والتصدير .وفي
ه�ذا الش�أن ،يفت�رض من
جه�ة أول�ى ،تزويد الس�وق
الداخلي�ة بجمي�ع املنتوج�ات
الفالحية الالزمة لالس�تهالك،
وم�ن جهة ثاني�ة ،تخصيص
كميات أخرى من املنتوجات
الفالحي�ة للتصدي�ر .وفي

كلمة اخلتام ؟

اخل�روج من الفالح�ة التقليدية
إل�ى الفالح�ة التحويلي�ة ،العصرية
املس�تدامة ه�ي احل�ل األنس�ب لدفع
إقتصادن�ا الوطن�ي وحتقي�ق التنمية
االقتصادية على املدى الطويل.

1
عــــــدد

25/05/17 00:57

31

���� ������ ���� ��� 1.indd 31

جمعيـــــات

آفاق تطور دور اجلمعيات البيئية

نموذج «فايقني لبيئتنا»
ت�ضطلع اجلمعيات بدور �إيجابي يف تنمية الوعي لدى املواطن ب�أهمية

امل�شاركة يف ال�ش�أن العام ،وامل�ساهمة يف �إثراء احلياة ال�سيا�سية عرب �إبداء الآراء
وتنظيم الأن�شطة التطوعية �ضمن اجلمعيات يف خمتلف جماالت التنمية وغريها.

وحتمل اجلمعيات �إىل جانب الإعالم والرتبية دورا مهما يف تن�شئة اجليل الراهن

والقادم على هذه القيم ،وذلك من �أجل �أن يكون للمواطن العربي �إرادة
ذاتية للم�شاركة يف نحت واقعه وم�ستقبله ،عرب امل�ساهمة املنظمة يف جمهود التفكري

والعمل اجلماعي ،امل�ؤثر يف نحت خيارات قريته ومدينته و بالده امل�ستقبلية.

