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كلمة القائد العام

االخوة واألخوات أعضاء املجلس الوطني 

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

يسرني أن استعرض معكم انجازات القيادة العامة للكشافة التونسية للفرتة من أفريل اىل سبتمرب 2015 والتي كانت 
زاخرة باألنشطة الهادفة والعمل الدؤوب يف سبيل تنمية املسرية الرتبوية ملنظمتنا األبية.

شهدت الفرتة املنقضية العديد من الفعاليات واألحداث الكشفية التي تم تنظيمها يف ظروف أقل ما يقال عنها أنها لم تكن 
يسرية نظرا لعدم توفر املوارد املادية بالقدر الكايف واالصرار على انجاز مختلف الربامج اىل جانب تأمني املصاريف القارة 

التي يتطلبها التسيري اليومي.
والثبات حق املنظمة يف التمويل العمومي وحتى تظل يف مكانتها الطبيعية يف طليعة الجمعيات العاملية لم تدخر القيادة 
العامة جهدا لتكوين امللف الخاص وفقا ملقتضيات املرسوم عدد 88 لسنة 2011 ، هذا وال تزال الجهود متواصلة لحل هذه 
املنقضية  الستة أشهر  الحكومة ورغم كل ذلك فان حصيلة  السادة املسؤولني يف  بالتنسيق والتشاور مع  املعضلة وذلك 
تثبت مرة أخرى أن منظمتنا قادرة على مواجهة كل التحديات بفضل الروح الكشفية العالية التي يتمتع بها كل الكشافني 

وأكتفي يف مقدمتي هذه أن أشري اىل األنشطة الكربى التي تفذتها القيادة العامة بامتياز :
• الندوة الوطنية لالسرتاتيجية »رؤية 2025« كانت ورشة علمية لالستشراف مالمح املنظمة يف أفق سنة 2025 وقد تمكن 
القادة والقائدات املشاركني من تحديد األولويات االسرتاتيجية يف الربنامج الكشفي والتدريب والحوكمة وصورة الكشفية 

والشراكة والتمويل الذاتي.
وتنفيذا للخطة الثالثية توفقت الكشافة التونسية وبعد 31 سنة على مرور التجمع الوطني الثاني اىل تنظيم الجامبوري 
الوطني الثالث وذلك بمشاركة 1400 كشاف بربج السدرية و5000 موزعني على بقية املراكز والهدف منه تأصيل املخيم 
الجنسني يف مختلف  من  والشباب  الناشئة  لدى  الذات  على  واالعتماد  املغامرة  روح  وتنمية  بتقاليده وطقوسه  الكشفي 

املراحل.
وبالتوازي مع الجامبوري الوطني الثالث حرصت القيادة العامة على توفري أفضل الظروف لنجاح النشاط الصيفي باعتباره 

تتويجا لنشاط سنة كاملة و فرصة للتطبيق واملمارسة.
كشافا من هذه   13000 ألفا  قرابة ثالثة عشر  استفاد  إذ  جدا  الحصيلة مرضية  أن  املفصل يالحظ  التقرير  واملتأمل يف 

األنشطة املميزة.
والثابت لدينا أن كل هذه األنشطة ما كان ليتسنى لنا اعدادها وتنفيذها بنجاح لو لم تكن بمنظمتنا قيادات مدربة تحذق 
فنون القيادة وأساليبها وتدرك جيدا هدف الحركة الكشفية ومبادئها وطريقتها لذلك واصلنا تنظيم الدراسات التكوينية 
التي استفاد منها أكثر من 1000 مشارك يف املستوى االبتدائي و 400 يف مستوى التمهيدية والشارة الخشبية اىل جانب 
تنظيم دورة متقدمة خاصة بمساعدي قادة التدريب استفاد منها 50 متدربا كما شارك أكثر من 200 قائدا و قائدة يف 



دورات التعهد واالختصاص.
و يف مجال الشراكة وتنمية املجتمع نفذت القيادة العامة عدة أنشطة نذكر منها بالخصوص :

• مشروع قادة املستقبل حيث تم تكوين أكثر من 800 شاب يف ادارة وبعث املشاريع توفق عشرون منهم يف بعث مشروع 
منتج لسفراء الشباب. 

• الربنامج الوطني ملقاومة استهالك املخدرات نفذته الكشافة التونسية يف اطار مشروع املنظمة الكشفية العاملية »رسل 
السالم«.

وقد سعى الجوالون والدليالت من خالل الربنامج اىل تحسيس الشباب بمخاطر االدمان والحصيلة جيدة عموما. 
• تكوين 200 سفري شباب والقيام بـ 30 حملة استفاد منها أكثر من 30000 شاب. 

• املشاركة الفاعلة يف القافلة البيئية التي نظمتها وزارة البيئة والتنمية املستدامة أيام 9 و 10 و 11 جوان 2015 والتي 
جابت كافة واليات الجمهورية ونفذ الكشافون خاللها أكثر من 400 تدخل للتحسيس بأهمية النظافة والعناية باملحيط.

• برنامج تعهد املدارس واملعاهد بالتعاون مع وزارة الرتبية تدخلت الكشافة التونسية يف قرابة 900 مؤسسة تربوية موزعة 
الواليات للقيام بحمالت نظافة واملساهمة يف عمليات الصيانة  هذا باالضافة اىل عدة مشاريع وبرامج أخرى  بمختلف 

نفذها الكشافون بروح تطوعية عالية.
ويف مجال العالقات الخارجية وابرازا للدور الريادي للكشافة التونسية على املستويات العربية واالقليمية والدولية نسجل 

بكل فخر :
• اعادة احياء االتحاد الكشفي للمغرب العربي وترأسه. 

• نيابة رئاسة منظمة الصداقة العاملية للكشافة واملرشدات.
• عضوية الهيئة العاملية للمرشدات. 

• رئاسة االتحاد العربي لرواد الكشافة واملرشدات. 
• رئاسة اتحاد املغرب العربي لرواد الكشافة واملرشدات.

العربي  العربي لالعالمي الصغري بلبنان واملخيم  باليابان  واللقاء  العاملي  الكشفي  املخيم  • املشاركة بوفد كشفي هام يف 
للكشافة باالردن واللقاء املتوسطي الخامس عشر للرواد باملغرب. 

وايمانا منا بدور االعالم يف مزيد التعريف بمنظمتنا تم اطالق موقع الواب الجديد للكشافة التونسية ووطدنا العالقات مع 
مختلف وسائل االعالم املسموعة واملكتوبة واملرئية والنتائج طيبة فقد فاق املعدل العام 4,8 ظهور إعالمي يف األسبوع بني 

صحافة ورقية وألكرتونية وتلفزة ويف فرتات الذروة كان يتجاوز 30 ظهور إعالمي يف اليوم.
وحتى نستمر يف العطاء لفائدة أبناء هذا الوطن العزيز علينا جميعا وأمام قلة املوارد املادية العمومية عملنا بجهد لتنمية 
مواردنا الذاتية و ذلك بتطوير استغالل القرية السياحية الكشفية بالبقالطة التي تضاعفت مداخيلها هذه الصائفة مقارنة 
بالسنة املاضية كما هيأنا القاعة السفلية بالنادي املركزي لتصبح فضاء لتنظيم املؤتمرات واملناسبات وقد شرعنا بعد يف 
استغاللها ونسعى اآلن لتهيئة دار الضيافة الكشفية بالطابق العلوي مباشرة بعد استكمال امللف الفني واالداري للمشروع.

ويف خاتمة قولي أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ألعضاء القيادة العامة املوسعة واالخوة أعضاء املجلس الوطني واىل كل 
القيادات الكشفية والرواد بكافة الهياكل الكشفية وكل العاملني باالدارة املركزية على تجاوبهم ودعمهم ملختلف األنشطة 

وتحليهم بالروح الوطنية وتشبعهم بالقيم واملبادئ الكشفية.
                                                                                                 

                                                                                                  والسالم
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جدول املوضوعات

هيئة التحرير واإلعداد



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

التونسية سنة 1957. 
وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، 
العامة  املصلحة  ذات  املنظمة  لها صفة 
 16 بتاريخ  الصادر  األمر  بمقتضى 

فيفري 1977.

أعضاء القيادة العامة للموسم الكشفي ماي - سبتمرب 2015
القائد العام : وحيد العبيدي

مالزمة القائد العام : هيفاء أورير
مالزم القائد العام : فتحي السدراوي
مالزم القائد العام : رشاد الخرباشي

أمني املال : ياسني غراب
رئيس لجنة التدريب وتنمية القيادات واملوارد البشرية : الصادق منصور
رئيس لجنة التصرف العقاري وتنمية املوارد املالية : محمد علي الخياري

رئيس لجنة الربنامج الكشفي والطرق الرتبوية : ابراهيم درمول
املفوض الدولي : فوزي الشاوش

قائدة قسم العصافري : جيهان الرقيق
قائدة قسم الزهرات واملفوضة الدولية للمرشدات : هالة اورير

قائد قسم األشبال : سامي بن عمار
قائدة قسم املرشدات : درة القيزاني
قائد قسم الكشافة : ياسني العبيدي

قائدة قسم الدليالت : آمنة الفيتوري
قائد قسم الجوالة : سفيان بن فرج

قائد قسم الرواد : عبد القادر األسود
مكلف بالشؤون القانونية : أكرم الزريبي
مكلف باالسرتاتيجية : مهدي بن خليل

مكلف بمراكز التخييم : الطاهر بوشلغومة
مكلف بالثقافة الرقمية : الطاهر الطرابلسي

مكلف بالشراكة : عياد قرنيط
مكلف باملراقبة املالية  : محمود الدغري 

مكلف باإلعالم واالتصال والنشر : عبد الخالق األزرق
املقرر العام : الهادي بن خود

اإلدارة التنفيذية
املدير التنفيذي : محسن الزريقي / رشاد الخرباشي

مكلف بوحدة التدريب : محمد معز السرائري
مكلف بوحدة العالقات الخارجية والشراكة : ماهر الطرابلسي

مكلف بوحدة االتصال والربامج : ظافر التميمي
مكلف بوحدة التجهيز واملمتلكات : بشري املعريف

    الهدف :
الجنسني  من  والشباب  الناشئة  تربية 
الكشفية  الحركة  مبادئ  على  إعتمادا 
الطريقة  وحسب  العالم  يف  واإلرشادية 
املجتمع  وواقع  يتماشى  بما  الكشفية 
تنمية  على  وتساعدهم  التونسي 
والجسدية  والعقلية  الروحية  قدراتهم 
واالجتماعية وتجذر فيهم القيام بالواجب 
نحو اهلل ونحو الذات ونحو اآلخرين بما 

يؤهلهم ليكونوا مواطنني مسؤولني.

