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االفتتاحية

بسم الله الرحامن الرحيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعىل

إنه ملن دواعي االعتزاز أن تحتضن وألول مرة مدينة طربقة الساحرة من والية جندوبة احدى واليات الشامل الغريب الدورة الخامسة بعد 

املؤمتر الثاين والعرشين أشغال املجلس األعىل.

ان اختيارنا لوالية جندوبة هذه املرة له أكرث من داللة لعل أهمها الوعي املشرتك برضورة مزيد دفع النشاط الكشفي بواليات الشامل الغريب 

وبقدرتها عىل احتضان األنشطة الوطنية الكربى، وباملناسبة أحيي قيادة جهة جندوبة وكل قيادات الجهات املجاورة عىل وعيهم برضورة 

بذل الجهد لتنمية النشاط الكشفي.

ويطيب لنا يف البداية أن نرحب بالسيد أحمد الهنداوي األمني العام للمنظمة الكشفية العاملية الذي يحرض معنا الجلسة االفتتاحية ألشغال 

املجلس متمنني له مقاما طيبا بني ظهرانينا ونغتنم الفرصة للتأكيد عىل تناسق الكشافة التونسية مع الرؤية الكشفية العاملية التي ترنو أن 

تكون مع حلول سنة 2023 الحركة الرتبوية الشبابية الرائدة يف العامل ... وعىل انخراطها التام وعملها وفق األولويات االسرتاتيجية للمنظمة 

العاملية وسعيها الدؤوب لترشيك الشباب ومنحهم الفرص لتطوير قدراتهم للقيام بدور فعال يف الحركة الكشفية ويف املجتمع عموما.
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األخوات واألخوة أعضاء املجلس 

لقد واصلت القيادة العامة يف الفرتة املنقضية نشاطها وفق األهداف املرحلية 2016-2019 والخطة السنوية 2018/2017 والتقرير الذي بني 

أيديكم يعكس بصدق مستوى التقدم يف انجاز الخطة وفق االولويات االسرتاتيجية الستة التي أقرها املؤمتر الوطني 22.

هذا ويتناول جدول أعامل مجلسكم هذا اضافة اىل مناقشة التقريرين األديب واملايل ومدونة السلوك القيادي والتي نعتقد أنها ستساهم 

بعد مناقشتها واثرائها واملصادقة عليها يف مزيد تعزيز السلوكات الحسنة لدى القيادات.

بجانب هذا نؤكد عىل رضورة مصادقة االخوة أعضاء املجلس عىل نظام مجلس الرشف يف مجال التوسيم حتى نتمكن من االعداد الجّيد 

للحفل السنوي لسنة 2018 اضافة اىل البّت يف موضوع الزي الكشفي.

ويف الختام نرحب بكم مرة أخرى ونجدد شكرنا للسيد وايل جندوبة عىل دعمه لحسن تنظيم اإلجتامع ونأمل أن يسهم الجميع يف إيجاد 

السبل الفعالة الرامية لتقريب وجهات النظر يف مختلف املسائل املطروحة ومزيد تحسني الصورة الكشفية.

                                                                                                 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                                                                                                                       
                                                                                                 

القائد العام          
                                                                                          وحيد العبيدي        

االفتتاحية



5 التقرير السداسي للفرتة من 1 أكتوبر 2017 إىل 31 مارس 2018  

تشكيلة القيادة العامة وقادة الجهات 

ملنظمة الكشافة التونسية 

للموسم الكشفي 2017 - 2018
القائد العام : وحيد العبيدي

مالزم القائد العام : محسن الزريقي

منسق عام الربامج والتدريب : ابراهيم درمول 

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي

مستشار مكلف بلجنة املشاريع واملالية : حاتم عيشاوية

املفوض الدويل : محمد عيل الخياري

مستشار مكلف بالعالقات العامة والناطق الرسمي : فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد العيش

أمني املال : ياسني غراب

املفوضة الدولية : هندة املعريف

املقرر العام : الهادي بنخود

رئيس اللجنة الوطنية لتنمية القيادات : سفيان بن فرج

قائدة مكلفة بالحوكمة واالسرتاتيجية : هالة أورير

قائدة مكلفة بالرشاكة : توماظر بالطيب

قائد مكلف باملراقبة املالية : باسم بن حسن

قائد قسم الرواد : محمد الجراية

قائدة قسم العصافري : جيهان الرقيق

قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابليس

قائد قسم األشبال : محمد الناجي عامر

قائدة قسم املرشدات : اميان بن حامد

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

تشكيلة القيادة العامة وقادة الجهات

البشري اليحياوي تونس  

محسن القاسمي أريانة  

مكرم بالربيع بن عروس  

عبد الوهاب بن اسامعيل منوبة  

توفيق التوهامي زغوان  

آمال بن قريش نابل  

البشري املغريب بنزرت  

محمد نضال العرفاوي باجة  

رؤوف الستيتي جندوبة  

البشري هميلة الكاف  

جاد الغريب سليانة  

شمس الدين حمودة سوسة  

محفوظ مرزوق املنستري  

فيصل فرحات املهدية  

عبد الخالق األرقش القريوان  

يوسف العبايس القرصين  

حاتم دريرة صفاقس  

الهادي عبدويل سيدي بوزيد  

محمد الهادي بشاتنية قفصة  

عبد املنعم بوعقة توزر  

حسن قبيبيع قابس  

لطفي القمودي قبيل  

خالد بن حميدة مدنني  

منصف شفرودة  تطاوين  

املدير التنفيذي : ماهر الطرابليس   

مدير التدريب والربامج : محمد معز الرسائري 

مدير اإلعالم واالتصال : ظافر التميمي 

مكلف بوحدة التجهيز واملمتلكات : بشري املعريف

اإلدارة التنفيذية 
12 عدد املوظفني

1 متطوع عرب آلية تشغيل الشباب

1 طالب مرتبص
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    املنظمة :
الفرق  ضمن  تونس  يف  الكشفية  الحركة  ظهرت 

الكشفية  الحركة  تأسست   .1912 سنة  الفرنسية 

منظمة  راية  تحت  وتوحدت   1933 سنة  التونسية 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

صفة  لها  للجميع،  مفتوحة  تربوية  منظمة  وهي 

الصادر  األمر  مبقتىض  العامة  املصلحة  ذات  املنظمة 

بتاريخ 16 فيفري 1977.

