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االفتتاحية :

األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعىل، 

تحية طيبة

وبعد

باألصالة عن نفيس ونيابة عن زماليئ أعضاء القيادة العامة وقادة الجهات واالدارة التنفيذية، أرحب بكم يف االجتامع الدوري للمجلس األعىل يف دورته 
السابعة ويسعدين أن أضع بني أيديكم التقرير السدايس للسنة الكشفية 2019/2018 وهو تقرير شامل ملختلف األنشطة املنجزة خالل الفرتة املذكورة 

آنفا والتي ما كان لها أن تتحقق لوال توفيق الله تعاىل وتظافر جهود الجهاز التنفيذي بكافة هياكله ودعم مجلسكم وتعاون الرشكاء.

األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعىل، 

مع نهاية السنة الكشفية الحالية 2018/2019 نصل اىل نهاية املرحلة األوىل 2019/2016 من تطبيق الخطة االسرتاتيجية 2025/2016 التي أقرها 
مؤمترنا الوطني الثاين والعرشون واملتابع املتأمل واملقارن يلحظ بيرس أن مستوى التقدم يف انجاز الخطة وفق األولويات االسرتاتيجية الستة : الربنامج 

الكشفي، التدريب،  الحوكمة، صورة الكشفية،  الرشاكة، التمويل الذايت، مريض جدا.

هذا وقد أسهم التطوير والتحديث الذي سجلته املنظمة يف إحداث نقلة نوعية يف ابتكار برامج وأنشطة المست احتياجات املجتمع مام انعكس إيجابا 
عىل تنمية العضوية وأضحت األنشطة الكشفية تستقطب املزيد من املنتسبني شملت جميع املراحل بدءا من مرحلة العصافري والزهرات واألشبال 
مرورا بالكشافة واملرشدات ثم بالدليالت والجوالة وانتهاء بالرواد واألحباء وقد صاحب ذلك تطور يف عدد القيادات وتدريبها وفق منظومة تدريبية 

متطورة.

ويف هذا املجال شجعت القيادة العامة الجهات عىل تنظيم الدورات التدريبية األساسية التمهيدية والشارة الخشبية وفقا الحتياجاتها كام رشعت يف 
تنظيم دورات تدريبية وظيفية لشاغيل املهام الكشفية باالشرتاك مع قادة األقسام الفنية ورؤساء اللجان اىل جانب تنظيم الدورة الرسمية ملساعدات 
قائدات التدريب ... وتجدون طي هذا التقرير رسدا مفصال لكل هذه األنشطة التي ستكون مؤثرة يف احداث التغيري االيجايب يف كل أرسة ويف املجتمع 

بانتشار واسع وفق القيم الرتبوية املشرتكة كام ورد يف »رؤية 2025«.
 

األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعىل، 

لقد تعزز يف املوسم الكشفي الحايل رصيد الرشاكات الناجحة  مبا يتامىش وتحسني أداء الجهات واألفواج والوحدات وإيجاد املزيد من الفرص لتسويغ 
الربامج واألنشطة ومزيد االنتشار بانطالق مرشوع »بصمة الكشفية« الذي سيساهم بصفة مبارشة يف تحقيق عدة أهداف مدرجة باألولويات الستة 
الزي  املستمر واملساهمة يف دعم  والتكوين  الكشفي  للتدريب  املراحل وبعث مركز وطني  لكل  الرتبوي  الدليل  اليها كاصدار  االشارة  التي سبقت 

الكشفي املوحد وتجهيز مركز برج السدرية للتدريب والتخييم بعدة مرافق تربوية جديدة يستفيد منها كل الكشافني.
واألكيد أن مرشوع »بصمة الكشفية« واملشاريع السابقة »قادة املستقبل« و»ميديات« كلها عالمات مضيئة يف مسرية منظمتنا العتيدة التي تسهم يف 

اعداد الناشئة والشباب من الجنسني وتعدهم للقيام بدورهم االيجايب يف مسرية التنمية يف هذا الوطن العزيز.
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األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعىل، 

وبالتوازي مع الدورات التدريبية وملتقيات األقسام الفنية وبرامج اللجان وكل األنشطة الرتبوية واصلت القيادة العامة عقد مؤمترات الجهات التي 
حان موعدها وفقا لرتاتيب النظامني األسايس والداخيل.

كام رشعت يف تحيني السجل العقاري للمنظمة وتقييم كل العقارات التي ملكها من طرف خبري مختص يف املجال.

وحتى أفسح لكم املجال ملزيد االطالع عىل التقرير املفصل أكتفي بهذا القدر مجددا الرتحاب بكم راجيا منكم مناقشة كل املسائل املعروضة عليكم 
بكل هدوء وروية والوصول اىل افضل النتائج التي تعود بالفائدة عىل املنظمة وكل منخرطيها.

معا وسويا سنصنع النجاح والله ويل التوفيق. 

مع تحيايت واحرتامي.

والسالم           

                    القائد العام
                  وحيد العبيدي
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    املنظمة :
ضمن  تونس  يف  الكشفية  الحركة  ظهرت 
الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة 
وتوحدت   1933 سنة  التونسية  الكشفية 
تحت راية منظمة الكشافة التونسية سنة 

 .1957
وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها 
صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض 

األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

أعضاء القيادة العامة للفرتة 

أكتوبر 2018 - مارس 2019
القائد العام : وحيد العبيدي

مالزم القائد العام : محسن الزريقي
منسق عام الربامج والتدريب : ابراهيم درمول 

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي
حاتم   : واملالية  املشاريع  بلجنة  مكلف  مستشار 

عيشاوية
املفوض الدويل : محمد عيل الخياري

الرسمي  والناطق  العامة  بالعالقات  مكلف  مستشار 
: فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد العيش
أمني املال : ياسني غراب

املفوضة الدولية بالنيابة : آمال بن قريش
املقرر العام : الهادي بنخود

بن  : سفيان  القيادات  لتنمية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
فرج

قائدة مكلفة بالحوكمة واالسرتاتيجية : هالة أورير
قائد مكلف بالرشاكة : ماهر الطرابليس

قائد مكلف باملراقبة املالية : باسم بن حسن
قائد قسم الرواد : محمد الجراية

قائدة قسم العصافري : الجيالين الطرابليس
قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابليس

قائد قسم األشبال : محمد الناجي عامر
قائدة قسم املرشدات : نجاة عيشاوي

قائد قسم الكشافة : الطاهر الطرابليس
قائدة قسم الدليالت : رباب الخاميس

قائد قسم الجوالة : مؤمن سعايدية
قائد مكلف باإلعالم وصورة الكشفية : رامي السعيدي

قائد مكلف بالثقافة الرقمية : غازي الكايف

    الهدف :
الجنسني  من  والشباب  الناشئة  تربية 
الكشفية  الحركة  مبادئ  عىل  إعتامدا 
الطريقة  وحسب  العامل  يف  واإلرشادية 
املجتمع  وواقع  يتامىش  مبا  الكشفية 
قدراتهم  تنمية  عىل  وتساعدهم  التونيس 
الروحية والعقلية والجسدية واالجتامعية 
الله  نحو  بالواجب  القيام  فيهم  وتجذر 
يؤهلهم  مبا  اآلخرين  ونحو  الذات  ونحو 

ليكونوا مواطنني مسؤولني.

