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حول أولويات وزارة البيئة والتنمية المستدامة
الندوة الصحفية ليوم  40أفريل5402
–ت-إ

تمحورت أولويات وزارة البيئة والتنمية المستدامة في عملها للمائة يوم
األولى على المشاكل البيئية المتأكدة ،والحاجيات الحقيقية للتدخل العاجل
والتي تم تشخيصها ،وذلك باعتماد منهج تشاوري مع كافة الفاعلين من
ممثلي اإلدارات والمؤسسات تحت اإلشراف والمجتمع المدني.
وتتمثل أبرز هذه األولويات في:
 أوال :حلللل مع للللة النفايلللات بجريلللرة جربلللة ،وذللللك بالخصلللو عبلللرانطلل أ أشللخان خانللة بمنطقللة سلليدي سللالم ،وتركيللو وحللدة للخ وللل
النفايلللات تلللم جلبهلللا للشلللرو فلللي اسلللتخ لها عللللى ملللدن سلللنتين ليلللتم فلللي
األثنللللاج ديجلللللاد الحلللللون الجذريلللللة لوشللللةان المتصلللللل بجمللللع ومعالجلللللة
النفايلللللات بالتشلللللاور ملللللع مختلللللل الفلللللاعلين والخبلللللراج والمختصلللللين،
وباالسلللتئناا بالتجلللارل الدوليلللة الحديثلللة وعللللى أسلللاا اعتملللاد تقنيلللات
حديثلللة تقلللوم بالخصلللو عللللى التثملللين وال ينجلللر عنهلللا تلللدلعيات بيئيلللة
سلبية.
 ثانيلللا :توسللليع ةاإلللة دسلللتيعال المصلللر المراإلللر ببلللر شلللاكير ،وسللليتمتجسللليم هلللذا التوجللل اساسلللا بإ لللافة خانلللة رإلللم  60التلللي سلللتمةن ملللن
استيعال النفايات دلى موفى .7602
وسلللليتم للخللللر دزالللللة أحللللوا ميللللاه الرشلللل (عللللن ةريلللله معالجتهللللا
بمحطة التصفية التي تم دنشاجها) مع موفى شهر جوان .7602
ثالثللللا :علللللى األإللللل  %06مللللن المصللللبات العشللللوائية المتراكمللللة خلللل ن
السللنوات الفارةللة  ،وسلليجري فللي هللذا السللياأ نفيللذ برنللامج مةثتلل يللت تم
في تشريك كافة المؤسسات الراجعة للوزارة .
 ثالثللللا :دزالللللة علللللى األإللللل  %06مللللن المصللللبات العشللللوائية المتراكمللللةخلللل ن السللللنوات الفارةللللة ،وسلللليجرن فللللي هللللذا السللللياأ تنفيللللذ برنللللامج
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مةثتلللل يللللت تم فيلللل تشللللريك كافللللة المؤسسللللات الراجعللللة للللللوزارة والعمللللل
على التخلص من  %06من النقاة السوداج.
 رابعللا :تركيللو اون خطللوة فللي حلل تل مع لللة نفايللات البنللاج وذلللك بتركيللومشرو نموذجي لرسةلة نفايات الهدم والبناج.
–ت-إ
 خامسللللا :اعتمللللاد تةنولوجيللللا»  « Internet–Mobileلتةثيلللل وتفعيلللللعمليلللات المراإبلللة ،وسللليتم تنفيلللذ هلللذا التوجللل ملللن خللل ن االنطللل أ فلللي
انجللللاز مشللللرو رلللللد المخالفللللات والتجللللاوزات البيئيللللة باسللللتعمان
منظومللللللللة »  .« Internet–Mobileكمللللللللا سلللللللليتم م للللللللاعفة عللللللللدد
المراإبين وآليات الرإابة خالة بالنقاة السوداج.
كمللللا تجللللدر اإلشللللارة دلللللى مشللللاركة الللللوزارة فللللي البرنللللامج الللللوةني
االسلللتثنائي للنظافلللة اللللذي أإرتللل الحةوملللة عبلللر تسلللخير معلللدات وتنفيلللذ
تلللللللدخ ت تسلللللللاهم فيهلللللللا اإلدارات المركويلللللللة والمؤسسلللللللات تحلللللللت
اإلشللراف بةلفللة تنللاهو  2م يللين دينللار ،مللع شللرو الللوزارة فللي دعللداد
مخطللللل اتصلللللالي يهلللللدف لتلللللوفير محاملللللل ورسلللللائل تحسيسلللللية تتخلللللذ
مختللللل إنللللوات االتصللللان الجماهيريلللللة والعامللللة ،وشللللبةات التواللللللل
االجتماعي وغيرها .
وستت للللمن هللللذه المنتجللللات االتصللللالية الجديللللدة ،التللللي سلللليتم عر للللها
تباعلللللا ،شلللللعارات وتطبيقلللللات معلوماتيلللللة ورسلللللائل جديلللللدة ومبتةلللللرة
تسلللتهدف مختلللل الفئلللات والشلللرائ  ،وملللن المؤملللل أن يةلللون لهلللا وإعهلللا
فللللي تخييللللر سلللللو المللللواةنين ،و للللمان انخللللراة التونسلللليين اإليجللللابي
فلللي المجهلللود اللللوةني للحفلللال عللللى سللل مة المحلللي و لللمان ديموملللة
التدخ ت البيئية التي يجري تنفيذها.
وسلللتقام خللل ن شلللهر أفريلللل بالشلللراكة ملللع النسللليج الجمعيلللاتي وخاللللة
الةشلللافة التونسلللية أنشلللطة بيئيلللة ميدانيلللة وتحسيسلللية ملللن بينهلللا تظلللاهرة
كبرن بمساهمة آالف الةشافين.
كمللللا سلللليقام حفللللل بيئللللي للللخم يللللوم 00أفريللللل  7602بمنتللللوه النحلللللي
يت لللمن عرو لللا فنيلللة ألعملللان غنائيلللة بيئيلللة للةفلللان بمشلللاركة كلللوران
فسيفساج ووجوه فنية وحوالي  0666ةفل.

