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االفتتاحية

بقلم القائد العام

ملنظمة الكشافة التونسية

بسم الله الرحامن الرحيم،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعىل،

إنــه ملــن دواعــي رسوري أن أرحــب بكــم جميعــا يف احــدى مدننــا الجميلــة مدينــة قفصــة التــي تحتضــن أشــغال الــدورة الرابعــة للمجلــس 

األعــىل وذلــك مبناســبة تدشــن دار الكشــاف هــذا املكســب الشــبايب الجديــد بجهــة قفصــة.

واســمحوا يل بدايــة أن أعــرب باســمكم جميعــا  وباســم كل املنتســبن اىل منظمتنــا العتيــدة الكشــافة التونســية عــن خالــص الشــكر والتقديــر 

لــأخ قائــد جهــة قفصــة والفريــق املصاحــب لــه ولقيــادة املــروع وقــادة األفــواج والوحــدات وكافــة اطاراتهــا وروادهــا وكل الكشــافن ولــكل 

الذيــن ســاهموا يف اقامــة دار الكشــاف بالجهــة وأخــص بالذكــر منهــم الســيد وايل قفصــة وبعــض رجــال األعــال الذيــن آمنــوا بأهميــة الرتبيــة 

الكشــفية يف تنشــئة األجيــال.  

األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعىل،

إن متكــن الجهــات وبعــث مــروع ربحــي يف كل جهــة هــو هــدف اســرتاتيجي صــادق عليــه املؤمتــر الوطنــي الثــاين والعــرون ويف هــذا االطــار 

يتنــزل مــروع دار الكشــاف بجهــة قفصــة الــذي تفضلتــم اليــوم مســتبرين بــاالرشاف عــي حفــل تدشــينه ويف قــادم األيــام ســنلتقي بــاذن 

اللــه يف جهــة قابــس لحضــور حفــل تدشــن مقرهــا الجديــد الــذي تتقــدم أشــغال انجــازه بنســق حثيــث، كــا ال يفوتنــي يف هــذا املقــام أن 

أشــر إىل االشــغال الجاريــة بالعديــد مــن الجهــات واألفــواج مبختلــف مناطــق الجمهوريــة القامــة نــواد الئقــة.

األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعىل،

إن ريــادة منظمتنــا الكشــافة التونســية عربيــا واقليميــا ودوليــا أمــر واقــع ال نذكــره ملجــرد التباهــي بــه فحســب بــل ليكــون حافــزا لنــا ملزيــد 

ــام 1 و 2 و 3  ــارة رئيــي املنظمتــن WOSM و WAGGGS اىل تونــس أي ــرة وال شــّك أن زي ــدة ومؤث ــا رائ ــذل الجهــد حتــى تظــل منظمتن ب

جويليــة 2017 وهــي أول زيــارة مشــرتكة لرئيــي منظمتــن عامليتــن للكشــافة تقيــم الدليــل عــىل املكانــة التــي تحتلهــا الكشــافة التونســية 

وعــىل دورهــا الحيــوي يف نــر وترســيخ مبــادئ وهــدف الحركــة الكشــفية.

ولقــد تعــزز هــذا االشــعاع الــدويل يف املؤمتــر الكشــفي العاملــي بأذربيجــان حيــث تــوىل القائــد وحيــد العبيــدي منصــب نائــب رئيــس املؤمتــر 

كــا تحصــل عــىل وســام الذئــب الربونــزي، وتــم انتخــاب القائــدة الشــابة أمــل ريــدان مستشــارة شــابة عامليــة والقائــد مهــدي بــن خليــل 

عضــوا باللجنــة الكشــفية العامليــة وتحصلــت الكشــافة التونســية عــي شــهادة يف مجــال تطــور العضويــة يف صفــوف الشــبان ويف املؤمتــر العاملــي 

للفتيــات بالهنــد تواصــل القائــدة هيفــاء أوريــر عضويــة املجلــس العاملــي ويف املؤمتــر العاملــي للــرواد بأندونســيا تــم انتخــاب القائــد وحيــد 

العبيــدي  نائبــا لرئيــس الجمعيــة العامليــة للصداقــة والقائــد أكــرم الزريبــي مقــررا عامــا للمؤمتــر.
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كــا  أود يف هــذه االفتتاحيــة أن أشــر اىل نجاحنــا يف مجــال تدعيــم االتصــاالت والراكــة ودعــم املــوارد باعتبارهــا موضوعــات ذات صلــة لنجــاح 

لكشفية. ا

وألننــا نؤمــن أن الكشــفية ليســت منعزلــة فهــي جــزء مــن املجتمــع وتحتــاج اىل مشــاركة اآلخريــن ســواء كانــوا أفــرادا أو منظــات أو هيئــات 

اقليميــة أو عامليــة وأن جــزءا مــن املــوارد املتاحــة للمنظمــة الكشــفية حاليــا ميكــن توفرهــا مــن خــالل هــذه العالقــات مــع اآلخريــن باالضافــة 

إىل االهتــام املتزايــد مبصــادر التمويــل الخاصــة ...

فقــد واصلــت الكشــافة التونســية برامــج الراكــة مــع الكشــافة الدمناركيــة كــا اســتفادت للمــرة الثانيــة مــن برامــج التمويــل املتاحــة مــن 

طــرف املنظمــة الكشــفية العامليــة تحــت عنــوان »مــروع رســل الســالم« هــذا باالضافــة اىل مواصلــة مــروع »نــر ثقافــة التســامح ونبــذ 

التطــرف العنيــف«.

و خــالل السداســية املنقضيــة تدعــم ســجل الــراكات الناجحــة بتوقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع املنظمــة العامليــة للطفولــة اليونيســيف لتنظيــم 

.U Report أنشــطة يف محــاور االنقطــاع املــدريس وغســل األيــادي وبرنامــج

األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعىل،

إن مســار التطويــر وتجربــة العمــل الكشــفي لــن يتوقــف عنــد حــّد ونحــن ماضــون بــكل ثبــات نحــو مزيــد متكــن الجهــات ومراجعــة الربنامــج 

الكشــفي مبــا يلبــي احتياجــات الفتيــة والشــباب واملجتمــع مــع مراعــاة مواكبتــه للعــر ال ســيا يف مجــال تقنيــات االتصــال والتواصــل مــع 

املحافظــة عــىل الثوابــت والطقــوس الكشــفية والتكامــل بــن املراحــل، هــذا اىل جانــب إيــالء تدريــب القيــادات كل العنايــة وترســيخ مارســات 

الحوكمــة الســليمة يف ادارة املنظمــة باعتبارهــا عامــال حاســا يف تقويــة قــدرات وكفــاءة كل القيــادات عــىل مواجهــة املخاطــر وإدارتهــا بصــورة 

رشــيدة ضانــا لالســتمرار والنمــو واالنتشــار.

األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعىل،

ــب املنطــق وأن يتعاظــم  ــل وأن يٌغلّ ــّد أن تٌرصــد مواطــن الخل ــات فقــط ال ب ــت املعوق ــق مهــا كان ــة للتحقي ــت قابل ــا كان ــا م إن األحــالم أيّ

ــا ونرجســيتنا. ــا إرادة الفعــل ونبتعــد يف ذات اللحظــة عــن أنانيتن ــك جميع ــك أن منتل ــل كل ذل ــدة وقب ــة العتي ــاء اىل هــذه املنظم االنت

إن هــذا التقريــر املرحــي ومــا قدمــه مــن بنيــة تحتيــة معلوماتيــة هامــة واإلدراك اإلعالمــي واملجتمعــي بالتحديــات التــي تواجهنــا هــم وحدهم 

آليــات التمســك بحلمنــا يف غــد أفضــل للكشــافة التونســية وبذلــك فقــط ســنتمكن ســنويا مــن تحقيــق الرؤيــة التــي رســمناها ســويا يف مؤمترنــا 

الوطنــي الثــاين والعرين.

ختاما أحييكم متمنيا لكم دوام الصحة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

             القائد العام
           وحيد العبيدي
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تشكيلة القيادة العامة وقادة الجهات 

ملنظمة الكشافة التونسية 

للموسم الكشفي 2016 - 2017

القائد العام : وحيد العبيدي

مالزم القائد العام : محسن الزريقي

منسق عام الربامج والتدريب : ابراهيم درمول

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي

مستشار مكلف باملشاريع وتنمية املوارد : محمد عي الخياري

مستشار مكلف بالحوكمة واالسرتاتيجية : مهدي بن خليل

مستشار مكلف باالتصال والناطق الرسمي : فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد العيش

أمن املال : ياسن غراب

املفوض الدويل : فوزي الشاوش

املفوضة الدولية : هندة املعريف

املقرر العام : الهادي بن خود

رئيس اللجنة الوطنية لتنمية القيادات : سفيان بن فرج

مالزمة رئيس اللجنة مكلف بربامج الجمعية العاملية للمرشدات : هالة إلهام أورير 

قائدة قسم العصافر : جيهان الرقيق

قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابلي

قائد قسم األشبال : سامي بن عار

قائدة قسم املرشدات : اميان بن حامد

قائد قسم الكشافة : الطاهر الطرابلي

قائدة قسم الدليالت : رباب الخايس

قائد قسم الجوالة : عبد املؤمن سعايدة

قائد قسم الرواد واألحباء : محمد الجراية

قائد مكلف باملراقبة املالية  : باسم بن حسن 

قائد مكلف باإلعالم وصورة الكشفية : رامي السعيدي

قائد مكلف بالثقافة الرقمية : غازي الكايف

اإلدارة التنفيذية :

املدير التنفيذي و قائد مروع قادة املستقبل : ماهر الطرابلي

مكلف مبهمة لدى القائد العام مكلف بالتجهيز واملراكز : البشر املعريف

مكلف بإدارة الربامج والتدريب ومدير مروع نر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف العنيف : معز الرسائري

مكلف باإلعالم واالتصال ومترف رشكة برورمو سكوت : ظافر التميمي

التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

البشر اليحياوي تونس   

محسن القاسمي أريانة  

مكرم بالربيع بنعروس  

عبد الوهاب بن اساعيل منوبة  

توفيق التوهامي زغوان   

آمال بن قريش نابل   

البشر املغريب بنزرت  

محمد نضال العرفاوي باجة  

رؤوف الستيتي جندوبة  

البشر هميلة  الكاف  

جاد الغريب سليانة   

شمس الدين حمودة سوسة  

محفوظ مرزوق  املنستر  

فيصل فرحات املهدية  

خالد املربوك القروان  

يوسف العبايس القرين  

حاتم دريرة صفاقس   

الهادي عبدويل سيدي بوزيد 

محمد الهادي بشاتنية قفصة  

عبد املنعم بوعقة توزر  

الجيالين رجب قابس   

لطفي القمودي قبي   

خالد بن حميدة مدنن  

صالح عسل  تطاوين   
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بطاقة تعريف
منظمة الكشافة التونسية

االسم : منظمة الكشافة التونسية / النوع : جمعية تربوية شبابية

الوضعية القانونية : جمعية وطنية تونسية تخضع لقانون الجمعيات 

مرسوم 88 لسنة 2011

املنظمة :

ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق 

الفرنسية سنة 1912. تأسست الحركة الكشفية 

راية  تحت  وتوحدت   1933 سنة  التونسية 

منظمة الكشافة التونسية سنة 1957. 

لها  للجميع،  مفتوحة  تربوية  منظمة  وهي 

مبقتىض  العامة  املصلحة  ذات  املنظمة  صفة 

األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

الهدف :

الجنسن  من  والشباب  الناشئة  تربية 

الكشفية  الحركة  مبادئ  عىل  إعتادا 

الطريقة  وحسب  العامل  يف  واإلرشادية 

املجتمع  وواقع  يتاىش  مبا  الكشفية 

قدراتهم  تنمية  التوني وتساعدهم عىل 

الروحية والعقلية والجسدية واالجتاعية 

الله  نحو  بالواجب  القيام  فيهم  وتجذر 

يؤهلهم  مبا  اآلخرين  ونحو  الذات  ونحو 

ليكونوا مواطنن مسؤولن.

عضو بـ :

منذ  العاملية  الكشفية  املنظمة   -

.1957

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.

منذ  العربية  الكشفية  املنظمة   -

.1956

- الهيئة العربية للمرشدات.

للكشافة  الدولية  الصداقة  - منظمة 

واملرشدات منذ 1977.

- الهيئة العاملية للربملانين الكشافن.

الكشافة  لرواد  العريب  االتحاد   -

واملرشدات.

- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

عضو مؤسس لـ :

- االتحاد الكشفي للربملانين العرب.

- االتحاد الكشفي للمغرب العريب.

الكشافة  لرواد  املغاريب  االتحاد   -

واملرشدات

عضو مالحظ بـ :

- املجلس االقتصادي واالجتاعي 

التابع لأمم املتحدة.