    عضو بـ :
- املنظمة الكشفية العاملية منذ 1957.

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.
- املنظمة الكشفية العربية منذ 1956.

- الهيئة العربية للمرشدات.
- منظمة الصداقة الدولية للكشافة 

واملرشدات منذ 1977.
- الهيئة العاملية للربملانيني الكشافني.

- االتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات.
- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

   عضو مؤسس لـ :
- االتحاد الكشفي للربملانيني العرب.
- االتحاد الكشفي للمغرب العريب.

- االتحاد املغاريب لرواد الكشافة واملرشدات.
- شبكة كفى.

   عضو مالحظ بـ :
التابع  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس   -

لألمم. 

أرقام هامة لسنة 2019

- 350 فوجا و 1887 وحدة.
- 5882 قائدا)ة( متطوعا)ة(.

- 882 عصفورا بني 5 و 7 سنوات.
- 13433 شبال وزهرة بني 7 و 12 سنة.

- 11441 كشافا ومرشدة بني 12 و 17 سنة.
- 2819 جواال ودليلة بني 17 و 25 سنة.

- 2698 رائدا ومحبا.
- 16 موظفا )وقت كامل(.

- 20 عامال عرب آلية تشغيل الشباب.
- 494 836 715 امليزانية العامة للمنظمة.

اإلفرتاضية  املساهمة   4  320  000  000  -
ساعة   1  440  000 يقارب  مبا  للمتطوعني 

عمل.
- 000 50 كشاف ناشط غري منخرط.

منظمة الكشافة التونسية يف سطور :

اإلدارة التنفيذية : 
املدير التنفيذي : أمني بن صالح 

مدير اإلعالم واالتصال : ظافر التميمي 

مكلفة بإدارة التدريب : عزة حالب 

مكلف بوحدة التجهيز واملمتلكات : بشري املعريف 

 

فريق املشاريع :
مدير مرشوع قادة املستقبل : آمال جربان

مدير مرشوع وصل : ظافر التميمي

منسق مرشوع وصل : ماهر النوييل

مدير مرشوع بصمة الكشفية : أمني بن صالح

منسق مرشوع بصمة الكشفية : منذر القنوين
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أنشطة مميزة وتكرميات :

احتضان تونس امللتقى العاملي لسفراء الحوار بني األديان :
نظمت الكشافة التونسية من 4 إىل 8 نوفمرب 2018 بالحاممات 

ألول  يعقد  والذي  األديان  بني  الحوار  لسفراء  العلمي  امللتقى 

مرة يف العلم وشهد مشاركة حوايل 150 مشارك من 24 دولة. 

وهو يهدف إىل املساهمة يف مواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب 

والتعايش  التسامح  ثقافة  التوقي منه من خالل نرش  وطريقة 

بني األديان.

وقد أرشف عىل حفل االفتتاح السيد أجمد عظوم وزير الشؤون 

الدينية والقائد الدكتور زهري عنيم األمني العام لالتحاد العاملي 

للكشاف املسلم ووممثلني عن املكتب الكشفي العاملي.

نرش  يف  باالعالم  الجمعيات  عالقة  حول  الوطنية  الندوة 

الخطاب االيجايب يف املجتمع :
مرشوع  ضمن  التونسية  للكشافة  العامة  القيادة  نظمت 

العام وبحضور عدد من  القائد  املستقبل وتحت إرشاف  قادة 

اإلعالميني والقيادات الكشفية العاملة يف الحقل اإلعالمي ندوة 

وطنية حول عالقة الجمعيات باإلعالم يف نرش الخطاب االيجايب 

يف املجتمع التونسية.

اإلعالمية  املنظومة  لتقييم  كبرية  فرصة  كانت  الندوة  هذه 

للمنظمة الكشفية وذلك من خالل آراء عدد من املختصني يف 

مجال اإلعالم، كام كانت فرصة إلعداد مقاربة جديدة واسترشاف 

آراء الشباب حتى ميكن النهوض بالعمل اإلعالمي الكشفي.

قافلة السالم تجوب عددا من جهات الجمهورية :
تنفيذه  يف  التونسية  الكشافة  منظمة  رشعت  جديد  مرشوع 

مبشاركة عدد من القيادات املتطوعة وذلك من أجل نرش ثقافة 

دعم  إىل  باألساس  يهدف  برنامج  التطرف،  ومقاومة  التسامح 

صورة املنظمة الكشفية يف مجال مكافحة التطرف العنيف من 

خالل ورشات تفاعلية مع املواطنني.

والتي  الجهات  من  العديد  يف  انجازها  تم  قافلة   26 من  أكرث 

شهدت تفاعال كبريا من الكشافني واملواطنني ومنظامت املجتمع 

شبابية  حوارات  مكثفة.  اعالمية  تغطية  شهدت  كام  املدين، 

ولقاءات وندوات من شأنها املساهمة يف اشعاع املنظمة.
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الحوكمة
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اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
القائد العام متابعة تنفيذ الخطة السنوية 25 مشارك النادي املركزي طيلة الفرتة إجتامعات القيادة العامة 01

القادة باسم بن حسن 

ووحيد العبيدي 

ومحمد عىل الخياري

املصادقة عىل التقريرين 

األديب واملايل وانتخاب قائد 

الجهةاالرشاف عىل انتخاب 

قائد الجهة

60 مشارك الزريبة 3 نوفمرب 

2018

مؤمتر جهة زغوان 02

القادة ابراهيم درمول 

ومحسن الزريقي

30 مشارك دار الكشاف 25 نوفمرب 

2018

مؤمتر جهة سليانة 03

القادة وحيد العبيدي 

ومحسن الزريقي 

ومحمد عىل الخياري

100 مشارك كلية العلوم 

باملنستري

9 ديسمرب 

2018

مؤمتر جهة املنستري 04

القادة محسن الزريقي 

وباسم بن حسن وأمني 

بن صالح

65 مشارك دار الشباب 

قبيل

17 فيفري 

2019

مؤمتر جهة قبيل 05

القيادة العامة :
عقدت القيادة العامة اجتامعاتها بصفة دورية )كل خمسة عرش يوما( وذلك طبقا ملقتضيات القانون األسايس للمنظمة وقصد متابعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية والخطة الثالثية 

من ناحية وتقييم مختلف األنشطة املنجزة للوقوف عىل عىل نقاط القوة ونقاط الضعف واتخاذ القرارات يف املستجدات الخاصة بنشاط املنظمة.

