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التقرير العام
للمؤتمر الوطني
المنعقد أيام 21 و 22 و23 أكتوبر 2016
بنزل كيوبس - نابل
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املؤمتر الوطني 22 للكشافة التونسية

نابل ، أكتوبر 2016

التقرير العام 

تحت سامي إرشاف رئيس الجمهورية األستاذ الباجي قائد السبيس انعقد مبدينة نابل أيام 21 و 22 و 23 أكتوبر 2016 املؤمتر الوطني الثاين والعرشون ملنظمة 

الكشافة التونسية تحت شعار : »الكشفية ... نبض املجتمع«.

الضيوف من تونس والعامل وممثيل املنظامت  الكشفية املحلية والجهوية والوطنية وعدد من  الهياكل  و بحضور 496 مؤمترا و66 مالحظا ميثلون مختلف 

والجمعيات الكشفية الشقيقة والصديقة أرشف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة عىل حفل االفتتاح الرسمي.

اليوم األول : الجمعة 21 أكتوبر 2016 :

• الجلسة العامة األوىل : انطلقت أشغال املؤمتر يف حدود الساعة الخامسة والنصف مساء بجلسة عامة أوىل افتتحها القائد رياض تقتق رئيس املجلس الوطني 

بكلمة استعرض فيها بإيجاز أبرز املحطات التي عاشتها املنظمة خالل الفرتة النيابية املنقضية مذكرا بالدور الكبري الذي لعبته كافة الهياكل الكشفية وطنيا 

وجهويا ومحليا يف معاضدة جهود الدولة واملجتمع املدين يف التصدي آلفة اإلرهاب خاصة بغرس روح املواطنة والتفاين يف خدمة الغري، وطلب من الحارضين 

قراءة الفاتحة ترحام عىل أرواح شهداء الوطن الذين سقوا بدمائهم الزكية هذه األرض الطيبة وعىل أرواح القادة الذين فارقونا خالل السنوات الثالث املاضية 

ويف مقدمتهم القائد املناضل عبد الحميد األزرق والقائد الشاب نزار القروي الذي وافته املنية أثناء تأديته للواجب الكشفي خالل الدورات التدريبية شتاء 

.2014

كام نّوه رئيس املجلس الوطني يف كلمته االفتتاحية بالتعاون الوثيق الذي ميز عالقة القيادة العامة املتخلية باملجلس الوطني ومثّن ما تحقق للكشفية من 

إنجازات مؤكدا يف الوقت نفسه عىل رضورة مواصلة العمل عىل مجابهة التحديات التي تفرضها املرحلة.

إثر ذلك تولّت الجلسة العامة انتخاب مكتب املؤمتر والذي تكون من :

- رئيس املؤمتر : القائد يرس سعد الله 

- النائبة األوىل : القائدة منية العقريب 

- النائب الثاين : القائد الصحبي عطية  

كام تّم انتخاب اللجان الثالث للمؤمتر وقد تكونت عىل التوايل من القادة والقائدات :

1. لجنة الصياغة : 

- رئيس اللجنة : صابر الفرايت. 

- أعضاء اللجنة : سفيان الطريقي، إبراهيم شوشان، نجاة عيشاوي، حياة القروي.  

2. لجنة االنتخابات : 

- رئيس اللجنة : عبد العزيز الدهامين.

أعضاء اللجنة : محمد بالل هامين، آمنة الفيتوري.   
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3. لجنة فحص النيابات : 

- رئيس اللجنة : محمد الفرايت.

- أعضاء اللجنة : وحيد السمني، إبراهيم اسامعييل، عرفات قيطع، خولة عامر.

ويف مداخلته األوىل أوضح رئيس املؤمتر القائد يرس سعد الله ما يتطلبه الحفاظ عىل سمعة منظمة عتيدة وعريقة مثل الكشافة التونسية وتنمية صورتها من 

جهد مضاعف من طرف كافة الهياكل وخاصة من طرف املؤمتر باعتباره أعىل سلطة يف املنظمة كام أكد عىل الدور الهام امللقى عىل عاتق املؤمترين من أجل 

الرقي بواقع الكشفية خدمة للصالح العام، وأهاب بالجميع أن يتحلوا بروح املسؤولية ليكونوا يف مستوى الحدث ويف مستوى انتظارات وتطلعات القواعد 

الكشفية.

التونسية ليقدم تقريره الذي تضمن  وبعد املصادقة عىل جدول أعامل املؤمتر أسندت الكلمة إىل السيد وسيم الرتيك عضو بهيئة الخرباء املحاسبني بالبالد 

مراجعة البيانات املالية املرحلية املجمعة للكشافة التونسية للفرتة املمتدة من 1 جانفي 2016 إىل غاية 30 جوان 2016 مؤكدا أنها متت وفقا للمعايري الدولية. 

