
 25 من 1 صفحة

 

 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية
املرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق 

 والدراسات حول سالمة املرور

 / دد         ع /إ ف ت إ     

 

 و التحسيس للتوعية 2020 برنامج
 

 

في إطار السعي لتوفير و  ,قتيل 1000إلى ما تحت  2020الهبوط بعدد قتلى حوادث املرور خالل سنة هدف السعي لتحقيق في إطار 

يضبط عمل سير املرصد الوطني لسالمة املرور )بما في ذلك املراصد اإلقليمية النشطة( في مجال نشود و لتحقيق هذا الهدف امل يمهدمن التخطيط الذي  مقبول حد 

 وفق اآلتي: 2020لسنة  للتواصل و التحسيسإعالمية خاصة باملرصد الوطني لسالمة املرور, تم وضع برنامج  التحسيس و التوعية و يكون بدوره تمهيدا نحو بلورة إستراتيجية

 

أو في سياق مختلف املجالس لعمل املرصد الوطني لسالمة املرور يجسد خيارات و أولويات قيادية تم ضبطها في السياق العام  البرنامجهذا  (1

 :أنه , حيث)الوطني و العلمي و اإلداري(

 للحرس الوطني و  )تم للغرض مكاتبة اإلدارات العامة على مستوى الجهات الوطني و كذلكالدولي و  إلعتبار أهم املحطات على املستوى يأخذ بعين ا

 (.إنتظارات الجهات بعين اإلعتبارإجاباتها املتعلقة بو أخذ  ألمن الوطنيل

  2و السلوكيات املرورية السلبية 1القيام بها لسبر الثقافة املروريةعلى نتائج دراسات تم في ضبط محاور األنشطة يستند. 

                                                 
 . على هامش املنتدى الوطني للتوجيه الجامعي و املهن 2019دراسة أنجزت في جويلية  1 

 .2018في جويلية  PNUDدراسة أنجزت بالشراكة مع  2 

 



 25 من 2 صفحة

 

 كل الواليات دون إستثناء البرنامجأنشطة هذا شمل ت. 

 ملراصد اإلقليمية.مة املرورية و االعمل صلب اللجان الجهوية للسال  دفعمزيد  نأمل أن يساهم في 

  حيط أن يكون آلية لتنشيط العمل بالنوادي املرورية باملؤسسات التربوية و ذلك ضمانا إلستدامة األثر في سياق مشروع "حماية األطفال في املنأمل

 نفس الش يء على مستوى عدد من املؤسسات الجامعية.  املدرس ي" و برنامج "فرسان النوادي املرورية".

 و جامعة  ة مع عدد من الشركاء, على غرار ديوان التونسيين بالخارججيسهم في تفعيل بعض اإلتفاقيات املبرمISAMM. 

  النسيج الجمعياتي و املؤسسات اإلقتصادية و الوزارات و  تشريك أكثر ما يمكن من الشركاءتنفيذ هذا البرنامج مبني أساسا على(

)للغرض سوف يتم  ستلزمات اللوجستية و التوجيه و التنسيق و التقييمالهياكل األمنية(. دور املرصد الوطني لسالمة املرور األساس ي هو توفير امل

 .الحقا ضبط إستمارة للتقييم تعتمد مستقبال وجوبا مع كل األنشطة(

  مهنيين, أطفال, طلبة,  بصفة دائمة أو ظرفية جل الشرائح املستعملة للفضاء املروري  البرنامجتمس أنشطة هذا أن(

 .مواطنين بالخارج, أجانب...(

 

  تتوزع بين: البرنامجاملحاور التي تم العمل عليها ضمن هذا 

 .إستغالل مكثف لومضات تحسيسية مختلفة على وسائل اإلعالم 

 .أنشطة ميدانية على املحاور املرورية 

 .التواجد بكثافة بالفضاءات التجارية الكبرى 

 الرقمية )بما في ذلك اإلرساليات القصيرة(.صل امليداني املباشر مع املواطنين. أو عبر مختلف الوسائط التوا 

 .توزيع جملة من الهدايا املختلفة 

 .إستغالل ملصقات و معلقات تضمن حدا أدنى من إستدامة األثر للعمليات التحسيسية و التوعوية 

 .الجوائز و املسابقات 

 .إنجاز الدراسات امليدانية اإلحصائية 



 25 من 3 صفحة

 

 هذا دون إغفال الفئات املستهدفة.مختلف مبتكرة و تتماش ى و خصوصيات  البرنامجاملضمنة ضمن هذا يذ ألن تكون وسائل التنف في نفس السياق سعينا

 إستثمار ما سبق إنجازه.

 

  السنوي سوف يمكننا, و بقية الشركاء, من: البرنامجمن جهة أخرى نشير أن العمل وفق هذا 

 املتعلقة بالشراءات من خالل توحيد املعايير املعتمدة لبعض املستلزمات. عملية ضبط امليزانية و اإلجراءات تسهيل 

 و مختلف املحطات جزئي منذ اآلن للعطلة اآلمنةالعداد اإل تخطيط و ال. 

  ينواضحو توزيع أدوار التنسيق و اإلعداد الجيد لجل األنشطة وفق جدول زمني. 