كام حرصت القيادة العامة عيل عقد مؤمترات ومجالس الجهات يف مواعيدها املحددة طبق مقتضيات النظام األسايس للمنظمة وقد تداول أعضاء القيادة العامة يف اإلرشاف 

عليها.

االجتامعات :

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
القادة فوزي الزارعي 

ومحسن الزريقي

عرض تقرير الجهة وتقييم 

مختلف األنشطة

50 مشارك مقر بلدية 

املروج

21 أكتوبر 

2018

مجلس جهة بن عروس 06

القيادة العامة 60 مشارك نادي الجهة 26 جانفي 

2019

مجلس جهة بنزرت 07

القادة وحيد العبيدي 

ومحمد عىل الخياري

60 مشارك الحاممات 

الجنوبية

27 جانفي 

2019

مجلس جهة نابل 08

القادة محسن الزريقي 

وابراهيم درمول

35 مشارك دوار هيرش 10 مارس 

2019

مجلس جهة منوبة 09
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حسب النوع :
الكشافة  ملنظمة  األخرية  االحصائيات  تسجله  ما  أبرز 

التونسية حول املنخرطني التقارب يف النسب بني اإلناث 

الحركة  تنمية  نتيجة طبيعية السرتاتيجية  والذكور، وهو 

الكشفية وتشجيع الفتيات لالنخراط باملنظمة.

من   10% بحوايل  يقدر  ارتفاعا  الفتيات  نسبة  وشهدت 

جملة املنخرطني مقارنة باالحصاء األخري.

إحصائيات :

59.1%

 ذكور
16339

27606

40.8%

 اناث

 املجموع دون احتساب العصاف� والرواد

11267
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019
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 الربامج
واألنشطة

www.scouts-tunisiens.org



14

الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

قسم العصافري

من 5 إىل 7 سنوات

مزيد تكوين قيادات القسم 

وتكوين أرساب العصافري يف 

مختلف الجهات

قسم الزهرات

من 7 إىل 12 سنة

نرش املنهاج الرتبوي للقسم 

والعمل عىل تطبيقه يف 

مختلف الوحدات

قسم الكشافة

من 13 إىل 17 سنوات

قسم املرشدات

من 13 إىل 17 سنة

دعـم الالمركزية يف 

تنفيذ األنشطة 

الوطنية

تحفيز ومتكينهن الشابات من 

مزيد اإلبداع يف األنشطة

قسم األشبال

من 7 إىل 12 سنة

نرش املنهاج الرتبوي للقسم 

والعمل عىل تطبيقه يف 

مختلف الوحدات

قسم الجوالة

من 18 إىل 23 سنة

تدعيم األنشطة االقليمية 

ونرش ثقافة تنمية املجتمع 

من خالل برنامج مبادرون

قسم الرواد واألحباء

كافة األعامر

قسم الدليالت

من 18 إىل 23 سنة

العمل عىل دعم 

موارد الجمعية واالشعاع 

العريب والعاملي

استقطاب الدليالت

ومزيد الحرص عىل 

تكوين العشائر

تقديم عام 

لألقسام الفنية

نشاط األقسام الفنية :
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نشاط األقسام الفنية :

قسم العصافري :
يسعى قسم العصافري إىل تحقيق أهداف الرؤية اإلسرتاتيجية للكشافة التونسية يف الجانب املتعلق بالرتبية الشاملة حيث تتضافر جهود اإلطار 

الرتبــوي والكشفي والوالدين للوصول إىل أعىل درجات االنسجام بني الرتبية الرسمية وغري الرسمية. واعتبارا ملجهودات الدولة املتعلقة بوضع 

وتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة، تم اعتامد مقاربة تشاركية تجسمت يف إرشاك مختلف املتدخلني يف قطاع الطفولة املبكرة 

انتظم عىل هامش امللتقى الوطني لقادة األرساب بالقريوان والذي  التي  وتجسدت من خالل ندوة تطوير املنهاج الرتبوي لقسم العصافري 

ضم جميع املندوبيـن واملفوضيــــن املشاركيـــن. ومتخضت عنها مقرتحات عملية وجيهة تم تضمينها بالتوصيات ومبحرض جلسة فضال عن 

مناقشة جميع محتوى املنهاج. واستئناسا بآراء الخرباء واملختصني يف مجال الطفولة املبكرة نعتزم تنظيم ورشة فنية تخصص لعرض مخرجات 

ندوة تطوير املنهاج الرتبوي لقســم العصافري وعرض الرؤية الرتبوية للقسم عىل ثلة من املختصني من الهياكل الحكومية واملؤسسات العلمية 

والتكوينية املختصة يف تكوين إطارات الطفولة وقيادات كشفية من ذوي الخربة يف املجال لوضع النسخة النهائية للدليل الرتبوي للقسم.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم تقييم األنشطة وإعداد 

الربامج.

7 مشاركني النادي املركزي كل 15 يوما إجتامعات الّدورّية املركزّية 01

قيادة القسم التعرف عن قرب عىل أهم 

اإلشكاليات املطروحة مع 

دعم وتحفيز املفوضيات 

لتنمية العضوية.

قائد واحد صفاقس 2 و 3 مارس 

 2019

زيارات دعم 02

قائد واحد سوسة 3 مارس 2019 03

قائد واحد قفصة 9 مارس 2019 04

قائد واحد سيدي بوزيد 16 مارس 2019 05

قيادة القسم التعريف بخصوصيات القسم 

وتنمية العضوية.

55 مشارك الكاف 1 ديسمرب 2018 زيارات تعريف 06

48 مشارك جندوبة 8 ديسمرب 2018 07

44 مشارك بنزرت 15 ديسمرب 2018 08

قيادة القسم االحتفاالت السنوي بيوم 

الذكرى.

42 مشارك نابل 24 فيفري 2019 مواكبة األنشطة 09

احتفاالت يوم الجد. 41 مشارك سوسة 3 مارس 2019 10

قائد القسم 61 مشارك القريوان 2 اىل 5 فيفري 

2019

امللتقى الوطني 11
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

قسم الزهرات :
أولت قيادة قسم الزهرات عأهمية قصوى وذلك قصد استكامل مرشوع الربنامج الرتبوي للقسم بعد تجربته خالل الصائفة املنقضية ضمن 

التعمق يف فهم اإلطار  القائدات من االستعامل الجيد للدليل الرتبوي ومزيد  فعاليات امللتقى الوطني لباقات الزهرات. كام سعت لتمكني 

الرمزي للمنهاج الرتبوي والربط مع قسمي العصافري واملرشدات.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم الخطة السنوية للقسم 70 مشارك برج السدرية نوفمرب 2018 اجتامع الدورية الوطنية 12

قيادة القسم مراجعة دليل القائدة يف 

صيغته النهائية.

