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العام القائد كلمة

و أبنائي، بناتي
إمتناني عن لكم أعرب أن أريد
والتشجيع بالتحية لكم متوّجها
تضحيات من تبذلونه  ِّـا  والشكر 
للرسالة خدمة جليلة أعمال و جسام
محّملة بعهدتكم  اِّـنوطة  النبيلة
التي النبيلة واِّـثل السامية باِّـبادئ
والتكاتف التحابب كنف َّـ تؤدونها
خدمة و الذات  نكران و والتطوع 

الغري.
هذه بداية َّـ تونس شهدت لقد 
لشباب حققت شبابية ثورة السنة
الكرامة و الحرية مواطنيها و تونس
لتحتل الكشفية  منظمتنا  مكنت  و
اِّـجتمع اِّـدني مكونات ضمن موقعها
بكل الرتبوي بدورها تقوم حتى 

استقاللية.
و أبنائي، بناتي

ممدودة عهدناها كما الكشاف يد إن
وغرس الخري إُّـ تسعى بالنبل
باستمرار تعمل و اإلنسانية القيم
األهداف هذه تحقيق أجل من
بلسم الدوام فالكشاف على النبيلة،
رمز و الحزين  ابتسامة و الجروح 
مكان كل َّـ الخري لزرع ينضب ال
هــدفه و االســتعداد ذلك َّـ  شعاره 
هذه كل لتحقيق العون، و تــقديــم
على اِّـمنهج، السلوك من األنواع
الكشفية الوحدة يعطي أن القائد
الخلية باعتبارها الرتبوي بعدها
البناء َّـ الصلبة والنواة األساسيـّة
هياكل كافة برهنت قد و الكشفي.
اِّـبادرة شهر َّـ التونسية الكشافة 
اِّـبادىء بهذه اقتناعها عن الكشفية
َّـ التضامنية الحمالت َّـ ساهمت و
العديد من و  الذهيبة و  رأس جدير

الحبيبة. تونسنا األماكن َّـ
أن إال يسعني ال فإنه  الختام وَّـ
العمل منكم طالبا أيديكم على أشّد
برامـــجــكم لتـــحـــقــيق واالجتـــهاد
التقييم الناجع توّخي خططكم مع و
نجاح على  حفاظا اِّـحطات كل َّـ
نأمل التي القادمة الكشفية اِّـواسم
بقيم حبلى كسابقاتها تكون أن

والتآزر. والتحابب الخري
فيه ِّـا ثبت مسعانا خطانا و اهللا سدد
منيعا يبقى حتى العزيز وطننا خري
الكشفية اهللا حركتنا وفق و الدهر أبد

والعباد. البالد خري فيه ِّـا

القائد
اهللا فتح علي

ستفتح التونسية الكشافة
كافة مع جديدة صفحة

القيادات الكشفية
4 صفحة

القائد
الزريبي أكرم

في مقر القيادة  وجودي
التونسية للكشافة العامة

يتحقق حلم هو
4 صفحة

صورة ... الكشفي اإلعالم
لرؤية أشمل أكمل ...

اِّـباركة الثورة بعد «الكشفية» تصدر
شكل َّـ تونس شباب قادها التي 
مواصلة رسالتها يساهم َّـ بما جديد
من الطالئعي بدورها القيام و النبيلة

متميز. كشفي إعالم أجل
عديد اِّـنقضية  الفرتة شهدت لقد و
التظاهرات و  الندوات و  اللقاءات
محليا الجمعية  هياكل ِّـختلف 
للنهج تدعيما وطنيا و جهويا و
التونســي للشعـــب  التضامــني 
الثورة. قيم و  مبادىء مع  تفاعله و
لكافة شاملة تغطية العدد هذا َّـ و
اِّـحلي الصعيد على اِّـنجزة األنشطة

الوطني. و الجهوي و
أتوجه أن  يسعدني اِّـناسبة بهذه و
للقائد التقدير و الشكر بجزيل
عن اِّـسؤول زارعي فوزي الدكتور
تحرير رئيس و اإلعالم و النشر
الفرتة خالل «الكشفية» مجلة
قدمها التي اِّـجهودات على اِّـنقضية
النهوض باإلعالم الكشفي سبيل َّـ

دعمه. و
يتطلب اِّـسار هذا أن شك ال و
مضى دعما من أي وقت أكثر اليوم 
اإلعالم دور  يتوقف  ال حيث كبريا،
التعريف الخرب و نشر على الكشفي
أكرب يتعلق عمال منا يقتضي بل به،
ذلك و الكشفية  صورة بتحسني 
طويلة إعالمية اسرتاتيجية بوضع 
صورتها دعم ِّـنظمتنا تضمن  اِّـدى
فئات لكافة  أنشطتها  إبراز  حسن  و

التونسي. اِّـجتمع
َّـ دعم موقعنا من نسهم أن نرجو
إلعالمنا تحققت  التي اِّـكاسب 
تدعــيــمـها على العمل و الكشفي

كافة الهياكل  مع و تطويرها بالتعاون
َّـ اإلختصاص و الخربة ذوي مع و
تبقى و اإلعالم. و  التسويق مجال
لدعم ِّـوعدها وفية «الكشفية»
أسرة و  الجهات، و  األقسام أنشطة
مالحــظاتكـــم انتظار الـــتحـــرير َّـ

اسهاماتكم. إقرتاحاتكم و و
عملكم اهللا فسريى اعملوا قل «و
اهللا صدق اِّـؤمنون»  و رسوله و

العظيم.
    رئيس التحرير

ظافر التميمي القائد  

تنظيم  في يشاركون كشفي 500 قائد من أكثر
الجمهورية جهات بمختلف الباكالوريا امتحانات
                                                                        صفحة 6

جهوية أنشطة
: متنوعة

ثورة منذ الجهات مختلف شهدت
األنشطة  من العديد جانفي 14
األنشطة منها خاصة و اِّـتنوعة
واليات كافة مست التضامنية
مختلف سعت كما  الجمهورية، 
الطبيعي النسق استعادة األفواج إُّـ
األفواج مؤتمرات  بتنظيم لنشاطها 

اِّـحلية... الهياكل لتجديد



السبت يوم الرتبيـــة فوج مع بالتعاون التونـــسية للكشافة تونس جهة نظمت
قيم اِّـواطنة أشرف  و الشباب حوار حول منرب العامة القيادة بمقر 7 ماي 2011

الحكومة. باسم الرسمي و الناطق الرتبية وزير البكوش الطيب السيد عليه
أوجه بالخصوص فيها تناول مداخلة تقديم العشي األسعد القائد توُّـ قد و
الفئة حيث من الرتبية وزارة و التونسية الكشافة منظمة عمل بني التشابه

تربية نحو اتــجاهها و الرتبوية للعملية رؤيتها الشمولية هي خاصة يميز اِّـنظمة أن ما الرتبوية و اِّـناهج و الكشفية اِّـناهج بني التكامل و العمرية
على الكشفية الرتبية أهمية أبرز القرار.و و صياغة اقرتاح َّـ اِّـشاركة و االنتخابية العمليات على التدرب و اِّـواطنة على ممارسة الشاب و الطـــفل
التـــطوع و التسامح تقوية قيم َّـ َّـ خدمـــته و الرغبة الوطن و حب من الكشافـــني َّـ ترّسخه الرتبوية بما الربامج اِّـناهج و خالل من اِّـواطنة
نهائية بصورة تقطع حقيقّية الستقاللية يؤّسس وطني أو عقد الشبابية تكّون أرضية ِّـيثاق الثورة هذه أن بني و االجتماعي. التكافل و التعاون و
اِّـرحلة التاريخــية التي التونســـية الكشافة تواكب أن على ضرورة و أّكد التونسية. للكشافة أفضل مستقبال يؤمن مما سياسي تّيار كل مع
الكشفية القيادات مشاركة خالل من و الشأن العام ايجابية َّـ مشاركة و لها حـــماية و ِّـبادىء الثورة تجســيما فعالياتها بمختلف البالد تعيشها

مستقلة. كمنظمة بعهدتها و القيام بالدور اِّـناط اِّـقبل االنتخابي اِّـوعد َّـ
بأنها تتميز التي كلمته الكشفّية َّـ الرتبية وزير البكوش الطيب السيد تناول و
و تضم نشأتها عاِّـية منذ فلسفة إُّـ تصور و تنتمي وهي عاِّـي بعد ذو نشاط
الوطنية األنشطة أنبل من الكشفي هو النشاط و أن العاِّـي الوطني و البعدين
تطوعي هو و نفعي غري فهو معانيها، أخلص َّـ برتبية على اِّـواطنة يتميز ألنه
رسالـــة عامة و إقتناع بمصلحة ضمن وقت و و فكر جهـــد تضحية من فيه و
ما رغم السياسية األحزاب عن مستقلة الكشفية اِّـنظمة من يجـــعل نبيلة مما
يعترب ما وهو اِّـنظمات من غريها و الكشافة الهيمنة على محاوالت من حصل

للحكم. االسرتاتيجية األخطاء من
بحكم االقرتاع مكاتب  َّـ تتواجد أن  الكشفية اِّـنظمة  بإمكان  أنه أوضح كما
بالقائمات كشف الخروقات و التالعب َّـ الكشاف دور يكون و اِّـنظمة استقاللية
نزيهة، شفافة و و حرة طيلة نصف قرن انتخابات البالد تعرف فيه وقت لم َّـ
نزيهة. و انتخابات حرة تحقيق َّـ كبري التونسي أمل للمجتمع أعطت الثورة و
النطاق واسعة إعالمية إمكانيات الكشفية الحركة تعطى أن ضرورة على أكد و

عاِّـية. مستويات إُّـ الجمعياتي بالنسيج االرتقاء َّـ تساهم حتى
تسيري ســـيتوُّـ الذي التأسيسي النتخابات اِّـجلس اإلعداد و اِّــــطالب من األدنى الحد تحاول تحقيق التي اِّـؤقتة دور الحكومة تناول كما
اِّـسؤولية و اِّـواطنة روح منطلق من و السلطات، بني الفصل بإقرار مستقرة سياسية حياة لتونس اِّـقبل، الذي سيضمن الدستور البالد و وضع

أهداف الثورة. تحقيق َّـ اِّـساهمة َّـ دور و لها األحزاب سياسة عن خارج سياسي دور الكشفية للحركة أن أكد الوطنية
نقاط إُّـ بالخصوص متعرضني  اِّـواطنة مفهوم بالنقاش الحاضرون تناول و
هذه دعم سبل حول و وزارة الرتبية و بني منظمة الكشافة التونسية التالقي
عن معربين التونسية الكشافة لنشاط الحكومة دعم ضرورة أبرزوا كما العالقة.
بناء تونس اِّـساهمة َّـ الثورة و أهداف لتحقيق اِّـضي قدما إُّـ الراسخ عزمهم

الغد.
عن ختام الـــندوة َّـ التونسية للكـــشافة العام القائد اهللا فتح علي القائد أبرز و
على استقاللية مؤكدا القيمة مداخــلته على الوزير للسيد امتنانه و  شـــكره
اِّـساهمة َّـ االنتخابات الديمقراطي و اِّـسار لدعم الدائم استعدادها اِّـنـــظمة و

اِّـقبلة.
الكـــشافة منظمة بني  شراكة  اتفاقـــية إمـــضاء تم  الندوة هامش  على و
الكشفي َّـ اِّـؤسسات تدعيم النشاط َّـ سيساهم مما الرتبية وزارة التونسية و

الرتبوية.

ضيافة في التربية وزير السيد
التونسية الكشافة

قيم المواطنة» و «الشباب حوار : منبر
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لسان الحركة الكشفية التونسية 
النشاط الوطني

التونسية للكشافة العامة القيادة بيان

الكشافني، إخواني
األّبــي تونس شـــباب قادها و فجـــّرها تاريخّية شعبــّية ثورة عشــنا لقد
بالنظام أطاحت حساسّياته، التونــسي بكــل فئاته و الشعب فيها شارك و

االستبدادي.
حب إُّـ تدعو التي الرتبوّية أهدافها الكشفّية و الحركة مبادىء من انطالقا و
و بناتنا أبناؤنا انخرط مكتسباته، فقد الحفاظ على و عنه و الدفاع الوطن
كبت و القمع نظام على القضاء َّـ اِّـساهمة َّـ الجهات و األعمار من كل

الحريات.
: إُّـ يدعونا التاريخي اإلنجاز هذا إن

أجل  من دفعوا حياتهم الذين شهدائنا أرواح على بكل خشوع الرتّحم - 1
تونس.

الشعب  إرادة قّوة تؤكد جليلة تضحيات قدموا الذين بكل االعتزاز - 2
التونسي.

