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توطئة
بسم اهلل الرحمان الرحيم

ــام  ــة ام ــدول واملنظــات الدولي ــا املســتجد، وضعــت ال ــروس كورون ــع لجائحــة ف ــل ورسي ــن انتشــار هائ ــذ ديســمرب 2019، م ــامل من ــا يشــهده الع إن م
تحديــات جمــة عــى عــدة مســتويات حيــث يتوجــب عليهــا الســيطرة عــى انتشــار الفــروس، دعــم قطــاع الرعايــة الصحيــة للحــد مــن انتشــاره، ودعــم 
مجتمعاتهــم مــن خــال تقديــم الخدمــات الحياتيــة بطريقــة مختلفــة، دعــم املواطنــن الذيــن يواجهــون خطــر فقــدان وظائفهــم وانعــدام األمــان املــايل...

كل هذا يف ظل انخفاض اإليرادات الحكومية والصعوبات االقتصادية واالجتاعية واألمنية.

ومنــذ انطــاق االزمــة بتونــس، تظافــرت جهــود الدولــة التونســية مبختلــف مؤسســاتها وأجهزتهــا مــع مختلــف مكونــات املجتمــع املــدين يف التوقــي والحــد 
مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد، ولعبــت وزارة الصحــة الــدور الرئيــي مبختلــف هياكلهــا يف ارشــاد وتوجهيــه املجموعــة الوطنيــة للعمــل بتناســق 

للتوقــي والحــد مــن انتشــار فــروس »كوفيــد - 19«.

الرهــان الحقيقــي اليــوم يقــع عــى عاتــق املواطــن، عــى وعيــه والتزامــه بتداعيــات األزمــة، ورضورة احــرام التدابــر الوقائيــة لحايــة نفســه أوال واإلحاطــة 
ــة  ــة والتفاعــل اإليجــايب يســاعد الدول ــن األزم ــة هــو أســاس الخــروج مــن براث ــة الراهن ــات املجتمــع. فالوعــي املجتمعــي مبشــكات املرحل ــة مكون ببقي
التونســية عــى توفــر ال فقــط اإلمكانيــات والطاقــات البرشيــة بــل أيضــا مجموعــة مــن األفــكار املتجــددة واآلراء التــي ميكــن لهــا أن تســاهم يف اســتنباط 

حلــول فعالــة تســاعدها ملجابهــة األزمــة.

وهنــا كان للعمــل بــن مختلــف الــرشكاء مــن وزارة الصحــة، املرصــد الوطنــي لألمــراض الجديــدة واملســتجدة ومنظمــة اليونيســف مكتــب تونــس، ومنظمــة 
الكشــافة التونســية وبتمويــل مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة، املبــادرة لتنفيــذ مــرشوع يتــاىش ومقتضيــات املرحلــة يهــدف لتوعيــة املواطنــن 

مــن خــال مــرشوع وعــي Awareness يحمــل شــعار »وعيــك ينجيــك انــت والعــزاز عليــك«.

مدير املرشوع
ق/ مكرم بالربيع

»يف منظمــة كبــرة وحركــة عظيمــة مثــل : الحركــة الكشــفية ال يوجــد مــكان لألنانيــة والجهــود الفردية...علينــا جميعــاً أن نتعــاون معــاً ونعمــل مشــركن مــع بعضنــا البعــض وبفاعليــة 

لتحقيــق الهــدف املنشــود... التعــاون هــو الطريــق الوحيــد للنجــاح« مؤســس الحركــة الكشــفية - اللــورد بــادن بــاول.
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مشروع وعي 2020 - 2021
Awareness Project 2020 - 2021

هدف املرشوع :
مزيــد توعيــة وتحســيس املواطنــن وخاصــة منهــم األطفــال والشــباب، بأهميــة التأهــب واالســتعداد والوقايــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد 

»كوفيــد - 19« مــن خــال اكتســاب ســلوكيات وقواعــد الصحــة والســامة والنظافــة الصحيحــة والســليمة يف املجتمــع واملؤسســات الربويــة.

مدة املرشوع :
سبتمرب 2020 - سبتمرب 2021

رشكاء املرشوع :
1/ منظمة اليونيسف العاملية - مكتب تونس.

2/ املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.
3/ وزارة الصحة العمومية.

4/ بتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.

أهداف املرشوع :
1/ توعيــة 500.000 مواطــن خاصــة منهــم األطفــال والشــباب، بجميــع الواليــات الجمهوريــة، وتحسيســهم بأهميــة اتبــاع قواعــد النظافــة والصحــة، واحــرام 

إجــراءات الربوتوكــول الصحــي للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد - 19«.
ــة والصحــة واحــرام إجــراءات الربوتوكــول الصحــي داخــل  ــة اكتســاب الســلوكيات الحســنة للنظاف ــة اكتســاب بأهمي ــذ بأهمي ــة 200.000 تلمي 2/ توعي

ــة. املؤسســات الربوي
3/ التشبيك مع 48 جمعية و24 شخصية مؤثرة وطنيا وجهويا لدعم برامج املرشوع.

.U-report 4/ تدريب 3000 طفل مؤثر، للمساهمة يف الحد من انتشار فروس كورونا املستجد »كوفيد - 19« عرب منصة
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برامج وأنشطة املرشوع :
1/ تدريب 20 متطوع وطني.
2/ تدريب 24 منسق جهوي.

3/ تدريب 260 متطوع جهوي.
4/ قافلة وعي : 24 جهة - 48 تظاهرة. 

