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 الالمركزية غير المكتملة: إدارة النفايات الصلبة والسياسة المحلية والنشاط البيئي في تونس 

بول  –  2021أبريل    29تونس،   هاينريش  ومؤسسة  العربي  اإلصالح  مبادرة  تونس(   تنشر  تقريرا  )مكتب    جديدا    اليوم 

" بعد  بعنوان  البيئة  الخاصة  ت السياسا  :الالمركزيةحماية  تونس  بإدارة  المحلية  في  الصلبة  ثالث  "النفايات  على  بناء    .

حاالت، تسلط الدراسة الضوء على أوجه القصور المختلفة في إدارة النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، أوجه القصور 

 .ة السكان المحليين للخطرفي الحاالت األكثر خطورة، صح   د تعرض، ق التي

مدينة  نسبيا ( و  الجيدة  األوضاع   مثالنابل )مثال الحكم الرشيد( والمعمورة )الصلبة في  سياسة جمع النفايات  الدراسة  يم  تق

لى  إ  استنادا    .هافيحول النشاط البيئي    ةأولي  ثا بحأخلفية  بناء  على    البلديات تم اختيار هذه    مية(.مثال األوضاع الس  عقارب )

ونشط البلديات  هذه  في  المسؤولين  مع  أو   ءامقابالت  اإليجابية  المتغيرات  الدراسة  تحدد  المحليين،  المدني  المجتمع 

 .البلدياتالسلبية، التي تؤثر على إدارة النفايات الصلبة على مستوى 

التقرير وتؤكد النا سلمان،   المحلية    الحوكمةفي    الباحثةكاتبة  الدولية: "بينما أعطى قانون السلطات  الحضرية والتنمية 

النللبلديات من    الصالحياتالعديد من   إدارة  إلى تحس  يلم    افايات، فإن هذحيث  النفايات  ترجم  ن كبير في جمع وإدارة 

 " . بطرق تحمي صحة السكان المحليين هاالتخل ص منو ت الصلبةالبلديات ال تزال غير قادرة على إدارة النفايا، والصلبة

، وغياب التنسيق  للغاية ضيق  ل"لبيئة" اتالبلدي  تعريفإلى أربعة أسباب رئيسية:  يعود سوء اإلدارة هذا أن الدراسة ترىو 

لفرض االمتثال للقوانين لها نوحة مالم اتسلطالبين المجتمع المدني والبلديات، وعدم قدرة البلديات على استخدام 

  الالمحورية  المؤسساتالمحلية من قبل  سلطاتال تقويضالسارية على الشركات الملوثة الموجودة في مناطقها، وأخيرا ، 

 . النفايات في للتصرف الوطنية الوكالة أو المحافظ مثل زيةوالمرك

 

الصلبة  إلفهم    اعتماد  من خالل  النفايات  البيئيةرتكز  يدارة  العدالة  الفساد ، تظهر  على مفهوم  وراء فضائح  أنه  الدراسة 

 سوء إدارة النفايات.  ي تنتج عنالت كلاالمشفي طليعة  بالفعل على المستوى الوطني، فإن صحة األفراد هي

البلديات    توصيو  تتبنى  بأن  بطريقة    ا  تعريفالدراسة  االعتبار  أخذه في  للبيئة: ليس كمتغير خارجي يجب    ثانوية،أوسع 

للما البلديات  بتفعيل  الدراسة  أوصت  كما  السكان.  وصحة  اليومية  للحياة  حاسمة  كقضية  قانون   141دة  ولكن  من 

لألخيرة   تسمح  مادة  وهي  المحلية،  ورسوم  فرض  ب السلطات  بأنشطة   على ضرائب  تقوم  التي  اإلنتاجية  الوحدات 

 . للبيئة ملوِّثةو خِطرةاقتصادية 

الصناعية  " األنشطة  لتحديث  واالقتصادية  السياسية  واألبعاد  المحلي  الحكم  بين  مباشرة  عالقة  التقرير  هذا  يؤسس 

حياة   على  ضعفا   وتأثيرها  األكثر  ستستمر الفئات  ومسؤولة،  عادلة  بيئية  إدارة  دون  من  الثورة.  بعد  ما  تونس  في 

ا في دفع ثمن باهظ،   العربي.  اإلصالحمبادرة  منبوسن  كما يقول زيد "المجتمعات األكثر ضعف 

ببعض التحديات البيئية    ا مشروطفي تونس  الالمركزية    نجاحزال  يال  "ل:  ان من مؤسسة هاينريش بو عألفة شبضيف  تو 

مواجهته يجب  الصلبةاالتي  النفايات  إدارة  مشكلة  سيما  وال  تجسد  ،  والتي  الضع،  فعالية  ة  المحلي  حوكمةف  وعدم 



 
من قبل الفاعلين المحليين الذين تمت مقابلتهم، يوضح    البيئة المختلف  فهمالسياسات البيئية المحلية. باإلضافة إلى  

هذا عنف امة الفعالة إلى عواقب تتجاوز التدهور البيئي.  التقرير كيف يمكن أن يؤدي فشل السياسات والممارسات الع

 " .بطيء

 مالحظات ومعلومات لوسائل اإلعالم 

هي  العربي  اإلصالح  المنطقة    مبادرة  خبراء من  مع  كة  وبشرا تقوم،  المستقلة،  الفكرية  للبحوث  رائدة  بحثية  مؤسسة 

تغيي تحقيق  الى  السعي  أجل  من  المنطقة  عن  ومنبثقة  واقعية  برامج  باقتراح  وخارجها،  ديمقراطيالعربية  تلتزم   .ر 

باأل تقوم  االجتماعية. وهي  والعدالة  والتعددية  الحرية  بمبادئ  عملها  في  السياسات،  المبادرة  وتحليل  السياسية،  بحاث 

 .وتقدم منبرا  لألصوات المتمي زة

محفز لألفكار والمشاريع الخضراء. هي مؤسسة مرتبطة بشكل وثيق إلى حزب الخضر    هاينريش بول  مؤسسةتعتبر  

كثر من  األ أ ا    60لماني. تعمل مع شركاء في  الم  34دولة ولديها حالي  المكتب  بما في ذلك  ا،  ا دولي  وجود في تونس. مكتب 

 تدافع المؤسسة عن حقوق اإلنسان وتعمل من أجل بيئة صحية ومستدامة لألجيال الحالية والمستقبلية. 
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