بقلم :سليمان بن يوسف األمين :
منسق الشبكة الوطنية للجمعيات
البيئية «فايقين لبيئتنا»
طرح�ت بادرة ش�بكة «فايقني لبيئتن�ا» للجمعي�ات البيئية التي
أدركت مرحلة البعث القانوني بعد مراحل التحس�يس والتش�اور
والتش�بيك اجلهوي الذي اش�تركت فيه نحو  350جمعية من أجل
بع�ث قط�ب جمعياتي بيئي ق�وي وفاعل من ش�أنه قيادة مس�ار
طرح القضايا البيئي�ة الهامة وجتميع اخلبرات والقوى املتاحة في
املنظمات واجلمعي�ات ومخزون اخلبرات والكف�اءات املتخصصة
لرسم برامج جامعة للمتدخلني في الشأن البيئي بعيدا عن التشتت
والعشوائية واآلنية.
اختارت الش�بكة االنطلاق من القاع�دة بعيدا عن اإلس�قاط أو
التأس�يس م�ن ف�وق ،بإطلاق ديناميكية تش�اور وبن�اء جهوية
للش�بكة متهي�دا لبعثه�ا على املس�توى الوطن�ي وتعمل الش�بكة
على التكام�ل واملراكمة على املنجزات املتوف�رة والتوجه نحو حل
املش�اكل البيئية الكبرى باعتماد رؤية اس�تراتيجية عميقة يشترك
في بنائها أعضاء الشبكة.
وينتظر أن يكون للجمعيات البيئية مجتمعة في إطار هذه الشبكة
كلمتها الواضحة وتثقلها الوازن في بناء القرار البيئي وتنمية روح
املشاركة املواطنية وتفادي اخليارات الضارة بالبيئة.
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وقد عرف منه�ج احلوكمة ،في ظل الواق�ع اجلديد الذي عرفته
البلاد ،تكريس�ا متنامي�ا في الس�نوات األخيرة ،وباتت الس�لط
احمللية على غرار جهات التعاون الدولي تبني سياس�اتها وطريقة
تس�يير املش�اريع وتدبير الش�أن االقتصادي والتنموي والبيئي
على الصعيد اجلهوي واحمللي .
وق�د أصبح�ت اجلمعيات تش�كل طرف�ا مهما وفاعلا ال ميكن
جتاهل�ه ف�ي معادل�ة بن�اء الواقع وتأس�يس الق�رار السياس�ي،
وصياغة مالمح اخلطط التنموية وتس�يير املشاريع وخاصة على
املستوى احمللي واجلهوي.
وفي هذا السياق ميكن اإلشارة ملكتسبات تتحقق تباعا في اجتاه
مشاركة اجلمعيات في املشاريع البيئية الهامة ،للمنهجية املعتمدة
ف�ي بناء برنامج اس�تصالح بحيرة بنزرت ،وهو مش�روع ميوله
البن�ك الدولي بقيمة  20مليون دوالر ،وش�اركت عديد اجلمعيات
احمللي�ة في مراحل التصور وورش�ات التخطيط التش�اركي التي
أقيمت حتضيرا لتنفيذ مختلف مكونات هذا املشروع.
م�ن جهته�ا انطلق�ت اإلدارة في جتس�يم مقاربة احلوكم�ة احمللية
مبساهمة اجلمعيات في مختلف مراحل تشخيص املشاريع وتنفيذها،
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ومن بينها مش�روع إزالة التلوث بقاب�س ،حيث مت تعيني خبير مكلف
باحلوكمة احمللية ،وتشريك اجلمعيات في حتديد األولويات واملنهجية
ورسم األشكال املناسبة لتجسيم مراحل البرنامج.
وتنخرط الشبكة الوليدة في ديناميكية العمل اجلماعي املواطني
الرامي�ة لتجذي�ر مقاربة املش�اركة احمللية في رس�م السياس�ات
العمومي�ة البيئي�ة الوطني�ة ،متهي�دا ملرحل�ة م�ا بع�د االنتخابات
اجلهوية والوطنية وحتضيرا ملمارسة فعلية للحوكمة والالمركزية
والدميقراطية التشاركية.
وبن�اء على الواقع السياس�ي اجلديد ،وأرضي�ة الوعي بحتمية
التع�اون والش�راكة ،أصبح�ت مس�اهمة اجلمعيات ف�ي مختلف
اجللس�ات اجلهوي�ة واملركزية القطاعي�ة  ،عنصرا ثابت�ا ،يعكس
تط�ورا جديدا في عالقة اإلدارة باملجتم�ع املدني ،ويجعل املبادرة
ف�ي تكري�س العم�ل الثنائ�ي بي�د الطرفين بعيدا ع�ن منطق
االحتكار واإلقصاء.
فمن مرتكزات الدميومة في التعاون والنشاط
املش�ترك ،ه�و العالق�ة املتكافئ�ة القائم�ة على
تقاسم املسؤولية ،واجلدية في القناعة بجدوى
الشراكة في رس�م السياسات واتخاذ القرارات
وتنفيذها.
ومن ش�أن تكاث�ف املمارس�ات التش�اركية
بين اإلدارة واجلمعي�ات ،جتذير ه�ذه القناعة،
وتأكي�د جن�اح مس�ار التع�اون ف�ي رس�م
اخليارات وصياغة اخلطط والبرامج ،وتقييمها
ومراجعتها.
كم�ا تعتم�د اجلمعي�ة في نش�اطها وتس�يير
أعمالها،عل�ى مش�اركة أعضائه�ا ف�ي رس�م
التوجه�ات واتخ�اذ الق�رارات ،وهي مش�اركة
تت�درب عليها عناص�ر اجلمعية ،كم�ا ميكن أن
تعتمدها ،أي املقاربة التشاركية ،في مشاريعها
وبرامجها وتدخالته�ا امليدانية .وميكن تعريف
املقاربة التشاركية بصفة عامة باعتبارها إحدى
منهجي�ات العم�ل املرتبطة بتدبير الش�أن العام
احملل�ي والوطني عل�ى أنها :مسلس�ل تواصلي
ميك�ن األف�راد واألط�راف املعني�ة م�ن حتديد
احتياجاتهم وأهدافه�م والتزاماتهم ،ويؤدي إل�ى قرارات مركزة
تأخذ بعني االعتبار حس�ب اإلم�كان آراء وتطلعات كل املجموعات
واألط�راف املعني�ة ،أم�ا أهمي�ة املقاربة التش�اركية ف�ي التنمية
فتتجلى في كونها:
 1ـ متك�ن من حتديد االحتياجات احلقيقية للس�كان وما ينبغي
االهتمام به من مشاريع.