 

 :التصور محتوى هذا  (2

 

الثالثي 

1 
 املحطاتتاريخ أهم  ع/ر

الفئات 

 املستهدفة
 عناصر التنفيذ

وسائل التنفيذ املراد 

 إنجازها للغرض 
 الشركاء في التنفيذ

جانفي 

2020 
 ليلة رأس السنة اإلدارية 1

رواد املالهي 

 بوالية تونس

 

رواد الفضاءات 

 التجارية الكبرى 

 مكان التنفيذ:

  املحاور املرورية املؤدية إلى الضاحية

 الشمالية للعاصمة

 أمام املالهي 

 الفضاءات التجارية 

 الشعار: " ليلة كلها فرحة, ليلة بدون حوادث"

 املحتوى:

  تواصل مباشر مع املواطنين قبل و بعد

السهرة ليلة رأس السنة للحد من ظاهرة 

لغرض و _ إعداد ملصقة ل

 نسخة 5000طباعتها 

 

 banderoles 10_ إعداد 

)لتبقى صالحة لبقية 

األنشطة, نقترح أن 

تتضمن شعارا عاما و 

عليه "السالمة  امتفق

املرورية مسؤولية 

 مجتمعية"(

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

الجهوية _ اللجنة 

للسالمة املرورية بوالية 

 تونس

_ اإلتحاد التونس ي 

للصناعة و التجارة و 

 الصناعات التقليدية

_ التلفزة الوطنية و 



 25 من 4 صفحة

 

السياقة تحت تأثير حالة كحولية و توزيع 

 ملصقات.

  تغطية إعالمية كثيفة )تسبق الليلة

 بأيام(.

 

_ إعداد ومضة للغرض 

)موضوعها السياقة تحت 

 تأثير حالة كحولية(

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

2 

 18جانفي إلى  13األسبوع من 

 2020جانفي  

 14بمناسبة عيد الثورة و الشباب )

 (2020 جانفي

الفئة الشبابية 

باملؤسسات 

 الجامعية

 مكان التنفيذ:  

 املهدية.عية ببات الجاماملرك 

 الشعار: "رخصة السياقة مفتاحك للمستقبل".

 املحتوى:

  إستثمار نتائج الدراسة التي تم إنجازها في

بمناسبة أيام  2019العطلة اآلمنة 

التوجيه الجامعي و التي كان موضوعها 

ية لدى الشباب من خالل الثقافة املرور 

توزيع كنشات تتضمن نتائج هذه 

 .الدراسة و نصائح مرورية

  إنجاز دراسات أخرى )يتم تحديد

 (3مضمونها الحقا

 تغطية إعالمية. 

 كنش 2000_ طباعة 

 

 قلم 2000_ عدد 

 ميصد اإلقلي_ املر 

 للوسط الشرقي

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املعنية

_ وزارة التعليم العالي و 

 البحث العلمي 

 _ الوحدات األمنية

 _ إذاعات جهوية

 _ جمعيات

فيفري 

2020 
3 

 2020فيفري  03

 بداية عطلة نصف الثالثي الثاني

مستعملو 

الطريق 

 العاديون 

 

شركات النقل 

بين املدن عبر 

 الحافالت

 مكان التنفيذ: 

 :املحاور املرورية التالية 

  القيروان قابس.2الوطنية : 

  قفصة صفاقس.14الوطنية : 

  صفاقس قابس.1الوطنية : 

  قفصة قابس. 15الوطنية 

 .محطات الحافالت باملدن املذكورة 

 10000_ إعداد و طباعة 

 ملصقة

 

 كأس 1000_ إعداد 

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

_ اإلتحاد التونس ي 

                                                 
 مثال حول تنقالت الطلبة بين املؤسسات الجامعية و مسقط الرأس. 3 



 25 من 5 صفحة

 

 

 سيارات األجرة

 .محطات سيارات األجرة باملدن املذكورة 

 الشعار: "بتفادي السرعة تتعدى عطلتنا سالمات"

 املحتوى:

 .توزيع ملصقات تعد للغرض 

  للمرصد الوطني تمرير ومضة سبق

 لسالمة املرور إعدادها بخصوص السرعة

  تغطية إعالمية على إذاعات جهوية و على

 اإلذاعة الخاصة بوزارة التربية "تنوير".

  توزيع هدايا لسواق حافالت النقل بين

املدن )كؤوس مطبوع عليها دعوة إلحترام 

السرعة املسموح بها و عليها شعار "أرواح 

 الناس أمانة"(.

للصناعة و التجارة و 

الصناعات التقليدية 

 )غرفة النقل(

 _ وزارة النقل

 _ وزارة التربية

_ وزارة التعليم العالي و 

 لبحث العلميا

_ شركات النقل الجهوي 

 على الحافالت

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

4 
 2020فيفري  6

 اليوم العاملي بدون هاتف جوال

مستعملو 

 الطريق

 مكان التنفيذ: والية منوبة

 الشعار: " كي تسوق خليه في جيبك".

 املحتوى:

  أنشطة ميدانية مختلفة لتوزيع مطويات

 مختلفة.

  تغطية إعالمية مكثفة بإستعمال ومضة

 تعد للغرض.

_ إعداد ومضة للغرض 

)موضوعها خطر 

إستعمال الهاتف الجوال 

 أثناء السياقة(

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ اللجنة الجهوية 

 للسالمة املرورية بمنوبة

_ وزارة تكنولوجيات 

الت و اإلقتصاد اإلتصا

 الرقمي

 _ شركات اإلتصاالت

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 



 25 من 6 صفحة

 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

5 
 2020فيفري  09

 نهاية عطلة نصف الثالثي الثاني

مستعملو 

الطريق 

 العاديون 

 

سائقو 

 اللواجات

 مكان التنفيذ: 

 :املحاور املرورية التالية 

  القيروان قابس.2الوطنية : 

  قفصة صفاقس.14الوطنية : 

  صفاقس قابس.1الوطنية : 

  قفصة قابس. 15الوطنية 

 .محطات اللواجات باملدن املذكورة 

 الشعار: " بتفادي السرعة تتعدى عطلتنا سالمات"

 املحتوى:

 .توزيع ملصقات تعد للغرض 

  تمرير ومضة سبق للمرصد الوطني

 لسالمة املرور إعدادها

  تغطية إعالمية على إذاعات جهوية و على

 اإلذاعة الخاصة بوزارة التربية "تنوير".