أرقام موسم 2016 - 2017

13 عدد املوظفن 1687 عدد الوحدات  

30 املتطوعون عرب آلية 337 عدد األفواج  
         تشغيل الشباب

25920 عدد املنخرطن   8965 عدد املتطوعن  

                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة
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التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

5

صور من الزيارة األوىل من نوعها لرئيي املنظمتن الكشفيتن األكرب يف العامل



احصائيات عامة حول النشاط 

الكشفي بالبالد التونسية



التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

إحصائيات عامة

للنشاط الكشفي يف تونس

7

 26 تونس   

 4 أريانة  

 10 بنعروس  

 13 منوبة  

 11 زغوان   

 23 نابل   

 16 بنزرت  

 10 باجة  

 4 جندوبة  

  4 الكاف  

 8 سليانة   

 17 سوسة  

  18 املنستر  

 13 املهدية  

 9 القروان  

 14 القرين  

 39 صفاقس   

 16 سيدي بوزيد 

 21 قفصة  

 11 توزر  

 18 قابس   

 13 قبي   

 11 مدنن  

  8 تطاوين   

 337 املجموع  

توزيع األفواج حسب 

الجهات

توزيع عدد املنخرطن حسب الجهات

توزيع عدد األفواج حسب الجهات
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8

توزيع عدد الوحدات حسب الجهات واألقسام الفنية

توزيع عدد املنخرطن حسب األقسام الفنية

توزيع عدد املنخرطن حسب الجنس
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9

337

26

10

13
4

23

11

10

16

4

4

8

17

13

18

14

39

9

11

16

21

1113

18

8

25

89

26

9

120

61

50 37

69

60

59

104

16

47

39

77

71 246

100

51

51

104

68

108

1687
5 وحدات / فوج
املعدل الوطني



األولوية االسرتاتيجية األوىل

الربنامج الكشفي
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قسم العصافري
من 5 إىل 7 سنوات

قسم األشبال
من 7 إىل 12 سنة

قسم الزهرات
من 7 إىل 12 سنة

قسم املرشدات
من 12 إىل 17 سنوات

قسم الكشافة
من 12 إىل 17 سنوات

قسم الدليالت
من 17 إىل 23 سنة

قسم الجوالة
من 17 إىل 23 سنة

قسم الرّواد واألحباء
بداية من 23 سنة
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أصدرت و نرت النسخة التجريبية للدليل الرتبوي لكل املراحل واألقسام الفنية. 

- أنتجت آليات لتطبيق الربنامج الكشفي مع االلتزام بالثوابت والطقوس الكشفية.

- دعمت تدريب القيادات عىل آليات تطبيق الربنامج الكشفي.

- قيّمت النسخة التجريبية للدليل الرتبوي وعدلتها عند االقتضاء.

- بعثت لجنة عليا مشرتكة لتفعيل الراكة مع وزارة الرتبية.

- بعثت خمس تجارب منوذجية لتريك األولياء يف تصميم األنشطة صلب األفواج والوحدات.

- أعّدت دراسة مروع لبعث مراكز كشفية عىل ملك الكشافة التونسية.

- أصدرت دليال لتصميم املشاريع غر الربحية.

- بعثت مروعا تنمويا غر ربحي يف اثنتي عرة جهة.

12



التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

مالحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

اإلرشاف : قائدة القسم 

قائد الجهة/ املفوضة

32 مشاركا املركز املستمر 

بزغوان

23 أفريل 

2017

الندوة الجهوية ملفوضية العصافر

 بجهة زغوان

1

اإلرشاف : اإلدارة العامة 

للطفولة/قائدة القسم

2 مشاركن مقر الوزارة 6 جوان 

2017

جلسة عمل مع اإلدارة العامة 

للطفولة إلعداد الربنامج التنفيذي 

2

اإلرشاف : الوزارة والقسم 28 مشاركا شارع الحبيب 

بورقيبة

17 جوان 

2017

االحتفال بالعيد الوطني مع وزارة 

شؤون املرأة واألرسة والطفولة

3

قسم الزهرات

ملتقى الّشال الّرقي تجربة الربنامج الرّتبوي 

ملرحلة الزهرات الجديد 

وتقييمه.

72 عريفة وقائدة برج السدرية 8 و 9 أفريل 

2017

امللتقيات اإلقليمّية للعريفات

»عزف العريفات«

4

ملتقى الجنوب الّرقي 34 عريفة وقائدة  املسلك الصّحي

 حومة الّسوق

جربة

13/14 و 15 

أفريل 2017

5

ملتقى الّشال الغريب 35 عريفة وقائدة  املرّكب الّشبايب

بباجة

15 و 16 

أفريل 2017

6

ملتقى الوسط  32 عريفة 

وقائدة

املركز القطاعي 

للطاقة بالقروان

30/29 أفريل 

و1 ماي 2017

7

تحت إرشاف القسم تريك الزّهرات يف وضع 

برنامج الباقة وتعويدهّن 

عىل إبداء أرائهّن بكّل ثقة 

يف الّنفس.

9 مفوضيات منوبة/املنستر/

قبي/مدنن/

سليانة/القرين/

القروان/أريانة/

تونس

شهري أفريل 

ومارس 2017

املنتديات الجهوّية للزّهرات

»عىل إيقاع املنتدى«

8

زيارة رئيسة الجمعيّة العامليّة 

للمرشدات وفتيات الكّشافة 

ورئيس الجمعيّة العامليّة 

للكّشافة.

اإلعداد للّنشاط الّصيفي 

من خالل تعزيز القدرات 

الكشفيّة للقائدات و مزيد 

التّعريف بالربنامج الرّتبوي 

الجديد للمرحلة.

80 قائدة برج السدرية من 30 جوان 

إىل 3 جويلية 

2017

امللتقى الوطني لإلختصاص 9

قسم األشبال

التعرف عىل الربنامج الرتبوي 

الجديد وكيفية تطبيقه. 

واكتشاف مدى تفاعل 

األشبال مع الربنامج الرتبوي 

الجديد واإلطار الرمزي.

87 مشاركا و20 

قائدا

مركز التخييم 

بدوز والية قبي

أيام 24، 25 

و26 فيفري 

 2017

امللتقى الوطني للعرفاء 10

تدارس ومناقشة مواضيع 

من أهمها الربنامج الرتبوي، 

شارات الهواية، الحياة داخل 

السدايس ومكونات الزي 

الكشفي للقسم.

