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 الجمھوریة التونسیة  
*-*-*-*- *-*- * 

 وزارة البیئة 
 

 

 
 

 یةمذكرة تقدیم
 '' 2023 افةالنظ سنة'' لمبادرة

 
 مبادرة سنة النظافة توطئة حول   -1

 

في إطار البرامج الوطنیة الرامیة إلى دعم مقومات النظافة وتجسیم وتحفیز المسؤولیة  
والمؤسسات للفرد  بالبیئة  المجتمعیة  العنایة  تحقیقھا ضمن  في مجال  تم  التي  للنتائج  وتثمینا   ،

تحت اشراف السیدة    2022  سبتمبر   4إلى    أوت  14من  تظاھرة شھر النظافة التي تم تنفیذھا  
والمجتمع    بلدیاتوالیات والالوزارات وبالتعاون الوثیق مع الشاركة كافة  ة الحكومة وبمرئیس

 .2023 مبادرة سنة النظافة، یتم اإلعالن عن  المدني والمؤسسات

المواطنین والجمعیات والشركات وحث  النظافة من تعبئة  مبادرة شھر  مكنت  للتذكیر،  و 
لتنفیذ  لواإلدارات   والتطوع  الخفیفة (بالستیك لمشاركة  النفایات  لجمع  ،  ، زجاج، علبأنشطة 

المتناثرة   والطبیعي  إلخ)  الحضري  العامةبالمحیط  العامة و   الشوارعو   (الساحات    الحدائق 
المدن  و  الواحات  و اإلستراتیجیة    سالكالمو المساحات الخضراء والغابات  و   طئالشواو مداخل 
 . تأثیرات سلبیة على جمالیة المحیط ونوعیة الحیاةالتي لھا  ، إلخ) و مومي محطات النقل العو 

النظافة  ولقیت   شھر  العكبیرا  استحساًنا  تظاھرة  واإلدارات  المواطنین  مومیة  من 
الخاصة   ت  ،والجمعیات والشركات  للمشاركة  الذین  بجدیة  لطوعوا  األنشطة  عدید  جمع  في 

بالمحیط   المتناثرة  الخفیفة  الجھات  النفایات  لو بأغلب  دعم  ذلك  في  المحیط    نظافةلمساھمة 
ب  العمومیة  والبالفضاءات  والغابات  والشواطئ  والحدائق  واألحیاء  الالمدن    یة ریف مناطق 

 . ،...ثریةاأل المناطق والجسور و ات والطرق

ت و  تقدیم  العمل  النظافةشھر    تظاھرةقییم  تم  جلسة   2022أكتوبر    14  بتاریخ  خالل 
یوم البیئة العربي) برئاسة السیدة لیلى الشیخاوي مھداوي، وزیرة البیئة، والسید محمد  الموافق ل(
ن وزیر السیاحة والسید  ی رقیق وزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة والسید محمد معز بلحسال

الش ابراھیم  والسید  العلمي  والبحث  العالي  التعلیم  وزیر  بوكثیر  الشؤون  ا منصف  وزیر  یبي 
 .الدینیة

تقدیمھ  و   تم  الذي  التقییم  ھذا  أفضى  و بحضور  قد  اإلعالم ممثلي  الوزراء    وسائل 
 ستنتاجات التالیة:أھم االبلورة  إلى  ي مجال البیئ الالمنظمات والجمعیات الناشطة في و 

   ،رغبة كبیرة للمشاركة في التظاھرة -
 ، المحققةنتائج متوفرة محدودة بالمقارنة مع الوسائل   -
 نقاط ضعفھا، والمعتمدة  منصة الأھمیة  -
   .تظاھرةال وتطویر اإلجماع على تمدید   -
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تم تحقیقھاتجسیما لھذه التوصیات وو  للنتائج التي  ،  شھر النظافة  تظاھرةخالل    تثمینا 
  سنة النظافة   مبادرة  اسمتحت  في صورة جدیدة  ھذه التظاھرة  إطالق    تزم وزارة البیئة إعادةتع 