  توزيع هدايا لسواق اللواجات )كؤوس

مطبوع عليها دعوة إلحترام السرعة 

املسموح بها و عليها شعار "أرواح الناس 

 أمانة"(.

أنظر النشاط السابق 

 أعاله

 _ املرصد الوطني

 

_ اللجان الجهوية 

املرورية للسالمة 

 بالواليات املذكورة

_ اإلتحاد التونس ي 

للصناعة و التجارة و 

الصناعات التقليدية 

 )غرفة النقل(

 _ وزارة النقل

 _ وزارة التربية

_ وزارة التعليم العالي و 

 البحث العلمي

_ إدارات محطات النقل 

 البري باملدن املذكورة

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

مارس 

2020 
6 

 2020مارس  1

 اليوم العاملي للحماية املدنية

األطفال 

ؤسسات بامل

التربوية و دور 

الشباب و 

 مكان التنفيذ: والية أريانة

"اإلسعافات األولية على الطرقات معارف   الشعار:

 أرواحا".بسيطة قد تنقذ 

 املحتوى:

كبيرة الحجم شراء خيمة 

عليها شعار  شخص( 20)

املرصد الوطني لسالمة 

 املرور

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ الديوان الوطني 



 25 من 7 صفحة

 

وادي ن

 اإلعالمية

 

 املواطنون 

  إطالق الدورة الثالثة لجائزة امليلتيميديا

للسالمة املرورية موضوعها "اإلسعافات 

األولية على الطرقات معارف بسيطة قد 

 تنقذ أرواحا".

 ورشات لإلسعافات األولية بمنتزه النحلي 

  ورشات لإلسعافات األولية بحي شعبي

 بحي التضامن.

 تغطية إعالمية 

 للحماية املدنية

_ اللجنة الجهوية 

 للسالمة املرورية بأريانة

_ وزارة املرأة و األسرة و 

 الطفولة و كبار السن

 _ الهالل األحمر التونس ي

و _ التلفزة الوطنية 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

 عطلة الربيع 2020مارس  16 7

مستعملو 

 الطريق

 سليانة و الكاففيذ: واليات مكان التن

 الشعار: "بحزام األمان تروح و ترجع مطمان"

 املحتوى:

  حمالت تحسيسية بعدد من املحاور

توزيع املرورية بالواليات املذكورة و 

 ملصقات للغرض.

  تغطية إعالمية من خالل إعادة بث

ومضة سابقة أعدها املرصد موضوعها 

 حزام األمان

 5000_ إعداد و طباعة 

 ملصقة

 

نسخة  20000_ طباعة 

من دليل الطفل للسالمة 

املرورية الذي أعده 

املهندس رئيس يامن بية 

 الشطي

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

ية _ اللجان الجهو 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

_ وزارة املرأة و األسرة و 

 الطفولة و كبار السن

 _ الهالل األحمر التونس ي

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

 نهاية عطلة الربيع 2020مارس  29 8

 



 25 من 8 صفحة

 

الثالثي 

2 
 املحطاتتاريخ أهم  ع/ر

الفئات 

 املستهدفة
 عناصر التنفيذ

وسائل التنفيذ املراد 

 إنجازها للغرض 
 الشركاء في التنفيذ

أفريل 

2020 
9 

أفريل  24بداية شهر رمضان )في حدود 

2019) 
 املواطنون 

 مكان التنفيذ: 

 .الفضاءات التجارية بواليات بنزرت و باجة 

 محطات اإلستخالص نحو باجة و بنزرت 

 "رمضان خير بسلوك سليم على الطرقات"الشعار: 

 املحتوى:

  تغطية إعالمية مكثفة من خالل تمرير

ومضات تم ذكرها سابقا متعلقة بالسرعة 

 و حزام األمان و الهاتف الجوال.

 .حمالت تحسيسية بمحطات اإلستخالص 

  حمالت تحسيسية بالفضاءات التجارية

 من خالل تمرير ومضات صوتية و تعليق

 معلقات بهذه الفضاءات.

 200طبع إعداد و 

 A3معلقة حجم 

_ املرصد الوطني لسالمة 

 املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

_ اإلتحاد التونس ي 

للصناعة و التجارة و 

 الصناعات التقليدية

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 األمنية _ الوحدات

 _ جمعيات

ماي 

2020 
10 

 2020ماي  12

)أعلنت   اليوم العاملي للممرضات

 2020املنظمة العاملية للصحة سنة 

 سنة املمرضين(

ضحايا حوادث 

املرور 

باملؤسسات 

 الصحية

 

املواطنون 

 مكان التنفيذ: 

  املؤسسات الصحية الحكومية الكبرى

مدن كبرى  4إختيار )يمكن  4بوالية سوسة

 من والية سوسة(.

 الشعار: "العناية بضحايا حوادث املرور أمانة"

 املحتوى:

 كأس 1000_ إعداد 

_ املرصد اإلقليمي 

 للوسط الشرقي

 

_ اللجنة الجهوية 

 للسالمة املرورية بسوسة

 _ وزارة الصحة

                                                 
 .2018خالل صيف  ار", أن تعاملنا مع مستشفى سهلول سبق لنا, في إطار تنفيذ مشروع "تأطير و توسيع العمل الجمعياتي املروري من خالل آلية شرطة الجو  4 



 25 من 9 صفحة

 

مرتادو 

املؤسسات 

 الصحية

  تغطية إعالمية وفق محاور تهم العناية

 الطبية بضحايا حوادث املرور.