    عضو بـ :
- املنظمة الكشفية العاملية منذ 1957.

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

- الهيئة العربية للمرشدات.
- منظمة الصداقة العاملية لقدماء وأحباء 

الكشافة منذ 1977.
- الهيئة العاملية للربملانيني الكشفيي.

- االتحاد العربي لقدماء الكشافة
واملرشدات.

- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

عضو مؤسس لـ :
- االتحاد الكشفي للربملانيني العرب.

- االتحاد الكشفي للمغرب العربي.

عضو مالحظ بـ :
- املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 

لألمم املتحدة.

أرقام مهمة لسنة 2015

- 293 فوج و 1390 وحدة

- 4857 قائدا)ة( متطوعا

- 377 عصفورا بني 5 و 7 سنوات

- 10635 شبال وزهرة بني 7 و 12 سنة

- 7478 كشافا ومرشدة بني 12 و 17 سنة

- 2052 جوالة ودليالت بني 17 و 25 سنة

- 3149 رائدا وأحباء

- 15 موظفا )وقت كامل(

- 24 عامال عرب آلية تشغيل الشباب

- 865 760 930 امليزانية العامة للمنظمة 

- 000 600 742 8 املساهمة اإلفرتاضية 

للمتطوعني بما يقارب 520 748 1 ساعة عمل

- 000 40 كشاف ناشط غري منخرط
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تقديم منظمة الكشافة التونسية :



استقبال رئيس الجمهورية للقائد العام
3 أوت 2015

للكشافة  العام  القائد  قرطاج  بقصر  السبسي  قايد  الباجي  الجمهورية  رئيس  استقبل 
التونسية وحيد العبيدي. وقد توىل القائد العام تقديم عرض موجز حول نشاط املنظمة 
خالل الفرتة املنقضية وخاصة مشروع مدرستي مصدر افتخاري قصد صيانة املؤسسات 
باملحيط  العناية  الدولة يف مجال  ودعم مجهود  البيئية  القافلة  واملشاركة يف  الرتبوية 
لدى  املواطنة  واملخدرات وتكريس ثقافة  االدمان  التوعوية ملكافحة  الحمالت  ومختلف 

الشباب. 

جلسة عمل مع رئيس مجلس النواب
 21 أفريل 2015

استقبل السيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب وفد 
القائد  يتقدمهم  التونسية  للكشافة  العامة  القيادة  من 
العام، الذي توىل تقديم تهاني املنظمة الكشفية بتوليه 
رئاسة مجلس نواب الشعب كما استعرض أهم أنشطة 
انخراط  السابقة وأبرز  الفرتة  التونسية خالل  الكشافة 
املنظمة يف مختلف األنشطة الوطنية الهادفة إىل خدمة 
التي  الصعوبات  العام أهم  القائد  املجتمع، وبني  وتنمية 
الكشافة  فيها  تشهد  التي  الفرتة  هذه  خالل  تعرتضها 
لألطفال  الهادفة  األنشطة  من  كبريا  زخما  التونسية 

والشباب. 

 جلسة عمل مع رئيس الحكومة
23 أفريل 2015

استقبل بقصر الحكومة بالقصبة السيد الحبيب الصيد 
رئيس الحكومة وفدا عن القيادة العامة للكشافة التونسية 
يتقدمه القائد وحيد العبيدي القائد العام وتمحور اللقاء 
تم  وقد  عملها،  وأفاق  الكشفية  املنظمة  نشاط  حول 
استعراض جملة من املشاغل وامللفات التي تعطل سري 
عمل املنظمة. وقد عرب السيد رئيس الحكومة عن فخره 
باإلنتماء للحركة الكشفية بجهة سوسة وعن عزمه ايجاد 
بدورها  القيام  للمنظمة  تضمن  التي  املناسبة  الحلول 
الرتبوي الطالئعي خدمة للفتية والشباب خاصة واملجتمع 

عامة. 
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األنشطة املميزة :

كما توىل ابالغ رئيس الجمهورية باستعدادات املنظمة لتنظيم الجمبوري الوطني الثالث وذلك من 8 إىل 17 أوت 2015 باملركز الكشفي 
الدولي بربج السدرية. وقد لقي القائد العام كل التشجيع والتفاعل من قبل رئيس الجمهورية ملواصلة العمل وأكد حرص رئيس الجمهورية 

على العناية بأبناء وبنات تونس باعتبارهم ضمانة ملستقبل البالد. 



برنامج مدرستي مصدر افتخاري
أفريل - سبتمرب 2015

مصدر  مدرستي  برنامج  يف  الكشفية  الهياكل  مختلف  شاركت 
افتخاري وذلك قصد دعم املؤسسات الرتبوية واملساهمة الفعلية 
وطالء  والتهيئة  النظافة  يف  تدخل   400 من  أكثر  صيانتها،  يف 

الجدران وتهيئة الحدائق البيئية.
أكثر من 12000 كشاف تونسي شارك يف الحملة على مدى أكثر 
من ستة أشهر يف مختلف الجهات واملؤسسات، وقد ساهم ذلك 
يف تدعيم العالقة مع وزارة الرتبية التي دعمت وساندت مختلف 
أنشطة الكشافة التونسية خالل األنشطة العادية أو خالل النشاط 

الصيفي.
بادرة وجدت الدعم من كافة الهياكل الكشفية واملواطنني، وأخرها 
األموال  جمع  قصد  التليتون  يوم  يف  التونسية  الكشافة  حضور 

لفائدة املؤسسات الرتبوية.

القافلة البيئية
جوان 2015

القافلة  يف  كشاف   100 من  بأكثر  التونسية  الكشافة  شاركت 
أكثر  كما ساهم  الجمهورية  التي جابت مختلف واليات  البيئية 
من 8000 كشاف عرب مختلف الجهات يف استقبال القافلة البيئية 
بحضور  مختلفة  بيئية  وأنشطة  تنشيطية  ورشات  وتنظيم 

السادة الواليات واملندوبني الجهويني لوزارة البيئة.
املواطنني  كافة  قبل  الفعالة من  املشاركة  كان  القافلة  الهدف من 
واملجتمع املدني يف االحتفال باليوم العاملي للبيئة واليوم الوطني 
واألحياء،  املدن  تنشيط  على  والعمل  بالبيئة  والعناية  للنظافة 
لكافة  املتميزة  املشاركة  بفضل  ناجحة  البيئية  القافلة  وكانت 

الهياكل الكشفية.

استقبال مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
لشؤون الشباب

4 جويلية 2015

لألمم  العام  األمني  مبعوث  العام  القائد  استقبل  تونس  إىل  زيارته  بداية  يف 
املتحدة لشؤون الشباب وذلك بالنادي املركزي، حيث أشرف على لقاء بالشباب 
ويعترب  الكشفية  بالحركة  وأشاد  والتطرف  العنف  الكشفي حول سبل مقاومة 

نفسه أحد أبناءها.
وأبرز مبعوث األمني العام أهمية الحركة الكشفية يف االهتمام بشؤون الشباب 

واإلحاطة به ووقايته من مختلف مظاهر التطرف واالنحراف.

األنشطة املميزة :
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األنشطة املميزة :
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الجامبوري الوطني الثالث
أوت 2015

بعد 31 سنة احتضن املركز الكشفي للتدريب والتخييم من 8 إىل 
فتحي  القائد  بقيادة  الثالث  الوطني  الجامبوري   2015 أوت   18
مختلف  من  مشارك   1400 من  يقارب  ما  وبمشاركة  السدراوي 
الجهات. أشرف على حفل االفتتاح السيد الحبيب الصيد رئيس 
التي  واملكانة  الكشفية  باملنظمة  نوه  الذي  التونسية  الحكومة 

تحتلها ضمن املجتمع املدني.
الجامبوري تضمن العديد من األنشطة الرتبوية الهادفة واملميزة 
الجامبوري  شهد  كما  املشاركني،  كافة  استحسان  القت  والتي 
زيارة العديد من الوزراء واملسؤولني لالطالع على ظروف اإلقامة 

ولتدعيم مثل هذه األنشطة املميزة.

الحفل السنوي
سبتمرب 2015

التونسية  للكشافة  السنوي  الحفل  على  العام  القائد  أشرف 
بمشاركة أكثر من 500 قائدة وقائدا وبحضور وزراء الرتبية والبيئة 
التونسية  الكشافة  أنشطة  إلبراز  فرصة  الحفل  وكان  والشباب، 
وتكريم بعض األفواج وتوسيم بعض القيادات بوسام االستحقاق 
الكشفي، كما تم إمضاء اتفاقية شراكة مع وزارتي البيئة والرتبية 
يتم بموجبها إنشاء 400 حديقة بيئية بعدد من املدارس واملعاهد، 
والرياضة قصد  الشباب  وزارة  اتفاقية شراكة مع  كما تم امضاء 

املساهمة يف تأطري الشباب.