وقد أبدى يف مداخلته جملة من املالحظات والتحفظات تتمثل يف ما ييل :

- يف غياب معايري محاسبية خاصة بالجمعيات مل يتم مسك حسابات الكشافة التونسية وفقا لنظام املحاسبة للمؤسسات املنصوص عليه بالقانون عدد 112 

لسنة 1996 خالفا ملقتضيات الفصل 39 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 

- يف غياب اإلجراءات املتعلقة بها مل يقع اإلرشاف عىل الجرد الفعيل لألصول عند ختم السنة املحاسبية.

- تحتوى األصول املالية ملنظمة الكشافة التونسية قروضا ممنوحة ألجراء القيادة العامة بلغت 6665 دينار منها قروض متخلدة بذمة أجراء سابقني مل يقع 

استخالصها قيمتها 1950 دينارا.

- مل يقع الحصول عىل التقرير املايل والوثائق املثبتة للمداخيل واملصاريف لجهة الكاف لذلك اقترص التقرير عىل العمليات التي متت مع القيادة العامة ال غري.

ويف الجملة فقد أكد السيد مراقب الحسابات أنه وباستثناء ما سبق من مالحظات فإن البيانات املالية املرحلية املضمنة يف التقرير املايل للقيادة العامة متثل 

بعدالة من كافة النواحي الجوهرية املداخيل واملصاريف والخزينة ملنظمة الكشافة التونسية قيادة عامة وهياكل جهوية للفرتة املذكورة، كام أكد عىل ما ملسه 

من تعاون وشفافية من طرف إدارة القيادة العامة واللجنة املالية التي يرست الحصول عىل املعلومات املطلوبة رغم صعوبة األمر يف بعض األحيان.

وبعد فسح املجال أمام الحارضين للنقاش وإبداء الرأي وعىل إثر تعقيب كل من السيد مراقب الحسابات والقائد العام لتوضيح بعض النقاط الواردة يف التقرير 

وقعت املصادقة عليه واختتمت الجلسة عىل الساعة السابعة والنصف مساء.

• الجلسة العامة الثانية : انطلقت الجلسة يف حدود التاسعة والنصف ليال فأسندت الكلمة إىل القائد وحيد العبيدي القائد العام للكشافة التونسية لعرض 

التقرير األديب للمواسم الثالث الفارطة فاستعرض يف البداية أبرز النجاحات التي حققتها الكشافة التونسية يف هذه الفرتة من خالل مجموعة األنشطة الكربى 

واملتميزة التي نظمتها القيادة العامة ومختلف األقسام الفنية واللجان الوطنية كاأليام الوطنية التي انتظمت خالل شهر نوفمرب 2013  بالحاممات تحت 

شعار »والء للوطن..وفاء للكشفية«، وقرية املواطنة بشارع الحبيب بورقيبة يوم 17 ماي 2014 وقد كان نشاطا جامهرييا شارك فيه أكرث من 1400 كشاف 

من مختلف الجهات وواكبه عدد غفري من املواطنني، واملنتدى األول للشباب الكشفي الذي انتظم من 6 إىل 9 فيفري 2014 ، واللقاء العريب للمرشدات بربج 

السدرية يف صائفة 2014 ، والجمبوري الوطني الثالث الذي انتظم خالل شهر أوت 2015 بربج السدرية مبشاركة 1500 كشاف من تونس و150 كشافا من 

الشقيقتني ليبيا والجزائر، والندوة الوطنية لالسرتاتيجية »رؤية 2025 » التي انعقدت خالل شهر ماي 2015 مبشاركة 162 قائدا وقائدة ميثلون مختلف الهياكل 

الكشفية الوطنية والجهوية واملحلية، واللقاء املغاريب لألشبال 2016 تحت شعار »األشبال يف ضيافة الخرضاء« مبدينة تزركة مبشاركة 700 شبل من كافة دول 

املغرب العريب ، هذا باإلضافة إىل األنشطة واملشاريع الكربى التي أنجزت يف إطار اتفاقيات التعاون والرشاكة بني الكشافة التونسية وكل من الكشافة الدمناركية 

والجمعية العاملية للمرشدات واملنظمة الكشفية العربية مثل مرشوع قادة املستقبل، ومرشوع املواطنة، واألصوات الشابة، والتخطيط االسرتاتيجي، وسفراء 

الشباب، واملكتبة الحية، وقد مثلت كل هذه املشاريع فرصة للشباب الكشفي للمساهمة يف نرش ثقافة السالم والتوعية مبخاطر بعض اآلفات التي تهدد 

املجتمع ويف مقدمتها ظاهرة التطرف والعنف وانتشار املخدرات، كام ساهمت الكشافة التونسية يف إنجاح العرس االنتخايب أكتوبر 2014 بتنظيم حمالت 

للتحسيس بأهمية التسجيل يف القامئات االنتخابية وتشجيع الناخبني عىل أداء الواجب االنتخايب واالقبال عىل صناديق االقرتاع. 