    الهدف :
عىل  إعتامدا  الجنسني  من  والشباب  الناشئة  تربية 

مبادئ الحركة الكشفية واإلرشادية يف العامل وحسب 

الطريقة الكشفية مبا يتامىش وواقع املجتمع التونيس 

والعقلية  الروحية  قدراتهم  تنمية  عىل  وتساعدهم 

والجسدية واالجتامعية وتجذر فيهم القيام بالواجب 

يؤهلهم  مبا  اآلخرين  ونحو  الذات  ونحو  الله  نحو 

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

عضو مالحظ بـ :
- املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم 

املتحدة.

أرقام هامة لسنة 2018

منظمة الكشافة التونسية يف سطور

278 فوج كشفي يؤطرون أبناءنا يف كامل 
أنحاء الجمهورية

بلغ العدد الجميل للمنخرطني إىل حدود 31 مارس 2018 :

33032 منخرطا.

278 فوجا

1588 وحدة
5715 قائدا

وقائدة
24296 كشافا

ب� 5 و 25 سنة

توزيع عدد املنخرطني حسب األقسام 
الفنية :

- 943 عصفورا بني 5 و 7 سنوات

- 3021 رائدا ومحبا

توزيع املنخرطني حسب الجهات

توزيع عدد املنخرط� حسب األقسام الفنية (فتيات)

العدد الجميل للفتيات : 9243

توزيع عدد املنخرط� حسب األقسام الفنية (فتيان)

العدد الجميل للفتيان : 14110



عىل  الفنية  األقسام  مع  بالتعاون  الربامج  لجنة  حرصت 

األقسام  لكافة  الرتبوية  األدلة  مختلف  اعداد  استكامل 

واإلنطالق يف التجربة داخل الوحدات الكشفية.

الفرتة  طوال  برامج  باعداد  الفنية  األقسام  اهتمت  كام 

تعتمد باألساس عىل تلبية احتياجات قادة الفرق الكشفية 

حسن  مراعاة  مع  والشباب  الفتية  لتطلعات  وتستجيب 

توزيع تلك األنشطة وطنيا وجهويا ومحليا.   

األولوية االسرتاتيجية األوىل : 
الربنامج الكشفي
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قسم العصافري
من 5 إىل 7 سنوات

العمل على مزيد 
نشر أسراب العصافري 

ودعمها تربويا

قسم الزهرات
من 7 إىل 12 سنة

إعادة النظر يف املنهاج 
الرتبوي للقسم ودعم 
املندوبات واملفوضات

قسم الكشافة
من 13 إىل 17 سنوات

قسم املرشدات
من 13 إىل 17 سنة

دعـم الالمركزية يف 
تنفيذ األنشطة 

الوطنية

تحفيز وتمكينهن الشابات 
من مزيد اإلبداع يف 

األنشطة

قسم األشبال
من 7 إىل 12 سنة

دعم األنشطة االقليمية 
والجهوية وتدعيم 

التكوين القيادي

قسم الجوالة
من 18 إىل 23 سنة

مراجعة الرتاتيب 
التنظيمية ومنهاج 

قسم الجوالة

قسم الرواد واألحباء
كافة األعمار

قسم الدليالت
من 18 إىل 23 سنة

العمل على دعم 
موارد الجمعية واالشعاع 

العربي والعاملي

استقطاب الدليالت
ومزيد الحرص على 

تكوين العشائر

تقديم عام 
لألقسام 

الفنية

تقديم عام لألقسام الفنية
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نظمت كافة األقسام الفنية برامج تربوية هادفة طبقا للخطة السنوية، وهي كالتايل :

1 - نشاط قسم العصافري : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
استعراض الربمجة السنوية للقسم 30 قائدة وقائدا برج الّسدرّية 04 و 05 

نوفمرب 2017

إجتامع الّدورّية الوطنّية 1

2 - نشاط قسم الزّهرات : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائدة القسم تقييم نشاط القسم خالل املوسم 

الكشفي الفارط.

الّتذكري بالخّطة الّثالثّية للقسم. 

عرض الخّطة الّسنوّية للقسم.

مناقشة أهّم املحّطات املربمجة 

للموسم الحايل.

40 قائدة برج الّسدرّية 04 و 05 

نوفمرب 2017

إجتامع الّدورّية الوطنّية 1

قائدة القسم إعداد الربنامج الرّتبوي.

إعداد آليات تطبيق املنهاج.

15 قائدة دار الّشباب 

سوسة

النادي املركزي

06 و 07 

جانفي 2018

20 جانفي 

2018

إجتامعات الّلجنة الفّنّية 2

قائدة القسم عقد قسم الزّهرات خالل هذه 

الفرتة 09 إجتامعات دورية 

مركزية.

15 قائدة نادي فوج 

الحدائق

نادي جهة 

تونس

النادي املركزي

من أكتوبر 

2017 اىل غاية 

مارس 2018

إجتامعات الدورية املركزية 3

نظام للجودة يهدف إىل تحسني 

املستوى الفّني لباقات الزّهرات.

كّل باقات 

الزّهرات

طيلة املوسم 

الكشفي

برنامج البتلة الّذهبّية 4

مسابقة بني مفّوضات الزّهرات 

إلعداد أفضل مرشوع تربوي يف 

املجال البيئي.

كل مفّوضيات 

الزّهرات

طيلة املوسم 

الكشفي

املسابقة الوطنّية بني املفوضيات 5

تدريب القائدات عىل اإلستعامل 

الجّيد للربنامج الرّتبوي الجديد 

لقسم الزّهراات.

53 قائدة   املركز

 القطاعي

 للّطاقة

 بالقريوان

02 و 03 و 04 

فيفري 2018

امللتقى الوطني للمفّوضات ومالزماتهّن 6

نشاط األقسام الفنية
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محور يوم الّذكرى لهذه الّسنة 

هو"التأثري".

 إحتفاالت

 إقليمّية

 وجهوّية

ومحلّية

فيفري 2018 اإلحتفال بيوم الّذكرى العاملي 7

اإلعداد للملتقى الوطني الّصيفي 

لباقات الزّهرات.

25 قائدة برج الّسدرّية 31 مارس و 1 

أفريل 2018

اإلجتامع املوّسع عدد 01 للجنة إعداد 

امللتقى الوطني لباقات الزهرات

8

3 - نشاط قسـم األشبـال : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
تقييم نشاط القسم خالل املوسم 

الكشفي الفارط. 

الّتذكري بالخّطة الّثالثّية للقسم.

عرض الخّطة الّسنوّية للقسم.

مناقشة أهّم املحّطات املربمجة 

للموسم الحايل.

84 قائدا  برج السدرية 04 و 05 

نوفمرب 2017

اجتامع الّدورّية الوطنّية 1

إعداد الربنامج الرّتبوي. 

إعداد آليات تطبيق املنهاج.