 2ـ تس�اعد على جتاوز العوائق التي ميكن أن تنتج عن تصادم
مقترح�ات اجله�ات والس�لطات م�ع ع�ادات وتطلع�ات الس�كان
احملليني.
 3ـ متك�ن اخلب�راء من رص�د مدى أهمي�ة املش�اريع املقترحة
وفعاليتها وكذا إمكانية إجنازها من عدمه.
 4ـ متكن من خفض تكاليف العمليات واملشاريع التنموية.
 5ـ الضمان الوحيد إلدماج املواطنني بش�كل مباشر في التنمية
وممارسة السلطة.
في نس�ق احلك�م القائم عل�ى احلوكم�ة ،والالمركزي�ة ،تلعب
املجموع�ات احمللية ،واملواطنون أف�رادا ومنظمات ،دورا مهما في
التهيئة ملس�ار اتخاذ القرار والتأس�يس لرسم السياسات ووضع
مفاصله�ا ومقوماته�ا الرئيس�ية واألولي�ة .كما تلع�ب اجلمعيات
احمللي�ة ف�ي نف�س الس�ياق دورا مهم�ا في تأس�يس قاعدة
املش�اركة ،وبن�اء الق�رارات والسياس�ات احمللي�ة ،ومن ثم
فنس�يج اجلمعيات واملنظمات احمللي�ة ،يعد فاعال
مهما ف�ي مختلف مراحل صياغة املخططات أمثلة
التهيئة والتنمية.
وعلى س�بيل املثال فإن األجندا 21احمللية متثل
فض�اء للتبادل بني األف�راد واملجموعات والتفكير
وإع�داد تص�ورات ومش�اريع خاصة مبس�تقبل
املنطق�ة  ،واملدينة.وتتأثر مس�ارات تطور األجندا
 21احمللية س�لبا وإيجابا مبدى حيوية اجلمعيات
احمللية ،وحضورها وتأطيرها للمتساكنني.
اجلمعي�ات هي طرف مهم مس�اعد على انطالق
مس�ار األجن�دا  ،21وه�ي تلع�ب دورا مهم�ا في
تأطي�ر املش�اركني ف�ي مختل�ف مراحل تش�كيل
اللجان وتنفيذ عناصر مشروع األجندا . 21
كم�ا أن ممارس�ة األعض�اء الناش�طني ف�ي
اجلمعيات حلقوقهم املدني�ة كمواطنني عبر فضاء
اجلمعية ،ميثل مرحلة مهمة في تشكيل نسيج من
الطاقات املتحمسة والنخب املؤهلة للمساعدة على
بناء السياسات واملش�اركة الواعية والنشيطة في
رس�م اخليارات املس�تقبلية في مختل�ف املجاالت
والقطاعات.
وعل�ى غرار بقي�ة أطراف املجتم�ع املدني ،تعمل ش�بكة فايقني
لبيئتن�ا عل�ى إجناح تل�ك التوجه�ات ودف�ع املجتم�ع املدني نحو
االضطلاع ب�دور إيجاب�ي ف�ي تعديل اخلي�ارات وف�ق متطلبات
االستدامة وتش�ريك أوسع للمتس�اكنني والفئات في رسم خطط
التنمي�ة املس�تقبلية للبالد وملختل�ف اجلهات واملدن خلال الفترة
القادمة بروح من املواطنة البيئية املسؤولة.

