هذا املرشوع ممول من طرف االتحاد األورويب

مرشوع تنفذه الوكالة الفرنسية للخربة الفنية العاملية

:خليج قابس
نقطة ساخنة للتلوث يف البحر األبيض املتوسط
N

Tunis

Gabès

يضم خليج قابس الواحة الوحيدة عىل الرشيط الساحيل للبحر األبيض
املتوسط هذا اىل جانب كونه بوابة الصحراء يف الجمهورية التونسية،
وممر بني الشامل والجنوب.
وتعترب الواحة واحدة من املواقع األخرية من هذا النوع من الواحات
يف العامل (املصدر :منظمة اليونسكو) .كام تعترب واحة خليج قابس ذات
«قيمة عاملية استثنائية» وتتميز بتنوع بيولوجي ثري جدا وواحة متتد عىل
مساحة  7000هكتار (املصدر :املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقابس)
تلتقي فيها املياه املالحة واملياه العذبة.
ولكن منذ أوائل السبعينات ،يتم تحويل سنويا نحو أربعة ماليني طن من
الفوسفات إىل أسمدة ومواد تنظيف ،ويتم تصدير  90٪منها إىل أوروبا
وبقية بلدان العامل عرب البواخر.
وقد أدى ذلك إىل تدهور النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية من جراء
القاء النفايات الصناعية الخطرة يف البحر ( 5مليون طن يف السنة) واستعامل
مفرط للمياه ( 9.5مليون م م سنويا ،املصدر :املجمع الكيميا وي التونيس
واملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقابس) .وكنتيجة لذلك ،اختفى املاء
تقريبا من الواحة يف ظرف  40عاما .حيث مل تعد متثل الواحة سوى 7000
هكتار بينام كان هناك  7500هكتار يف عام ( 1970املصدر :املندوبية الجهوية
للتنمية الفالحية بقابس).

تواجه منطقة قابس تحديا مزدوجا ،يتمثل يف التقليص ومعالجة
التلوث الصناعي للحد من تأثريه عىل البيئة من ناحية والتعامل
مع االنعكاسات الناجمة عن تغري املناخ .ويف الواقع ،تدهور البيئة
والطبيعة وتأثري تغري املناخ يعدان وجهان لعملة واحدة .وإذا كنا
نود الحفاظ عىل مواردنا املائية والرتبة والتنوع البيولوجي ... ،وكذلك
صحتنا ،وسواحلنا ... ،يجب علينا انتهاج سياسة للتنمية املستدامة
تراعي املتطلبات البيئية والتعامل مع التغريات املناخية.
سناء بدوي ،طالبة يف جامعة قابس.

مرشوع دعم الحوكمة البيئية
املحلية لألنشطة الصناعية بقابس
يف ديسمرب  ،2014كلف االتحاد األورويب الوكالة الفرنسية للخربة الفنية
العاملية بتنفيذ مرشوع دعم الحوكمة البيئية املحلية لألنشطة الصناعية
بقابس.
ويهدف املرشوع إىل الحد من التلوث الساحيل والبحري يف منطقة
قابس ،وخلق ديناميكية للحوكمة البيئية املحلية وذلك يف إطار التجدد
الذي تشهده السياسة البيئية عىل املستوى الوطني.
ويساهم املرشوع أيضا يف إنشاء الحوكمة البيئية املحلية واالتصال يف
املجال البيئي بني االطراف املعنية ،وهي املجتمع املدين والحكومة
املركزية وممثليها عىل املستوى املحيل ،والصناعيني يف جهة قابس.

تلبية االحتياجات املحلية من خالل مقاربة
شاملة ترتكز عىل التمكن والدميومة
تم رصد ميزانية ب 5مليون أورو لتنفيذ هذا املرشوع عىل مدة  48شهرا،
وذلك من خالل أربعة عنارص رئيسية ،وهي:

النتيجة 1

تطوير املعارف

االملام بإشكاليات التلوث الصناعي وتأثرياته عىل صحة
اإلنسان واالقتصاد يف الجهة.

النتيجة 2

تنمية القدرات ودعم املسؤولية االجتامعية
للرشكات املصنعة
تعزيز القدرات يف مجاالت املسؤولية االجتامعية للرشكات ،واإلدارة
البيئية وغريها من جوانب الحوكمة الرشيدة يف الجهة.

النتيجة 3

إنشاء حوكمة محلية رشيدة ومستدامة
تطوير قدرات الناشطني املحليني يف مجال االتصال البيئي
وخلق ديناميكية الحوكمة الرشيدة كنموذج يحتذى به.

النتيجة 4

دعم إجراءات التنمية املحلية
متويل اإلجراءات املحلية يف مجال التنمية املستدامة وتحسني الوضع
البيئي يف جهة قابس ،عرب منحة تقدر ب  2,8مليون أورو.

أبرز االنتقال السيايس يف تونس أهمية ترشيك املجتمع املدين يف
رسم السياسات العامة .من ذلك كل الناشطني مدعوين للمساهمة
يف إنشاء إطار مالئم للحوكمة البيئية وتهدف اإلجراءات املقرتحة
يف هذا املرشوع إىل مواكبة ودعم منظامت املجتمع املدين والقطاع
الخاص يف خلق التنمية املحلية املستدامة يف قابس.
وكام يؤكد املرشوع عىل قيم التنمية املستدامة بكل جوانبها البيئية
واالجتامعية واالقتصادية ،مع رضورة إدماج البعد االنساين.

يطمح املواطنون يف قابس يف العيش يف بيئة سليمة ،خاصة
وأن الطبيعة قد وهبت هذه املنطقة مخزون بيئي استثنايئ ،من
خالل تالقي البحر والواحات والصحراء .و ميثل املرشوع األورويب
لدعم الحوكمة البيئية املحلية لألنشطة الصناعية يف قابس (2014
  )2018حلقة من سلسلة من اإلجراءات الرامية اىل إعادة تأهيلبيئة متوازنة و نحو تنمية مستدامة حقيقية يف الجهة
مربوك منترص ،أستاذ يف كلية العلوم و رئيس سابق لجامعة قابس.

رشكاء املرشوع
أهم الرشكاء الرسميني لهذا املرشوع من الجانب التونيس وزارة التنمية
واالستثامر والتعاون الدويل ،ووزارة البيئة والتنمية املستدامة ،وديوان
تنمية الجنوب ووالية قابس .ومن الجانب األورويب ،املفوضية الدامئة
لالتحاد األورويب يف تونس والوكالة الفرنسية للخربة الفنية العاملية.
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محتوى هذا املنشور من مسؤولية الوكالة الفرنسية للخربة الفنية العاملية وال ميكن بأي حال من
األحوال أن ميثل وجهة نظر االتحاد األورويب.