30 قائدا دار الشباب 

سوسة

06 و 07 

جانفي 2018

اجتامعات الّلجنة الفّنّية 2

عقد القسم 12 اجتامعا ملتابعة 

تنفيذ الخطة السنوية.

15 قائدا النادي املركزي 20 جانفي 

2018

اجتامعات الدورية املركزية 3

آلية ملساعدة القادة عىل تطبيق 

املنهاج.

25 قائدا النادي املركزي من أكتوبر 

2017 اىل غاية 

املحطات الرتبوية لألشبال 4

مسابقة بني الفرق إلنجاز أفضل 

نشاط تطبيقي للمحطة الرتبوية.

نوادي الفرق مارس 2018 املسابقة الوطنّية للقسم 5

نشاط األقسام الفنية
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نظام للجودة يهدف إىل تحسني 

املستوى الفّني للفرق.

14 فرقة نوادي الفرق فيفري – ماي 

2018

نظام االعتامد »فاف«  6

اإلطار الرمزي وآليات تطبيق 

املنهاج

100 شبال + 45 قائدا

105 شبال + 35 قائدا

80 شبال + 45 قائدا

تيبار -باجة

القريوان

قابس

28 و 29 و 30 

جانفي 2018

امللتقيات اإلقليمية لألشبال

»مغامرون 2018«    

7

4 - نشاط قسم املرشدات :

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
جوائز مالية تحفيزية و شهائد 

تقدير وشارات »سفرية منطقتي«.

قائدات فرق 

املرشدات الفائزات 

النادي املركزي 21 أكتوبر 

2017

حفل تكريم فرق املرشدات الثالث 

الفائزات يف مسابقة »سفرية منطقتي«

1

عقد قسم املرشدات خالل هذه 

الفرتة 05 إجتامعات دورية 

مركزية

10 قائدات النادي املركزي

مكان خارجي

نادي فوج 

رادس

من أكتوبر 

2017 اىل غاية 

مارس 2018

إجتامعات الدورية املركزية 2

تقييم نشاط القسم خالل املوسم 

الكشفي الفارط 

الّتذكري بالخّطة الّثالثّية للقسم

عرض الخّطة الّسنوّية للقسم

مناقشة أهّم املحّطات املربمجة 

للموسم الحايل

28 قائدة برج الّسدرّية 04 و 05 

نوفمرب 2017

ا جتامع الّدورّية الوطنّية 3

توسيم املرشدات بشارة سفرية 

منطقتي

املفوضية واملرشدات 

والقائدات املشاركات

دار الشباب 

بزغوان

9 نوفمرب 

2017

توسيم فرقة املرشدات بزغوان الفائزة يف 

مسابقة قسم املرشدات

4

نشاط األقسام الفنية
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التحضري للملتقى الوطني 

لإلستكشاف و املغامرة »ربيع 

املغامرة 2018«

قائد جهة زغوان 

ومفوضة املرشدات 

وقائد فوج زغوان 

واملعتمد ومدير 

مدرسة سليامن

نادي جهة 

زغوان ومكتب 

مدير مدرسة 

سليامن بن 

سليامن

9 نوفمرب و 10 

ديسمرب 2017

جلسات عمل و اجتامع تحضريي للملتقى 

الوطني لإلستكشاف و املغامرة

5

توسيم املرشدات بشارة »سفرية 

منطقتي«

املرشدات والقائدات 

املشاركات

جهة تونس 10 ديسمرب 

2017

توسيم فرقة املرشدات بفوج قرطاج 

»املرتبة الثانية«

6

نرشية إخبارية تلخص نشاط 

قسم املرشدات

املرشدات وقائدات 

املرشدات

جانفي 2018 اصدار نرشية نشاط قسم املرشدات

»تألقي«

7

اعداد دليل قائدة فرقة املرشدات 5 قائدات النادي املركزي 13 جانفي 

2018

إجتامعات الّلجنة الفّنّية املركزية 8

التحضري ليوم الذكرى، حرة 

ألكون أنا، أنشطة خارجية، مهام 

العميدة يف الفرقة...

عميدات إقليم 

الجنوب الرشقي

سانية الباي 

قابس

3 و 4 فيفري 

2018

ملتقى عميدات الجنوب الرشقي

» أرض العميدة« 

9

ورشات حول يوم الّذكرى 2018  

تحت شعار«الّتأثري«

كل فرق املرشدات  اقليميا، جهويا 

ومحليا

فيفري 2018 اإلحتفال بيوم الّذكرى العاملي 10

5 - نشاط قسم الكشافة : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
دعام لشعار القسم إن الخيام 

تنادي نظمت الدورية املركزية 

مخيمها الثاين.

برج السدرية 3 نوفمرب 

2017

مخيم الدورية املركزية 1

تقييم الربنامج الكشفي وإعداد 

الخطة السنوية للقسم

70 قائدا برج السدرية 4 نوفمرب 

2017

الدورية الوطنية 2

تقديم أنشطة منوذجية ملخيم يف 

حياة الخالء. 

التعريف مبفهوم االقتصاد 

التضامني.

250 قائدا من 24 

جهة

منطقة الصدقة 

سليانة

من 2 اىل 4 

فيفري 2018

الكشفية ببساطة 3

7 اجتامعات القيادة العامة 

ونادي الحدائق
اجتامعات الدورية املركزية 4

نشاط األقسام الفنية
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مواصلة توسيم الفرق املتحصلة 

عىل وسام متميزون بنواديها أو 

نوادي الجهات أو خالل االنشطة 

املنظمة.

نادي جهة قفصة املناجم الرديف 2 نوفمرب 2017 توسيم متميزون 5

املنستري املكنني 10 ديسمرب 

2017

نادي جهة سوسة جوهرة سوسة 21 جانفي 

2018

نادي جهة سوسة الرياض سوسة 21 جانفي 

2018

مركز التخييم الناظور جرزونة بنزرت 20 مارس 2018

مركز التخييم الناظور ابن سينا بنزرت 20 مارس 2018

قليبية قليبية 25 مارس 2018

لتحفيز الفرق عىل عيش حياة 

الخالء أسندت قيادة القسم 

خياما كجوائز للطالئع املشاركة 

بجامبوري الطالئع اوت 2017 

مبركز التخييم بالناظور.

طالئع جهة القريوان  نادي جهة

القريوان

1 نوفمرب 2017 تسليم جوائز الجامبوري 6

طالئع جهة قفصة  نادي جهة

قفصة

2 نوفمرب 2017

طالئع جهة منوبة برج السدرية 19 مارس 2018

طالئع جهة بن عروس برج السدرية 19 مارس 2018

طالئع جهة بنزرت  مركز التخييم

الناظور

20 مارس 2018

طالئع جهة مدنني بلدية 

سدويكش

22 مارس 2018

طالئع جهة قابس  نادي فوج

الوفاء

23 مارس 2018

طالئع جهة نابل  الحاممات

وقليبية

25 مارس 2018

نشاط األقسام الفنية
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ترسيخ ا لكشفية القرب التي 

يواصل فيها القسم احتفلت قيادة 

القسم بعيد الشجرة يف مدينة 

القريوان.