،

لقد �أ�صبحت
اجلمعيات ت�شكل
طرفا مهما وفاعال
يف معادلة بناء
الواقع وت�أ�سي�س
القرار ال�سيا�سي،
و�صياغة مالمح
اخلطط التنموية
وت�سيري امل�شاريع

،
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«المفردات» التأسيسية لمدرسة بيئية:

إصالح املدرسة «أخضر» أو ال يكون
البيئة نيوز ـ
ّ
للمراد ا�ستقرا�ؤه ومنطقية
احلل يتطلب و�ضوح الر�ؤية
�إن التطرق �إىل مو�ضوع �أو م�س�ألة بهدف
ُ

املنهج والإجماع حولهما .و�إن العجز عن بناء احللول يجد تف�سريه يف الق�صور املفاهيمي
وال ّنظري واملنهجي .وهو ما يعني �أن التفكري الإ�سرتاتيجي والتخطيط اال�سرتاتيجي واال�ست�شراف

�أ�سا�س كل حتليل يروم احللول الوجيهة املفيدة.

بن�اء عل�ى ه�ذا إن غ�اب ،ف�إن إصلاح
املدرس�ة يظ� ّل تخبّط�ا و َر ْت ًق�ا مهم�ا أفضت
املس�اعي واجلهود إلى بعض النتائج الظرفية
ر،أي عن
أي عن تص ّو ْ
املعزولة عن مش�روعْ ،
رؤية ش�املة متكاملة .ب ْل إنه يصبح عقيما إذا
زاد على هذا ال ُقصور مكبّالت اإليديولوجيات
والعقائديات البالية ّ
الضيّقة .ومن هذا املنظور
املنهجي ،س�نحاول النّظر في «املدرس�ة» في
هذا املق�ال مبا ه�ي «بيئ�ة» و«منظومة» ذات
عناصر متفاعلة انطالق�ا من جولة داللية في
املفاهيم  /املصطلحات التي هي املواد األوليّة
أي الستنطاق احللول.
للبناء ـ ْ

البيئـــة

إن البيئ�ة هي إط�ار احلياة ال�ذي نعيش.
ه�ي األرض ،والوط�ن ،واملوط�ن؛ هي مجال
تراب�ي (طبيع�ي أو عمراني) مب�ن فيه ،جهة
كان�ت أو مدين�ة أو قري�ة أو غاب�ة أو جبل أو
منطق�ة رطبة أو س�احل بح�ري أو بحر .هي
منظومة إيكولوجي�ة (أي حياتية تفاعلية بني
عناصره�ا) عل�ى طبيعته�ا أو ُمح ّول�ة (إل�ى
مجال حياتي اجتماعي ـ عمراني).
وه�ي ـ ف�ي معن�ى ٍ
ثان ش�ائع مش�ترك
ـ املعضل�ة الت�ي أصبح�ت ته� ّدد احلي�اة
عل�ى األرض بفع�ل التكنولوجي�ا والث�ورات
الصناعي�ة (امليكانيكي�ة خصوص�ا)
والبيوتكنوليجي�ة (الهندس�ة اجليني�ة

34
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بقلم :عامر الجريدي،
كاتب عام المنظمة التونسية للتربية
واألسرة وعضو المكتب التنفيذي
للتحالف المدني من أجل التعليم

خصوص�ا) واالتصالي�ة (األنترن�ات
خصوصا) التي تس�تعمل الطاقة األحفورية
والنّووية والتحويرات اجلينية والتكنولوجيا
املجهرية ( )Nanotechnologiesواألثير.
وه�ي ف�ي متثّ�ل ثال�ث منظ�ور أخالقي
للحي�اة ف�ي املس�ؤولية الفردي�ة واملجتمع�ة
واعتب�ار حرم�ة القوانين الطبيعي�ة وتوازن
املنظوم�ات الطبيعي�ة ف�ي اس�تعمال (ب�دل