  توزيع هدايا لإلطار الطبي و شبه الطبي

)كؤوس مطبوع عليها دعوة لحسن 

اإلحاطة بضحايا حوادث املرور "العناية 

 ايا حوادث املرور أمانة"(.بضح

  إمكانية إجراء دراسة ميدانية إحصائية

 )يتم النظر في تفاصيلها الحقا(.

 _ الهالل األحمر التونس ي

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

11 
 2020ماي  24

 عيد الفطر
 املواطنون 

 مكان التنفيذ: 

 .الفضاءات التجارية بواليات بنزرت و باجة 

 محطات اإلستخالص نحو باجة و بنزرت 

 الشعار: "عيد فطر خير بسلوك سليم على الطرقات"

 املحتوى:

  تغطية إعالمية مكثفة من خالل تمرير

ومضات تم ذكرها سابقا متعلقة بالسرعة 

و السياقة   و حزام األمان و الهاتف الجوال

 .تحت تأثير حالة كحولية

 .حمالت تحسيسية بمحطات اإلستخالص 

  حمالت تحسيسية بالفضاءات التجارية

من خالل تمرير ومضات صوتية و تعليق 

 معلقات بهذه الفضاءات.

نفس املعلقات املذكورة 

 أعاله

_ املرصد الوطني لسالمة 

 املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

_ اإلتحاد التونس ي 

للصناعة و التجارة و 

 الصناعات التقليدية

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

12 
 2020ماي  30إلى  24من 

 مهرجان النسري بزغوان

الوافدون على 

 والية زغوان

 مكان التنفيذ: 

 املحاور املرورية الكبرى بوالية زغوان 

 الشعار: يقع التشاور بشأنه الحقا مع بقية الشركاء.

 املحتوى:

 

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ اللجنة الجهوية 



 25 من 10 صفحة

 

  مكثفة من خالل تمرير تغطية إعالمية

ومضات تم ذكرها سابقا متعلقة بالسرعة 

و السياقة   و حزام األمان و الهاتف الجوال

 .تحت تأثير حالة كحولية

  حمالت تحسيسية بوسط املدينة من

 خالل توزيع مطويات على الوافدين.

 للسالمة املرورية بزغوان

التلفزة الوطنية و عدد  _

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

 _ إدارة مهرجان النسري 

جوان 

2020 
13 

 2020جوان  02

اليوم العاملي لتقاطعات السكك 

 الحديدية

مستعملو 

الطريق و 

حرفاء السكك 

 الحديدية

 مكان التنفيذ: 

 .محطات القطار بوالية جندوبة 

  األحياء املتاخمة لسكك الحديد بوالية

 جندوبة.

 الشعار: "ال تجازف بقطع السكة أثناء مرور القطار".

 املحتوى:

  تغطية إعالمية مكثفة من خالل تمرير

 ومضة تعد للغرض.

  حمالت تحسيسية بمحطات القطار من

خالل تمرير ومضات صوتية و تعليق 

 معلقات بهذه املحطات.

  باألحياء املتاخمة حمالت تحسيسية

للسكك الحديدية من خالل تعليق 

 معلقات.

 200طبع _ إعداد و 

 A3معلقة حجم 

 

_ إعداد ومضة للغرض 

)موضوعها إحترام 

 أولوية القطار(

_ املرصد الوطني لسالمة 

 املرور

 

_ اللجنة الجهوية 

للسالمة املرورية بوالية 

 جندوبة

 _ وزارة النقل

_ الشركة الوطنية 

 الحديديةللسكك 

_ السيد عمر بن عبد هللا 

)طالب دكتوراه 

موضوعها السالمة على 

السكك الحديدية سبق 

أن زار املرصد 

(96463830)) 

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية



 25 من 11 صفحة

 

 _ جمعيات

14 
 2020جوان  03

 اليوم العاملي للدراجات العادية

مستعملو 

الدراجات 

العادية و 

النارية من 

العاملين 

باملناطق 

 الصناعية

مكان التنفيذ: املناطق الصناعية بكل من دوار 

 هيشر, فوشانة, نعسان. 

 "الضو للبسكلة و للموبيالت الزم"  الشعار:

 املحتوى:

  أنشطة تحسيسية باملناطق الصناعية و

تلصيق معلقات  و توزيع ملصقات تعد 

 للغرض.

 تغطية إعالمية 

  إستثمار ما تم إنجازه خالل حملة الخوذة

 بالشراكة مع عجيل.

  إمكانية إنجاز دراسة ميدانية إحصائية

تستهدف مستعملي الدراجات )ينظر الحقا 

 في محتوى هذه الدراسة(.

 200طبع _ إعداد و 

 A3معلقة حجم 

 

_ إعداد ملصقة للغرض 

 نسخة 2000و طباعتها 

 

_ إعداد ومضة للغرض 

)موضوعها إجراءات 

السالمة عند إستعمال 

 الدراجات النارية(

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املعنية

_ وزارة الصناعة و 

املؤسسات الصغرى و 

املتوسطة )مراسلة في 

 الغرض(

_ اإلتحاد التونس ي 

التجارة و للصناعة و 

 الصناعات التقليدية

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

15 
 2020جوان  14

 اليوم العاملي للتبرع بالدم

مستعملو 

 الطريق

 املنستير و سوسة مكان التنفيذ:

 الشعار: "قطرة دم تنقذ حياة مصاب".

 املحتوى:

  تركيز خيمة تحسيسية مشتركة مع الهالل

األحمر التونس ي تكون مجهزة بمختلف 

الوسائط التحسيسية و التوعوية 

 املستعملة.

