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 مسيرة شعبية حاشدة في قابس لغلق مصب الفوسفوجيبس

 
لغلق مصب ” سكر املصب“خرجت ، مساء اليوم الجمعة، أعداد كبيرة من املواطنين في قابس، في مسيرة، دعا إليها حراك 

باملنطقة الصناعية بالجهة وإنهاء سكب هذه املادة في البحر، وقد انطلقت املسيرة من أمام دار الشباب  الفوسفوجيبس

بشاطئ السالم بقابس بمشاركة مواطنين من مختلف الفئات والشرائح االجتماعية إلى جانب ممثلي عدد من األحزاب 

ة أهالي قابس بالعيش في بيئة سليمة خالية من السياسية واملنظمات الوطنية، وتم خاللها رفع شعارات تؤكد أحقي

 التلوث.

وفي تعليقاتهم على القرارات التي أصدرتها الحكومة اليوم بخصوص ملف الفوسفوجيبس، أكد عدد من املواطنين ومن 

في تصريحات متطابقة ملراسل )وات( بقابس، أن هذه القرارات ستصبح ذات قيمة ” سكر املصب“الناشطين في حراك 

تم تطبيقها على أرض الواقع وخالل فترة زمنية قصيرة، مؤكدين أن أبناء الجهة قد سئموا من الوعود والقرارات التي متى 

 لم تجسم على أرض الواقع.

اهد، ضبط رزنامة ملختلف 
ّ
يذكر أن مجلسا وزاريا مضّيقا انعقد، أمس الخميس بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الش

ها التوقف نهائيا عن سكب الفسفوجيبس في البحر، وإعادة تأهيل املصب الحالي بشاطئ املراحل التي يتم مع استكمال

السالم، وذلك عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز الفوسفوجيبس وإحداث وحدات صناعّية 

قابس، في موقع يتم تحديده بناء على  جديدة تحترم املعايير الوطنية والدولّية في السالمة البيئية داخل حدود والية
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معطيات تراعي االبتعاد عن التجمعات السكنية وتتفادى أي مساس باملائدة املائية مع احترام كافة املقتضيات البيئية 

وتتحرى وجود طبقات جيولوجية عازلة، مع مراعاة القبول املجتمعي للمشروع، وذلك وفق ما أورده بالغ، صادر اليوم 

 ن وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة.الجمعة، ع

https://goo.gl/8sLxJx  

https://goo.gl/8sLxJx
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العاصمة : ملف املشكل البيئي في قابس محور جلسة اليوم بمقر رئاسة الحكومة 

 بالقصبة

 

ممثلين عن رئاسة الحكومة  تجمع  تلتئم اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة جلسة خاصة بملف املشكل البيئي بقابس  

كما  و نواب الجهة بالبرملان جلسة من املنتظر ان تستعرض و تناقش مخرجات املجلس الوزاري امس  باملنظمات الوطنية 

 لساعات القليلة القادمة.من املنتظر ان تصدر رئاسة الحكومة بالغا في ا

https://goo.gl/3bVmxf 

https://goo.gl/3bVmxf
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 التزام كلي من الحكومة بتنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة امللف البيئي بقابس 

  

تبني خيار  أكد والي قابس منجي ثامر االلتزام الكلى من قبل الحكومة بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر، من خالل

 تفكيكالوحدات املرتبطة بإفراز هذه املادة وإحداث وحدات جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في املجال البيئي.

واعتبر في تصريح ملراسل وات بالجهة أن "هذا الخيار سيعالج امللف البيئي برمته بمدينة قابس وسيضع حدا للمعاناة التي 

 امتداد عقود من الزمن بسبب التلوث الصناعي".عاشها أبناء املنطقة على 

مليون  3200وأوضح أن الحكومة "لجأت إلى هذا الخيار رغم أنه األكثر كلفة، حيث من املنتظر أن تتجاوز كلفة املشروع 

جوان بأشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد  30دينار" مؤكدا أنه "تم الشروع منذ انعقاد املجلس الوزاري املضيق يوم 