و اِّـساهمة  تلقائّية للتظاهر بكل هّبوا الذين الكّشافني لكل إكبار تحّية - 3
للنجدة الســـخي اِّـجهود و األرواح، و اِّـكتسبات لحماية الشعّبية الّلجان َّـ

اِّـتضررة. اِّـؤّسسات و اإلعمار َّـ األحياء إعادة و
من  14 جانفي 2011 يضاعف يوم و كرامة حرّية من حققه شعبنا ما إن
للجميع، مفتوحة سياسّية، ال مستقّلة، تربوّية، وطنّية، كمنّظمة مسؤوّلياتنا

اإلنسانّية. القيم أفضل و ترّسخ عالم أجل من تناضل
بالدنا مكتسبات على اِّـحافـــظة َّـ اِّـجــــهود مواصلة إُّـ اليوم مدعوون إننا
العـــدل يصون أفـــضل مجتمع إلرساء التاريخـــّية مـــسؤولياتنا تحمل إُّـ و

الحّريات. و الحقوق يحرتم و
األخرية، اجتمعت األسابيع َّـ عرفها وطننا التغّيرات الجذرّية التي على بناءا و

23 جانفي  األحد يوم استثنائّية جلسة َّـ التونسّية للكّشافة العامة القيادة
: إُّـ و دعت اِّـركزي بالنادي 2011

مكّونات  من باعتبارها منظمة الكّشافة التونسّية استقاللّية التأكيد على - 1
فكري. أو بأي تّيار سياسي عدم ارتباطها اِّـجتمع اِّـدني و

الشباب. ِّـنّظمات التونسي االّتحاد عن انسالخنا من - اإلعالن 2
يوم  استثنائّية دورة َّـ التونسّية للكّشافة األعلى عقد اِّـجلس إُّـ الدعوة - 3
تعديال للمسار  رؤى وضع و الحرّية مناخ حوار َّـ إلرساء 30 جانفي 2011

استقالليتها. و الجمعّية وحدة يؤّمن الذي
عصرية  حّرة دولة بناء َّـ اإلسهام الفاعل قصد تكثيف الجهود إُّـ الدعوة - 4

اِّـواطن. كرامة تضمن
العاِّـّية. و اإلقليمّية العربّية و الكشفّية بكل الهيئات التمّسك بعضويتنا - 5

عاشت تونس

السالم و                    
             القائد العام

                علي فتح اهللا

3

العصافير قسم
توزر و القريوان و مدنني جهات من بكل مفوضيات مع بالتعاون نظم القسم
تنظيم َّـ بالخصوص تمثلت االجتماعي البعد ذات األنشطة  من جملة

العينية. اِّـساعدات تجميع و نظافة حمالت

األشبال قسم
: األجيال حوار

 2011 أفريل   16 و   9 يومي األشبال قسم نظم
«رؤية شعار تحت األجيال حوار قابس و بتونس 

من   150 من أكثر بمشاركة جديدة» بروح عصرية
االشكاليات العديد من النقاش و تناول الجهات كافة
األنـــشطة تمويل و بالربامج اِّـتعلقة و الوحدات لقادة
بــقسم األشـــبال تعـــلقهم القادة أبرز التدريب، كما و

اِّـباركة،  ثورة الشباب بعد تطوير أنشطته َّـ رغبتهم و
بالنقاش القادة تناولها التي من االفكار العديد نهائي ضم تقرير إصدار تم و

القسم. مستقبل ترسم والتي

الكشافة قسم
: الحوار منابر

من أريانة بكل حوارية لقاءات عدة قسم الكشافة نظم
الوحدات قادة فيها شارك عروس بن و صفاقس و
كانت و القسم قيادات من مجموعات و ومساعديهم
هامة توصيات عنها  صدرت متميزة اللقاءات  هذه
الضرورية بمنظمتنا القيام باإلصالحات على تساعد

القادمة. الفرتة خالل الكشفية
: القسم مسابقة

"الكشفّية  شعار 2011 تحت للفرق الوطنية اِّـسابقة تنظيم القسم ينظم
خالل من الفرقة الصيفي النشاط دعم : عناصرها أهم من ببساطة"،
الغـابـــّية التخـــييم بمراكز الــخاصة اِّـخيــــمات تنـــظـــيم  على التشجيع
القسم. عن الصادرة اآلليات مختلف و الرتبوي للمنهاج  األمثل  للتطبيق و
على و تحفيزها للفرق الفني االرتقاء باِّـستوى ِّـزيد النشاط هذا يهدف كما
تنظم و هذا، القسم. هياكل جميع بني الصلة توطيد و اإلبداع  و  االبتكار

03 إلــى 12 جويلية 2011  من الصيفي للنشاط األوُّـ الدورة خالل اِّـسابقة
السدرية. بربج التخييم للتدريب و باِّـركز الدولي

الجوالة قسم
: األخوة قوافل

نحو واجباته أداء الكشاف مبادئ من بأن الجوالة قسم قيادة من إيمانا
«قوافل القسم  نظم يحتاجها، ومن  وجريانه ألهله اإلعانة وبذل اآلخرين

الجوالون  شارك حيث القصرين بوالية 20 فيفري 2011 يوم انطلقت األخوة»،
اِّـساعدات توزيع  جانب إُّـ اِّـنطقة  شباب لفائدة تنشيطي برنامج َّـ

الدوري لقادة الجهات االجتماع على يشرف العام القائد
الجــــهات  لقادة الدوري اإلجتماع اِّـركزي على بالنادي 30 أفريل 2011 السبت يوم مساء العام القائد أشرف
األنشطة َّـ اِّـشاركة السيما األنشطة اِّـاضية تقييم الجهات قادة اإلخوة توُّـ و العامة. أعضاء القيادة بحضور
مــــــؤتمرات عقد على االتفاق تم كما األفواج مؤتمرات سري تقييم و تطاوين، و مدنني جهتي التضامنية َّـ

الجهات.
األقـسام قادة توُّـ و األمور األمنية. و اِّـشاركني و اِّـراكز حيث من الصيفي النشاط ملف الحضور تناول كما

اِّـستقبلية. الربامج و األنشطة تقديم و إنجازه بأهم ما تم للتعريف مداخالتهم اللجان تقديم و الفنية
لينطــلــــق الجهات قادة كافـة على الكشافة التونسية ِّـنظمة البصرية الهوية توزيع دليل باِّـناسبة تم قد و

رسمية. بصفة بها العمل
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تتحقق ... بادرة : األخوة لقاء

النشاط الوطني

َّـ التونسية الكشافة نظمت
«لقاء األخوة الكشــفية» مناســـبتني

11 مارس 2011  الجمعة يوم ذلك و
29 أفريل 2011 بمقر  الجمعة يوم و
التونسية للكشافة العامة القيادة
القيادات من جملة فيه شارك
تونس إقليم من خاصة الكشفية
غادرت أسباب  لعدة التي و الكربى 

زمنية. مدة منذ الكشفي الحقل
مداخلته مفتتح َّـ القائد العام أبرز و
صفحة ستفتح التونسية الكشافة أن
الكشفية القيادات  كافة مع  جديدة
أفراد بني الوئام و الوفاق يعود حتى
اِّـنظمة أن  باعتبار الكشفية العائلة 
مهما الكشافني لجميع هي الكشفية

آراءهم. و انتماتهم كانت

عرفة  بن اِّـنصف محمد بني القائد و
القاء هذا أن األعلى رئيس اِّـجلس
ال أنه أكد  و  الثورة وحي  من  كان
عن منبتة تعيش أن أمة ألي يمكن
الحاضر وليــد  فاِّـستقــبل ماضيها،
اِّـاضي تراكمات وليد هو الحاضر و

سلبياته. و بايجابياته

شمس الدكتور القائد توُّـ ثم
حــول مـــداخلة إلقاء حمودة الدين
تعرض الثورة»، قيم و «الشباب
الثورة أنموذج إُّـ بالخصوص فيها
من فريدة تعترب التي التونسية 
و بدون سلمية ثورة نوعها باعتبارها
بدون و حضاري سلوك بكل و سالح
إُّـ تعرض و النظريات، دغمائية
إُّـ التي قادت االجتماعية الرتسبات
على بالخصوص مركزا الثورة هذه
َّـ متميز دور الكشفية من به مامت
صرح بناء َّـ و االستقاللي النضال 

الجمهورية

4

التونسية الثورة اندالع إثر الوطنية اِّـجهودات  القسم كما دعم اإلنسانية،
اِّـئات بحياة الليبيني من عنف أودى أخوتنا له يتعرض ما إُّـ وبالنظر اِّـباركة،

تطاوين. و مدنني واليتي نحو تضامنية بقوافل اِّـواطنني من

المجتمع تنمية و الشراكة لجنة
: الجدد النضراء اِّـثقفني لفائدة التدريبية الدورة

الديوان الوطني مع وبالتعاون الوطنية ِّـكافحة السيدا الخطة تنفيذ اطار َّـ
والسل السيدا ِّـكافحة العاِّـي الصندوق  و  البشري العمران و لألســرة
لفائدة التكوينية «الدورة والشراكة اِّـجتمع  تنمية لجنة نظمت واِّـالريا،

الشباب  8 و 9 و 10 أفريل 2011 بدار أيام ذلك و الجدد» النظراء اِّـثقفني
25 قائــدة  شارك فيها الوســـط و الشمال لجــهات بالنسبة بحمام سوســـة

57 قائدة.  فيها شارك الجنوب لجهات بالنسبة مطماطة بنزل و قائدا و
الكشفية القيادات إُّـ تأهيل الربنامج يهدف هذا و
الصحي التثقيف  مجال َّـ مهاراتهم لتطوير
توعـــوية للــقـــيام بحلقـــات السيدا و ِّــــكافـــحة
الســـيدا من الوقاية مجال تنشـــــيطية َّـ برامج و
أشـــرف قد و  أندادهم. مع الفـــعال دورهم  ألداء
اِّـختصـــني من نخبة  الدورتيـــن هذيـــــن  على

األطباء. و

اإلعالم و النشر لجنة
: جديد َّـ شكل الواب اطالق موقع

َّـ  التونسية للكشافة الجديد اِّـوقع 2011 أفريل شهر منذ اللجنة أطلقت
اِّـوقع ما سجله أهم من و اِّـنظمة، حجم و مبتكر يتناسب و محتوى شكل
مراكز و الكشفي  اِّـتجر و اإلعالمي اِّـركز و اِّـنتديات : جديدة أفكار من
األخبار مختلف  تنظيم  و األخبار صفحة تشكيل إعادة إُّـ إضافة التخييم
«الفايس على  خاصـــة صفحة  إنشاء تم كما اِّـحلية. و الوطنية و العاِّـية
الكشافة و التعريف بأنشطة اِّـعلومة تدفق «تويرت» ِّـزيد على أخرى «و بوك

مختلف هياكلها. التونسية و
: البصرية بالهوية العمل انطالق

خالل الكشفي، تم الشعار تسجيل للجنة و بعد العامة الخطة اطار تنفيذ َّـ
ِّـنظمة  البصرية  الهوية إصدار  2011 أفريل   30 يوم الجهات قادة  إجتماع
كافة على تحتوي وثيقة عمل البصرية  الهوية تعترب  و التونسية، الكشافة
اِّـخطط هوية تشكل التي  الصورية الرموز الستخدام األساسية القواعد
َّـ التناسق على الحفاظ  هو اِّـيثاق هذا من والغرض ما. ِّـنظمة الهيكلي
ذلك و سمعية أو بصرية أو  ورقية كانت سواءا اِّـنظمة  إصدارات مختلف 
اِّـدير (اِّـصمم، اإلنــتاج َّـ اِّـصـــلحة أصحاب مخــــتلف عن النــــظر بغض

الفني...). 
بطريقة واضحة هوية اِّـنظمة البصرية الحفاظ على هو إعتمادها من والهدف
أو كـــتابة صورة الوثيــقة محتـــوى عــن النــــظر بغض و متـــناغمة سليمة و
من واحدة» «بصورة و واحد» «بصوت التحدث للمنظمة يتسنى بالتالي و
َّـ احرتام التناسق عند بسهولة مصدرها تحديد للمتلقي تسمح كما ناحية،

أخرى. ناحية من التصاميم مختلف
ذكرها : بتوضيح القواعد اآلتية تعنى الهوية البصرية للمنظمة و

بها حماية و نعني االستبعاد منطقة تحديد موقعه، : ألوانه، اِّـنظمة شعار .1
البيضاء الخلفيات َّـ واالختالفات الشعار، حول الفضاء من  األدنى الحد 

واأللوان.
تسمح التي الوثائق َّـ  اِّـستخدمة الخطوط  .2
النصوص، من مختلفة مستويات بخلق لك

الطباعة. َّـ مريحة قراءة وتقديم
البنتون، لون اختيار : اِّـعتمدة األلوان اختيار .3

الواب. ِّـواقع RVB ،للطباعة  CMYK
نوع إلدخال الرسومية العناصر بعض استخدام .4
اِّـائية. مثل العالمات على الوثائق الجمالية من

التوضيحية. والرسوم الصور اختيار مبادئ .5

والعسكري. األمني النظام قيام َّـ
شابها ما رغم الكشفية أن أكد و
القيم من تبقى  خروقات  من
ال تربوية منظمة و الخالدة الشبابية

سياسية.