اإلعداد للملتقيات اإلقليمية 

»باألكاليل نتزّين«.

12 قائدة دار الشباب 

سوسة

26 و 27 

جانفي 2019

اجتامع اللجنة الفنية للقسم 13

قيادة الّلقاء تدريب القائدات عىل 

اإلستعامل الجيد لدليل 

القائدة والتعّمق يف فهم 

اإلطار الرّمزي للمنهاج.

تدريب القائدات عىل 

الّتخطيط وبرمجة أنشطة 

الباقة إنطالقا من دليل 

القائدة.

65 قائدة برج الّسدرية 02 و 03 

فيفري 2019

امللتقى اإلقليمي "باألكاليل نتزّين"  

لقائدات الشامل الرشقي

14

قيادة الّلقاء 30 قائدة دار الشباب 

بباجة

02 و 03 

فيفري 2019

امللتقى اإلقليمي "باألكاليل نتزّين"  

لقائدات الشامل الغريب

15

قيادة الّلقاء 92 قائدة  املعهد الّتقني

مبدنني

08 و 09 و 10 

فيفري 2019

  امللتقى اإلقليمي "باألكاليل نتزّين"

لقائدات الوسط و الجنوب

16

نشاط األقسام الفنية :
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قسم األشبال :
يواصل القسم أنشطته وطنيا وجهويا )يف مستوى املندوبني واملفوضني( ومحليا)يف مستوى الفرق( طبقا للربنامج السنوي 2018-2019 الذي 

يتضمن خاصة إعتامد املنهاج الرتبوي الجديد والتدرب عىل آليات تطبيقه.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم الخطة السنوية للقسم 70 مشارك برج السدرية نوفمرب 2018 اجتامع الدورية الوطنية 17

قيادة القسم التدرب عىل ىليات تطبيق 

املنهاج

70 مشارك سوسة ديسمرب 2018 لقاء املفوضني ومساعديهم 

»مجلس أكيال 2019«

18

قيادة القسم التدرب عىل ىليات تطبيق 

املنهاج

450 قائد املهدية

جربة

سليانة

سيدي بوزيد

فيفري 2019 امللتقيات اإلقليمية لقادة األشبال 

»مسارات اإلبداع2019« 

19

قيادة القسم مراجعة األدلة الرتبوية

نظام االعتامد فاف

اللقاء العريب األورويب لألشبال

24 مشارك سوسة 30 و 31 مارس 

2019

اجتامع اللجنة الفنية 20

اللجنة الفنية تطبيق املنهاج الجديد للقسم كافة الفرق إصدار جملة من آليات تطبيق املنهاج 

الرتبوي وكنش العريف

21

قيادة القسم تدعيم الزاد الفني للقيادات 2 مشاركني طيلة الفرتة إصدار عدد 03 نرشيات إلكرتونية 22

قيادة القسم تدعيم الزاد الفني للقيادات 2 مشاركني طيلة الفرتة إصدار عدد 06 محطات تربوية 23

نشاط األقسام الفنية :
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

قسم املرشدات :
استهل قسم املرشدات  عمله هذا املوسم الكشفي بوضع مرشوع الخطة السنوية وقد متثلت اهم االهداف التي وضعت يف املرحلة القادمة : 

-دعم فرق املرشدات 

-تنمية العضوية لقسم املرشدات 

-تنمية عدد القائدات بالشارة الخشبية

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائدة القسم عرض مرشوع الربنامج 

السنوي

45 مشاركة برج السدرية 20 اكتوبر 

2018

لقسم  الوطنية  الدورية  اجتامع 

املرشدات

24

قيادة القسم تعزيز التمسك بالهوية 

العربية 

500 مرشدة كافة الجهات 01 نوفمرب 

2018

االحتفال بيوم املرشدة العربية  25

اللجنة الفنية مواصلة االعداد ملنهاج 

املرشدات

10 قائدات سوسة  01 و 02 

ديسمرب 2018

اجتامع اللجنة الفنية  26

قيادة القسم 300 مرشدة كافة الفرق 11 جانفي 

2019

االحتفال بحفل الصعود  27

قيادة القسم االحتفال بيوم الذكرى العاملي 

الذي كان محوره هذه السنة 

"القيادة"

1000 مرشدة كافة الجهات 22 فيفري 

2019

االحتفال بيوم الذكرى  العاملي        

العاملي

28

قيادة القسم حث املرشدات عن التكلم يف 

موضوع التحرش

دعم القائدات 

فرق املرشدات بالجهة تونس 25 نوفمرب 

2018

الزيارات الفنية  29

قيادة القسم برج السدرية 25 نوفمرب 

 2018

30

قيادة القسم املدرسة 

االعدادية 

بنابل

17 فيفري 

2019

31

قيادة القسم بني خيار 24 فيفري 

2019

32

قيادة القسم سوسة  03 مارس 

2019

33

نشاط األقسام الفنية :
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قسم الكشافة :
تم العمل عىل تنفيذ كل عنارص الخطة اىل حد هذا التاريخ نذكر منها خاّصة دليل قائد الفرقة و األنشطة النموذجية املنظمة من طرف هياكل 

القسم.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم الخطة السنوية للقسم 70 مشارك برج السدرية نوفمرب 2018 اجتامع الدورية الوطنية 34

قيادة القسم امتام اعداد دليل القائد 

وبرنامج متميزون.

30 قائدا سانية براهم، 

سوسة

26 و 27 

جانفي 2019

اللجنة الفنية 35

قيادة القسم تطبيقات حول الربنامج 

الكشفي الجديد لقسم 

الكشافة.

704 مشارك غابة البندق 

بني خيار

8 و 9 و 10 

فيفري 2019

متعة الحياة الكشفية 36

نشاط األقسام الفنية :
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

قسم الدليالت :
ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة الكشفية التونسية سنة 1933 وتوحدت تحت راية منظمة 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم املصادقة عىل الربنامج 

السنوي 

65 مشارك برج السدرية أكتوبر 2018 الدورية الوطنية 37

قيادة القسم تقديم وعرض ورشح الدليل 

الرتبوي لقائدة العشرية 

40 قائدة سيدي بو عىل 

سوسة

12 و 13 و 14 

جانفي 2019

الشامل  لقائدات  االقليمية  الندوة 

الغريب والوسط

38

تقديم وعرض ورشح الدليل 

الرتبوي لقائدة العشرية

16 قائدة  شبدة

بن عروس

12 و 13 و 14 

جانفي 2019

الشامل  لقائدات  االقليمية  الندوة 

الرشقي

39

تقديم وعرض ورشح الدليل 

الرتبوي لقائدة العشرية

12 قائدة قفصة 03-02 مارس 

2019

الندوة االقليمية لقائدات الجنوب 40

نشاط األقسام الفنية :
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قسم الجوالة :
عمال بالخطة الثالثة املصادق عليها سنة 2016 وتنفيذا ألولوياتها االسرتاتيجية عمل قسم الجوالة عىل دعم العشائر من خالل اعداد نادي 

