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في إطار تنفيذ املخطط الشمس ي التونس ي الذي يهدف إلى الترفيع في حصة الطاقات املتجددة في
ّ
ّ
املزيج الكهربائي إلى  %30بحلول سنة  ،2030سيقع إنجاز محطة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
الفولطاضوئية بطاقة  50ميغاواط بتوزر على موقع تقدر مساحته بـ  100هكتار يقع على بعد حوالي 7
كيلومترات غرب مدينة توزر ،على طول الطريق الوطنية عدد  3باتجاه نفطة.
تبعا للزيارات امليدانية واملشاورات مع السلطات والساا املللين التي أجريت في سبتمبر ،2021
أع ّد مكتب الد اسات ( )ASF Consultingإطا ً ا إلعادة التوطن واستعادة سبل العيش ً
وفقا للقوانن
ر
ر
التونسية واملعاينر الدولية الجاري بها العمل.
يمكن للمواطنن الذين يرغبو في اللصول على مزيد من املعلومات أو تقديم شااوى بخصوص
ّ
ّ
ّ
الراي ي املخصصة إلنجاز محطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وممر خط الكهرباء ،القيام بذلك عن
طريق تعمنر املطبوعة املوضوعة على ممههم بمقر وياية توزر أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى السيد
مراد عياد مسؤول البيئة بإدارة السالمة والبيئة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على العنوا :
 mayed@steg.com.tnأو عن طريق البريد على عنوا الفرع الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز
بتوزر  :شارع فرحات حشاد 2200 ،توزر.
حدد التاريخ النهائي لقبول مطالب اياستعالمات والشااوى بتاريخ  23ماي  2022على الساعة
الثانية عشر ظهرا .أي مطلب يرد بعد هذا التاريخ لن يتم أخذه بعن اياعتبار.

بعد هذا التاريخ ،أي شاوى حول الرض املخصصة للمشروع لن يتم أخذها بعن
اياعتبار ضمن البرامج التي وضعت من قبل املشروع ً
وفقا للتشريع الجاري به العمل واملعاينر
الدولية املتبعة للمشروع.

ّ
ّ
خرائط ملوقع املشروع :موقع محطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وخط الكهرباء

ّ
ّ
مشروع محطة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية  50ميغاواط بتوزر
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