 ديسمبر". 31في تنفيذ املرحلة األولى من هذا البرنامج والتى سيتم استكمالها في 

وبين ان هذه املرحلة "ستساعد على تحديد املكان املناسب إلنجاز املشروع، لينطلق مباشرة بعد ذلك في مرحلته الثانية 

 اء عقود اإلنجاز".املتعلقة بإنجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمض

 https://goo.gl/Hwc6VD  

https://goo.gl/Hwc6VD
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 والي قابس: الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة امللف البيئي

 

 
 

في البحر، من خالل تبني خيار  أكد والي قابس منجي ثامر االلتزام الكلى من قبل الحكومة بإيقاف سكب الفوسفوجيبس

 تفكيك الوحدات املرتبطة بإفراز هذه املادة وإحداث وحدات جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في املجال البيئي 

واعتبر في تصريح ملراسل )وات( بالجهة ان "هذا الخيار سيعالج امللف البيئي برمته بمدينة قابس وسيضع حدا للمعاناة 

 ها أبناء املنطقة على امتداد عقود من الزمن بسبب التلوث الصناعيالتي عاش

مليون  3200وأوضح ان الحكومة "لجأت الى هذا الخيار رغم انه األكثر كلفة، حيث من املنتظر ان تتجاوز كلفة املشروع 

لحكومة يوسف الشاهد جوان بأشراف رئيس ا 30دينار" مؤكدا انه "تم الشروع منذ انعقاد املجلس الوزاري املضيق يوم 

 ديسمبر 31في تنفيذ املرحلة األولى من هذا البرنامج والتى سيتم استكمالها في 

وبين ان هذه املرحلة "ستساعد على تحديد املكان املناسب إلنجاز املشروع، لينطلق مباشرة بعد ذلك في مرحلته الثانية 

 طلبات العروض وإمضاء عقود االنجازاملتعلقة بإنجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات 
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وبين والي قابس ان هذا املشروع يجسد "تفعيل املسؤولية املجتمعية واالقتصادية تجاه املنطقة التي ستحتضن 

الوحدات الجديدة وموقع التكديس، وتهيئة منطقة صناعية قريبة من املوقع الذي سيتم اختياره، حيث ستكون 

 لفوسفوجيبسمخصصة لصناعات تثمين وتحويل ا

يشار الى ان الناشطين في "حراك سكر املصب" قرروا في اجتماع عقدوه مساء امس السبت، بمكان اعتصامهم باملدخل 

الجنوبي للمنطقة الصناعية بقابس، تعليق االعتصام )الذي تواصل منذ الجمعة املنقض ي( للضغط باتجاه غلق مصب 

عنها في أعقاب املجلس الوزاري املضيق" وفق الناشط بالحراك صالح الفوسفوجيبس(، وذلك "تثمينا للقرارات املعلن 

 رحيم

https://goo.gl/BDe3y5  

https://goo.gl/BDe3y5
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 الحكومة تلتزم بتنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة امللف البيئي بوالية قابس

 

سفوجيبس في البحر، من خالل تبني خيار تفكيك الوحدات أكد والي قابس منجي ثامر التزام الحكومة بإيقاف سكب الفو 

 املرتبطة بإفراز هذه املادة وإحداث وحدات جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في املجال البيئي.

ة الوالي أن هذا الخيار سيعالج امللف البيئي برمته بمدينة قابس وسيضع حدا للمعاناة التي عاشها أبناء املنطق واعتبر 

 على امتداد عقود من الزمن بسبب التلوث الصناع

https://goo.gl/gPyZKC  

https://goo.gl/gPyZKC


 

  جوان / جويلية 2017  الحراك االجتماعي البيئي بقابس

 
 

 

 
قابس: إحداث وحدات صناعية جديدة وتفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز 

 الفسفوجيبس

 

، تناول موضوع 2017جوان  29انعقد مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الخميس 

التخلص من التلوث البحري الناجم عن سكب مادة الفسفوجيبس في البحر بقابس تقرر على اثره إقرار برنامج تفكيك 

 ناعية جديدة.الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز الفسفوجيبس بقابس وإحداث وحدات ص