القريوان 12 نوفمرب 

2017
االحتفال بعيد الشجرة 7

6 - نشاط قسم الديالت : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
تقديم جوائز وشهائد تشجيع 

تحفيزا من القسم للعشائر 

لتكوين عشرية مثالية.

21 أكتوبر 

2017
حفل تكريم الثالث عشائر الفائزة 

باملسابقة الوطنية لقسم الدليالت

1

تقييم نشاط القسم خالل املوسم 

الكشفي الفارط. 

الّتذكري بالخّطة الّثالثّية للقسم.

عرض الخّطة الّسنوّية للقسم.

مناقشة أهّم املحّطات املربمجة 

للموسم الحايل.

04 و 05 نوفمرب 

2017
إجتامع الّدورّية الوطنّية 2

عقد قسم الدليالت خالل هذه 

الفرتة 06 إجتامعات دورية 

مركزية.

من أكتوبر 

2017 اىل غاية 

مارس 2018

إجتامعات الدورية املركزية 3

النظر يف الدليل الرتبوي للمرحلة طيلة الفرتة إجتامعات الّلجنة الفّنّية 4

مسابقة تهدف اىل تحسني 

املستوى الفني لعشائر الدليالت.

طيلة املوسم 

الكشفي
املسابقة الوطنية للقسم "متيزي" 5

نرشية اعالمية تتابع أخبار 

الدليالت وأنشطتهن طيلة املوسم 

الكشفي.

ديسمرب 2017 اصدار أول نرشية للقسم 6

فيفري 2018 اإلحتفال بيوم الّذكرى العاملي 7

من 17 اىل 19 

مارس 2018
امللتقى االقليمي للشامل 8

من 18 اىل 21 

مارس 2018
امللتقى االقليمي للجنوب 9

 

نشاط األقسام الفنية
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نشاط األقسام الفنية

7 - نشاط قسم الجوالة : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
املركز الدويل  50 قائدا

للتخييم بربج 

السدرية

3 و 4 نوفمرب 

2017

إجتامع الدورية الوطنية 1

عقد قسم الجوالة يف هذه املدة 

10 اجتامعات دورية مركزية

10 قادة النادي املركزي من أكتوبر 

2017 اىل غاية 

مارس 2018

اجتامعات الدورية املركزية 2

- تعريف املصطلحات الخاصة 

مبحور الكوارث وتوحيدها.

- دور الكشافة التونسية يف مجال 

مجابهة الكوارث.

- منظومة العمل اإلنساين 

ومبادئه.

- التعرف عىل عمل الحامية 

املدنية و كيفية عملها وتدخلها 

أثناء حصول الكارثة.

  UNHCR التعرف عىل عمل -

وكيفية ادارة وتسيري مخيامت 

الالجئني.

10 قادة 

و115 مشاركا

نابل 10-9-8 ديسمرب 

2017

الدورة الوطنية التدريبية ملجابهة الكوارث 

والحد من مخاطرها
3
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نشاط األقسام الفنية

- دور ومهام قائد الفريق 

ومساعديه.

- انطالق االحتفال مبائوية الجوالة 

يف العامل.

- مامرسة حياة الخالء )صناعة 

بوابة باملركز / طهي خلوي / 

تسلق ( 

14 قائدا 

و80 مشاركا

قابس  28-29-30

جانفي 2018
امللتقى االقليمي لقادة األفرقة ومساعديهم 

جنوب

4

12 قائدا 

و 75 مشاركا

زغوان  28-29-30

جانفي 2018

امللتقى االقليمي لقادة األفرقة ومساعديهم 

وسط
5

16 قائدا و 100 

مشاركا

باجة 3-2-1 فيفري 

2018

امللتقى االقليمي لقادة األفرقة ومساعديهم 

شامل
6

- تعريف املصطلحات الخاصة 

مبحور الكوارث وتوحيدها.

- دور الكشافة التونسية يف مجال 

مجابهة الكوارث.

- منظومة العمل اإلنساين 

ومبادئه.

- التعرف عىل عمل الحامية 

املدنية و كيفية عملها وتدخلها 

أثناء حصول الكارثة.

- التعرف عىل عمل الهالل األحمر 

التونيس وكيفية عمله وتدخله 

أثناء حصول الكارثة.

20 جواال بكل جهة تونس – منوبة  

نابل – بنزرت  

سيدي بوزيد  

املنستري - 

قفصة - سليانة

فيفري – مارس 

2018

الدورات الجهوية ملرشوع سفراء الشباب 3 7
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8 - نشاط قسم الرواد واألحباء : 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم مشاركة أعضاء قيادة القسم النادي املركزي اجتامعات قيادة القسم 1

قيادة القسم مشاركة القائدين محمد الجراية 

وأكرم الزريبي باإلضافة إىل القائد 

وحيد العبيدي باعتباره عضوا 

باللجنة العاملية

 جزيرة بايل

بأندونيسيا

من 9 إىل 14 

أكتوبر 2017

املشاركة يف املؤمتر العاملي ملنظمة الصداقة 

الدولية للكشافة واملرشدات

2

 املفوضون وقادة

الرابطات

احتفلت به الرابطات محليا 

وجهويا  وعقد أغلبها جلساتها 

العامة السنوية

بكامل الجهات يوم 25 أكتوبر 

2017

اليوم العاملي للرواد والجلسات العامة 3

قيادة القسم تم مبشاركة اغلبية اعضاء الدورية 

الوطنية وتدارست الدورية 

انشطة القسم 

سوسة  26 - 25

نوفمرب 2017 

اجتامع الدورية الوطنية 1 4

كافة القيادات احتفال قيادات ورواد جهة قفصة 

رفقة كافة أعضاءاملجلس األعىل 

بتدشني دار الكشاف بقفصة

بكامل الجهات 7 ديسمرب 

2017

اليوم العريب للرواد 5

 املفوضون وقادة

الرابطات

تحتفل به الرابطات محليا 

وجهويا  وتنظم أثناءه انشطة 

متميزة ومتنوعة

بكامل الجهات 7 جانفي 

2018

اليوم الوطني للرواد 6

 قائد الدورة: القائد

أحمد محمود الطريقي

 متت بنجاح ومبشاركة 25 متدربا

 من عدة جهات بقيادة خمسة

قادة تدريب

 املركب

 الريايض بربج

السدرية

 25 - 21

فيفري 2018

الدورة التدريبية األوىل لقيادات الرابطات

قيادة القسم مشاركة 317 مشاركا من بينهم 

وفد من رواد ليبيا )12 مشاركا( 

 نزل تاج مرحبا

 بسوسة

17 - 19 مارس 

2018

اللقاء الوطني التاسع 7

قيادة القسم متت الدعوة النعقادها  14 15- أفريل  الحاممات

2018

8 الدورية الوطنية  2 للقسم

قيادة القسم  االستعداد لتنظيم اللقاء وتم

 تسجيل مشاركة اكرث من 50 رائدا

 من 8 دول عربية باإلضافة إىل

الرواد التونسيني

تونس وسوسة 21 28-أفريل 

2018

لقاء الصداقة الرابع للرواد 9

نشاط األقسام الفنية
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االهتامم  عىل  القيادات  لتنمية  الوطنية  اللجنة  عملت 