 .تغطية إعالمية 

 

_ املرصد اإلقليمي 

 للوسط الشرقي

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 و سوسة ر باملنستي

 _ الهالل األحمر التونس ي

_ التلفزة الوطنية و عدد 



 25 من 12 صفحة

 

  ,توزيع هدايا على املتبرعين بالدم )أقالم

 حامل مفاتيح...(.

 من اإلذاعات

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

16 

 جوان

إنطالق العطلة املدرسية و برنامج 

 العطلة اآلمنة

املواطنون و 

مستعملو 

الطريق بوالية 

 مدنين

 مكان التنفيذ: والية مدنين

 املحلية لألمنالشعار: يتم ضبطه من طرف املجالس 

 املحتوى: 

  يتم ضبطه من طرف املجالس املحلية

من  4لألمن )حسب ما جاء باملرحلة 

مشروع "تاطير و توسيع العلم الجمعياتي 

 املروري من خالل آلية شرطة الجوار"(.

 .تغطية إعالمية 

 .إرساليات قصيرة 

حسب ما ستتضمنه 

تمويل مطالب ال

الصادرة عن املجالس 

دنين و املحلية لألمن بم

املوجهة لصندوق 

الوقاية من حوادث 

 املرور

_ املرصد الوطني لسالمة 

 املرور

 

_ اللجنة الجهوية 

 للسالمة املرورية بمدنين

 _ الهالل األحمر التونس ي

 _PNUD 

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وحدات امنية

 _ جمعيات

_ أطراف أخرى حسب 

 البرامج املضبوطة

 

 

 

الثالثي 

3 
 تاريخ أهم املحطات ع/ر

الفئات 

 املستهدفة
 عناصر التنفيذ

وسائل التنفيذ املراد 

 إنجازها للغرض 
 الشركاء في التنفيذ

جويلية 

2020 
17 

 جويلية

 املوسم السياحي

مستعملو 

 الطريق

 

التونسيون 

 بالخارج

 مكان التنفيذ:

 الطريق العام 

  املوانئ البحرية و املطارات بتونس

 العاصمة.

  املعابر الحدودية بكل من القصرين و

ترجمة الصور الخاصة 

بحملة "عالش" إلى 

اللغات األجنبية 

)فرنسية و إيطالية( و 

طباعتها في شكل 

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 



 25 من 13 صفحة

 

 

األجانب 

الوافدين من 

البلدان 

 الشقيقة

 جندوبة و الكاف.

 املهرجانات الصيفية 

 الشعار: "عالش"

 املحتوى: 

  إعادة إطالق حملة "عالش" مع توجيهها

 أكثر للسلوكيات الخاصة باملوسم الصيفي.

  تغطية إعالمية بالتركيز على ما سبق إنجازه

 ات.من ومض

 10000) ملصقات

 نسخة(

 بالواليات املعنية

الشؤون _ وزارة 

 ةيالثقاف

_ الوزارة املكلفة 

 بالهجرة و التونسيين

 بالخارج

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ شرطة الحدود

 _ حرس الحدود

 _ جمعيات

18 

مستعملو 

الكواد من 

التونسيين و 

السياح و 

املواطنين 

 بالخارج

 بنزرت و باجة و جندوبة مكان التنفيذ: واليات

 الشعار: "تعرف على الكواد قبل إستعمالها"

 املحتوى:

  تغطية إعالمية )كثرة املخالفات الناجمة

عن قلة دراية بالنصوص القانونية املنظمة 

لسياقة هذه العربات و كثرة الحوادث 

الناجمة عن قلة دراية بالخصوصيات 

الفنية لهذه العربات و طبيعة األخطار 

 املرتبطة بها(.

  توزيع ملصقات باملوانئ التجارية و

 بالشواطئ و املوانئ السياحية.

إعداد ملصقات للسالمة 

املرورية املوجهة 

ملستعملي عربات الكواد 

)يكون مضمونها بلغات 

: عربية, فرنسية, 5

أنقليزية, أملانية و 

 2000إيطالية( و طباعة 

 منها

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املعنية

 _ وزارة السياحة

 لتونسية_ الديوانة ا

_ وزارة النقل )خبير من 

 وزارة النقل(

_ الوزارة املكلفة 

بالهجرة و التونسيين 

 بالخارج

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات



 25 من 14 صفحة

 

 _ الديوانة

_ الفرق السياحية 

 )شرطة و حرس(

 _ جمعيات

19 
  2020جويلية  31

 عيد اإلضحى
 املواطنون 

 مكان التنفيذ: 

  الفضاءات التجارية بواليات سيدي بوزيد و

 القيروان و قفصة و القصرين.

 .املحاور املرورية الكبرى بالواليات املذكورة 

 .محطات نقل اللواج 

الشعار: "عيد إضحى خير بسلوك سليم على 

 الطرقات"

 املحتوى:

  تغطية إعالمية مكثفة من خالل تمرير

ومضات تم ذكرها سابقا متعلقة بالسرعة 

و السياقة   زام األمان و الهاتف الجوالو ح

 .تحت تأثير حالة كحولية

 .حمالت تحسيسية باملحاور املرورية 

  حمالت تحسيسية بالفضاءات التجارية من

خالل تمرير ومضات صوتية و تعليق 

 معلقات بهذه الفضاءات.

نفس املعلقات التي تم 

 إستغاللها في عيد الفطر

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

_ اإلتحاد التونس ي 

للصناعة و التجارة و 

 الصناعات التقليدية

 _ وزارة النقل.