اس�تغالل) م�وارد األرض والطبيعة .فتكون
بذل�ك اختي�ار سياس�ي-مجتمعي ش�امل
صبُه تنمية رشيدة  /مسؤولة  /مستدمية.
َع ُ
أخي�را ،هي نش�اط مواطني ه�ادف وأكثر
م�ن ذل�ك ،سياس�ة إرادي�ة عام�ة عمومي�ة (ال
مج� ّرد نزول عند رغبة املؤمنني بها ونش�طائها
وتخصي�ص حقيبة وزارة أو ِش�بْ َهها ووكاالت
قطاعي�ة «منفصلة» عن بقية مؤسس�ات الدولة
واملجتمع) ،سياسة مبثوثة في تلكم املؤسسات:
وزارات وهيئ�ات دس�تورية ووكاالت وإدارات
ومؤسس�ات تربي�ة وتعلي�م وتدري�ب وثقاف�ة
وترفي�ه وش�باب وثقاف�ة وإعلام ومواق�ع
األنترنات وشبكات اجتماعية .إيَ ،نع ْم !

التنمية

هي مجمل نش�اط البش�ر لتأمني حياتهم
م�ن غ�ذاء وم�أوى وت�زاوج ولع�ب .وه�ي
رؤى وسياس�ات واس�تراتيجيات ومناوي�ل
ومخطط�ات وبرام�ج ومش�اريع ف�ي إط�ار
املجتم�ع املنظم حت�ت راية دول�ة .وهي بذلك
مع�ارف وعل�وم اختي�ارات ومه�ارات تق�ع
التربي�ة عليه�ا في مؤسس�ات املجتم�ع التي
تُعتبَ ُر املنظومة التربوية ـ التعليمية ـ التثقيفية
واملدرسة األداة املؤسساتية املفصلية فيها.

التنمية المستديمة

التنمية املس�تدمية هي منوال التنمية الذي

1
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اتفقت عليه املجموعة الدولية كح ّل لألزمة البيئة
العارمة املزمنة التي يشكو منها كوكب األرض
جمي ُع�ه .ه�ي تنمية رش�يدة مس�ؤولة حتترم
الطبيع�ة وتوازناته�ا وتق�وم عل�ى ه�ذا البعد
اإليكولوج�ي إل�ى جان�ب البعد ْي�ن االجتماعي
واالقتص�ادي ف�ي التكام�ل واالنس�جام
والت�وازي .ه�ي ليس�ت التنمي�ة القائم�ة على
االقتص�اد الليبرال�ي ِّ
الص ْ
�رف ،وال عل�ى
ْ
احملض .هي بالتالي رؤية
االقتصاد االشتراكي
سياس�ية-مجتمعية قائمة على املواطنة (وهي
بيئية أو ال تكون) والعدالة االجتماعية واحلرية
(املسؤولة جتاه الطبيعة وجتاه اآلخر).

المدرسة

إن املدرس�ة مؤسس�ة وفضاء ومنظومة
بيئية وورش�ة صناعة اإلنس�ان (ف�ي جانبه
الروح�ي والنفس�ي واملعرف�ي والفك�ري
واملهاري واجلمال�ي واإلنتاجي) .هي «بيئة»
ب�أمت معن�ى املفه�وم م�ن حيث ه�ي عناصر
طبيعية وبش�رية متفاعلة ُمنتِج�ة ،إن تتكون
البيئ�ة املدرس�ية م�ن البناي�ة في ح� ّد ذاتها
(وهندس�تها وتهيئتها) ،ومدرسيها (عصب
العملي�ة التربوي�ة ـ التعليمي�ة ـ التثقيفي�ة
وعمادها) ،ومتعلّميها ،وأوليائهم ،وإدارتها،
ومضامينها املعرفية (البرامجية) ،و ...منوال
التنمي�ة كمك ّون أساس�ي في ه�ذه األخيرة،
واحملي�ط املؤسس�اتي (الثقاف�ي والترب�وي
والترفيه�ي) ،ووس�ائل اإلعلام واالتصال
واألنترن�ات (نع� ْم !) ،واملجتم�ع (وثقافت�ه
و ِقيم�ه الس�ائدة) ،وس�لطة اإلش�راف (أو
ال ّدولة) ،فالعالم !