20 مشاركا مركز رعاية 

املعوقن بسيدي 

بوعي والية 

سوسة 

أيام 9، 10، 

11 و12 

أفريل 2017

امللتقى الوطني للعرفاء
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قسم املرشدات

75 مشاركة مركز التخييم و 

الرتبصات بدوز

من 13 إىل 15 

أفريل 2017

امللتقى اإلقليمي لعميدات 

ومساعدات الجنوب الرقي

»خاطرك إنت زين الصحراء..

نحبك«

11

150 مشاركة املسلك الصحي 

بجزيرة جربة

من 29 أفريل 

إىل 1 ماي 

2017

امللتقى الوطني للقائدات »جزيرة 

املرشدات«

12

8 مشاركات القيادة العامة 23 أفريل 

2017

اللجنة الفنية املركزية عدد 3 13

قسم الكشافة

إقليم الجنوب الرقي بقيادة 

القائد محمد الصويعي 

وإرشاف املندوب القائد عبد 

الحميد الدرمويل

150 مشاركا   مركز التخييم

بجربة

 من 13 اىل 15

أفريل 2017

امللتقيات االقليمية لطالئع 

الكشاف و املتقدم

» متعة الحياة الكشفية «

14

إقليم الشال الرقي 

بقيادة القائد فوزي العرويش 

وإرشاف املندوب القائد مراد 

منصور

153 مشاركا مركز التخييم 

املعمورة

15

إقليم الوسط بقيادة القائد 

أحمد البحري وإرشاف 

املندوب القائد نور الدين 

الزواغي

87 مشاركا سد املري 

بوعرقوب

16

إقليم الشال الغريب بقيادة 

القائد رمزي العبايس وإرشاف 

املندوب القائد نوفل عوينة

مركز التخييم  84 مشاركا

برج السدرية

17

إقليم الجنوب الغريب 

بقيادة القائد أسامة فرحات 

وإرشاف املندوب القائد منر 

الشاوي.

مبشاركة 136 

مشاركا

مركز التخييم 

طينة

من 11 اىل 13 

أفريل 2017

18

الحفل الختامي للمهرجان 

مبشاركة 3 فرق كشفية

300 مشاركا تونس العاصمة 1 جويلية 

2017

مهرجان األنشودة الكشفية 19

250 مشاركا بنزرت أوت 2017  الجامبوري الوطني للطالئع 20

قسم الدليالت

تنمية الروح الكشفية ونر 

قيمها ومبادئها يف الوسط 

الطالبي.

250 طالبا وطالبة برج السدرية  من 14 اىل 16

أفريل 2017

 ملتقى العشائر الطالبية دليالت

وجوالة

21

إعداد دليل قائدة العشرة 15 قائدة  برج السدرية من 14 اىل 16 

أفريل 2017

اجتاع اللجنة الفنية للقسم 22

14



التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

قسم الجوالة

الربنامج : اليوم األول  : مخيم 

كشفي بحديقة البلفيدار 

وسهرة كشفية تم خاللها 

تكريم ثلة من قيادات القسم 

اليوم الثاين : تحية علم بساحة 

العلم بالبلفيدار وورشات 

تربوية حول املواطنة والسالم 

العاملي واملواطنة البيئية 

والسالمة املرورية والالسليك 

وأختتم النشاط بإستعراض 

كشفي جاب شوارع العاصمة 

مبشاركة الجوقة املوسيقية 

العسكرية إنطالقا من النادي 

املركزي وصوال إىل ساحة القائد 

املنجي بايل.

 ترسيخ قيم التسامح والسالم

ونبذ العنف والتطرف

تونس : 70

زغوان : 05

أريانة : 28 

قفصة : 27

سليانة : 08

نابل : 79

باجة : 18

بنعروس : 58

منوبة : 37

قبي : 21 

بنزرت : 46

املنستر : 54

قابس : 54

صفاقس : 03

تطاوين : 01

املجموع : 509 

 حديقة البلفيدار

والنادي املركزي

30و29 أفريل  

2017

امللتقى الوطني للعشائر 23

قسم الرواد واألحباء

قيادة القسم واملندوبون  زيارات بكل من الرباط

 والدار البيضاء وطنجة

 وغرها من املناطق

 الشالية وسهرات وحوارات

ومشاورات

7 مشاركن املغرب األقىص أفريل 2017 لقاء التواصل العريب 24

النشاط الصيفي صائفة 2017 :

اعتبــارا ملــا مينحــه النشــاط الصيفــي مــن فــرص للتعــود عــىل حيــاة الخــالء وتحقيــق مــا تصبــوا اليــه الرســالة الكشــفية مــن قيــم التحابــب 

واالخــاء واالنضبــاط واالعتــاد عــىل النفــس وصقــل مواهــب الفــرد واملجموعــة وحيــث أنــه ميثــل أحــد العنــارص واملــؤرشات األساســية لقيــاس 

مــدى التطــور الفنــي للوحــدات الكشــفية وفرصــة لتحقيــق مختلــف املهــارات والفنــون الكشــفية ومارســة املغامــرة والعيــش داخــل املجموعــة 

مــا ينمــي القــدرات العقليــة واالجتاعيــة والبدنيــة والروحيــة والعاطفيــة للكشــافن.
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ولــكل ذلــك فقــد حرصــت القيــادة العامــة عــىل توفــر أفضــل ظــروف العمــل لنجــاح النشــاط الصيفــي وذلــك بتوفــر أكــرب عــدد ممكــن مــن 

مراكــز التخييــم بالتنســيق مــع الهيــاكل ذات العالقــة وبرمجــة عــدة أنشــطة جهويــة ووطنيــة وهــو مــا جعلنــا نســجل ارتفاعــا ملحوظــا يف عــدد 

املســتفدين مــن النشــاط الصيفــي وفــق الجــداول العدديــة املرافقــة لهــذا.

األنشطة الوطنية :

ــل  ــن قب ــا م ــاال هام ــد عــرف هــذا النشــاط اقب ــزرت وق ــة الناظــور ببن ــرق الكشــافة بغاب ــع ف ــي لطالئ ــى الوطن نظــم قســم الكشــافة امللتق

الفــرق الكشــفية ومتيــز مضمونــه بعديــد األنشــطة الصيفيــة املميــزة التــي القــت استحســان كل املشــاركن ويبقــى هــذا النشــاط مــن الربامــج 

ــة للوحــدات الكشــفية. ــاره أقيــم يف مركــز تــم اســتغالله ألول مــرة وميكــن أن يصبــح يف املســتقبل قبل ــة باعتب النموذجيــة لأنشــطة الصيفي

كــا نظــم قســم الجوالــة ضمــن مســابقة نــادي مبــادرون ملتقــى وطنيــا بــكل مــن مركــز املعمــورة وواد القصــب وقــد تــم يف خامتتــه تتويــج 

العشــائر املتميــزة بجوائــز املســابقة.