املخيم الكشفي العاملي باليابان
جويلية - أوت 2015

77 كشافا ومرشدة   بوفد يرتكب من  التونسية  الكشافة  شاركت 
ضمن فعاليات املخيم الكشفي العاملي 23 باليابان الذي ضم أكثر 
من 32000 كشاف من 150 دولة. هذا املخيم هو فرصة لتعزيز 
الصداقة والسالم بني كشايف العالم ولتعزيز الصداقات ونشر قيم 

السالم وتبادل الثقافات والخربات يف كافة املجاالت.
وتضمن الربنامج العام جملة من األنشطة منها  قرية التطوير 
القضايا  معالجة  كيفية  يف  الخربة  للكشافة  توفر  التي  العاملية 
هذه  مع  للتعامل  املتحدة  األمم  دور  على  والتعرف  العاملية 
الثقافات  لتبادل  فرصة  تعد  التي  الثقافية  والقرية  القضايا، 
والتعرف على تقاليد وعادات الشعوب .وقد ساهم الوفد التونسي 
واملساهمة يف دعم  ارسال صورة مميزة عن تونس وشبابها  يف 

السياحة التونسية.

املخيم الكشفي العربي باألردن
أوت - سبتمرب 2015

مثل الكشافة التونسية يف املخيم الكشفي العربي وفدا يضم 8 
مشاركني بقيادة القائد محي الدين البكوش. 

الربامج  ومختلف  املخيم  فعاليات  مختلف  يف  الوفد  وشارك 
الرتبوية والثقافية والسياحية، مربزا بالخصوص أنشطة الكشافة 
التونسية ومقدما فكرة على تونس كوجهة سياحية متميزة، وعن 

رغبة الشباب التونسي يف االحتكاك مع الشباب العربي.



الهدف العام األول : تطوير 
وتنمية املناهج  والربامج 

الكشفية

الربامج الكشفية عنصر أساسي يف تنمية الحركة الكشفية :

الكشفية  الجنسني بإعتماد األساليب  الناشئة والشباب من  التونسية على مساعدة  الربامج للكشافة  ترتكز سياسة 
التي تمكنهم من تحقيق أقصى قدراتهم عرب مشروع تربوي يعترب الرابط املتني بني القيادات والكشافني وبني الحركة 
الكشفية واملجتمع من خالل مشروع يرتبط باملجتمع بالتدرب عن العيش املشرتك وتوفري فرص اإلنتماء للمجموعة 
الصغرى ومشروع يرتبط بالفرد لتحقيق ذاته معتمدا على مجموعة القيم التي تضمنها الوعد والقانون  ومبادىء 

الحركة الكشفية.
 

وعملـت لجنـة الربامـج علـى تطبيــق الخطـة املرسومة بالتنسيــق مـع األخـوة قـادة األقسـام الفنيـة ومتابعـة تنفيــذ 
مختلـف الربامــج الفنيـة والعمـل علـى توفيــر كــل الظــروف املالئمـة إلنجاحهـا.  

الربامــج الفنيـة لألقســــام :  
امللتقيات   : منهـا  نذكـر  منخرطيهـا  لفائـدة  الفنيـة  والربامـج  األنشطـة  بعديـد  الفنيـة  األقسـام  مختلـف  قامـــت 

اإلقليمية ملختلف األقسام والجامبوري الوطني ملختلف األقسام.
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قسم العصافري
من 5 إىل 7 سنوات

مزيد نشر أسراب 
العصافري يف مختلف

الجهات ودعمهم 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 وتمكني 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 25 سنة

مراجعة الرتاتيب 
التنظيمية ومنهاج 

قسم الجوالة

قسم الرواد
كافة األعمار

قسم الدليالت
من 18 إىل 25 سنة

العمل على دعم 
موارد الجمعية واالشعاع 

العربي والعاملي

استقطاب الدليالت
ومزيد الحرص على 

العشائر

تقديم عام 
لألقسام 

الفنية
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نشاط لجنة الربامج :
عملت لجنة الربامج طيلة األشهر املاضية على تحقيق أهداف الخطة الثالثية بالتعاون مع اإلخوة قادة األقسام الفنية واستجابة لتطلعات 

مختلف الهياكل املحلية والجهوية.

1 - الربنامج الرتبوي :
عقدت مختلف األقسام الفنية اجتماعات لجانها الفنية الستكمال بقية عناصر الربنامج الرتبوي بعد أن تقدمت لجنة الربامج بوثيقة عمل 
لكل األقسام الفنية والتي تضبط عناصر الربنامج الرتبوي ودور اللجان الفنية يف مواصلة تنفيذ املشروع حيث سجلنا بكل ارتياح حرص 

قادة األقسام وأعضائهم على استكمال بقية عناصر املشروع وهو ما تجسم من خالل البيانات التالية:
• قسم الزهرات : عقد اجتماعني للجنة الفنية.
• قسم األشبال : عقد اجتماعني للجنة الفنية.

• قسم املرشدات : عقد لجنة فنية.
• قسم الكشافة : عقد ثالث اجتماعات للجنة الفنية.

• قسم الدليالت : عقد لجنة فنية.
• قسم الجوالة : عقد اجتماعني للجنة الفنية.

واملؤمل أن تفرغ لجنة الربامج من إعداد الوثيقة النهائية للربامج قبل موفى السنة الكشفية الحالية.

2 - االجتماعات :
تعقد لجنة الربامج اجتماعاتها دوريا مرة كل أسبوعني بالتناوب مع لجنة التدريب ويتم خاللها استعراض أنشطة األقسام الفنية والعمل 
على توفري كل الظروف املالئمة إلنجاحها بالتعاون مع إدارة الجمعية وهو ما ساهم يف تطبيق الخطط السنوية ملختلف األقسام الفنية 

بالعمل على تذليل كل الصعوبات وتوفري املناخ املالئم إلنجاح األنشطة وقد تم خالل االجتماعات تدارس النقاط التالية :
• الربامج السنوية لألقسام.

• عقد اجتماعات اللجان الفنية.
• مشروع الربنامج الرتبوي.

• اإلعداد للجامبوري الوطني الثالث.
• الزي الكشفي.

• اجتماعات الدوريات الوطنية.

3 - التنسيق بني الربامج والتدريب :
يف إطار مزيد نجاعة النشاط الفني واالستجابة لالحتياجات الحقيقية للقيادات فقد حرصت لجنة الربامج والتدريب باالشرتاك مع قادة 
األقسام على مزيد التنسيق لضبط مختلف الربامج التدريبية املوجهة للقادة من دورة االختصاص وندوات املفوضني وغريها قصد تطوير 
املهارات القيادية وتنمية نشاط مختلف الهياكل القاعدية وهو ما انعكس ايجابيا على الربامج املعدة من قبل الهياكل الجهوية والقاعدية 
وقد سجلنا عدة برامج ومبادرات قيمة نذكر منها نشاط مفوضية جهة سوسة للكشافة وبرنامج »على خطى بادن باول« لفوج الرتبية 
وبرنامج سفراء الشباب لقسمي الجوالة والدليالت وندوات قسمي الزهرات واملرشدات واللقاءات اإلقليمية لألشبال والكشافة والجوالة 

ويوم العصفور وغريها  من الربامج التي كانت محل استحسان القيادات والجهات.

4 - املشاريع املستقبلية :
يبقى مشروع إعداد الربنامج الرتبوي ملختلف األقسام الفنية املشروع الرئيسي الذي تشتغل لجنة الربامج بالتعاون مع األقسام الفنية على 
تنفيذه قبل موفى السنة القادمة والدعوة موجهة لكافة القيادات من مختلف األقسام الفنية والخرباء وغريها للمساهمة يف إعداد املشروع.



نشاط األقسام الفنية :
نظمت كافة األقسام الفنية برامج تربوية هادفة طبقا للخطة السنوية، وهي كالتالي :

1 - نشاط قسم العصافري : استهل قسم العصافري نشاطه للموسم الكشفي 2014-2015 بحلم وهوأنتشارأسراب العصافريبكامل ربوع 
قادةالجـهات  مع  بالتنسيق  ودعمهم  وتأهيلهم  بتوفرياملفوضني  تنميةالقسم  إىل  تهدف  خطة  وضع  تم  الحلم  هذا  ولتحقيق  الوطن. 
واستقطاب منشطي رياض األطفال ومعــــلمي األقسام التحضريية ومنشطي نوادي األطفال وبعث أسراب جـديدة باألفواج والعمل على 

تنـــمية كفاءات قادةاألسراب ومهاراتــهم وتوفريآلـيــات للمتابعةوالدعم والتحفيز.

اإلشراف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
املفوضية ترسخ القيم الرتبوية 

للمرحلة 
28 بنزرت 26 أفريل 

2015
ملتقى أسراب العصافري 

ملفوضية العصافري
1

قائدة السرب ترسخ القيم الرتبوية 
للمرحلة 

24 املسرح 
البلدي

باب بحر
بصفاقس

25 و 26 
أفريل 
2015

املهرجان الكشفي  لسرب 
البالبل العصافري بفوج االمام 

اللخمي بجهة صفاقس

2

القيادة العامة املساهمة يف وضع 
الخطة االسرتاتيجية

الحمامات 1 و 2 و 3 
ماي 2015

املشاركة يف االسرتاتيجية 3

املفوضية ترسخ القيم الرتبوية 
للمرحلة 

28 دار الثقافة 
ابن الرشيق

9 ماي 
2015

كرنفال » أنا عصيفر جيتكم 
»ملفوضية العصافري بتونس

4

2 - نشاط قسم الزّهرات : 

بالعمل  الرّقيّ  الباقات ومزيد  الباقة« : هو برنامج يمتدّ على ثالث سنوات ويهدف لدعم إستقالليّة  الحياة داخل  - برنامج »جودة 
اإلرشادي من خالل مجموعة من األنشطة اإلقليمية و الوطنيّة. وأصدر القسم يف أواخر شهر مارس الدليل الثاني لربنامج »جودة الحياة 
داخل الباقة« لوضع الندوات يف إطارها و تفصيل برنامجها حتّى نضمن تحصّل كل املشاركات على ذات التدريب مع تطويع املحتوى 
السدرية وسوسة ومدنني.  وبرج  ببنزرت  اقليمية  ندوات   4  ،2015 و ماي  أفريل  انتظمت خالل شهري  كما  األقاليم.  احتياجات  حسب 
تمحورت هذه السنة حول مقومات النجاح، الثقة بالنفس، القيادة، االستقاللية املالية للباقة، الريادة للزهرات. وانتفعت بهذا الربنامج 

130 قائدة و قد قام القسم بزيارة 3 من 4 لقاءات.
 

