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منظمة تربوية مستقلة

»الكشافة التونسيّة منظمة تربويّة 
أعضاء  عليه  أّكد  ما  هذا  مستقّلة« 
املجلس األعلى للكشّافة التونسيّة، 
الشبابيّة  املنظمات  إحدى  وهي 
الرائدة بخربة تجاوزت 75 سنة من 
معــركة  يف  قياداتها  ساهم  العطاء، 

التحـــرير و بناء تونس الغد.
إنّه من واجب الكشّافة التونسيّة أن 
تقوم بدورها الهام يف تربية و تدريب 
و تأطري الطفل و الشاب حتى تساهم 
يف خلق جيل مسؤول متشبّع بروح 
دعم  يف  بذلك   مساهمة  الوطنيّة 
البناء الديمقراطي لتونس الحــريّة 
و الكرامة. إنّه من حق شباب تونس 
أيضا أن يكــون له دور  و من واجبه 
و أن يساهم يف اتخاذ القرارات ليس 
من خالل الندوات أو اللـــقاءات التي 
خالل  من  إنّما  و  للغــرض  تعـــقد 
التي  مساهمات  و  أفكار  و  مبادرات 
من  و  جدارته  تثبت  أن  شأنها  من 
دينامكيّة  ايجاد  يف  يساهم  خاللها 
الذي  الجمعياتي  للنشاط  جديدة 

يعد أحد مقومات الدولة الحديثة.
منطلق  من  التونسيّة  الكشّافة  إن 
سباقة  دائما  تكون  أن  على  حرصها 
الجريئة  القرارت  اتخاذ  يف  مبادرة  و 
لتنقيح  لجنة  تكوين  على  عملت 
توّلي  بما يضمن  القانون األساسي 
القــياديـّـة  املســـــؤوليــــات  الشــباب 
و مشاركتهم الفعّالة يف اتخاذ القــرار 
مختلف  على  التداول  ضمان  و 
املسؤوليات القياديّة بما يضمن تنوعا 
ال  و  تجددها،  و  الربامج  و  األفكار  يف 
دعم  على  بالحرص  إال  هذا  يتأتى 
حجر  باعتبارها  الكشفيّة  الوحدة 
الزاوية لرتبية مواطن الغد و بالتالي 
تكوين جيل جديد صالح و مسؤول.

التونسيّة  الكشّافة  تولت  لهذا  و 
تقوم  عمل  اسرتاتيجيّة  وضع  
ستمكن  أساسيّة  أولويات  على7 
املــدى  على  الكشـــفيـّـــــــة  املنظمة 
التموقع  من  املتوسط  و  القــــريب 
ضمن املجتـــمع املدني و فرض لونها 
كمنظمة رائدة يف العمل الجمعياتي.
نلتقي على درب العمل الكشفي.  

               رئيس التحرير
            القائد ظافر التميمي

الكشّافة التونسيّة تشارك في المخيّم الكشفي العالمي 22 بالسويد ... تحت 
شعار »الكشفيّة ببساطة«                                                                                                 
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رغم ما مرت به بالدنا من صعوبات و فرتات صعبة فإن النشاط الصيفي 
أو خارجيا، حيث شهد  التونسيّة لم يتوقف داخليا  الكشّافة  ملنظمة 
و ذلك بفضل  األنشطة  8000 كشّاف يف مختلف  أكثر من  مشاركة 
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توىل القائد العام للكشّافة التونسيّة صحبة السيد أنريكو كورادينـــي رئيس جمعية الكشافة االيطالية ابرام اتفاقــيّة تـــعاون و شراكة بني 
املنظمتني يف حفل بهيح أقيم مساء يوم السبت 17 سبتمرب 2011 بمنطقة بالريا دي ريميني بحضور أكثر من 400 قائد يمثلون مختلف 
األقسام الفنية. و قد تم تقديم االتفاقيّة و الهدف منها و كلمة القائد العام و رئيس الجمعية الكشفيّة االيطالية كما توىل القائد مهدي بن خليل 

املفوض الدولي تقديم منظمة الكشّافة التونسيّة و خربتها على املستوى الدولي. 
كما شارك املفوض الدولي يف املائدة املستديرة لقسم الجوالة للحديث على اتفاقيّة الشراكة و طريقة العمل بها.

 
و تنص االتفاقية بالخصوص على مزيد دعم عالقة الشراكة بني الجمعيات الكشفيّة وتوطيد أواصر األخوة الكشفيّة و الصداقة بني الكشّافة 
التونسيّة و جمعية  CNGEI االيطالية. و االستجابة إىل طموحات الشباب يف البلدين و تحقيق األهداف الكشفيّة املشرتكة و التذكري بأهميّة 
الدور الرتبوي الذي تلعبه الجمعيتان يف تأطري الشباب و تحسني قدراتهم و إعدادهم الجيد للحياة سواء على املستوى املحلي أو الجهوي أو 
الدولي و النظر يف الدور االجتماعي والثقايف الذي تلعبه الحركة الكشفيّة و التي تساهم يف إحداث التوازن بني االحتفاظ باملخزون الحضاري 

واالنفتاح على متطلبات العصر و االستفادة من التقدم الذي تحدثه الشعوب و الحضارات.

و وقع االتفاق على الرتكيز و وضع أطر للتعاون بني الجانبني و بني مختلف الفروع املحليّة والجهويّة و الرتكيز خصوصا على الربامج الشبابيّة وفق 
برامج زمنية توضع يف بداية كل سنة كشفيّة جديدة.

يمكن للجمعيتني :
• اقرتاح آليات عمل يف اطار احرتام الربامج املشرتكة والنظر يف طرق تطويرها بمراعاة احتياجات الجمعيتني و احرتام القانون واملبادئ الكشفيّة.

• تنمية الخربات يف مختلف مجاالت التخصص كالصحة ، البيئة، حقوق االنسان، الخدمات اإلنسانية، السالم، التقنيات الكشفيّة.
• تبادل التجارب يف املجاالت املذكورة.

• دعم تبادل األنشطة املشرتكة بالنظر يف القدرة الخاصة بكل جمعية. 
• تشجيع التبادل بني فرق و مجموعات كشفيّة للجوالة والكشّافة والفتيات و ذلك بهدف التخييم و اإلطالع على املوروث الحضاري و مظاهر 

التقدم  للبلدين.
األفواج  و  الجهات   التوأمة بني  مبادئ  التعاون على دعم  و  البلدين  العالقة بني  لدعم  الكشفيّة   املجموعات  الزيارات بني مختلف  تبادل   •

الكشفيّة.

الكشّافة التونسيّة تمضي
اتفاقيّة تعاون و شراكة
مع المنظمة الكشفيّة 

CNGEI االيطالية

الكشفية
نشرية إعالمية فنية

تصدرها الكشافة التونسية

املدير املسؤول

القائد العام : علي فتح اهلل

رئيس التحرير

ظافر التميمي

البريد األلكتروني
scout.tunisien@planet.tn

موقع الواب
www.scout-tunisien.org
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لسان الحركة الكشفية التونسية 
النشاط الوطني

الحفل السنوي 
للروّاد و األحبّاء

أشرف القائد علي فتح اهلل القائد العام للكشّافة التونسيّة صحبة القائد رشيد 
رحومة نائب رئيس املجلس األعلى و القائد عامر العويتي رئيس مجلس 
الشرف الوطني و بحضور نخبة من روّاد و أحبّاء الحركة الكشفيّة و عدد من 
القيادات و الكشّافني من فوجي باردو و حمام األنف على الحفل السنوي 

للكشّافة التونسيّة و ذلك يوم الجمعة 1 جويلية 2011 بالنادي املركزي.

بكلماتي و ألواني أرسمك يا وطني :
هذا هو عنوان الورشة التي نظمتها نخبة قيادات 
فيها  شارك  و  السنوي  الحفل  بمناسبة  الفتيات 
عدد كبري من الكشّافني و الروّاد و األحبّاء، و تم 
خاللها صنع جرابات تحتوي على مجموعة من 
األقالم امللونّة و أدوات الرسم بما يمكن األطفال 
من التعبري عن آرائهم و تخيل كيف يرون تونس 
الغد بعد ثورة الحرية و الكرامة ليوم 14 جانفي 
2011. و سيتم توزيع هذه الجرابات على األطفال 

بالجنوب التونسي ضمن جولة ستقوم بها جملة من القائدات.

أسبوع التضامن الكشفي :
سواء  سابقيه  عن  مختلفا  السنوي  الحفل  كان 
يف  و  املحتوى،  حيث  من  أو  التنظيم  حيث  من 
هذا اإلطار نظمت الكشّافة التونسيّة حملة كربى 
بمشاركة الروّاد و األحبّاء و العديد من الجهات 
التــضامن  »أسبوع  ضمن  الكشفـــيّة  األفواج  و 
يف  سواء  اإلعانات  جمع  قصد  ذلك  و  الكشفي« 
مواد  تجميع  خالل  من  عيني  أو  مادي  شكل 
الالجئني  لفائدة  أغطية  و  مالبس  و  غذائية 
الليبيني يف الجنوب التونسي و العائالت املعوزة يف كافة أنحاء الجمهورية مع 

اقرتاب حلول شهر رمضان املعظم.

أنشطة متنوعة خالل الصائفة :
كما تم إعطاء الفرصة ألقسام الروّاد و الفتيات و الكشّافة لتقديم أهم فقرات 
العاملي  املؤتمر  يف  التونسيّة  الكشّافة  مشاركة  بينها  من  الصيفي  النشاط 
للمرشدات حيث ستتسلم الكشّافة التونسيّة جائزة دوليّة و املؤتمر العاملي 

ملنظمة الصداقة العامليّة و الجمبوري العاملي بالسويد.
و اختتم الحفل بكلمة القائد رشيد رحومة نائب رئيس املجلس األعلى الذي 
أكد على ضرورة املحافظة على الوحدة الكشفيّة و العمل ملزيد بروز األنشطة 

الكشفيّة و دعمها يف كافة أنحاء الجمهوريّة.
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قسم األشبال
مركز االقتبال :

مساهمة من قسم األشبال يف انجاح النشاط الصيفي، تم إعداد مركز لالقتبال 
بربج السدريّة و ذلك 3 إىل 23 جويلية 2011 تحت إشراف ثلة من قيادات 
الوحدات و تقديم حصص نشاط  املركز إىل تأطري قيادات  القسم، و يهدف 

مقسم  برنامج  خالل  من  لألشبال،  نموذجيّة 
على أربعة محطات رئيسيّة متمثلة يف: شارات 
اختصاص  ورشات  التدرج،  أنشطة  الهوايات، 

وسهرات كشفيّة.
املخيمة  الفرق  من  كبريا  إقباال  املركز  شهد  وقد 
حيث قام بتأطري أكثر من 300 شبل و 25 قائد 

يمثلون مختلف جهات الجمهوريّة.

قسم الكشّافة
ندوة العمداء بربج السدريّة :

نّظم قسم الكشّافة ندوة للعمداء يوم 6 جويليّة 2011 باملركز الدولي للتدريب 
و التخييم بربج السدريّة تحت عنوان » الكشفيّة واملواطنة« بمشاركة 30 
تعويد  إىل  أساسا  الندوة  هذه  تهدف  و  البالد.  جهات  مختلف  من  عميدا 
الكشّافني على الحوار واحرتام الرأي اآلخر وفسح املجال للشباب إلبداء الرأي 
بينت الندوة مستوى طيبا ألبنائنا وحسا وطنيا مرهفا وتشبثا بقيم املواطنة 

يف تونس بعد ثورة 14 جانفي.
كما أوصت الندوة بأهمية التحسيس بقيم املواطنة بني مختلف فئات املجتمع 

و خاصة لدى الشباب لتحصني وطننا من كل أشكال التطرف واإلقصاء.

قسم الروّاد و األحبّاء
رحلة ثقافيّة إىل اسبانيا و املغرب :

نظم قسم الروّاد واألحبّاء خالل شهر ماي 2011 رحلة ثقافيّة إىل كل من 
بالد األندلس واململكة املغربيّة من 15 إىل 25 ماي 2011. شارك يف الرحلة، 
ملدة عشرة أيام، 23 رائدا ورائدة منخرطني بالرابطة املركزيّة قاموا بزيارة مالقة 
البيضاء.  والدار  وتورمولينوس وغرناطة وقرطبة واشبيلية وروندا وميخاس 
واإلسالميّة  العربيّة  الحضارة  معالم  على  الرحلة  يف  املشاركون  وقف  وقد 

وجهود التنمية وخاصة منها التنمية الغابيّة والعمرانيّة والسياحيّة.
قائد  لقاء وجلسة عمل، بمدينة إشبيلية، مع  القسم فرصة  لقيادة  كما كان 
رابطة الروّاد الوطنيّة اإلسبانيّة تم خاللها تبادل املعلومات حول األنشطة 
للمشاركة يف  واالستعداد  الرابطتني  بني  التعاون  وتوطيد عالقات  الوطنيّة 
املؤتمر العاملي للصداقة الدوليّة لروّاد الكشّافة واملرشدات. وقد كانت الرحلة 
الثقافيّة يف مجملها جد مفيدة ومحل رضاء الجميع بالرغم من كثافة الربنامج 

وتقدم السن بالكثري من املشاركني.

لجنة النشر و اإلعالم
املشاركة يف ورشة اإلعالم الشبابي ما بعد الثورة :

نظم مركز سفري تونسنا دورة تدريبية حول »اإلعالم الشبابي ما بعد الثورة : 
من الهامشيّة إىل املحوريّة« و ذلك يومي 26 و 27 جويلية 2011 بنزل أفريكا 
بتونس العاصمة بمـــشاركة ممثلني عن وسائل اإلعالم املرئية و املســـموعة 
و املكتوبة و ممثلني عن األحـــزاب السياسيّة و ثلة من الشباب التونسي 
و كانت الكشّافة التونسيّة حاضرة بخمسة مشاركني أثروا الحديث بصوت 

أن  و  بواجبه  اإلعالم  يقوم  أن  و ضرورة  الشباب 
يتيح للشباب الفرصة للتعبري عن آرائه حيث لم 
وسائل  يف  موقعه  بعد  تونس  يف  الشباب  يجد 
الحقيقية  مشـــكالته  وظلت  التونسيّة  اإلعالم 
متابعـــتها  و  اإلعالميـــني  رصـــد  عن  بعيدة 
قد  و  مصادحهم..،  و  كامرياواتهم  و  بأقالمهـــم 
الكشفي  الشباب  بتدخالت  املشاركون  أعجب 
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الذي سيمثل تونس يف أكرب تظاهرة شبابّية على اإلطالق.

