برنامج الحملة التحسيسية وحملة النظافة بشواطئ قابس
االحد  21ماي 2017
منطقة الكرنيش بقابس المدينة
وسائل االعالم المسموعة
المؤسسة
 راديو اوازيس اذاعة تطاوين -اذاعة شمس

الدور
 المشاركة في التعبئة التحسيس والتوعية تغطية فعاليات التظاهرةوسائل االعالم المرئية

 القناة الوطنية قناة الجنوبية -قناة التاسعة

تغطية فعاليات التظاهرة
صفحات التواصل االجتماعي

 صفحة وزارة الشؤون المحلية والبيئة الصفحة الرسمية لوالية قابس صفحة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي صفحة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات -صفحات المجتمع المدني البيئي

المشاركة في التعبئة والتغطية والتوثيق والتحسيس والتوعية

ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات
جمعية حماية الواحة بشنني
الكشافة التونسية
المنظمة الوطنية للمصائف والجوالن
جمعية شط السالم للتنمية المستدامة
جمعية صيانة مدينة قابس
الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة
مندوبية التربية بقابس

المشاركة في تعبئة الفئات المستهدفة والتحسيس والتوعية والتواصل
واإلعالم
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 .3برنامج االنشطة التحسيسة:
النشاط
التوقيت
توزيع المواد التحسييسية (اقمصة وقبعات).
8:00
اعداد وتركيز عدد  10الفتات تحمل رسائل تحسيسية بمنطقة الكرنيش.
تركيز عدد  02خيمات لممارسة االنشطة التحسيسية والمسابقات.
االذن بانطالق الحملة التحسيسية وحملة النظافة وتقديم مداخلة لوسائل االعالم حول اهداف الحملة وبرنامجها.
09:00
 ورشة حول فرز ورسكلة النفايات البالستيكية9:15
 ورشة حول الضغط على النفايات البالستيكية ورشة حول التصرف في الحاشدات المستعملة توزيع ملصقات ومطويات تحسيسية حول التصرف في الحاشدات10:15
12:15
13:15

تنشيط وتنظيم مسابقات وألعاب موجهة للطفل و توزيع جوائز( )( Serviette plage; Stylo; Disque plage ; Prte Clé..
ورشة حول تأثير النفايات البالستيكية على السالحف البحرية
اختتام الحملة التحسيسية ومواصلة حملة النظافة

المشاركون في برنامج حملة النظافة:
المؤسسة
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

الموقع
الكرنيش والشاطئ

النشاط
 تركيز حاويات الحاشدات المستعملة -جمع ورفع النفايات البالستيكية

شاطئ الكرنيش

 تنظيف الشاطئ -التنسيق واإلشراف على الحملة

المندوبية الجهوية للفالحة (ادارة منطقة الكثبان الرملية تهذيب وتقليم االشجار
بالكرنيش
الغابات)
المندوبية الجهوية للتجهيز

تنظيف وتهيئة المسالك المؤدية الى الشواطئ وتهيئة المرافئ العمومية (تتواصل
 كرنيش قابس شواطئ قابس الجنوبية االشغال الى ما بعد الحملة) شاطئ كتانة2/3

 المجمع الكيميائي التونسيو
 جمعية شاطئ السالم للتنميةالمستدامة

شاطئ الكرنيش

بلدية قابس

 -الكرنيش والشاطئ

مندوبية السياحة
معتمدية قابس

الكرنيش والشاطئ
الكرنيش والشاطئ

تنظيف وإزالة النقاط السوداء بمنطقة شاطئ الكرنيش (تتواصل االشغال الى ما
بعد الحملة)
االشراف ومتابعة تنظيف النقاط السوداء بمنطقة الكرنيش طوال الفترة الالزمة
 القيام بعمليات الكنس دهن وتجميل االرصفة جمع النفايات المختلفة صيانة التنوير العمومي تركيز حاويات بالشاطئ ومنطقة الكرنيشالمساهمة في اعاشة المشاركين
تنظيف الكرنيش والشاطئ

التنسيق واإلشراف المباشر على الحملة:
 لطفي مصدقي  :رئيس فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس طارق بن سالم  :الممثل الجهوي للبيئة بقابس عماد موسى :رئيس دائرة الشؤون البلدية بوالية قابس انيس العايب :ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بقابس .شعار الحملة:
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