كام أكّد القائد العام يف عرضه للتقرير األديب عىل ما حضيت به الكشافة التونسية خالل السنوات املاضية من إشعاع عىل الصعيد الدويل وقد تجسد ذلك يف 

حضور املنظمة يف مختلف التظاهرات العاملية الكربى مثل املشاركة يف املخيم الكشفي العاملي للكشافة واملرشدات باليابان واملعسكر الكشفي العريب باألردن 

وملتقى الجوالة العرب باملغرب، وكذلك من خالل املشاركة يف املؤمترات اإلقليمية والدولية عىل غرار املؤمتر العاملي للجمعية العاملية للمرشدات واملنتدى 

العاملي للشباب واملؤمتر الكشفي العاملي ومؤمتر االتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات واملؤمتر التأسييس لالتحاد املغاريب للرواد واملؤمتر الكشفي الخامس 
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للمغرب العريب واملؤمتر العريب 21 للمرشدات بالدوحة سبتمرب 2016 ، وقد كانت للكشافة التونسية يف هذه التظاهرات مساهة فاعلة توجت بانتخاب عدد 

من قياداتنا يف الهياكل اإلقليمية والعاملية فقد تم انتخاب القائد محمد الجراية رئيسا لالتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات والقائد وحيد العبيدي رئيسا 

للمؤمتر الكشفي العاملي والقائدة آسية فتح الله نائبة لرئيسة اللجنة العاملية للصداقة الدولية للكشافة واملرشدات والقائد رشاد الخربايش أمينا عاما لالتحاد 

الكشفي للمغرب العريب والقائدة هيفاء أورير عضوا باللجنة الكشفية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة . وقد توجت كل هذه النجاحات بحصول الكشافة 

التونسية عىل الشهادة العاملية يف الحوكمة من طرف رشكة SGS املختصة يف الفحص والتدقيق واالختبار وإصدار الشهادات تحت إرشاف املكتب الكشفي 

العاملي.

ويف الجزء الثاين من مداخلته تحدث القائد العام عن الصعوبات والعراقيل التي واجهتها وما تزال القيادة العامة وكافة الهياكل الكشفية يف تنفيذ الربامج 

واألنشطة وهي باألساس صعوبات مادية تتعلق بعدم توفر الدعم الكايف وشح املوارد املالية خاصة بعد انقطاع التمويل العمومي عىل مدى املواسم الثالث 

املاضية سواء عىل املستوى املركزي أو يف أغلب الجهات واألفواج . ويف هذا السياق أشار القائد العام إىل بعض الحلول العملية التي اعتمدتها القيادة العامة 

للخروج من األزمة املالية الخانقة من ذلك تكوين رشكة التنمية الكشفية Promoscout برأس مال قدره عرشة آالف دينار وهي رشكة عىل ملك الكشافة 

التونسية يرشف عليها القائد العام هدفها تنفيذ مشاريع تنموية ربحية عىل غرار مرشوع قرية البقالطة السياحية وقد متكنت الرشكة يف مدى قصري من تحقيق 

أرباح هامة ساهمت يف تخفيف العبء عىل القيادة العامة وتحقيق قدر من التوازن املايل بني املداخيل واملصاريف. ومن الحلول األخرى التي استعرضها القائد 

العام البحث عن رشاكات مجزية من قبيل الرشاكة مع الكشافة الدمناركية التي ساهمت يف متويل عدد كبري من األنشطة من خالل مرشوع قادة املستقبل، 

وكذلك مرشوع نرش ثقافة السالم ونبذ التطرف بالتعاون مع سفارة الواليات املتحدة بتونس هذا باإلضافة إىل اعتامد سياسة تقشف صارمة يف النفقات خاصة 

يف باب اإلدارة والترصف يف املوارد املتاحة واالستفادة من نظام التواصل االلكرتوين.