5/ 10 تظاهرات توعية للمناطق ذات األولوية »املحرومة«
6/ دليل موجه لألطفال والشباب للوقاية والحاية من األوبئة.

7/ ابتكار لعبة تربوية لألطفال لتثمن السلوكيات الحسنة للحد من انتشار فروس كورونا املستجد »كوفيد - 19«.
8/ احداث شارة ألفضل السلوكيات الحسنة للحد من انتشار فروس كورونا املستجد »كوفيد - 19«.

9/ انشاء تطبيق ملتابعة أنشطة وبرامج املرشوع.
10/ تدريب 60 سفر داخل املؤسسات الربوية.

11/ 96 تظاهرة توعوية وتحسيسية باملؤسسات الربوية )4 تظاهرات بكل جهة(.
12/ 72 ورشة لاحتفال باليوم العاملي لغسل اليدين : 1 روضة 1- مدرسة ابتدائية - 1 معهد او مدرسة اعدادية.

13/ مشاركة 48 جمعية وطنية وجهوية يف أنشطة.
14/ دعم 24 شخصية مؤثرة وطنية وجهوية.

.U-reporter 40 15/ تدريب
.U-Reporter 16/ 24 حملة توعوية وتحسيسية عرب منصة
17/ مسابقة وطنية ألفضل صورة وفيديو ألفضل املارسات.
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1720

اِّـتطوعون اِّـيدانيون

7246

ساعات العمل
التطوعي

408

األنشطة اِّـيدانية

77000

اِّـشاركون

1000000

اِّـستفيدون

احصائيات عامة حول األنشطة املنجزة يف إطار املشروع
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فريق املرشوع :
انتدبت الكشافة التونسية إلدارة والتنفيذ هذا املرشوع 3 مرشفن عى تنفيذه وهم :

- مديــر املــرشوع : مهمتــه الحــرص عــى تنفيــذ جميــع برامــج وأنشــطة املــرشوع والتنســيق مــع مختلــف الــرشكاء يف جميــع تفاصيــل تنفيــذ املــرشوع ومــع 
املنســقن الجهويــن للمرشوع.

- املكلف اإلعامي : مهمته التغطية اإلعامية للمرشوع.
- املكلف اللوجستي : مهمته توفر الدعم اللوجستي إلنجاح جميع برامج املرشوع مبختلف الجهات.

الهوية البرصية للمرشوع :
حرصت قيادة املرشوع، قبل انطاقه أن تقدم هوية برصية للمرشوع تكون جذابة

ومعربة عن أهداف املرشوع وتتمثل أساسا يف :
.»  Awareness - اسم املرشوع :   » وعـي -

- الشعار املنطوق : » وعيك ينجيك انت والعزاز عليك «.
وتجدون من خال هذا الرابط تفصيل للهوية البرصية للمرشوع.

كا تم إنشاء صفحة رسمية للمرشوع عرب مختلف وسائل التواصل االجتاعي :
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021 : الفايسبوك -

Awareness2020.2021 : انستغرام -
Awareness2020.2021 : توتر -

الهيئة التسيرية للمرشوع :
يف إطــار مبــادئ الحوكمــة التــي تعتمدهــا الكشــافة التونســية ولضــان حســن ســر املــرشوع، ومتابعــة ودعــم فريــق املــرشوع لتنفيــذ جميــع برامجــه، 

عينــت الكشــافة التونســية 3 قيــادات مــن أعضــاء القيــادة العامــة وهــم القــادة :
- القائد رياض الككيل : مكلف باالسراتيجية.

- القائد عبد الوهاب بن إساعيل : مكلف باألنشطة الكربى.
- القائد رامي السعيدي : مكلف باالعام وصورة الكشفية.
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الربامج التي تم تنفيذها خالل الفرتة 
من 1 سبتمرب إىل 31 ديسمرب 2020

الدورة التدريبية للمنسقن الجهوين :  

- التاريخ : أيام 02 و03 و04 أكتوبر 2020.
- املكان : نزل مارينا الحامات.

- الهــدف : تدريــب املتطوعــن )املنســقن الجهويــن( لتنفيــذ برامــج املــرشوع بجهتــه، وتوعيــة املواطنــن بأهميــة احــرام قواعــد الصحــة والنظافــة للحــد 
مــن انتشــار فــروس »كوفيــد - 19«.

شارك يف هذه الدورة 18 قائد وقائدة مثلوا 18 جهة، حيث تم تدريبهم عى 3 محاور أساسية وهي :
- التأهب واالستعداد والوقاية من فروس »كوفيد - 19« من تقديم الدكتورة ليى بوعبيد مديرة املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.

- تقنيات االتصال والتواصل بالجاهر من تقديم السيدة آمال الشيخ روحوا من مكتب اليونيسف تونس.
- التعريف باملرشوع ودور ومهام املنسق الجهوي من تقديم القائدة مكرم بالربيع مدير املرشوع.

بالنســبة للجهــات التــي تعــذر عليهــا املشــاركة يف هــذه الــدورة تــم التنســيق مــع املنســقن الجهويــن يف جلســة قطاعيــة لتدريبهــم افراضيــا، ليتمكنــوا يف 
القيــام بدورهــم يف الجهــات.

واكب فعاليات هذه الدورة كل من القائد رياض الككيل والقائد رامي السعيدي أعضاء القيادة العامة والهيئة التسيرية للمرشوع.
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الدورة التدريبية للفريق الوطني : 

- التاريخ : أيام 02 و03 و04 أكتوبر 2020.
- املكان : نزل مارينا الحامات.

