
 
 

شطي  " انظفعمل املواطين " انظف 4جي ونستحفظ عليه " حتت شعارللعاشرة صحفي للدورة الالبيان ال
ونستحفظ عليه "  

2016  ماي  29  
بتونسديدة اجلواطنية امللثقافة لجمموعة الفايسبوك بدعوة من   

  On a été embêté pour vousبدل السلوك تتبدل العقلية 
 

 شطي  واليت تتزامن مع بداية فصل الصيف حتت شعار " انظفالدورة الشهرية العاشرة حلملة " إنظف .جي ونستحفظ عليه "  تنطلق
شهد عدة محالت خمتلفة على كامل تراب يونستحفظ عليه " وذلك قصد دعم جمهود املواطنني وبقية أطياف ا+تمع املدين الذي 

اجلمهورية .  
الذي خيتاره والقريب من مقر سكناه أو القريب من " قلبه  الشاطىءبأن يتوىل تنظيف  2016ماي  29يوم األحد  مدعوكل مواطن 

. اساكين املنطقة اليت اختارتنظيفهومت" وذلك مبسامهة عائلته وأصدقائه   
ة لبعض الشواطئ والبحار اليت لقد أظهرت عدة صور وقع نشرها من منخرطي جمموعة " بدل السلوك تتبدل العقلية " الوضعية املزري

ال يقع االعتناء Lا أثناء فترة الشتاء مما جيعلها مصبا للفضالت وقد تولينا اعتماد البعض من هذه الصور ضمن الفتة احلملة .  
قيقيا لألمساك إن املواد الواقع رميها بالشواطئ من ذلك املواد البالستيكية ( قوارير ، أكياس ...) وبقايا خيوط الصيد تعترب خطرا ح

واحليوانات املائية األخرى.  
كما يعترب تلوث البحر كذلك خطرا على صحة املصطافني وحنن نطلب من السلطات املعنية بتحمل مسؤوليا.م جتاه هذه الوضعية 

البيئية الكارثية اليت جعلت من بعض الشواطئ " ممنوعة من السباحة " .  
يف حميط سليم وحبار نظيفة لكن هذا ال ميكن أن يتجسم إال مبسامهة املواطنني الذي حنن نطلب كذلك من السلطات احترام حقنا 

أصبحوا جزءا من املشكل لعدم احملافظة على الشواطئ نظيفة وهو واجب على كل فرد منا وما علينا إال املسامهة بدورنا يف ذلك .  
على املواطن إال ترك الشواطئ نظيفة عند مغادر)ا حىت نساهم  كما يعترب جتهيز الشواطئ حباويات جزء من احلل للمحافظة عليها وما

يف نظافتها.  
نشر الصور قبل وبعد احلملة على صفحة ا(موعة " تبدل ول   2016ماي  29 بالعمل املواطين ليومإعالم بلديته دعو فكل مواطن م

السلوك تتبدل العقلية " .   
مواطنية جديدة يف تونساالمضـــــــاء أعضاء جمموعة املواطنة لثقافة   

98.356690/21230011لالتصال :   
oaeepv@nouvelle-culture-citoyenne.orgالربيد االلكتروين :  

 
 











PRISE DE CONSCIENCE CITOYENNE ENCOURAGÉE PAR LE GROUPE SUR FACEBOOK 

Toujours et partout en Tunisie

DANS LE CADRE DES EMBÊTEMENTS GÉNÉRAUX