لجنة اإلعالم تشارك يف امللتقى التكويني حول استخدام الوسائط اإلعالميّة 
الحديثة :

يف إطار سعيها ملواكبة التطور التكنولوجي و نظرا ملا يجمعها بمنظمات املجتمع 
املدني من اتفاقيات شراكة واكبت لجنة النشر و اإلعالم برنامج ايميديات 
الهادف لتقديم تدريب للمنظمات غري الحكومية قصد بناء بنيتها التحتية 
الرقمية ومساعدتها على استخدام الوسائط اإلعالميّة الحديثة على نحو 
فعال للنهوض بأنشطتها. هذا فضال عن تحسني االتصال بني قادة و أفراد 

هذه املنظمات سواء على الصعيد املحلي أو الدولي.
هذا و قد سجلت الكشّافة التونسيّة حضورها يف الدورات املنعقدة يف كل من 
صفاقس و القريوان و تونس.و الجدير بالذكر أن الدورة التكوينيّة تمتد على 
فرتة 5 أشهر بمعدل 3 أيام شهريا، و انطلقت الدورة األوىل خالل شـــهر ماي 

و ستستمر الدورات إىل حدود شهر نوفمرب. 
الجزء األول من الربنامج تم تكريسه للحديث عن مظاهر تواجد املنظمات 
محددة  معايري  على  باالعتماد  االجتماعيّة  الشبكات  على  الحكوميّة  غري 
لقياس نجاح املنظمات يف االنتشار و استغالل الوسائط اإلعالميّة املختلفة 
باسرتاتيجيات  املنـــظمات  معرفة  تعـــميق  على  العمل  إىل  باإلضافة  هذا 
التـــواصل و دورها يف ضبط األنشطة و إنجاحها مع إبراز دور الوسائل التقنيّة 
من  بداية  انجازها  مراحل  مختلف  األنشطة يف  تنظيم  تيسري  يف  الحديثة 
مرحلة اإلنصات و اإلحصاء وصوال إىل مرحلة 
الكشفيّة  القيادات  استفادت  قد  و  التقييم. 
املتقدم  املوقع  مع  خاصة  التكوين  هذا  من 
الذي تحتله الكشّافة التونسيّة على مقياس 

املنظمات املتصلة بالشبكات االجتماعيّة.

لجنة التشريعات و القوانين
اجتماع لجنة تنقيح القانون األساسي :

استجابة لتوصيات املجلس األعلى، و تماشـــــيا مع قـــيم و مبادىء الثـــــورة 
و التزاما باحرتام القانون و تكرسيا ملناخ الثقة و حرصا على معالجة السلبيات 
الهياكل داخل  املسجلة يف املسرية الكشفيّة و يف اطار مراجعة تنظيم عمل 
املنظمة الكشفية، شرعت اللجنة الوطنيّة املكّلفة بتنقيح القانون األساسي يف 
عقد جلساتها األسبوعيّة على أساس الحوار و التشاور من أجل االتفاق حول 
مبادىء تجمع العائلة الكشفيّة املوسعة و بعد عقد مجموعة من الجلسات 

تم التوصل إىل ضبط مجموعة من املبادىء، وهي كما يلي : 
1 - االلتزام بالثوابت الكشفيّة )الهدف و املبادىء و الطريقة(.

2 - التأكيد على أن الكشّافة التونسيّة منظمة تربويّة ال سياسيّة مفتوحة 
للجميع.

3 - الحفاظ على إرث و مكتسبات الجمعية من خالل :
- التأكيد على وحدتها و على تسميتها »الكشّافة التونسيّة«.

تحقق  موحدة  رؤية  يف  مناهجها  تكامل  وجوب  مع  األقسام  بنظام  العمل   -
األهداف الرتبويّة للجمعية.

4 - إعطاء ذاتيّة داخليّة للفتيات و للروّاد من حيث الربامج و التصرف املالي يف 
نطاق وحدة الجمعية و طبقا للنظام الداخلي لكل قسم.

5 - اعتماد خيار االنتخاب و التداول على تحمل املهام القيادية التي تستوجب 
ذلك.

6 - التأكيـــد على الفــــــصل بني أعـــمال الهياكل الكشـــفيّة لضمان تكاملها 
و توازنها.

7 - التأكيد على أن الوحدة الكشفية هي محور العملية الرتبويّة و أن الهياكل 
الكشفيّة األخرى يف خدمتها.

8 - وضع قواعد واضحة للتصرف املالي لتجنب وقوع التجاوزات من طرف 
مختلف الهياكل مع وجوب التدقيق يف جميع املستويات.

آليات إلرساء  الكشفي و سن  العمل  االلتزام يف  التطوع و  اعتماد مبدأ   - 9
أسس الديمقراطيّة يف مختلف الهياكل.

نداء الكشافة التونسيّة
لحماية الغابات

حيث أن الكشّافة التونسيّة هي منظمة تربويّة شاملة تعتمد يف مناهجها 
على الطريقة الكشفيّة و التي من أبرز عناصرها حياة الخالء و التي تعتمد 
عليها  املحافظة  و  الطبيعة  مع  التعايش  على  الناشئة  تدريب  على  أساسا 
لتكون أحد البنود األساسيّة لقانون الكشّاف »الكشّاف صديق للبيئة يحافظ 
املكان  و  الكشفي  للنشاط  األساسي  املهد  الغابات  تبقى  بالتالي  و  عليها«، 
األمثل الذي تصقل فيه مهارته مما يستلزم منا املـــحافظة عليها و رعايـــتها 

و تنميتها و الدفاع عنها.
و على إثر ما شهدته بالدنا من تعد على املنطقة الغابية بدار شيشو بقليبة 
الكشّافة  فإن  نادرة وطنيا وعامليا لإلنسانية كافة  والتي تعترب ثروة طبيعية 

التونسيّة :
• تدين بشدة هذا العمل من أجل غايات نفعية ضيقة لفئات محدودة ال هم 
لها سوى املصلحة الشخصيّة عابثة بتوازن منظومتنا البيئية و بهذه الثروة 
الطبيعية التي تمثل يف كثري من األحيان مورد رزق للتونسيني و منتهكني 

حقنا يف العيش يف محيط جميل بغاباته.
مواردها  وتسخري  اليقـظة  جهود  لتكثيف  استعدادها  عن  تعـــــــــــــرب   •
البـشرية من املتطوعني لالنخراط مع مؤسـسات الدولة و املجتمع املدني يف 

برنامج تدخل ناجع يهدف اىل تجنب تكرار مثل هذه الحاالت.
لدرء  الفرتة  هذه  يف  الرسمـــيّة  الهياكل  جهود  ملعاضدة  قادتها  كافة  تدعو   •
املـــخاطر، و التنــــسيق مع الهياكل الجـــهويّة و املحليّة للنظر يف إمكانيات 

املساعدة.
• تدعو فرقها التي بصدد التخييم اآلن  يف املراكز الغابيّة ألخذ االحتياطات 
الالزمة و مزيد االنتباه و اليقظة أثناء ممارسة األنشطة الغابيّة للتصدي لكل 

»سلوكات مشبوهة«.
• تدعو كل الكشّافني اىل مزيد املشاركة يف توعية  املواطنني بأهمية املحافظة 

على الثروات الغابيّة و ذلك بالتعاون مع اإلدارات الفرعيّة للغابات.
• تدعو كل املواطنني إىل االنتباه عند االصطياف و التجوال يف األماكن الغابيّة 
الفصل  مثل هذا  النار خاصة يف  إشعال  الحذر عند  مزيد من  إىل  الطبيعيّة 
لتدمري هذه  لكل محاولة تهدف  اليقظة  و كذلك مزيد من  الحار،  و  الجاف 

الثروات املحدودة يف بالدنا.
• تعرب عن رغبتها يف تكوين وحدات مختصة يتم تدريبها ملجابهة هذه الكوارث 

حتى تتمكن من معاضدة مجهود األطراف الرسميّة عند الحاجة.
املناطق  بعديد  لنشاطها  قارة  تخييم  مراكز  تخصيص  على ضرورة  تؤكد   •
الغابيّة و الجبليّة الشيء الذي من شأنه أن يساهم يف تعويد الناشئة التي 
تنشط بها على التعايـــش مع الغابات بسالم و املحافـــظة عليها و حمايــتها، 

و بالتالي تكوين شبكة إضافية تساهم يف جهود املراقبة.
• تعرب عن استعدادها التام للمساهمة يف حمالت إعادة تشجري ما تم إتالفه 

حفاظا على املخزون البيئي لألجيال القادمة.
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االحصاء العام للمستفيدين من النشاط الصيفي

الدورة       عدد املستفيدين       القيادات       الخدمات       العدد الجملي

األوىل             2530                490             87               3107

الثانية           3488                766             108              4362

الثالثة            590                 109             13                 712

املجموع         6608               1365           208               8181

حرصت القـــيادة العامة للكـــشّافة التونسيّة و مختـــلف هياكلها الجـــهويّة 
و املحليّة على تنظيم األنشطة الصيفية لهذا العام رغم ما شاب تلك الفرتة 
من غموض خصوصا و أن املجلس الوطني لألنشطة الصيفيّة قد وقع حله 
على إثر ثورة 14 جانفي املجيدة أضف إىل ذلك مشاعر الخوف التي انتابت 

بعض أولياء الكشافني. 

كل هذه العوامل املعرقلة لم تفل من إرادة الكشّافني الذين برهنوا مرة أخرى 
أن منظمتهم عتيدة قادرة على التفاعل االيجابي مع كل املتغريات. و بالتعاون 
مع اإلدارة العامة للشباب )إدارة التظاهرات و االتصال و التبادل الشبابي( التي 
بذلت هي األخرى مجهودا لتجاوز كل العراقيل فقد وفقنا إىل تنظيم أنشطتنا 
الصيفيّة طوال ثالث دورات، األوىل من 3 اىل 12 جويلية و الثانية من 13 إىل 

22 جويلية و الثالثة من 23 جويلية إىل 1 أوت 2011.

مراكز  و  تربويّة  مؤسسات  و  غابيّة  مراكز  يف  األنشطة  كل  تنظيم  تم  و 
للتكوين املهني بلغ عددها الجملي 55 مركزا  ويف ظروف تختلف من مركز 
أنها كانت مرضية عموما. و قد بلغ العدد  إىل أخر ومن مدينة إىل أخرى إال 
لفائدة   160 منها  مخيما   169 الثالثة  الدورات  خالل  للمخيمات  الجملي 

الهياكل الكشفيّة التونسيّة و 9 مخيمات لفائدة هياكل من دول شقيقة.

من   484 منهم  الصيفي8181  النــشاط  من  املستفيدين  عدد  بلغ  قد  و 
الضيوف و البقيّة من املنخرطني بالكشّافة التونسيّة، و ما يالحظ أن تقّلص 
عدد املستفيدين مقارنة بالسنوات الفارطة يمكن تفسريه، فصائفة2011 ال 
يمكن مقارنتها بسابقاتها ألنها بكل املقاييس استثنائيّة و لذلك فمنظمتنا 
تعترب قد نجحت و بامتياز يف تنظيم األنشطة الصيفيّة. و قد بذل كافة قادة 
الطمأنينة  و  املخيمات مجهودات كبرية لإلحاطة بالكشّافني و توفري األمن 
لهم وألوليائهم... فتحية شكر وتقدير لكل هؤالء الذين تحدوا كل الصعاب...

و غامروا فنجحوا و تحية شكر إىل كل األولياء الذين وثقوا يف قدرة منظمتنا 
العتيدة على العناية بأبنائهم وهي لعمري أبهى صور الحركة الكشفيّة.

5النشاط الوطني

النشاط الصيفي 2011

تغطية إعالميّة
مباشرة  إذاعيّة  حصة  تسجيل  تم 
إذاعة  من مركز برج السدريّة أمنتها 
جل  قامت  كما  الوطنيّة  تونس 
لقاءات   عدة  بعقد  الجهويّة  اإلذاعات 
مراكز  كل  يف  القادة  و  الكشّافني  مع 

النشاط الصيفي.
الفقرات  هذه  كل  سبقت  لقد  و 
املكلف  القائد  مشاركة  اإلعالميّة 
تلفزيّة  حصة  يف  الصيفي  بالنشاط 
برامج  أهم  لتقديم  حنبعل  بقناة 

املنظمة.    
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6النشاط العالمي

المخيّم الكشفي العالمي 22 بالسويد
من 28 جويلية إلى 7 أوت 2011

أكرب تظاهرة كشفيّة دولية حضرها 40 ألف كشّاف ومرشدة من 
كل بلدان العالم :

شاركت الكشّافة التونسيّة يف الجامبوري الكشفي العاملي 22  الذي انتظم 
من 27 جويلية إىل 7 أوت 2011 بالسويد تحت شعار »الكشفيّة ببساطة«. 
تركب الوفد التونسي من 53 فردا بني كشّافني ومرشدات و قيادات كان 
لهم شرف لقاء 40 ألف كشّاف من 153 دولة ليعيشوا فرحة لقاء الشباب 
بني  والتضامن  والعدل  السلم  يسوده  عالم  بناء  أجل  من  العاملي  الكشفي 

الشعوب.

حفل االفتتاح الرسمي :
يف جو احتفالي منعش و بحضور أكثر من 39000 كشّاف تم افتتاح املخيم 
تركزت  قد  و   ،2011 جويلية   28 يوم  بالسويد   22 رقم  العاملي  الكشفي 
الرئيسيّة  املحاور  أحد  وهو  »اللقاءات«  محور  على  االفتتاح  حفل  عروض 
الثالث للجامبوري حيث يمثل هذا اللقاء فرصة من أجل التالقي و اكتــــساب 
العالم  أنحاء  مــعارف و خربات جـــديـــدة و االحتكاك بشباب من مختلف 
بكافة  الرتحاب  كلمات  و تالوة  للجامبوري  الرسميّة  األنشودة  إنشاد  تم  و 

املشاركني يف السويد.

القرية العامليّة للتنمية :
تعترب القرية العنصر الرئيسي يف املخيم، حيث يتمكن املشاركون و الزائرون 
من االجتماع باملنظمات و الهيئات الدولـــيّة غري الحكوميّة و كذلك الشركات 
و وكاالت األمم املتحدة من أجل بناء عالم أفضل، و تقوم هذه الهيئات بتنظيم 
يمكن  مما  للمخيم  التي صممت خصيصا  التفاعليّة  األنشطة  من  العديد 

كشايف العالم من تكوين فكرة و رؤية أكثر وضوحا حول املشكالت العامليّة 
الراهنة.من بني هــــذه الورشات هـــناك البـــيئة و التنـــميـــــة املســــتدامة   
و تكنولوجــيا املعلومـــات و االتصاالت و مركز األعـــــــــمال و حقـــوق  اإلنسان 

و الصحة و السالم.

ورشة التعريف بالثورة :
كانت مشاركة الكشّافة التونسيّة يف قرية التنمية مميزة من خالل تنظيم 
و«الشباب  »الديمقراطيّة«  حول  املخيم  إدارة  مع  بالتنسيق  قارة  ورشة 
واملواطنة« و خصصت للتعريف بالثورة التونسيّة و بتاريخ تونس و حضارتها 
و ثقافتها و بالكشّافة التونسيّة و هياكلها و أنشطتها. عرفت الخيمة بحفاوة 
الذين ثمنوا مشاركة  الوافدين من مختلف األقطار و  استقبالها للكشّافني 
الكشّافة التونسيّة يف هذا الحدث رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد، 
و قد تم تزويق الخيمة بصور للثورة التونسيّة و تقديم شريط فيديو يربز 
املخزون الحضاري العريق لبالدنا وثرواته املتعددة ويقدم مميزات ثورة الكرامة 
والحريّة ومكاسبها ، كما شارك الزوار يف لعبة مميزة للتعريف بالثورة، و قد 
توافد الشباب الكشفي العاملي للتعرف على خصوصـــيات الثورة التونسيّة 
و مشاركة الشباب فيها وقد كانت الثورة ودور الكشافني والشباب قيها محل 
اعجاب الجميع، و باملناسبة تم توزيع أكثر من 5000 بطاقة بريدية على زوار 

خيمة تونس.