- الهــدف : تدريــب املتطوعــن لتقديــم ورشــات تفاعليــة جاهريــة، وتوعيــة املواطنــن بأهميــة احــرام قواعــد الصحــة والنظافــة للحــد مــن انتشــار فــروس 
»كوفيــد - 19«.

شارك يف هذه الدورة 20 قائد وقائدة، حيث تم تدريبهم عى 3 محاور أساسية وهي :
- التأهب واالستعداد والوقاية من فروس »كوفيد - 19« من تقديم الدكتورة ليى بوعبيد مديرة املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.

- تقنيات االتصال والتواصل بالجاهر من تقديم السيدة أماين التوهامي من مكتب اليونيسف تونس.
- التعريف باملرشوع أهدافه وبرامجه ودور ومهام الفريق الوطني من تقديم القائد مكرم بالربيع مدير املرشوع.

واكب فعاليات هذه الدورة كل من القائد رياض الككيل والقائد رامي السعيدي أعضاء القيادة العامة والهيئة التسيرية للمرشوع.
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اليوم العاملي لغسل اليدين : 

- الهــدف : يهــدف هــذا الربنامــج لتوعيــة األطفــال باملؤسســات الربويــة )1روضــة، 1مدرســة ابتدائيــة، 1مدرســة إعداديــة(، بأهميــة غســل اليديــن كحركــة 
صحيــة ســليمة للحــد مــن انتشــار الفروســات واساســا »كوفيــد - 19« وذلــك يف إطــار االحتفــال باليــوم العاملــي لغســل اليديــن.

- التاريخ : وذلك خال الفرة من 13 أكتوبر إىل غاية 27 أكتوبر 2020. 
تم تنفيذ هذا الربنامج يف 24 جهة حيث تجاوز عدد ساعات العمل حوايل 1848 ساعة عمل وذلك حسب الجدول التايل :

عدد املتطوعنعدد املستفيدينم. أخرىم. إعداديةم. ابتدائيةبالروضاتعدد التدخات

113324925073900616

 

مشاركة الشبابمشاركة الفتيةعدد ساعات العمل

216400 1848 ساعة

تجدون جدول تفصييل لتنفيذ هذا الربنامج حسب الجهات )املحلق عدد 01(. 
ولتنفيذ هذا الربنامج تم إعداد محطة تربوية تتضمن أنشطة تربوية كسند تربوي توجيهي لتنفيذه خال هذه التظاهرة. 

)رابط املحطة الربوية(
https://drive.google.com/file/d/1sT26WrUnHLjs-VYMwTOxE6djMsso4gzQ/view?fbclid=IwAR1ve1hYEO5U3TN8z59YdQrHwE-

dYrTOUDdwXsVJXxOz3_cFD9YKSwE2arrE
* توفر الفتات لجميع الجهات حسب الهوية البرصية للمرشوع.

* تقديم دعم مايل قدره 1000د لتنفيذ هذا النشاط.

- ماحظات عامة :
* التفاعل اإليجايب من قبل املؤسسات الربوية لتنفيذ هذا النشاط.
* تم تنفيذ هذا النشاط يف عدد من املبيتات الجامعية والكتاتيب.

* تفاعل السلط املحلية مع هذا الربنامج لتعميمها عى بقية املؤسسات.
* تفاعل عدد من البلديات لوضع االفتات االرشادية للحركات الصحية السليمة )خاصة باملرشوع( مبداخل بعض املدن.
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- التغطية اإلعامية :
لحســن التعريــف بهــذا النشــاط وضــان التفاعــل اإليجــايب مــن قبــل مختلــف مكونــات املجتمــع، متــت التعريــف بهــذا النشــاط مبختلــف وســائل االعــام 

املرئيــة، الســمعية، واملقــروءة الوطنيــة والجهويــة وعــى ســبيل الذكــر ال الحــرص:

الرابط املؤسسة     

https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/videos/679868412633674   IFM Radio
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/137341768106806 التلفزة الوطنية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/138960414611608    TV تلفزة
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/138958634611786 التلفزة الوطنية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/138484577992525   TV نسمة
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/138342708006712 إذاعة املنستر  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/138484177992565 راديو منارات  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/138483794659270 جديدة 24  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/139745821199734 التلفزة الوطنية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/139957211178595 قناة الجنوبية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/140049411169375 الرشوق   
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/141127987728184 صربا أف. أم  
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- املتابعة :
متــت زيــارة روضــة االحــام بنعســان مــن واليــة بــن عــروس مــن قبــل الســيدة أميمــة العيــدودي مــن مكتــب اليونيســف تونــس والســيدة Francesca مــن 

مكتــب اليونيســف العاملــي الطــاع عــى فعاليــات هــذه التظاهــرة باملؤسســة وبحضــور رئيســة بلديــة نعســان.
كــا متــت زيــارة املدرســة االبتدائيــة الســام ببومهــل البســاتن مــن قبــل مكتــب التقييــم واملتابعــة للممــول الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وذلــك 
لاطــاع عــى ســر تنفيــذ هــذا الربنامــج داخــل املؤسســات الربويــة، وذلــك بحضــور رئيــس البلديــة ومعتمــد مدينــة بومهــل البســاتن وكذلــك القائــد رامــي 

الســعيدي عضــو القيــادة العامــة املكلــف باإلعــام والهيئــة التســيرية للمــرشوع.
والســتدامة تفعيــل الهــدف مــن هــذا النشــاط تــم إعــداد مســابقة وطنيــة لرســيخ ســلوك غســل اليديــن لــدى األطفــال ســيتم تنفيذهــا خــال شــهر فيفــري 