للعشائر املتميزة مام جعل تنافس بني العشائر لضامن عضويتها فتم قبول 12 عشرية داخل النادي كام عملنا عىل تنمية العضوية من خالل عدة 

أنشطة موجهة ساهمت يف تنمية العضوية يف عدة جهات بنسبة فاقت 15 % إضافة اىل تطوير الربنامج الرتبوي املوجهة للجوالني ومقاربتها 

خاصة باهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة من خالل مقاربتها مبجاالت أنشطة الجوال املدرجة ضمن  الدليل الرتبوي للقسم. 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم متابعة األنشطة والتخطيط لها 10 قادة النادي املركزي 12 إجتامع الدورية املركزية 41

قيادة القسم املصادقة عىل الربنامج السنوي  65 مشارك برج السدرية أكتوبر 2018 الدورية الوطنية 42

قيادة القسم مراجعة الدليل الرتبوي واعداد 

النسخة النهائية

20 مشارك جامل جانفي 2019 اللجنة الفنية 43

تكوين القيادات  جامل جانفي 2019 امللتقى الوطني لقيادات قسم الجوالة 44

قيادة القسم متابعة العشائر املتميزة 15 قائد نوادي العشائر فيفري 2019  الزيارات اإلدارية للعشائر – نادي

مبادرون

45

تطبيق حياة الخالء 

املغامرة و التواصل مع االخر 

سد سيدي 

الرباق )باجة( 

+ دوز )قبيل(

مارس 2019 امللتقيات الوطنية لإلختصاص 46

نشاط األقسام الفنية :
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

قسم الرواد واألحباء :
.يواصل القسم أنشطته وطنيا وجهويا )يف مستوى املندوبني واملفوضني( ومحليا)يف مستوى الرابطات( طبقا للربنامج السنوي 2019-2018 

الذي يتضمن خاصة :

- االحتفال باليوم العاملي للرواد )25 أكتوبر( واليوم العريب )7 ديسمرب( واليوم الوطني )6 جانفي (

- اجتامعني للدورية الوطنية )نوفمرب وأفريل( وذلك  باالضافة اىل اجتامعات القيادة املركزية للقسم االسبوعية او النصف شهرية

- اصدار العدد 64 من مجلة القسم »دامئا مستعد«

- االستعداد للمشاركة يف املؤمتر التاسع لالتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات 20-24 أفريل 2019 بالقاهرة.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم انشطة القسم – نظام 

التاهيل لقيادات الرواد

30 سوسة نوفمرب 2018 اجتامع الدورية الوطنية 47

قيادة القسم مقاالت حول انشطة هياكل 

القسم ومواضيع اخرى 

2000 نسخة تونس فيفري 2019 اصدار العدد 64 من النرشية "دامئا 

مستعد" 

48

قيادة الّلقاء 5 قادة القاهرة افريل 2019 االستعداد للمشاركة يف املؤمتر العريب 

التاسع

49

قيادة الّلقاء 31 مشارك برج السدرية مارس 2019  تنظيم الدورة التمهيدية لقيادات

الرواد

50

نشاط األقسام الفنية :
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التدريب
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اللجنة الوطنية لتنمية القيادات :
استهلت الجنة الوطنية لتنمية القيادات عملها هذا املوسم الكشفي بوضع مرشوع الخطة السنوية وقد متثلت اهم االهداف التي وضعتها 

لتنمية القيادات يف املرحلة القادمة : 

- دعم فرص التدريب وفق املهمة

- دعم ادارة التدريب 

- تفعيل انظمة التأهيل و تطويرها )تعديل(

-نظام تقييم املتدربني يف الدورات الرسمية )االساسية و املتقدمة( 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد اللجنة متابعة تنفيذ الخطة السنوية 59 مشارك سوسة  29-28-27

اكتوبر 2018

الندوة السنوية لقادة التدريب 01

قيادة الدورة تأهيل قادة التدريب وإجازتهم 59 مشارك )ميثلون 

21 جهة و7 اقسام 

فنية (

سوسة  29-28-27

اكتوبر 2018

اجتامع الدورية الوطنية لتنمية 

القيادات

02

قيادة اللجنة تأهيل قادة الوحدات ومساعديهم كافة الجهات حسب الجهات طيلة املوسم الدورات االبتدائية 03

قيادة اللجنة تدعيم الزاد التدريبي لقادة 

الوحدات ومساعديهم

كافة الجهات حسب الجهات طيلة املوسم )m( الدورات التدريبية التأهيلية 04

قائد اللجنة كافة الجهات حسب الجهات طيلة املوسم )s( دورات االختصاص 05

اللجنة الوطنية تأهيل قادة الوحدات ومساعديهم كافة الجهات طيلة املوسم الدورات التدريبية لقادة الوحدات 

ومساعديهم )متهيدية وشارة خشبية(

06

التدريب :
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التدريب :

قيادة اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الحاممات 06 و 07 

نوفمرب 2018

 املشاركة يف املنتدى الدويل حول

 التنشيط التطوعي والرتبية غري

النظامية

07

قيادة اللجنة 45 )ميثلون 20 جهة ( سوسة 12 و 13 

جانفي 2019

 الندوة السنوية الثالثة لقادة الجهات

 ورؤساء اللجان الجهوية لتنمية

القيادات

08

مركز روافد لتنمية القيادات

قيادة اللجنة تدعيم الزاد التدريبي للمدربني 15 مشارك برج السدرية 2 و 3 فيفري 

2019

دورة االحتياجات التدريبية 08

قيادة اللجنة 10 مشارك باجة 15 و 16 

فيفري 2019

ادارة االزمات 09

قيادة اللجنة 18 مشارك الحاممات 02 و 03 مارس 

2019

ادارة التنوع 10

قيادة اللجنة 22 مشارك سوسة  09 و 10 

مارس 2019

االهداف التدريبية والرتبوية 11

دورات التدريب الوظيفي

قيادة اللجنة تدريب وتكوين القيادات حسب 

املهمة

33 مشارك برج السدرية من 16 اىل 18 

مارس 2019

الدورة الوظيفية لإلعالم واالتصال 12

قيادة اللجنة 27 مشارك برج السدرية من 16 اىل 18 

مارس 2019

الدورة الوظيفية لتنمية املجتمع 13

قيادة اللجنة 18 مشارك برج السدرية من 16 اىل 18 

مارس 2019

الدورة الوظيفية للمفوض الفني 14

قيادة اللجنة تأهيل مساعدي قادة التدريب 24 مشارك برج السدرية من 15 اىل 20 

مارس 2019

 الدورة الرسمية ملساعدات قائدات

التدريب

15

قيادة اللجنة 52 مشارك برج السدرية من 18 اىل 20 

مارس 2019

 الدورة التأهيلية ملساعدي قادة

التدريب

16
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مرشوع قادة املستقبل :
انطلق مرشوع قادة املستقبل منذ األول من جانفي 2018 وسيمتد إىل 31 ديسمرب 2021 يف إطار رشاكة تعاون بني الكشافة التونسية والكشافة 