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

أوت 

2020 
20 

 أوت 

 املهرجانات الصيفية

 مرتادو 

املهرجانات 

 الصيفية

 مكان التنفيذ: 

 و  ل من والية بنزرت و جندوبةاملهرجانات بك

 .القيروان

 "%100الشعار: "خليو مهرجاناتنا فرحة 

 املحتوى:

  حمالت تحسيسية باملحاور املرورية في

 200طبع _ إعداد و 

 A3معلقة حجم 

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة



 25 من 15 صفحة

 

 محيط املهرجانات.

  حمالت تحسيسية تزامنا مع عروض

املهرجانات من خالل تمرير ومضات سبق 

تعليق معلقات بفضاءات  إنتاجها و 

 املهرجانات.

 الشؤون _ وزارة

 ةيالثقاف

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

سبتمبر 

2020 

21 
اليوم العاملي للنجدة  2020سبتمبر  08

 و اإلسعافات األولية
 املواطنون 

 مكان التنفيذ: والية بن عروس

"اإلسعافات األولية على الطرقات معارف  الشعار:

 بسيطة قد تنقذ أرواحا".

 املحتوى:

 ورشات لإلسعافات األولية بفوشانة. 

 .ورشات لإلسعافات األولية باملروج 

 تغطية إعالمية 

 

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ الديوان الوطني 

 للحماية املدنية

الجهوية _ اللجنة 

للسالمة املرورية ببن 

 عروس

 _ الهالل األحمر التونس ي

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

 

 2020/2021املوسم الدراس ي  إنطالق 22

لتالميذ و ا

الطلبة و 

األولياء و 

 طار التربوي إإل 

 مكان التنفيذ: 

  املؤسسات التربوية بكل من واليات قبلي و

 تطاوين و توزر.

الشعار: "سلوكك على الطريق يا تلميذ هو اللي 

 Mascotte_ إعداد 

 

_ إعداد و إنتاج 

ملصقات عاكسة 

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 



 25 من 16 صفحة

 

 يحميك"

 املحتوى:

  التركيز على خصوصيات النقل املدرس ي في

ل بث لومضة تعد الوسط الريفي من خال

 للغرض.

  جملة من النشاطات امليدانية بعدد من

املؤسسات التربوية باملدن املذكورة 

)بالشراكة مع املجتمع املدني( يتم خاللها 

 توزيع مطويات و هدايا للتالميذ

 نسخة 5000لألضواء 

 

 قلم 5000_ عدد 

 

رقمية _ إعداد ومضة 

حول شق الطريق في 

محيط املؤسسات 

التربوية بإعتماد 

Mascotte 

المة املرورية للس

 بالواليات املعنية

 _ مدينة الثقافة

 _ وزارة التربية

_ وزارة التعليم العالي و 

 البحث العلمي

_ التلفزة الوطنية و عدد 

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

23 
اليوم العاملي بال  2020سبتمبر  22

 سيارة

 سواق التاكس ي

 

سواق 

الحافالت 

 العمومية

 5مكان التنفيذ: صفاقس

 الشعار: "رتح سيارتك و إستعمل النقل العمومي"

 املحتوى:

  حمالت تحسيسية بمقرات شركات النقل

العمومي  لتحسين جودة خدمات النقل

 بأنواعه.

 .تغطية إعالمية 

  إمكانية إجراء دراسة إحصائية ميدانية

 حول القطاع.

 200طبع _ إعداد و 

 A3معلقة حجم 

_ املرصد اإلقليمي 

 للوسط الشرقي

 

_ اللجنة الجهوية 

للسالمة املرورية بوالية 

 صفاقس

 _ وزارة النقل

 _ شركة مترو صفاقس

 _ التلفزة الوطنية و عدد

 من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

 

                                                 
 فط(. %10أقل والية يعتمد فيها على النقل العمومي )حوالي  تم اإلختيار على صفاقس بإعتبارها 5 



 25 من 17 صفحة

 

 

الثالثي 

4 
 تاريخ أهم املحطات ع/ر

الفئات 

 املستهدفة
 عناصر التنفيذ

وسائل التنفيذ املراد 

 إنجازها للغرض 
 الشركاء في التنفيذ 

أكتوبر 

2020 

24 
 2020أكتوبر  15الثالثاء 

 اليوم العاملي للعصا البيضاء

مستعملو 

 الطريق

 

 املكفوفين

 

األطفال 

املكفوفين 

باملؤسسات 

التربوية 

 الخاصة بهم

 مكان التنفيذ: بن عروس

الشعار: يتم إختياره الحقا بالتشاور مع املنظمة 

 الشريكة.

 املحتوى:

  جملة من النشاطات امليدانية باملؤسسات

 التي تعنى بهذه الفئة.

  تغطية إعالمية من خالل تمرير ومضة

 للغرض. إعالمية تعد

_ إعداد ومضة إذاعية 

 للغرض.

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ املنظمة التونسية 

للدفاع عن حقوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

الجهوية  _ اللجنة

للسالمة املرورية ببن 

 عروس

 _ وزارة التربية

و  الوطنية_ التلفزة 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ جمعيات

25 
 2020أكتوبر  21حوالي 

 املولد النبوي الشريف

الوافدون على 

مدينة 

 القيروان

 املحاور املرورية الكبرى بوالية القيروان مكان التنفيذ:

 .حقا بالتشاور مع الشركاءالشعار: يتم إختياره ال 

 املحتوى:

 على املحاور  جملة من النشاطات امليدانية

 الكبرى.

 على اإلذاعات الجهوية. تغطية إعالمية 

  التطرق إلى السالمة املرورية من خالل

 خطب الوعاظ بمختلف املساجد.