.2021

الدورات التدريبية الجهوية : 

ــا املســتجد،  ــة الســليمة للحــد مــن انتشــار فــروس كورون ــك عــى القواعــد الصحي ــق جهــوي وذل ــن فري ــادات لتكوي ــب 260 مــن القي - الهــدف : تدري
ــه وبرامجــه. ــف مبــرشوع وعــي أهداف ــع الجاهــر والتعري ــات االتصــال والتواصــل م وتقني

- التاريخ : وذلك خال الفرة من 13 أكتوبر إىل غاية 6 ديسمرب 2020. 
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تم تنفيذ هذا الربنامج يف 19 جهة حيث تجاوز عدد ساعات العمل حوايل 76 ساعة عمل وذلك حسب الجدول التايل :

عدد ساعات العملم. املتدخلنعدد املستفيدينعدد الدورات

192773876

 

مشاركة الشباب االناثمشاركة الشباب ذكور

20472

         
تجدون جدول تفصييل لتنفيذ هذا الربنامج حسب الجهات )املحلق عدد 02(. 

ولتنفيذ هذا الربنامج تم توفر لفائدة الجهات :
* الفتة لكل جهة حسب الهوية البرصية للمرشوع.

* كامات وجال مطهر.
* حقيبة الدورة حسب الهوية البرصية

.)Porte document, Stylo, Bloc note, Flyer, Autocollant(
* مبلغ 450د لكل جهة.

كا تم التنسيق مع االدرات الجهوية للصحة لتدخل األطباء لتقديم جلسات حول »كوفيد - 19«

- التغطية اإلعامية :
لحسن التعريف بهذا النشاط مبختلف وسائل االعام السمعية، واملقروءة الجهوية وعى سبيل الذكر ال الحرص:

الرابط املؤسسة     

https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/142273370946979   Ulysse FM إذاعة
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/141127987728184 صربا اف. ام  
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 : U-Reporter الدورات التدريبية الوطنية للسفراء و

ــع  ــات االتصــال والتواصــل م ــا املســتجد، وتقني ــروس كورون ــن انتشــار ف ــة الســليمة للحــد م ــد الصحي ــة عــى القواع ــن الفتي ــب 60 م ــدف : تدري - اله
ــذي. ــج يف الوســط التلم ــذ برام ــدف تنفي ــه وبرامجــه به ــي أهداف ــف مبــرشوع وع الجاهــر والتعري

ــع  ــات االتصــال والتواصــل م ــا املســتجد، وتقني ــروس كورون ــن انتشــار ف ــة الســليمة للحــد م ــد الصحي ــة عــى القواع ــن الفتي ــب 40 م ــدف : تدري - اله
ــا مجتمعهــم -  ــف بقضاي ــة ملشــاركة الشــباب والتعري ــل منصــة U-Reporter كألي ــه وبرامجــه بهــدف تفعي الجاهــر والتعريــف مبــرشوع وعــي أهداف

ــد - 19«. ــة »كوفي جائح
عــى إثــر اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة مــن إجــراءات خاصــة ملنــع التظاهــرات والتجمعــات، تــم القيــام بهــذه الــدورات التدريبيــة افراضيــا يف 

انتظــار تنفيذهــا حضوريــا.
- التاريخ : وذلك خال الفرة من 04 نوفمرب إىل غاية 7 نوفمرب 2020. 

شارك يف هذه الدورات 22 جهة، وذلك حسب الجدول التايل :

عدد ساعات العملم. املتدخلنعدد املستفيدينعدد الجهات املشاركة

22860412

    

مشاركة الشباب االناثمشاركة الشباب ذكور

5630

  
تجدون جدول تفصييل لتنفيذ هذا الربنامج حسب الجهات )املحلق عدد 03(.

ولتنفيذ هذا الربنامج تم :
* تدخل الدكتورة بسمة بن نجمة لتقديم جلسة حول »كوفيد - 19«.

.U-reporter تدخل كل من السيد أمين الفرجي والسيدة آمال شيخ روحو )مكتب اليونيسف تونس( لتقديم جلسة *
* تدخل السيد مختار الظاهري )مكتب اليونيسف( لتقديم جلسة حول تقنيات االتصال والتواصل.

الدورة التدريبية الوطنية
U-REPORT

ا��مامات
نوفم��اكتو�ر 31/30012020
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- التغطية اإلعامية :
متت التغطية اإلعامية لهذا النشاط عرب الصفحة الرسمية للمرشوع.

https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/145809553926694
كــا تــم تنفيــذ دورات تدريبيــة لفائــدة الكشــافن واملرشــدات يف عــدد مــن الجهــات بلــغ عددهــم 222 مشــارك وذلــك لجهــات : سوســة )96 مشــارك(، 

الــكاف )56 مشــارك(، منوبــة )40 مشــارك( وتــوزر )30 مشــارك(.

الحملة التوعوية الوطنية 60 ثانية : 

عــى إثــر رسعــة انتشــار الفــروس، وبالتشــاور مــع الــرشكاء تــم اقــراح القيــام بحمــات مجتمعيــة، وذلــك مــن خــال برنامــج حملــة وطنيــة تحــت شــعار 
»60 ثانيــة بــش تسمعنـــي مــوش برشــا عــى حياتــك«، حيــث تــم تحويــل امليزانيــة للهــدف الثــاين للمــرشوع لهــذه الحملــة.