وعّرج القائد العام يف تقريره عىل التطور الحاصل يف عدد املنخرطني بنسبة تجاوزت %27 كام تطور عدد الوحدات املسجلة بنسبة %6  وقد تّم القضاء عىل 

ظاهرة تسجيل الوحدات واألفواج الصورية باعتامد منظومة التسجيل عن بعد. أما يف خصوص النشاط الصيفي فقد ارتفع عدد املخيامت الخاصة من 43 سنة 

2013 إىل 81 سنة 2016 وهو تطور إيجايب وجب تدعيمه.  

وقد شدد القائد العام  يف مداخلته عىل أّن املنهج الذي اختارته القيادة العامة خالل املدة النيابية املنقضية هو منهج تشاريك يعتمد عىل الحوكمة وعىل 

التواصل والتفاعل بني مختلف الهياكل املعنية للبحث عن حلول مجدية وفعالة لتطوير املنظمة وتحديث أساليب عملها وإدارتها مبا يساعد عىل تحقيق 

األهداف املرجوة كام أملح إىل ما ينتظر هذا املؤمتر من رهانات أبرزها الخطة االسرتاتيجية العرشية 2016 / 2025، وتنقيح النظام األسايس، ومرشوع الربنامج 

الرتبوي وهي أولويات تستوجب التوقف عندها والبت فيها قبل الرشوع يف تنفيذها.

يف ختام مداخلته جدد القائد العام شكره ألعضاء القيادة العامة وملوظفي وأعوان اإلدارة التنفيذية للجمعية ولكافة الهياكل والقيادات الكشفية التي ساهمت 

يف تحقيق هذه النجاحات كام جدد شكره وتقديره لكافة الوزارات واإلدارات واملؤسسات العمومية والخاصة التي قدمت يد العون للكشافة التونسية للقيام 

بدورها عىل أحسن وجه.  

بعد عرض التقرير األديب وقبل فتح باب النقاش توىل القائد ياسني غراب أمني مال الجمعية تالوة التقرير املايل للفرتة من 01 جويلية 2013 إىل 30 جوان 2016 

والذي تضمن البيانات التالية :

- الباقي من املؤمتر 21 : 131.728.911 د

- جملة املداخيل : 2893.519.511 د

- جملة املصاريف : 2594.744.536 د

- الباقي : 298.744.975 د     

وأشار أمني املال يف هذا السياق إىل املكاسب التي حققتها املنظمة خالل الفرتة املاضية فرغم كل الصعوبات وقلة املوارد والتغيريات السياسية واالجتامعية 

التي شهدتها بالدنا فقد سعت القيادة العامة إىل البحث عن حلول بديلة للخروج من األزمة وعولت عىل التمويل الذايت واملشاريع املنتجة كمرشوع القرية 

السياحية بالبقالطة وقاعة املؤمترات بالنادي املركزي، كام أوضح أن الكشافة التونسية قد متكنت أخريا من تسوية كافة الديون املتخلدة بذمتها لدى الهياكل 

الكشفية العاملية واالقليمية وبذلك استعادت مكانتها وانخراطها الكامل يف هذه الهياكل. ودعا القائد ياسني يف مداخلته إىل مزيد الحرص عىل حسن الترصف 

يف املوارد املتاحة واستثامر فرص الرشاكة خاصة يف الجهات واألفواج لدعم األنشطة املستقبلية وضامنا الستقالل الجمعية ودميومتها.
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ثم فتح باب النقاش فتداول عىل الكلمة عدد من القادة والقائدات تناولوا يف مداخالتهم بالنقد التقريرين األديب واملايل، ومع تثمينهم للجهود التي قامت بها 

القيادة العامة املتخلية فقد شدد املتدخلون عىل بعض املسائل املرتبطة بكل املجاالت قصد مزيد تجويد النشاط الكشفي و تطويره ميكن االطالع عليها يف 

الفقرة الخاصة بالتوصيات و املقررات.

  

وبعد االستامع إىل ردود القائد العام وأمني املال عىل املالحظات الواردة يف مداخالت القادة والقائدات عرض رئيس املؤمتر التقرير األديب عىل املصادقة فتمت 

املوافقة عليه باإلجامع مع احتفاظ نائب واحد.

وقبل عرض التقرير املايل عىل املصادقة فُسح املجال للقائد شهاب الحاجي رئيس لجنة املراقبة املالية باملجلس الوطني لتقديم تقرير اللجنة الذي أكد عىل 

صحة البيانات الواردة يف التقرير املايل للقيادة العامة كام ثـّمن حسن املسك املايل للجمعية عىل مستوى الحجج والكشوفات ووضوح السجالت وسالمة كافة 

العمليات ، وتويص اللجنة باعتامد مثال موحد لتقديم التقارير املالية الخاصة باألنشطة الكربى ، كام تويص مبزيد توضيح مهام املكلفني باملالية يف الهياكل 

الكشفية و تعزيز التكوين يف هذا الجانب يف تدريب قائد الوحدة.