معرض الوفد التونسي :
تم إعداد معرض وثائقي يربز محطات الثورة التونسيّة املجيدة ونضال الشعب 
التونسي من أجل الحرية والكرامة.كما يصور الخصائص الطبيعيّة لتونس 
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تحت شعار
»الكشفيّة ببساطة«

والتعريف بخصائصها  التونسيّة  التسويق للسياحة  إطار  وثرواتها وذلك يف 
املتنوعة.

املخيم الخلوي »مخيم يف مخيم« :
انطلقت صباح يوم اإلثنني 1 أوت 2011 الفرقة التونسيّة و املتكونة من 27 
كشاف و 9 مرشدات و 4 قادة يف املخيم الخلوي الذي ينظم ضمن فعاليات 
فرصة  مثل  ممتع،  حدث  وهو  ساعة   24 يدوم  و  العاملي  الكشفي  املخيم 
العديد من األصدقاء  للتعرف أكثر على الطبيعة السويديّة الخالبة، و لقاء 
الجامبوري  السويد، و تطبيق شعار  املنتشرة يف جنوب  املخيمات  الجدد يف 
»الكشـــفيّة ببساطة«، و قد تمكن الكشافون من القيام بالعديد من األنشطة 

مثل التجديف والسباحة وإشعال النار والطبخ.  

السهرة الكشفيّة العربيّة :
استحسن  قد  و  العربيّة  السهرة  يف  التونسيّة  الكشفيّة  الفرقة  شاركت 
تراثنا  من  »كوكتال«  تقديم   يف  مرشداتنا  و  كشافينا  تلقائية  الحاضرون 
تفاعال  الوفد  قد سجل  و  التونسي  التقليدي  اللباس  و  التونسي  الشعبي 
كبريا مع مختلف العروض العربيّة و حضر الحفل العديد من الكشافني من 
جميع أنحاء العالم، و لإلشارة فإن عدد الدول العربيّة املمثلة يف املخيم هو 12 
دولة نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية يف هذه الفرتة.

حفل االختتام :
اختتم مساء يوم 6 أوت 2011 املخيم الكشفي العاملي بحضور ملك السويد 
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و أمني عام املكتب الكشفي العاملي و بحضور الوفود املشاركة. و تم تقديم 
ستحتضن  التي  اليابان  إىل  املشعل  تسليم  و  شبابيّة  موسيقيّة  عروض 
الشماريخ  إلطالق  بمهرجان  الحفل  اختتم  و   .23 العاملي  الكشفي  املخيم 

أسعد الحاضرين.

مشاركة رغم ...:
سعت الكشّافة التونسيّة و قيادة الوفد إىل توفري أوفر عوامل نجاح املشاركة 
التونسيّة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بالدنا، كما أن الجميع من 
قيادات و أولياء بذلوا قصارى جهدهم ملجابهة غالء ثمن االشرتاك و سعر تذاكر 
الطائرة، وأمام تفهم لجنة تنظيم املخيم واملنظمة الكشفيّة العامليّة وتقديمهما 
تسهيالت لضمان مشاركة الوفد التونسي، نالحظ يف نفس الوقت غياب 

الدعم املادي و األدبي من السلط الحكوميّة و املؤسسات الوطنيّة.
كان  و  اإلطالق  على  عاملي  شبابي  حدث  أكرب  يمثل  الذي  املخيم  هذا  إن 
الشباب  و السيما سياحة  التونسيّة  للسياحة  للرتويج  استغالله  باإلمكان 
لم يلق الدعم و الرتحاب من قبل وزارتي السياحة من ناحية و الشباب من 
التونسية يف تعقيد املسائل بما  ناحية ثانية، كما ساهمت شركة الخطوط 
أنها لم توىل ملف املشاركة التونسيّة األهمية الالزمة مما تسبب يف تكلفة 
ماليّة إضافية يف تذاكر السفر، إضافة إىل تأخر رحلة الخطوط التونسيّة نحو 
تقله  أن  املنتظر  من  التي  بالطائرة  الوفد  التحاق  عدم  يف  تسبب  مما  روما 
إىل كوبنهاجن، و اضطر الوفد إىل التحول إىل ميالنو و منه إىل الدنمارك عرب 

الحافلة يف رحلة متعبة دامت أكثر من 20 ساعة.
نتمنى من السلطات التونسيّة أن تمكن الشباب التونسي مستقبال من 
الدعم الالزم و الضروري لتمثيل تونس كأحسن ما يكون يف املحافل الدوليّة 
و أن تعطى ملثل هذه األنشطة االهتمام الالزم ملا من شأنه تدعيم السياحة 
ثورة  الدولية خاصة بعد  املحافل  أكرب  التونسيّة و حضور شباب تونس يف 
الكرامة و الحريّة، و على سبيل املثال تم تخصيص طائرة عسكرية كبرية 
من  املصريني  املشاركني  إعفاء  تم  كما  املشارك  الجزائري  للوفد  ومجهزة 
معاليم املشاركة التي تكفلت بها السلطات املصريّة و تم تخصيص طائرة 
تابعة للخطوط املصرية بينما يدفع املشارك التونسي أكثر من 1600 دينار 

للمشاركة يف هذا اللقاء الدولي.
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اللقاء الكشفي العربي األوروبي التاسع :
انعقد بالجزائر اللقاء الكشفي العربي األوروبي التاسع من 24 إىل 28 ماي 2011 
بمشاركة 23 دولة. و قد مثل الكشّافة التونســـيّة القائد العام علي فتح اهلل و القائد 
مهدي بن خليل املفوض الدولي. و تميزت املشاركة التونسيّة بالخصوص بعقد عدة 
جلسات ثنائية قصد إنشاء عالقات شراكة و تعاون مع مختلف الجمعيات الكشفيّة 

بكل من ايطاليا و فلندا و انقلرتا و الربتغال و الجزائر و سلطنة عمان.
ولقد جسد هذا اللقاء روح التفاهم والعمل املشرتك لتحقيق قيم التعايش والسلم 
املجتمعي وتعزيز لغة الحوار ووّفر أجواء عمليّة إلبرام اتفاقيات ثنائية و ايجاد أفكار 
للمناقشات  ومتابعًة  واألوروبي.  العربي  اإلقليمني  بني  الجاد  للعمل  مستقبليّة 
والعروض والورش التي ركزت على موضــوعات تمكني الشباب، وتبادل الشباب ، 
و أسفر اللقاء عن مجموعة من التوصيات يمكن حوصلتها فيما يلي : دعم استمرار 
التعاون العربي األوروبي بتوفري فرص اللقاء بني الجمعيات الكشفيّة من اإلقليمني 
فرص  تنظيم  بينها،  إنشاء شراكات  لتسهيل  التدريبية  الفرص  و  اآلليات  توفري  و 

تدريبيّة يف مجال إدارة املشروعات لتعزيز جودة املشروعات العربية األوروبيّة، تعزيز مشاركة الشباب يف األحداث الثنائيّة اإلقليميّة وكذلك اللقاءات العربيّة 
األوروبيّة القادمة، و الرتويج للمشروعات على اإلنرتنت واملواقع اإلجتماعية )مثل: الفيس بوك واليوتيوب ... إلخ( مع توخي القيم الكشفيّة يف استخدام مثل 
هذه املواقع، دعم أعضاء الكشفيّة لكي يأخذوا دورهم كمواطنون فاعلون، وتبادل قصص النجاح يف كال اإلقليمني حول هذا املوضوع، دعم التبادل يف مجال 
التدريب بني الجمعيات الكشفيّة الوطنيّة، و االستفادة من الربامج املساندة املتوفرة لدعم تبادل الشباب )مثل: برنامج وسام كشايف العالم، برنامج البيئة 

العاملي، برنامج أرض املغامرة ... إلخ(.
 

اللقاء الكشفي االقليمي حول دور الكشفيّة يف مجابهة املعضالت الصحية 
و البيئية بالسودان :

يف اطار تطوير برامج و أنشطة التعاون مع املنظمات و الجمعيات ذات الصلة للمساهمة 
و تطوير و تنمية برامج و مشروعات الصحة و البيئة، و العمل على تفعيل دور الحركة 
الكشفيّة يف التواصل مع كافة شرائح املجتمع ، انطلقت فعاليات اللقاء الكشفي  االقليمي 
حول دور الكشفيّة يف مجابهة املعضالت الصحية و البيئيّة و الذي انعقدت ورش عمله 
بالخرطوم  - السودان يف الفرتة من 1 اىل 7 جوان 2011  تحت رعاية مستشار رئيس 

الجمهورية للصحة.
الدول املشاركة هي ) األردن – لبنان – مصر – الكويت – السعودية – قطر – السودان 

– اليمن – سلطنة عمان – تونس – املغرب(
و قد مثلت الكشّافة التونسيّة يف هذا اللقاء القائدة رانية العلوي حيث قدمت عرضا 
متميزا عن أنشطة و برامج الكشّافة التونسيّة يف خدمة و تنمية املجتمع مع طرح اقرتاح 
للمنظمة الكشفيّة العربيّة و الكشّافني العرب املشاركني يف هذا اللقاء لدعم  النشاط 

الكشفي التطوعي املوجه لالجئني بمنطقة رأس الجدير و قد نال هذا االقرتاح اعجاب الحاضرين.

املؤتمر الكشفي العاملي للمرشدات :
شاركت مرشدات الكشّافة التونسيّة يف فعاليات املؤتمر العاملي الرابع و الثالثني للجمعية العامليّة للمرشدات يف الفرتة الفاصلة 
بني 10 و 15 جويلية 2011 بمدينة اندنبارغ وهو يتزامن مع احتفاالتهن بمائوية الحركة اإلرشاديّة بالعالم. و مثل الكشّافة 
التونسيّة القائدات شامة الدريدي و عبري البلدي و منية السعيداني بحضور أكثر من 400 قائدة من 122 بلدا تمثلن األقاليم 

الخمسة للجمعيّة العامليّة و كانت تونس ممثلة من جملة 8 بلدان عربية.
أسفرت نتائج املؤتمر عن انتخاب القائدة نادين العشي من لبنان رئيسة جديدة للمجلس العاملي خلفا للكندية مارجليت تايلر 
و يعد هذا الحدث سابقة يف تاريخ الجمعية العامليّة بأن ترتأسها شابة عربيّة. كما تم باملناسبة التصويت على عدة تعديالت 
على القانون األساسي من أهمها معلوم االشرتاك للمنظمات األعضاء و إنشاء مركز عاملي بالقارة االفريقيّة، كما انتظمت على 

هامش املؤتمر عدة اجتماعات اقليمية و لجان عمل شاركت قائدات الوفد التونسي يف إثرائها.
و قد تم بمناسبة املؤتمر تتويج منظمة الكشّافة التونسيّة »مرشدات تونس« بجائزة مؤسسة أوالف بادن باول للفرتة املمتدة 

من 2009 إىل 2011 ألنـــجح املشاريع االجتــماعيّة و التنمويّة للمرشدات.

الكشّافة التونسيّة تشارك يف ورشة عمل لليونيسيف باالردن :
استضافت االردن من 5 اىل 8 سبتمرب الجاري ورشة عمل اقليميّة نظمها مكتب اليونسيف ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا بمشاركة خرباء اقليميني 
وممثلي املنظمات الدولية غري الحكومية من البلدان العربية منها تونس. و قد مثل الكشّافة التونسيّة القائد األسعد العشي مالزم القائد العام. و تهدف 
هذه الورشة إىل تحديد سبل تدخل املنظمات بما يتناسب مع الوضع االقليمي لتعديل النسخة التي أصدرتها اليونيسيف سنة 1989 من دليل »حقائق 
الحياة« باعتباره اداة بيداغوجيّة تهتم بالجوانب املتعلقة بحياة الطفل من مختلف جوانب الصحة والرتبية والرعاية وشاركت الكشّافة التونسيّة يف هذه 

الورشة باعتبارها حركة  تعنى برتبية الناشئة.
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هاوي الالسلكي 

تذكر  

صناعة  طريقة  في  األحيان  من  كثير  في 
بمولودهم  يتباهون  و  بل  الهوائيات   هته 
 home made( األثير  موجات  عبر  الجديد 

 .)antenna

الهوائيات  دور  تبسيط  أردنا   لو  و 
محول  انها  على  تعريفها  فيمكن  تقنيا 
كهرومغناطسيّة   موجات  من  للموجات 
راديو  موجات  إلى    electomagnétique
كهربائية  radioelectrique   أثناء إرسال 

اإلشارة و العكس بالنسبة الستقبالها.
معدة  الهوائيات  هاته  فان  ذكرنا  كما  و 
الستقبال و إرسال الموجات الراديوكهرابئية 
حسب خصائصها التقنية فمنها ما هو معد 
حسب  الموجات  من  واحد  نوع  الستقبال 
لعدة  معد  هو  ما  منها  و  الذبذبة  طول 
عن  تمتاز  كما   )multiband( موجات   
بعضها حسب كفاءتها و حسب خصائصها 
حسب  و  إتجاهية.  أو  قطاعية  التقنية، 

التردد و الحجم.
و سوف نقوم في ما يلي  باستعراض أهم 
بعض  و  للهوائيات  التقنية  الخصائص 
بالنوادي  لصنعها  و طرق مبسطة  أنواعها 

أو بالمنزل. 

والطبيعية )فعندما تضرب هزة أرضيّة أو 
الوسائل  كل  تتعطل  المدن  إحدى  عاصفة 
الكهرباء  وشبكات  لالتصاالت  العامة 
بواسطة  الهاوي  يستطيع  وهنا  والطرق 
أن  الحاالت  هذه  لمثل  المعدة  تجهيزاته 
المصابة  المنطقة  ربط  على  قادرا  يكون 
لفرق  المعلومات  لتقديم  األخرى  بالجهات 

اإلنقاذ واإلغاثة(.
األفراد  بين  والتعارف  الصداقات   -

والشعوب.