التربية

ه�ي صناع�ة اإلنس�ان مب�ا ه�ي عملي�ة
«حتويليّ�ة» م�ن كائ�ن فط�ري ضعي�ف إل�ى
أي اجتماعي ،متفاع�ل مع بيئته
كائ�ن مدن�يْ ،
(العمرانية-الطبيعي�ة) وف�ق ثقاف�ة مجتمع�ه
و ِقيم�ه ومبادئ�ه .وه�ي ف�ي املدرس�ة عملي�ة
«تقني�ة» (بيداغوجية) ما ّدته�ا مضامني ِقيميّة
ـ معرفي�ة ـ فكرية ـ مهاري�ة ،أخالقية ونظرية
وعملية .وه�ي نابعة من اختيارات سياس�ية ـ
مجتمعي�ة ومن مناه�ج فكرية تتك� ّون عناصر
سياس�ة تربوي�ة .والتربي�ة تربي�ات :تربي�ة
مجتمعي�ة ،تربي�ة مدرس�ية ،تربية تش�كيلية،
تربي�ة مدنية ،تربية ديني�ة ،تربية بيئية ،تربية

سكانية ...وفي حقيقة األمر ،التربية البيئية هي
مجمل «التربيات» ،أي هي التربية أو ال تكون.

التربية البيئية

ّ
حتت�ل فيها البيئة (وعيا
هي التربية التي
ً
به�ا ومنظ�و ًرا ومقارب�ة واهتمام�ا تعليمي�ا
وتثقيفي�ا وتدريبي�ا وبحثي�ا) مكان�ة وحيّ ًزا
ُمعتب�را ف�ي املضامين واملناه�ج التعليمي�ة
التثقيفية املدرس�ة واملدنية واإلعالمية .وهي
تربي�ة تق�وم على تنش�ئة وتكوي�ن املتعلمني
واملتدربني بآفاق التنمية املس�تدمية التي هي
ّ
احل�ل حلماي�ة البيئة وسلامتها وتوازناتها.
وقد اختارت تونس في التس�ـ1990ـعينات
أن تك�ون التربية مبثوثة ف�ي مختلف املناهج
التربوي�ة والتعليمي�ة وامل�وا ّد املدرس�ية
(جغرافيا ،حضارة ،علوم طبيعية ،تاريخ)...

المدرسة مؤسسة
وفضاء ومنظومة
بيئية وورشة
صناعة اإلنسان هي
«بيئة» بأتم معنى
المفهوم
باإلضاف�ة إل�ى دع�م ن�وادي البيئ�ة ف�ي
املؤسسات التعليمية.

المنظومة التربوية

ه�ي مجم�ل العناص�ر السياس�ية
واإلس�تراتيجية واملفاهيمي�ة  /النظري�ة
والتطبيقي�ة املتفاعل�ة به�دف بن�اء املواط�ن
املندم�ج املنت�ج املب�دع ف�ي املجتم�ع .وه�ي
تتمث�ل في موارد بش�رية (إداري�ة وتعليمية
وتربوي�ة ،)...ورؤي�ة تنموي�ة (نع� ْم !)،
وسياس�ة تربوية ،ورؤي�ة للمنظومة ورؤية
للمدرس�ة ،وتش�ريعات ،ومؤسس�ات،
وأولي�اء ،ومتعلمين .وهي تعني مؤسس�ات
الدول�ة (وزارات ووكاالت) ذات العالق�ة
(الوزارات املؤسسات املسؤولة عن الطفولة،

والش�باب ،والتربي�ة والتعلي�م ،والثقاف�ة،
والش�ؤون الديني�ة ،والبيئ�ة )...وتنظيم�ات
املجتم�ع املدن�ي املعنية باملوض�وع (نقابات،
منظم�ات ،جمعي�ات ،ش�بكات) ،واخلب�راء
(اإلجرائيّون باخلصوص).