وتقرر إحداث وحدات تحترم املعايير الوطنية والدولية في السالمة البيئية وذلك داخل حدود والية قابس، في موقع يتم 

تحديده بناء على معطيات تراعي االبتعاد عن التجمعات السكنية وتفادي أي مساس باملائدة املائية واحترام كافة 

 ات جيولوجية عازلة مع مراعاة املقبولية املجتمعية للمشروع.املقتضيات البيئية وتحري وجود طبق

كما سيتم إجراء الدراسات الجيولوجية واالجتماعية ملختلف املواقع املمكنة اعتمادا على مقاربة تشاركية مدة ستة أشهر 

 .2017ديسمبر  31تنطلق فورا ومنتهاها في 

العروض وإمضاء عقود اإلنجاز مدة سنتان كذلك الشأن  وستنجز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات

بالنسبة النجاز وحدة اإلنتاج األولى ودخولها حيز االستغالل بما يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفسفوجيبس في البحر 

فوجيبس إضافة إلى انجاز وحدة اإلنتاج الثانية ودخولها حيز االستغالل بما يسمح بوقف سكب ما يقابلها من مادة الفس

 في البحر.
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كما سيتم إنجاز ما تبقى من وحدات اإلنتاج الجديدة، وباستكمالها يتم التوقف نهائيا عن سكب الفسفوجيبس في البحر 

 وإعادة تأهيل املصب الحالي بشط السالم.

ة واالقتصادية تجاه وجاء في ذات البالغ جملة القرارات التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية منها تفعيل املسؤولية املجتمعي

 املنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس.

كما سيتم تهيئة منطقة صناعية قريبة من املوقع الذي سيتم اختياره موجهة بالخصوص لصناعات تثمين وتحويل 

وذلك للتوجيه الفسفوجيبس، إضافة إلى إحداث لجنة قيادة وطنية صلب رئاسة الحكومة تضم كافة األطراف املتدخلة 

 واملتابعة واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتسريع االنجاز واحترام اآلجال املقررة.

وتراهن حكومة الوحدة الوطنية على تعاون كل األطراف من أحزاب ومنظمات وطنية وفعاليات املجتمع املدني ومواطني 

 البيئي بوالية قابسوالية قابس لالنخراط في هذا البرنامج الوطني قصد التخلص من التلوث 

 https://goo.gl/3oaua9  

https://goo.gl/3oaua9
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 قابس:مسيرة للمطالبة بغلق مصب الفوسفوجيبس )فيديو(

 

 

 طالب املشاركون في مسيرة انطلقت من أمام دار الشباب بشاطئ السالم بقابس مجددا بغلق مصب الفوسفوجيبس

باملنطقة الصناعية في الجهة و إنهاء سكب هذه املادة في البحر مشددين على أحقية أهالي قابس في العيش في بيئة سليمة 

 خالية من التلوث

https://goo.gl/6dZUEy  

https://goo.gl/6dZUEy
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نفيذ يصرُّ على ت« سكر املصب»قابس:رغم وصول قرارات املجلس الوزاري:حراك 

 وعده

 

 

مكتب الشروق ـ الشروق:عاشت منطقة شط السالم في قابس مساء أّول أمس الجمعة تحركا شعبيا كبيرا تمثل في مسيرة 

من أجل غلقه تنفيذا للقرار الذي  شارك فيها ما يفوق ثالثة آالف من أهالي قابس تحولت الى مصب الفوسفوجيبس

 جوان.  30اتخذه املجتمع املدني وتعهد حراك "سكر املصب " بتفعيله يوم 

ففي حدود الساعة الخامسة من مساء الجمعة انطلقت املسيرة على األقدام وقطعت املسافة نحو مصب 

عامل مع املصب وغلقه ليتم في األخير جلب الفوسفوجيبس التي ال تتجاوز األلف متر وهناك احتارت الجموع في كيفية الت

آلية ميكانيكية " تراكس " في محاولة لردم املصب باألتربة والحجارة لكن سوء التقدير جعل اآللة تسقط داخل مجرى 

املصب، فاضل الطرابلس ي الناطق باسم الحراك قال ان قرارات املجلس الوزاري جاءت متأخرة جدا ومن حيث املبدأ فان 