قد ال تتخيل جمال األشياء التي قد تكتشفها 
وتتعلم  ستفهم  الراديو  هواية  بممارسة 
الذين  األشخاص  أن  تظن  كنت  أشياء 

يمارسونها ذوو عقلية جبارة.
نفسي  أتعب  لماذا  البعض  يسألني 
الجوال  الهاتف  عنها  يغنيني  هواية  في 

واالنترنات ؟؟؟
من  أال  االتصال  يفهموا  لم  هؤالء  بالطبع 
الماليين  تساوي  تكلفة  ذات  شبكات  خالل 
من الدينارات تمتلكها الشركات. فهم فقط 
األزرار  السماعة ويضغطون على  يرفعون 
انتقل  كيف  كثيرا  يهمهم  ال  ليتحدثوا، 
صوتهم من هنا إلى هناك، ولكن بالنسبة 
نحب  ال  فنحن   ! شيء  كل  يمثل  ذلك  لنا 
الجبل بدون االستمتاع  أن تكون على قمة 

بتسلقه، أو قطع المحيط دون إبحاره.
قد ال يوصف شعورك بالفرحة عند لحظات 
اتصالك بهاو آخر في مكان يبعد عنك آالف 

األميال بجهاز قد صنعته بنفسك.

الهوائيات بين  يديك :
تعتبر الهوائيات من الدعائم األساسيّة ألي 
محطة معدة لالستقبال أو اإلرسال االذاعي 
لذلك تجد الهواة يتسابقون الختيار الهوائي 
المالئم لحاجيات المحطة  تجدهم يتفننون 

طريقا  تعرف  أن  الالسلكي  لهواية  كان  ما 
ثابت  اقتناع  لوال  التونسية  الكشافة  في 
وعزم  الكشفية  وروح  الهواية  بتماشي 
صفوف  في  نشرها  تدعيم  على  صادق 
الكشّافة وذلك بُأناس كان لهم الفضل في 
لهواة  محطة  أول  تركيز  مسؤولية  تحمل 
ليصبح  التونسيّة  بالكشّافة  الالسلكي 
الخطوة  تلك  وكانت  نادياٍ،  األيام  بمرور 

الجريئة في طريق األلف ميل.

أصبح إنسان أواخر القرن الحادي والعشرين 
ال يظهر أي اندهاش لكثير من األشياء التي 
حوله  ما  مع  يتعامل  أصبح  وقد  حوله  من 
من منتجات خصوصا اإللكترونيّة منها من 
حولنا،  من  كثيرة  واألمثلة  انبهار  أي  دون 
الهاتف  اكتشاف  صاحب  الذي  فاالنبهار 
الناس  معظم  عند  تجده  ال  قد  المذياع  أو 
اليوم، إال أن سحر وجمال ودهشة اللحظات 
األثير  عبر  لصوته  اإلنسان  إلرسال  األولى 
وما صاحبها من جهود ومهارات، الزال هواة 
الالسلكي )الراديو( حتى اليوم يعيشون في 

سحرها وجمالها.

كيف يتم ذلك؟

 IARU يعمل االتحاد العالمي لهواة الراديو
أعضائه من  وتنمية نشاطات  تنظيم  على 
االتصاالت  لتنظيم  العالمي  اإلطار  خالل 

.ITU بإشراف االتحاد العالمي لالتصاالت

تعمل هواية الالسلكي على :
- تنمية وخلق كوادر بشرية مؤهلة لتطوير 

فن االتصاالت وتقنياته.
الدائم على كل جديد في مجال  - اإلطالع 

العلوم والهندسة. 
- خدمات تطوعية في أوقات الكوارث البيئية 

تعتبر الكشّافة التونسيّة أول منظمة شبابية قامت بتأسيس شبكة من النوادي
لهواة الالسلكي بالعديد من الجهات و تنظيم دورات تدريبية لتكوين المشرفين عليها وفقا للقواعد العامة التي
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علمية  هواية  هي  الالسلكي  هواية 
مهارات  الكتساب  ووسيلة  باألساس 
الالسلكي  شخصية في فن االتصال 
واإللكتروني، تعطي هواية الالسلكي 
بمحطات  لالتصال  للهاوي  فرصة 
أخرى في كل العالم بدون أي تمييز 
فارق  أو  علمي  مستوى  أو  طبقي 

السن. 



اعلم 

خصائص  
الهوائيات و أنواعها 

االشارة علي الدايبول وذلك لتحسين كفاءة 
االرسال واالستقبال.

vertical antenna الهوائي العمودي -
البنية  حيث  من  جدًا  بسيط  هوائي  وهو 
صغير،  هوائي  إلى  الحاجة  عند  يستخدم 
صمم  التركيب.  وسهل  الكلفة  منخفض 
هذا الهوائي لكي يرسل اإلشارة باستقطاب 
شاقولي، ويتألف من عنصر طوله يساوي 
ربع طول الموجة على شكل نصف هوائي 
ثالثة  إلى  باإلضافة   dipole القطب  ثنائي 
أو أربعة عناصر موصلة تؤدي وظيفة دليل 
الموجة ينحني كل منها بمقدار 30 إلى 45 
المجموعة  تعرف هذه  األسفل.  نحو  درجة 
 )radial من العناصر )والتي تدعى باألقطار
يمتلك   .ground plane الناقل  بالمسطح 
القدرة على  البسيط والفعال  الهوائي  هذا 
جميع  من  متساٍو  بشكل  اإلشارات  التقاط 
عبر  الهوائي  ربح  زيادة  يمكن  اإلتجاهات. 
التركيز  من  للتخلص  اإلشارة  تسطيح 
على المنطقة الواقعة فوق وتحت الهوائي 
على  أفضل  بشكل  والتركيز  مباشرة، 
الشاقولي  المجال  عرض  يمثل  األفق. 
الهوائي.  التسطيح في تركيز إشارة  درجة 
الوصل  حاالت  في  الخاصية  هذه  تستثمر 
من نقطة إلى عدة نقاط شريطة أن تملك 

جميع الهوائيات األخرى اإلرتفاع ذاته.

يكون  أن  ويجب   CIRCUILAR والدائرية 
نفس  لهما  واالستقبال  االرسال  هوائي 

القطبيّة حتي يتم استقبال االشارة جيدا.

أنواع الهوائيات : 
dipole - ثنائي القطبية -

معدنيّة  مادة  من  سلكين  عن  عبارة  هو 
مستقيمين يتم تغذية كل طرف فيهما عن 
األنواع  أكثر  من  وهو  مزدوج  كابل  طريق 
سلك  كل  طول  يكون  أن  ويجب  انتشارا 
أن  يجب  أي  الموجي  الطول  لربع  مساويا 
السلكين مساويا لنصف طول  يكون طول 
التي  التجارب  نتيجة  الشرط  وذلك  الموجة 
حالة  في  أنه  وجدوا  حيث  العلماء  بها  قام 
الموجي  الطول  نصف  الهوائي  يكون  أن 
فإن ذلك يؤدي إلى استقبال أو ارسال أكبر 

طاقة من االشارة. 

Folded Dipole الهوائي المقفول -
هو نفس نوع الهوائي السابق إال أننا قمنا 
وجعلهما  ببعضهما  السلكين  بتوصيل 
ذلك  أدى  حيث  بالشكل  كما  مقفولين 
إلى  الهوائي  في  المار  التيار  زيادة  إلى 
الضعف مما أدى إلى ارتفاع طاقة االرسال 
مدى  زيادة  إلى  يؤدي  مما  واالستقبال 
في  غالبا  ويستخدم  االستقبال  أو  االرسال 
االستخدامات  وبعض  التليفيزيون  هوائي 

األخرى.

YAGI -
حيث يوضع مع الدايبول أو الفولدد دايبول 
عدة أسالك أخري تسمى عواكس وموجهات 
الدايبول  من  أكبر  السلك  طول  كان  فإذا 
يسمي  أقصر  كان  إذا  و  العاكس  يسمى 
موجه حيث يقوم العاكس بعكس االشارة 
بتركيز  الموجه  ويقوم  الدايبول  علي 

خصائص الهوائيات : 
radiation pattern  شكل اإلشعاع -

من  الخارج  الشعاع  شكل  عن  عبارة  وهو 
الهوائي حيث يكون له شكل معين واتجاه 
أماكن  تحديد  نستطيع  طريقه  عن  معين 
استقبال  يمكننا  حيث  اإلشارة  استقبال 
هذا  داخل  الواقعة  المناطق  في  اإلشارة 

الشكل اإلشعاعي.

radiation resistance مقاومة االشعاع -
كلما كانت كبيرة كلما كانت جودة الهوائي 
الهوائي  تزيد مقدرة  بزيادتها  أفضل حيث 

علي ارسال االشارة لمسافه أكبر.
gain التكبير -

تركيز  على  الهوائي  لمقدرة  مقياس  هو 
الطاقه الخارجه منه في مساحة أقل حيث 
معينة  مساحة  في  الطاقة  ركزنا  إذا  أنه 

زادت جودة االشارة في تلك المنطقة.
broad band النطاق -

الترددات التي يستطيع  هي مقياس لمدي 
الن  يستقبلها  أو  يرسلها  أن  الهوائي 
بحسابه  يقوم  معينا  مدى  هوائي  لكل 

المصنعون.
input impedance مقاومة الدخل -

دخل  علي  المعاوقة  لقيمة  مقياس  هي 
الهوائي حيث من المفروض أن تكون تلك 
القيمة مناسبه لقيمة معاوقة الخرج للكابل 
للهوائي  االشارة  نقل  في  يستخدم  الذي 
ممكنة  كمية  اكبر  نقل  يتم  لكي  وذلك 
من طاقة االشارة والكابالت المتواجدة في 
السوق غالبا لها معاوقات 50 اوم و 75 اوم 

و 300 اوم.
Polarisation القطبية -

االرسال  في  الهوائي  اتجاه  تحدد  وهي 
الرأسية  القطبية  مثل  االستقبال  أو 
 HORIZONTAL واالفقية   VERTICAL

من خصائص الهوائيات أنها سهلة اإلعداد، يمكنك االتصال 
بالنادي المركزي لهواة الالسلكي بالكشّافة التونسيّة للتدرب عمليا على إنجاز الهوائيات.



نصيحة 

من هنا تبدأ 

هواية الالسلكي 

العديد من  أو  يبادر ذهنكم سؤال  أنه  أكيد 
األسئلة ؟

االلتحاق  يمكنني  كيف  الهواة،  يفعل  ماذا 
بكم، كيف أبدأ، أين أجدكم...

كيف أبدأ ؟
بالقرب  هاو  على  وتعرف  ناد  عن  ابحث   -
بك  السعادة  غاية  في  وستجده  منك 

وسيحاول مساعدتك بكل السبل. 
- ابدأ هواية الراديو كهاو مستمع حيث أن 
هواة الراديو يملكون مهارات عالية في فن 
التي  البعيدة  اإلذاعية  للمحطات  االستماع 
ضمنها  ومن  القصار  الموجات  على  تبث 
نشاطات  من  نشاط  ويعد  الهواة  موجات 

الهواة. 

أين أجدكم ؟ 
- النادي المركزي : بمقر القيادة العامة 

- النادي الجهوي بحمام سوسة : بمقر فوج 
حمام سوسة. 

- النادي الجهوي بجندوبة : بمقر نادي جهة 
جندوبة. 

فوج  بمقر   : بصفاقس  الجهوي  النادي   -
ساقية الداير. 

- النادي الجهوي بمدنين : بالمسلك الصحي 
بجزيرة جربة. 

فوج  بمقر   : بأريانة  الجهوي  النادي   -
أريانة.

بالمركز   : عروس  ببن  الجهوي  النادي   -

الدولي للتخييم ببرج السدريّة.
نادي  بمقر   : بالمنستير  الجهوي  النادي   -

جهة المنستير. 
جهة  نادي  بمقر   : بتوزر  الجهوي  النادي   -

توزر.
بالمـــشرف  االتصال  تعذر  حالة  في 
يمــكنك  الجـــهوي  بالنادي  الخاص  الفني 
بالمـــنســـق  مباشـــرة  االتــصال 
الوطــني للنوادي على البريد األلكتروني : 

montajoti@yahoo.fr

ماذا نفعل ؟
يقود  وما  اإلذاعية  للمحطات  االستماع   -
واستقبال  انتشار  لطرق  دراسة  من  ذلك 
المكان،  الوقت،  بتغير  الالسلكية  الموجات 

وفصول العام.
بعدة  وذلك  الصوتي  االتصال  ممارسة   -

 AM / FM / SSB  : أنماط للبث مثل
- إنشاء وبناء الكثير من األجهزة والهوائيات 

والعمل على استخدامها.

ما هي مكونات محطة االسلكي ؟
- جهاز بث واستقبال. 

- هوائي مناسب وبسيط. 
- مولد طاقة )وحدة تغذية 24 فولت(.

 
: CALL SIGN إشارات النداء

االستماع  عند  التي ستالحظها  األشياء  من 
للهواة أن كل محطة لها شارة النداء الخاصة 
بها يتحصل عليها الهاوي من الجهة القائمة 

على تنظيم الهواية في البلد المعني.
وتتكون من مقطعين : 

- الصدر PREFIX نجده يعرف البلد.
- العجز SUFFIX  نجده يعرف الهاوي. 

وبالرجوع إلى قائمة الصدور يمكن تحديد 
التالية  النداء  شارة  فمثال  المكان  أو  البلد 

3V8ST نجدها تتكون من : 
3V : تعرف البلد وفي هذه الحال تونس 

8ST : النادي المركزي بالقيادة العامة
النداء  لكتابة  مواقع  اليوم  االنترنت  يوفر 

www.qrz.com ومن أشهرها

األحرف  وضوح  لعدم  كثيرة  لعوامل  نسبة 
جيدة  الغير  البث  ظروف  في  لتشابها  أو 
المنطوقة  األبجدية  لما يسمى  الهواة  يلجأ 

  PHONETIC ALPHABET
 A = Alfa

 B= Bravo
C = Charlie

 D= Delta
 E= echo

 F= foxtrot
H= hotel

J= Juliet
M=mike
X=x-ray
T=tango
Z=zulu

Y=yankee
الهواة  يستخدمها  التي  االختصارات  بعض 
المفردات  أكثر  ومن  للسرعة  أو  لالختصار 

المعمول بها في االتصال الصوتي. 
االختصار  الهواة  يستخدم  االتصال  لتبادل 
متبوعة  كيو  سي    CQ CQ CQ اآلتي 

بمكان أو اسم معين ومثال ذلك :
 CQ CQ CQ PACIFIC OCEAN

الدول  فقط  ينادي  المنادي  أن  على  ويدل 
الموجودة في منطقة المحيط الباسيفيكي 
CQ DX CQ DX CQ DX ويعني هذا 

االتصال من أي مكان بعيد. 
 DXING االتصال البعيد المدى

الهواة ويعنى االتصال  مصطلح يستخدمه 
األشياء  أجمل  من  وهو  البعيدة  بالمحطات 
التي يمارسها الــDX دى اكس لما فيه من 

لحظات لإلثارة. 
يحتاج  الفن  هذا   DXER يصبح  ولكي 
العلم  مع  والصبر  المهارات  من  للكثير 

بجميع النواحي الفنية األخرى للهوية. 

يمكن أن تمارس هواية الالسلكي بأي لغة ولكن المتعارف للعمل 
بها هي اللغة اإلنجليزيّة، و على الهاوي الجاد دراسة اللغة اإلنجليزيّة للمشاركة 

                                                                   الفعّالة في االتصاالت العالميّة للهواة.