منظومة النشاط الصيفي :

تــم تقييــم منظومــة النشــاط الصيفــي املعتمــدة ومراجعــة كل الرتاتيــب املعمــول بهــا حيــث تــم االتفــاق عــىل تقريــب الخدمــات اىل قــادة 

الجهــات واألفــواج والوحــدات ودعــم املخيــات يف املناطــق الجبليــة والغابيــة وتطويــر منظومــة التأمــن ولالشــارة فقــد تقــرر عقــد النــدوة 

الوطنيــة للنشــاط الصيفــي يومــي 18 و 19 نوفمــرب 2017 ملزيــد دعــم املخيــات يف الهــواء الطلــق.

املخيات بالخارج :

ــة واملحليــة مخياتهــا الصيفيــة خــارج حــدود الوطــن ســواء يف اطــار مخيــات خاصــة بالخــارج أو يف  ــاكل الجهوي أقامــت العديــد مــن الهي

نطــاق مخيــات التبــادل ونعمــل يف املســتقبل عــىل تشــجيع األنشــطة الخارجيــة قصــد التعــرف عــىل املخــزون الثقــايف والتفتــح عــىل الربامــج 

العامليــة.

تطور عدد املشاركن باألنشطة الصيفية :

نســجل مــن ســنة اىل أخــرى تطــورا كبــرا يف عــدد املشــاركن باألنشــطة الصيفيــة حيــث فــاق تطــور عــدد ملشــاركن 700 كشــافا خــالل الســنة 

الحاليــة.

الزيارات الفنية :

ــات  ــارات اىل املخي ــث بلغــت نســبة الزي ــة حي ــة خــالل الســنة الحالي ــات الصيفي ــارة كل املخي ــىل زي ــي ع ــة النشــاط الصيف حرصــت لجن

الصيفيــة 87 مــن املخيــات املقامــة يف الغــرض ويف هــذا االطــار ال بــد مــن توجيــه تحيــة شــكر اىل أعضــاء القيــادة العامــة وقــادة الجهــات 

واملنســقن الجهويــن كــا تجــدر االشــارة اىل أننــا ســجلنا بعــض التجــاوزات يف بعــض املخيــات وســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة يف شــأنهم 

ملنــع تكــرار مثــل هــذه الترفــات.   

نقاط القوة :

• نجاح املنسقني الجهويني يف معالجة كل ما يطرأ من اشكاليات خالل األنشطة الصيفية.

• التزام أغلب الهياكل باحرتام تواريخ فتح وغلق باب التسجيل.

• تزايد االقبال عىل األنشطة الصيفية.

• ارتفاع طفيف يف املخيامت الصيفية باملراكز الغابية.

• تطور عدد الزيارات لألنشطة الصيفية.

• الرشاكة مع الخواص يف احداث مراكز التخييم وهو ما وفر حلوال اضافية يف الغرض.

• مساهمة عديد الهياكل يف القيام ببعض التدخالت باملؤسسات الرتبوية.

• تواصل ارسال الرخص الكرتونيا.
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نقاط الضعف :

• مامرسة بعض القادة للعنف مع الكشافني.

• حصول بعض التجاوزات من طرف بعض الهياكل.

• اعادة النظر يف مخيامت األفواج.

• ارتجال بعض الهياكل يف اعداد الربامج الفنية.

• عزوف بعض الهياكل عن اقامة مخيامتها يف املناطق الجبلية والغابية.

التوصيات :

• الحرص عىل تنفيذ مقررات الندوة الوطنية للنشاط الصيفي.

• احداث ورشات قارة مبركز برج السدرية.

• التشجيع عىل اقامة امللتقيات الوطنية والجهوية.

• الحرص عىل اعادة نشاط مركز الرمال وتوسيع طاقة استيعاب مركزي املسلك الصحي بجربة وبرج السدرية.

عدد املشاركني باملباين وتحت الخيام

عدد املشاركن تحت الخيامعدد املشاركن باملباين

104214061

جملة املشاركني

الجملةالكشافة الجزائريةالكشافة التونسية

14482108315565

األفواج الجزائرية

عدد املشاركنعدد الهياكل

271083



                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

إحصاء عدد املشاركني حسب نوع املخيم والدورات

إحصاء عدد املشاركني حسب الجهات والدورات
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- اعتمدت آليات لتشجيع املربن عىل املشاركة يف الدورات التدريبية.

- اعتمدت آليات خاصة لتشجيع الفتيات عىل املشاركة يف التدريب والتكوين.

- أرست نظام تدريبي متكامل وشامل.

- أعّدت دراسة مروع لبعث مركز وطني للتدريب الكشفي والتكوين املستمر.

ــجابهة  ــة، مــ ــافات األولي ــييم، اإلسعــ ــون التخــ ــة يف االختصــاص )فن ــة دورات تدريبي ــة دوري ــت بصف - نظّّم

الكــوارث ...(.

- أرشفت عىل إدارة الدورات االبتدائية وساعدت الجهات عىل تنفيذها وتقييمها.

-  أرشفــت عــىل إدارة الــدورات التدريبيــة )التمهيديــة والشــارة الخشــبية( ونفّذتهــا وتابعتهــا وقيّتمهــا بالتعــاون 

مــع قــادة األقســام الفنيــة.

-  أرشفــت عــىل إدارة دورات تدريبيــة وظيفيــة لشــاغي املهــام الكشــفية ونفـــّذتها باالشــرتاك مــع قــادة األقســام 

الفنيــة ورؤســاء اللجــان.

- دّربت قادة القادة و ساهمت يف تأهيلهم.