- برنامج »حرة ألكون أنا« : برنامج عاملي يعّلم الزّهرات أن الثقة بالجسم واحرتام الذات تتأتّى من :
• قبولهنّ و تقديرهن ألجسادهنّ على شاكلتها.

• الوقوف يف وجه الضغوط االجتماعية التي تفرض معايري جمال قاسية وغري واقعية.
• دعم اآلخرين لتقوية ثقتهم بأجسامهم.
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شاركت يف أنشطة الربنامج إىل اآلن ما يقارب الـ1000 زهرة من 10 جهات و تحصّلن على شارة الربنامج. وتتواصل األنشطة خالل 
 Scouts Tunisiens Start a : املوسم القادم. و قد تم نشر انشطة الكشافة التونسية على املوقع الرسمي للربنامج  تحت عنوان

Body Confidence Revolution
http://www.free-being-me.com/scouts-tunisiens-start-a-body-confidence-revolution

- برنامج »جولة املكتبة الحية« : تواصلت أنشطة هذا الربنامج بمحطاته الـ4 و الهادف إىل مساعدة 16 وحدة من باقات الزهرات وفرق 
املرشدات على لعب دورها الرّيادي يف مجتمعاتها املحليّة من خالل إقامة مشاريع تنمية محلية لتحسيس األطفال بمدى أهمية املطالعة 
يف تطوير القدرات الذاتية ويف مختلف املجاالت. وشاركت يف أنشطة الربنامج إىل اآلن 150 زهرة وحوالي الـ500 طفال من غري الكشافني.

الكشفية  للحركة  االسرتاتجية  األولويات  تحديد  يف  جهات،   8 عن  لة  ممثِّ الزهرات،  قائدات  من  قائدة   11 شاركت   :  »2025 »رؤية   -
واإلرشادية بتونس ويف رسم رؤية العشرية القادمة للكشافة التونسية وذلك خالل الندوة الوطنية لالسرتاتجية أيّام 1 و2 و3 ماي 2015 

بالحمامات.

- الجامبوري الوطني الّثالث »طريق املغامرة«، املخيم الفرعي للزّهرات : شاركت من 8 إىل 17 أوت  100 زهرة يف الحدث الكشفي لهذا 
املوسم. قامت قيادة الجامبوري الفرعي للزهرات بإعداد وإسناد الباقات للمشاركة الفعالة يف كافة محطات الربنامج العام للجامبوري 
كقرية التنمية و قصة تونس..حكاية مع التاريخ.. واليوم األوملبي » املاراطون« والكرنفال الكشفي و رواق التحدي و ذلك من خالل ورشات 

إلعداد األقنعة و التنكرات وورشات صناعات تقليدية وطبخ مأكوالت شعبية ومسرح وازياء تقليدية  وعروض ثقافية....
باإلضافة إىل هذه الورشات تضمّن برنامج الجامبوري الفرعي للزهرات حصص ريادة للزهرات وبرنامجا من عدّة محطات حول املناصرة 
للقضايا البيئية، مجموعة أنشطة من برنامج »حرة ألكون أنا«،  وأنشطة تهدف إىل صقل املواهب لدى الزهرات من خالل إعداد وتقديم 

عروض فنية فردية وجماعية.

3 - نشاط قسـم األشبـال : 

- إجتمـاع الدوريـة املركزيـــة : 
والنصـف مسـاء  السادسـة  الساعـة  مـن  بدايـة  املركـزي  بالنـادي  يـوم جمعـة  كـل  إجتماعاتهـا  للقسـم عقد  املركزيـة  الدوريــة  واصلت 
تمحـورت مواضيعهـا حـول نشـاط املفوضيـات واملندوبيـات، متابعة تقدّم أشغال الّلجان الفرعية للقسـم، متابعـة تنفيـذ الخطـة السنويـة، 

إعداد امللتقى الوطني لقيادات قسم األشبال واملخيم الفرعي لقسم األشبال بالجامبوري الوطني الثالث وغريهـا من املواضيـع األخــرى .

- الزيــارات : 
نظرا ألهميتها وإيمانا بأهمية العمل والنشاط الذي تقوم به الوحدات واملفوضيات قام القسم بعديد الزيارات امليدانية والفنية لجميع 
األنشطة اإلقليمية والجهوية وذلك من طرف مختلف أعضاء الدورية الوطنية وبقيادة قائد القسم، إضافة إىل زيارة األنشطة واملخيمات 

الصيفية بمختلف الجهات وخاصة نابل وسوسة. 
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- اإلعالم واالتصال : 
تابعت لجنة اإلعالم واالتصال بالقسم عملها وذلك بتغطية جميع أنشطة القسم ومن أهمها 
إىل  إضافة  الثالث،  الوطني  بالجامبوري  للقسم  الفرعي  واملخيم  االشبال  لقادة  الوطني  امللتقى 
تحيني دوري لصفحة القسم بالفايسبوك. مع ذلك تعرضت اللجنة إىل مجموعة من الصعوبات 
الوطنية  اللجنة  مع  اللجنة  يف  البارزة  العناصر  من  عديد  لاللتزامات  نظرا  وذلك  عملها  خالل 

لإلعالم واالتصال ولجنة اإلعالم واالتصال بالجامبوري الوطني الثالث.   

- امللتقى الوطني لقيادات األشبال :
سعيا منّا لتطوير مهارات وقدرات القيادات تم خالل امللتقى الوطني لقيادات األشبال ماي 2015 ، 
الذي سجل مشاركة 68 قائدا، الرتكيز على املشروع الرتبوي للفرقة : فكرة املشروع وطرق التمويل 
كما تم عرض  االجتماعي  التواصل  مواقع  كيفية توظيف  و  العالقات  ربط  و  التواصل  فنيات  و 

مجموعة من قصص مشاريع تربوية ناجحة.

- املخيم الفرعي لألشبال بالجامبوري الوطني :
األشبال  الفرعي لقسم  املخيم  انتظم  التونسية،  للكشافة  الثالث  الوطني  الجامبوري  يف نطاق 
بمشاركة 196 شبال بمرافقة 31 قائدا وبإشراف 7 قادة. تمحور الربنامج الفني للمخيم الفرعي 

لألشبال حول تعزيز قدرات األشبال من خالل ثالثة محاور :
1 – أعمال الريادة من خالل تركيز فضاء ترفيهي باستعمال الحطب.

2 – مشروع الجامبوري الفرعي واملتمثل يف ندوة حول التعليم يف تونس.
3 – تنمية قدرات األشبال من خالل شارات الهوايات ) أكثر من 10 شارات هواية(

كما تم تنظيم عديد السهرات يف نفس اإلطار كسهرة مطبخ األشبال ، Cubs got Talent ، سهرة التنكر وغريها من السهرات ، إضافة 
إىل مساعدة األشبال على الظهور بشكل مميز خالل الفقرات التي أمّنتها لجنة الربامج بالجامبوري الوطني كالكرنفال الكشفي و املراطون 

وتونس حقبة من التاريخ ورواق التحدي و غريها من الربامج املشوقة.

4 - نشاط قسم املرشدات : 

بالجهات ذات  املرشدات  بالعمل على تنمية عضوية   2016 2013 إىل غاية  أي من  التالية  الثالث  املواسم  املرشدات خالل  يهتم قسم 
األولوية والتدريب الخصوصي للقائدات واملرشدات بمختلف املهام, مع تمكينهن من اليات العمل الفني للوحدات حيث تمثل األنشطة 
التي تم تخطيطها وتنفيذها خالل املوسم الكشفي املنقضي 2014-2013 من الخطوات التنفيذية لبلوغ أهداف القسم يف هذه الثالثية. 

كما يعمل القسم على تطوير وتعصري االعالم و وسائل االتصال و اليات  التوثيق والتأكيد على املتابعة والدعم والتحفيز.
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اإلشراف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
القسم 

واملندوبات
- تكوين وتمكني املرشدة 

من اليات عمل فنية 
جديدة.

- التكوين الكشفي 
الرتبوي اضافة اىل تنمية 

الحس  االبداعي فيهن.
- دعم وتنمية عضوية 

املرشدات بالجهات.
- التدريب الخصوصي 

للمرشدات.
- التأكيد على املتابعة 

والتحفيز. 