أجمل 73 

إنجازات 
و أنشطة بتونس 

إنجازات تونسية :
 3V8SF بصفاقس  الجهوي  النادي  قام 
 20 موجة  على  استقبال  جهاز  بصناعة 
المجموعة  بمجهودات  العمل  تم   ssbمتر
وبتأطير السيد حافظ الغربي وهو مهندس 
في  العمل  واكب  الذي  تونس  باتصاالت 
تعترض  مرة  كل  في  وتدخل  مراحله  كل 

المجموعة صعوبات تقنية. 
االصطناعية  األقمار  بواسطة  االتصال   -

واالتصال بالمحطات الفضائية. 
 CW االتصال بواسطة إشارة المورس -

اإلقليمية  المسابقات  في  المشاركة   -
والعالمية وما يصاحب ذلك من تجهيزات. 

- القيام برحالت لألماكن النادرة أو التي ال 
يوجد بها هواة واالستمتاع بالعمل مع آالف 

الهواة وقت قصير. 

المشاركة في المخيمات العالمية :
13 سنة  يشارك نادي هواة الالسلكي منذ 
وهو  الهواء،  على  العالمية  المخيمات  في 
المناسبة ينظم سنويا لقاءا بالمركز  بهذه 
فيه  يشارك  التخييم  و  للتدريب  الدولي 
الكشافين  و  الجهوية  النوادي  منسقو 
المشاركة  تتم  و  النوادي  لهاته  المنتمين 
في مسابقات عالميّة و اقليميّة، كما ينظم 
النادي لقاءات عربيّة و عالميّة خالل تنظيم 
وهو  دولية،  أنشطة  أو  لمعسكرات  تونس 
الكشفيّة  الترويج لألنشطة  ما ساهم في 

خارج الوطن.

نصائح عامة :
يكسبك  اإلرسال  قبل  أوال  االستماع   -

معلومات كثيرة عن الطرف اآلخر.
- أرسل إشارات النداء كل 10 دقائق إذا كان 

االتصال طويال. 
- يمنع منعا باتا الحديث ومناقشة المواضيع 

المتعلقة بالدين والسياسة والتجارة. 
أن  تحب  ال  دائما  فهي  زوجتك  تنس  ال   -
تتركها وتجلس تخاطب اآلخرين واألفضل 

أن تجعلها هي األخرى هاوية 265 .

من مبادئ الهواة :
هاوي الراديو هو االنسان الذي :

عدم  على  ويعمل  اآلخرين  يراعي   -
االستمتاع بالهواية على حسابهم. 

- وفئ يعمل على تشجيع ومساعدة الهواة 
اآلخرين. 

لكل جديد من  المتواصل  بالتعلم  - مهتم 
العلوم والعمل على تطبيقها. 

كل  تقديم  مع  الخالصة  الصداقة   -
مع  العمل  أثناء  ونصح  مشورة  من  الدعم 

المبتدئين. 
على  تؤثر  ال  الهواية  جعل  على  العمل   -

المتطلبات األساسية للحياة. 
- خدمة اآلخرين والمجتمع واجب وطني.

كلمة الختام :
لهواة  الممارسين  بين  واالحترام  الحب  إن 
الراديو قد جعلها هواية ذات قيم عدة فهي 
واللغات  الفنية  والمهارات  التقنية  تعلم 
والجغرافيا وعلم الفلك والمناخ. وإن أعظم 
وعكس  الشعوب  بين  الصداقة  تقدمه،  ما 

صورة مشرفة لألوطان.
إمأل وقت فراغك بهواية ممتعة ومفيدة. 

 

الخاصة  النداء  وشارات  تونس  في  النوادي 
بها : 

النادي 
الجهوي بجندوبة 

3V8SJ 

النادي 
الجهوي بحمام سوسة 

3V8SS 

 

النادي 
الجهوي بمدنين 

3V8SM 

النادي 
المركزي بتونس 

3V8ST 

النادي 
الجهوي بأريانة 

3V8SA 

النادي 
الجهوي بصفاقس 

3V8SF 

النادي 
الجهوي ببن عروس 

3V8CB 

النادي 
الجهوي بالمنستير 

3V8SQ 

النادي 
الجهوي بتوزر 

3V8JS 

مذكرة فنية داخلية - تصدر مع نشريّة الكشفيّة.
هذا العدد من إعداد القائدين منتصر كمخ و وائل العرفاوي - التصميم الفني القائد حسن جعفر
                                                                    اإلخراج القائد ظافر التميمي - بإمكانكم تحميلها عبر

           www.scout-tunisien.org                                                                                                                    
                                                                                                              



لسان الحركة الكشفية التونسية 

قد يرى البعض أن النشاط الكشفي قد يلهي الطالب عن دراسته و بحوثه 
و قد يؤثر سلبا على نتائجه و لكنها بالنسبة لي أنا على األقل تبقى مجرد 

احتماالت تخمينات و تخوفات ال أكثر و ال اقل.

و لن أطيل على متصفحي منتدانا و أتوغل يف تعداد فوائد األنشطة الكشفيّة 
أن  الحاصل  الحصيل  األعمار ألنه و من  اختلفت فئات  اإلنسان مهما  على 
األغلبية منكم تدرك تلك الفوائد جيدا و إن لم تفقه الكثري فهي تعرف القليل 
منها حتى إن بدأت أنا بذكرها تطلبت مني كـــتابة مئات و آالف الصــفحات 
و أنا طالبة كلت يدي الكتابة و ما أنفي رائحة الحرب املنبعث من األوراق .أو ال 
يحق لي أن أستنشق هواء عليال يف أرجاء الطبــيعة و أجدد نـــشاط جسدي 
و عقلي و أصقل مواهبي و أدرك مكنونات نفسي و أحيد عن الروتني قليال؟

ال أظنكم قد تستكثرون علي إحساسا بالحماس و السعادة و املغامرة يلهمني 
إياه مخيم يف غابة غناء أو نشاط أو أنشودة أو لعبة أو ورشة تنسيني هم 
االمتحانات و تفرج عني بعض ضغوطاتي. ال أظن أن ما سأتعلمه من معارف 
تحفزني على االعتماد على الذات و الحث عن مواطن اإلبداع و االبتكار يف 
شخصيتي و كيفية تنظيم األمور و األوقات و وضع برامج محكمة قد يحيد 
حسن  و  جهدا  و  عزيمة  تتطلب  التي  هي  و  بدراستي  االهتمام  عن  بي 

تنظيم و تنسيق و هو بالضبط ما تغذينا به األنشطة الكشفيّة.

أال توافقونني الرأي إن قلت أن ما نكتسبه ككشــافني و إن اختلـــفت الطرق 
و األساليب هو ذات الشيء الذي نحتاج إليه ليزكي و يخدم متطلبات النجاح 

يف دراستنا؟

نحن نفرق و نــــغرق يف بحر من العلوم و األدب و عقولنا يتـــجاذبها نيوتـــن 
و ديكارت و سارتر و بيتا غور و أومبري و غريهم و غريهم من العلماء و األدباء 
و الفالسفة و القائمة هذه أيضا تطول و تطول و تطول و إضافة بادن باول 
نوعا  عليها  و تضفي  رونقها  تزيد من  و  القائمة  القائمة ستزكي هذه  لهذه 

فريدا من املعارف له نكهة و بهرج خاص جدا.

فقط تخيلوا معي يا أعزائي لو أن املؤسسات التعليمية بما يف ذلك الجامعات 
مثل احتوائها ملخابر فيزياء و كيمياء و ميكانيك و ... و... احتوت على مخابر 
صغرية  بقاعة  نطمع  فقط  بالكثري  نطمع  ال  دعنا  أو  التعبري  جاز  إن  كشفية 
نمارس فيها نشاطا كشفيا ينتشلنا من الرتابة و الضغط. أليس حلما جميال 

يا أصدقائي؟؟؟؟؟

القائدة آمنة بوعزيز
جهة صفاقس

التطوع 
في صفوف الشباب

تمهيد :
يمثل العمل التطوعي يف عصرنا الحاضر وحجم انخراط الشباب فيه عنصرا 
مهما يف تقييم تقدم الدول وازدهارها، فكلما تعــــمق الوعـــي لدى املواطنني 
تقــــدم  ازداد  التطوعي كلما  العمل  التــــــــطوع و قيمة  بأهـــمية  الشباب  و 
الدولة و ازدهارها. وهو أصبح يشكل أحد املتطلبات األساسيّة للحياة املعاصرة 

التي ما فتئت تشهد نموا و تطورا سريعا.

يوميات طالب
من منا ال يعرف جربان خليل جربان أو ال يسمع عن كتاباته. و ملن ال يفقه 
من مؤلفات هذا الرومنطيقي الكثري الكثري ال أطلب سوى رأيه يف سؤال وجهه 
"إذا اكتفيت بكل ما تعرفه أنت.  جربان إىل اإلنسان يف إحدى رواياته قائال: 

فأين أضع الذي ال تعرفه؟

قد يتساءل قراء كشفيتنا األعزاء ما دخل جربان يف منظمتنا العريقة ؟ و ما 
الداعي لالستشهاد به ؟

و لكن ملا ال نتمعن جيدا يف السؤال الذي طرحه جربان ؟ متأكدة أننا سنجد 
له عالقة وثيقة بما يدر به النشاط الكشفي علينا من فوائد و تنمية ملعارفنا 

على جميع املستويات .

و ليس سرا أن النسبة الكبرية من املنخرطني يف منظمتنا الكشفيّة هي من 
فئة الشباب من تالميذ و طلبة على حد سواء و إذا ما نظرنا إىل الطالب على 
فارقها  إن  و  ليال  إال  يفارقها  ال  للجامعة  الخصوص سنجده مستوطنا  وجه 
غاص يف سهرة كان فيها القلم ونيسه و املرجع أديمه و قائمة التمارين عدوه 

.سهرة ينازل فيها النعاس و التعب العزيمة و طموح النجاح.

تلك هي حياة الطالب تحفل بالضغوطات و الرتابة و صراع قاتل مع عقارب 
الساعة للنيل من العـــلوم و الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و قائــمة تطـــول 

و تطول من ذكرها و تعداد محتوياتها فقط ترتعب العقول و النفوس.

قد يكون وصفي ليوميات الطالب يغلب عليه الطابع الرتاجيدي و قد يؤنبني 
قراؤنا األعزاء على ذلك لكن فليعذروا قلم طالبة تعيش كل أهوال الطريق 

املؤدية للنجاح يف دراستها الجامعيّة.

ال يخفى عليكم أن حياة الطالب و الطالب املجد خاصة حياة رتيبة جدا جامدة 
تفتقر لروح التجدد و إن كان يكتسب معارف جمة . و لكن ماذا لو وجهنا 

سؤال جربان للطالب بما سيجيب يا ترى؟
و هل تكون إجابته كافية شافية إن قال انه يعرف من الـــعلوم و الرياضيات 

و .... و.... و...... الكثري ؟
و ما الذي ال يعرفه يا ترى؟
و هل يدرك كل ما يجهله؟

و هل يعترب أن عارفا اكتسبها يف الجامعة قد تخوله فعال لالندماج و التأقلم 
مع أفراد مجتمعه؟

طالب  عليها  يجيب  من  خري  أن  ظني  أغلب  و  نفسها  تطرح  كثرية  أسئلة 
يغرف من مناهل الكشّافة معارف و مكاسب ال مثيل لها ال يف الجامعة و ال 
يف املدرسة و ال حتى يف عقر داره. و املعروف أن اإلنسان مهما تعلم فهو لن 
يتوصل أبدا إىل اإلملام بكل املعارف إال أن املجد ال يدخر جهدا الكتساب اكرب 

كم من املعرفة.
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إن التطور الحاصل على جميع املستويات االجتماعيّة و املعاشيّة و االقتصاديّة 
واألمنيّة والتقنيّة املتسارعة أصبحت تملي علينا أوضاعًا وظروفًا جديدة تقف 
الحكومات أحيانًا عاجزة عن مجاراتها، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود من 
الجهات الحكوميّة و مكونات املجتمع املدني ملواجهة هذا الواقع وهذه األوضاع. 
فأصبح للنشاط التطوعي للمواطن دور كبري و فاعل يف خلق التوازن و دعم 
املجهود الحكومي الرسمي. و بناءا ملا يشهده املجتمع التونسي خاصة بعد 
ثورة 14 جانفي من تكاثر الجمعيات الخرييّة التطوعيّة فوجب عليها القيام 

بمجهودات أكرب لحث الشباب على مثل هذا النشاط التطوعي.

و أمام تزايد الطلبات على الخدمات االجتماعيّة و األنشطة التضامنيّة لدعم 
الفئات األقل حظا و الذي أصبح يشكل تحديا أساسيا أمام الدولة التونسيّة، 
الجهات  و  الحكومي  العمل  تدعم  منظمات  و  هيئات  وجود  يتطلب  مما 
بالخصوص  الهيئات  و  املنظمات  هذه  مثل  وجود  أهمية  تربز  و  الرسميّة، 
أن  املتطوع من  و يتمكن  البريوقراطيّة  وانتفاء  و تنظيمها  إنشاءها  لسهول 
آدائه  يجعل  مما  العمل  بقية  اقتناعه  بحكم  تطوعيّة  بصفة  خدماته  يقدم 

مميزا عن أداء املوظف العادي الذي يتقاضى أجرا على عمله.

وقد أثبتت التجارب يف العديد من الدول أهمية مشاركة املواطن و الجمعيات 
بصفة تطوعيّة يف عمليّة التنمية بعد أن عجزت السلطات الرسمية القيام 
بهذا الدور بمفردها. و يربز أساسا دور املنظمات و فعاليتها يف مرونة هياكلها 
و سرعة اتخاذ القرار مما ييسر عملية التدخل و بجدوى عالية. و قد عملت 
تونس و اعتنت بهذا الجانب ملواجهة املشاكل الطارئة و يمكن على سبيل 
قبل  الخطرية  املرور  حوادث  يف  املواطنني  تدخل  إىل  اإلشارة  الحصر  ال  املثال 
وصول سيارات اإلسعاف أو تدخل بعض الجمعيات يف دعم جهود الحماية 
غابات  ببعض  اندلعت  التي  الحرائق  إخماد  يف  الوطني  الجيش  و  املدنية 
الوطن القبلي و حتى يف الشمال و الجنوب الغربي. وهو ما شكل منظومة 
متكاملة أبروت عمق الوعي لدى املواطن و الشاب التونسي و أهمية العمل 

املشرتك بني السلط الحكوميّة و مكونات املجتمع املدني.