فترة  وتمدید  المعلوماتیة  منصة  طرق ومنھجیة التسجیل باللمراجعة وتیسیر  اجراء    بعد  2023
 .2023 كامل سنةعلى مدى التنفیذ 

ثانیة  وھي النظافة  لتظاھرة  مرحلة  یتم خاللھا مواصلة  شھر  وتكثیف  ا،  لمزید  لسعي 
والتعبئة   المركزیة  واإلدارات  والالمواطنین  العجھویة  والمؤسسات   والخاصةمومیة  محلیة 

لمشاركة في  لشخص مقیم في تونس،  كل، عام، وبشكل المنظمات غیر الحكومیة والجمعیات و 
من  مبادرةاله  ھذ و تبطریقة  أجل  ،  2023  سنة طوال  دوریة  ظمة  النظافة    واستدامةتحسین  من 
السلوكیات لدى  تطویر  و  نشر الثقافة البیئیة باالعتماد على  البیئة ونوعیة الحیاة للجمیع جمالیة  و 

شاملة تعبئة  أجل  من  والمجموعة  الل  ومستدیمة  الفرد  نظافة  تلقائیة  لمساھمة  في  والتطوعیة 
العمومیة  ال  یةوجمال لفضاءات  مشتركة  عیش  مساحات  تشكل  كان لجمیع  التي  (مدن،    تأینما 

 ، شوارع، أزقة، مساحات خضراء، إلخ). اتف، سواحل، غابات، جبال، طرقاری أ

من خالل  والمجتمع    سلوك الفرد طویر  المبادرة على نشر الثقافة البیئیة وتھذه  وترتكز  
لدعم  تعبئة   التطوعي  للعمل  ومستدیمة  تشكل  مومیة  العالفضاءات    ةنظافة وجمالی مكثفة  التي 

(مدن ، ریف ، سواحل ، غابات ، الجبال والطرق والشوارع واألزقة    للعیش  مساحات مشتركة
 ). ،...والمساحات الخضراء 

نظافة وجمالی تعتبر  و  والمساھمة في  ال  ةالمشاركة  المسؤولیة  جماعیة  مدننا جزًءا من 
إلى تعزیز الوعي البیئي وسلوك    مبادرة سنة النظافةوتھدف  فرد والمجموعة  الیومیة المشتركة لل

 .اتومؤسس مجموعاتدا و افرأالمواطنین، 

 

 ؟ یتم تنفیذھا: متى  مبادرة سنة النظافة -2
 

تركیز  من األفضل  و،  2023دیسمبر    31إلى    2022جانفي    1من    المبادرةیتم تنفیذ ھذه  
موظفین  لبالنسبة لنھایة األسبوع وأثناء اإلجازات وخارج ساعات العمل (  لعطخالل  التدخالت  

 ). ةطلب والتالمیذ  بالنسبة لل(خارج أوقات الدراسة و)  بالقطاع العام والخاص  مالوالع

بالمنصة المخصصة للغرض    التسجیلویتولى الراغبون في المشاركة في ھذه التظاھرة  
 .التي یرغبون في تنفیذھات التدخالرزنامة مواقع وتحدید  مع 

 سنة النظافة:  مبادرة منصة  -3
 

 منصة معلوماتیة للتسجیل ولتقدیم نتائج التدخالت 

الرابط عبر  إلیھا  الولوج   http://www.cleanup-tunisia.gov.tn  التالي:  یمكن 
 االستكمال) (بصدد 

، أفراد، وجمعیات، ومؤسسات، وإدارات، تونسیین، أو  مفتوحة للجمیعو  مؤمنة،وھي  
   أجانب مقیمین ببالدنا، 
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جانفي  و  شھر  خالل  وتشغیلھا  استكمالھا  انتظار  دعوة  2023في  یتم  ن  ی المشارك، 
 . (Activités cleanup) افة''عنوان "أنشطة النظ، تحت وزارة البیئةبوابة  للتسجیل عبر 