: القائد الشاذلي باشا
مع مبادئـــنا تماشــينا محافظتنا و إن
تعني الكشفية أهدافنا و برامجنا و
الديمقراطية نلقن باعتبارنا الثورة
و الطليعة. السداسي َّـ الصغر منذ

: السنوسي أحمد القائد
لقد صريح، الكشاف و كشاف، أنا
سنوات منذ للنادي دخول من منعت
َّـ نتخالف تربوية منظمة نحن و
لكن النشاط، نواصل لكننا الرأي
السابقة السنوات َّـ عانيت لألسف

التهميش. اإلقصاء و من
: القائد محمد صالح رديد

الكشافـــة بمــقر بوجـــودي أعـــتز
أرى و الكشفية للحركة بانتمائي و
القيادات من لجملة  التأثر  مظاهر
إقصائها سابقة فرتة َّـ تم التي
بسبب و للكشفية حبهم بسبب

أفكارهم. و آرائهم
: الزريبي أكرم القائد

َّـ مقر بوجودي اليوم حلم َّـ أعيش
التونسية، للكشافة العامة القيادة
منــذ تربيت فيها التي اِّـنظمة  هذه
القـــيم تـــعلـــمت فـــيـــها و صــغري
حلوة، أوقات فيها قضيت و األخالق و
بعض غرية بحكم لألسف لكن
الكشفية مكاسب  على الجمعيات 
النشاط عن إبعادي تم أريانة َّـ
من لها أساس ال بتهم  الكشفي 
أدعو و اللقاء هذا أبارك الصحة،

الكشفي. التضامن الجميع إُّـ
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في للكشافة التونسية األعلى المجلس الئحة
30 جانفي 2011 ليوم استثنائية جلسة

جلسة  َّـ 30 جانفي 2011 األحد يوم اِّـجتمعني األعلى اِّـجلس أعضاء إن
: و الكشافني القيادات كافة ورائهم من و الزهراء استثنائية بضاحية

الكرامة  بالحرية و للمطالبة تونس عاشتها التي الشعبية يباركون الثورة - 1
األبرار. على شهدائها يرتحمون و الديمقراطية و

التي  الجماهري مع جنب إُّـ جنبا يقفون و الشعبية طلبات الثورة يؤيدون - 2
كريمة. حياة إُّـ تتوق

مقتضيات  حسب انتخابية ثانية جلسة و استثنائية أوُّـ جلسة يعقدون - 3
بن اِّـنصف محمد القائد بانتخاب قيادتهم يجددون و األساسي القانون

عاما. قائدا اهللا فتح علي القائد و للمجلس األعلى رئيسا عرفة
إعداد  الرتبوي للمنظمة و اِّـسار لتصحيح عمل لجان بعث إُّـ يدعون - 4
إبعادها اقصاؤها أو التي تم القيادات أمام األبواب و فتح جديد أساسي قانون
مؤتمر لعقد اإلعداد و اِّـنظمة وحدة أجل من فكرية ألسباب  تجميدها أو

الظروف. أحسن َّـ استثنائي
دوما  ستظل مازالت و و التونسية كانت الكشافة  أن منظمة يؤكدون - 5
على تعمل فكري أو سياسي تيار كل عن مستقلة تربوية طنية و منظمة
الشباب الناشئة و نفوس السامية َّـ اِّـبادىء و غرس اِّـواطنة قيم ترسيخ

أجل الغد األفضل. من
جليلة  أعمال من الكشفي شبابنا و  هياكلنا  به قامت ما يباركون -  6
يناشدون و اِّـجتمع مكاسب عن الفاعلة للذود اِّـساهمة و لخدمة اِّـجتمع
على العمل الواجب و نداء تلبية إُّـ محليا و جهويا وطنيا و اِّـنخرطني كل

َّـ اِّـستقبل. ثقة و البناء بكل طمأنينة إعادة َّـ اِّـساهمة
بقطاعي  اِّـرتبطة اإلجراءات اِّـشاورات و كل َّـ اِّـنظمة تشريك إُّـ يدعون - 7

الطفولة و الشباب.

األعلى اِّـجلس رئيس               
محمد اِّـنصف بن عرفة    

يعقد األعلى المجلس
جلسة و استثانية جلسة

عادية

في للكشافة التونسية األعلى المجلس الئحة
3 و 4 أفريل 2011 يومي عادية جلسة

السبت يومي اِّـجتمعني التونسية للكشافة األعلى اِّـجلس أعضاء إن 
الوطني  اِّـؤتمر بعد الثانية العادية دورته َّـ بنابل 2 و 3 أفريل 2011 واألحد
بني للفرتة الفاصلة واِّـالي األدبي التقريرين اطالعهم على بعد و العشرين ،

لجنة  تقرير وعلى َّـ مختلف اِّـجاالت 2010 و 28 فيفري 2011 جويلية غرة
اِّـالية: اِّـراقبة

تثبيت اِّـسار و الثورة أهداف تحقيق إُّـ يرمي اِّـسار الوطني الذي يؤيدون
التأثيث تأسيسي و وطني مجلس بانتخاب اِّـنادي البالد َّـ الديمقراطي

تعددية. سياسية لحياة
َّـ اِّـدني اِّـجتمع مكونات وكل الشبابية كل اِّـنظمات تشريك ينادون بوجوب
النسيج ضمن بدماء الشهداء بنيت التي الجمهورية الثانيـــــــــة مالمح رسم

اِّـصالح الوطنية. عن الدفاع َّـ و العام للبالد َّـ الشأن وذلك اِّـجتمعي
آليات جديدة وضع إُّـ السعي مواصلة و منظمتهم على استقاللية يؤكدون
االيجابية اِّـواطنة ظل َّـ القرار واتخاذ الكشفي العمل المركزية لرتسيخ 

واِّـسؤولة. والفاعلة
الهياكل الرسمية َّـ واالنتظام إُّـ االتحاد وأفرادا قادة الكشافني كل يدعون
ما إُّـ مسؤولية بكل والتصدي الكشفيني والقانون وااللتزام بالوعد للمنظمة
تكوين إُّـ الرامي الرتبوي اِّـسار عن بهم يحيد أو بينهم أن يفرق يمكن

اِّـواطن اِّـسؤول.
أجــيالهم باخــــتــالف القيادات مختـــلف بني اِّـصالحـــة باب يباركون فتح
آلرائهم نظرا بعضــهم على فرضت التي اِّـادية واِّـعــنوية القيود كسر كل و

و مواقفهم .
بما وتطويره الكشفي اِّـسار لتأصيل لجان لتكوين ارتياحهم يسجلون
لتنظيم تعد و للكشافني الجديدة والتطلعات اِّـستحدثة واِّـتطلبات يتماشى

وارتياح. ثقة بكل اِّـحطات الكشفية اِّـقبلة
مبادرات من الجمهورية أنحاء كل  َّـ الكشافون به قام بما  يعتــــــــــزون
لنداء خدمات إنسانية تضامنية مكثفة استجابة تطوعية جليلة و أعمال و
األجانب مع و التونسيني من اِّـحرومة اِّـناطق سكان مع والتضامن الواجب

الشقيق. الليبي القطر من كبرية بأعداد الوافدين
القيادات إدماج  تيّسر و اِّـرونة  تضمن أحكام من إقراره  تّم ما يثمنون
اِّـرحلة َّـ اِّـنظمة ستعيشها التي االنتخابية الكشفية اِّـحطات َّـ للمشاركة

والجهات. انتخابات األفواج انطالقا من القادمة
الكشفي التمويل مجال َّـ اِّـضي قدما على الكشفية الهياكل كافة يشجعون

اِّـادية. اِّـوارد لتنمية اِّـمكنة اآلليات كل َّـ بجدية والبحث
السالم و

األعلى اِّـجلس رئيس               
محمد اِّـنصف بن عرفة    

3 و 4  يومي ذلك و العادية التونسية دورته للكشافة  عقد اِّـجلس األعلى
بن  اِّـنصف محمد القائد برئاسة نابل بمدينة النزل بإحدى 2011 أفريل
بني الفاصلة للفــرتة العامة تقرير القيادة بالخصوص اِّـجلس تداول و عرفة.
حول اإلعالم إُّـ تقرير لجنة استمع 1 جويلية 2010 و 28 فيفري 2011، كما
القوانني بشأن لجنة مقرتح و البصرية الهوية و الكشفي الشعار  تسجيل
للمرحلة االسرتاتيجية للجنة عام مقرتح و الجهات و األفواج مؤتمرات تنظيم

اِّـراقبة اِّـالية. لجنة إُّـ و اِّـقبلة
على أخذ األعلى اِّـجلس أعضاء القادة تداول قد و
و ضرورة اِّـنظمة استقاللية الكلمة للتأكيد على
كما إقصاءها التي تم لجميع القيادات الباب فتح
و الجهات األفواج مؤتمرات إجراء ضرورة على أكد
اِّـجلس أعماله بتكوين اختتم و اآلجال أقرب َّـ

لجان عمل.

 30 األحد يوم التأمت و رئيسه من بدعوة استثنائية دورة األعلى عقد اِّـجلس
الرتيكي  محمد القائد برئاسة بالزهراء. الجليلي علي بمركز 2011 جانفي
قصد ذلك  و اهللا فتح علي العام القائد بحضور و األعلى اِّـجلس رئيس 
بعد تالوة اِّـباركة. و الشعبية الثورة  التونسية من الكشافة وضعية دراسة
األعلى اِّـجلس أعضاء أكد و النقاش باب فتح الشهداء أرواح على الفاتحة
القائد اِّـجلس األعلى و رئيس النتخاب جديدة انتخابات إجراء ضرورة على

التونسية. للكشافة العام
بن اِّـنصف محمد   : القادة من كل األعلى اِّـجلس رئيس  لخطة ترشح
إثر عملية و عبد اِّـنعم الدائمي، و محمود الطريقي و رحومة رشيد و عــرفة
محمد القائد انتخاب األصوات تم فرز و االنتخاب

للمجلس. جديدا رئيسا عرفة بن اِّـنصف
: علي القادة من كـــل عام قائد لخطة قد ترشح و
خــماجة، وســـيم وحــــيد العبــيدي و و اهللا فتح
انتخاب تم األصوات فرز و االنتخاب غثر عملية و
الكشافة ِّـنظمة عاما  قائدا فتح  علي القائد

التونسية.
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التونسية الديوانة و الوطني الجيش
القيام و اجراءات الدخول تبسيط َّـ
تفقد و للوثائق  اِّـراقبة بعمليات
تناوبت و القيادات نشطت الحقائب،
كبـــري تــقديم الخدمات بحب على
وهو َّـ خدمة الغري تفان و و إخالص
من للطفل الكشفية ما تعلمه الرتبية

صغره.
القيام َّـ القيادات الكشفية تعاونت و
الحـــكوميـــة الهياكل مع بـــــعمـــلها
اِّـجتمع مكونات و الدولية اِّـنظمات و

اِّـدني.

لتغطية َّـ اِّـوعد اإلعالم وسائل
... الكشفية األنشطة

تولتالعديدمناِّـؤسساتاإلعالمية
التـــونسية الكــشافة نشاط تغطية
اِّـتوافدة اإلنسانية القوافل مختلف و
قد و  الليبية، التونسية الحدود إُّـ 
جهة قائد  فريعة كمال القائد توُّـ 
اِّـداخالت مختلف تنسيق تطاوين
بالخصوص. اإلذاعية أو التلفيزيونية

الالجئني لكافة اِّـساعدات  بعض
و مع التونسي. بالرتاب حلولهم حال
القيادات تولت  الالجئني عدد تكاثر
وثائق مراقبة عمليات الكشفية
الحقائب و اِّـساعدة عـــلى و السفر
الـــغذائـــية الـــــــوجـــبات تـــــوزيــع
عمليات النظافة.كما الخيام و نصب و
تؤمن حافلة العامة القيادة خصصت
الحدودية اِّـنطقة من الالجئني نقل

الشوشة. مخيم نحو

... بالجملة تضامنية قوافل
من األفواج من العديد نشطت
تنظيم إُّـ الجمهورية مختلف أنحاء
ذلك و إنسانية مساعدات قوافل
و األغطــية الغذائية اِّـواد توفري قصد
ففتحت القيادات األدوية. و اِّـالبس و
اِّـساعدات لتجميع النوادي أبواب
هياكل مختلف و مع األولياء بالتعاون
منظمة خاصة و اِّـدني اِّـجتمع

التونسي. األحمر الهالل
سبيل على نذكر الصدد  هذا َّـ و

جهات مجهودات الحصر ال اِّـثال
قـــفــصة بــنزرت و منوبة و و تونس
سيدي و اِّـــنستري و القـــريوان و
قبـــلي و قابس صــــفاقس و و بوزيد
و منــوبـــة أريانـــــة و أفـــواج تـــوزر و
منزل و البــحري و باردو و الرتبـيــة و
بني و صنـــهاجة و طـــرببة و الـــــنور
كلية و قفصة لبابة و قصر أبي و خيار
بــوعلي األســنان و ســـيدي طــــب

تطول. و تطول القائمة و
 

ليل تطوعية أعمال َّـ قيادات
... نهار

التونسية الكشافة قيادات كانت
الخدمة لتــقديم  اِّـوعد َّـ كعادتها
من ِّـدة أكثر الغري. لخدمة و التطوع
بالتنسيق القيادات توافدت شهرين
من جملة لتوفري مدنني جهة  مع

 12000 من أكثر لفائدة الخدمات
الحفاظ و الوجبات توزيع الجىء،
اِّـساعدة و اِّـخيمات نظافة  على
عناصر دعم  و اِّـخيمات نصب َّـ

الحدود  على التونسية للكشافة متمـيزة مساهمة
الليبية التونسية
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الكشافة التونسية من منظمة ايمانا
الوطني اِّـجهود دعم َّـ بدورها
اِّـساعدات تقديم  و  لإلغاثة
الحدود على لالجئني اإلنسانية 
مختلف نشطت الليبية، التونسية
للمشاركة التونسية الكشافة هياكل

الوطني. هذا اِّـجهود َّـ

َّـ اِّـوعد ... مدنني جهة
الحدودية للمنطقة قربها بحكم
األفواج كافة و مدنني  جهة نشطت
القيادة مع بالتعاون األوُّـ األيام منذ
تم حيث التونسية للكشافة العامة
ما يستوعب كشفي  مخيم  إنجاز

فتح  تم كما الجىء 1000 يقارب
مدنــني َّـ الكشفية األفواج نوادي 
و تقديم الالجــئني اليــواء جربة و

الضرورية. التغذية
على مركزا الجهة قيادة ركزت و
الليبية التونسية الحدود مستوى
الوطـــني الجيــش مع بالتنــســـيق
تقديم يتم التونسية  الديوانة  و