259 - فوج بني 
خيار 
- دار 

الشباب 
بالقريوان
- مركز 
التخييم 
طينة 

صفاقس
- املنتزه 
الحضري 
باملطوية 
قابس 

18 و 19 
افريل 
2015

اللقاءات االقليمية االربعة 
للعميدات واملساعدات تحت 

شعار »لنبدع«

1

القيادة العامة املشاركة واملساهمة 
يف بناء اسرتاتيجية 
منظمتنا والحركة 

الكشفية واإلرشادية 
للعشر سنوات القادمة

ثلة من قائدات 
القسم

الحمامات 1 و 2 و 3 
ماي 2015

رؤية 2025 2

لجنة الربنامج 
الرتبوي بالقسم

الدعم والتحفيز الرتبوي 
للمرشدات والقيادات 

لتنمية العضوية والحس 
االبداعي فيهن وتنشيط 

الجهات

كافة الوحدات 
واملفوضيات

جميع 
الجهات

شهرية مسابقات تحفيزية
»لنبدع«

3

القسم  االلتزام بالواجب البيئي 
واالجتماعي تجاه 

مجتمعنا

 املرشدات
والقائدات

جميع 
الجهات

5 جوان 
2015

يوم البيئة العاملي 4

القسم العمل على االستعداد 
الجيد للمشاركة يف هذا 

الحدث املهم وتمثيل 
تونس احسن وأفضل 

تمثيل

املرشدات سانية 
الباي 
قابس

 يومي 6
 و7جوان
2015

املخيم التحضريي للبعثة 
التونسية يف الجمبوري العاملي 

23 باليابان

5

القسم مزيد التواصل عن 
قرب مع املرشدات 

والقيادات بمختلف انحاء 
الجمهورية واملتابعة 

والتحفيز والدعم الفني 
لهن

 كافة املرشدات
والقائدات

جميع 
الجهات

  حسب
 أنشطة
 الوحدات

واملفوضيات

الزيارات الفنية 6

القيادة العامة خوض تجربة الجامبوري 
الوطني واكتشافه ألول 
مرة بعد انعدامه سنني 

طويلة

6 وحدات : 70 
مرشدة و15 

قائدة

 برج
السدرية

   من 8اىل
 17 اوت
2015

الجمبوري الوطني الثالث 7
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لجنة االعالم   
واالتصال 
بالقسم

تندرج ضمن الهدف 
االجرائي للقسم وهو 
» العمل على تعصري 

وتطوير اإلعالم واالتصال 
والتوثيق«

جوان 
2015

العدد الثاني من النشرة 
االلكرتونية للقسم » رؤى 

املرشدة » تجمع اهم وابرز 
انشطة القسم والوحدات 

واملفوضيات واملندوبيات وغريها

8

5 - نشاط قسم الكشافة : 

يعتمد قسم الكشافة يف خطته الثالثية 2016-2013 على دعم أداء الفرقة الكشفية من خالل :  دعم دور مندوب القسم,  دعم دور 
مفوض القسم و دعم أداء قائد الفرقة الكشفية ملرحلتي الكشاف و الكشاف املتقدم معتمدا بذلك على مقاربة املشروع التي تفسح املجال 
للمبادرات و االنشطة املبتكرة يف شكل و مضمون متجددين. و توجهت جل االنشطة يف الفرتة السابقة من هذا املوسم اىل عمق الفرقة 
الكشفية سواء عن طريق اللقاءات امليدانية او االصدارات الفنية. كما انطلق خرباء القسم يف مراجعة املنهاج الرتبوي واآلليات واملدعمات 

الرتبوية من خالل عدة لقاءات فنية متعددة. 

اإلشراف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
القيادات الوطنية 

للقسم
تنمية قدرات الكشافني 

يف مختلف املجاالت  
 26 فرقة 
كشفية 

الثالثي  
الرابع

وسام متميزون 1

املفوضون دعم اإلشعاع الكشفي من 
خالل االحتفال بيوم 

الكشاف على املستوى 
الوطني باعداد انشطة 

مفتوحة للكشافني 
وغريهم خارج النوادي.

24 مفوضية جوان 
2015

 اليوم الوطني للكشاف : نوافذ
2015  

2

القيادات الوطنية 
للقسم

يواصل القسم انتهاج 
كشفية القرب من خالل 

مواكبة القيادات الوطنية 
الغلب انشطة املفوضيات 

ملتابعة كل انشطة 
القواعد و تقديم الدعم 

الفني لها.

الثالثي 
الرابع

كشفية القرب  3

 قيادة الجمبوري
 وقادة الفيالق

 والفرق

ممارسة الكشفية ضمن 
تظاهرات وتجمعات 

وطنية كربى

 برج
السدرية

أوت 2015 الجمبوري الوطني  4
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قيادة القسم روح الوحدة هو شعار 
الجمبوري العاملي

72 مشاركا من 
قسمي الكشافة 

واملرشدات 

اليابان أوت 2015 الجمبوري العاملي باليابان 2015 5

6 - نشاط قسم الديالت : 

واصل قسم الدليالت تطبيق الخطة السنوية والعمل على تطوير القسم من خالل تطوير الربامج واملناهج وتنمية العضوية وتأهيل 
ودعم القائدات وإنماء اإلتصال واإلعالم والعالقات العامة وتعصري اإلدارة. 

اإلشراف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة مشروع 
سفراء شباب

تاطري الدليالت 
وتمكنينهن من املعلومات 
واملهارات الضرورية حتى 

يصبحن قادرات على 
احداث التغيري االيجابي 

يف محيطهن

60 املنستري 04 و 05 
افريل 
 2015

الدورة االقليمية لجهات الوسط 1

قيادة مشروع 
سفراء شباب

تاطري الدليالت 
وتمكنينهن من املعلومات 
واملهارات الضرورية حتى 

يصبحن قادرات على 
احداث التغيري االيجابي 

يف محيطهن

60 برج 
السدرية

11 و 12 
افريل 
 2015

الدورة االقليمية لجهات الشمال 2

قيادة مشروع 
سفراء شباب

تاطري الدليالت 
وتمكنينهن من املعلومات 
واملهارات الضرورية حتى 

يصبحن قادرات على 
احداث التغيري االيجابي 

يف محيطهن

60 قابس 18 و 19 
افريل 
 2015

الدورة االقليمية لجهات الجنوب 3
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قائدة القسم   تقييم مرحلي ملشروع 
سفراء الشباب و املهارات 

الضرورية للحملة

4 النادي 
املركزي

30 افريل 
 2015

اجتماع مع ممثلة املكتب 
العاملي

4

قيادة القسم 88 عني 
بوسعدية 

سليانة

 3 – 2 – 1
ماي 2015

امللتقى االقليمي دروب الشمال 5

قيادة الجامبوري تقييم مرحلي ملشروع 
سفراء الشباب و املهارات 

الضرورية للحملة

15 برج 
السدرية 
+ النادي 
املركزي

ماي 
و جوان 
2015

اجتماعات لالعداد للجامبوري 
الوطني

6

مدير املشروع 15 البقالطة 31 جويلية 
+ 01 و 02 
اوت 2015 

تقييم مرحلي ملشروع سفراء 
شباب

7

قيادة الجامبوري 25 برج 
السدرية

أوت 2015  الجامبوري الوطني 8

7 - نشاط قسم الجوالة : 

القادة بالقسم إىل تحقيق  العالية، حيث يسعى كّل  واصل قسم الجوالة تنفيذ خطته السنوية يف جوّ من االنسجام والروح الكشفية 
األهداف الكربى والتي تتلخص أساسا يف تجديد صورة القسم وبرامجه وإعادته ملكانته الحقيقية داخل الجمعية كقسم قاطرة، يقود 

مسرية الكشافة التونسية نحو التميّز والنجاح.

و يف ما يلي تفصيل ألهم أنشطة القسم يف الفرتة املرتاوحة بني شهري أفريل و ماي 2015 :

- اللقاء الوطني السادس للعشائر الطالبية :
انتظم هذا اللقاء كالعادة باإلشرتاك مع قسم الدليالت، و ذلك أيام 24 و 25 و 26 أفريل 2015 بدوز تحت شعار »يف رحاب الكشفية«، 
شارك فيه حوالي 90 جواال ودليلة من مختلف الكليات واملعاهد الجامعية أطرهم حوالي 15 قائدا وقائدة من القسمني ، وقد كان اللقاء 

فرصة لتبادل التجارب والخربات بني العشائر وتلقي زاد كشفي يتالءم مع خصوصية نشاط هذه العشائر. 

- امللتقى اإلقليمي »دروب الشمال«:
نظم مندوبو الجوالة و الدليالت بالشمال لقاًء إقليميا للجوالة والدليالت بمركز التخييم بعني بوسعيدية حيث ضم اللقاء حوالي 47 جواال 
ودليلة من مختلف عشائر الشمال وقد كان فرصة ملمارسة حياة الخالء يف أبهى تجلياتها وتكوين عالقات صداقة جديدة واكتشاف املخزون 

الجمالي والطبيعي ملنطقة الشمال الغربي.
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- املخيم الفرعي للجوالة يف الجامبوري الوطني :
شارك يف الجامبوري الوطني الثالث 14 عشرية يمثلون املندوبيات الخمسة، بعدد جوالني فاق 150.

و قد تميّز مخيم الجوالة برتكيزه على حياة الخالء و ذاتية العشائر و ممارسة الكشفية البسيطة يف أجمل صورها، حيث استمتع الجوالون 
قيادة  من  االستحسان  كّل  الجوالة  وقد القى مخيم  والتحدي.  املغامرة  ألعاب  و  املتنوعة  املسابقات  على  باألساس  ترّكز  ثريّ  بربنامج 

الجامبوري و من مختلف القادة الذين شرفوه بالزيارة.

- نادي مبادرون :
يف إطار مزيد ترسيخ فكرة النادي كفضاء يضمّ العشائر املتميّزة، وتدعيم مبدأ »كشفية القرب«، أدّى ثّلة من قيادات القسم زيارات 
، هذا وقد تم  برامجها ومشاريعها  العشائر ومختلف  القادة على نشاط  النادي، تعرف خاللها  إىل  إنضمام  املتقدمة بمطالب  للعشائر 
االطالع على ادارياتها وبرامجها الشهرية للموسم الحالي كما كانت فرصة للحديث حول الجمبوري الوطني الثالث وحثهم على املشاركة 

ولالجابة على مختلف استفسارات الجوالني ومشاغلهم.
- املشاركة يف الندوة الوطنية لالسرتاتيجية »رؤية 2025«:

شارك عدد من قيادات القسم وخربائه يف الندوة الوطنية لالسرتاتيجية »رؤية 2025« التي انتظمت بمدينة الحمامات أيام 1 و 2 و 3  
ماي 2015. وقد كانت فرصة هامة للمشاركة يف رسم مالمح مستقبل الجمعية وخياراتها الكربى.