المواطنة

اع ِقيم ووضعية  /مكانة قانونية
هي ج ّم ُ
وغاي�ة ومت�ام التربي�ة التي هي تنش�ئة على
روح االنتماء واملس�ؤولية وال ِقي�م املجتمعية
واملعارف والقدرات واملهارات .وهي «بيئية»
احل�س البيئ�ي هو
أي أن غي�اب
أو ال تك�ونْ :
ّ
نقصان ف�ي املواطنة .واحل�س البيئي ينتهي
بصاحب�ه إلى النظ�ر األخالق�ي والعملي إلى
التنمية املستدمية التي هو فاعل فيها إن كانت
البيئ�ة سياس�ة الدول�ة واالس�تدامة الرؤية
املجتمعية وال ّرسمية للتنمية.

المدرسة والبيئة والعالقة
المنطقية الحتمية

إن املنظومة التربوية والتربية واملدرس�ة
(باملفه�وم الش�مولي له�ذه املصطلح�ات /
املفاهي�م  /املف�ردات) حت ّق�ق املنش�ود م�ا
تأسس�ت على هذه املنطلق�ات املفاهيمية التي
بها تكون «خضراء» ت ّواقة لالس�تدامة .وهي
تبقى ناقصات عقل ونظر إن طفحت
ك ّل وزارة ترشح ببنات اختيارات معزولة
موحدة
عن رؤية سياسية ومجتمعية شمولية ّ
للتمثّلات واملقترحات وتكون العروة الوثقى
للوح�دة الوطنية عل�ى م ّر األجيال وأس�اس
تنمي�ة نظيفة ،أي مس�ؤولة ،أي رش�يدة ،أي
مس�تدمية ،أي ُيتاح بفضلها العيش املشترك
والعدال�ة االجتماعي�ة والرخ�اء االقتصادي
والسالمة املجالية (البيئية) .وفي ما عدا ذلك،
تكثر املقترحات و«اإلصالحات» املنفصلة عن
بعضه�ا البع�ض ،ويتفاقم التخبّ�ط ،ونعزي
األمر إلى التّعالّت.
فهل تصبح البيئة سياس�ة الدولة قاطبة،
واالس�تدامة رؤي�ة التنمية والتربي�ة «بيئية»
جميعه�ا ،واملدرس�ة «خض�راء» ،أ ْم أن ه�ذا
س�يبقى أمل من ف�ي جرابهم احل� ّل األفضل
وهم غرباء والساس�ة يرونهم ويس�معونهم
على معنى ...ال حي�اة ملن تنادي ،وكالمكم يا
هؤالء ...في النافخات زمرا...
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كيف جنعل من «البيئــة» طابع متميز
في االصالح التربوي مفهومه الشامل؟
باملؤسس�ات التربوي�ة ،وأقام�ت التظاه�رات
عندم�ا أس�س األ ّول�ون املنظم�ة س�نة
الثقافية التلمذي�ة والفكرية اخلضراء والندوات
 ،1964جعلوه�ا مؤسس�ة يتقاط�ع فيه�ا
املتطرقة للبيئ�ة في عالقتها بالتربية .وليس�ت
املجتم ُع أوليا َء ومدرسني وتالميذ ،مع الدولة
ٍ
ٍ
«املدرس�ة الصديق�ة للبيئ�ة» ون�دوة «البيئ�ة
ووكاالت حكومي�ة معني�ة بصف�ة
وزارات
والتربي�ة البيئية» في أريانة س�نة  ،2016وال
مباش�رة بالش�أن التربوي واملجتمعي ،على
تظاه�رة «ملي�ون زيتون�ة» بالزريب�ة قرية في
اعتبار أنه شأن مشترك بني جميع مؤسسات
