
 

 وزارة الداخلية
 حول سالمة املرور  الدراساتو  التوثيق و  التكوينو املرصد الوطني لإلعالم 

 

 إعـــــالن 

 لسالمة املروريةلسابقة امللتيميديا مل الثالثةالدورة 
 

الدراسات حول  التوثيق و  التكوين و  يعتـزم املرصد الوطني لإلعالم و 2022 -2018 في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية

  ة و في مجال السالمة املروري إبتكارات امليلتيميدياختيار أفضل إل  للسالمة املروريةمللتيميديا اسابقة الدورة الثالثة مل سالمة املرور إجراء 

  .الوقاية من حوادث الطرقات

 

 :أصناف 4املسابقة إلى هذه تنقسم 

 .حتياجات الخصوصيةألطفال ذوي اإل إلى ا موجه الصنف األول:  •

 .األطفالعموم إلى  موجه : لثانيلصنف اا •

 موجه إلى الطلبة. الصنف الثالث: •

 .موجه إلى النوادي املرورية باملؤسسات التربويةالصنف الرابع:  •

 املواضيع التالية: أحد تتضمنكل مشاركة يجب أن 

 املوضوع األول: مسؤولية سائقي سيارات األجرة و التاكس ي في ضمان سالمة املسافرين.  (1

 املخاطر املرورية املرتبطة بإستعمال الدراجات النارية و عربات الكواد.املوضوع الثاني:  (2

 دون حوادث. واملهرجاناتعياد باأل  اإلحتفاءاملوضوع الثالث:  (3

 مساعدة ذوي اإلحتياجات الخصوصية و كبار السن على إستعمال الفضاء املروري بأمان. املوضوع الرابع:  (4

 حوادث املرور. إنعكاساتمساعدة الضحايا على تخطي  املوضوع الخامس:  (5

تصوير فيلم قصير. ضمن هذه  أفالم كرتون رقمية أو  رقمية،ألعاب  رقمية،: ومضات حد املنتوجات التاليةيمكن املشاركة عبر أ

 . أو اإليطالية اإلنجليزيةاللغة العربية أو الفرنسية أو  عتمادإاإلنتاجات يمكن 

 

على  اإلطالع ,باملؤسسات التربوية روريةاملنوادي أعضاء بال, من أطفال و شباب و بصفة فردية أو جماعية لراغبين في املشاركةعلى ا

 . www.onsr.nat.tnشروط املشاركة و الجوانب الفنية املتعلقة باملسابقة على موقع واب املرصد الوطني لسالمة املرور 

 

 التالي: على الرابط  2020جوان  30قبل يوم ( (Exécution) والتي يجب أن تكون في شكل قابل للتنفيذ)ترسل املشاركات 

 multi3.onsr@gmail.com ـــمشفوعة بو تكون: 

 .مرفوقة باملؤيدات املطلوبةو إستمارة مشاركة معمرة بدقة  

فيه, األساليب البيداغوجية املعتمدة,  االبتكار , شرح جانب املنجز )أهدافه, األسلوب الذي تم إعتمادهتقرير حول العمل  

 الفئة املستهدفة...(. 

 

 .عن كل صنفجوائز  قيمة  ثالث الفائزين ينللمشارك تسند تقييم األعمال املقدمة من قبل لجنة فنية تقوم بإسناد أعداد و  يتم

 

 قتيل  1000إلى ما دون  2020املرور خالل سنة كونوا شركائنا في تحقيق هدفنا: التخفيض من عدد قتلى حوادث 

http://www.onsr.nat.tn/
mailto:multi3.onsr@gmail.com

