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تحية كشفية،

يف نطاق خطة منظمة الكشافة التونسية لدعم مجهودات الدولة يف مجال الوقاية والسالمة املرورية، تشارك منظمة 
الكشافة التونسية يف الربنامج الوطني عطلة آمنة الذي ينظمه املرصد الوطني للمرور بالتعاون مع عدد من الجمعيات 
الرشيكة خالل شهري جويلية وأوت 2021 وذلك قصد مزيد توعية املواطنني بأهمية احرتام قواعد املرور واملساهمة 

يف الحد من حوادث الطرقات والتقليص من عدد جرحى وقتىل الحوادث.

يعمل املرصد الوطني للمرور إلعداد برنامج عمل متكامل يجمع بني األنشطة امليدانية التوعوية واإلعالم السمعي 
البرصي واأللكرتوين للوصول إىل أكرب عدد ممكن من املواطنني. وقد تم ضبط مجاالت العمل التوعوي لهذه السنة 

كام ييل :
- شهر جويلية : افتتاح الحملة والقيام بأنشطة ميدانية توعوية حول محوري الرسعة والهاتف الجوال.

- شهر أوت : اختتام الحملة والقيام بأنشطة ميدانية تطوعية حول محوري الرسعة وحزام األمان.

ويهدف املرصد الوطني للمرور هذه السنة إىل التخفيض من عدد قتىل حوادث الطرقات إىل %30، والتخفيض من 
عدد الحوادث نتيجة االفراط يف الرسعة إىل %25. وعليه سينتج املرصد الوطني للمرور ومضات توعوية يتم بثها عرب 

مختلف وسائل اإلعالم باإلضافة إىل إنتاج محامل توعوية يف شكل الفتات ومطويات وهدايا فردية.

الراغبة  الكشفية  الهياكل  ودعم  الصائفة  لهذه  اآلمنة  العطلة  برامج  يف  التونسية  الكشافة  تدخالت  تنظيم  وقصد 
الراغبة يف تنظيم أنشطة وحمالت توعوية  يف االنخراط يف هذه الحملة، يرجى من األفواج أو الوحدات الكشفية 
للمنظمة  األلكرتوين  الربيد  عرب  أو   71792206 الفاكس  عرب  للمنشور  املرافقة  القصاصة  إرسال  مبنطقتها 

contact.scoutstunisiens@gmail.org يف أجل أقصاه يوم 20 جوان 2021. 

التقدير  عبارات  فائق  وتقبلوا  واالهتامم،  العناية  كل  النشاط  ايالء هذا  الجميع عىل  يعمل  أن  نرجو  الختام  يف  و 
واالحرتام.

والسالم          
                   القائد العام

                 وحيد العبيدي
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