جانف�ي  ،2017آخ�ر األفكار واملب�ادرات التي
الدول�ة واملجتم�ع وجو ًبا ال اختي�ا ًرا .وكانت
انبثقت عن هياكل املنظمة في أرجاء اجلمهورية.
البيئ�ة حاضرة قب�ل اس�تفحال أزمتها عامليا
إن املنظم�ة التونس�ية للتربي�ة واألس�رة
وش�يوع اس�مها ف�ي األوس�اط القطري�ة
حلريص�ة على جع�ل البيئ�ة طابع�ا مميّزا في
واألممية ،وذلك من خالل أنش�طتها املتنوعة
اإلصلاح التربوي مبفهومه الش�امل ومنطلقَ
املتصل�ة بالنظافة واحترام الطبيعة والتثقيف
السير على نهج التنمية املستدمية التي تتأسس
الصحي وقبل أن يصبح لها مكان منصوص
اتصاليّا وتربو ّيا كش�رط مبدئ�ي أ ّولي وقبلي
ف�ي نظمه�ا الداخلية .كم�ا واكبت تط� ّورات
للمنوال التونس�ي التنموي املوعود دس�توريا
العص�ر وحت ّوالت�ه الفكري�ة الت�ي أصبحت
بقلم محمود مفتاح:
واملنش�ود مجتمعيا واملطلوب سياسيا ،وعلى
البيئ�ة مبوجبه�ا مش�غال أخالقي�ا وحقوقيا
ال ّدعوة ملواطنة بيئية تؤس�س من خاللها تونس
وسياسيا وتنمو ّيا وأمميا معوملا.
رئيس المنظمة التونسية
ـ في ش�راكة مع مجتمعها املدني– لهكذا تنمية
للمنظمة
االستشارية
وجاء إسناد الصفة
للتربية واألسرة والبيئة
مس�ؤولة لألجيال التي نر ّبيها على الس�ير على
م�ن ل�دن املجل�س االقتص�ادي واالجتماعي
منوالها وعلى كيفية حتقيقها حتى تكون تونس
التوج�ه
للأمم املتح�دة س�نة  1998ليُثبِ�ت
ّ
ال�رأي العام كما لقبُها خضراء كما كانت عبر العصور وكما نريدها.
احلض�اري األخضر ضمن املجتم�ع املدني العاملي ولدى ّ
وال يفوتن�ا التّنويه مببادرة بعث مجل�ة إلكترونية «البيئة ـ نيوز»
الوطن�ي القائلْي�نْ بالبيئ�ة واالس�تدامة التنموية .ذل�ك أن البيئ�ة في
عزّزتها هذه املجلة الورقية والتي إن دلّ ْت على ش�يء ،فعلى أن لتونس
عالقتها باألس�رة والتربية أصبحت مح ّل اهتمام
متنامي من ط�رف مختلف هي�اكل املنظمة التي
ش�بابا يسعى لتونس أجمل بتربية أفضل ومواطن أخضر ،وأنّ
ل
ي
س
الصحاف�ة الهادفة ج�زء من مدرس�ة القرن 21
واكب�ت املناس�بات البيئي�ة الوطني�ة والدولية
ت مب
ا
د
ر
ا
ت
التي تق�وم على املواطن�ة والبيئة
(اليوم العاملي للنظافة والعناية بالبيئة ،اليوم
ال
«ال
ص
م
د
د
ي
ر
ق
س
أساسا وإجماالً.
العامل�ي للبيئ�ة ،عي�د الش�جرة )...وبعث�ت
ة
ً
والتر ة للبيئ
ة
»
و
ونش�طت النوادي البيئية ون�وادي املواطنة
«البي
بية

ئة
البيئي
ة
»
و
زيتون
ة
«
»
م
ل
ي
ه
ون
ي آخر أ
ف
ك
ا
ر
ا
لم
نظمة
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