تنظيم  في يشاركون كشفي 500 قائد من أكثر
الجمهورية جهات بمختلف الباكالوريا امتحانات

الكشافة من بمبادرة و الرتبية،  وزارة  و التونسية  الكشافة منظمة بني مؤخرا اِّـربمة الشراكة اتفاقية تفعيل نطاق  َّـ
مع االتفاق تم اضطرابات، التونسية من اِّـدن بعض تشهده ِّـا نظرا الوطنية، االمتحانات َّـ إنجاح للمساهمة التونسية
تواجدهم خالل من الباكالويا امتحانات عملية تنظيم اِّـساهمة َّـ الكشفية القيادات من مجموعة تتوُّـ أن الرتبية وزارة
قد و أحسن الظروف. َّـ االمتحانات الجو اِّـالئم الجراء و توفري أبناءنا حماية َّـ للمساهمة مراكز االمتحانات محيط َّـ
مراكز َّـ أغلب الكشفية القيادات تواجد لضمان متكامال برنامجا الكشفية األفواج مع بالتنسق قيادات الجهات وضعت
اِّــــشروبات و اِّـرطبات تـــوزيع و التالميذ دخول مراقبة و اِّـؤسسات الرتبوية ِّـحيط تفقد بعمليات القادة قام و االمتحانات،
التـــالميذ من الــعديــــد عــــرب قد و التـــالميذ. نفــــوس االرتـــياح َّـ و البهــــــجة من جو َّـ إدخال ساهـــم مما الورود و

التونسية. الكشافة قيادات بذلتها التي للمجهودات ارتياحهم عن الرتبوية اِّـؤسسات مسؤولي و األولـياء و
أواخر َّـ اِّـراقبة دورة خالل الرئيسية و الدورة خالل الحملة هذه الجمهورية كافة أنحاء َّـ الكشفية القيادات و قد واصلت

. 2011 جوان شهر
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شهر متميزة في مساهمة ... الهياكل الكشفية
إلى 20 مارس 2011 20 فيفري من الكشفية المبادرة

اِّـبادرة  «شهر إُّـ 20 مارس 2011 فيفري 20 من الكشافة التونسية نظمت
اِّـجتـــمع هياكل كافة مع اِّـساهمة أساسا إُّـ النشاط يهدف هذا الكشفية».
جمع و بالدم  التربع حمالت  و اإلعمار إعادة و النظافة عمــليات َّـ  اِّـدني
اِّــــشاركة و الجمــهوريـــة أنحاء كافـــة َّـ اِّـعـــوزة العائالت التربعات لفائدة

جدير. رأس منطقة َّـ التطوعية األعمال و قــوافـــل التـــضامـــن َّـ
مختلف  من قائد و كشاف أالف 3000 من أكثر مساهمة الربنامج هذا شهد و
تطوعية بصفة األنشطة بهذه للقيام الكشفية الوحدات و األفواج و الجهات
على الكشفية اِّـنظمة تواجد دعم َّـ اِّـسؤولية مما ساهم من كربى بروح و

الوطنية. الساحة
... األدوية جمع و بالدم للتربع حمالت

الدم لنقل اِّـركز الوطني مع بالتعاون تنمية اِّـجتمع و الشراكة لجنة نظمت
األحمر الهالل فروع بالتعاون مع جميل منزل و بني خيار و أريانة أفواج و
فيها شارك بالدم للتربع حمالت عدة للصحة الجهوية اإلدارات التونسي و

اِّـناطق. من األولياء و اِّـواطنون َّـ العديد القيادات و من العديد
... الهدايا تقديم و اِّـستشفيات زيارة

من مستشفى لكل بزيارة باردو فوج الصنوبر أشبال فرقة و فوج الحدائق قام
الكشافون توُّـ و بباب سعدون، األطفال مستشفى و باِّـرسى الوطني األمن
مواساتهم و للمقيمني رمزية هدايا تقديم  األولياء  و األحباء و القيادات و
هذه القت قد نشاطهم، و لسالف العودة و العاجل الشفاء متمنني لهم معنويا

مع اِّـقيمني. و تفاعال تجاوبا األنشطة
... تهيئة إعادة و نظافة حمالت

األحياء و نظافة لتخليص اِّـدن حمالت األفواج و الجهات من نظمت العديد
حمالت تطوعية تم تنظيم كما اِّـرتاكمة، الفضالت األوساخ و من القرى و
من اِّـتضررة الرتبوية اِّـؤسسات و البلدية اِّـؤسسات طالء و لتنظيف

األخرية. األحداث
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... تضامنية قوافل
اِّـناطق بعديد اِّـناطق من للعديد تضامنية قوافل األفواج العديد من نظمت
تعيشها التي اِّـزرية الوضعية القيادات التعرف على خاللها بالجمهورية تولت
اِّـناطق أهالي و يعيش الكريم العيش ظروف ألبسط وهي تفتقد العائالت
العمل الفالحي صعوبة القاسية و الطبيعة حيث جدا من صعبة اِّـزارة حياة
القوافل اِّـشاركون َّـ توُّـ و اِّـعنية. التدخل السريع للسلطات تستوجب مما
من جملة تقديــــم أولـــياء و  أحباء  و  قيادات  و كشافني من التضامنية
تجهيزات و أدوية و مالبس و و مواد غذائية أغــطية َّـ متمثـــلة اِّـساعدات
عيادات باجراءات قاموا متطوعون أطباء القوافل هذه َّـ شارك كما صحية،
من لألطـــفال بتنشـــيط القيادات قامت كما اِّـواطنني بعض على طبية
اإلنـــشاد و البــراعات و ورشات للرسم لأللــعاب تنـظيـــم و إعــــــداد خالل
األعمال من العديد تنظيم كما تم اِّـشاركون. األطفال استحسنها الحلقات و
البلديات و مراكز الربيد مثل عمومية ومنشآت االبتدائية التطوعية باِّـدارس

مراكز الشرطة. و
التالية : اِّـناطق القوافل التضامنية إُّـ توجهت هذه و

الطبابية. و اِّـباركة و ثابت سيدي مناطق ... أريانة فوج -
جندوبة. والية الدماء غار بمعتمدية جابر عني منطقة فوج منوبة ... -

الكاف. بوالية سالم منزل و منطقتي اِّـحجوبة الجديدة ... اِّـدينة فوج -

والية سوسة. النفيضة مدينة قرى ... األسواق فوج -
والية من  يهبو منطقة  ... سليانة جهة قيادة مع بالتعاون الحدائق  فوج  -

سليانة.
بوزيد. سيدي والية بالرقاب اِّـحلي اِّـستشفى الجامعية ... الخدمات فوج -
عبد منزل و النقل و  عريفة  حي مدرسة و اِّـدينة و جميل منزل أفواج -
من العلي و  أمادن عمادة اِّـناصرية منطقتي ... النوري حسن و الرحمان

بنزرت. والية سجنان معتمدية
جندوبة. والية تالة معتمدية ... شعبان دار فوج -

جندوبة. والية الدماء غار معتمدية الغرة منطقة ... تونس النقل فوج -
و باجة. جندوبة واليتي مطري الغرة و بني منطقتي ... فوج باردو -

سوسة. والية أكودة SOS و قرية الصغرية القلعة ... سوسة حمام فوج -
دعما و الكشافني طرف من مكثفا إقباال األنشطة هذه مختلف شهدت و
تخزيــنها و اإلعانات تجمـــيع َّـ اِّـدني اِّـجتـــمع هياكل األولياء و كبريا من
الذين األطفال و اِّـواطنني نفوس َّـ القبول الرتحاب و وجدت كما و توزيعها،

اِّـبادرة. هذه على أثنوا و زيارتهم تمت
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: الشبابي بالدنمارك َّـ اللقاء اِّـشاركة
عــمـــر بن نـــضال و الكشافة قسم قائد مالزم العبيدي ياسني القادة شارك
الدنماركية نظمتهم الكشافة التي الشبابية َّـ اللقاءات مربوك بن منتصر و
من أكثر بمشاركة تونس صوت شباب و تبليغ التونسية بالثورة للتعريف

هامش هذه اللقاءات معرضا وثائقيا تضمن  نظم الوفد على 1000 شاب، كما
قيل من كبري تفاعل سجل و تونس ثورة تجسد التي الصور العديد من

اِّـشاركني.

 22 العاِّـي الكشفي للمـخيم التــحضريي اللقاء َّـ اِّـشاركة
: بالسويد

أفريل  إُّـ 3  1 الكشافة من قسم قائد مالزم العبيدي ياسني القائد حضر
بالسويد. العاِّـي22 بالجمبوري الخاص الوفود قادة اجتماع 2011

اِّـستـــجدات آخر على االطـــالع حيقث من  للـــــغاية مفـــيدا اللقاء  كان
َّـ التونسية الوفد مشاركة  كيفية و اِّـفصل الربنامج و التنظيم طريقــة  و
ِّـحاولة ثنائية جلسات عدة عقد تم باِّـخيم.كما الورشات بعض تنشيط

العاِّـي. َّـ اِّـخيم الكشفي لضمان مشاركة أكرب إضاَّـ على دعم الحصول

: بالقاهرة العربية الفرعية اللجان ِّـسؤولي التشاوري اللقاء
َّـ للكشافة التونسية األعلى اِّـجلس عضو راوي السد فتحي القائد شارك
ذلك من و القيادات لتنمية العربية الكشفية اللجنة رئيس بصفته هذا اللقاء
الفرعية اللجان وقوانني لوائح مناقشة اللقاء تضمن وقد اُّـ 8 ماي 2011. 5
اسرتاتيجيات واستعراض الجديدة، واالسرتاتيجيات يتمشى  بما وتعديلها
األولويات، بمختلف الخاصة االنجاز مؤشرات وتحديد الكشفية الحركة تنمية
عمل ورشة و بالربازيل، اِّـؤتمر الكشفي العاِّـي توصيات ومناقشة و عرض
من االستفادة  حول عمل ورشة و  العربية، الكشفية  الحركة مائوية حول

الكشفية. الحركة َّـ حول اِّـشورة و ورشة الكشفية الفرعية، اللجان
للثورة مباركتهم عن الرسمي للقاء خارج اإلطار اِّـشاركني أكثر أعرب وقد
َّـ التونسي الشباب لعبه الذي بالدور  وإعجابهم  وتقديريهم التونسية

اِّـباركة. ثورته تحقيق

: بالقاهرة االتصال و العامة للعالقات الفرعية اجتماع اللجنة العربية َّـ اِّـشاركة
السودان  ممثلي بحضور العربية بالقاهرة الكشفية اِّـنظمة بمقر 16 افريل 2011 يوم العامة واإلعالم واإلتصال للعالقات الفرعية العربية اللجنة اجتماع انعقد
الحضور تناول واإلتصال.وقد واإلعالم العامة العالقات إدارة ومدير العربية الكشفية للمنظمة العام واألمني وعمان  واإلمارات وتونس وفلسطني ولبنان
برنامج َّـ والنظر الفارط اإلجتماع جلسة على محضر اِّـصادقة : اإلعالمي ومنها بالخصوص الكشفي العمل بتنمية عالقة لها التي اِّـسائل عديد بالدرس
الكشفية الحركة بمائوية األحتفاالت تظاهرات ومساندة دعم َّـ اإلعالم العربية لجنة لدور التطرق تم كما مناقشته بعد عليه واِّـصادقة اِّـستقبلي اللجنة

العربية.
تونس أنجز َّـ ما واإلعالم للنشر اللجنة الوطنية وعضو واإلتصال واإلعالم العامة للعالقات العربية الفرعية اللجنة عضو زارعي فوزي القائد عرض وقد
وإغاثة تونس ثورة خالل اِّـنجز باِّـد التضامني اإلنساني له ارتباط وما واإلعالم النشر بموضع عالقة التي لها منها تلك وخاصة مميزة كشفية أنشطة من

. التونسي إُّـ الجنوب ليبيا من الالجئني
: الواب شبكة على العربية الكشفية اِّـواقع ِّـسؤولي الثاني اللقاء

من الواب على شبكة العربية الكشفية اِّـواقع ِّـسؤولي الثاني اللقاء فعاليات انعقدت
مصر  وهي عربية يوم 20 افريل 2011 بمشاركة 12 دولة إُّـ الجاري افريل 17 يوم
والجزائر واِّـغرب والسعودية وفلسطني والسودان ولبنان وموريطانيا واليمن وتونس
تصميم تقنيات حول اِّـشاركني معارف تنمية  إُّـ  النشاط يهدف واألردن.و وعمان
الكشـــفية. الحــركة ومبادىء هدف خـــدمة أجل من مهاراتهم وتطوير وإدارتها اِّـواقع
تقنية ونظرية يقدمها محاضرات حضور أهمها عديدة محاور إُّـ اللقاء برنامج ينقسم و
اِّـواقع والتعرف إدارة حول تطبيقة ورشات َّـ واِّـشاركة واألنرتنات اإلعالمية َّـ خرباء
بصفة الواب ومواقع عامة الرقمية بصفة الثقافة َّـ مجال البلدان العربية تجارب على
بعث تجربة تقديم توُّـ و زارعـــي القائد فــــوزي التـــونســية الكشافة مثل و خاصة.
بني دور كما رقمي. عرض من خالل تطويره للكشافة التونسية وخطوات واب موقع
العربية الكشفية للمواقع الشرف ميثاق التونسية.على الثورة َّـ اإلجتماعية اِّـواقع
يوم بالقاهرة  اِّـنعد العربية الكشفية اِّـواقع ِّـسؤولي الثاني اللقاء اختتام حفل خالل
للمواقع الشرف على ميثاق اللقاء خاتمة َّـ اِّـشاركون أمضى افريل 2011..وقد  20