- أعّدت دراسة العتاد شهائد الدورات التدريبية التّي تنظمها الكشافة التونسية.
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مالحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

اللجنة الوطنية لتنمية القيادات

تأهيل قادة التدريب 38 متدربا و12 

هيئة اإلرشاف و 2 

إدارة و 1 منظومة 

و 1 اقتصاد 

ومتوين

برج السدرية من 5 إىل 7 

ماي 2017

الدورة اإلعدادية لقادة التدريب 1

21 مشاركا 

و 2  ضمن هيئة 

اإلرشاف

صفاقس   يومي 22 

و 23 أفريل 

2017

دورة روافد 2

20 مشاركا  القروان يومي 29 

و 30 أفريل 

2017

 ندوة رؤساء اللجان الجهوية

لتنمية القيادات

3

21 مشاركا 

و 2 ضمن هيئة 

اإلرشاف

املنستر  يومي 20 

و 21 ماي 

2017

دورة روافد 4

تأهيل قادة الوحدات 

الكشفية ومساعديهم

مشاركا 487  برج السدرية،

طينة ، الفاضلن

أوت 2017  الدورات التدريبية متهيدية وشارة

خشبية

5

قسم الجوالة

تطبيقا التفاقية الراكة مع 

وزارة التعليم العايل والبحث 

التكنلوجي 

الربنامج العام :

اليوم األول : تقسيم الشاركن اىل 

4 فيالق للتعارف وبناء الفريق 

وسهرة من تأثيث املشاركن 

متحورت حول الرتاث التوني.

اليوم الثاين : افتتح النشاط 

بإرشاف القائد العام صحبة 

مدير ديوان وزير التعليم 

العايل برفع العلم ثم نقاش 

بن املشاركن ومدير الديوان 

حيث كانت فرصة لتعبر 

املشاركن عن مشاغلهم ملمثي 

الوزارة ثم املشاركة يف ورشات 

تكوينية يف قرية التنمية 

واملشاريع ثم حصة ألعاب يف 

رواق التحدي واختتم النشاط 

ليال بسهرة نار املخيم اثثها 

املشاركون بفقرات تنشيطية 

راوحت بن االناشيد واملرسح.

التعريف بالحركة الكشفية 

داخل الجامعات ومزيد بعث 

عشائر طالبية . 

مدنن 18

قابس 30

صفاقس 5

قفصة 23

سيدي بوزيد 12

توزر 11

املنستر 30

زغوان 15

الكاف 33

سليانة 30

بنزرت 14

منوبة 4

تونس 6

بن عروس 7

املجموع 248 

املركز الدويل 

للتدريب 

والتخييم بربج 

السدرية

13و14و15 

أفريل 2017

امللتقى الوطني للطلبة 6
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

مروع قادة العامل

تطوير املهارات القيادية 70 مشاركا برج السدرية جويلية 2017 دورة فنون القيادة 7

لجنة الراكة

باالشرتاك مع اليونيسيف 50 مشاركا برج السدرية جويلية 2017 الدورة التدريبية حول استعال 

U Repport املنظومة اإلعالمية

8

إحصاء الدورات التدريبية أوت 2017
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أصدرت دليل إجراءات يف الترّف اإلداري.

- أصدرت دليل إجراءات يف الترّف املايل.

.)code d›éthique( أصدرت مدّونة سلوك القادة -

- ركزّت نظاما للجودة خاّصا بالهياكل الكشفية جهويا ومحليّا.

- نرت كّل اإلصدارات واملناشر عىل املوقع الرسمي إثر املصادقة عليها.

ــطة وأداء  ــم األنش ــرارات و تقيي ــاذ الق ــارات واتخ ــد الخي ــرب اآلراء يف تحدي ــتبيانات و س ــام االس ــت نظ - عّمم

ــاكل. الهي

- اعتمــدت اســتطالعات القبــول واالستحســان )الرضــا enquête de satisfaction( لتقييــم أداء املتطوعــن 

ــن. واملتفرغ

- بلغــت نســبة %30 عــىل األقــل يف مجــال تريــك الشــباب والفتيــات وذوي اإلعاقــة يف هيــاكل صنــع واتخــاذ 

القــرار محليّــا وجهويــا ووطنيــا 

- وفرّت فرص بناء قدرات الشباب والفتيات وذوي اإلعاقة يف مجال صنع القرار واتخاذه.

- أعّدت النسخة التجريبية للمنظومة اإللكرتونية يف الترّف اإلداري وإدارة املشاريع.

- أعّدت أدلة اإلجراءات املؤسساتية وتوصيف املهام الوظيفية.

- راجعت معاير الرتّشح ملختلف الخطط واملسؤوليات الكشفية.
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التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

اإلرشاف األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

قسم الزهرات

العمل عىل تجويد 

املستوى الفّني 

للباقات.

العمل بنظام البتلة الّذهبّية 1

قسم األشبال

قيادة القسم كافة قيادات قسم 

األشبال

إصدار مدونة حسن سلوك 2

قسم الرواد واألحباء

قيادة القسم مراجعة النظام 

الداخي- تكوين 

قيادات الرواد- 

برنامج -2017

2018 : ندوة 

تكوينية - اللقاء 

الوطني التاسع - 

لقاء الصداقة الرابع 

مبشاركات خارجية

25 مشاركا سوسة 29و 30 

أفريل 2017

الدورية الوطنية 3

لجنة الثقافة الرقمية

34890 انخراط 

مسجال ضمن 

املنظومة

جويلية 

2017

استكال التحديثات حول 

منظومة االنخراط الرقمي ملنظمة 

الكشافة التونسية

4

لجنة متابعة الهياكل

القائد فتحي 

السدراوي

مدنن 9 أفريل 

2017

مؤمتر جهة مدنن 5

القادة وحيد 

العبييدي، محسن 

الزريقي، محمد 

الجراية، الطاهر 

الطرابلي

123 مشاركا صفاقس 1 ماي 2017 مؤمتر جهة صفاقس 6
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

الطاهر الطرابلي، 

مؤمن سعايدة

50 مشاركا تازركة 26 ماي 

2017

مؤمتر جهة نابل 7

وضع حجر األساس 

لبناء دار الكشاف 

بقابس بحضور السيد 

وايل قابس ومالزم 

القائد العام

رامي السعيدي، 

الطاهر الطرابلي، 

غازي الكايف

78 مشاركا قابس 6 ماي 2017 املجلس الجهوي قابس 8

هالة إلهام أورير 25 مشاركا املهدية 21 ماي 

2017

املجلس الجهوي املهدية 9
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األولوية االسرتاتيجية الرابعة

الصورة الكشفية



التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 ، تكون الكشافة التونسية قد :

- أقرت يوما وطنيا للكشاف.

- اعتمدت الزّي الكشفي وفق معاير محددة ووضعته عىل ذمة املنخرطن.

- حققت حضورا إعالميا دوريا بصفة شهرية يف وسائل اإلعالم املرئية.