 

 وطني_ املرصد ال

 

_ اللجنة الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالقيروان

 _ وزارة النقل

_ شركات النقل الجهوي 

 على الحافالت



 25 من 18 صفحة

 

_ التلفزة الوطنية و 

عدد من اإلذاعات 

 الجهوية

 _ وزارة الداخلية

 وزارة الشؤون الدينية _

 _ جمعيات

26 
 (2020أكتوبر  28) 

 بداية عطلة نصف الثالثي األول 

مستعملو 

الطريق 

 العاديون 

 

شركات النقل 

بين املدن عبر 

 الحافالت

 مكان التنفيذ: 

  املحاور املرورية بواليات توزر و تطاوين و

 قبلي.

 .محطات الحافالت باملدن املذكورة 

 السرعة تتعدى عطلتنا سالمات"الشعار: "بتفادي 

 املحتوى:

 .توزيع ملصقات تعد للغرض 

  تمرير ومضة سبق للمرصد الوطني لسالمة

 املرور إعدادها بخصوص السرعة

  تغطية إعالمية على إذاعات جهوية و على

 اإلذاعة الخاصة بوزارة التربية "تنوير".

  توزيع هدايا لسواق حافالت النقل بين

يها دعوة إلحترام املدن )كؤوس مطبوع عل

السرعة املسموح بها و عليها شعار "أرواح 

 الناس أمانة"(.

 _ ملصقات سبق إنجازها

 

 كأس 1000_ إعداد 

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

_ اإلتحاد التونس ي 

و  للصناعة و التجارة

الصناعات التقليدية 

 )غرفة النقل(

 _ وزارة النقل

 _ وزارة التربية

_ وزارة التعليم العالي و 

 البحث العلمي

_ شركات النقل الجهوي 

 على الحافالت

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

نوفمبر 

2020 
27 

 (2020نوفمبر  03) 

 نهاية عطلة نصف الثالثي األول 



 25 من 19 صفحة

 

 _ جمعيات

 les dunes électroniquesتظاهرة  28

الوافدون على 

املهرجان 

املذكور من 

الشباب 

التونس ي و 

 السياح

 مكان التنفيذ: 

  املرورية بوالية توزر. املحاور 

 مكان إقامة التظاهرة 

مع الجهة املنظمة  الشعار: يتم إختياره باإلشتراك

)يمكن إطالق عدة مقترحات على املنصات الرقمية 

املروجة للتظاهرة, ثم إختيار إحداها بناء على عملية 

 تصويت على هذه املنصات.

 املحتوى:

 .توزيع ملصقات تعد للغرض 

  تمرير ومضة سبق للمرصد الوطني لسالمة

 .املرور إعدادها بخصوص السرعة

  تغطية إعالمية على إذاعات جهوية و على

 ة و التلفزة الوطنية.اإلذاع

_التنسيق مع الجهة 

املنظمة لهذا املهرجان 

قصد إدماج ومضات 

للسالمة املرورية و 

شعارات للسالمة املرورية 

على الوسائط الرقمية 

املستعملة لإلشهار 

 للتظاهرة

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

ة _ اللجنة الجهوي

 للسالمة املرورية بتوزر

و  _ وزارة السياحة

 الصناعات التقليدية

 _ وزارة الداخلية

_ الجهة املنظمة 

 للمهرجان املذكور 

29 
 2020نوفمبر  20

 اليوم العاملي لضحايا حوادث املرور

ضحايا حوادث 

املرور 

باملؤسسات 

 الصحية

 

املواطنون 

مرتادو 

املؤسسات 

 الصحية

 مكان التنفيذ: 

 الحكومية الكبرى  املؤسسات الصحية

 .املهديةبوالية 

 الشعار: "العناية بضحايا حوادث املرور أمانة"

 املحتوى:

  تغطية إعالمية وفق محاور تهم العناية

 الطبية بضحايا حوادث املرور.

  توزيع هدايا لإلطار الطبي و شبه الطبي

)كؤوس مطبوع عليها دعوة لحسن 

ر "العناية اإلحاطة بضحايا حوادث املرو 

 بضحايا حوادث املرور أمانة"(.

  إمكانية إجراء دراسة ميدانية إحصائية

 كأس 1000_ إعداد 

_ املرصد اإلقليمي 

 للوسط الشرقي

 

جهوية _ اللجنة ال

للسالمة املرورية 

 املهديةب

 _ وزارة الصحة

 _ الهالل األحمر التونس ي

 _ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية



 25 من 20 صفحة

 

 _ جمعيات )يتم النظر في تفاصيلها الحقا(.

ديسمبر 

2020 

 ذروة املوسم الفالحي 30
سائقو وسائل 

 النقل الفالحي

 مكان التنفيذ: 

  ,الواليات الفالحية بالشمال الغربي )باجة

الكاف, جندوبة و سليانة(. بالطريق العام و 

 أمام مراكز الفحص الفني

 "6الشعار: "تبديل الضو يحميك

 املحتوى:

 تغطية إعالمية 

  حمالت تحسيسية باملحاور املرورية  و أمام

مراكز الفحص الفني تستهدف التحسيس 

بصيانة أضواء العربات الفالحية و وسائل 

النقل الفالحية من خالل توزيع ملصقات 

 و تعليق معلقات

_ إعداد ملصقة للغرض 

 نسخة 5000و طباعتها 

 

 200طبع إعداد و _ 

 A3معلقة حجم 

_ املرصد الوطني 

 لسالمة املرور

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

 _ وزارة النقل

و املوارد  _ وزارة الفالحة

 املائية و الصيد البحري 

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

31 
 (2020ديسمبر  16) 

 بداية عطلة الشتاء
 

مكان التنفيذ: عدد من املؤسسات التربوية و 

 بإقليم تونس الكبرى الحكومية و الخاصة الجامعية 

 الشعار: "فلنجعل عطلتنا كلها فرحة"