في المبادرة حسن سیر االنخراط  مراقبة  بتیسیر ومتابعة و المنصة  ویسمح التسجیل بھذه  
المعلومات المفیدة    كافةالمنصة للمشاركین  ھذه  توفر  و.  نتائجھا بصفة دوریة ومنتظمة   تقییم و 

تقاریر متابعة  (جھات االتصال ، تقاریر شھریة ،  ذات العالقة بھذه المبادرةالمتعلقة باألنشطة 
 ). ...، وتفاصیل العملیات التي سیتم تنفیذھا ، إدراج الصور ،  كل ثالثة أشھر 

تسھیل   قبل  الیتم  من  التدخالت  ومراقبة  لوزارة  تسجیل  تابعة  تكلیفالبیئة خلیة  تم  ھا  ، 
الوزارات  لدى بقیة  بالتنسیق مع نقاط االتصال  التدخالت في ھذا اإلطار وذلك  تنظیم  بمتابعة و 

وال والسلطات   والالجھویة  تقدیم  العمؤسسات  محلیة  الخلیة  ھذه  وتتولى  والخاصة،  مومیة 
 الحاجة.  عند المساعدة المطلوبة 

 
 مواقع التدخل   -4

، سواء كان  بشكل فردي أو جماعي كل من یرغب في االنخراط في ھذه المبادرة  یمكن ل
، نوادي ریاضیة ،  لبة  (جمعیات ، شركات ، ط  مواطنا أو منتمیا لمؤسسة خاصة أو عمومیة

  ، عامة  فالحیةھیئات  ،    مؤسسات  كلیات   ، ثانویة  مدارس   ، مدارس  تجاریة،  ،    محالت 
وتسجیلھا   عا للتدخل أو عدة مواقع قریبة من محیطھ یقترح موق) أن  ....، مستشفیات ومصحات

على المنصة مع إشارة موجزة إلى المكان والتاریخ والھویة وعدد المشاركین ونتائج التدخل ،  
 . المعترضةصعوبات ال على غرارعند االقتضاء  إضافة أي مالحظات ذات صلة مع 

 المنصة. یتم ذكرھا ب قع التدخل  و أكثر من مواد أواح ع موقیتولى كل مشارك اختیار 

  بعد ''و   ''التدخل  قبل''بتوثیق عملیتھ عبر صور  المتدخل  بمجرد تنفیذ التدخل ، یقوم كل  
 یتم إدراجھا على المنصة المخصصة للغرض. ''  التدخل

 

 ؟  2023 سنة النظافة  یة المشاركة في مبادرةكیف -5
(شركة ، جمعیة ، إلخ) تونسي    معنويیمكن المشاركة بشكل فردي كشخص طبیعي أو  

 أو أجنبي. 

، إلخ)  المنطقةفس  بن، التجار  نفس المنطقة أو الحي(سكان    المواطنینكما یُقترح على  
، بغض النظر عن عدد أعضائھا، من أجل المساھمة  ن تطوعی من الم والجمعیات تشكیل فرق  

 بشكل جماعي.  في المبادرة

بریة، زواحف،  ، حیوانات  سائبة ، كالب  اتضمان سالمة المشاركین (حوادث الطرقول
، یُنصح  ) ...  بلور، أو بال  وقاطعة حادة    مواد ب  أو   إصابات مختلفة باألشجار أو الشجیرات الشائكة

لتدخل، سواء كان موقعًا محددًا من قبل السلطات  اوقع  وم تاریخ  تحدید  المنصة  ب التسجیل  عند  
التدخل  سریع  ت ألنشطة وامراقبة  لتیسیر    ذلك، و من اختیار المشاركین والمحلیة أو موقعًا    الجھویة
 ). GPSبنظام    (تحدید الموقع الجغرافيال قدر هللا  دث  اوقوع ح صورة  في والنجدة 
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 المشاركة  منھجیة   -6
الراغبین في   النظافةیتعین على كل  واحترام    اعاتب  2023  االنخراط في مبادرة سنة 