والتنسيق التواصل وتمتني العربية الكشفية الواب مواقع استخدامات تطوير أجل من الهامة التوصيات من بجملة اِّـشاركون خرج كما الكشفية العربية،
العنكبوتية. الشبكة على باإلبحار اِّـهتم الكشفي الشباب بني

: بسويسرا للشابات العاِّـي اللقاء َّـ اِّـشاركة
بمنطقة عقد الذي للشابات العاِّـي اللقاء َّـ التونسية  الكشافة شاركت 

من 40  45 قائدة بمشاركة و إُّـ 26 مارس 2011، 19 من بسويسرا اورشاليه
للمرشدات الـــعاِّـية الجمعية رؤية تحقيق اللــقاء إُّـ ويهدف مشاركة. دولة
اتخاذ وقادرات على بالتقدير جديرات كلهن والشابات «الفتيات َّـ واِّـتــمثل
للنمو للمرشدات الفرص من مزيد يوفر كما العالم». لتغيري خطوات فعالة
قد و العالم. َّـ للتغيري صانعات ليكن والشابات الفتيات و تمكني والقيادة
اُّـ واالستماع جنيف َّـ اِّـتحدة األمم ِّـقر ميدانية بزيارة اِّـشاركات قامت
عمل عن ورشة تخللها عقد العالم َّـ تحقيقها تسعى إُّـ التي األهداف أهم
بنر أو بوسرت أو مطوية عمل خالل من اإلنمائية األهداف عن اإلعالن كيفية
اإلعالن يمكن توصيل هذا أي طريقة أو أغنية أو أو مشاهد تمثيلية لوحة أو
األهداف تطبيق كيفية عن عمل  خطة بتقديم اللقاء  اختتم لآلخرين.و
السمر حفل واِّـشاركة َّـ الخطة لهذه زمني برنامج وعمل دولتنا َّـ اإلنمائية
والرتاثية. الشعبية فقراتها لتقديم اِّـشاركة الدول فيه تسابقت الذي العاِّـي

: بفرنسا الوطنية األيام Paris d’avenir و لقاء َّـ اِّـشاركة
إُّـ 25 أفريل 2011، ذلك 22 Paris d’avenir و لقاء َّـ الجوالة شارك قسم
اِّـعامل الرتبوية ذات و من الورشات تقديم جملة تم اِّـلتقى خالل تم قد و
عن اللقاء قادة عرب  قد و الجميع، استحسان نالت التي التونسية الصبغة
مما للملتقى اإلضافة وفدها قدم التي التونسية الكشافة باستظافة سعادتهم

اللقاءات تنـــظيم مزيد َّـ مستقبال سيساهم
بني التجارب و الخـــربات تــبادل ِّـزيد الثنائية
الكشفيتني، اِّـنظمتني َّـ الوحدات قيادات
على اللقاء َّـ اِّـشاركني القادة عديد عرب كما
التعرف تونس و زيارة َّـ رغبتهم و استعدادهم
من التونسية الكشافة به تقوم عما قرب عن

مختلفة. أنشطة
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على مستويني: الحزبية والهياكل بالدولة عالقات لها كانت الجهوية
اِّـجتمع ومؤسسات  والوالة والوزراء  اِّـسؤولني من بشبكة يتعلق األول -
من ونذكر الربامج تنفيذ على والتعاون الدعم ضمان أساسا هدفها اِّـدني
خصوصية انشطة مصاريف لتغطية الوزارات بعض تمنحه كانت ما ذلك
مع شراكة باب من هو أو اِّـؤسسة تلك أو الوزارة ِّـنخرطني يتبعون لهذه
اِّـنظمة دفاتر َّـ مبني ذلك وكل مشرتكة برامج واِّـؤسسات لتنفيذ الدواوين
آخر لعدد ومحضنة اِّـجتمع َّـ فاعال شريكا اِّـنظمة من جعل إنجازا ونعتربه

الصغرية. والجمعيات اِّـؤسسات من
الحزب يمارسه كان ما الفرس، مربط وهو الثاني من العالقات، اِّـستوى -
سواء واِّـكونات االجتماعية وكافة التنظيمات اِّـنظمات على رقابة من الحاكم
أو بالجهات التنسيق لجان او الشباب التونسي ِّـنظمات االتحاد خالل من
التونسيني جميع يعلم هياكل اِّـحلي وهي اِّـستوى َّـ الدستورية الجامعات
َّـ دائما كنا إننا بل يوما ودها طلب  او بها  لالتصال أحدا تنتظر لم  أنها
األنشطة كافة َّـ برقابتهم وتدخلهم ضرعا التونسية نضيق الكشافة هياكل
وطنيا َّـ اِّـنظمة اِّـسؤولني من الزائد االنحناء بالتأكيد اليمنع والهياكل وهذا
العالقات من بعضهم استثمار هذه او الرقابة عديدة لهذه أحيان َّـ وجهويا
اصبح حتى داخله اِّـسؤوليات  َّـ الرتقي او الحزب من مكاسب  لتحقيق 
شهادة أيضا ولكن وحزبية. كشفية مزدوجة مسؤوليات القادة من كبري لعدد
كان القادة مناهجنا بل او أنشطتنا من لتغري رقابة الحزبيني تصل لم للتاريخ
الكشفية االنشطة لتواصل الضامن الغطاء بأنه دائما ذلك يربرون الغالب َّـ
من تسيريها يتطلبه ما تغطي ال اِّـنظمة وانتشار اِّـنظمة باعتبار أن موارد

وتجهيزات. ومقرات امكانيات
منها  تخلو 13 جانفي 2011 لم حدود إُّـ العالقة هذه أن ننسى دون أن
البعض لدى ينجح التجمع واختصاصه كان تصنيفه مهما هيكل وال مؤسسة
الذات جلد أن أعترب ولذلك البعض مع قليال وينجح االحزاب، باطالق، حتى
الكشافة ِّـنظمة منصفا ليس والثورية بالوطنية واِّـزايدة التهم وتبادل 
والشباب االطفال  لرعاية كبرية جهودا يبذلون أبناؤها كان التي التونسية
االستفادة بنا األجدر ولعله الجميع على وتسلطه التجمع ويصابرون على ضغط
ونراجع التصحيح َّـ لنشارك التونسي الشعب إياها التي مننا الحرية من
دورنا أداء لنواصل الجديد الواقع َّـ الشباب وتطلعات الحالي الواقع متطلبات
من التاريخية لالستفادة اللحظات هذه التقاط على نغفل دون ان بايجابية

التالية. أراه بالتوجهات ما وذلك حسب كمنظمة الثورة

..مراجعة..تصحيح.. محاسبة الثورة: بعد
علينا القطع مع هل وتابعيه التجمع هيمنة من اِّـنظمة تحررت وقد اليوم أما
وهل عليها غبار ال ان الجميع يعلم التي واهدافها وبرامجها اِّـنظمة مبادئ
على مسؤولني كانوا انهم ِّـجرد الكشافة بقادة لنكون ثوريني التنكيل يجب
باطالق واالمكانيات اِّـوارد الرقابة وتعاني نقص ترزح تحت كشفية هياكل

وتماسكها؟ اِّـنظمة وحدة تهدد قد وبعدمية
نخشى جعلنا الجرائد أحيانا وَّـ بوك الفايس صفحات على يوميا نقراه ما
بعضنا جعلت التي  الهيسترييا هذه من  وقياداتها  ونواديها اِّـنظمة على
من أكثر حبا للجمعية فحتى أو وطنية أكثر كان َّـ التناحر على من يبالغ
الجيدة وعالقاتهم التجمع من قربهم مدى من شرعيتهم يستمدون كانوا
نقول ذلك ومع الجميع من أكثر ثوريني أصبحوا اليوم  نراهم باِّـسؤولني
وليس بالتحديد اِّـنظمة منها لتستفيد التاريخية اللحظة هذه فلنلتقط
اقصاء من  القديمة اِّـيكانيزمات بنفس آخرين بأشخاص أشخاص لتغيري

للوجوه. وتبييض وادعاء
جدا جيدة الكشفي الشباب  يقدمها التي  االقرتاحات  من كثريا اعتقادي َّـ

اِّـؤتمر القادم َّـ حاضرة تكون سوف وهي
وذلك بمسألتني على اِّـنظمة الحفاظ هي اليوم بالتحديد مهمتنا أن أعتقد

أساسيتني:
لكل للجميع فتح باب اِّـصالحة الجمعية وضرورة أي طرف من ال إلقصاء أوال -
كل بدعوى أن االقصاء نربر ان يمكن فال اِّـستويات كافة َّـ ابعد او ظلم من

. فهو فاسد كان موجودا من
بقية على والديمقراطية يدعون الوطنية والثورية ممن الحد وصاية ثانيا ال -

التونسية الكشافة
الوطنية والجمعيات

استخالص الدروس االتهامات أم هستيرية
الثورة؟ مع االيجابي والتفاعل

عناوين تحت عديد اِّـقاالت اِّـدة األخرية َّـ اإلعالم اِّـكتوب صفحات شهدت
العديد واِّـزايدات على من االتهامات بكم هائل باالثارة وخاصة مليئة براقة
تونس َّـ نشاطها تزاول موجودة كانت التي واِّـؤسسات الجمعيات من
الديمقراطي الدستوري  بالتجمع وتحديدا السابق بالنظام ما عالقات  ولها
منها وكثري ايجابي بعضها تفاعالت انتج ما وهو والجهوية الوطنية وهياكله

أحيانا. ومدمر خطري
حاضرا هياكلها ضمن وأتقلد الكشفية الحركة َّـ الناشطني من  أنني وبما 
ان أشارك أرجو العامة) األعلى والقيادة اِّـجلس (عضو مناصب قيادية وماضيا
لم للموضوع تطرقوا الغالبية ممن لعل زاوية بايجابية ومن الحوار هذا َّـ
التاريخي التحول من الجانب  هذا يبقى ان على خطورة اهتماما يعريوها
اِّـجتمعي اِّـشهد  صياغة  العادة أساسي  نظري  َّـ وهو  مظلما ِّـجتمعنا

الثورة. بعد ما لتونس
واالسبوعية اليومية الصحف تهاطلت على اِّـقاالت والتحليالت التي أن اعتقد
اِّـنظمات عن أنفسهم الصحافيني  من وهناك هنا اِّـبثوثة واالشارات 
اِّـؤسسات وحتى والتنموية والرياضية والشبابية السياسية والجمعيات
من تونس َّـ  حدث بما سلبي انفعال  األساسي منطلقها أحيانا اإلدارية
لعلها نفسية فعل ردة إُّـ البعض دفع ما وهو للجميع تاريخي مفاجئ تحول
من تنصال  أو والتصحيح للثورة  وتبنيهم انخراطهم الثبات  إما واعية غري
الصادقة اّإلرادة باب من أيضا لعله واالنحناءات او الزالت فيه من ما فيه ماض

تلك. او اِّـنظمة َّـ هذه داخلية من أطراف

منذ التونسيون عرفها التي التونسية الكشافة بمنظمة يتعلق ما أما
كثر شهداء وقدمت التحرير معركة َّـ فرقها وشاركت اِّـاضي القرن عشرينات
فصائلها َّـ وتوحيد تمت تونستها والتي الجالء وقبلها معركة َّـ قادتها من
اِّـنظمة الجديد، فهي الدستوري الحزب ظهور قبل سنة وطنية واحدة منظمة
باعتبارها والشيوخ والكهول والشباب األطفال بني  وانتشارا صالبة األكثر
وهو األجيال هياكلها وتتواصل َّـ احد منها يستثنى ال التي الرتبوية اِّـنظمة
الربامج متجددة أصيلة اِّـبادئ تربوية اجتماعية استمراريتها كقوة أسباب احد

التعليمية. والطرائق
طوال اِّـدني اِّـجتمع  مكونات ضمن  حاضرة كانت  الرتبوية اِّـؤسسة هذه
بالدنا شهدتها  التي والتحوالت االحداث  مع تتفاعل تقريبا سنة ثمانني
استطاعوا الحياد ما إُّـ دائما تسيريها اِّـسؤولني على يسعى كبرية بمرونة
َّـ عليها واِّـنصوص وقوانينها  العاِّـية الكشفية الحركة مبادئ مع انسجاما
ال أنها بمعنى  سياسية ال كمنظمة التونسية للكشافة األساسي القانون
التنمية َّـ اِّـساهمة إُّـ تسعى وإنما  فكريا  تيارا  وال سياسيا  حزبا تخدم 
والجنس والدين. اللون َّـ تمييز دون والشباب لألطفال واِّـتدرجة الشاملة

بالتجمع. والعالقة الثورة قبل
مسؤولني اِّـنظمة َّـ وعاشوا  بورقيبة عاصروا الذين القادة  هم كثريون
يأرق الجميع الذي السؤال وكان والجهوي الوطني على اِّـستوى ومسريين
ومناهجها برامجها َّـ اِّـنظمة استقاللية على اِّـحافظة بني التوفيق كيف
عالقات من االستفادة  وبني واِّـدرسية العائلية للرتبية كمتمم  التعليمية
اِّـدني اِّـجتمع  َّـ وشركاء  وواليات وزارات من الرسمية بالهياكل مستقرة
التي والتدريبية الرتبوية الربامج تنفيذ على والتعاون اِّـالي الدعم لتأمني

وديمومتها. اِّـنظمة انتشار يتطلبها
وقياداتها التنفيذية بهياكلها التونسية الكشافة ان أقول التربير عن  وبعيدا
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بالطبيعة الكشاف عالقة
: الطبيعة