ال يتضمن غلق املصب فورا نعتبره سلبيا وال يرتقي الى انتظاراتنا مضيفا أن الحراك لن يتوقف وسننطلق منذ  كل قرار

اللحظة في تنفيذ اعتصام مفتوح هنا بجانب املصب الى غاية تحقيق مطلبنا. هذا وكان املجلس الوزاري املخصص للنظر 

د أفرز قرارات مهمة جدا أصدرها في وقت متأخر من صبيحة في الوضع البيئي في قابس والذي تواصل على مدى يومين ق

يوم الجمعة في وقت كان فيه الحراك يستعد للتوجه نحو املصب .القرارات املنبثقة عن املجلس الوزاري يراها البعض 
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قرارات مهمة وتاريخية وعقالنية وقد يحصل التوافق بشأنها لو يتم تفعيلها وفق الجدول املتفق عليه ومن بين هذه ال

تفكيك الوحدات امللوثة وتحويلها تدريجيا الى مواقع جديدة بعيدا عن مواقع العمران واحداث موقع لتكديس 

الفوسفوجيبس ووحدات صناعية لتثمينه وطبعا غلق املصب الحالي الذي يسكب منه الفوسفوجيبس في البحر عند 

 دخول الوحدات الجديدة مرحلة العمل.

https://goo.gl/aPLfda  

https://goo.gl/aPLfda
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إقرار برنامج تفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز الفسفوجيبس بقابس و 

 إحداث وحدات صناعية جديدة

 
 

انعقد امس الخميس مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة تناول موضوع التخلص من التلوث البحري الناجم 

 بس في البحر بقابس.عن سكب مادة الفسفوجي

و تقرر في االجتماع االلتزام التام من قبل حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف سكب الفسفوجيبس في البحر، عبر تبني خيار 

 التخلي وتفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز الفسفوجيبس.

السالمة البيئية، وذلك داخل حدود  و سيتم أيضا احداث وحدات صناعية جديدة تحترم املعايير الوطنية والدولية في

والية قابس، في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي االبتعاد عن التجمعات السكنية وتفادي أي مساس باملائدة 

 املائية واحترام كافة املقتضيات البيئية وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلة مع مراعاة املقبولية املجتمعية للمشروع.

https://goo.gl/A9PCzV  

https://goo.gl/A9PCzV
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 والي قابس : الحكومة التزمت بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر

 

 

د والي قابس منجي ثامر التزام الحكومة كليا بإيقاف سكب الفوسفوجيبس الشارع املغاربي :
ّ
في البحر من خالل تبني  أك

خيار تفكيك الوحدات املرتبطة بإفراز هذه املادة وإحداث وحدات جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في املجال 

 البيئي.

هذا الخيار سيعالج امللف البيئي برمته بمدينة قابس وسيضع حدا “في تصريح لوكالة تونس افريقيا لالنباء إن  وقال ثامر

لجأت لهذا الخيار “، موضحا أن الحكومة ”ة التي عاشها أبناء املنطقة على امتداد عقود بسبب التلوث الصناعيللمعانا

 ”.مليون دينار 3200رغم انه األكثر كلفة، حيث من املنتظر أن تتجاوز كلفة املشروع 

اف رئيس الحكومة يوسف جوان املنقض ي بإشر  30تم الشروع منذ انعقاد املجلس الوزاري املضيق يوم “وأضاف أنه 

، مبينا أن هذه املرحلة ”ديسمبر القادم 31الشاهد في تنفيذ املرحلة األولى من هذا البرنامج والتي سيتم استكمالها في 

ستساعد على تحديد املكان املناسب إلنجاز املشروع، لينطلق مباشرة بعد ذلك في مرحلته الثانية املتعلقة بإنجاز “

 ”.بيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود االنجازالدراسات الفنية وال

تفعيل املسؤولية املجتمعية واالقتصادية تجاه املنطقة التي ستحتضن “وأشار والي قابس الى أن هذا املشروع يجسد 

