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املوضوع : االحتفال بشهر األمراض النادرة.املوضوع : االحتفال بشهر األمراض النادرة.

تحية كشفية،

تنظم الكشافة التونسية بالتعاون مع جمعية شارل نيكول للتطور والتجديد الطبي ومدينة العلوم شهر األمراض النادرة والتي يعاين 
منها أكرث 600 ألف مواطن تونيس يف ظل غياب الرعاية الصحية ونقص الوعي لدى عموم الناس بهذه النوعية من األمراض وتأثريها 

الكبري عىل حياتهم.

ماهــي األمــراض النــادرة؟ : ماهــي األمــراض النــادرة؟ : يعــرف املــرض النــادر بذلــك الــذي يصيــب 1 مــن 2000 شـــــخـــــــص. تصـــــــيب األمـــــــراض الــــــــنادرة حــــــالـــــــيا 
بيـــــــــــــــــــن 3.5 %  و 5.9 % مــن  ســكان  العالــم. مــع  العلــم  أن  70 % مــن  األمــراض  الوراثيــة  النــادرة تبــدأ  فــي مرحلــة الطفولــة. 

مــن تســتهدف الحملــة؟ : مــن تســتهدف الحملــة؟ : تســتهدف  الحملــة  عامــة  النــاس  وهــي تهــدف  بالخصــوص إلــى  زيــادة  الوعــي   لــدى  صانعــي السياســات  
والقرار على املســتوى الوطني والســلطات الصحية واألطباء والباحثين  والصناعيين  واملتخصصين  في الرعاية  الصحية وأي 

شــخص لديه  اهتمام  حقيقي باألمراض النادرة.

متى تنظم هذه الحملة؟ : متى تنظم هذه الحملة؟ : من 30 جانفي إلى 28 فيفري 2022

مراحل انجاز الحملة : مراحل انجاز الحملة : 
2022 : لقــاء عــن بعــد يجمــع أطبــاء ومر�ضــى ومختصيــن نفســيين يبــث عبــر الصفحــة الرســمية للكشــافة  - يــوم 30 جانفــي 

التونســية ويفتــح فيــه التفاعــل مــع املواطنيــن حــول األمــراض النــادرة.
- يــوم 1 فيفــري 2022 : انطــالق الحملــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي للكشــافة التونســية والشــركاء وتعليــق الالفتــات فــي 

كل الجهــات فــي األماكــن الرئيســية واملستشــفيات.
- خــالل شــهر فيفــري 2022 : ظهــور اعالمــي مكثــف فــي االذاعــات والتلفــزات والصحــف للتعريــف باألمــراض النــادرة وبرمجــة 

لقــاءات مــع املســؤولين فــي الدولــة وتنظيــم حمــالت توعويــة فــي املعتمديــات والجهــات تنظمهــا هيــاكل الكشــافة التونســية.
- يوم 27 فيفري 2022 : جولة بالدراجات تنطلق من مقرات الجهة نحو املستشفيات املحلية والجهوية. 

- االختتام يوم 28 فيفري 2022 : تظاهرة تنشيطية كبرى بمدينة العلوم أو بحديقة البساج حسب ما يسمح الوضع الصحي 
بتونــس وإضــاءة الســاعة فــي ســاحة 14 جانفــي بشــارع الحبيــب بورقيبــة بتونــس العاصمــة وبمختلــف الواليــات بألــوان األمــراض 

النادرة.

املرغوب من كافة الهياكل الكشفية تنظيم أنشطة وتظاهرات والعمل عىل نرش مختلف املحامل االعالمية والفيديوهات عرب مختلف 
https://scouts.tn/events/ : التايل  الرابط  الواب عىل  املحامل عرب موقع  التواصل االجتامعي، وميكنكم تحميل مختلف  منصات 

/celebration-du-mois-des-maladies-rare

والله ويل التوفيق 

والسالم          
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