الدمناركية. يهدف املرشوع اىل مواصلة ما تم تحقيقه من خالل النسخ السابقة للمرشوع بتنفيذ انشطة تخص الكشافة وغري الكشافة سواء من 

الفئات العمرية بني 15 و 17 أو القادة و القائدات. كام يقدم املرشوع الحايل سلسلة من االنشطة سواء دورات تدريبية أو ندوات تحسيسية 

أو خدمات ارشاد نأمل من خاللها دعم قدرات الكشافة ودعم روح املبادرة عندهم و االنفتاح عىل الجمعيات االخرى واملجتمع املدين. يقدم 

املرشوع ايضا برنامج الكشفية العائلية والذي والذي يهدف الستقطاب العائلة يف العمل الكشفي وخلق أفواج جديدة باالضافة اىل خدمة 

اإلرشاد املوجة لدعم االفواج. 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة املرشوع تكوين وتدعيم قدرات الكشافة 

واملرشدات فيام يخص تقنيات 

التواصل واالقناع وفض النزاع 

وفهم تقنيات الحوار والتناظر 

وكيفية القيام بحمالت منارصة 

عىل املستوى املحيل.

عدد القيادات 4 املركب الشبايب 

بسليانة

27-30 أكتوبر 

2018

الشبان  للمتحدثني  التدريبية  الدورة 

بالشامل

1

عدد املشاركني 21 املركب الشبايب 

بسوسة

27-30 أكتوبر 

2018

الدورة التدريبية للمتحدثني الشبان 

بالوسط

2

عدد القيادات 6 من 

بينهم دمناركية

سانية الباي 

بقابس 

27-30 أكتوبر 

2018

الدورة التدريبية للمتحدثني الشبان 

بالجنوب

3

قيادة املرشوع الهدف من الندوة تقييم تعامل 

االعالم مع عمل املجتمع املدين 

مع الرتكيز عىل الكشافة التونسية 

ورضورة العمل اكرث للقرب اعالميا 

من املجتمع املدين.

عدد املشاركني 36 

من بينهم 6 مشاركني 

دمناركيني

نزل الهناء 

بتونس

9 ديسمرب 

2018

الندوة التحسيسية حول االعالم 4

أنشطة الرشاكة :
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قيادة املرشوع الهدف من الندوة تقييم مدى 

انخراط الكشافة يف الحوكمة 

املحلية خاصة وأن املشاركني 

هم من قيادات الكشافة الذين 

يتقلدون منصب استشاري أو 

عضو بلدي يف البلديات التونسية.

عدد القيادات 5  نزل الهناء 

بتونس

14-16 ديسمرب 

2018

الحوكمة  حول  التحسيسية  الندوة 

املحلية

5

قيادة املرشوع تكوين القادة يف كل مايخص 

املعارف الرضورية لتصميم مبادرة 

مجتمعية قادرة عىل كسب متويل 

.قدره 2500د

املشاركني 24 املركب 

الريايض بربج 

السدرية

20-24 ديسمرب 

2018

وتنفيذ  تصميم  يف  التدريبية  الدورة 

املبادرات املجتمعية

6

عدد القيادات 8  املركب الشبايب 

بسيدي بوزيد

20-24 ديسمرب 

2018

7

املشاركني 55 مركز التكوين 

املستمر بتوزر

20-24 ديسمرب 

2018

8

قيادة املرشوع الهدف من الدورة التدريبية 

تكوين قادة يف مجال تقديم 

خدمة اإلرشاد ملختلف االفواج.

6 مشاركني نزل األمري 

باالص باملنستري

26-30 ديسمرب 

2018

دورة تدريب مرشدي األفواج 9

تكوين وتدعيم قدرات الكشافة 

واملرشدات فيام يخص تقنيات 

التواصل واالقناع وفض النزاع 

وفهم تقنيات الحوار والتناظر 

وكيفية القيام بحمالت منارصة 

.عىل املستوى املحيل

44 مشارك مركز التكوين 

السياحي بنابل

 21-25 مارس 

2019

الشبان  للمتحدثني  التدريبية  الدورة 

بالشامل

10

3 مشاركني مركز التكوين 

القطاعي 

يف الطاقة 

بالقريوان

21-25 مارس 

2019

الشبان  للمتحدثني  التدريبية  الدورة 

بالوسط

11

13 مشارك املركب الشبايب 

بقفصة

21-25 مارس 

2019

الشبان  للمتحدثني  التدريبية  الدورة 

بالجنوب

12

 تكوين القادة يف كل مايخص

 املعارف الرضورية لتصميم مبادرة

 مجتمعية قادرة عىل كسب متويل

قدره 2500د

3 مشاركني املركب الشبايب 

بسليانة

27-31 مارس 

2019

وتنفيذ  تصميم  يف  التدريبية  الدورة 

املبادرات املجتمعية

13

14 مشارك اقامة ابن 

سيناء

27-31 مارس 

2019

14

أنشطة الرشاكة :
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أنشطة الرشاكة :

مرشوع ميديايت :
مرشوع جديد تقوم منظمة الكشافة التونسية بتنفيذه بالرشاكة مع مثانية جمعيات أخرى بتمويل من االتحاد األورويب، ويهدف املرشوع إىل 

التوقي من مخاطر التطرف العنيف من ناحية وتعزيز قدرة منظامت املجتمع املدين عىل اإلجابة للتهديدات الناتجة عن التطرف العنيف من 

خالل الوساطة والتفاوض وتقديم رؤية إيجابية للشباب والتي تعترب رشطا أساسيا لتحقيق االستقرار، حيث أننا ليس بإمكاننا أن ننكر أن األماكن 

التقليدية للتنظيم واالستقرار والتنشئة االجتامعية، مثل األرسة واملدرسة والجريان والجامعة واملساجد أصبحت يف أزمة فعلية. وقد تفاقمت 

هذه األزمة بنتائج اإلحصائيات الحقيقية املتعلقة بالعنف اليومي والتي هي آخذة يف االرتفاع. 