 : ة بالنسبة لكل تدخلالتالی  اتاإلجراء
بیان  لمنصة  باالتسجیل    - مجموعة،  مع  فرد،  خاصة،  أو  عمومیة  (مؤسسة  الصفة 

 جمعیة،...) 
من طرف السلطات   حدد موقع م(بالمنصة  موقع (مواقع) التدخل أثناء التسجیل    تحدید  -

 )أو من طرف المشاركین 
 تحدید تاریخ (تواریخ) التدخل  -
 ) التدخل بعد صورة /  التدخل قبل ةصورخاصة (  التدخلنتائج تقدیم   -
 ، إلخ) عترضة إضافة أي مالحظات ذات صلة (الصعوبات الم  -
 

 :یتم التصرف في النفایات التي یتم جمعھا وفق احدى الفرضیات التالیة

 أو المحلیة  الجھویةإلى نقاط التجمیع المحددة من قبل السلطات  الذاتیةبالوسائل   ھانقل -
الب  وضعھا   - بالحاویات  المنزلیة  أو  نفایات  المراقبةشوارع  للمصبات  مع  ،  تسلیمھا 

 اإلشارة إلى ذلك بالمنصة لتتولى السلط المعنیة جمعھا  
، بالستیك، زجاج،  كرتون   (ورق /ھا للشركات أو جھات الجمع لغایة التثمین  تسلیم  -

 دن ، إلخ.) امع
 
بت ی  التدخل  فرق  تقوم  أن  وضعیة  ستحسن  (الصور  وثیق  دوري  بشكل  التدخل  مواقع 

)  ... ،  فواضل بناء ،  منزلیةفایات  القاء ن (قد یتم تسجیلھا  تجاوزات  الداعمة)، واإلبالغ عن أي  
 المنصة. ى ذلك ب إذا لزم األمر، مع اإلشارة إل من جدیدوالتدخل 

تتولى     التربویة والمؤسسات  مومیة والخاصة  اإلدارات والشركات العمن األفضل أن 
) والعیادات والمستشفیات  ومحاضن األطفال   (االبتدائیة والثانویة والجامعیة والتدریب المھني 

في مرحلة    لتدخلاوالمؤسسات السیاحیة (الفنادق والمطاعم ودور الضیافة والنزل الریفیة، إلخ)  
مسافة  (،  المباشر  ھاجوارب أولى   تفوق على  المؤسسا) كم  2  ال  مع  والتنسیق  بالتعاون  ت  ، 

 ، ثم على مسافات أبعد في مرحلة ثانیة. المجاورة (المھنیة أو السكنیة) 

في مرحلة  مدعوة للتدخل    فالحیة والتجاریة، فھي لشركات الصناعیة والوكذلك بالنسبة ل
المناطق  أولى   (محیط  في  التسویق  أو  البیع  أو  اإلنتاج  ومواقع  لمرافق  مباشرة  المجاورة 

 ). ....،  اطق الصناعیة والتجاریة والحرفیةالشركات، والمن 

الشتراك في تدخالت  المجمع السكني أو الحي أو المدینة مدعوون أیًضا ل  متساكنو نفس
 على المنصة.  ھاوتسجیلجماعیة 

على  المجاورة  لمناطق المشتركة  باالتدخل    رزنامة  تحدیدلجمیع المشاركین مدعوون  
 على المنصة. ھا نشرو كم،    2مسافة ال تتجاوز 

عن   اإلعالن  إلى  أیًضا  مدعوون  أكبروھم  تعبئة  بھدف  المشاركین  مساھماتھم    لعدد 
 . التدخل على المنصة المخصصة للغرضبعد وصورة   التدخل قبل وإدراج صورة
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 اإلطالق والمراقبة والتقییم  -7
 