- حققت حضورا إعالميا دوريا بصفة أسبوعية يف وسائل اإلعالم املسموعة واملكتوبة.

- أنشأت متحفا كشفيا وطنيا لحفظ الذاكرة الكشفية.

- بعثت إذاعة كشفية خاصة بها عىل االنرتنت.

- قامت بإنتاج ومضات تسويقية لأنشطة الكشفية وأرشطة وثائقية حول تاريخ الحركة الكشفية.

- فّعلت سياسة لحاية العالمات التجارية وامللكية الفكرية لإلصدارات واألنشطة الكشفية.
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

املالحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال وصورة الكشفية

5 مشاركن املركز الكشفي بالقاهرة  من 10 إىل

 17 أفريل

2017

املنتدى الكشفي العريب األول 

للتسويق الكشفي

1

التعريف بالنشاط 

ومشاركة الكشافة 

التونسية

مشاركان تونس العاصمة الندوة الصحفية لربنامج شطي 

مرايا

2

التعريف مبختلف 

األنشطة الوطنية

إدارة اإلعالم تونس طيلة الفرتة إصدار بالغات صحفية 3

فريق اإلعالم الوطني تونس طيلة الفرتة التحين الدوري ملوقع الواب 4

فريق اإلعالم الوطني تونس طيلة الفرتة التحين الدوري للصفحة الرسمية 

الفايس بوك

5

مقرات املؤسسات 

اإلعالمية

طيلة الفرتة حضور اللقاءات اإلذاعية 

والتلفزية للتعريف بأنشطة 

الكشافة التونسية

6

مروع قادة العامل

1000 مشاركا شارع الحبيب بورقيبة  جويلية

2017

يوم املواطنة 7

مروع نر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف

550 مشاركا النادي املركزي تونس  يومي 29 و

 30 أفريل

2017

تظاهرة 24 ساعة ال للعنف ال 

لإلرهاب

8

800 مشاركا النادي املركزي وشارع 

محمد الخامس وشارع 

الحبيب بورقيبة وحديقة 

املنجي بايل

 يوم 30

أفريل 2017

املسرة الوطنية ال للعنف ال 

لإلرهاب

9

قسم الرواد

 مساعدة العائالت

املعوزة

10 مشاركن والية بن عروس 26 ماي 

2017

قافلة تضامنية قفة رمضان 10

لجنة الراكة

40 مشارك شارع الحبيب بورقيبة 21 ماي 

 2017

برنامج تونس تتنفس 11

قادة الجهات التحسيس بأهمية 

املحافظة عىل 

الشواطىء

1200 مشارك 20 شط يف 13 والية 21 ماي 

2017

برنامج شطي مرايا 12
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لجنة العالقات الخارجية

القيادة العامة 2000 مشارك  تونس، حام سوسة، برج

السدرية، منوبة

أيام 1 و 2 

و 3 جويلية 

2017

 زيارة رئيس اللجنة الكشفية

 العاملية ورئيسة الجمعية العاملية

لفتيات ومرشدات الكشافة

13

أمن بن صالح وأمل 

ريدان

مشاركان قاباال أزربدجان اللقاء التدريبي حول ثقافة السلم أوت 2017 14

انتخاب القائدة أمل 

ريدان مستشارة 

شابة عاملية

مشاركة واحدة قاباال أزربدجان أوت 2017  املشاركة يف املنتدى العاملي 13

للشباب الكشفي

15

تكليف القائد 

الهادي بنخود 

مبهمة مستشار 

اللجنة ورئيس لجنة 

الربامج واألنشطة 

الكربى

خمس مشاركن باكو أزربدجان أوت 2017  املشاركة يف املؤمتر العاملي لالتحاد

الكشاف املسلم

16

انتخاب القائد 

مهدي بن خليل 

عضو باللجنة 

الكشفية العاملية 

وحصول القائد 

وحيد العبيدي 

عىل وسام الذئب 

الربنزي وتكليفه 

مبهمة نائب رئيس 

املؤمتر العاملي

خمس مشاركن باكو أزربدجان أوت 2017  املشاركة يف املؤمتر الكشفي

العاملي 41 بأزربدجان

17

انتخاب القائدة 

هيفاء أورير نائبة 

رئيس املؤمتر

أربع مشاركات نيو دلهي - الهند  سبتمرب

2017

املؤمتر العاملي 36 للمرشدات 18
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األولوية االسرتاتيجية الخامسة

الرشاكة



التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أصدرت ميثاق الراكات يف نسخته التجريبية.

- حــّددت قامئــة يف الــركاء املحتملــن حســب مجــاالت النشــاط مــن الجمعيــات الكشــفية، املنظــات الدوليــة، 

ومكّونــات املجتمــع املــدين، والقطــاع العــاّم والقطــاع الخــاّص.

- بعثت أو/ و جّهزت مركزا كشفيا بالراكة مع مستثمر خاّص.

- بعثت أو/ و جّهزت نادي جهة أو/ و  فوج بالراكة مع مستثمر خاّص.

- أصدرت وثيقة جامعة التفاقيات الراكة املربمة.

- ركّزت أفواجا باملؤسسات الرتبوية والجامعية.

- ضاعفت األنشطة املشرتكة مع املؤسسات الرتبوية والجامعية والشبابية والثقافية.

- فّعلت العمل املشرتك مع املنظات والجمعيات ذات العالقة.

- دّعمت الهياكل الكشفية لتفعيل اتفاقيات الراكة.

- أعّدت نظاما موّحدا لتجميع التقارير ومتابعة أنشطة الراكة محليّا وجهويا وطنيا.
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

املالحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

مروع نر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف العنيف

منتدى حواري حول 

موضوع »التطرف، 

العنف واإلرهاب« 

100 مشارك صفاقس 8 افريل 

2017

فوج اإلمام اللخمي 1

كساب املشاركن  

مجموعة من 

املهارات حول 

كيفية التعايش مع 

االخرين

200 مشارك القروان 16 افريل 

2017

التظاهرة الجهوية لنر قيم 

التسامح

2

تم تنظيم ورشة 

تحسيسية حول 

نر ثقافة 

التسامح وعدد من 

الورشات التنشيطية 

والتحسيسية حول 

العنف املوجه ضد 

املرأة والطفولة وفن 

الحديث.