وجبال وبحار وسهول غابات من الطبيعّية البيئة إُّـ طبيعة كلمة تشري
ملعب و كفـــضاء اإلصــطناعية البيـــئات تقابــل وهي ريف، و وصحاري 
اِّـسلح اإلسمنت من اِّـصنوعة وموقعه باِّـخيم اِّـحيطة اِّـناطق أو اِّـدرسة
باول بادن اللورد عليه أطلق بما للطبيعة  أيضًا  يشار كما اِّـزدحمة. واِّـدن
اإلنسان وموقع التاريخي واِّـجهري واِّـكان الالنهائي للعالم اِّـتناسق «الكل

فيه».
أن حيث الكشفّية، األنشطة إقامة  و لتنظيم موقع  أفضل الطبيعة تمثل  و
الخالء على حياة بنفسه اللورد بادن باول اعتاد الحركة الكشفّية مؤسس
خرباته واقع من الحركة جنوبها ونّظم إُّـ من شمالها إفريقيا جنوب وجال
اِّـتعة الشباب فيها يجد أنشطة يقّدم لكي وذلك ومغامراته، الخاصة الشخصّية
تزييفه يمكن ال الذي الواقع مجابهة من الشاب يتمكن الطبيعة أحضان بني
و والجــفاف والرياح واِّـطر والثلـــج والربد الحر اِّـسافات، ويواجه يقيس حيث
االعتياد بالتالي وينبغي منها الهروب يمكن ال التي الطبيعة عناصر مختلف
منسجمًا يعيش الفرد أن لها. فضًال عن ذلك، فإذا ما حاول واالستجابة عليها
التخلص بضرورة وسيشري سخاءها يلمس سوف شك بال فإنه الطبيعة مع
من اليسري تجعل ال اِّـحيطة اِّـواقع كانت لو فحتى اِّـدينة. حياة من زيف
تقام متصلة الكشفّية كافة األنشطة تكن وإن لم وحتى إُّـ الطبيعة النفاذ
تظل َّـ الطبيعة تجري التي األسبوع نهاية ورحالت اِّـخيمات بالطبيعة فإن

حقيقّية. كشفّية تكون هناك يمكن أن ال فبدونها عنها، غنى ال

يجب بشرعية قوانيننا التي التشبث جميعا علينا اِّـنتسبني للمنظمة بل
وال األساسي. القانون مراجعة َّـ كلمته اِّـؤتمر حني يقول إُّـ تحكمنا أن
التحرر من االستفادة علينا  بل شخصه االصالح َّـ يختزل احدا ان اعتقد

القيادات. لكافة متساوية فرصا لنوفر
واِّـحافظة للجميع الحوار فتح باب إُّـ مع الثورة االيجابي التفاعل يدعونا كما
واالحتكام اِّـؤتمرات تنظيم َّـ والشروع  وأفواج  جهات من الهياكل على
القديم من النوع ال من ضغوط دون األصلح تراه من النتخاب القواعد إُّـ
انفسهم الذين نصبوا الجدد الشرفاء من الجديدة الضغوط وال من اِّـسؤولني
من العديد بأن مقتنع أني مع التهم ويطلقون الناس يحاكمون قضاة
يجب معالجتها ولكن وسوف تحصل مستقبال وتحصل حصلت التجاوزات
للمشاكل الداخلية اِّـعالجة إن الكشفية. واِّـؤسسات القانون وفق تكون أن
عقد خالل اِّـالية اِّـراقبة ولجان والوطني الجهوي الشرف بواسطة مجلس
اِّـؤتمر َّـ الكشافني  أمام واِّـعلنة القانونية باِّـحاسبة الكفيل هو اِّـؤتمرات
كيف إذ  منطقية وغري قانونية غري تكون سوف  اِّـحاسبات من  ذلك وغري 
محاسبة دون الجهويني وتعويضهم واِّـسؤولني الكبار القادة نربر عزل وطرد

وبحضور الجميع. القانونية اِّـؤتمرات َّـ تحصل ان اِّـفروض
القادمة األجيال تذكرها سوف تاريخية لحظات هذه الكشافة قادة إخواني
أنه حرية بكل  ويرى مستقبال  يشرفه  الذي اِّـوقف  منا واحد كل فليخرت

الجمعية. على للمحافظة األمثل
      

                                              واهللا ولي التوفيق 
                                      القائد محمد القرماسي 

منها؟ اِّـقصود ما الخالء َّـ الكشفية الحياة
شامل وبأســـلوب النمو مجاالت َّـ كافـــة الشباب تنـــمية َّـ اِّــــساهمة هي
الكشفية.فالطبيعة الطريقة تطبيق خالله من  يمكن مثالي  إطار وضع و
يضعها التي الهائلة اإلمكانيات إُّـ تشري الكشفية الطريقة من عناصر كعنصر

الشباب. تنمية خدمة َّـ العالم الطبيعي
مع انسجام َّـ الحياة  أيضًا الطبيعة  أحضان بني  الكشفّية الحياة وتعني
فإن للكشاف وبالنسبة حمايتها.  عليهاو  اِّـحافظة  و احرتامها و  الطبيعة
القواعد ومراعاة تقدير مثال فعليه األنشطة أوكد هو من البيئة حماية نشاط
األنشطة أما الطبيعة. تفسد حتى ال واحرتامها للتخييم واِّـخيمات األساسّية

الطبيعّية للكشفية. اِّـقومات فيما بعد إلثراء تقام فإّنها األخرى الكشفّية

الكشاف؟ على الكشفّية الحياة تؤثر كيف
: النواحي من َّـ كثري التنمية الشخصّية للشخص َّـ الطبيعة تساهم

: البدنّية التنمية -
تفتح و للطاقة اِّـجدد الفسيح والفضاء النقي الهواء الطبيعة للكشافني توفر
توفر والتي اِّـكلفة غري  البدنية  األنشطة أشكال كل ِّـمارسة عديدة فرصا
البدني والتناسق التحمل حدود والختبار ناحية  من القوي البدني النمو

ناحية أخرى. من إرادية الال األفعال ردود وسرعة
العقلّية : - التنمية

اِّـحدودة غري الفرص من العديد للكبار وحتى الصغار للكشافني الطبيعة تتيح
األخرى واِّـلكات اِّـالحظات مهارات وتنمية الحواس وتنمية قصد استكشاف
الروائح وتميـــيز األصوات وسماع والحركة واألحـــجام واألشكال األلوان مثل

الطفل. لدى العقلي النمو يؤثر ايجابا على مما اِّـالبس اِّـختلفة و
العاطفّية : - التنمية

اســتكـــشاف مــن الكشاف يتمكن األوقات مختلف َّـ الطبيعة تأمل خالل من
بني باألمان والهدوء اإلحساس تمكن الطبيعة من و عواطفه. و مــشاعـــره
اليومّية. واألزمات من اِّـشكالت الخروج اإلنسان على يساعد مما أحضانها
أنه لها إال أساس ال مخاوف ليواجه خيمته َّـ الليل عليه يأتي قد فالكشاف

يتأقلم معها. ويقهرها و يتغلب عليها سرعان ما
االجتماعّية : التنمية -

للكشافني ضجيجها و صخبها و اِّـدينة عن الكشفّية البعيدة اِّـخيمات تتيح
والضعف، كما القوة نواحي فيهم من البعض بما بعضهم على فرصة التعرف
اِّـعيشة أماكن وترتيب الطعام كإعداد البسيطة اليومّية الحياة أنشطة أن
الواحدة الطـــليعة أفراد بني والتعاون للمشاركة  معنى تعطي
قصد التعاون و الكشافني بني اِّـساعدة فتربز الفرقة الواحدة، و
لها. اِّـالئمة ايجاد الحلول و الصعوبات على اِّـشكالت و التغلب
أحد َّـ كالتسابق الخالء، أو الطلق الهواء أنشطة  تمثل كما
اِّـطر تحت سريع بحمام االستمتاع  أو جبل، تسلق أو األنهار
أجل دافئة من مشاركة َّـ معًا ومرتب، أو االلتفاف حار يوم بعد
تكوين على تساعد الخربات التي من مجموعة مشروب ساخن،
دائمًا توفرها ال واِّـشاركة بالتضامن وإحساس حميمة، عالقات

اِّـدينة. حياة
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الروحّية : - التنمية
اليـــومية لسلوك اِّـالحظة الطبـــيعـــة و عجائب َّـ التفــــكري خـــالل مــــن
التفكري يمكن الكشاف. فمثًال لدى الروحي الوازع َّـ تنمية تساهم الحيوانات
أو اآلدميني، العمالقة وجود عن غافلة لحياتها الحشرات معايشة كيفية َّـ
الليل البهيم سماء تمرق َّـ التي الشهب َّـ مراقبة بعض الوقت استغراق
الوقت قضاء بعض  أو الغامض، الفسيح الكون هذا ضآلتنا َّـ مدى إلدراك

الطبيعة. وسحر جمال َّـ للتأمل

االعتبارات بعض  مراعاة مع كشفي برنامج إعداد يمكننا  كيف
الطبيعة؟ مع التواصل يتحقق حتى

بالحــماس الشعور إُّـ شيء كـــل قبل حاجة َّـ الكشـــفية الوحدة قائد إن
يعرف القائد أن على يجب و الطبيعة، أحضان للعيش بني الكاملة الرغبة و
التي الكـــشفـّية الخربات تقوية و تدعيم أجل الطبيعة من يستغل كيف
اِّــــعلومات أن يلم بـــكافة الكشفي القائد على نعني هنا أنه ال اكتـــسبها، و
حد و لديه فكرة يكون على األقل لكن و الطبيعة َّـ للعيش اِّـطلوبة و اِّـهارات

إليها. يتعرض قد أو مخاوف صعوبات من أية مأمن َّـ تجعله أدنى
لم الذين الكشافني من جديدة مجموعة مع يعمل الذي القائد على و يتعني
خاصة عناية لهم يوجه أن الطبيعة اتصال مع َّـ الحياة من قبل على يتعودوا
الكشاف رغبة أبدى ما فإذا وممتعة، سلسة تمضي الخربة األوُّـ أن لضمان
تعد نقطة انطالق جيدة َّـ فإن تلك أنشطة تحدي القدرات البدنية، أداء َّـ

البيئة. نشاط حماية من أفضل االتصال بالطبيعة تنمية
من كبري حد إُّـ يسهل الطبيعة وبني أحضان الخالء َّـ اِّـخيمات إن إقامة
للمخيم والتخطيط يجب اإلعداد لذلك اِّـجموعة، َّـ الجدد األعضاء اندماج
االستطالع حب تشجيع القائد على يجب كما أشهر، بعدة إقامته قبل
قانون لتطبيق الفرص كافة واستغالل إيجابي، مناخ وخلق واالستكشاف

السلوكيات الحياتية.
يمثل أو بذلك مسموح غري كان سواء الخالء َّـ اِّـخيم إقامة تعذر إذا أما
قدر بعيدًا موقعه يكون أن يجب  األقل على فإنه  الكشاف  على خطورة

اِّـدينة. عن اِّـستطاع
هو بل أنشطة، مسألة مجرد يعترب ال اِّـجموعة َّـ بالطبيعة تنمية االتصال إن
بصورة الحياة َّـ بسيط أسلوب إتباع على الكشاف بتشجيع مسألة تتعلق

الحية. احرتام كافة الكائنات من كبري قدر وتوفري عامة

: والخالء الطبيعة اُّـ الخروج تقاليد
البعض يقول و  الكشفية، الطريقة أركان أهم من الخالء َّـ فالحياة  إذن
الكشفية الحركة مؤسس اهتم وقد الخالء». حياة بدون كشفية «ال  أنه
أصدرها التي كتبه َّـ مجاال يرتك لم و الطبــيعة، بحــماية باول بادن اللــورد
حتى وصيانتها، بالبيئة االهتمام بقضية ونّوه إال 1907م عام منذ للكشافة
اُّـ الطبيعة والخالء وهي: الخروج عند خاصة بتقاليد ملتزمًا الكشاف أصبح

معك  من النفايات وغريها نزهتك، مخلفات وأخذ نفايات، أي ترك عدم - 1
منها. للتخلص البيت اُّـ

ماء  َّـ تستحم أو األطباق، تغسل وال وحيوي، فهو ثمني اِّـاء، تلوث ال - 2
آخرون. منه يستقي

وأعد  الخلوي، مخيمك أثناء حفرتها التي والخنادق الحفر كل -اطمر  3
يعاود نموه. حتى باِّـاء ورطبه مكانه اُّـ اقتلعته الذي العشب

الهشيم  القش أو من أكداس أو كأل يابس من بالقرب أبدًا النار تضرم ال - 4
َّـ الربية. حرائق إلحداث تجنبًا

: الخلوية الرحالت َّـ والسري تقاليد الخروج
واألدوات،  اِّـالبس حيث من الطليعة أفراد على القائد باالطمئنان يقوم - 1

والشارات. العاٍم، واِّـظهر
الرحلة. االنطالق َّـ قبل كشاف ومدى لياقته كل صالحية من التأكد - 2

ورسائل  كشاف، كل  شخصية تثبت التي األوراق حمل من التأكد - 3
األمان.

حسب التعليمات. مرتبة بالرحلة الخاصة الشفرة وحل رسائل فتح - 4

أفراد الطليعة. على اِّـهام توزيع - 5
العودة  عند  وكذلك اِّـخيم، مكان من االنصراف قبل العلم تحية أداء - 6

إليه.
السري،  النتظام ضمانا رأس السهم والحمامة، بتشكيل الطريق َّـ السري - 7

وسالمته.
مراقبة  حيث يمكن للسري االتجاة اِّـعاكس َّـ اآلهلة الطرق على السري - 8

السيارات القادمة وتالفيها.