مبختلف أنظمة التأهيل الكشفي لجميع املهام، وذلك من 

خالل مراجعة عميقة للمحتوى التدريبي وأنظمة التأهيل، 

أنظمة  استكامل  من  قيايس  ظرف  يف  اللجنة  متكنت  وقد 

بهذه  العمل  يف  الجهات  وانطلقت  الوحدات  قادة  تأهيل 

املنظومة.

والتي  للتدريب  اإللكرتونية  املنظومة  استكامل  تم  كام 

املنظمة  احتياجات  لدراسة  أساسية  عمل  قاعدة  ستوفر 

التدريبية.

األولوية االسرتاتيجية الثانية : 
التدريب
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األولوية االسرتاتيجية الثانية

التدريب

مالحطات األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
اللجنة الوطنية لتنمية القيادات

 املركب الريايض 60 قائدة وقائدا

بربج السدرية

أكتوبر 2018 الندوة الوطنية لقادة التدريب 1

 املركب الريايض 30 قائدة وقائدا

بربج السدرية

3 و 4 نوفمرب 

2017

إجتامع الدورية الوطنية 2

تأهيل مساعدات قادة التدريب 41 مشاركة جامل من 17 إىل 

19 ديسمرب 

2017

 الدورة التأهيلية الوطنية ملساعدات قادة

التدريب

3

القائد رضا مدميغ املركز الكشفي 

الدويل محمد 

بوراس بسيدي 

فرج الجزائر

من 08 إىل 14 

نوفمرب 2017

الدراسة الوطنية لقادة التدريب بالجزائر 4

201 متهيدية 

و150 شارة

85 متهيدية 

املجموع 436 

متدربا)ة(

- مركز برج  

السدرية 

- مركز دوز

ديسمرب 2017 الدورات التدريبية الوطنية 5

- من السياسة العاملية إىل السياسة 

الوطنية لتنمية القيادات.

- أنواع التدريب.

- ميثاق الحامية من األذى.

- املنظومة الرقمية )اإلنخراط – 

متابعة نظام التأهيل والتسجيل 

يف الدورات التدريبية – تحديد 

االحتياجات التدريبية(.

- مرشوع تطوير أنظمة التأهيل.

نابل 40 قائدة وقائدا 10 و 11 

فيفري 2018

 إجتامع رؤساء اللجان الجهوية لتنمية

القيادات

6

الكوتشينغ والتوجيه 35 مشاركا سوسة 27 و 28 

جانفي 2018

الدورة األوىل ملركز روافد للتنمية القيادية 7

بناء وإدارة فريق العمل 37 مشاركا نابل 17 و 18 

فيفري 2018

الدورة الثانية ملركز روافد للتنمية القيادية 8

املهارات الركحية للمدرب 34 مشاركا صفاقس 3 و 4 مارس 

2018

الدورة الثالثة ملركز روافد للتنمية القيادية 9

األنشطة التدريبية
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األلعاب والتامرين التدريبية 36 مشاركا القريوان 17و 18 

مارس 2018

الدورة الرابعة ملركز روافد للتنمية القيادية 10

قسم الرواد واألحباء

قيادة الدورة : القادة محمود 

الطريقي - محمد الجراية - رشاد 

الخربايش - الصادق منصور - عبد 

املنعم بوعقة

25 مشاركا من بينهم 

20 رائدا و5 رائدات

املركب الريايض 

بربج السدرية

من 21 اىل 25 

فيفري 2018

الدراسة التمهيدية لقادة الرابطات 11

اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال وصورة الكشفية

 مثل الكشافة التونسية

 القائدة منية العقريب

والقائد ظافر التميمي

تدريب عميل حول االتصال مشاركان  معهد األهرام

 واملركز الكشفي

 العريب القاهرة

 جمهورية مرص

العربية

من 23  

ديسمرب 

2017 إىل  12 

جانفي 2018

الدبلوما العارشة لالتصال واإلعالم 12

األنشطة التدريبية
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تواصل عمل القيادة العامة يف الفرتة السابقة مبزيد تدعيم 

دعائم مبادئ الحوكمة يف مختلف مسارات العمل الكشفي 

عىل  والحرص  الهياكل  تسجيل  منظومة  تطوير  ذلك  من 

جانب  إىل  آجالها  يف  الجهوية  واملؤمترات  املجالس  تنظيم 

يف  التسجيل  ومنظومتي  املنخرطني  مبنظومة  العناية 

الدورات التدريبية ويف األنشطة الصيفية. 

األولوية االسرتاتيجية الثالثة : 
الحوكمة
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مالحظات األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
اللجنة الوطنية لتنمية القيادات