ومتت املصادقة بعد ذلك عىل التقرير املايل باإلجامع مع احتفاظ صوت واحد.   

وأحيلت الكلمة إثرها إىل القائد رشدي الهرمايس رئيس مجلس الرشف الوطني لعرض تقرير نشاط املجلس خالل الفرتة النيابية املاضية وقد تضمن التقرير 

إحصاء لعدد االجتامعات التي عقدها املجلس وامللفات التي متت دراستها والقرارات التي اتخذت يف شانها كام استعرض التقرير عدد األوسمة التي أسندها 

املجلس والتي بلغت 28 وساما مؤكدا يف هذا الصدد عىل حرص أعضاء املجلس عىل التزام الحياد يف إسناد األوسمة من خالل إصدار مذكرة رشوط وتحديد 

جهات اقرتاح إسناد وسام االستحقاق الكشفي وحرصها يف القائد العام ورئيس املجلس الوطني ومجالس الرشف الجهوية ضامنا للنزاهة والعدالة والشفافية. 

وأنهى القائد رشدي كلمته باإلشارة إىل نظام االجراءات الخاص مبجلس الرشف الذي متت املصادقة عليه يف االجتامع قبل األخري للمجلس الوطني والذي يحدد 

طريقة عمل املجلس وصالحياته.

واختتمت الجلسة يف حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا.  

اليوم الثاين: السبت 22 أكتوبر 2016 

• الجلسة العامة الثالثة: حفل االفتتاح : افتتحت الجلسة عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا بكلمة لرئيس املؤمتر رحب فيها بضيوف الكشافة التونسية من 

املنظامت والهيئات الكشفية اإلقليمية والدولية الذين جاؤوا ليشاركوها هذا العرس الكشفي املتميز وليقفوا عىل ما حققته هذه املنظمة العتيدة يف تونس 

من إنجازات وليواصلوا معها الحلم بغد أفضل. 

وإثر االستامع إىل كلمة مسجلة لألمني العام للمنظمة الكشفية العاملية تناول ضيوف املؤمتر الكلمة تباعا وهم عىل التوايل القادة والقائدات :

- ممثلة منظمة الصداقة العاملية للكشافة واملرشدات. 

- رئيس اإلتحاد الكشفي للربملانيني العرب.

- القائد العام للكشافة االسالمية الجزائرية ورئيس اإلتحاد الكشفي للمغرب العريب. 

- ممثل الكشافة الفلسطينية.

- ممثل املنظمة الكشفية الفرنسية. 

- ممثل جمعية الكشافة واملرشدات الليبية.

 

ثم استمع الحارضون إىل كلمة السيد رئيس الحكومة الذي أكد عىل ما تحىض به منظمة الكشافة التونسية من مكانة متميزة يف تونس مشيدا بدورها الرائد 

والحيوي عىل مدى التاريخ يف تربية الناشئة وترسيخ قيم املواطنة والدعوة إىل حب العمل ويف تكوين األجيال وتأطري الشباب كام شدد رئيس الحكومة عىل 

دعم الدولة بكافة هياكلها ومؤسساتها لهذه املنظمة العتيدة ووعد بالعمل عىل الرتفيع يف قيمة املنح املسندة للكشافة التونسية حتى تتمكن من القيام 

بدورها وأداء رسالتها عىل الوجه املطلوب كام أعلن عن تخصيص منحة استثنائية عاجلة للكشافة التونسية قدرها مائة ألف دينار.
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وبعد االستامع إىل وصلة من األناشيد الكشفية من تقديم كورال فوج بني خيار توىل رئيس الحكومة توسيم ثلة من القادة والقائدات بوسام االستحقاق 

الكشفي.