الوحدات الجديدة وموقع التكديس، وتهيئة منطقة صناعية قريبة من املوقع الذي سيتم اختياره، حيث ستكون 
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 ”.صصة لصناعات تثمين وتحويل الفوسفوجيبسمخ

قد قرروا، خالل اجتماع عقدوه مساء أمس السبت باملدخل الجنوبي للمنطقة ” حراك سكر املصب“وكان الناشطون في 

الصناعية بقابس، تعليق االعتصام الذي تواصل منذ الجمعة املنقض ي للضغط باتجاه غلق مصب الفوسفوجيبس 

 ن عنها أعقاب املجلس الوزاري املضيق.تثمينا للقرارات املعل“

http://acharaa.com/ar/240834 

http://acharaa.com/ar/240834
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مجلس وزاري: إقرار برنامج تفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز 

 الفسفوجيبس بقابس

 

اهد، وتناول موضوع التخلص من التلوث البحري 
ّ
ضبط مجلس وزاري مضّيق أشرف عليه رئيس الحكومة، يوسف الش

الناجم عن سكب مادة الفسفوجيبس في البحر بقابس، رزنامة ملختلف املراحل التي يتم مع استكمالها التوقف نهائيا عن 

السالم، وفق ما أورده بالغ لوزارة الطاقة واملناجم  سكب الفسفوجيبس في البحر وإعادة تأهيل املصب الحالي بشط

  والطاقات املتجددة، الجمعة.

وقد تم التأكيد خالل املجلس الوزاري املضيق، املنعقد، امس الخميس، على التزام حكومة الوحدة الوطنية يإيقاف 

ة بإفراز الفوسفوجيبس وإحداث سكب الفسفوجيبس في البحر عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات امللوثة املرتبط

وحدات صناعّية جديدة تحترم املعايير الوطنية والدولّية في السالمة البيئية وذلك داخل حدود والية قابس في موقع يتم 

تحديده بناء على معطيات تراعي االبتعاد عن التجمعات السكنية وتفادي أي مساس باملائدة املائية مع احترام كافة 

 يئية وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلة ومراعاة القبول املجتمعي للمشروع.املقتضيات الب
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وتهم هذه املراحل إجراء الدراسات الجيولوجية واالجتماعية ملختلف املواقع املمكنة اعتمادا على مقاربة تشاركية وذلك 

سات الفنية والبيئية وإعداد فيما سيستغرق انجاز الدرا 2017ديسمبر  31لفترة ستة اشهر، تنطلق فورا لتنتهي في 

  ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود اإلنجاز، سنتين.

ووقع، أيضا، إقرار إحداث لجنة قيادة وطنية صلب رئاسة الحكومة تضم كافة األطراف املتدخلة وذلك للتوجيه واملتابعة 

 واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتسريع االنجاز واحترام اآلجال املقررة.

ومة الوحدة الوطنية في السياق ذاته، أّنها تراهن على تعاون كل األطراف من أحزاب ومنظمات وطنية وأكدت حك

وفعاليات املجتمع املدني ومواطني والية قابس لالنخراط في هذا البرنامج الوطني قصد التخلص من التلوث البيئي بوالية 

 قابس.

يق، فترة انجاز وحدة اإلنتاج األولى ودخولها حيز االستغالل بما وتصل، حسب الرزنامة التي حددها املجلس الوزاري املض

يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفسفوجيبس في البحر الى سنتين وهي نفس الفترة )اي سنتين( التي خصصت النجاز 

 بحر.وحدة اإلنتاج الثانية ودخولها حيز االستغالل بما يسمح بوقف سكب ما يقابلها من مادة الفسفوجيبس في ال

 كما سيستغرق انجاز ما تبقى من وحدات اإلنتاج الجديدة، سنتين.

وأضاف بالغ الوزارة، أّن الحكومة أقّرت في سبيل إنجاز هذا املشروع الوطني، تفعيل املسؤولية املجتمعية واالقتصادية 

من املوقع الذي سيقع  تجاه املنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس مع تهيئة منطقة صناعية قريبة

 اختياره، موجهة بالخصوص لصناعات تثمين وتحويل الفسفوجيبس.

https://goo.gl/GfTuf2  

https://goo.gl/GfTuf2
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 مصب لبقايا الفوسفات في قابس يثير تذمر التونسيين

  

والحكومة تلتزم بإحداث وحدات صناعية تحترم تونسيون يطالبون بغلق املصب إلضراره بصحتهم وبالثروة السمكية، 

 املعايير الدولية في السالمة البيئية.