- الهــدف : تهــدف هــذه الحملــة إىل التخاطــب مــع املواطنــن املتواجديــن بالفضــاءات التجاريــة، محطــات النقــل، واالحيــاء، وذلــك لتذكرهــم بالقواعــد 
الصحيــة الســليمة للحايــة أنفســهم وعائاتهــم مــن خطــر انتشــار الفــروس، يف 60 ثانيــة.

- التاريخ : وذلك خال الفرة من 19 نوفمرب إىل غاية 15 ديسمرب 2020. 
تم تنفيذ هذا الربنامج يف 24 جهة حيث بلغ عدد املستفيدين 71820 مواطن عمل وذلك حسب الجدول التايل :

عدد املتطوعنعدد املستفيدينمناطق أخرىاالحياء الشعبيةمحطات النقلالفضاءات التجاريةعدد التدخات

25261606170718201062

       

مشاركة الشبابمشاركة الفتيةعدد ساعات العمل

5310472590 ساعة

             
تجدون جدول تفصييل لتنفيذ هذا الربنامج حسب الجهات )املحلق عدد 04(. 

ولتنفيذ هذا الربنامج تم :
* توفر الفتات لجميع الجهات حسب الهوية البرصية للمرشوع.

* توفر كامات ومطهر لحاية املتطوعن.
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.)Flyer( توفر محمل ورقي لقواعد الصحية السليمة *
* تقديم دعم مايل قدره 450د لتنفيذ هذا النشاط.

- ماحظات عامة :
هذه الحملة كانت تحدي باعتبار التخاطب املبارش مع املواطنن والحرص عى عدم تجاوز 60 ثانية فقط.

تم التخاطب مع مختلف الرشائح العمرية من أطفال، شباب وكهل رجال ونساء...
تم الركيز عى أصحاب املحات كالعطار، الخضار، الحاق، الحاص... للمساهمة يف نقل املعلومة وتعليق املحامل االشهارية مبحاتهم.

تم تنفيذ هذا النشاط يف األسواق واملقاهي باعتبار كثافة رواد هذه األماكن والتحدث كذلك مع الباعة.

تفاعل %60 من املواطنن الذين تم التحدث معهم بطريقة سلبية، ومن بن األسباب لذلك :
ــا او االســتاع عــى مضــض لرســائل املتطوعــن - اعتبــار هــذا املوضــوع أمــر عــادي -  التجاهــل مــن قبــل املواطنــن للمتطوعــن - رفــض االســتاع نهائي
التســليم باألمــر الواقــع - عــدم القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الكامــة - طلــب كامــة او مطهــر بــدل املحمــل الورقــي - نقــد تعامــل الدولــة مــع هــذه 

الجائحــة وخاصــة الفئــات الهشــة....

تفاعل %40 من املواطنن الذين تم التحدث معهم بطريقة إيجابية، ومن بن ذلك :
ــدين  ــع امل ــة واملجتم ــن مؤسســات الدول ــدد م ــود ع ــة والتحســيس - شــكر مجه ــود املتطوعــن يف التوعي ــروس - شــكر ملجه ــن خطــورة هــذا الف مقدري

ــذا الجائحــة... للتصــدي له
- التغطية اإلعامية :
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لحســن التعريــف بهــذا النشــاط وضــان التفاعــل اإليجــايب مــن قبــل مختلــف مكونــات املجتمــع، متــت التعريــف بهــذا النشــاط مبختلــف وســائل االعــام 
املرئيــة، الســمعية، واملقــروءة الوطنيــة والجهويــة وعــى ســبيل الذكــر ال الحــرص:

الرابط املؤسسة     

https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/156862569488059   IFM Radio
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/159260552581594 التلفزة الوطنية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/159313432576306 موزاييك أف أم  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/155946036246379   TV نسمة
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/189277402913242   CAP FM
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/169898424851140 إذاعة قفصة  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/163099338864382   Capsa Fm
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/169920584848924 التلفزة الوطنية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/172593187914997 قناة الجنوبية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/181919273649055 منارة اف ام  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/170346508139665 أوليس أف أم  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/160978965743086 اإلذاعة التونسية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/160974589076857 آرتونس اإلخبارية  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/157479596093023 إذاعة صفاقس  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/157403152767334    TAP
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/155947089579607 إذاعة تطاوين  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/156562746184708 إذاعة املنستر  
https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/173075854533397   Future Mag
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- املتابعة :
 Marilina VIVIANI ــس الســيدة ــب اليونيســف بتون ــن مكت ــار الظاهــري م ــل الســيد مخت ــن قب ــة م ــة املهدي ــن والي ــراء م ــة الزه ــارة منطق متــت زي
ممثلــة اليونيســف بتونــس الطــاع عــى فعاليــات هــذه التظاهــرة والتــي انتظمــت مبحطــة القطــار ومحطــة الحافــات باملنطقــة، الســوق اليوميــة، الفضــاء 

التجــاري، واالحيــاء مبنطقــة الزهــراء، حيــث قدمــت كلمــة للمتطوعــن عــى هامــش زيارتهــا لهــذا الربنامــج.
رابط كلمة السيدة Marilina VIVIANI ممثلة اليونيسف بتونس :

https://www.facebook.com/Awareness2020.2021/posts/187541386420177

كــا متــت زيــارة هــذا النشــاط مــن قبــل مكتــب التقييــم واملتابعــة للممــول الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وذلــك لاطــاع عــى ســر تنفيــذ هــذا 
الربنامــج مبنطقــة الزهــراء، وذلــك بحضــور القائــد حبيــب صفــر قائــد جهــة املهديــة.
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كا ان هذه الحملة مازلت متواصلة بالجهات، ومن خال الحملة الوطنية للتقيص الرسيع لفروس كورونا.
جدول تطور تحقيق املشروع