قافلة السالم هي إحدى مكونات مرشوع ميديايت وترشف عىل تنفيذها منظمة الكشافة التونسية وهي تهدف باألساس إىل نرش الوعي لدى 

التونيس من خالل جملة من األنشطة  العنيف داخل املجتمع  التطرف  التسامح ومقاومة  الكشافني واملواطنني وغريهم بأهمية نرش ثقافة 

والورشات التنشيطية والتفاعلية الهادفة، والتي توىل ابتكارها وانتاجها عدد من القيادات الكشفية. ويسعى فريق القافلة إىل املساهمة يف 

توضيح وتقريب عدد من املفاهيم باإلضافة إىل االستامع إىل الشباب خاصة واملواطنني عامة من خالل الحوار والنقاش بينهم قصد محاولة 

التعرف عىل املشاكل ومسببات الظاهرة وايجاد الحلول املالمئة لها. كام يسعى فريق القافلة إىل الحصول عىل دعم السلط املحلية والجهوية 

ومنظامت وجمعيات املجتمع املدين قصد املساهمة الفاعلة يف نرش نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف العنيف داخل مختلف مؤسسات 

الدولة.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة املرشوع إعداد ومتابعة تنفيذ املرشوع 34 مشارك تونس من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

الدورة التدريبية لفريق املتطوعني 15

فريق املتطوعني نرش الوعي لدى الكشافني 

واملواطنني وغريهم بأهمية نرش 

ثقافة التسامح ومقاومة التطرف 

العنيف داخل املجتمع التونيس.

500 مشارك حومة السوق 

- جربة

22 ديسمرب 

2018

القافلة األوىل : والية مدنني 16

فريق املتطوعني 700 مشارك جرجيس 23 ديسمرب 

2018

فريق املتطوعني 500 مشارك تستور 5 جانفي 

2019

القافلة الثانية : واليتي باجة وسليانة 17

فريق املتطوعني 200 مشارك قعفور 6 جانفي 

2019

فريق املتطوعني 300 مشارك رجيش 12 جانفي 

2019

القافلة الثالثة : واليات املهدية 

والقريوان وقابس

18

فريق املتطوعني 500 مشارك املنصورة 13 جانفي 

2019

فريق املتطوعني 1000 مشارك قابس 14 جانفي 

2019

فريق املتطوعني 500 مشارك الكاف 19 جانفي 

2019

القافلة الرابعة : والية الكاف 19

فريق املتطوعني 250 مشارك تاجروين 20 جانفي 

2019
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أنشطة الرشاكة :

فريق املتطوعني نرش الوعي لدى الكشافني 

واملواطنني وغريهم بأهمية نرش 

ثقافة التسامح ومقاومة التطرف 

العنيف داخل املجتمع التونيس.

300 مشارك تطاوين 26 جانفي 

2019

القافلة الخامسة : والية تطاوين 20

فريق املتطوعني 400 مشارك غمراسن 27 جانفي 

2019

فريق املتطوعني 300 مشارك السعيدة 2 فيفري 2019 القافلة السادسة : والية منوبة 21

فريق املتطوعني 500 مشارك دوار هيرش 3 فيفري 2019

فريق املتطوعني 350 مشارك جعفر 9 فيفري 2019 القافلة السابعة : والية أريانة 22

فريق املتطوعني 100 مشارك مجاز الباب 23 فيفري 

2019

القافلة الثامنة : واليتي باجة ونابل 23

فريق املتطوعني 500 مشارك بني خيار 24 فيفري 

2019

فريق املتطوعني 200 مشارك الصخرية 2 مارس 2019 القافلة التاسعة : والية صفاقس 24

فريق املتطوعني 300 مشارك صفاقس 3 مارس 2019

فريق املتطوعني 1100 مشارك مساكن 9 مارس 2019 القافلة العارشة : والية سوسة 25

فريق املتطوعني 1200 مشارك سوسة 10 مارس 

2019

فريق املتطوعني 500 مشارك بوحجر 16 مارس 

2019

القافلة الحادية عرش : والية املنستري 26

فريق املتطوعني 100 مشارك قصيبة املديوين 17 مارس 

2019

فريق املتطوعني 80 مشارك العروسة 19 مارس 

2019

القافلة الثانية عرش : والية سليانة 27

فريق املتطوعني 250 مشارك قفصة 23 مارس 

2019

القافلة الثالثة عرش : والية قفصة 28

فريق املتطوعني 250 مشارك املتلوي 24 مارس 

2019

فريق املتطوعني 200 مشارك التحرير 

العلوي

30 مارس 

2019

القافلة الرابعة عرش : واليتي تونس 

وزغوان

29

فريق املتطوعني 150 مشارك زغوان 31 مارس 

2019
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كشافني وقيادات 

 

مواطنني  

 

جمعيات ومنظامت

االحصائيات العامة للمرشوع :
)إىل حدود 1 ماي 2019 (

عدد فريق عمل املرشوع : 3

عدد القوافل املنجزة : 32

عدد القوافل املتبقية : 16

عدد املتطوعني : 23

عدد ساعات العمل : 2750

عدد الكيلومرتات املقطوعة : 9890

عدد املشاركني : 12230

عدد املستفيدين : 30970

عدد وسائل االعالم التي غطت أنشطة القافلة : 55

احصائيات حسب نوعية املشاركني 
يف قوافل السالم :
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االجتامعات :
واصلت لجنة الرشاكة عملها املستمر وذلك من خالل التواصل وعقد االجتامعات بصفة دورية مع مختلف رشكاء الكشافة التونسية من وزرات 

ومؤسسات ومنظامت وجمعيات وهيئات قصد مزيد التعريف بأنشطة املنظمة الكشفية واملحافظة عىل العالقات الطيبة، كام تم اقرتاح عدة 

برامج وأنشطة ورشاكات سيتم تنفيذها خالل املستقبل القريب. 

وتأيت هذه الربامج بعد سلسلة األنشطة التي نفذتها الكشافة التونسية ونجحت فيها بامتياز.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
لجنة الرشاكة مساهمة الكشافة التونسية يف 

اللجان املحلية لألمن

مشارك واحد تونس 3 ديسمرب 

2018

الندوة الدولية حول رشطة الجوار 30

القيادة العامة تقديم مختلف أنشطة الكشافة 

التونسية وسبل تدعيم الرشاكة 

والتعاون بني منظمة الكشافة 

التونسية. والوزارة. كام تم النظر 

يف بعض االشكاليات والتي تهم 

مراكز التخييم بكل من برج 

السدرية وجبل الرصاص والشابة 

والرمال بنزرت، كام تم التباحث 

يف عدد من الربامج املشرتكة التي 

سيتم تنظيمها خالل سنة 2019.

وحيد العبيدي

محسن الزريقي

حسن العمري

أمني بن صالح

رباب الخاميس

ظافر التميمي

مقر الوزارة 15 جانفي 

2019

جلسة عمل بني منظمة الكشافة 

التونسية ووزارة شؤون الشاب 

والرياضة

31

لجنة الرشاكة املساهمة يف برامج اليونيسيف 

للفرتة 2019 - 2020

ظافر التميمي تونس 19 فيفري 

2019

اجتامع مع رشكاء اليونيسيف بتونس 32

لجنة الرشاكة مناقشة مضمون اتفاقية الرشاكة 

التي من املزمع ابرامها خالل الفرتة 

املقبلة.