مفهوم العمل التطوعي:
يعرف التطوع حسب اللحياني، بأنه "الجهد الذي يبذله أي إنسان بال مقابل 
ملجتمعه بدافع منه لإلسهام يف تحمل مسئولية املؤسسة التي تعمل على 
تقديم الرعاية االجتماعيّة"، كما يعرفه العلي : بأنه "بذل مالي أو عيني أو 
بدني أو فكري يقدمه املسلم عن رضا وقناعة، بدافع من دينه، بدون مقابل 

بقصد اإلسهام يف مصالح معتربة شرعًا، يحتاج إليها قطاع من املسلمني".
كما يمكن إعتبار التطوع خدمة إنسانيّة وطنية تهدف إىل حماية الوطن وأهله 
من أي خطر. ويف بعض الدول كسويسرا مثاًل يعترب التطوع إلزاميًا للذين ال 

تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكريّة ممن هم يف سن 20-60 سنة.
عن  نفسه  يسخر  الذي  الشخص  ذلك  بأنه  املتطوع  نعرف  أن  يمكننا  و 
طواعية ودون إكراه أو ضغوط خارجية ملساعدة ومؤازرة اآلخرين بقصد القيام 

بعمل يتطلب الجهد وتعدد القوى يف اتجاه واحد.

أهمية العمل التطوعي:
للعمل أو النشاط التطوعي أهميّة كربى يف تقدم املجتمعات و ازدهارها أمام 
عجز الهياكل الرسميّة عن القيام بأدوارها مما يتطلب من مكونات املجتمع 
املدني املساهمة ولو بقسط بسيط يف املجهود الوطني. و يمكن يف هذا الصدد 

ذكر 8 عناصر على األقل التي تربز أهميّة العمل التطوعي :
1 - تكميل عمل الهياكل الرسميّة وتدعيمه لصالح املجتمع عن طريق رفع 

مستوى الخدمة أو توسيعها.
2 - توفري خدمات قد يصعب على اإلدارة تقديمها بحكم تعقد اإلجراءات و ملا 

تتسم به األجهزة التطوعية من مرونة وقدرة على الحركة السريعة.
قنوات  وصنع  متطوعني  خرباء  خالل  من  العلمي  األسلوب  تطبيق   -  3
اتصال مع منظمات شبيهة بدول أخرى من دون حساسية أو التزام رسمي 

واالستفادة من تجاربها الناجعة القابلة للتطبيق.
4 - جلب خربات أو أموال من خارج البالد من منظمات مهتمة باملجال نفسه 
بجانب املشاركة يف امللتقيات أو املؤتمرات اإلقليمية أو الدولية لتحقيق تبادل 

الخربات ومن ثم مزيد من االستفادة والنجاح.
5 - التطوع ظاهرة مهمة تدل بالخصوص على حيوية املواطنني وإيجابيتها، 

وهو ما يعد مؤشرًا للحكم على مدى تقدم الشعوب.
6 - إبراز الصورة اإلنسانيّة للمجتمع وتدعيم التكامل بني الناس بعيدا عن 

الصراعات و املنافسة.
7 - إن التطوع مجال متميز و رائد و يعود ذلك بالخصوص إىل كونه متحرر 
التجارب، و هو يعترب جهازا مستقال وصغري  و مفتوح ملختلف  الضغوط  من 
الحجم، األمر الذي يمكن من تجربة أمور جديدة أو تغيري وتحسني األمور 
القائمة، بدون أن تكون هناك أي عقبات أو صعوبات. األمر الذي ال يتوفر يف 

جهاز كبري، وبريوقراطي كالجهاز الرسمي.
8 - إن العمل التطوعي يزيد من لحمة التماسك الوطني، لذلك مـــن املهم 
إن  التطوعي  للعطاء  املواطنني  أمام  الفرصة  إتاحة  املجتمعات  على  املؤكد  و 

رغبوا بذلك.

الخاتمة :
العمل الجمعياتي من خالل مبدأ الحرية يف  التطوع يميز أساس  إن مبدأ 
املنخرط  يجعل  مما  الجمعياتي  النشاط  يف  التطوع  عمليّة  تأتي  اإلختيار 
من  ينبع  سلوك  والتطوع  تلقائية.  بكل  نشاطه  يمارس  معينة  جمعية  يف 
ذات الفرد ومن ثقافته وحضارته ويرتجم يف املمارسة الجمعياتيّة من خالل 
فالكل  شؤونها.  وتدبري  تسيري  طبيعة  خالل  من  وكذلك  العادية  أنشطتها 
متطوع داخل الجمعيّة، فاملقابل املنتظر هو أن يرى كل متطوع جمعيته تحقق 
أهدافها ومشاريعها ويكون لها وجود متميز داخل املجتمع، الشيء الذي يقوي 

حس وحب االنتماء إليها.
وسلوك التطوع هو سلوك مدني متميز يجعل اإلنسان أكثر اندماجا وأكثر 
مبادرة من غري ألنه يضع الصالح العام دائما نصب عينيه. لذلك 
يعترب ضرورة حضاريّة،  الذي  التطوع  ثقافة  تفعيل  علينا  وجب 
على  رائدة  لتكون  التجربة  هذه  إثراء  يف  بالدنا  تتمكن  حتى 
املستوى العربي و العاملي، و الشباب الكشفي مدعو اآلن أكثر 
من أي وقت مضى إىل املبادرة بنشر ثقافة التطوع داخل املجتمع 

التونسي حتى يساهم بفعالية يف تقدم البالد و ازدهارها.

القائد ظافر التميمي
بتصرف
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11النشاط الجهوي

فوج أريانة :
جوان   26 األحد  يوم  الفوج  نظم 
بمدينة  كربى  نظافة  حملة   2011
أريانة تحت شعار »الكشّاف نظيف 
الفكر والقول والعمل« و ذلك يف ،إطار 
املجهود  معاضدة  على  الفوج  حرص 
الجمالي  املظهر  لتحسني  الجهوي 
ملدينة الورود أريانة، و توىل الكشّافون 
الشوارع  تنظيف  بعملية  القيام 
بالحدائق  العناية  و  الرئيسيّة 

العموميّة. 

فوج سيدي ثابت :
مئات األطفال )400( استقبلهم فوج 
بجهة  النشأة  حديث  ثابت  سيدي 
زارعي  فوزي  القائدين  اريانة...زار 
ومعزالسرايري  الكشافة  قسم  قائد 
قائد قسم األشبال فوج املكان صباح 
يوم األحد 12 جوان 2011...لتقديم 
العون وللتأطري الفني للوحدات...فوج 
الحديثة  األفواج  من  ثابت  سيدي 
التي تستحق كل املساندة على غرار 

عديد األفواج يف كل جهات البالد.
فوج نسائم الحرية بالتضامن :

الفطر  عيد  بمناسبة  الفوج  نظم 
املبارك أمسية تنشيطيّة لفائدة أبناء 
العيد«،  »فرحة  عنوان  تحت  الحي 
تظمــن الربنامـــج عـــدة مسابـــقات 
و ألعاب ساهمــت يف إدخال الفرحـــة 

و البهجة على أطفال الحي.

أمسية لفائدة األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة  :

التـــرابي  جميل  منزل  فوجا  نظم 
جويلية   12 الثالثاء  يوم  املدرسي  و 
2011 يف أمسية مع جمعية العصافري 
الزرق الهولندية ملساعدة االشخاص 
التي  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
بالرمال  الرتبصات  مركز  يف  جمعت 
االحتياجات  ذوي  من  مجموعتني 
سيدي  من  مجموعة   : الخاصة 
ثانية من سيدي  و مجموعة  بوزيد 
على  الجمعيّة  حرصت   .... ثابت 

تقديم الدعم املعنوي واملادي لهاتني 
املجموعتني......

جميل  منزل  كشافة  من  وايمانا 
باملبادئ االنسانيّة و ترسيخا ألواصر 
االخوة و مساعدة االخرين كانت هذه 
املبادرة يف هذه األمسية مع استضافة 
مجموعة ثالثة من ذوي االحتياجات 
بورقيـــبة  منزل  مــن  الخـــصوصيّة 
بمنزل  »األمل«  املوسيقيّة  الفرقة  و 
من  معنوي  و  مادي  بدعم  و  جميل 
أمسية  املدينة  أصيلي  أشخاص 
تمازجت فيها أنشطة الرتفيه و اإلفادة 
من كل الحضور تراوحــت بني ألعاب 
و عروض كشفــــيّة و عزف مـــنفــرد 
موسيقيّة  فقرات  و  فردي  أداء  و 
انسجم معها كل الحضور و خصوصا 
ذوي االحتياجات الخاصة حني أحسوا 
فعال باإلحاطة من حولهم والتواصل 

معهم.
فوج رفراف :

نظم الفوج يوم األحد 9 أكتوبر 2011 
لفائدة  القبول  حفل  البلديّة  بقاعة 
الكشافني الجدد بحضور مالزم قائد 
مفوض  و  األشبال  مفوض  و  الجهة 
 100 من  أكثر  بمشاركة  و  الجوالة 
شخص بني كشافني و أولياء و روّاد 
إلستعراض  فرصة  كانت  و  أحبّاء  و 
الخمسينات.  منذ  الكشفي  النضاط 
العروض  من  العيد  تقديم  قد  و 
التنشيطيّة بني أناشيد و سكاتشات 
الحاضرين. جميع  إعجاب  نالت 

تهانينا لقيادات الفوج بعودة النشاط 
الكشفي يف ربوع مدينة رفراف.

فوج املروج األول :
السابع  ليلة  املروج  فــوج  نظم 
الحفل  رمضان  من  والعشرون 
لألطفال  الجماعي  للختان  السنوي 
املعوزين حيث تم هذه السنة ختان 
مع  خاص  طبيب  عند  أطفال   10
وتنظيم  الختان  بلباس  تمتيعهم 
تمتيع  و  أفراح  بقاعة  سهرة جماعية 
عائالتهم بمساعدات غذائية وبعض 
مالبس للعيد وقد حضر هذا الحفل 
واألولياء  األطفال  البهيج كل عائالت 

واملنخرطني بالفوج.  

اختتام السنة الكشفيّة
: 2011 - 2010 

نظمت الجهة يوم السبت 2 جويلية 
حفل  العامة  القيادة  بمقر   2011
اختتام السنة الكشفيّة 2011/2010 
تكريم  تم  قد  و  فوج.   28 بمشاركة 
قادة االفواج و تقليد 14 قائد بحبات 
بحبات  قادة   4 و  الخشبية  الشارة 
مساعدي قادة التدريب بإشراف ثلة 
من اعضاء القيادة العامة و هم القائد 
التنفيذي  املدير  الزريقي  محسن 
املكلف  بالرحومة  لطفي  القائد  و 

بالجهات.
يف  للتسجيل  الجهويّة  الحملة 

االنتخابات :
حول  الجمعية  برنامج  نطاق  يف 
التسجيل  لدعم  الكشفي  األسبوع 
الجهة  بالقائمات االنتخابية، نظمت 
العاصمة  شوارع  يف  كربى  يف  حملة 
التسجيل  علي  املواطنني  لحث 
يومي  ذلك  و  االنتخابيّة  بالقوائم 
الجمعة 12 و السبت 13 أوت 2011 
قاموا  و  جوالني  و  قادة  بمشاركة 

بتوزيع ملصقات على املواطنني.

ينظم  بتونس  النقل  فوج 
مسامرة رماضنيّة :

بمناسبة شهر رمضان املعظم و جريا 
على السنّة الطيبة التي دأب عليها 
الفوج سنويا انتظم لقاء يوم 13 أوت 
لـ13 رمضان 1432 هـ  2011 املوايف 
بمقر القيادة العامة للكشّافة التونسيّة 
الكشافني  و  وروّاد  أحبّاء  حضره 
شركة  من  التقاعد  على  واملحالني 
نقل تونس و الشركة الوطنيّة للنقل 
املحامي  األستاذ  و اشرف  املدن  بني 
حول  مداخلة  قدم  و  الزريبي  اكرم 
»مجلة األحوال الشخصيّة و تطابقها 
بني  قد  و  االسالميّة«  الشريعة  مع 
فتح  ثم  بها  املوجودة  الفصول  عديد 

باب النقاش و قد كان ثريّا.
جميع  تكريم  تم  ذلك  بعد  ثم 
املحالني على التقاعد و عرب جميعهم 
على  للفوج  الجزيل  شكرهم  عن 
اللقاء الثري الذي جمعهم ثم أخذت 

عدة صور للجميع.

ختان  حفل  ينظم  باردو  فوج 
جماعي :

رمضان  بشهر  االحتفال  بمناسبة 
التضامني  للنشاط  امتدادا  و  املعظم 
الذي يقوم به فوج الكشّافة التونسيّة 
املنقضي،  مارس  شهر  منذ  بباردو 
جماعي  ختان  حفل  الفوج  نظم 
باملنطقة  املعوزين  أبناء  من  لعدد 
وذلك يوم األربعاء 17 رمضان حيث 
تمت عملية الختان بإحدى مصحات 
العاصمة و يوم الخميس 18 رمضان 
الرباق  االفراح  بقاعة  الحفل  انتظم 
عائالت  حضره  سعدون-،  باب   –
األطفال املحتفى بهم ، قدماء و أحبّاء 
أعضاء جهة  العديد من  و  باردو  فوج 

تونس و القيادة العامة.

فوج حمام سوسة :
نظم  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
األنشطة  من  سلسلة  برامج  الفوج 
املتنوعة و التي تتضمن بالخصوص 
ألعاب فكرية و دورة يف الكرة الــحديديّة 
لعبة  و  األوليّة  و دورة يف االسعافات 
ندوة  و  حمام سوسة  بمدينة  كربى 
حول موضوع آفاق الحركة الكشفيّة 
إىل  إضافة  سوسة  حمام  بمدينة 
الكشفيّة  السهرات  من  مجموعة 
خاللها  سيتم  التي  و  التنشيطيّة 

تكريم ثّلة من القيادات الكشفيّة.

املؤتمر الجهوي :
جوان   26 األحد  يوم  صبيحة  إلتئم 
للتدريب  الوطــني  باملركــز   2011
الجهوي  املؤتمر  بزغوان  التخييم  و 
للكشّافة  الثالث عشر لجهة زغوان 
رشاد  القائد  بإشراف  التونسيّة 
القائـــد  مـــالزم  الـــخرباشـــي 
قائــد بني   40 العام و بحـــضــــــــور 
أحبّاء  و  قدماء  و  و مالحظني  نواب 
املنظمة و بعـــد تالوة التقــــريريــــن 
األدبـــــي و املالي للفرتة املرتاوحة بني 
غرة جانفي 2007 إىل غاية 30 أفريل 
لجنة  تقرير  إىل  اإلستماع  و   2011
املراقبة املالية و توسيم ثلة من القادة 
بحبات الشارة الخشبيّة و جملة من 
تدخالت القادة و اإلستماع إىل الردود 
تمت املصادقة على التقريرين األدبي 
إنتخاب  إعادة  و  باإلجماع  املالي  و 
للجهة  قائدا  التهامي  توفيق  القائد 

للفرتة النيابيّة القادمة.