المعنیة، وتكلیفھا  متابعة  خلیة  تكوین  تم   الوزارات واألطراف  تضم ممثلین عن عدید 
 . 2023 النظافة سنة مبادرة وتقییم تنظیم ومراقبة  بتیسیر ومتابعة و 

مع التنسیق  وال  كافة  یتم  ذات  لتحدید  لدعوتھم  والیات  البلدیات  التدخل  مواقع  قائمة 
بالنسبة لكل بلدیة (مواقع حضریة، منظومات بیئیة، مرافق  المنصة ب تسجیلھا   التي یتماألولویة 

 . في مرحلة أولى على التدخل بھا  مشاركین لحث العمومیة،...) 
مؤتمر صحفي   البیئةمن طرف    2022دیسمبر    30یوم  تنظیم  اشراف   وزارة  تحت 

الحكومة مبادرة    رئاسة  وإطالق  النظافةإلعالن  أھدافھا  2023  سنة  تنفیذھا    وتقدیم  ومنھجیة 
 واالنخراط فیھا. 

التي یتم  األنشطة    حول  على المنصة  انشرھیتم    متابعةریر  اإعداد تق  بصفة شھریة یتم
 .باعتماد نتائج التسجیل على المنصةتنفیذھا بكافة الجھات 

 31(التدخالت التي یتم تنفیذھا كل ثالثة أشھر بالنسبة لكل والیة  یتم إجراء تقییم  كما  
) بالتنسیق مع  2023دیسمبر    31و    2023سبتمبر    30،    2023  جوان  30،    2023مارس  

 على المنصة.  ونشره  خلیة المتابعة
لجمیع    حسب اإلمكانیات المتوفرة والمتاحةیتم توفیر المتابعة والدعم والمادي والتقني  

 وزارة البیئة. بلتنظیم والمراقبة خلیة المتابعة وامن قبل  سنة النظافة المشاركین في مبادرة 

االقتضاء   عند  واألطراف  ویقترح  والجمعیات  المؤسسات  تتولى  في  أن  الراغبة 
  النظافة سنة إنجاح مبادرة لتیسیر التدخالت و  ة اللوجستی  المشاركة تقدیم وتوفیر بعض المعدات

  وزارة البیئة یتم توفیرھا من طرف  إلى جانب تلك التي  معدات  من خالل توفیر  وذلك    ،2023
،  كیاس جمع قابلة إلعادة االستخدامأر وذلك بخصوص توفیر  بالنظ  والمؤسسات الراجعة لھا 

 معدات أخرى متاحة. و وقفازات 

التدخالتو  وتیسیر  المتابعة  لھا ،  إلحكام  الراجعة  والمؤسسات  البیئة  وزارة  ستتولى 
حسب الحاجة والطلب واالمكانیات  بالنظر تقدیم دعم خصوصي لتنفیذ التدخالت بكافة الوالیات  

 المتوفرة والمتاحة بالتنسیق مع السلط الجھویة والمحلیة المعنیة.  

 
 النظافة سنة مبادرة التقییم النھائي لنتائج   -8

 
  10نتائج تنفیذ المبادرة بكافة الوالیات من طرف السلط الجھویة انطالقا من  یتم تقییم  

ب ذلك  و ،  2023دیسمبر   المتعلقة  المؤشرات  الثالثیة و   الشھریة  لتقاریراتقییم  باعتماد    التقاریر 
 . للمبادرة بناًء على الصور المدرجة على المنصةنتائج الملموسة الو 

 
 : بالنسبة لكل والیةاختیار سیمكن ھذا التقییم من و 
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األنشطة    تنفیذ  تأطیر ومتابعةقع واالبلدیة التي سجلت أفضل النتائج من حیث نظافة المو  -
ذلك  میدانیا في  بما  والتثقیف  ،  والتحسیس  التوعیة  مع  أنشطة  النفایات،  توثیق  وجمع 