ــة  ــاع فواعــد النظاف ــة اتب ــة، وتحسيســهم بأهمي ــات الجمهوري ــع الوالي ــال والشــباب، بجمي ــة 500.000 مواطــن خاصــة منهــم األطف الهــدف االول : توعي
ــد19-«. ــا املســتجد »كوفي ــروس كورون ــن انتشــار ف ــول الصحــي للحــد م والصحــة، واحــرام إجــراءات الربوتوك

ماحظاتنسبة االنجازمؤرش التنفيذمؤرش النجاحاسم الربنامج الرمز

PR1.2تم تحديد، اختيار وتدريب هذا الفريق%20100 متطوع20 متطوعتدريب الفريق الوطني

PR1.3تم تحديد الورشات التفاعلية وجاري تصميمها%10050 ورشاتابتكار 10 ورشات تفاعلية

PR1.4تم تنفيذ هذه الدورات ما عدى 5 جهات%30180 متطوع260 متطوعتدريب متطوعن جهوين

PR1.5تم تحديد املناطق التي سيتم التدخل فيها بالجهات%2025 مناطق/جهةقافلة وعي

PR1.6تم تحديد املناطق التي سيتم التدخل بها%10025 مناطق10 تظاهرات مبناطق مهمشة

PR1.7جاري االعداد والتنسيق اللوجستي للقافلة%50 ------إعداد القافلة

PR1.8تم طباعة املحامل االشهارية%70------طباعة املحامل االشهارية

PR1.9تم تحديد نوعية الهدايا التي سيتم اقتنائها حسب امليزانية%1200025 هديةاقتناء وتوزيع الهدايا

PR1.10يتم متابعة ومرافقة املتطوعن يف تنفيذ األنشطة  دوريا%100------مرافقة ومتابعة االنشطة

PR1.11تم اعداد مسودة الدليل%500025 دليلاعداد دليل الصحي للفتية والشباب

PR1.12تم اعداد مسودة اللعبة والشارة%200025 لعبة تربويةابتكار لعبة تربوية وشارة

500 شارة

PR1.13يتم توثيق أنشطة املرشوع بصفة دورية%100------توثيق أنشطة املرشوع

PR1.14تم اعداد كراس الرشوط الخاصة%25---تطبيق وابإعداد تطيق واب ملتابعة املرشوع

PR1.15تم تنفيذ هذ الحمات املجتمعية ومازالت متواصلة %252100 تدخل72 تدخلحملة مجتمعية

بخصوص هذا الهدف :

1/ تم توعية قرابة 75000 مواطن من فتية وشباب وكهول بصفة مبارشة من خال الدورات التدريبية الوطنية والجهوية، والحمات املجتمعية التي تم تنفيذها.

2/ مــن خــال مواقــع التواصــل االجتاعــي )صفحــة املــرشوع( وخــال الفــرة املمتــدة مــن 19-11-2020 إىل غايــة 31-12-2020 والتــي تــم تنفيــذ خالهــا حملــة 60 ثانيــة أي قرابــة 

42 يــوم، بلــغ عــدد مشــاهدات حمــات التوعيــة التــي نفذهــا املــرشوع قرابــة 141624 متابــع.

3/ مــن خــال وســائل االعــام املرئيــة، الســمعية والبرصيــة، حيــث متــت تغطيــة هــذه الحملــة مبختلــف برامــج لديهــا نســب مشــاهدة محرمــة، والتــي تضمــن الوصــول اىل عــدد 
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مهــم مــن املواطنــن لتوعيتهــم بالقواعــد الصحيــة الســليمة للحــد مــن انتشــار الفــروس.

الهــدف الثــاين : توعيــة 200.000 تلميــذ بأهميــة اكتســاب بأهميــة اكتســاب الســلوكيات الحســنة للنظافــة والصحــة واحــرام إجــراءات الربوتوكــول الصحــي 
داخــل املؤسســات الربويــة.

ماحظاتنسبة االنجازمؤرش التنفيذمؤرش النجاحاسم الربنامج الرمز

PR3.4تــم االســتعداد لهــذه الــدورة غــر ان اإلجــراءات املتخــذة حالــت دون %604675 شابتدريب 60 شاب يف الوسط الربوي

تنفيــذ الــدورة حضوريــا لذلــك يف انتظــار اســتقرار الوضــع الوبــايئ تــم 

تنفيذهــا افراضيــا.

PR3.5ــة، %9620 تظاهرةحمات توعوية باملؤسسات الربوية ــار املؤسســات الربوي ــن الختي ــع املنســقن الجهوي ــم التنســيق م ت

ــايئ  ــذ الحمــات حســب اســتقرار الوضــع الوب وجــاري التنســيق لتنفي

بالبــاد.

PR3.6تم تنفيذ هذا الربنامج%113100 تظاهرة72 تظاهرةاليوم العاملي لغسل اليدين

PR3.9 إعــداد تقاريــر للحمــات باملؤسســات

الربويــة

ــات %00تقرير / جهة ــات باملؤسس ــذ الحم ــدم تنفي ــار ع ــر باعتب ــداد التقاري ــم اع مل يت

ــة الربوي

بخصوص هذا الهدف :

1/ تم توعية قرابة 3900 تلميذ باملؤسسات الربوية، حيث تم التأكيد ان ال يتجاوز عدد التلميذ بكل تظاهرة 20 تلميذ وذلك احراما إلجراءات الربتوكول الصحي.