: الخاتمة
يملكها فالكشاف ومتعته، حياة الكشاف وبيته هي البيئة أن ندرك ذلك من
إليه موكل  والكشاف  عامة، ملكية الكشافني غري يملكها كما خاصة ملكية
الخالق قدرة فيها تتجلى التي الرحبة الغناء الطبيعة َّـ رعاية بيته اِّـتمثل
قانون الكشفية مؤسس  صاغ وعندما صنعته. َّـ إبداعه ودالئل وعظمته،
رفيق الكشاف أن هو بالبيئة يتعلق رئيسيا بندا فيه أورد الكشفية الحركة
يتمثل أن على حريص كشاف كل أن نجد لذا بالحيوان، ورفيق بالنبات،
بقانون األدبي التزامه بذلك محققا وتصرفاته خلقة َّـ السلوكي البند هذا

البيئة. على اِّـحافظة وبتقاليد الكشافة،

11المنتدى
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: أريانة جهة قيادات لقاء
لقيادات خرجة  أريانة جهة  نظمت

 2011 أفريل   9 السبت يوم الجهة
الكـشفــيـة األفواج كافــة بمشاركة
لتــــبادل مــــناســـــبة  كانـــــت  و
حـــول وضعية اِّـقـــتــــرحات و اآلراء

تطويرها. سبل و الجــهة
: بأريانة الكشفي اِّـهرجان

باقة و البلبل أشبال فرقة نظمت
تنشيطيا يوما للزهرات الورود
الرتاث بشهر االحتفال بمناسبة
أريانـــة جهة من فرق بمشاركـــــة
على أشرف  قد  و عروس  بن  و
األسعد العشي القائد النشاط افتتاح
الشاذلي القائد و العام  القائد مالزم
قسم عن ممثال الكوباكجي
العمري يوسف  القائد و األشبال 
أيمن محمد و القائد أريانة جهة قائد

 120 بمشاركة قائد الفوج التوكابري
بني تنوعت الورشات زهرة و و شبال
الشـــعبي الطبخ و الشعبية األلعاب
تنشيطية بأمسية النشاط اختتم و

التقليدية. لألزياء استعراض و

ندوة تستور ينظم فوج
: فكرية

نظم الشغل بعيد االحتفال نطاق َّـ
: «التعليم بعنوان فكرية ندوة الفوج
األحد يوم ذلك  و اآلفاق» و الواقـــع

العاشرة  الساعة 1 ماي 2011 على
الرياحي ابراهيم الثقافة بدار صباحا

بتستور.

ينظم بأوتيك الكشفي الفوج
: تضامنية قافلة

جمعية مع بالتعاون  الفوج  نظم
اإلنسانية القافلة بتونس األطباء
بالذهيبة الالجئني ِّـخّيم الثانية
و التوالي على الثاني  لألسبوع
و 21 و 22 ماي 2011. يومي ذلك
بعض جمع َّـ الفوج ساهم قادة قد

تنظيم التربعات النقدية و العينية و
َّـ الالجئني أطفال لتنشيط ورشات
اِّـساعدات توزيع اِّـساعدة َّـ و اِّـخيم
حضرت باِّـناسبة و الالجئني. على
الذي الذهيبة فوج مؤتمر القيادات

تطاوين. جهة قائد عليه أشرف
النــــدوة الجــهـــويــــة للنــشــر

اإلعالم : و
الجهوي اللقاء اللجنة نظمت
باألفواج النشر و اإلعالم ِّـسؤولي
الكشفي «االعالم شعار تحت
يوم ذلك و آفاق» و واقع بالجهة

الكشاف  بدار ماي 2011   15 األحد
اللقاء تقديم خالل تم قد و ببنزرت
قدمها البصرية الهوية حول دراسة
بالنشر اِّـكلف التميمي القائد ظافر
باستعمال العامة  بالقيادة اإلعالم  و
من األنرتنات عرب الحديثة التقنيات
حول نقاش  تالها العاصمة تونس
و االعالم، كما النشر مسؤولي  واقع
البجاوي علي محمد القائد توُّـ
عشري بو  سنية القائدة  صحبة 
الكشفية صورة حول دراسة تقديم
الحركة وضع حول  نقاش  تخللها
سبل و الحالي الوقت َّـ الكشفية
لدى الكشفية صورة تلميع و دعم
فرجانية القائدة تولت كما العام الرأي
طرق حول بسطة تقديم  الحزامي
الوثائق اِّـرجعية و جـــــمع التواريـــــخ
كيفية تنظيم اِّـكتبة التابعة للفوج و
ختمت قد و األرشيف و  الكشفية 
تقنيات حول بدراسة الدراسات
القائد قدمها الصحفي الخرب تحرير
اللقاء ختام َّـ و السعيدي. رامي
تــفائلــهــم عـــن اِّـشاركـــون عـــرب
أجل سويا من العمل عزمهم على و
اِّـنظمة حقيقة عن تعرب صورة إعطاء
اِّـحلي الصعيد على كان ان الكشفية

الوطني. و الجهوي و

على تشرف الجهة قيادة
: األفواج مؤتمرات عقد

أفريل شهر خالل الجهة أشرفت قيادة
أفواج  مؤتمرات عقد على  2011
حمام األنــف و عروس و بن بومهل
األفواج تنشيط َّـ مما ساهم اِّـروج و

الكشفي. النشاط َّـ انطالقها و

العائالت ألبناء ختان حفل
: تونس َّـ الليبية اِّـقيمة

مع بالتعاون الجهة قيادة نظمت
أطباء و الخريية تونس جمعية 
حفل بتطاوين الجهوي اِّـستشفى
اِّـقيمة الليبية العائالت ألبناء ختان

10 ماي  الثالثاء يوم ذلك و تطاوين َّـ
َّـ  بتطاوين الشبابي باِّـركب 2011
بحضور ضخم تنشيطي حفل إطار

مــشارك من العائالت  300 من أكثر
بحضور و اِّـنطقة أبناء و الكشافني و

بنغازي. مدينة من كشفي فوج

: باردو فوج مؤتمر
 2011 ماي غرة األحد اليوم انعقد
القائد برئاسة باردو فوج مؤتمر
تونـــس جهة قائد قرنـيط عياد
الزريقي محسن القائد بحضور و
عديد و للجمعية التنفيذي  اِّـدير
للكشافة العامة  القيادة أعضاء  من
جـهة أعضاء جانب إُّـ التونسية
بعد و األحباء. و األولياء  و تـونس
فتح اِّـالي و األدبي التقريرين تالوة
حمل العديد من باب النقاش الذي
حول االستفسارات و التـــساؤالت
. إثر بباردو الكشفي ظروف النشاط
التقريرين على اِّـصادقة تمت ذلك
وقع ثم باإلجماع اِّـالي  و األدبى
اسماعيلي ابراهيم القائد انتخاب

للفوج. جديدا قائدا

بيوم يحتفل فوج األسواق
: األرض

األرض يوم  األسواق الفوج احتفل
مع الشــــعب الفلسطيـــني تضامــــنا

ذلكيوم26 مارس 2011 بمشاركة  و
األحباء و األولياء و الفوج وحدات كافة
الكشفية الوحدات مختلف تولت و

متنوعة. تنشيطية فقرات تقديم

: بصفاقس األلعاب حديقة
السنوية خطتها لتطبيق مواصلة

 2010/2011 الكشفي للموسم
األشبال قسم مفوضية  نظمت
لألشبال الجهوي اِّـلتقى  بصفاقس 
األحد يوم السفاري» ألعاب «حديقة

العمومية  بحديقة  2011 ماي   15
خالل تم قد و بصفاقس «التوتة»

16 لعبة كرماس شارك  اللقاء تركيز
مثلوا  شبل  70 عن يقارب ما فيها
الناشطة الوحدات من مجموعة
مجموعة اللقاء هذا واكب كما بالجهة
التي الكشفية القيادات من كربى
القائد النوري من كل على رأسها كان

الجهة. قائد عبيد
: الرتبية لفوج الريادة يوم

وذلك الريادة فنون  يوم  الفوج نظم
باِّـعهد  2011 أفريل   10 األحد، يوم
أشرف وقد بصفاقس النموذجي
النوري القائد  النشاط  هذا  على
ومندوب صفاقس جهة  قائد عبيد
الكشافة لقسم الشرقي  الجنوب
قيادات من وثلة تقتق رياض القائد
اِّـشاركون أبدى  وقد صفاقس  جهة
الفنية األنشطة بنوعية انبهارهم
العقد اِّـتقدمة والتي تتمثل أساسا َّـ

والطبخ. والنريان واِّـرافق

: اِّـحرس لفوج التدريبي اللقاء
قياداته لقاءا تدريبيا لفائدة الفوج نظم

1 ماي 2011 بدار  ذلك يوم األحد و
27 قائد  بمشاركة اِّـحرس الكشاف
من ثلة عليه  أشرف  قد  و وقائدة، 
اِّـوارد و القيادات تنمية مفوضية قادة
قيادة بجهة صفاقس بمعية البشرية

الفوج.
تم ثم العلم برفع  اللقاء  افتتح
تاريخ ) كشفية دراسات أربع تقديم
التنظيمي - الهيكل الكشفية الحركة
َّـ اِّـالي اِّـسك - للكشافة التونسية
تخللتها ( الكشفية الوحدة - الوحدات
الغـــداء ترويـــحـــية وفطــــور حـــصة
أعرب تقييمية بجلسة اللقاء اختتم و
ارتياحهم عن اِّـشاركون القادة  فيها

للمستوى الجيد للقاء.
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: الجهة مؤتمر
الثامن مؤتمرها قابس جهة ت عقد

 2011 ماي   15 األحد يوم عشر
شعار تحت الجامعي الثقاَّـ باِّـركز
تتجدد» عزائم  و  تتعدد  «تحديات 
للكشافة العام القائد بإشراف
القائد و اهللا فتح علي القائد التونسية
اِّـديــــر التنفـــيذي الزريقي محسن
الدولي اِّـفوض خليل اِّـهدي القائد و
اِّـالي و األدبي التقريرين تالوة إثر و
القائد انتخاب عليهما تم اِّـصادقة و
قابس لجهة قائدا رجب الجيالني

اِّـقبلة. النيابية للفرتة

: اِّـرشدات بمائوية االحتفال
اِّـرشــدات مـــفــوضــيتــــي نظمـــت
جهوي ملتقى بقبلي الزهرات و
األحد يوم بدوز الحصري بإعدادية

«نلتقي  شعار 15 ماي 2011 تحت
«تمكني العمل محور  لنرتقي»
اِّـرشدات برنامج  كان و الفتيات» 
ندوة و ورشات علـــى يحـــتوي
شــعار تحــت ضد اِّـرأة العنف حول
عنف و يحــن قلب «فتـــياتنا
الحركة باِّـائوية ثماالحتفال يمارس»

مرشدة.  قرابة78  بحضور اإلرشادية
قرابة الحضور عدد فكان الزهرات أما

من  متنوع الربنامج كان و زهرة 112
ورشـــات و إنــشاد ألـــعاب و براعات
فيديو. عرض و جداريات و حلقات و
الدراسية السنة اختتام حفل

: بجمنة
التونسية للكشافة جمنة فوج شارك
يوم اختتام السنة الدراسية حفل َّـ

بمقر الفرع  8 جوان 2011  األربعاء
قد و بجمنة ذهنيا للقاصرين الجهوي
سلسلة بتقديم الفوج وحدات قامت
جميع استحسان القت العروض من
فوج تم إسناد باِّـناسبة و الحاضرين
الخدمات على تقدير شهادة جمنة
التي الهادفة الرتبوية األنشطة و

يقدمها.

: مؤتمرها تعقد القريوان جهة
اهللا فتح علي العام  القائد  أشرف
اِّـكلف الشابي عياض القائد صحبة
جهة مؤتمر على الشراكة بلجنة

 2011 ماي   8 األحد يوم القريوان

من الجهة كشاَّـ  من عدد بحضور
القائد وبني واألجيال. مختلف الفئات
َّـ ينعقد اِّـؤتمر أن  اهللا فتح علي
التونسية الثورة خاص، معتربا ظرف
وأنها مكنت السماء من بأنها هدية
تجاوز الظروف الصعبة للكشافة من
لم التونسية الكشافة أن مؤكدا
كما أهدافها. عن  تحد  ولم تنحرف
الكشفية اِّـنظمة أن استقاللية بني
الحياة قيد على البقاء من مكنتها

78 سنة مشددا على  مدة والنشاط
حزب بأي الكشافة ارتباط عدم
مربي هو  الكشاف وأن سياسي 

باألساس.