جدول إحصائي للمستفيدين من أنشطة القسم للموسم الكشفي املنقضي :

النشاط عدد املستفيدين
مشروع سفراء الشباب 415 كشاف + 16000شابا من غري الكشافني

»اللقاءات اإلقليمية للجوالة »دروب 229
اللقاء الوطني السادس للطلبة 90

الجامبوري الوطني الثالث 152
مختلف األنشطة الجهوية 340

إجمالي املستهدفني: 1226 من داخل صفوف الحركة و قرابة 16000 من خارجها.
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7 - نشاط قسم الرواد واألحباء : 

يواصل قسم الرواد واألحباء إنجاز برنامجه السنوي الذي اشتمل على األنشطة التالية:

اإلشراف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم وضع الربامج ومتابعة 

إنجازها
11 النادي 

املركزي
أسبوعية اجتماعات قيادة القسم

قيادة الرابطة 
املركزية

وضع الربامج ومتابعة 
إنجازها

6  النادي
املركزي

أسبوعية اجتماعات قيادة الرابطة 
املركزية

لجنة املتحف متابعة تقدم املشروع 10  النادي
املركزي

شهرية املتحف الكشفي

قيادة القسم إصدار العدد 57  جوان 
2015

مجلة »دائما مستعد«

قيادة القسم تضمن برنامج اللقاء 
زيارة العديد من املعالم 

واملناطق السياحية 
واألثرية وتنظيم ندوة 
حول تاريخ حركة الرواد 

وواقعها وإهداء كتب 
مطالعة إىل مكتبة 

املدرسة االعدادية ببني 
مطري...

93 تونس 
وأوتيك 
وبنزرت 
وإشكل  
وطربقة 
وعني 

دراهم وبال 
ريجيا

من 14 إىل 
21 ماي 

2015

لقاء الصداقة الثالث

قيادة القسم املصادقة على النظام 
األساسي لإلتحاد وتركيز 

لجنته التنفيذية األوىل 
برئاسة القائد محمد 

الجراية 

11 تونس 22ماي 
2015

املؤتمر التأسيسي لإلتحاد 
املغاربي لرواد الكشافة 

واملرشدات

قيادة القسم إعداد املؤتمر الثامن 
لإلتحاد العربي لرواد 

الكشافة واملرشدات 
بالكويت مارس 2016

10 تونس 23ماي 
 2015

اجتماع اللجنة التنفيذية 
لإلتحاد العربي

قيادة القسم املشاركة يف لجنة  إعداد 
التظاهرة 

برج 
السدرية

من 8 إىل 
17 أوت 

2015

الجامبوري الوطني الثالث

 قيادة الرابطة
املركزية

زيارات ملعالم استشفائية 
وسياحية 

40  حمام
بورقيبة

6و7و8 
أفريل 
2015

رحلة إىل حمام بورقيبة وطربقة 
وعني دراهم

 قيادة القسم
 وقيادة الرابطة

املركزية

تكريم عدد من أوائل 
الرواد من الرابطة 
املركزية والرابطة 
الجهوية بصفاقس

50 النادي 
املركزي

31ماي 
2015

حفل تكريم »أوائل الرواد«
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 قيادة الرابطة
املركزية

توزيع مائة طرد من 
املساعدات الغذائية 

واملنزلية

100  النادي
املركزي

10جوان 
2015

»قفة رمضان«

 قيادة الرابطة
املركزية

توزيع محفظات وأدوات 
مدرسية

102  النادي
املركزي

6 سبتمرب 
2015

اإلعانات املدرسية

- الهدف الخصوصي :
مراجعة مناهج األقسام الفنية بتشكيل لجنة خاصة بالربنامج والقيام باستشارة وطنية ثم 
وضع اإلطار الرمزي ونظام التدرج مع تحيني كتب شارات الهواية ووضع أدلة لقادة الوحدات.

يف إطار مراجعة مناهج األقسام الفنية ضمن رؤية موحدة تشرف عليها لجنة الربامج قامت مختلف األقسام الفنية باجتماعات فنية شارك 
فيها خرباء يف مجال املناهج والربامج وكانت اإلجتماعات على النحو التالي :

1 - قسم األشبال : 
تابعت اللجنة الفنية للقسم عملها الدؤوب إلعداد الربنامج الرتبوي للقسم ، حيث اجتمعت اللجنة يف مناسبتني األوىل خالل امللتقى 
الوطني لقيادات األشبال والثاني بجهة صفاقس خالل شهر جوان 2015، كما تمّ تنظيم اجتماعات فرعية للجنة بكل من سوسة وصفاقس 
التنمية الشخصية. كما تم أيضا االنتهاء من إعداد  وقفصة وتونس ، تم خاللها االنتهاء من إعداد األهداف اإلجرائية لجميع مجاالت 

املتطلبات الخاصة بمجالي البدني واالجتماعي.

2 - قسم الزهرات : 
واصل القسم عمله لتطوير الربنامج الرتبوي للمرحلة. فقد اجتمعت اللجان  الفنية الفرعية املنبثقة عن الورشة الرتبوية جانفي 2015 
بصفة دورية على امتداد 4 أشهر حيث انكبت كل منها على إعداد متطلبات مجالني من مجاالت التنمية الشخصية. وقد توجت اجتماعات 
اللجان الفرعية باجتماع للجنة الفنية الوطنية املشرتكة يوم 14 جوان بدار الكشاف صفاقس. مستوى التقدم إىل نهاية املوسم الكشفي 

2015/2014 : وُضِعت األهداف االجرائية لكل مجاالت التنمية الشخصية و أنهت اللجنة متطلبات مجالني منها.

3 - قسم الكشافة : 
الفرقة  لقائد  الرتبوي  الدليل  العمل على  ملواصلة  بالقريوان  الدوري  اجتماعها  الكشفية  الفرقة  لقائد  الرتبوي  الدليل  إعداد  لجنة  عقدت 

الكشفية و مراجعة املنهاج الرتبوي واآلليات واملدعمات الرتبوية.
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4 - قسم الجوالة : 
إلتأم إجتماع اللجنة الفنية للقسم يومي 1 و 2 اوت 2015 بالقرية السياحية الكشفية بالبقالطة و ذلك للنظر يف عدة نقاط تهم القسم، 
أهمّها مواصلة مراجعة تراتيب و تنظيمات القسم واملنهاج الرتبوي. كما تم االتفاق على رؤساء الوفود للملتقيات اإلقليمية والدولية 
القادمة )الجوالة العرب باملغرب 2016 واللقاء العاملي للجوالة والدليالت بإيزلندا 2017(، كما تم عرض تقرير حول نشاط القسم ومشروع 
سفراء الشباب. وخالل االجتماع تم تكريم القائد عبد املنعم الدائمي عضو الدورية املركزية للقسم تقديرا ملجهوداته املتواصلة منذ سنوات 

إلنجاح مسرية القسم وإعالء رايته.

الهدف الخصوصي :
مراجعة برامج الجوالة والدليالت لدعم أنشطة حياة الخالء واإلستكشاف وخدمة املجتمع 

واملواطنة والتطوع والشراكة وبرامج الريادة والتخصص وبعث املشاريع.

ويف نطاق مشروع سفراء الشباب، تم يف هذه املرحلة استكمال بقية مراحل املشروع، من دورات تكوينية وحمالت ميدانية، وقد نجح 
واإلقليمية  الدولية  املستويات،  التقدير على جميع  و  اإلحرتام  له  القسم و جلب  إدخال حركية جديدة على مختلف هياكل  املشروع يف 

والوطنية.
وقد عقدت قيادة املشروع اجتماعا تقييميا بالقرية السياحية بالبقالطة، وقفت فيه على كل النقاط اإليجابية والسلبية، واتفق الجميع 

على مواصلة هذا العمل يف السنة القادمة برؤية واهداف أخرى وطريقة عمل متجددة.

- الهدف الخصوصي : 
القيام بسرب لآلراء بصفة دورية ومباشرة خالل األنشطة الكشفية املنظمة جهويا وإقليميا 

ووطنيا.

1 - متابعة األنشطة : 
حرصت لجنة الربنامج الرتبوي والطرق الرتبوية علـى متابعة مختلف األنشطـة الفنية وتسهيـل عمليـة تنفيذهـا وتفاعل كافة قـادة 

األقسـام مع اللجنة.

2 - النشـاط الصيفـي : 
اعتبارا ملا يمنحه النشاط الصيفي من فرص للتعود على حياء الخالء وتحقيق ما تصبو إليه الرسالة الكشفية من قيم التحابب واإلخاء 
مدى  لقياس  األساسية  واملؤشرات  العناصر  أحد  يمثل  أنه  وحيث  واملجموعة.  الفرد  مواهب  وصقل  النفس  على  واالعتماد  واالنضباط 
التطور الفني للوحدات الكشفية وفرصة لتحقيق مختلف املهارات والفنون الكشفية وممارسة املغامرة والعيش داخل املجموعة مما ينمي 
القدرات العقلية واالجتماعية والبدنية والروحية والعاطفية للكشافني. فقد حرصت القيادة العامة على توفري أفضل ظروف العمل لنجاح 
النشاط الصيفي وذلك بتوفري أكرب عدد ممكن من مراكز التخييم بالتنسيق مع الهياكل ذات العالقة وبرمجة عدة أنشطة جهوية ووطنية 
واملشاركة يف امللتقيات العربية والعاملية ودعم برامج التبادل مع الجمعيات الصديقة والشقيقة وهو ما جعلنا نسجل ارتفاعا هاما يف 
عدد املستفيدين من التخييم هذه السنة باملقارنة مع السنة املاضية إضافة إىل التطور الواضح يف عديد الهياكل التي خيمت هذه السنة 
واملتأمل يف الجداول املرافقة للتقرير يالحظ أن الحصيلة تعترب مرضية عموما رغم قلة املراكز الغابية والجبلية التي تعترب املالذ الحقيقي 

للوحدات الكشفية.