 املحتوى:

  أنشطة تحسيسية مختلفة مع إستغالل ما

 سبق إنجازه ما سبق إعداد

 

_ املرصد اإلقليمي 

 للشمال الشرقي

 

_ اللجان الجهوية 

للسالمة املرورية 

 بالواليات املذكورة

 _ وزارة التربية

_ وزارة التعليم العالي و 

                                                 
 من نجاعتها بعد عامين من اإلستعمال العادي. %50حيث أن العادة عند جل السواق أن ال يقوموا بتغيير األضواء إال متى تعطلت تماما, فإن الدراسات التقنية تفيد أن األضواء تفقد  6 



 25 من 21 صفحة

 

 البحث العلمي

_ التلفزة الوطنية و 

 عدد من اإلذاعات

 _ وزارة الداخلية 

 _ الوحدات األمنية

 _ جمعيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 من 22 صفحة

 

 الضبط اإلجمالي للحاجيات: (3

 

 الكلفة التقديرية العدد الجملي املادة

 ملصقات

 مجموعات مختلفة 17ضمن  39000

 (1قطعة )نشاط  5000املجموعة األولى: 

 (3قطعة )نشاط  10000املجموعة الثانية: 

 (8و  7قطعة )نشاط  5000املجموعة الثالثة: 

 (14قطعة )نشاط  2000املجموعة الرابعة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة الخامسة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة السادسة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة السابعة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة الثامنة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة التاسعة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة العاشرة: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة الحادية عشر: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة الثانية عشر: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة الثالثة عشر: 

 (17قطعة )نشاط  1000املجموعة الرابعة عشر: 

 (18قطعة )نشاط  1000املجموعة الخامسة عشر: 

 (18قطعة )نشاط  1000املجموعة السادسة عشر: 

 (30قطعة )نشاط  5000املجموعة السابعة عشر: 

 د20000

 د10000 (22)نشاط  5000  لألضواءملصقات عاكسة 



 25 من 23 صفحة

 

 ومضات على حساب جائزة امللتيميديا

06 

 (1األولى )نشاط 

 (4الثانية )نشاط 

 (13الثالثة )نشاط 

 (14الرابعة )نشاط 

 (22الخامسة )نشاط 

 ومضة إذاعية

 د )خاصة بالومضة اإلذاعية(10000

 د4000 (2)نشاط  2000 كنش 

معلقات )على حساب اإلدارة العامة 

 للشؤون اإلدارية و املالية(

 مجموعات مختلفة 6ضمن  1200

 (9قطعة )نشاط  200املجموعة األولى: 

 (13قطعة )نشاط  200املجموعة الثانية: 

 (14قطعة )نشاط  200املجموعة الثالثة: 

 (20قطعة )نشاط  200املجموعة الرابعة: 

 (23ة )نشاط قطع 200املجموعة الخامسة: 

 (30قطعة )نشاط  200املجموعة السادسة: 

0 

 د13000 10000 شجرة سحرية

 موزع مناديل سيارات
قطعة  2000مجموعات مختلفة, كل مجموعة تتكون  5ضمن  9672

 (22و  14, 13, 4, 1)أنشطة 
 د1000

 أقمصة )املقترح إعتماد صور مختلفة(

قطعة  2000كل مجموعة تتكون من  مجموعات مختلفة, 5ضمن  10000

 (22و  14, 13, 4, 1)أنشطة 

 كل مجموعة فيها جميع األحجام

 د45000

 د40000 10000 أقالم



 25 من 24 صفحة

 

 حامل مفاتيح
قطعة  2000مجموعات مختلفة, كل مجموعة تتكون من  5ضمن  10000

 (22و  14, 13, 4, 1)أنشطة 

 كؤوس
 قطعة 1000كل مجموعة تتكون من  مجموعات مختلفة, 4ضمن  4000

 (29و  26و  10و  3)أنشطة 
 د6000

 د5000 1 خيمة كبيرة

Stand parapluie 02 
 د7300

oriflamme 10 

)من  A 4دليل الطفل للسلوكيات املرورية 

 إنجاز املهندس رئيس يامن بية الشطي(
 د1500 (7)نشاط  20000

banderoles 

10 

 مسؤولية الجميع" + شعار املرصد شعار "السالمة املرورية 7

 شعار "دورة تكوينية في السالمة املرورية" 3

 د1000

mascotte 1 15000د 

 دA 4 20000 1600إعادة طباعة كلمات متقاطعة مرورية 

 7الثالثة ملسابقة امليلتيميديا ةجوائز الدور 

 جائزة 12

 tablettesجوائز متمثلة في  3بالنسبة لذوي اإلحتياجات الخصوصية:  _

   جوائز حاسوب محمول عادي 3_ بالنسبة لألطفال: 

 جوائز حاسوب مكتبي 3_ بالنسبة للنوادي املرورية: 

 PROجوائز حاسوب محمول  3_ بالنسبة للطلبة: 

 د15000

                                                 
  :هذه السنة أضفنا 7 

 3 تراتيجية الوطنية تشجيع لهذه النوادي لتواصل عطائها و توفير فرص النجاح و إستدامة األثر ملشروع "حماية األطفال في املحيط املدرس ي" املندرج ضمن اإلسباملؤسسات التربوية. الهدف هو  جوائز أخرى لفائدة النوادي املرورية

 دي املرورية".و لبرنامج "فرسان النوا 2018/2022للسالمة املرروية 

 3 .جوائز أخرى لفائدة الطلبة 



 25 من 25 صفحة

 

 د181000املجموع العام: حوالي  

  يمكن إضافة برنامج شامل إلرساليات قصيرة

 