2/ مــن خــال مواقــع التواصــل االجتاعــي )صفحــة املــرشوع( وخــال الفــرة املمتــدة مــن 11-10-2020 إىل غايــة 19-11-2020 والتــي تــم تنفيــذ خالهــا ورشــات االحتفــال باليــوم 

العاملــي لغســل اليديــن أي قرابــة 39 يــوم، بلــغ عــدد مشــاهدات حمــات التوعيــة التــي نفذهــا املــرشوع قرابــة 132951 متابــع.

3/ مــن خــال وســائل االعــام املرئيــة، الســمعية والبرصيــة، حيــث متــت تغطيــة هــذه الحملــة مبختلــف برامــج لديهــا نســب مشــاهدة محرمــة، والتــي تضمــن الوصــول اىل عــدد 

مهــم مــن املواطنــن لتوعيتهــم بأهميــة غســل اليديــن كأحــد العــادات والقواعــد الصحيــة الســليمة للحــد مــن انتشــار الفــروس.
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الهدف الثالث : التشبيك مع 50 جمعية و30 شخصية مؤثرة وطنيا وجهويا لدعم برامج املرشوع.

ماحظاتنسبة االنجازمؤرش التنفيذمؤرش النجاحاسم الربنامج الرمز

PR4.1ــرة مــع املنســقن، يف انتظــار التســجيل %24020 شخصية مؤثرةاستقطاب 24 شخصية مؤثرة ــد الشــخصيات املؤث ــم تحدي ت

معهــم.

PR4.2 برامــج يف  الجمعيــات  مــع  التشــبيك 

لقافلــة ا

تــم تحديــد الجمعيــات مــع املنســقن التــي ستشــارك يف تأثيــث %020جمعية / تظاهرة

أنشــطة القافلــة.

PR4.3 للحمــات االشــهارية  املحامــل  اعــداد 

ملجتمعيــة ا

جاري تصميم املحامل لهذه الحمات املجتمعية0%------

.U-report الهدف الرابع : تدريب 3.000 طفل مؤثر، للمساهمة يف الحد من انتشار فروس كورونا املستجد »كوفيد19-« عرب منصة

ماحظاتنسبة االنجازمؤرش التنفيذمؤرش النجاحاسم الربنامج الرمز

PR5.1U-report تدريب 40 شاب عرب منصةU-reporter 40تــم االســتعداد لهــذه الــدورة غــر ان اإلجــراءات املتخــذة حالــت دون %4075 مشارك

تنفيــذ الــدورة حضوريــا لذلــك يف انتظــار اســتقرار الوضــع الوبــايئ تــم 

تنفيذهــا افراضيــا.

PR5.2 للتســويق اشــهارية  محامــل  اعــداد 

للمنصــة

تم تصميم املحامل ونحن بصدد التنسيق والطباعة50%------

PR5.3ــاري %24025 تظاهرةتنفيذ تظاهرات للتعريف باملنصة ــاركن، وج ــار املش ــن الختي ــقن الجهوي ــع املنس ــيق م ــم التنس ت

التنســيق لتنفيــذ التظاهــرات حســب اســتقرار الوضــع الوبــايئ بالبــاد.

PR5.4 ــرب ــو ع ــور والفيدي ــابقة للص ــداد مس اع

ــة املنص

جاي اعداد املسابقة ورشوطها10%------



التقرير المرحليالكشافة التونسية

22

Les Scouts TunisiensRapport intermédiaire

Annexes
حــق لمال ا
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املحلق عدد 01 : إحصائيات التدخل يف املؤسسات الربوية يف برنامج االحتفال باليوم العاملي لغسل اليدين

عدد املدارس عدد رياض االطفالالجهة

االبتدائية

عدد املدارس 

االعدادية

عدد ساعات العملعدد املتطوعنعدد املستفيدينمؤسسات أخرى

020102001502575بن عروس

01010100902781تونس

0204010218054162منوبة

000401001953399أريانة

020302001692163بنزرت

00030000601545جندوبة

02010100801854سليانة

00030000600927الكاف

01010100601236باجة

01010100601030زغوان

0306010053156168نابل

010201001532163سوسة

0102010114242126القروان

01010100601236سيدي بوزيد

0304020152740120صفاقس

01010100540927املنستر

010101004353296املهدية

010000002039القرصين

0102010317647141قفصة

020101001352369قبيل

01010200682266توزر

01010100601236قابس

0304010036050150مدنن

01010100602369تطاوين
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املحلق عدد 02 : إحصائيات الدورات التدريبية الجهوية

عدد ساعات العملم. املتدخلنمشاركة الشباب االناثمشاركة الشباب ذكورعدد املستفيدينالجهة

1511040204بن عروس

1512030204تونس

1411020204منوبة

1310030204أريانة

1511040204بنزرت

00000جندوبة

1310030204سليانة

1410040204الكاف

00000باجة

1310030204زغوان

1912070204نابل

1310030204سوسة

1511040204القروان

00000سيدي بوزيد

1210020204صفاقس

1209030204املنستر

1912070204املهدية

00000القرصين

1512030204قفصة

1912070204قبيل

1410040204توزر

00000قابس

1510050204مدنن

1511040204تطاوين
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U-Reporter املحلق عدد 03 : جدول توزيع وحضور املشاركن بالدورات التدريبية االفراضية للسفراء و