 

 

 هل تستجيب الحكومة ملطالبهم بسرعة
 

 

طالب مئات التونسيين في محافظة قابس شرقي البالد بغلق مصب ملادة "الفسفوجيبس" املوجود باملنطقة  -تونس 

 على صحتهم.نتيجة ما يخلفه من تأثيرات سلبية 

كلم عن وسط  2وانطلقت مسيرة شعبية الجمعة من أمام مقر "دار الشباب" في منطقة شط السالم، الّتي تبعد قرابة 

 املدينة، باتجاه مكان املصب، املوجود على الشاطئ، بالقرب من املجمع الكميائي باملنطقة.

ر )أغلق( املصب"، املتمثل في ِّ
ّ
تكتل لعدة جمعيات، تم إنشاؤه منذ قرابة خمسة أشهر،  ودعا إلى هذه املسيرة حراك "َسك

 السالم )مستقلة(، وجمعية البحارة )مستقلة(. 
ّ
 من بينهم الجمعية البيئية بمنطقة شط
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وقال محرز الحمروني، الناشط املدني في قابس، "خرج املئات من أهالي قابس للمطالبة بإغالق هذا املصب الذي انعكس 

ألف طن من  34لثروة السمكية في خليج قابس، حيث يتم يوميا سكب ما يقارب سلبا على صحتنا وعلى ا

 الفوسفوجيبس، في البحر".

 مليون طن في خليج قابس". 500عاما، وإلى غاية اآلن تم سكب ما يقارب الـ 44وتابع "تم إنشاء هذا املصب منذ 

ي شارك في املسيرة "أنا من سكان ش
ّ
ط السالم، هذه املنطقة التي تأثرت بشكل كبير من وقال املواطن مراد الدغسني، الذ

 هذا املصب، حتى أّن الثروة السمكية صارت مهددة بشكل كبير بسبب هذه املادة السامة". 

وأضاف "نفذنا اليوم مسيرة إلغالق املصب، وسنبدأ اعتصامنا )لم يحدد موعد ذلك( في مكان املصب إلى غاية استجابة 

 بشكل نهائي". الحكومة ملطالبنا وإغالقه

وأعلنت الحكومة التونسية خالل اجتماع وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد التزامها التام بإيقاف سكب 

مادة الفسفوجيبس، في البحر عبر تفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفرازها وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم 

 البيئية.املعايير الوطنية والدولية في السالمة 

ومادة الفسفوجيبس، هي بقايا الفوسفات الذي يتم جلبه من مدينة قفصة )جنوب(، إلى قابس بعد عملية معالجته 

 داخل املجّمع الكيمائي باملنطقة ولها انعكاسات سلبية على الكائنات الحية.

 

online.com/?id=251607-east-http://www.middle 

http://www.middle-east-online.com/?id=251607


 

  جوان / جويلية 2017  الحراك االجتماعي البيئي بقابس

 
 

 

 

 

ننشرها ... كل التفاصيل حول اإلجراءات الجديدة للتخلص من التلوث البيئي 

 بقابس ورزنامة تنفيذها

 

، تناول موضوع التخلص من التلوث 2017جوان  29انعقد مجلس وزاري مضيق بإشراف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 

 البحري الناجم عن سكب مادة الفسفوجيبس في البحر بقابس.

ك وقد تقرر االلتزام التام من حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف سكب الفسفوجيبس في البحر عبر تبني خيار التخلي وتفكي

الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز الفسفوجيبس وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم املعايير الوطنية والدولية في 

السالمة البيئية وذلك داخل حدود والية قابس، في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي االبتعاد عن التجمعات 

مع   ام كافة املقتضيات البيئية وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلةالسكنية وتفادي أي مساس باملائدة املائية واحتر 

 مراعاة املقبولية املجتمعية للمشروع، كل ذلك وفق الرزنامة املسترسلة التالية

:  إجراء الدراسات الجيولوجية واالجتماعية ملختلف املواقع  2017ديسمبر  31ستة أشهر تنطلق فورا ومنتهاها في         -

 اعتمادا على مقاربة تشاركية. املمكنة 

     سنتان : انجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود اإلنجاز.