جهة تونس 

جهة المنستير 

جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 

جهة مدنين 

جهة تطاوين 

جهة نابل 

جهة قبلي 

جهة سليانة 

جهة سوسة 

جهة المهدية 

جهة القصرين 

جهة الكاف 

جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 

جهة منوبة 

جهة بن عروس 

جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 
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جهة الكاف 

جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 
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جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 

جهة زغوان 

جهة تونس 

جهة المنستير 

جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 

جهة مدنين 

جهة تطاوين 

جهة نابل 

جهة قبلي 

جهة سليانة 

جهة سوسة 

جهة المهدية 
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جهة توزر 
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جهة صفاقس 
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جهة تطاوين 
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جهة قبلي 
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جهة سوسة 
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جهة القصرين 
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جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 
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جهة بن عروس 

جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 

جهة زغوان 

جهة تونس 
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جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 
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جهة تطاوين 
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حملة نظافة :
ذلك  و  نظافة  حملة  الجهة  نظمت 
يوم 17 جويلية 2011 بساحة الثورة 
الكشافون  قام  و  بوزيد  بسيدي 
تحسيس  و  مطويات  بتوزيع 
الكشفي  النشاط  بأهميّة  املواطنني 

يف دعم مجهود الدولة.
الحملة التحسيسيّة للتسجيل 

يف القائمات االنتخابيّة :
نظمت الجـهة أيام 24 جويـــلية و 5 
أوت حملة تحسيسيّة   11 و   10 و 
القيام  على  املواطنني  حث  قصد 
القائمات  يف  التسجيل  بعملية 
االنتخابيّة و ذلك يف العديد من أحياء 
مدينة سيدي بوزيد و قد القى هذا 

النشاط استحسان املواطنني.

النشاط الصيفي :
بكافة  الجهة  قيادة  أنشطة  تواصلت 
انطلقت  حيث  وحداتها  و  أفواجها 
انتظمت  التي  الصيفيّة  املخيمات 
بعدد من واليات الجمهوريّة منها ما 
املعاهد  و  اإلبتدائيّة  املدارس  يف  هو 
هو  ما  منها  و  والثانويّة  اإلعداديّة 
تحت الخيام و بني أحضان الطبيعة 

الخالبّة وحياة الخالء .
كما أطرت قيادة الجهة برنامج سباحة 
ونشاط يف الهـــواء الطـــلق باملحرس 
و شاطئ الشفار لفائدة املشاركني من 
صفاقس،  والية  معتمديات  مختلف 
على  االطالع  على  حرصت  كما 
مختلف  يف  الكشّافني  إقامة  ظروف 
الجهة   قائد  قام  للغرض  و  املخيمات 
مراكز  بزيارة  القادة  من  عدد  صحبة 
النشاط  النشاط لالطالع على سري 
و تــــــقديم الدعـــم األدبي و املعنوي 

للمشاركني و املشرفني.
أنشطة شهر رمضان :

أنشطة  األفواج  من  العديد  نظمت 
رمضان  و خالل شهر  قبل  تضامنية 
إقامة  يف  بالخصوص  تمثلت  املعظم 
قوافل صحية و موائد إفطار جماعي 
العائالت  أطفــــال  من  عدد  ختان  و 
مسامرات  و  سهرات  و  املعـــوزة 
دينية و توزيع مواد غذائيّة بكل من 
املحرس و مركز بوعصيدة و الشيحية 
تم  الصخرية، كما  و  الزيت  و ساقية 
بليبيا  الزاوية  منطقة  قيادة  استقبال 
و السهر على جمع املساعدات املادية 
و املواد الغذائيّة من مختلف األفواج 

املقيمني  الليبيني  االخوة  ملساعدة 
بمدينة صفاقس.

فوج النقل :
تحت  الصيفي  مخيمه  الفوج  نظم 
باملدرسـة  التحــدي  مخيم  شعار 
واليـة  الزناد  اهلل  عبد  االبتدائية 
جويلية   12 إىل   02 من  املنستري 
2011 بمشاركة  63 بني قادة وأفراد. 
برنامجا  ووحداته  الفوج  أعد  قد  و 
على  وإشتملت  ومتنوعا  حافال 
اليوميّة،  السباحة  منها  فقرات  عدة 
نشاط يف نطاق فرق،نشاط يف نطاق 
مجموعات صغرى، سهرات ترفيهيّة، 
أوملبية،  ألعاب  إختصاص،  ورشات 
جواز  لعبة  رملية،  قصور  مسابقات 
بدون  ألعاب  كرماس،  ألعاب  سفر، 

حدود، خرجات.

دورة تكوينيّة للنشر 
و اإلعالم :

نظمت لجنة النشر و اإلعالم بقبلي 
جوان   1 يوم  جهوية  تكوينية  دورة 
النشر  مســؤولي  جمعت   2011
الكشاف  بدار  االفواج  يف  اإلعالم  و 
بقبلي وتناقشوا حول كيفية تحسني 
الصورة الكشفيّة بالجهة و التعريف 
الكشّافة  ملنظمة  البصريّة  بالهويّة 
التونسيّة و التفكري يف كيفية تطوير 
آلة  توفري  خالل  من  اللجنة  نشاط 
تصوير رقمية و حاسوب، و قد أعرب 
استعدادهم  و  رغبتهم  عن  القادة 

للتكوين يف هذا املجال.
فوج القلعة :

يف نطاق تنشيط ليالي شهر رمضان 
مميزا  برنامجا  الفوج  وضع  املعظم 
الرتاث  حوار حول  منرب  محاوره  أهم 
اإلسالميّة  الشريعة  يف  التجديد  و 
و محاضرة حول األبعاد الجماليّة يف 

الطــمأنينة  نـــدوة حول  و  اإلســـالم 
و اإلسالم إضافة إىل املسابقة القرآنيّة 
و دورة يف كرة القدم بمشاركة عشرية 
رابطة  و  الكشّافة  فرقة  و  الجوالة 

القدماء و األحباء بالفوج.
مهرجان الطفل األديب :

نظم فوج جمنة بجهة قبلي مهرجان 
الطفل األديب تحت شــعار »الطفل 
و الثورة« و ذلك يومي 24 و25 جوان 
الشــباب  دار  مع  بالتــعاون  و   2011
و املكتبة العموميّة و احتوى الربنامج 
حضور  يف  تمثلت  فقرات  عدة  على 
الصويعي و تنظيم  الحكواتي صالح 
القصة  و  للرسم  ورشات  مجموعة 
»مدينة  مسرحية  تقديم  تم  كما 
املطر« و تنشيط من كورال دار الثقافة 

و كشايف فوج جمنة.
الدراسيّة  السنة  اختتام  حفل 

بجمنة :
شارك فوج جمنة للكشّافة التونسيّة 
يف حفل اختتام السنة الدراسيّة يوم 
األربعاء 8 جوان 2011  بمقر الفرع 
الجهوي للقاصرين ذهنيا بجمنة و قد 
قامت وحدات الفوج بتقديم سلسلة 
من العروض القت استحسان جميع 
الحاضرين و باملناسبة تم إسناد فوج 
الخدمات  على  تقدير  شهادة  جمنة 
التي  الهادفة  الرتبويّة  األنشطة  و 

يقدمها.

اجتماع قادة األفواج :
  2011 25 سبتمرب  انعقد يوم األحد 
اجتماع قادة األفواج وذلك بمنتزه فوج 
قائـــدا   27 بمـــشاركة  السالم  شط 
و قد تم تقديم ملحة عامة عن وضع 
املستقبليّة،    وبرامجها  حاليا  الجهة 
كما تم التطرق لوضعية األفواج وأهم 
األنشطة املنجزة خالل الفرتة املنقضية، 
ثم تناول الحاضرون مناقشة  موعد 
استئناف نشاط األفــواج والوحــدات 
و إعداد الربنامج السنوي و االستعداد 
ملوعد إجتماع املفوضيات وحفل افتتاح 
شهر  بداية  خالل  الكشفيّة  السنة 

نوفمرب2011.

الدراسات التكوينية : 
القيادات  تنمية  مفوضيّة  نظمت 
دراستني  بالجهة  البشريّة  واملوارد 

بالطلبة  خاصة  االوىل  ابتدائيتني 
ضم  رشيق  ابن  مبيت  يف  وتحديدا 
علوم  بمدرسة  والثانية  متكونا   32
شارك  ايضا   32 وضمت  التمريض 
الجهوي  املخيم  يف  منهم  البعض 
القيادي  الزاد  تدعيم  قصد  ذلك  و 

بالجهة.
مغامرة العالم املفقود : 

عاملي  نشاط  وهو  الثانية  دورته  يف 
يف  وينظم  ومصر  تونس  بني 
القريوان شارك فيه جوالي 40 جوال 
ودليلة من عشائر مبيت ابن رشيق 
و قد تمت تغطيته من قبل مؤسسة  
التلفزة التونسيّة و العديد من وسائل 
الشباب  إذاعة  مثل  األخرى  اإلعالم 
اضافة  واملنستري  آم  آف  وشمس 
الصحف  مراسلي  من  البعض  اىل 

التونسيّة.

دعم األطفال الالجئني :
التونسيّة  الكشّافة  الجهة  مثلت 
اعداد  حول  التنسيقي  االجتماع  يف 
لفائدة  انساني  تدخل  برنامج 
األطفال االجئني بالجنوب التونسي 
بالتنسيق مع وزارة الرتبية و منظمة 
اليونسيف  يف  ممثلة  املتحدة  األمم 
وذلك أيام 15 - 16 و 17 أوت 2011 

بنزل O.D.C. بجرجيس. 
و تحضى منظمة الكشّافة التونسيّة 
بثقة كبرية لدى األوساط الناشطة يف 
التونــسي  بالجنوب  اإلغاثة  مجال 
و يف مقدمتهم جمعية األمم املتحدة 
باعتبار أن هذه املشاركة هي الثانية 
بعد تكليف الكشّافة التونسيّة بتنفيذ 
عملية املراقبة لعمليات التوزيع للمواد 
الغذائيّة بالواليات الخمسة بالجنوب 

التونسي خالل شهر رمضان.
باليوم  تحتفل  مدنني  جهة 

العاملي لالجئني :
السامية  املفوضيّة  بني  بالتعاون 
للكشّافة  مدنني  جهة  و  لالجئني 
التونسيّة و الهالل األحمر التونسي 
جوان   19 السبت  يوم  مساء  تم 
العاملي  باليوم  اإلحتفال   2011
جهة  مساهمة  كانت  و  لالجئني 
مدنني مميزة حيث نظمت معرض 
استعراض  و  الكشافني  النتاجات 
يف  للجهة  التضامنيّة  األنشطة  أهم 
عروض  نظمت  كما  السابقة  الفرتة 
مسرحيّة و غنائيّة ساهم يف إعدادها 
أطفال  تنفيذها  و  الكشفيّة  القيادات 
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ليبيني ممن يقيمون بمدينة مدنني 
و ناشطني باملقر الرتبوي الذي أقيم 
قائد جهة مدنني عن  أعرب  و  لهم. 
عن  معربا  النشاط  بهذا  سعادته 
اعتزازه بما يقدمه الشعب التونسي 

من دعم للشعب الليبي الشقيق.

افتتاح العطلة اآلمنة :
شارك الكشّافون يف افتتاح الربنامج 
الوطني »عطلة آمنة« تحت إشراف 
السيد والي الكاف و املرصد الوطني 
للسالمة املروريّة، و تم خالله توزيع 
املطويات و توعية السائقني بمخاطر 
اإلفراط يف  و تحذيرهم من  الطريق 
السرعة و عدم احرتام إشارات املرور.

الحملة التحسيسيّة النتخابات 
املجلس التأسيسي :

الجهويّة  الهيئة  مع  بالتنسيق 
 8 من  الجهة  نظمت  لالنتخابات، 
لتوعية  حمالت   2011 أوت   11 إىل 
يف  التسجيل  بضرورة  املواطنني 
ممارسة  يستطيعوا  كي  االنتخابات 
حقهم االنتخابي. و تم تنظيم هذه 
الحمالت باألسواق األسبوعيّة ملدينة 
الــــكاف و باملؤسـسات العمـــوميــّــة 
بمنطقة  و  باملغازات  و  الخاصة  و 

سيدي منصور.

سهرة القدماء :
نظمت الجهة باالشرتاك مع مفوضية 
الرواد و األحـــــباء »ســـهرة املصالحة« 
بنادي   2011 أوت   24 يوم  ذلك  و 
الرواد  من  كبري  عدد  حضرها  الجهة 
الوحدات،  و  األفواج  قادة  و  األحباء  و 
تقديم جملة من  الربنامج  و تضمن 
الحوار  فتح  كما  الكشفية  األنشايد 
ركز  و  الجهة  أفاق  و  واقع  حول 
الحاضرون على ضرورة ايجاد ناد قار 

للجهة و موارد مالية قارة مما يساهم 
ايجابا يف دفع العمل الكشفي.

فوج قرنبالية ينظم حملة 
لجمع الكتب و األدوات 

املدرسية :
نظم الفوج حمــــــلة لجمع الـــكتــــب 
و األدوات املـــــــدرســـيّة الــجــديــدة 
و املستعملة لجميع املراحل الدراسيّة 
األخري  األسبوع  من  انطالقا  وذلك 
افتتاح  موعد  إىل  رمضان  شهر  من 
شعار»منك  تحت  الدراسيّة  السنة 
نتعلم«. و تم توزيع هذه املستلزمات 
ذات  العائالت  من  التالميذ  على 
هذه  يف  شارك  و  املحدود.  الدخل 
الحملة بعض املنظمات و الجمعيات 

و الشركات و الخواص.   
فوج دار شعبان الفهري :

التونسي  الشعب  احتفال  نطاق  يف 
ملبدأ  تجسيما  و  املبارك  الفطر  بعيد 
الحميدة  السنة  و  والتآزر  التضامن 
دارشعبان  فوج  عليها  ذأب  التي 
مساعدات  توزيع  فتم  الفهري، 
محدودة  العائالت  لفائدة  إنسانيّة 
املدينة  ريف  مناطق  شملت  الدخل 
وهي البطني، عمرون، زامو، الفرينني، 
جراية و الســرادكة و ذلك يومي 28 
و 29 أوت 2011.و تمثلت املساعدات 
يف توزيع 40 طردا من املواد الغذائيّة 

إىل جانب مالبس و أغطية.
فوج منزل بوزلفة :

األحبّاء  و  الروّاد  رابطة  نظمت 
مسامرة رمضانية كشفيّة وذلك ليلة 
املنتدى  بقاعة  رمضان  من  السابع 
الذكريات  حيث تناولت بالخصوص 
الكشـــــفيّة و مخــتلف املخـــــيمات 

و األنشطة التي نظمها الفوج. 
عن  البحث  لعبة  الفوج  نظم  كما 
منخــرطيه  جـــميع  لفائدة  الكنز 
قادة  فيها  شارك  رمضانيّة  سهرة  و 
األحبّاء حيث تم  و  األولياء  و  الفوج 
عنوان  تحت  كشفيّة  ندوة  تنظيم 
»فوج منزل بوزلفة نحو غد أفضل«، 
بتقديم جملة من  الكشّافون  قام  و 
جميع  استحسان  القت  العروض 

الحاضرين.
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نص نشيد مائوية انبعاث 
الحركة الكشفيّة العربيّة

نظم القائد رشيد رحومة

باركوا الكشاف يبني املجد بالحق املبني

منذ قرن وهو يطوي السري بالعزم املبني

  وينادي يا بالدي

حبك الجياش عندي ال يلني

باركوا للكشاف يدعو للتآخي والوئام

باعثا حب التصايف ناشرا حب السالم

اليبالي بالصّعاب أملعيّ ال يهاب

يف سبيل الغوث جنديّ أمني

إّن يف الكشف اتّساع شاسع يكفي الجميع

فهو ميدان لحبّ الغري والنّبل الرّفيع

من جبال األرز الح باملعالي والفالح

يطلب الخري لكّل العاملني
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جمعية شباب الحريّة :
شباب  أســسها  شبابية.  جمعية 
لكافة  برامجها  و  أنشطتها  توجه  و 
روح  على  تعتمد  و  املجتمع  شرائح 
التطوع و العمل الخريي لدى الشاب. 