واِّـالي األدبي التقريرين إثر تالوة و
القادة عدد من قبل ومناقشتهما من
حول مقرتحات عدة  قدموا  الذين
بالجهة الكشفي العمل مشاغل
من التي اِّـسائل  بعض واقرتحوا
مضاعفة خالل به من النهوض شأنها
على واالعتماد للجهة  اِّـالية  اِّـنح
مراكز وتفعيل الطبيعي الثراء مواطن
النشاط وتوثيق  القديمة التخييم 
و ايجاد اإلعالم دور الكشفي وتعزيز
النشاط ِّـقرات بالنسبة الحلول 
كما التخييم. أثاث و النقل ووسائل
ضرورة مضاعفة اُّـ القادة بعض دعا
الشباب استقطاب أجل من الجهود
وتراجع القيادات نقص أزمة وتجنب
الجلسة آخر َّـ وتم  اإلقبال.  نسبة
قائدا النهاري  رضا القائد إنتخاب 
اِّـقبلة. النيابية للفرتة القريوان لجهة

: للمرشدات الجهوي اِّـلتقى
األحد يوم اِّـرشدات نظمت مفوضية

بمدينة صّيادة اِّـلتقى  8 ماي 2011
«معا شعار تحت للمرشدات الجهوي
بمشاركة عاِّـنا» نغّير  أن نستطيع

اِّـلتقى  ويتواصل وقائدة مرشدة 102
الظهر. بعد الخامسة الّساعة حّتى
ورشات: عدة يحتوي الربنامج على

العطرشاء فوائد العطرشاء: تقطري -
كتجربة التقطري عملّية على والتعّرف

علمّية.
الكّشافة موقع تصّفح اإلعالمّية: -

وموقع العربي اإلقليم وموقع العاِّـّية
بحث مع الحركة العاِّـّية للمرشدات
للعطرشاء، الصّحّية الفوائد حول

الفراولو. الزهر، التّفاح،
مع فراولو عصري تحضري الفراولو:  -

سلطة غالل.
التقليدي الخبز تحضري الخبز:  -
الكيميائي التفاعل على والتعّرف
والبكتريياء والفرينة  الخمرية  بني

عملّية التخمري. اِّـسؤولة على
خاّصة تهنئة بطاقة تصميم تزويق: -
على الّرسم مع اِّـرشدات بمائوّية

البّلور.
الجسماني التعبري -

التطريز -
باِّـائوية إحتفال اِّـسائّية الفرتة وَّـ
معرض و اِّـائوّية بصمة خالل: من
اِّـلتقى َّـ انجزت التي اِّـنتجات
إيناس اِّـرحومة للقائدة تكريم و

الّرائدات. وثّلة من القرقني

: الجهوي اِّـؤتمر
السبت يوم منوبة جهة مؤتمر انعقد

َّـ  فوج الدندان بنادي 21 ماي 2011
عليه كشفية مميزة.وقد أشرف أجواء
األسعد القائدين العامة القيادة عن
عدد بحضور زارعي وفوزي العشي
(القادة األعلى  اِّـجلس أعضاء من
درمول وابراهيم العبيدي وحيد
القائد وبحضور  منصور)  والصادق 
الفاضل اِّـربي  الكوباكجي الشاذلي
عن ممثلني حضر الجميع.كما وقائد

50 قائدا  اِّـؤتمر الدندان.واكب بلدية
انتخاب تم الجهة.وقد أفواج كل من
قائدا للجهة. الخمريي البشري القائد

: الصغرى اِّـجموعات لقاء
عطلة ملتقى اِّـهدية جهة نظمت 
الصغرى للمجموعات الربيع
ورجيش الزهراء فوجي بمشاركة

و 1 و 2 أفريل 2011  31 مارس أيام
تضمن و بسوسة. الشباب بدار
الـــورشات مـــن العـــديد الربنامج

التنــشيــــطية الفـــقرات و الرتبــوية
التكوينية. و

َّـ يشارك شعبان دار فوج
: الجبل بسبيطلة يوم

َّـ الفهري دارشعبان الفوج شارك
نطاق َّـ الجبل يوم تظاهرة يوم
الوساعية بمنطقة الثقاَّـ التنشيط

معتمدية  من اِّـدينة) عن  كلم 20)
الذي نظمته القصرين والية سبيطلة
يوم ذلك و بسبيطلة  فنون  جمعية

1 ماي 2011. األحد
تنشيط َّـ الفوج مشاركة  تتمثل و
الجمعيات جانب إُّـ اِّـنطقة شباب
بالحركة والتعريف  األخرى اِّـشاركة
نواة بعث على والعمل الكشفية
تعهد الربوع. كما كشفي بتلك لفوج
كشفية أزياء عشرة  بتقديم  الفوج
للفوج. التأسيسية للهيئة منه كهدية
سيف القائد الفوج  مثل  وقد هذا
التي الصحفية الندوة َّـ اِّـشاط اهللا
الثقافة بدار اِّـنظمة  الهيئة عقدتها
القائد وقدم بتونس خلدون ابن
َّـ الفهري دارشعبان فوج دور خالل

اليوم. هذا

: قرنبالية فوج مؤتمر
أفريل 2011   30 السبت يوم انعقد
بقرنبالة البلدية االجتماعات بقاعة

إشراف  تحت  للفوج   22 اِّـؤتمر
الجهة قائد مالزم و اِّـعتمد السيد
سند للثورة». شعار «الكشافة تحت
الفرتة لتقـــييم فرصة وكانت اِّـؤتمر
النشاط آليات  دراســـة و السابقة 
جو فيي تطويره سبل و اِّـســتقبلي
تم و و الروح الكشفية. مليء باِّـودة
الغدامسي محمد القائد انتخاب
النيابية للفرتة الفوج قيادة رأس على

اِّـقبلة.
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لسان الحركة الكشفية التونسية 
الجمعياتي 14النشاط

للتنمية التونسية الجمعية
: و التدريب البشرية

: الصحفية الندوة
مكثف بحضور  و بهيج جو  َّـ
عقدت اإلعالمية للمؤسسات
البشرية التونسية للتنمية الجمعية
التي الصحفية ندوتها التدريب و
بالجمعية للتعريف أساس خصصتها
أهــــدافــها و اِّــــديـــــرة هــــــيئـــتها و
أنشطتها و خدماتها من اِّـستفيدين و
رئيس أبرز و معها األطراف اِّـتعامل و
أن العوني الناصر السيد الجمعية
على ارتكازا قامت الجمعية هذه
تضم و الغري خدمة و الروح الكشفية
على الكشافة من  تدريب  قيادات
عمر القرماسي و جالل بالسعد غرار

العقربي. سالم و
اتفاقية إمضاء باِّـناسبة تم كما
للتنمية الوطني  اِّـركز  مع شراكة
مصر بجمهورية التدريب و البشرية

العربية.

: الجمعية أهداف
البشرية التونسية للتنمية الجمعية
تنموية جمعية هي التدريب و

تهدف  6 أوت 2010 و يوم تأسست
الشهائد أصحاب معاضدة إُّـ أساسا
سوق لالندماج َّـ تدريبهم و العليا
إلحداث مشاريع تحفيزهم و الشغل
الشباب رسكلة و تنموية و استثمارية
التكوين مكمالت َّـ الجامعي
فيما العالي التعليم لربامج األكاديمي
اِّـهارات اكتساب و بالتدريب يتعــــلق
اِّـمارســـة عــــرب الذاتــــي التـــطوير و
تنظــــيم ندوات و دورات تدريـــبية و
البشرية التنمية مجاالت َّـ ورشات و

الفني. و اإلداري التدريب و

: تحدي جمعية
: اِّـواطنة تظاهرة

تظاهرة تحدي جمعية نظمت
حقوق بساحة تنشيطية شبابية
يوم ذلك و العاصمة بتونس اإلنسان

جملة  8 ماي 2011 بمشاركة األحد
ميدان َّـ الناشطة الجمعيات من
الفنانني بعض و  اإلنسان  حقوق
حول الراب مغني و التشكليني
الكشافة شاركت قد و اِّـواطنة محور

التنشيطي الفضاء هذا التونسية َّـ
الكشافة دور حول حوارات إجراء تم و
تبادل اِّـواطنة و تحقيق َّـ التونسية
الشباب دعوة حول األفكار  و اآلراء 
اِّـشاركة و برأئه لإلالء التونسي

اِّـستقبل. تونس بناء الفاعلة َّـ
ألسلوب رفضهم اِّـشاركون أكد كما
التي النهب  لعمليات و العنف 
ضرورة و  العزيز وطننا تستهدف 
اِّـحافظة و الوطنية اِّـكاسب دعم
جميع دعوة و البالد استقرار  على
الشباب لتأطري الشبابية الجمعيات

كمواطنني. بدورهم للقيام
اِّـنظمات استقاللية على شددوا كما
مكونات دعم و سياسي تيار كل عن
نبذ على العمل و  اِّـدني  اِّـجتمع 
بني الحضاري التعامل و العنف
نتخطى حتى اِّـتدخلني مختلف
بها تمر التي الحرجة الفرتة هذه 

بالدنا.
العروض من العديد  تقديم  تم و
عن تعرب رسومات و الشبابية
حرة تونس َّـ الشباب تطلعات
الحــرية لثورة تجســـيما مستقلة
تونس شباب قادها التي الكرامة و

14 جانفي 2011. يوم منذ

: الخيرية تونس
: الجمعية تقديم

والجمعيات اإلغاثة جمعيات تعترب
اِّـدني اِّـجتمع هياكل من الخريية
الناس بخدمة تقوم حيث الفاعلة
خالل منهم من اِّـحتاجني ال سيما
مادية ومساعدات  تنموية مشاريع 
حسب متنوعة وخدمات ومالية
تدخالتها إُّـ باإلضافة الحاجة 
من وبالرغم الكوارث.  عند  العاجلة
مجتمع بناء َّـ الجمعيات أهمية هذه
خالف وعلى ومتعاون متكاتف
تفتقر واألوروبية العربية الدول جّل

الجمعيات. هذه مثل إُّـ تونس
: الرسالة

احتياجا األكثر الفئات قدرات دعم
والعدالة اإلنسانية الكرامة لتحقيق

الشركاء. مع بالتعاون االجتماعية
: اِّـشاريع

شغل مواطن وتوفري صغرى قروض -
ماكينة أغنام، تربية أبقار، (تربية

الحرفية، الورش والتطريز، الخياطة
الصغرية، النقل عربة الصيد، قارب

وغريها).
وأسر محتاجة. كفالة أيتام -

صحية. قوافل -
الصالح باِّـاء وتزويد آبار حفر -

للشراب.
بالطاقة ريفية مناطق إنارة -

الشمسية.
اِّـدرسية. الحقيبة -

للعائالت اِّـعوزة. رمضان إفطار -
ختان جماعي لألطفال. -

(غذاء ومالبس). توزيع إعانات -
ترميم وتأثيث مساجد. -

الكوارث عند وتدخل إغاثة -
والطوارئ.

عالج. مصاريف تغطية -
بالخارج. إقامات عالج -

َّـ للمرضى و برامج أنشطة إقامة -
اِّـستشفيات.

ترفيهية لألطفال تنظيم مخيمات -
اِّـحتاجني.

وتدارك دعم  دروس تنظيم  -
للتالميذ اِّـعوزين.

: Action Citoyenne
: األهداف

هو مواطنة لحركة الرئيسي الهدف
أي دعم خالل من الوطن خدمة
إنجاح من  التونسيني تمكن مبادرة

صورة  تعزيز 14 جانفي 2011 و ثورة
اإلقليــــمي عـــلى اِّـســـتوى تونس

الدولي. و
: إُّـ الحركة تهدف كما

على  اِّـدنية والقيم الثقافة نشر - 1
اِّـستويات؛ جميع

ضمان إُّـ  الرامية اِّـبادرات دعم .2
واِّـنصفة؛ التنمية اِّـستدامة

لعب و اِّـشاريع متابعة و مساعدة .3
واِّـستثمرين عن عمل للباحثني دور

األخرى. واِّـؤسسات
: االسرتاتيجية

الرئيسية االسرتاتيجية وترتكز
األفراد تشجيع إُّـ مواطنة  لحركة
أجل من للتعاون واِّـؤسسات
ومتفتحة الجديدة كدولة حرة تونس

متقدمة. و

حركة باألساس هي مواطنة حركة 
أنشطة خالل من  ذلك و  استباقية
بتصميم تقوم فهي تعاونية، و واقعية
االحتياجات ضوء َّـ برامجها إعداد و
الظروف و  عنها التعبري تم التي
عملها نطاق يمتد و بها. اِّـحيطة
تنفيذ إُّـ الدعم إُّـ التوعية من من

اِّـشاريع التي تعزز التنمية.
: األنشطة

واجتماعات دراسية حلقات تنظيم -
واِّـؤسسة؛ للفرد اِّـواطنة على
وتطويرها؛ تحديد اِّـشاريع -

والشركات لألفراد حوافز ايجاد -
التنمية مشاريع ورعاية لدعم
واالجتماعية العلمية واألنشطة

والثقافية...؛
توعوية حمالت وإطالق تصميم -

النشطة؛ بمفهوم اِّـواطنة اِّـتعلقة
اِّـواطنة دراسات حول موضوع إجراء -

األفراد واِّـؤسسات. من

: علماء أطفال
: الجمعية تقديم

جلستها عقدت ربحية، غري جمعية
.2011 ماي شهر خالل التأسيسية
الذين باألطفال االعتناء على تعمل 

إُّـ 18 سنة،  12 بني أعمارهم ترتاوح
الفكرية اِّـواهب  تنمية على تشجع
األولية قدراتهم تنمية قصد اِّـحتملة

العالية.
حياة من مبكر وقت َّـ تتدخل وهي
الطفل إمكانيات  تشجع و الطفل، 
الفرص زيادة من  تمكنه حتى
إيجابية اتجاهات َّـ  قدراته لتطوير
اِّـســتقبل. تحـــقيق النجاح َّـ نحو
القـــدرات هـــذه تطوير َّـ تساهم و
التوافق و الوئام  يســودها بـــيئة  َّـ
أساسا توفر كما الطفل، توقعات مع

قدراتها. لتطوير متينا



التونسية الكشافة
اإلعالم وسائل مختلف في
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