تعريف البحث االجرايئ مارس 2018 إصدار رسالة التدريب 1

مرشوع نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف

تقيم نشاط املرشوع واألنشطة 

الجهوية واإلعداد للدورة التدريبية 

للقادة النظراء

 املركب الريايض 15 قائدة وقائدا

بربج السدرية

 3 و 4 نوفمرب 

2017

إجتامع قيادة مرشوع نرش ثقافة التسامح 2

لجنة متابعة الهياكل

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام

إرشاف القادة 

محسن  الزريقي 

وفتحي السدراوي

قرص البلدية 22 أكتوبر 

2017

املجلس الجهوي بن عروس 3

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام

إرشاف القادة ياسني 

غراب وباسم حسن

نادي الجهة 22 أكتوبر 

2017

املجلس الجهوي صفاقس 4

إنتخاب القائد محسن 

القاسمي قائدا للجهة

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام وانتخاب قائد 

الجهة

إرشاف القادة 

محسن  الزريقي 

ورامي السعيدي

بلدية أريانة 29 أكتوبر 

2017

مؤمتر جهة أريانة 5

إنتخاب القائد عبد 

الخالق األرقش قائدا 

للجهة

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام وانتخاب قائد 

الجهة

إرشاف القادة فتحي 

السدراوي وابراهيم 

درمول وسفيان 

بن فرج والطاهر 

الطرابليس

بلدية القريوان 12 نوفمرب 

2017

مؤمتر جهة القريوان 6

الحوكمة
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إنتخاب القائد منصف 

شفرودة قائدا للجهة

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام وانتخاب قائد 

الجهة

إرشاف القادة 

محسن الزريقي 

وبراهيم درمول 

وباسم بن حسن 

والبشري معريف 

وياسني غراب

25 نوفمرب 

2017

مؤمتر جهة تطاوين 7

إنتخاب القائد حسن 

قبيبيع قائدا للجهة

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام وانتخاب قائد 

الجهة

إرشاف القادة 

ابراهيم درمول 

ومحسن الزريقي 

وباسم بن حسن 

وياسني غراب 

والبشري معريف

26 نوفمرب 

2017

مؤمتر جهة قابس 8

إعادة انتخاب القائد 

الهادي العبدويل قائدا 

للجهة

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام وانتخاب قائد 

الجهة

إرشاف القادة 

محسن الزريقي 

والقائد فتحي 

السدراوي

سيدي بوزيد 30 ديسمرب 

2017

مؤمتر جهة سيدي بوزيد 9

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام

إرشاف القائد العام 

وحيد العبيدي رفقة 

القائد البشري معريف 

نادي مونفلوري 10 ديسمرب 

2017

املجلس الجهوي تونس 10

تالوة التقريرين األديب واملايل 

واملصادقة عليهام

إرشاف القائد فتحي 

السدراوي

املنستري 10 ديسمرب 

2017

املجلس الجهوي املنستري 11

الحوكمة
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تواصل اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال عملها بشكل دائم  

لدعم صورة املنظمة وتواجدها يف مختلف وسائل اإلعالم 

ومزيد من التعريف بربامجها، ويكتيس العمل أهمية خاصة  

من خالل املوقع الرسمي ومواقع التواصل االجتامعي التي 

متثل أحسن وسيلة للوصول للشباب التونيس.

كام أولت اللجنة أهمية خاصة يف مجال التعامل اإلعالمي 

الكشافة  تنظمها  التي  الكربى  األنشطة  مبناسبة  خاصة 

التونسية تكريسا لروح املواطنة الفاعلة.

األولوية االسرتاتيجية الرابعة : 
الصورة الكشفية
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اإلرشاف محاور النشاط املشاركون املكان التاريخ النشاط ع/ر
بإرشاف وزيرة شؤون 

املرأة واألرسة

التوسيم بوسام االستحقاق 

الكشفي

300 مشاركا النادي املركزي 21 أكتوبر 

2017

الحفل السنوي 1

اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال وصورة الكشفية

تقييم عمل اللجنة واستعراض 

الخطة السنوية ومناقشتها. 

ويف نطاق االهتامم باملسؤولني 

الجهويني الجدد تم تقديم عدد 

من الجلسات املخصصة باألساس 

الستعراض دور ومهمة مسؤول 

اإلعالم والهوية البرصية للمنظمة 

ووسائل التواصل االجتامعي 

وانتهى اللقاء بورشة عمل حول 

ميثاق رشف مسؤويل اإلعالم.

 املركب 30 قائدة وقائدا

 الريايض بربج

السدرية

18 و 19 

نوفمرب 2017

إجتامع الدورية الوطنية 2

مرشوع قادة املستقبل

توقيع العقد وتقديم الربنامج 

لقادة الجهات

50 مشاركة ومشاركا نابل  من 9 إىل 11

فيفري 2018

اإلجتامع األول لفريق مرشوع قادة 

املستقبل

3

مرشوع نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف

مثلت الكشافة 

التونسية القائدة آمنة 

الفيتوري

الحد من ظاهرة اإلرهاب يف 

جميع أنحاء العامل عن طريق 

منع العمليات اإلرهابية ومكافحة 

ومقاضاة مرتكبيها ومكافحة 

التحريض وتجنيد الشباب يف 

املنظامت اإلرهابية

مشاركة واحدة مالطا من 15 إىل 17 

نوفمرب 2017

املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 4

250 كشافا و 3000 

مواطنا

بن عروس 18 نوفمرب 

2017

قطار التسامح 5

قسم الجوالة

50 مشاركا نابل  الدورة الكشفية العربية الثانية املتخصصة

 يف مجال املامرسات األفضل للحد من

مخاطر الكوارث

6

قسم الرواد

لجنة النرش تم إصدار العدد 62 وتوزيعه عىل 

كافة املفوضيات

تونس ديسمرب 2017 إصدار العدد 62 من مجلة دامئا مستعد 7

قيادة القسم تونس يتم ترويج الكتيبات عربيا ومحليا باستمرار 

مبناسبة انشطة 

الرواد

 مواصلة طباعة  وترويج كتّيـــبات "دليل

الرواد" العاملي بالعربية

8

الصورة الكشفية
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لجنة الرشاكة

8000 كشافا  كامل تراب

الجمهورية

12 نوفمرب 

2017

االحتفال بالعيد الوطني للشجرة 9

2500 مشاركا قابس االحتفال باليوم العاملي لنظافة اليدين 10

 حديقة

 البلفيدير

تونس

الذكرى 190 لتصميم العلم التونيس

لجنة العالقات الخارجية

 وحيد العبيدي -

 محمد الجراية - آسية

فتح الله

مكة املكرمة  من 14 اىل 18 

نوفمرب 2017

 اجتامع اللجنة التنفيذية لالتحاد العريب

لرواد الكشافة واملرشدات

11

 اإلعداد للملتقى

 العاملي الحوار بني

 األديان الذي تستضيفه

 تونس خالل شهر

نوفمرب 2018

زيارة السادة :

-رئيس مجلس النواب

- وزير الشؤون الدينية

- كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 من 17 اىل 22 

مارس 2018

 زيارة األمني العام لالتحاد العاملي للكشاف

 املسلم اىل تونس

12

نادي هواة الالسليك بالنادي املركزي

 املركز الدويل

 الكشفي بربج

السدرية

 من 20 اىل 22

أكتوبر 2017

 املخيم الكشفي العاملي 60 عىل الهواء و

JOTI-JOTA 21 عىل االنرتنات

13

الصورة الكشفية
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استقطاب  مزيد  عىل  كبري  بشكل  الرشاكة  لجنة  تعمل 

عىل  الكشفية  املنظمة  انفتاح  نطاق  يف  وذلك  الرشكاء 

مختلف الهيئات واملنظامت واملؤسسات الوطنية.