 ، على المنصةالنتائج بتقاریر مصورة ومكتوبة 
أنشطة   - في  فاعلیة  أكثر  بشكل  ساھمت  التي  النظافة  الجمعیة  حیث  2023سنة  من   ،

المیدان  مع  المواطنینوتحسیس  توعیة  و یة  التدخالت  مصورة  ،  بتقاریر  النتائج  توثیق 
 ، على المنصةومكتوبة 

، من خالل  2023أو المؤسسة التي تمیزت بتدخالتھا ضمن مبادرة سنة النظافة    الشركة -
و  اللوجستیة،  الوسائل  بنظافة  توفیر  من  العنایة  غیرھا  أو  و/  الرئیسي  مقرھا  محیط 

التابعة لھا وتبني برامج في  ضمن التدخالت  ، والمشاركة المنتظمة لموظفیھا  المرافق 
توثیق النتائج بتقاریر مصورة ومكتوبة  مع  ،     Mecenat vertإطار الرعایة الخضراء  

 على المنصة، 
- ) أطفال  نموذجیة  عمومیة  روضة  خاصة)  بأو  عالقة  المباشر  في  محیطھا  نظافة 

ذلك  رافقھاوم في  بما  ال،  ل فرز  اعتماد  باالنتقائي  األطفال  وتوعیة  خصوص  لنفایات 
في  موضوع   ، التصرف  ومكتوبة  مع    النفایات  مصورة  بتقاریر  النتائج  على  توثیق 
 المنصة، 

منھجیة  تتمیز بأدائھا وأنشطتھا في تناغم مع  أو خاصة)  عمومیة  (  ابتدائیة  أنظف مدرسة -
بتقاریر مصورة ومكتوبة  ، مع  2023تنفیذ مبادرة سنة النظافة    ئومباد النتائج  توثیق 

 ، على المنصة
منھجیة  تتمیز بأدائھا وأنشطتھا في تناغم مع  أو خاصة)  مومیة  (ع  إعدادیةأنظف مدرسة   -

بتقاریر مصورة ومكتوبة  ، مع  2023تنفیذ مبادرة سنة النظافة    ئومباد النتائج  توثیق 
 ، على المنصة

ثانوي  أنظف   - بأدائھا وأنشطتھا في تناغم مع  أو خاص)  مومي  (عمعھد  منھجیة  یتمیز 
بتقاریر مصورة ومكتوبة  ، مع  2023تنفیذ مبادرة سنة النظافة    ئومباد النتائج  توثیق 

   على المنصة
تتمیز بأدائھا وأنشطتھا في تناغم مع  )  أو خاصةمومیة  عأنظف مؤسسة للتعلیم العالي ( -

النظافة   سنة  مبادرة  تنفیذ  ومبادئ  مع  2023منھجیة  بتقاریر مصورة  ،  النتائج  توثیق 
 على المنصة  ومكتوبة 

تتمیز بأدائھا وأنشطتھا في تناغم مع منھجیة  أنظف منشأة سیاحیة (فندق ، مقھى ، مطعم)   -
بتقاریر مصورة ومكتوبة  ، مع  2023ومبادئ تنفیذ مبادرة سنة النظافة   النتائج  توثیق 

 ، على المنصة
مؤسسة   - خاصة)  مومیة  ع (  استشفائیةأنظف  مع  أو  تناغم  في  وأنشطتھا  بأدائھا  تتمیز 

ومباد النظافة    ئمنھجیة  سنة  مبادرة  مع  2023تنفیذ  بتقاریر مصورة  ،  النتائج  توثیق 
 على المنصة، ومكتوبة 

بالجملة ، شبھ جملة أو    ،  فضاء تجاريأي مؤسسة تجاریة مخصصة للمبیعات ( - بیع 
تنفیذ مبادرة   ئ منھجیة ومبادتتمیز بأدائھا وأنشطتھا في تناغم مع  )  ...توزیع ، متجر ،  