ورفعت الجلسة عىل الساعة الحادية عرشة والنصف لتستأنف بعد ساعة واحدة بعرض حول الخطة االسرتاتيجية العرشية ملنظمة الكشافة التونسية »رؤية  

2025« قدمه القائد الدكتور املهدي بن خليل عضو القيادة العامة املكلف باالسرتاتيجية وقد تناول العرض بالتحليل فلسفة الرؤية وأهدافها وعنارصها كام 

اللجنة والتي شارك يف  التي صاغتها  النهائية  الوثيقة  اليوم داعيا الحارضين إىل املصادقة عىل  التي مر بها املرشوع منذ 2013 إىل  أبرز املحطات  استعرض 

إعدادها مختلف القيادت يف كل الجهات من خالل الندوة الوطنية والندوات الجهوية لالسرتاتيجية . واعترب القائد مهدي أن محتوى هذه الوثيقة يعكس بأمانة 

طموحات القادة والكشافني من أجل الرقي بالعمل الكشفي وذلك عرب تحديد األولويات الستة التي سيتم الرتكيز عليها يف وضع الخطط الثالثية القادمة وهي 

: الربنامج الكشفي، التدريب، الحوكمة، صورة الكشفية، الرشاكة، والتمويل الذايت . وقد تضمنت الوثيقة رشحا مفصال لهذه األولويات ولألهداف االسرتاتيجية 

واملرحلية واملطلوب اآلن من كل الهياكل والقيادات باملنظمة هو العمل عىل ابتكار األنشطة والربامج املناسبة لتحقيق هذه األهداف. وجدد القائد مهدي 

يف نهاية مداخلته شكره لفريق العمل والصياغة واملستشارين واملسريين الذين أرشفوا وساهموا يف إعداد هذه الوثيقة الهامة والتاريخية يف مسرية املنظمة.

وبعد فتح املجال للنقاش والرد متت املصادقة باإلجامع عىل وثيقة الخطة االسرتاتيجية للكشافة التونسية »رؤية 2025«، لرتفع الجلسة عىل الساعة الواحدة 

والنصف بعد الزوال.

وعىل الساعة الخامسة بعد الزوال عادت الجلسة العامة لالستامع إىل القائد محمد الفرايت ليقدم تقرير لجنة فحص النيابات مؤكدا عىل أن اللجنة مل تسجل 

وجود أية خروقات يف ما يتعلق بتسجيل املؤمترين وقد بلغ عدد املؤمترين الحارضين 496 مؤمترا  باإلضافة إىل عدد 66 مالحظا.

ثم أحيلت الكلمة إىل القائد املهندس خالد فارح الذي قدم عرضا توضيحيا حول سري العملية االنتخابية باستعامل املنظومة االلكرتونية مؤكدا عىل ما تتميز 

به هذه املنظومة من ضامن للرسية والشفافية وخاصة من سهولة ورسعة يف تحصيل النتائج وقام أمام الحارضين بإنجاز تجربة فورية ملزيد التعرف والتدقيق 

مشريا يف هذا السياق إىل أن االنتخابات االلكرتونية هي طريقة معتمدة اليوم يف كثري من الدول والجمعيات وقد أثبتت نجاعتها يف تعويض الطريقة الورقية 

التقليدية .

وتأكيدا عىل ما قدم يف املداخلة السابقة بنّي القائد عبد العزيز الدهامين القايض لدى محكمة االستئناف ورئيس لجنة االنتخابات رشعية هذه العملية واندراجها 

ضمن اإلطار القانوين اعتامدا عىل التجارب املقارنة واستنادا إىل الفصل 21 من النظام األسايس ملنظمة الكشافة التونسية ألنها تحقق رشطي الرسية واملبارشة.

وبعد املداولة والنقاش وبسبب التحفظ الذي أبداه بعض القادة وقع عرض املسألة عىل التصويت فصادق الحارضون بأغلبية 244 صوتا عىل استعامل املنظومة 

االلكرتونية يف انتخاب أعضاء املجلس األعىل للكشافة التونسية مقابل اعرتاض 14 صوتا.

واختتمت الجلسة  للبدء يف عملية االنتخاب عىل أن تتواصل أعامل اللجان الفرعية وهي : لجنة النظام األسايس، لجنة الصورة الكشفية، لجنة التدريب، لجنة 

االسرتاتيجية، ولجنة الربنامج الرتبوي.  

  

• الجلسة العامة الرابعة : افتتحت الجلسة عىل الساعة التاسعة والنصف ليال باملصادقة عىل مقرتح القيادة العامة تعيني مكتب مراقبة الحسابات الجديد 

واملتمثل يف السيد وديع الطرابليس )مؤسسة 4A( ومقرها مبتوافيل تونس، والذي سيتوىل مراقبة املسك املايل للمنظمة خالل الفرتة النيابية القادمة عىل أساس 

السنة املحاسبية للدولة التي متتد حسب القانون الجديد من غرة جانفي إىل موىف ديسمرب من كل سنة.

إثر ذلك وقع تكريم العشائر الفائزة باملراتب الثالث األوىل ملسابقة قسم الجوالة من طرف قائد القسم ورئيس املؤمتر والقائد العام للكشافة التونسية. 