4 مشاركني النادي املركزي 20 فيفري 

2019

اجتامع مع السيد رفيق الشيل رئيس 

املعهد التونيس لدراسات األمن الشامل

33

قيادة املرشوع ابراز تجربة الكشافة التونسية ظافر التميمي جربة 23 و 24 

فيفري 2019

املشاركة يف الورشة الجهوية للوقاية 

من التطرف العنيف يف الوسط 

الحرضي 

34

لجنة الرشاكة تقديم الكشافة التونسية ومختلف 

الحمالت التطوعية التي تم 

انجازها خالل الفرتة املنقضية 

وبحث سبل التعاون استعدادا 

لالنتخابات الترشيعية والرئاسية 

املقبلة. 

وحيد العبيدي

عيل بفون

أمني بن صالح

ظافر التميمي

مقر الهيئة 

العليا املستقلة 

لالنتخابات 

بضفاف 

البحرية تونس  

مارس 2019 اجتامع مع الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات

35

لجنة الرشاكة املساهمة يف التخطيط االسرتاتيجي 

للربامج املسقبلية للمفوضية

ظافر التميمي تونس 28 فيفري 

2019

املشاركة يف لقاء حول الربامج 

املستقبلية للمفوضية السامية لشؤون 

الالجئني

36

أنشطة الرشاكة :
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

لجنة االتصال واإلعالم :
واصلت اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال عملها بصفة مستمرة ملزيد التعريف بأنشطة الكشافة التونسية سواءا عىل الداخيل أو الخارجي، كام 

عملت عىل توطيد العالقة مع مختلف وسائل اإلعالم خاصة منها املرئية واملسموعة، كام سجلنا تواجدا اعالميا كبريا خاصة عىل املستوى املحيل 

والجهوي من خالل عمل فرق اإلعالم جهويا ومحليا عىل التعريف بأنشطة الكشافة التونسية والتي سعت أن تكون يف الفضاءات الخارجية.

ي 
س
ون
الت

ي 
الفريق اإلعالمي الكشف

TUNISIAN SCOUT COMMUNICATIO
N TE

AM
 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
لجنة اإلعالم نرش مختلف األخبار واملناشري 

واألنشطة عرب املوقع الرسمي

تونس طيلة الفرتة موقع الواب

لجنة اإلعالم دعم التواجد اإلعالمي والتواصل 

املبارش

أكرث من 74000 

محب

تونس طيلة الفرتة الصفحات االجتامعية

لجنة اإلعالم التواجد الدوري يف وسائل اإلعالم 

املكتوبة واملسموعة واملرئية 

للتعريف بأنشطة الكشافة 

التونسية

تونس طيلة الفرتة اإلعالم الخارجي

20% 10%

25%

45%

صورة الكشفية :

تدخالت إذاعية

تدخالت 

تلفزية
نرش 

ألكرتوين

صحافة مكتوبة
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

لجنة العالقات الخارجية :
سعت الكشافة التونسية إىل دعم تواجدها عىل مختلف األصعدة سواءا املغاريب واالقليمي والعريب والعاملي، وقد شاركت يف مختلف األنشطة 

املنظمة، كام سجلت حضورها يف مختلف اللجان.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
املنظمة 

الكشفية العربية

ترشيك ذوي االعاقات يف األنشطة 

الكشفية

مشارك واحد األردن 20-24 نوفمرب 

2018

ملتقى الحسني للسالم لذوي االعاقات 1

اإلقليم األرويب املساهمة يف أنشطة دعم الالجئني آمنة الفيتوري ومؤمن 

سعايدة

بروكسال - 

بلجيكيا

6-16 ديسمرب 

2018

Regional conference »  integra-

tion of  and refugee and migrats 

through Scouting

2

الكشافة 

السعودية

تدعيم مساهمة الكشفي يف 

املحافظة عىل البيئة

3 مشاركني الرياض 

- اململكة 

العربية 

السعودية

12 و 13 

فيفري 2019

املؤمتر العاملي »الكشفية وحامية 

البيئة«

3

العالقات 

الخارجية

دعم أوارص الصداقة والتعاون 

ومتتني الرشاكة. 

النظر يف الربامج املستقبلية بني 

الجمعيتني والتعاون املشرتك.

3 مشاركني باريس - فرنسا 22 جانفي 

 2019

زيارة جمعية الكشافة واملرشدات 

الفرنسية

4

العالقات 

الخارجية

عرض برامج الفوج املستقبلية 

ومشاغله.

12 مشارك باريس - فرنسا جانفي 2019 االرشاف عىل جلسة ممتازة لهيئة 

وقيادات فوج باريس

5

العالقات 

الخارجية

املساهمة يف تدعيم مرشوع قادة 

املستقبل

12 مشارك الدمنارك 2019 برامج التبادل مع الدمنارك متطوعني 

ومرشفني عىل املشاريع الفرعية

6

العالقات 

الخارجية

تعزيز التعاون بني الجمعيتني محسن الزريقي

أمني بن صالح

ظافر التميمي

القيادة العامة 25 فيفري 

2019

استقبال املفوض الفني للكشافة 

واملرشدات بجمعية الكشافة اليمنية

7

العالقات الخارجية :
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

لجنة التمويل الذايت واملشاريع املنتجة والشؤون العقارية :
ملنظمة  العقاري  املخزون  إحصاء  عىل  بالخصوص  املنقضية  الفرتة  خالل  العقارية  والشؤون  املنتجة  واملشاريع  الذايت  التمويل  لجنة  سعت 

التي تستعد لتنفيذ عدد من  التجارية برومو سكوت  الذاتية من خالل الرشكة  التونسية، كام عملت عىل دعم مزيد دعم املوارد  الكشافة 

املشاريع الجديدة عىل غرار مركز التدريب واطالق املتجر الكشفي.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
لجنة املالية استكام امللف النهايئ لرخصة البناء 

وإعداد ملف طلب العروض

12 مشارك النادي املركزي إجتامع لجنة دار الضيافة 1

إدارة الرشكة تدعيم كراءات قاعة املؤمترات 

وفتح مرشبة مبركز برج السدرية

النادي املركزي 

ومركز برج 

السدرية

طيلة الفرتة برومو سكوت 2

لجنة املالية - عقد اجتامعات مع وزارة أمالك 

الدولة 

- اجراء تقييم مادي ملمتلكات 

الكشافة التونسية

تونس طيلة الفرتة متابعة امللفات العقارية 3

التمويل الذايت :
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التقرير املايل من 1 أكتوبر 2018 إىل 30 مارس 2019 :
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الكشافة التونسية - القيادة العامة - التقرير املرحيل للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2018 إىل 31 مارس 2019

التقرير املايل من 1 جانفي إىل 30 ديسمرب 2018 :
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التقرير املايل :

بيان املداخيل :

بيان املصاريف :



00 216 71 790 501
00 216 70 201 050

contact.scoutstunisiens@gmail.com