 على المنصة،توثیق النتائج بتقاریر مصورة ومكتوبة ، مع  2023سنة النظافة 
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ا  تتمیز باألنشطة التي یتم تنفیذھ،  أفرادھامجموعة من األفراد، بغض النظر عن عدد    كل -
قع ، ومراقبة  ا، بأي شكل من األشكال (تنظیف المو   2023في إطار مبادرة سنة النظافة  

المواقع واإلبالغ عن   ، تنظیفھا  تم  التي  تلویثھا    المواقع  یتم  و   ھاتنظیفبعد  التي  دعم  ، 
بالمحافظة على نظافة الفضاءات العمومیة ا النتائج  مع  )  ....لمشتركة ،  الوعي  توثیق 

 على المنصة، بتقاریر مصورة ومكتوبة 
في تجسیم توجھات وأنشطة مبادرة سنة   2023 سنةخالل بصفة واضحة میز ت فرد   كل -

مراقبة المواقع التي تم تنظیفھا ومراقبتھا،   ، بأي طریقة كانت (تنظیف المواقع ،النظافة
دعم الوعي بالمحافظة على نظافة  و ،  ھابعد تنظیف التي یتم تلویثھا  اإلبالغ عن المواقع  

ا العمومیة  ومكتوبة  مع  )  ،...لمشتركة الفضاءات  مصورة  بتقاریر  النتائج  على  توثیق 
 المنصة، 

  التربویة ركات والمؤسسات  البلدیات والجمعیات والش  ألنشط سیتم منح جوائز رمزیة  
ووالمؤسسات   و المؤسساالسیاحیة  الصحیة  تنفیذ  التجاریة  المؤسسات  ت  في  تمیزوا  الذین 

المتدخلین وتعبئة  الوعي    التدخالت  وتجذیر  النظافة عموما  سنة  مبادرة  تجسیم  في  لالنخراط 
تقدیرا للجھود المبذولة والتشجیع على االستمرار  البیئي وتطویر السلوكیات خصوصا وذلك  

 على ھذا النحو. 
 

واصلة ًزا لمیحف ت تقدیراً للجھود المبذولة ووذلك  األفراد  و لمجموعات  وبالمثل بالنسبة ل
 . المنوال  التعبئة والعمل على نفس 

 
 ة بمبادرة سنة النظافة رسائل عام -9

 ، مشتركالفضاءات العمومیة ھي فضاءات للعیش ال -
   ،  حوایات قمامة أو منافض للسجائرلیست   مشتركفضاءات للعیش ال -
 ، شأن ومسؤولیة الجمیعمساحات العیش المشتركة ھي    ةنظافة وجمالی  -
 ، تصبح أجمل وأنظف ویطیب فیھا العیشسبسیطة یومیة، مدننا   حركاتبفضل   -
 
 المرتقبة األھداف   -10

 ،مشاركة واسعة من المواطنین والمقیمین والجمعیات والشركات واإلدارات -
 ، في متناول الجمیعیوضع لمبادرة، نتائج ا  لتوثیقألبوم صور تكوین  -
 ، المجتمعیة المسؤولیة روح المواطنة و حس مستدام للوعي البیئي و تطویر  -
 المشتركة.  مساحات العیش  ةتحسین الشعور العام بنظافة وجمالی  -
 
 أسئلة واقتراحات -11

البرید   عبر  اقتراح،  أي  إلى  باإلضافة  للتوضیح،  طلب  أو  سؤال  أي  توجیھ  یمكن 
سنة النظافة أو المراسالت البریدیة إلى وحدة التنظیم والمراقبة لمبادرة    الفیسبوك اإللكتروني أو  

   والمحلیة  الجھویةلسلطات  لأو  البیئة    لوزارة  الجھویة الممثلیات  اإلدارات و   إلىأو    بوزارة البیئة
 .boc@mineat.gov.tnالبرید االلكتروني للوزارة  او 