وبعد مواصلة االستامع والنقاش لتقارير اللجان، صادق نواب املومتر الوطني الثاين والعرشين باإلجامع عىل الوثائق التالية :

1 - الخطة االسرتاتيجية 2016 - 2025 »رؤية 2025«.

2 - دليل أنظمة التأهيل القيادي وتوصيف املهام.

3 - الربنامج الرتبوي الكشفي »الكشفية ... أسلوب حياة«. 
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اليوم الثالث : األحد 23 أكتوبر 2016 

• الجلسة العامة الخامسة : انطلقت الجلسة يف حدود التاسعة صباحا باالستامع إىل العرض الذي قدمه كل من القائدين األسعد العيش وأكرم الزريبي حول 

تنقيح النظام األسايس للمنظمة، وقد أوضح املتدخالن أن التنقيحات املعروضة للمصادقة مل متس جوهر النظام بل هي من قبيل التعديل لبعض الفصول التي 

ثبت عدم انسجامها مع واقع الهياكل الكشفية مبا يضمن وضوحا أكرب وفهام أكرث وبالتايل تطبيقا أيرس للقانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع.

وقد شمل التنقيح بعض الفصول الخاصة باملؤمتر إلضفاء مزيد من العدالة يف متثيلية املؤمترين ومن الرشعية عىل مقرراته وتوصياته، كام تضمن التعديل تغيري 

تسمية املجلس الوطني باملجلس األعىل، وتوضيح صالحية هذا الهيكل وتعزيز دوره الرقايب عىل الهياكل التنفيذية، كام تضمن مرشوع التنقيح تعديال عىل 

الفصول الخاصة مبجلس الرشف الوطني من خالل إحداث هئية املحكمني الكشفيني وإحداث درجات للتوسيم، وتناول مرشوع التنقيح أيضا تعريفا للقسم 

وللهياكل التابعة له وتحديدا ملسؤوليات القائد العام ولكيفية تشكيله للقيادة العامة واختيار أعضائها، ويف باب املنخرطني شمل التنقيح توضيحا ملكانة الرواد 

واألحباء وتعريفا للرابطة باعتبارها وحدة من وحدات الفوج، كام تعرض مرشوع التنقيح بالتوضيح إىل تعزيز دور كل من قائد الجهة وقائد الفوج وقائد 

الوحدة وتحديد صالحيات ومسؤوليات كل طرف تجاع اآلخر مبا يحقق إرادة القواعد ويضمن السري الطبيعي لكافة الهياكل نحت رقابة القانون وسلطته ، كام 

أدخل مرشوع التنقيح تعديالت طفيفة عىل باب النظام املايل مبا يستجيب مع القوانني والترشيعات الجاري بها العمل. وعدى ذلك فقد متت مراجعة بقية 

فصول النظام األسايس مراجعة لغوية واصطالحية مبا يتوافق ومعايري تحرير النصوص  القانونية عامة.

وبعد فتح باب النقاش والردود متت املصادقة باألغلبية عىل مرشوع تنقيح النظام األسايس برمته وبذلك يدخل حيز التنفيذ ويصبح ملزما للجميع.

يف مرحلة موالية استمع الحارضون إىل تقرير اللجنتني املتبقيتني وهام لجنة التدريب ولجنة الصورة الكشفية لتتم املصادقة عليهام تباعا. كام تم تكريم القائد 

وحيد العبيدي من طرف ممثل الكشافة الفلسطينية القائد محمد السواملي تقديرا ملساعيه الجليلة يف حصول الكشافة الفلسطينية عىل العضوية الكاملة يف 

املنظمة الكشفية العاملية.

إثر ذلك توىل القائد عبد العزيز الدهامين تالوة تقرير لجنة االنتخابات وأوضح أن عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 464 ناخبا منهم 09 محتفظني، كام 

سجل ارتياح اللجنة لألجواء الطيبة التي جرت فيها العملية االنتخابية ، واستعرض يف النهاية نتائج التصويت وقامئة أعضاء املجلس األعىل املنتخبني للدورة 

النيابية الجديدة 2019/2016 ، ورفعت الجلسة ليفسح املجال بعد ذلك إىل اجتامع املجلس األعىل الجديد.

• اجتامع املجلس األعىل : عىل إثر الترصيح بالنتائج وكام ينص عليه النظام األسايس انعقد اجتامع املجلس األعىل للكشافة التونسية بإرشاف رئيس املؤمتر القائد 

يرس سعد الله النتخاب رئيس املجلس ونائبيه والقائد العام للكشافة التونسية وأعضاء مجلس الرشف الوطني وكل من لجنة املراقبة املالية ولجنة الصندوق 

االجتامعي ، وبعد فنح باب الرتشحات أسفرت عمليات التصويت تباعا عىل النتائج التالية :

مكتب املجلس :

- رئيس املجلس األعىل : القائد أكرم الزريبي.