1000 مشارك تونس 23 افريل 

2017

يوم املرح العائي 3

تضمن اللقاء ندوة 

لرؤساء املجموعات 

الصغرى حول نبذ 

العنف والتطرف 

ونر ثقافة التسامح

100 مشارك املنيهلة - أريانة 23 افريل 

2017

ملتقى الشبل املتسامح 4

يهدف إىل ترسيخ 

مفهوم التسامح 

وحب الوطن لدى 

الناشئة وتنمية 

الجانب االنفعايل 

واالجتاعي لديهم.

350 مشارك القروان 23 افريل 

2017

مبدرســة  التنشــيطية  التظاهــرة 

نصــر أوالد 

5

ندوة فكرية 

وتظاهرة تنشيطية 

كربى تضمنت 

عروض فنية وورشات 

تربوية ومسابقات 

ثقافية ورياضية

2000 مشارك املكنن أيام 26 

أفريل و01 

ماي 2017

حــول  التنشــيطية  التظاهــرة 

مح لتســا ا

6

استضافة البيت 

املغاريب املتكونة 

من جمعيات 

جزائرية، تونسية، 

ليبية ومغربية

150 مشارك توزر 15 جوان 

2017

التظاهرة الجهوية التنشــيطية 7

تضمن الربنامج 

ورشات متعددة مثل 

ورشة الرسم وورشة 

الرباعات وورشة شارة 

املتسامح

100 مشارك قليبية 16 جوان 

 2017

التظاهرة التنشيطية 8

ظاهرة التطرف 

واالرهاب وسبل 

الوقاية منها 

300 مشارك  17 الشــبايب  املركــب 

ــد ــيدي بوزي ــمرب بس ديس

17 جوان 

2017

امللتقى الحواري الشبايب حول 

ظاهرة العنف واإلرهاب

9
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التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017
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تهدف هذه الندوة 

إىل توعية الشباب 

الكشفي وغر 

الكشفي مبخاطر 

االنخراط باملنطات  

االرهابية.

100 مشارك الرديف 17 جوان 

 2017

ندوة وتظاهرة تنشيطية 10

تنظيم ندوة حول 

سبل الحد من 

التطرف والعنف 

وكيفية تربية 

الناشئة عىل نر 

قيم التسامح

800 مشارك باجة  20 و 21 

جوان 2017

التظاهرة الجهوية الشبابية 11

ورشات مفتوحة  600 مشارك منوبة 3 جويلية 

2017

مهرجان التسامح 12

تظاهرة تحسيسية 

يف عدد من األسواق 

األسبوعية واملنطقة 

الشعبية

100 مشارك الزهور الخامس تظاهرة تحسيسية حول مقاومة 

التطرف

13

ندوة فكرية تحت 

شعار »الكشفية 

يف املنيهلة تنر 

التسامح وتقاوم 

التطرف«

100 مشارك املنيهلة 17 جوان 

 2017

التظاهرة التنشيطية 14

ورشات تنشيطية 100 مشارك دار شعبان الفهري - نابل  سبتمرب

2017

ــول  ــدريس ح ــفي امل ــاء الكش اللق

التطــرف والتســامح

16

لجنة الراكة

الهادي بنحود مقر وزارة الرتبية  من 25 اىل 27 

أفريل 2017

اجتاع اللجنة التونسية العانية 

/ التعاون الكشفي

17

ماهر الطرابلي  مقر وزارة املرأة 18 أفريل 

2017

انطالق السنة الوطنية للطفولة  18

ماهر الطرابلي  نزل افريقيا بالعاصمة  18 أفريل 

2017

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية  19

القائدين ظافر 

التميمي و عياد قرنيط

مقر وزارة البيئة والشؤون 

املحلية 

اللجنة الوطنية للنظافة والعناية 

بالبيئة 

20

محسن الزريقي وابراهيم 

درمول ومعز الرسائري

مقر وزارة الرتبية 23 ماي 

2017

إجتاع خاص باألنشطة الصيفية 21

جيهان الرقيق نزل البالص بقمرت 23 ماي 

2017

ندوة وطنية حول الرتبية الوالدية 

أساس األمن واسلم املجتمعي 

22

جيهان الرقيق وظافر 

التميمي

مقر وزارة األرسة والطفولة 24 ماي 

2017

إجتاع خاص بعيد الطفولة 23

دعم تواجد قسم 

العصافر يف 

األنشطة الوطنية

30 مشارك شارع الحبيب بورقيبة االحتفال بالعيد الوطني للطفولة 24

التعريف بالربنامج 

داخل املنظمة 

الكشفية

500 مشارك شارع الحبيب بورقيبة   جويلية

2017

 U Repport إطالق برنامج

بالراكة مع اليونيسيف تونس

25



األولوية االسرتاتيجية السادسة

التمويل الذايت

دار الكشاف بقفصة



التقرير املرحي لنشاط القيادة العامة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2017

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أعّدت ملفا منوذجيا لالستشهار.

- دّربت القيادات يف مجال االستشهار والتمويل الذايت وكتابة املشاريع.

- أنشأت متجرا كشفيا وطنيا.

- بعثت مروعا ربحيا عىل املستوى الوطني.

- بعثت مشاريع تنموية ربحية جديدة يف سّت جهات.

- نظمت تظاهرتن كبرتن موجهتن للتمويل.

- نرت بصفة دورية فرص متويل املشاريع واألنشطة التّي توفّرها الهيئات الوطنية والدولية املانحة.

- ضاعفت رقم معامالت وكالة النهوض بالعمل الكشفي.

37



                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

املالحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

اللجنة الوطنية للمشاريع وتنمية املوارد

متابعة امللف 

وانطالق األشغال

النادي املركزي طيلة املدة لجنة بناء دار الضيافة 1

متابعة األشغال قفصة طيلة املدة استكال بناء دار الكشاف بقفصة 2

متابعة امللف 

وانطالق األشغال

قابس طيلة املدة اإلنطالق يف أشغال دار الكشاف 

بقابس

3
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تقرير القيادة العامة
للفترة أفريل 2017 - سبتمبر 2017

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
إصدار الكشافة التونسية/القيادة العامة

ديسمبر – 2017
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

القائد العام/ق. وحيد العبيدي
اإلشراف  واملتابعة / ق. محسن الزريقي

التصفيف واإلخراج الفني/ ق. ظافر التميمي
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

الكشافة التونسية
شارع يوغرطة البلفيدير تونس 

الهاتف : 71790501 الفكس :  70201050
www.scouts-tunsiens.org



00 216 71 790 501
00 216 70 201 050

contact.scoutstunisiens@gmail.com