ويف هذا املجال تم إعداد قامئة من الرشكاء املحتملني والتي 

معهم،  ودعمها  رشاكتها  تجديد  الكشفية  املنظمة  تنوي 

كام حرض أعضاء لجنة الرشاكة عديد االجتامعات الخاصة 

بشبكة األنشطة املستقبلية.

األولوية االسرتاتيجية الخامسة :
الشراكة
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محاور النشاط املشاركون املكان التاريخ النشاط ع/ر
قسم الجوالة

القادة أمل بكار، 

خميس تليش، هادي 

سورية، احمد بن 

عائشة وعالء الدين 

الدبار

الدوحة قطر  من 11 إىل 14

نوفمرب 2017

الدورة التدريبية يف مجال بناء ودعم 

قدرات الشباب يف العمل اإلنساين

1

120 مشارك نابل  من 8 إىل 10

ديسمرب 2017

الدورة التدريبية الوطنية لسفراء الشباب 

3 يف مجال مجابهة الكوارث والحد من 

مخاطرها

2

مرشوع وصل

ظافر التميمي مقر الوزارة 18 ديسمرب 

2017

إجتامع لجنة قيادة املرشوع مع مدير 

ديوان وزير العالقات مع املجتمع املدين

3

اإلعالم بتفاصيل املرشوع اإلدارية والتقنية واملالية ظافر التميمي مقر منتدى 

الحقوق 

االقتصادية 

واالجتامعية

14 فيفري 

2018

إجتامع لجنة قيادة املرشوع 4

لجنة الرشاكة

املركز الدويل  35 قائدة وقائدا

للتخييم بربج 

السدرية

4 نوفمرب 

2017

U-Report Tunisie لقاء تعريفي بربنامج 5

القائد رامي السعيدي 

صحبة القائدة رحاب 

الطرابليس والقائد 

محمد منذر القنوين 

والقائدة صفاء سمري

تونس 25 و 26 و 27 

و 28 أكتوبر 

2017

الورشة الوطنية حول »العقوبات غري 

السالبة للحرية ودور مكاتب املصاحبة 

واملؤسسات الوطنية«

6

 40 قائدة وقائدا

وحوايل 2500 تلميذ

عرشة مدارس 

ابتدائية بوالية 

قابس

15 أكتوبر 

2017

الحملة التحسيسية حول غسل األيادي 7

 80 قائدة وقائدا

وحوايل 1500 تلميذ

مدرستني 

بوالية منوبة 

وثالثة مدارس 

بوالية بنزرت

10 ديسمرب 

2017

الحملة التحسيسية حول غسل األيادي 8

مقر املرصد 

الوطني 

للشباب

15 ديسمرب 

2017

 U-Report اجتامع لجنة القيادة لربنامج

Tunisie

9

الشراكة
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تقييم واالتفاق عىل خطة العمل املستقبلية 3 مشاركني مقر 

اليونيسيف 

تونس

15 فيفري 

2018

إجتامع مشرتك مع اليونيسيف 10

امضاء القائد العام وحيد العبيدي ميثاق »سلسلة التضامن 

من أجل الطفولة« ومواكبة جملة التدخالت التي تم 

انجازها من طرف وزارة شؤون املرأة واألرسة والطفولة 

والتي أرشفت عليها وزيرة املرأة واألرسة والطفولة

املركز املندمج 

للطفولة 

والشباب بربج 

العامري

21/01/2018 مواكبة تدخالت سلسلة التضامن من أجل 

الطفولة

11

حضور القائد محسن 

الزريقي مالزم القائد 

العام اجتامع املجلس 

الوطني لألنشطة 

الصيفية

وزارة الشباب 

والرياضة

05/02/2018 املجلس الوطني لألنشطة الصيفية 12

لجنة العالقات الخارجية

القادة اسامء املنور 

وزينب فريخة 

وفيصل شيخاوي 

ونذير غبنتني

مدينة قدانسك 

البولندية

 من 15 إىل 20

نوفمرب 2017

الورشة الدولية الدورة التدريبية »التاثري 

االجتامعي ينبض من بولندا«

13

ارشاف القائد العام 

وحيد العبيدي رفقة 

القائد الهادي بنخود

النادي املركزي 05/11/2017 اجتامع لجنة الربامج لالتحاد العاملي 

للكشافة املسلم بتونس

14

القادة عبد املؤمن 

سعائدة، رانية 

العلوي، صبحي 

فروجة وامتنان رحمة.

مراكش - 

املغرب

 من 01 إىل 06

مارس 2018

اللقاء الكشفي العريب للمامرسات األفضل 

لدمج ذوي اإلعاقة يف املجتمع

15

الشراكة
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تعمل منظمة الكشافة التونسية عىل تطوير مواردها من 

املنتجة،  املشاريع  خالل  من  أو  الرشاكات  منظومة  خالل 

دعم  من  قصري  زمن  يف  الكشفية  املنظمة  متكنت  وقد 

األنشطة  منها  كبري  جزء  يف  متول  والتي  الذاتية  مواردها 

الرتبوية ومصاريف اإلدارة املركزية والتدريب.

وقريبا يتم االنطالق يف مرشوع دار الضيافة بالنادي املركزي 

بعد إمتام امللف الخاص بصفة نهائية.

األولوية االسرتاتيجية السادسة :
التمويل الذاتي
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1- مرشوع سفراء الشباب 3

وبالتحديد مرشوع سفراء  الّسالم  برنامج رسل  واملشاريع ضمن  املبادرات  تطبيق  مواصلة  إطار  يف 

السالم  ألف دوالر من صندوق رسل  بـ 24  يقّدر  التونسية عىل متويل  الكشافة  الشباب، تحّصلت 

قسم  تنفيذه  عىل  يرشف  مخاطرها  من  والحّد  الكوارث  مجابهة  مجال  يف  مرشوع  لتنفيذ  العاملي 

لفهم دورهم ككشافني يف  القيادات  تكوين  إىل  املرشوع  يهدف  إمتداد سنة ونصف.  الجوالة عىل 

اخر يف  وفريق  واالطفاء  واالنقاذ  االسعاف  فريق يف  تكوين  ليتم  والتدخل  الكوارث  مجابهة  مجال 

ادارة املخيامت اضافة اىل تنفيذ عملية محاكاة وتنظيم ورشة وطنية لوضع خطة اسرتاتيجية يف مجال 

مجابهة الكوارث.