- نائب رئيس املجلس : القائد الحبيب بوحامد.

- نائبة رئيس املجلس :  القائدة عزة حالب.

القائد العام للكشافة التونسية : 

- القائد وحيد العبيدي.

مجلس الرشف الوطني.

- رئيس : القائد محمد القرمايس.

- أعضاء : القائد صابر الفرايت ، والقائد شكري ابراهم.

لجنة املراقبة املالية :

- رئيس : القائد أمني بن صالح.

- أعضاء : القائد زياد ثابتي والقائدة أمال قريش.

لجنة الصندوق االجتامعي :

- أعضاء : القائد عبد الكريم كعبار، القائد محمد املنذر قنوين، القائد الحبيب عيوين، والقائدة إسالم ضيف.
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التوصيات و املقررات :

- رضورة العمل عىل مزيد تحسني صورة الكشفية يف املجتمع من خالل العناية بالزي الكشفي وتنظيم األنشطة الخارجية واالنفتاح أكرث عىل املؤسسات 

الرتبوية والجامعية.

- العناية مبراكز التخييم وتوفري الفضاءات املناسبة ملامرسة حياة الخالء مبا يساعد قائد الوحدة امليداين عىل تطبيق املناهج الرتبوية وفقا للطريقة الكشفية 

وتحقيقا للهدف واملبادئ.

- تفعيل أنظمة التأهيل القيادي لكافة املهام واالهتامم خاصة بتدريب القائدات لدعم العضوية يف أقسام الفتيات. 

- التأكيد عىل وحدة املنظمة وعىل التكامل بني كافة األقسام واملراحل وعىل مكانة القادة الرواد ودورهم الرئييس يف العملية الرتبوية يف كل الهياكل الكشفية.

- التساؤل حول ما تقدمه األنشطة الضخمة الوطنية والعاملية من فائدة للوحدة الكشفية ورضورة توجيه الدعم املناسب للنشاط القاعدي امليداين.

- االنخراط الفاعل للكشافني يف تحديات العرص الراهن والوعي بالتغريات املجتمعية الحاصلة واستثامر البدائل املتاحة ملواجهة الصعوبات املتزايدة التي تواجه 

العمل الشبايب يف تونس والعامل وأهمها انحسار قيمة التطوع وطغيان املادة.

- مراجعة القوانني والترشيعات الجاري بها العمل مبا يتناسب مع التحوالت الطارئة ونبذ كل الخالفات والرصاعات التي من شأنها أن ترض مبصلحة الجمعية. 

- مزيد إحكام الترصف يف املوارد املالية وانتقاء الرشاكات واستثامر الفرص سواء عىل الصعيد الداخيل أو الخارجي ومتكني قادة الوحدات من آليات عملية 

لالستفادة من هذه الرشاكات ومن املشاريع املتاحة.

- االهتامم أكرث بالجهات التي تعاين صعوبات يف تنمية العضوية واعتبارها جهات ذات أولوية ووضع خطط وبرامج عاجلة للنهوض بواقع الكشفية بها.

- دعم متثيلية الوحدات والقادة الشبان يف الهياكل الكشفية الجهوية والوطنية وترشيك الطاقات الواعدة يف مواقع أخذ القرار.

- الرتكيز عىل الدور الرتبوي للمنظمة الكشفية يف دعم األخالق الفاضلة ومقاومة الرذيلة من خالل التوعية والتحسيس باملخاطر التي تتهدد األطفال والشباب 

عىل جميع األصعدة.   

وبعد كلمة أوىل للقائد أكرم الزريبي رئيس املجلس األعىل وكلمة للقائد وحيد العبيدي القائد العام للكشافة التونسية اختتم القائد يرس سعد الله أشغال 

املؤمتر الثاين والعرشين للكشافة التونسية مثمنا حرص جميع املؤمترين عىل إنجاح فعاليات هذا العرس الكشفي مبا أظهروه من جدية وحامس والتزام داعيا 

إىل مواصلة العمل عىل تعزيز مكانة الكشفية يف املجتمع كمنظمة رائدة وطنيا وإقليميا وكرافد من روافد العمل املدين والرتبية السليمة.

رئيس لجنة الصياغة  رئيس املؤمتر         

القائد صابر الفرايت القائد يرس سعد الله         
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