جلسة تقنيات االتصال والتواصل جلسة U-Reportجلسة -كوفيد 19الجهة االسم واللقبع/ر

مع الجاهر

عدد حضوره)ا( 

بالجلسات

0011جهة اريانةادم عمران1

1113جهة اريانةشياء املاجري2

1113جهة اريانةرنيم الساحيل3

1113جهة اريانةرؤى السويح4

1113جهة اريانةوجدان بن مهرة5

0011جهة القروانراقية صفاقي6

0011جهة القروانزياد كريم7

0112 جهة القرواناريج امليغري8

2 110جهة القروانمحمود مالك9

012 1جهة القروانياسن املنصوري10

1113جهة الكافمحمد عزيز قامرة11

1113جهة الكافميساء الطويل12

1113جهة الكافمؤنس خرويب13

1113جهة الكافمحمد عزيز شارين14

1113جهة الكافمحمد نزار ماجري15

1012جهة املنسترقاسم مروان حدادة16

1012جهة املنستراحمد يعقوب17

1012جهة املنستريوسف نويرة18

1012جهة املنسترهاين الزراد19

1113جهة املنستراية سايس20

011 جهة املهديةزينب صفر21

1001جهة املهديةتسنيم املراق22

1001جهة باجةمكلة بوعيل23

1012جهة باجةنهروان وشتايت24



التقرير المرحليالكشافة التونسية

26

Les Scouts TunisiensRapport intermédiaire

1102جهة باجةأمن املاكني25

1102جهة بن عروسانس بوزيان26

1102جهة بن عروسياسن ابراهيم27

12 10جهة بن عروسمحمد عزيز بن الخوجة28

2 110جهة بن عروسدعاء موالي29

1113جهة بن عروسضياء بوعيل30

012 1جهة بنزرتجارس البصري31

1113جهة بنزرتانفال الزغواين32

1113جهة بنزرتاماين بن حجرية33

1113جهة بنزرتمحمد أمن السعيداين34

1113جهة بنزرتإسام القصر35

0112جهة تطاويننور بن حامد36

0112جهة تطاوينغفران الغرايب37

1113جهة تطاويناسام الغرايب38

12 10جهة توزرنادر الصحراوي39

2 110جهة توزرمحمد رائف البخري40

12 10جهة توزرمعاذ الجميل41

1113جهة توزراساء الحفوظي42

12 10جهة تونسوائل الرياحي43

2 11جهة تونسمريم عوييش44

012 1جهة تونسآية البجاوي45

1113جهة تونسأنس العكروت46

1 100جهة جندوبةنور الهدي السلطاين47

011 جهة جندوبةمحمد أمن معرويف48

1102جهة جندوبةاسامة صكوحي49

001 1جهة سليانةرانية املاني50

1102جهة سليانةاميمة التري51

1102جهة سليانةسندة مذكور52
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0011 جهة سوسةاالء مربوك53

1012جهة سوسةنور الهدى الدهمول54

0112جهة سوسةأيوب بن حسن55

0112جهة سوسةآدم بن عربية56

1113جهة سوسةياسن الڨندوز57

12 10جهة سيدي بوزيدغادة عايف58

1113جهة سيدي بوزيدرضوان خشيمي59

1113جهة سيدي بوزيدمرام خليفي60

1113جهة سيدي بوزيدمحمد نور بياوي61

1113جهة صفاقسهبة الله كريد62

1113جهة صفاقسخرالدين بن نرص63

1113جهة صفاقسعمر عبد الناظر64

1113جهة صفاقسآية الجريبي65

1113جهة صفاقسأمرة دمق66

1001جهة قبيلفداء بن محمد67

1113جهة قبيلنورس عارة68

1113جهة قبيلغفران بن خليفة69

11 00جهة قفصةقيص بوسته70

0112جهة قفصةنور الحمروين71

0112جهة قفصةمهاب صادح72

0112جهة قفصةأشواق صغايرية73

1113جهة مدننإرشاق الداميي74

1113جهة مدننأنس زروق75

1113جهة مدننسيف الدين البكوش76

0011جهة منوبةاشواق رمضان 77

0011جهة منوبةغفران الجايص78

0112جهة منوبةأدم بوزيان79

0112جهة منوبةريان السبيك80
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1001جهة نابلمحمد ريان بن صالح81

1001جهة نابلهيبة الله الحجري82

0112 جهة نابلمين بوزيد83

1113جهة نابليقن بوزيد84

0101زغوانادم قراوة85

0101زغوانامان الله مطار86

0112زغواننورس بن خليفة87
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امللحق عدد 04 : إحصائيات الحمات املجتمعية يف برنامج 60 ثانية بش تسمعني موش برشا عى حياتك

عدد الفضاءات الجهة

التجارية

عدد ساعات العملعدد املتطوعنعدد املستفيدينمناطق أخرىعدد االحياء عدد محطات النقل

04030903452095475بن عروس

01010003300035175تونس

02010401380045225منوبة

03020101320032160أريانة

03010202370036180بنزرت

0000010015000840جندوبة

0101010012001575سليانة

01030503320092460الكاف

000001006001575باجة

00000300270020100زغوان

03020402360066330نابل

01010402500055275سوسة

05070415435069345القروان

01050203330055275سيدي بوزيد

070502135000103515صفاقس

0205010145001575املنستر

010201016001575املهدية

020001006001575القرصين

111111115000101505قفصة

01010103240034170قبيل

02020102340050250توزر

030000006001575قابس

03020201380046230مدنن

04050003225030150تطاوين
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الكشافة التونسية

القيادة العامة

العنوان : شارع يوغرطة 1002 تونس البلفيدير

الهاتف :  501 790 71 216 00

الفاكس : 206 792 71 216 00

contact.scoutstunisiens.org : الربيد األلكرتوين

www.scouts.tn : موقع الواب