2- مرشوع قادة املستقبل

مواصلة التفاقية الرشاكة الدامناركية التونسية واالحتفال مبرور 10 سنوات عىل توقيعها، عقدت ندوة 

توقيع عقد املرشوع  تّم خاللها  بنابل.  فيفري 2018  إىل 11  املستقبل من 9  قادة  انطالق مرشوع 

التونسية  القائدين العامني للجمعيتني، بحضور كل من رئيس املجلس األعىل للكشافة  الجديد بني 

القائد أكرم الزريبي وعدد من أعضاء القيادة العامة وقادة الجهات. ويهدف املرشوع الجديد الذي 

ميتّد عىل أربع سنوات إىل املساهمة يف :

كفاءاتهم  تطوير  خالل  من  املحلية  مجتمعاتهم  يف  اإليجايب  التغيري  إحداث  يف  الشباب  ترشيك   -

ومهاراتهم والعمل عىل حسن توظيفها.

واألّمهات  الجنسني  من  للشباب  جّذابة  فضاءات  )األفواج(  الكشفية  الهياكل  جعل  عىل  العمل   -

لتسهيل إدماجهم يف املجتمع. 

بتمويل مشرتك من وزارة  أربع سنوات  أورو عىل مدة  مليون  ميزانية املرشوع حوايل 1.27  وتبلغ 

Eric Frank Trust الخارجية الدمناركية واملنظمة الكشفية العاملية وصندوق التمويل الكشفي

التمويل الذاتي
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التمويل الذاتي

MEDIATE 3- مرشوع وصل

 

بالرشاكة مع منتدى العلوم االجتامعية تشارك الكشافة التونسية ومجموعة من الرشكاء يف تنفيذ 

مرشوع وصل الذي يهدف إىل وقاية الفتية والشباب وتعزيز قدراتهم من مخاطر التطرف العنيف 

وذلك من خالل الوساطة والتفاوض.

وتنفذ  الجمهورية  واليات  ستجوب  والتسامح  السالم  قافلة  بتنظيم  التونسية  الكشافة  وستقوم 

أنشطة جامهريية لفائدة الكشافني وغريهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات واألفواج ومشاركة رشكاء 

الكشافة التونسية يف املرشوع وجمعيات املجتمع املدين الجهوية واملحلية.

األورويب عن  االتحاد  بتمويل من  أورو  ألف  بقيمة 30  إمتداد سنة ونصف  يتواصل املرشوع عىل 

طريق منتدى العلوم االجتامعية. 
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التقرير املالي

المصاريفالمداخيلالمـــــــــــــجاالتالترقيم
952,250 16انسُىٌخ االشتراكبد1

200,000 2تُسٍق يُح/ صٍفً َشبط1,2
796,180 5ثبنًٍٍ انجىانخ ثًهتقى خبصخ يتخهذح دٌىٌ/ صٍفً َشبط2,2
450,000 4ثىنىٍَب ثعثخ يشبركبد3,2
200,000 310,0004 201931 ثأيرٌكب انذونً انجبيجىري 4,2
000,000 50انجًهىرٌخ رئبسخ يُحخ3

000,000 50انشجبة وزارح يُحخ3,1
000,000 10انجٍئخ وزارح يُحخ3,2
900,000 3يختهفخ يُح ثقٍخ3,3
097,776 708,00041 28انذونً/وانتًهٍذٌخ انشبرح/انتذرٌت4
 انًركسٌخ االدارح5

745,883 51وانًىظفٍٍ انعًهخ/ ثبالجىر وتصرٌح اجتًبعً ضًبٌ و ويُح أجىر/انًركسٌخ االدارح5,1
267,000 4يحروقبد/انًركسٌخ االدارح5,2
271,000 6ويبء وغبز كهرثبء/انًركسٌخ االدارح5,3
416,848 18اَترَبد+هبتف+تُقالد+ادارٌبد+ يكتجٍخ اداود/ انًركسٌخ االدارح5,4
425,709 1انُشر و انطجبعخ6

200,470 41(وانًرشذاد نهكشبفخ انعبنًٍخ و انعرثٍخ ثبنًكبتت  االَخراط يعبنٍى )انخبرجٍخ انعالقبد1,7
267,800 866,0599 10(ثبنخبرج ويؤتًراد َذواد فً يشبركبد )انخبرجٍخ انعالقبد2,7
104,725 2  االستقجبالد8
376,550 870,0004 2انتُقالد9

346,269 14(أعهى يجهس+ انجهبد قبدح+انىطٍُخ انذورٌبد) االجتًبعبد10
428,416 17(آداءاد+  وصٍبَخ تصهٍح- فًُ فحص) انُقم وسبئم11
440,049 انتجهٍساد12
400,000500,000االجتًبعً انحسبة13
986,362 725,0003 1(ووطٍُخ عرثٍخ َذواد )وانًؤتًراد انُذواد14
167,000يُذوثٍبد15
77,341يبنٍخ تىظٍفبد17
009,000 533,3205 24عقبراد تسجٍم يصبرٌف+ نهُىادي انكراءاد عبئذاد/انًشبرٌع يُح18
156,800 3يجٍعبد22
108,200انتخٍٍى يراكس23
610,137 265,20024 22االقسبو َشبط24
820,000939,800 1انحبفالد استغالل25
298,000 14االثتذائٍبد-االجتًبعً انضًبٌ  يُح/ انجهبد يُح26
357,664 000,0008 7 انشراكخ28
265,500 3 انكشفٍخ انهٍبكم تسجٍم33
210,000 219,9601 3انًىظفٍٍ و نهعًهخ سهفخ34
393,053 31 انعبنى كشبفخ قبدح يشروع35
600,210 765,69536 36انشجبة سفراء يشروع36
883,760 530,49043 24انتسبيح ثقبفخ َشر يشروع37
586,987 350,0009 1انضٍبفخ دار38

339 165,615405 234,848

268,783 30/09/2017305 انى انفبضم
199,550 31/03/2018239 انى انفبضم

434,398 434,398644 644 انعــــــــــــــــبو انًــــــــــــــٍساٌ

000,000 2018400 مارس 31توظيفات مالية الى 

 أمين مال الجمعية                         القائد العام
غراب ياسين                           وحيد العبيدي

             التقرير المالي  
2018 مارس31 الى 2017 اكتوبر 01من 

انًــــــــــــجـــــــًىع



41 التقرير السداسي للفرتة من 1 أكتوبر 2017 إىل 31 مارس 2018  

تقرير القيادة العامة

للفرتة أكتوبر 2017 - مارس 2018

اصدار الكشافة التونسية / القيادة العامة

ماي 2018

القائد العام / ق. وحيد العبيدي

اإلرشاف واملتابعة / ق. محسن الزريقي

التصفيف واإلخراج الفني / ق. ظافر التميمي - مريم الساملي
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