 سنتان : انجاز وحدة اإلنتاج األولى ودخولها حيز االستغالل بما يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفسفوجيبس في البحر. 

ثانية ودخولها حيز االستغالل بما يسمح بوقف سكب ما يقابلها من مادة الفسفوجيبس في سنتان : انجاز وحدة اإلنتاج ال

 البحر. 

سنتان: انجازما تبقى من وحدات اإلنتاج الجديدة. وباستكمالها يتم التوقف نهائيا عن سكب الفسفوجيبس في البحر 

 وإعادة تأهيل املصب الحالي بشط السالم.

ني أقرت حكومة الوحدة الوطنية ما يلي:> تفعيل املسؤولية املجتمعية واالقتصادية ولحسن انجاز هذا املشروع الوط

   -تجاه املنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس

 تهيئة منطقة صناعية قريبة من املوقع الذي سيتم اختياره موجهة بالخصوص لصناعات تثمين وتحويل الفسفوجيبس 

صلب رئاسة الحكومة تضم كافة األطراف املتدخلة وذلك للتوجيه واملتابعة واتخاذ اإلجراءات  إحداث لجنة قيادة وطنية

 املناسبة لتسريع االنجاز واحترام اآلجال املقررة

وتراهن حكومة الوحدة الوطنية على تعاون كل األطراف من أحزاب ومنظمات وطنية وفعاليات املجتمع املدني ومواطني 

 في هذا البرنامج الوطني قصد التخلص من التلوث البيئي بوالية قابس.والية قابس لالنخراط 

https://goo.gl/feAjaG  

https://goo.gl/feAjaG
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 رزنامة تفكيك الوحدات امللوثة املفرزة ملادة الفسفوجيبس بقابس

 

 

اهد، وتناول موضوع التخلص من التلوث البحري 
ّ
ضبط مجلس وزاري مضّيق أشرف عليه رئيس الحكومة، يوسف الش

الناجم عن سكب مادة الفسفوجيبس في البحر بقابس، رزنامة ملختلف املراحل التي يتم مع استكمالها التوقف نهائيا عن 

السالم، وفق ما اورده بالغ لوزارة الطاقة واملناجم  سكب الفسفوجيبس في البحر وإعادة تأهيل املصب الحالي بشط

 والطاقات املتجددة، الجمعة. 

 وتنص الرزنامة على الخطوات التالية :

*إجراء الدراسات الجيولوجية واالجتماعية ملختلف املواقع املمكنة اعتمادا على مقاربة تشاركية وذلك لفترة ستة اشهر، 

  2017ديسمبر  31تنطلق فورا لتنتهي في 

 *انجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود اإلنجاز )سنتان(. 

*انجاز وحدة اإلنتاج األولى ودخولها حيز االستغالل بما يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفسفوجيبس في البحر الى 

 سنتين وهي نفس الفترة )سنتان(.

خولها حيز االستغالل بما يسمح بوقف سكب ما يقابلها من مادة الفسفوجيبس في البحر *انجاز وحدة اإلنتاج الثانية ود
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 )سنتان(. 

 *انجاز ما تبقى من وحدات اإلنتاج الجديدة، )سنتين(. 

وأضاف بالغ الوزارة، أّن الحكومة أقّرت في سبيل إنجاز هذا املشروع الوطني، تفعيل املسؤولية املجتمعية واالقتصادية 

نطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس مع تهيئة منطقة صناعية قريبة من املوقع الذي سيقع تجاه امل

 اختياره، موجهة بالخصوص لصناعات تثمين وتحويل الفسفوجيبس. 