- جديد النشاط الصيفي :
يف إطار الحرص على تطوير منظومة النشاط الصيفي التأمت الندوة الوطنية للنشاط الصيفي يومي 7 و8 فيفري 2015 توّجت بإعداد 
مشروع تم توجيهه إىل األخوة قادة الجهات قصد عرضه على اللجان الجهوية قبل موفى شهر أفريل 2015 وتقديم املقرتحات والتوصيات 
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والتنقيحات الالزمة يف الغرض.
هذا وقد تم االنطالق يف العمل باملنظومة الجديدة التي من أهم أهدافها تقريب الخدمات إىل قادة الجهات والوحدات والعودة من جديد 

إىل إقامة املخيمات الصيفية يف املناطق الجبلية والغابية إىل جانب عدة عناصر أخرى حيث بادرنا خالل السنة الحالية بـ:
- التسجيل عن بعد :

من أهم عناصر املنظومة عملية التسجيل عن بعد والتي تتم عن طريق قادة الجهات يف مرحلة أوىل وقد ساهمت هذه الطريقة يف رقمنة 
املعلومات وحسن التعامل مع املعطيات املتاحة وتخزينها حيث تركت هذه العملية انطباعا طيبا لدى كافة الهياكل املحلية والجهوية 
والتي تمكننا من معرفة عدد الهياكل وكل املعطيات حول عملية التسجيل من طرف أي عضو بعد معرفة رمز الدخول ويف هذا اإلطار فإن 
لجنة النشاط الصيفي تتوجه بكل الشكر إىل القائد الطاهر الطرابلسي املكلف باإلدارة الرقمية على وضع قاعدة رقمية للنشاط الصيفي.

-ملف النشاط الصيفي :
لقد أقرت منظومة النشاط الصيفي الجديدة أن تتم دراسة كل امللفات املقدمة من قبل الهياكل من طرف اللجان الجهوية التي عليها أن 
تبدي رأيها بالرفض أو القبول ثم يتم تسجيل املطالب عن بعد من طرف رئيس اللجنة الجهوية وحفظ كل امللفات بمقر الجهة وقد تم 
باملناسبة توجيه مراسلة إىل كافة الجهات حول تركيبة اللجنة الجهوية وطريقة عملها وقد سجلنا تطورا ملحوظا يف عمل الجهات على 
مستوى درس امللفات وأخذ القرار املعلل يف الغرض ويأتي هذا اإلجراء قصد بناء توجهات جديدة تتمثل يف المركزية القرار وتشريك 

املفوضني وقادة التدريب ومساعديهم يف أعمال اللجان الجهوية.

- قاعدة البيانات :
أصبح للنشاط الصيفي منذ السنة الفارطة قاعدة هامة للمعطيات والبيانات تتمثل يف كل اإلحصائيات واألرقام واملعطيات حول مختلف 
الهياكل إىل جانب تخزينها قصد االستئناس بها مستقبال وستعمل اللجنة يف املستقبل القريب على تطوير عملية اإلعالم بالوصول 

بالتسجيل مباشرة عن بعد وفق رمز الجهة لتسهيل عمليات اإلحصاء والتدقيق.
ولإلشارة فإن منظومة النشاط الصيفي تتضمن عدة عناصر سيتم تنفيذها وفق الجدول الزمني الذي تم ضبطه يف الغرض بالتعاون 
مع كافة الهياكل ومنها عملية التأمني التكميلي من قبل الوحدات واألفواج الكشفية كما هم معمول به يف األنشطة املقامة بالخارج وقد 
تم للغرض إصدار منشور إىل كافة الجهات بعد االتفاق مع مؤسسة تأمني وتحديد التكلفة الفردية للمؤمن وهو إجراء احتياطي يحفظ 

للجمعية حقوقها وللكشاف حقوقه باعتبار قيمة التأمني التي كان يتحصل عليها املؤمن على اثر الحوادث.

- دورات النشاط الصيفي :
يعد أن تأكدت اللجنة من عدم رغبة الهياكل يف إقامة مخيماتها الصيفية خالل شهر رمضان املعظم فقد تم تحديد دورات النشاط الصيفي 

كاآلتي:
الدورة األوىل: من 23\07 إىل 03\08\2015

الدورة الثانية: من 04\08 إىل 15\08\2015 
الدورة الثالثة: من 16\08 إىل 27\08\2015

ولإلشارة فقد تم خالل النشاط الصيفي الرتفيع يف مدة الدورات من 10 أيام إىل 12 يوم إىل جانب إقامة بعض الهياكل ملخيماتها خارج 
دورات النشاط الصيفي.

- األنشطة املتميزة :
سجلنا خالل النشاط الصيفي تنوعا كبريا يف الربامج ومبادرات هامة من قبل بعض الهياكل نتمنى دعمها يف املستقبل من أهمها :

1/ الجامبوري الوطني الثالث : مثل الجامبوري الوطني الثالث للكشافة التونسية الحدث الهام خالل النشاط الصيفي الفارط وكان محل 
إشعاع هام بفضل ما تضمنه من برنامج فني يستجيب ألغلبية تطلعات املشاركني واإلحاطة الهامة من قيادة الجامبوري وقيادة املخيمات 
الفرعية والزيارات املتعددة ألعضاء الحكومة حيث أشرف السيد رئيس الحكومة على حفل افتتاح الجامبوري واختتمه السيد وزير الشباب 

والرياضة باإلضافة إىل زيارة وزير املالية ووزير البيئة وغريهم من اإلطارات الوطنية.
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العام واإلشادة به وبما تضمنه  الرأي  الجامبوري مما جعله محل تعاليق  بارزة ملختلف فعاليات  وقد سجلنا باملناسبة تغطية إعالمية 
من فقرات وأنشطة متميزة نذكر منها »تونس..حكاية مع التاريخ« و«الكرنفال الكشفي« و«قرية التنمية« و«رواق التحدي« و«األوملبياد 
الكشفي« وغريها من الفقرات التي شدت الزائرين، وقد بلغ عدد املشاركني 1376 مشاركا بني كشافني وقيادات وهو رقم مشجع جدا حيث 
لم يقع تنظيم جامبوري وطني لكافة األقسام منذ حوالي 31 سنة وهو ما يعترب تحدي كسبناه معا بفضل حرص كافة الجهات والوحدات 

والقيادات الوطنية.
وما يمكن إبرازه أيضا الجو األخوي الذي ساد الجامبوري بني قيادات من مختلف املراحل وهو ما يشجع على مزيد دعم مثل هذه األنشطة 

الوطنية التي تساهم يف تمتني الوحدة واألخوة بني الجميع.
كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إىل قيادة امللتقى وكل اللجان التي سهرت على نجاح الجامبوري وإىل كافة قيادات املخيمات الفرعية 
والوحدات املشاركة وكل الجهات التي شجعتنا وساهمت يف هذا النجاح علما أن قيادة الجامبوري تسهر على استكمال بقية العناصر التي 

تم االتفاق يف شأنها اثر عملية التقييم وستقوم بتقديم تقرير مفصال لهذه التظاهرة الوطنية الهامة.

2/ الجامبوري العاملي باليابان : لقد كانت مشاركة الوفد التونسي يف الجامبوري العاملي باليابان جدّ متميزة وقد تركت انطباعا ممتازا 
لدى كافة الجمعيات املشاركة بفضل حسن االستعداد لهذا الحدث العاملي الهام وما تم توفريه من ظروف جد مالئمة للوفد التونسي وهي 
مناسبة لنتقدم فيها بالشكر إىل قسمي الكشافة واملرشدات على حسن التنظيم حيث بلغ عدد الوفد التونسي 77 مشاركا كانوا مثاال 

لالنضباط واالحرتام وقدموا صورة طيبة عن الكشافة التونسية ورفعوا راية تونس عاليا يف سماء اليابان.

3/ املعسكر العربي باألردن :
رغم تزامن املعسكر العربي مع عديد األنشطة منها الجامبوري الوطني والجامبوري العاملي فقد حرص قسم الكشافة على املشاركة يف 
املعسكر العربي باألردن حيث تركب الوفد التونسي من 4 كشافني و2 قادة وكانت مشاركتهم طيبة حسب ما بلغتنا من تقارير بفضل 
حرص قيادات البعثة على التميز حيث عرف املعرض التونسي إقباال هاما إىل جانب تنوع وثراء مضمون اليوم التونسي فكل الشكر لقيادة 

الوفد على مجهوداتها الجبارة لتمثيل تونس والكشافة التونسية أحسن تمثيل.

4/ األنشطة الخارجية :
وبالتوازي مع ذلك فقد أقامت بعض الهياكل مخيماتها بالخارج منها فوج بوحسينة برتكيا وفوج جان دارك بإيطاليا وفوج أكودة بالجزائر 

وغريها ولم يسجل ما يلفت االنتباه حيث عرفت هذه األنشطة نجاحا هاما بفضل حرص قياداتها.

5/ أبرز املبادرات :
لقد سجلنا خالل النشاط الصيفي الفارط عديد الربامج واملبادرات الهامة منها املخيمات املتنقلة لفرقة عمر املختار فوج بوعصيدة وفرقة 
الكشافة بفوج العالية بصفاقس وفرقة الكشافة ببني خيار التي أقامت مخيما متنقال على متن الدراجات الهوائية بمشاركة 34 كشاف و6 
قادة إىل جانب مواصلة فرقة »خالد بن الوليد« و«عبد اهلل الزواغي« باملكنني ملخيمات التحدي وتنقل عشرية املكنني إىل الجامبوري الوطني 

على متن الدراجات الهوائية وغريها من الفرق واألفواج ونتمنى أن يتزايد عدد املبادرات يف السنوات القادمة.