التونسي
أهدافها : 

التطوّع  ثقافة  نشر  يف  املساهمة   -
بني  الخريي  والعمل  والتضامن 

أوساط الشّباب. 
املبادرة  روح  تنمية  على  العمل   -
الشباب  لدى  املواطنة  حس  و 
الحياة  يف  املشاركة  يف  وترغيبهم 

الجمعياتيّة والعامّة.
- تنظيم تظاهرات وملتقيات وندوات 
لدعم إشراك الشّباب يف صنع القرار.

- املساهمة يف تنظيم برامج توعويّة 
و تحسيسيّة لرفع الوعي يف شتّى 

املسائل التي تخصّ الشّباب.
للفئات  والدعم  املساعدة  تقديم   -

املحتاجة واإلحاطة بهم.

ملحة عن الجمعية :
تأسست  عامة  صبغة  ذات  جمعية 
ثقافة  نشر  بهدف   2011 سنة 
التطوع بني أوساط الشباب و تنمية 

حس املواطنة عند هذه الفئة.
برامج  و خلق  الجمعية بتصور  تقوم 
فيها  يشارك  تطوعية  أنشطة  و 
من  يتعرفون  شبان  متطوعون 
خاللها على مفهوم العمل التطوعي 
و الحياة الجمعياتيّة عن قرب و تتيح 
أفكار  تنفيذ  و  القرتاح  الفرصة  لهم 
ألنشــطة يقرتحونها و توفر الدعــــم 
و النأطري الالزم لنجاح هذه األنشطة

تنظيم  و  باعداد  الجمعية  تقوم  و 
على  فيها  تعتمد  توعوية  برامج 
طاقات الجمعيّة الشابة من الناحية 
الحمالت  هذه  توجه  و  التطبيقيّة 

التوعويّة للشباب بصفة خاصة.
يف  كبري  خريي  جانب  للجمعية 
التطوعية  الربامج  ,فكل  أنشطتها 
يتم  بتنفيذها  الجمعية  تقوم  التي 
اعطاء األولوية املطلقة األنشطة ذات 
الخرييّة  ,االنشطة  االنساني  البعد 
و التضامنيّة و من هذا املنطلق فان 
على  االقبال  على  الشباب  ترغيب 
بتحفيز  يكون  التطوعي  العمل 
املجتمع,  خدمة  على  املتطوعني 

مساعدة االخرين و فعل الخري.

تونس الخيرية :
منذ اعتمادها كجمعيّة، سعت تونس 
وإثبات  أقدامها  تثبيت  إىل  الخريية 
جدارتها محليا و وطنيا. فعملت على 
شملت  التي  املشاريع  من  العديد 
اإلغاثة  منها  نذكر  مختلفة  مجاالت 
للظرف  نظرا  الخصوص  وجه  على 
حاليا.  البالد  به  تمر  الذي  الدقيق 
التكوين،  حديثة  جمعيّة  أنها  ورغم 
بُعَيْدَ الثورة، إال أنها لم تبدأ صغرية 
بل  هامشيّة،  أو  بسيطة  بأنشطة 
بدأت كبرية، وبمشاريع متميزة. كما 
أرض  على  الليبيني  اإلخوة  طالت 
الوطن فإن جمعيّة تونس الخرييّة 
يف  التونسيني  إىل  بأعمالها  تتوجه 
على  اهلل  أعاده  الفاضل،  الشهر  هذا 

الجميع باإلخالص وقبول األعمال.
تعتمد جمعيّة تونس الخرييّة على 
طاقات أبنائنا يف تونس من منطلق 
معنا  ويساهم  واإلحسان.  املواطنة 
عدد كبري من الشباب التونسي الذي 
فتحت الجمعيّة لهم مجاالت العمل 
التطوعي اإلغاثة والرتبوي والتثقيفي 
والتنموي.  واالجتماعي  والرتفيهي 
تونس  جمعيّة  وّفرت  وبالتالي، 
لشبابنا  التطوع  مجاالت  الخرييّة 
تنوع  محرتمة  الطيف  ألوان  بكل 
شبابنا وأفكارهم واختالف مشاريعها 
كما  القادمة.  الفرتة  يف  وامتدادها 
يساهم معنا عدد من ذوي الخربات 
أو  االجتماعي  التطوعي  العمل  يف 
التنموي يف دراسة مشاريعنا والتأكد 

من وصولها إىل املعنيني بها.
وليس  املثال  سبيل  على  ونذكر 
الحصر، أحد مشاريع جمعيّة تونس 
الخرّيية يف شهر رمضان، شهر العمل 
والغفران، هو مشروع »قفة رمضان«. 
مساعدات  توزيع  يف  املشروع  يتمثل 
العائالت  على  أساسيّة  غذائيّة 
التونسيّة املعوزة. ورغم وجود املكتب 
املشروع  أن  إال  مدنني،  يف  الرئيسي 
مشروع  يكن   لم  والية.   16 طال 
»قفة رمضان« ماديا فحسب بل أيضا 
جمعية  عملت  إذ  وترفيهيا،  تثقيفيا 
الخرييّة على حملة »خريي  تونس 
كرتونية  شخصيّة  وهو  كريم« 
توعويّة تحّث على العمل التطوعي 
أما  مغزى.  فيها  طريفة  مواقف  وله 
املسابقات  فشمل  الرتفيهي  الجانب 
الخرييّة  األعمال  ألفضل  والجوائز 
تخضع  التي  كريم،  خريي  حملة  يف 
للتصويت على الفايسبوك وبلغ عدد 

منخرطيها 6000.
ال تعمل تونس الخرييّة على مستوى 
جهوي ضيق، بل تعمل على توسيع 

أنشطتها على كامل تراب الجمهوريّة 
جمعيات  مع  بالتعاون  التونسيّة 
وطنية على غرار الكشّافة التونسيّة 
الخرييّة  األعمال  كهيئة  ودولية 
للشباب  العاملية  والندوة  بربيطانيا 
اإلسالمي ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية 
عرب العالم. وهي بذلك ال تختار نهج 
الركون واملحدوديّة ولكنها تسري على 
منوال العمل الجاد والطموح. وبذلك، 
فإن رؤية الجمعيّة املستقبليّة تتمثل 
يف العمل يف مجاالت مختلفة لجلب 
عدد أكرب ممن يودون خدمة بلدهم 
على نطاق واسع.  فبعد قفة رمضان 
بالشهر  املتعلقة  األخرى  واألنشطة 
الكريم، قامت الجمعيّة بتوزيع هدايا 
الليبية   العائالت  بعض  على  العيد 
وتتمثل  املعوزة  التونسيّة  والعائالت 
هذه الهدايا يف مجموعة من الحلويات 
كما  واملالبس.  واأللعاب  واملشروبات 
تمكنت الجمعيّة من اإلعداد بشكل 
وذلك  املدرسيّة  العودة  ملوسم  جيد 
اعتماد مشروع »الحقيبة املدرســـيّة« 
و التي توفر مساعدات شتى يف هذا 
التي  املدرسية  باألدوات  بدأ  املجال 
األولياء.  كاهل  وتثقل  مكلفة  تعترب 
أما األطفال، فكلهم يطمحون للكتب 
وامليدعات املدرسيّة الجديدة فالعودة 
يف حد ذاتها عيد جديد. نرجو التوفيق 
يف إدخال البهجة على قلـــوب أطفالنا 

و عائالتهم.

: e-mediat
هي منظمة حديثة العهد تم إنشاءها 
األساسية  مهمتها  و  الثورة  بعد 
التكنولوجيات  على  التدريب  هي 
للجمعيات.  القدرات  وبناء  الجديدة 
إىل  خاللها  من  تسعى  مبادرة  وهي 
املدني   املجتمع  منظمات  مساعدة 
التكنولوجيا  الستخدام  تونس  يف 
بأنشطتها  التــعريف  قصد  الرقميّة 
و استقطاب منخرطني جدد و ايجاد 

مصادر تمويل جديدة ألنشطتها.
للمنظمة  األساسيّة  املهام  تتمثل  و 

يف : 
- زيادة املعرفة واملهارات للمنظمات غري 
االستخدام  إىل  والوصول  الحكوميّة، 
الفعال لوسائل اإلتصال حتى تتمكن 
املنظمة من القيام بمهامها الرئيسيّة 

و تدعيم موقعها يف املجتمع املدني.
بني  االتصال  طرق  تحسني   -
غري  املنظمات  بقية  و  املنظمة  قادة 
الحكوميّة من ناحية و بني املنظمات 
مجتمعاتهم  بني  و  الحكوميّة  غري 
املتناظرة يف جميع أنحاء العالم، حتى 
املبادرة يف منطقة  املجتمعات  يدعموا 

الشرق األوسط.
بني  االتصال  طرق  تحسني   -
املنظمات غري الحكوميّة والحكومات 
يف منطقة الشرق األوسط حول قضايا 

اإلصالح السياسي واالجتماعي.

أطفال علماء :
مسابقة  علماء  أطفال  جمعية  تنظم 
مقال  أفضل  حول  مفتوحة  علمية 
الجمعيّة  بموقع  منشور  علمي 

.www.ates.org.tn
شروط املشاركة : التسجيل يف املوقع 
و ادراج مقال علمي يكون من صميم 
عملكم من خالل قسم املعرفة قسم 

فرعي تجربتي :
- عمر املتسابق 12 سنة فما فوق.

من  البحث  أو  املقال  يكون  أن   -
صميم عملك و ليس منقوال.

- أن يكون تسجيلك يف املوقع باسم 
الحقــيقي  االلكـــرتونـــي  بريـــدك  و 

و ليس باسم مستعار.
مقال  من  بأكثر  املشاركة  بإمكانك   -

أو بحث.
- أن ال يكون قد شارك بها يف عمل 

من األعمال السابقة أو املسابقات.
تقوم لجنة خاصة بتصحيح األخطاء 
أقل  العلمية و بنشرها يف  أو  اللغوية 

من 6 ساعات
 1 يوم  النتائج  عن  اإلعالن  سيتم 
األعضاء  يتسلم  و   ،2012 جانفي 
خاص.  حفل  خالل  جوائزهم 
الربيد  عرب  معنا  التواصل  بإمكانكم 

األلكرتوني 
ma3louma@ates.org.tn



الكشّافة التونسيّة 
و الكشّافة الدنماركيّة

سنتين من النشاط و تبادل الخبرات ...

تم االتفاق على تمديد اتفاقيّة الشراكة التونسيّة الدنماركيّة ملدة سنتني 

و نصف ابتداء من 01 جوان 2011 و قد تم مؤخرا إبرام اتفاقيّة جديدة 

بني منظمتنا الكشفيّة و نظريتها الدنماركيّة يف مقر القيادة العامة تتمثل 

ذلك  و  املشاريع  بعث  مجال  يف  قائدة  و  قائد   600 لتكوين  مشروع  يف 

للمساهمة الفعليّة يف توفري مواطن الشغل و تشجيع الشباب الكشفي 

على أخذ القرار و املساهمة يف تنمية روح املبادرة لديهم.

هذه الخطوة لم تأت من فراغ، فاملطلع على الربامج التي تم القيام بها يف 

إطار الشراكة التونسيّة الدنماركية باستطاعته الجزم أن هذه األخرية قد 

حققت أغلب األهداف التي رسمت لها و كانت عنصرا حيويا يف أنشطة 

لجنة العالقات الخارجيّة بصفة خاصة و األقسام الفنية عموما.

التعريف  الهدف منها  2008، و كان  01 أوت  انطلقت هذه الشراكة يف 

بتونس و الدنمارك كبلدين مختلفني يف جوانب عدة حضاريا و ثقافيا 

و كذلك على املستوى الكشفي، فلكل منظمة تاريخها و تجاربها على 

املستوى اإلقليمي و الدولي، و بالتالي خلق أرضية للحوار بني الشباب 

ملا فيه خري  العمل معا  و  الكشفي و تعويدهم على تقبل و فهم اآلخر 

الحركة الكشفيّة.

و لعل أهم األنشطة التي أقيمت يف هذا اإلطار ملتقى العمداء 
ROLAND 1 يف نسختني 2009 و 2010 كذلك ورشات 
التعريف بثورة الكرامة يف الدنمارك حيث قام 3 قادة بتقديم 
صورة مفصلة بما حصل منذ 17 ديسمرب 2010 إىل ما بعد 14 
جاتفي 2011 للشباب الدنماركي من كشّافني و طلبة و كل 
فئات الشعب علما أن اإلعالم الدنماركي قام بتغطية الحدث 

يف العديد من وسائله املكتوبة و املرئية و املسموعة.
أيضا تم تنظيم دورة تدريبيّة يف مجال إدارة املشاريع بقيادة 
مشرتكة و متدربني من البلدين، و تمت املشاركة يف العديد 

من الدورات التكوينيّة و الندوات يف تونس و الدنمارك.
جهات  أغلب  تمثل  تونسيّة  وفود  مشاركة  ننسى  ال  كما 
الجمهوريّة يف العديد من األنشطة الكربى الدنماركية نذكر 
          ،SCOUT SCOOP، SPEJDER FESTIVAL منها 

.SEE 2010 و امللتقى الوطني
على الصعيد املحلى، قامت 4 أفواج تونسيّة بإبرام اتفاقيات 
شراكة مع أفواج دنماركيّة ساهمت يف تشجيع الشباب على 
عاملي  بعد  من  الربامج  هذه  تعطيه  ملا  الحركة  يف  االنخراط 

ألنشطة و صورة الفوج يف املنطقة.
هذا و سيتم قريبا إصدار تقرير مفصل حول الشراكة التونسيّة 
اإلطار،  أعدت يف هذا  التي  األنشطة  يتضمن كل  الدنماركية 
الجهات  حسب  تقسيمهم  و  املشاركني  حول  إحصائيات 
الكشافني  و  القيادات  كل  ندعو  كما  الصور.  من  مجموعة  و 
للمساهمة يف إنجاح األنشطة املستقبليّة سواء باملشاركة أو 

بالدعم.



الكشفية
نشرية إعالمية فنية
تصدرها الكشافة 

التونسية

املدير املسؤول

القائد العام : علي فتح اهلل

رئيس التحرير

ظافر التميمي

البريد األلكتروني
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األنشطة المستقبليّة
كونوا في الموعد