بعة ووقع، أيضا، إقرار إحداث لجنة قيادة وطنية صلب رئاسة الحكومة تضم كافة األطراف املتدخلة وذلك للتوجيه واملتا

 واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتسريع االنجاز واحترام اآلجال املقررة. 

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في السياق ذاته، أّنها تراهن على تعاون كل األطراف من أحزاب ومنظمات وطنية 

ن التلوث البيئي بوالية وفعاليات املجتمع املدني ومواطني والية قابس لالنخراط في هذا البرنامج الوطني قصد التخلص م

 قابس. 

https://goo.gl/o8SLT2  

https://goo.gl/o8SLT2
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 والي قابس: ملتزمون بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر

 

د والي قابس منجي ثامر ان الحكومة ملتزمة بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر.
ّ

 أك

سيتّم بتبني خيار تفكيك الوحدات املرتبطة بإفراز هذه املادة وإحداث وحدات  وقال ان ايقاف سكب الفوسفوجيبس

 جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في املجال البيئي.

مليون دينار، وقد اوضح والي الجة انه تم الشروع  3200وحسب ما ذكرته اذاعة موزاييك فان كلفة املشروع ستتجاوز 

جوان بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تنفيذ املرحلة األولى من  30ري املضيق يوم منذ انعقاد املجلس الوزا

 ديسمبر. 31هذا البرنامج والتى سيتم استكمالها في 

https://goo.gl/rGa2UG 

https://goo.gl/rGa2UG
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 في قابس«  حراك سكر املصب »تعليق إعتصام 

 

في إجتماع عقده مساء السبت، بمكان اعتصامه باملدخل الجنوبي للمنطقة الصناعية  « حراك سكر املصب »قرر 

 بقابس، تعليق االعتصام، الذي تواصل منذ أمس الجمعة للضغط باتجاه غلق مصب الفوسفوجيبس.

 30عنها يوم بالجهة أن هذا التعليق جاء تثمينا للقرارات املعلن «  وات »وصرح صالح رحيم الناشط بهذا الحراك ملراسل 

حراك سكر  »في أعقاب املجلس الوزاري املضيق الذي اهتم بمعالجة امللف البيئي في قابس مبينا ان  2017جوان 

يطالب الحكومة بالتسريع بتنفيذ هذه القرارات و بتوضيحات حول اإلنهاء الفوري لسكب الفوسفوجيبس في «  املصب

 البحر .

لغلق مصب «  سكر املصب »ابس، قد خرجت أمس في مسيرة، دعا إليها حراك وكانت أعداد كبيرة من املواطنين في ق

الفوسفوجيبس باملنطقة الصناعية بالجهة وإنهاء سكب هذه املادة في البحر، وقد انطلقت املسيرة من أمام دار الشباب 

ين عن عدد من بشاطئ السالم بقابس بمشاركة مواطنين من مختلف الفئات والشرائح االجتماعية إلى جانب ممثل

األحزاب السياسية واملنظمات الوطنية، وتم خاللها رفع شعارات تؤكد أحقية أهالي قابس بالعيش في بيئة سليمة خالية 

 من التلوث.

اهد، ضبط رزنامة ملختلف 
ّ
يذكر أن مجلسا وزاريا مضّيقا انعقد، أمس الخميس بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الش
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ا التوقف نهائيا عن سكب الفسفوجيبس في البحر، وإعادة تأهيل املصب الحالي بشاطئ املراحل، التي بالتوازي معه

السالم، وذلك عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات امللوثة املرتبطة بإفراز الفوسفوجيبس وإحداث وحدات صناعّية 

قابس، في موقع يتم تحديده بناء على جديدة تحترم املعايير الوطنية والدولّية في السالمة البيئية داخل حدود والية 

معطيات تراعي االبتعاد عن التجمعات السكنية وتتفادى أي مساس باملائدة املائية مع احترام كافة املقتضيات البيئية 

وتتحرى وجود طبقات جيولوجية عازلة، مع مراعاة القبول املجتمعي للمشروع، وذلك وفق ما أورده بالغ، صادر امس 

 زارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة.الجمعة، عن و 

https://goo.gl/5pfnXC  

 

https://goo.gl/5pfnXC