6/ الزيارات الفنية :
قام أعضاء القيادة العامة بزيارة عديد األنشطة الصيفية خالل كامل الدورات ويف هذا اإلطار البد من كلمة شكر إىل أعضاء القيادة العامة 

الذين تحملوا مصاريف تنقلهم لكافة الزيارات.

وفيما يلي أهم االستنتاجات التي يمكن مالحظتها :
- نقاط القوة :

• نجاح املنسقني يف معالجة كل ما يطرأ من إشكاليات خالل األنشطة الصيفية.
• تواصل نجاح الهياكل الكشفية يف تنظيم األنشطة الخارجية وترك انطباعات جيدة تؤكد صورة الكشفية يف الخارج.
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• التغطية اإلعالمية املتميزة لألنشطة الصيفية.
• التزام أغلب الهياكل يف التقيد بتواريخ فتح وغلق باب التسجيل.

• وضع شروط واضحة تعتمد الشفافية يف إسناد املراكز.
• انطالق العمل بمنظومة النشاط الصيفي الجديدة.

• تزايد اإلقبال على املخيمات من قبل الوحدات حيث سجلنا ارتفاعا كبريا يف عدد املشاركني باملقارنة  مع السنة املاضية فاق 3500 مشارك.
• الزيارات التي تقوم بها اللجان الجهوية للنشاط الصيفي لكافة املخيمات.

• الزيارت التي يقوم بها أعضاء الجهات إىل أفواجهم ووحداتهم.
• ارتفاع عدد الهياكل الراغبة يف إقامة نشاط صيفي.

• تمكني بعض الهياكل من حوافز تشجيعية اثر انتهاء النشاط الصيفي.
• تطور عدد املشاركني يف األنشطة الصيفية باملراكز الغابية الجبلية.

• مساهمة عديد الهياكل يف شهر املدرسة أثناء إقامتها ألنشطتها الصيفية )حمالت نظافة-إصالح املقاعد الدراسية-دهن وتبييض بعض 
القاعات والجدران-االعتناء بساحة العلم-تهيئة وصيانة دورات املياه وغريها...(

• تحسن ملحوظ للزي الكشفي.
• استغالل مركز تخييم جديد باملعمورة بنابل.

• اإلقبال الكبري على مركز املسلك الصحي بجربة.

- نقاط الضعف :
• ممارسة بعض القادة للعنف تجاه الكشافني.

• تسجيل حادث تمثل يف موت أحد العملة بسبب ألعاب نارية بإحدى املخيمات وعدم اإلعالم يف اإلبان رغم الزيارات التي أقيمت للمخيم.
• إعادة النظر يف مخيمات األفواج التي أصبحت ال تحقق الهدف الرتبوي.

• ارتجال بعض الهياكل يف إعداد بعض الربامج الفنية للمخيمات الصيفية.
• عزوف بعض األفواج يف إقامة أنشطتها الصيفية يف املراكز الغابية الجبلية رغم التحسن امللحوظ يف الغرض.

- التوصيات :
• الحرص على تنفيذ مقررات منظومة النشاط الصيفي.

• إحداث شارة النشاط الصيفي تسند للهياكل التي تميزت بمبادراتها وابتكاراتها.
• إحداث ورشات قارة بمركز برج السدرية ملساعدة الوحدات على تلبية احتياجات أفرادهم.

• التشجيع على إقامة األنشطة الوطنية.
• دعم اللجان الجهوية للنشاط الصيفي.

• مزيد الحرص على إعادة نشاط مركز الرمال وتوسعة طاقة استيعاب املسلك الصحي بجربة.

- إشكالية مراكز والية نابل :
لقد اعرتضننا بعض اإلشكاليات للحصول على املراكز بوالية نابل بسبب التعقيدات اإلدارية وعدم ايالء النشاط الصيفي األهمية التي 
يستحقها من طرف البعض حيث تم تمكيننا من املراكز بكل الواليات بعد اجتماعات اللجان الجهوية ما عدى والية نابل التي برمجت 
اجتماعها بعد انطالق الدورة األوىل وبعد عديد االتصاالت والتدخالت مع وزارة الرتبية ووالية نابل واملندوبية الجهوية للرتبية تم االتفاق 
على تمكيننا من املراكز إىل حني عقد اللجنة الجهوية وقد تم بالفعل ما تمت اإلشارة غري أن السلط الجهوية تراجعت يف قرارها وموقفها 
مما جعلنا يف وضعية صعبة بعد تنقل هياكلنا إىل مراكز التخييم وقد تم التدخل لدى السلط الوطنية التي بدورها سعت إىل حل اإلشكال 
بعد حالة اإلرهاق والضغط النفسي الذي انتاب قياداتنا وكشافينا علما أن القائد العام قد اتصل شخصيا بالسيد وزير الرتبية قبل انطالق 

الدورة والذي أكد له عدم وجود إشكاليات يف الغرض.
وقد تم باملناسبة بعث خلية أزمة بالقيادة العامة التي بقيت على اتصال مباشر بقياداتنا إىل جانب الخلية التي تكونت من طرف قيادة 
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جهة نابل والتي تنقلت على عني املكان لإلحاطة بالقيادات والكشافني وإيجاد الحلول املالئمة يف الغرض مع اإلشارة إىل أن االتصاالت 
االتصاالت  تكثيف  أسرع وقت ممكن من خالل  اإلشكال يف  إىل حل  قد سعت  بالجمعية  اإلعالم  إىل خلية  باإلضافة  واملتنوعة  املتعددة 
بالهياكل املعنية من طرف القائد العام إضافة إىل الضغط اإلعالمي مما أثمر حال للمشكلة بعد تدخل الهياكل املعنية ويف هذا اإلطار ال 
يسعنا إال أن نعتذر إىل كل القيادات والكشافني الذين تحملوا مشاق السفر وارتفاع درجات الحرارة وقضوا يوما مرهقا كما ال يسعنا اال 

نتقدم بالشكر إىل قيادة جهة نابل على مساهمتهما يف حل اإلشكال.

- توزيع املستفيدين :

املجموع خدمات قادة كشافني الدورات
3586 141 600 2845 الدورة األوىل
3728 94 556 3078 الدورة الثانية
3530 36 576 2918 الدورة الثالثة
1859 47 303 1509 خارج الدورات

12703 318 2035 10350 املجموع

- استنتاجات :
• تطور عدد املشاركني بأكثر من 3800 مشارك ويرجع باألساس إىل تطور عدد املشاركني من الكشافة الجزائرية وتطور عدد الرواد التي 

أقامت مخيماتها بالبقالطة إضافة إىل عدد املشاركني بالجامبوري الوطني.
• نسبة التاطري محرتمة يف كافة املخيمات والتي بلغت حوالي قائد عن كل مجموعة صغرى.

الصيفية  أنشطتهم  إقامة  من  حرمانهم  يتم  والذين  الجوالة  عشائر  من  مجملهم  ويف  بالخدمات  املكلفني  عدد  يف  ملحوظ  نقص   •
واستغاللها يف الخدمات من قبل بعض الهياكل.

- توزيع املستفيدين حسب املراحل :

املجموع الخدمات قادة كشافني الدورات
1331 51 262 1018 الزهرات
3054 86 487 2481 األشبال
1075 48 204 823 املرشدات
3393 77 509 2807 الكشافة

76 0 8 68 الدليالت
399 8 48 343 الجوالة

1999 13 193 1793 الرواد
1376 35 324 1017 الجامبوري الوطني

12703 318 2035 10350 املجموع

- كشف إحصائي عن عدد مطالب التسجيل :
العدد الجملي للهياكل املسجلة : 259 باعتبار 26 مطلب واردا من الكشافة الجزائرية.
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- توزيع املخيمات :
• الدورة األوىل : 74

• الدورة الثانية : 75
• الدورة الثالثة : 62
• خارج الدورات : 29

• عدد الهياكل التي تعذر عليها تنظيم مخيماتها بعد التسجيل: 19

- استنتاجات هامة :
• عدد الهياكل التي سجلت عن بعد ارتفع بشكل ملحوظ إىل أكثر من 90 هيكل إذا اعتربنا عدد الهياكل املشاركة يف الجامبوري الوطني 

وعددها 64 هيكل.

- توزيع املستفيدين حسب نوع النشاط :

عدد املشاركني العدد القسم
678 29 مخيمات خاصة بفرق األشبال
733 36 مخيمات خاصة بفرق الكشافة
133 8 مخيمات خاصة بفرق الزهرات
92 6 مخيمات خاصة بفرق املرشدات

121 6 مخيمات خاصة بفرق الجوالة
16 1 مخيمات خاصة بفرق الدليالت

114 3 متنقل
1132 13 مخيمات جهوية
5987 105 مخيمات أفواج
1376 1 الجامبوري الوطني

77 1 الجامبوري العاملي
6 1 امللتقى العربي

683 13 الجزائر
51 1 ليبيا

1504 16 مخيمات رابطات الرواد
12703 240 املجموع

- توزيع املشاركني حسب الجهات :

املشاركونالجهة
246أريانة

49القصرين
172القريوان
61الكاف

371املنستري



57املهدية
49باجة

144بن عروس
203بنزرت
176تطاوين

279توزر
497تونس
109جندوبة
105زغوان
159سليانة
821سوسة

94سيدي بوزيد
1600صفاقس
648قابس
657قبلي
1336قفصة
154مدنني
227منوبة
792نابل

1376الجامبوري الوطني
1504البقالطة )الرواد(
77الجامبوري العاملي

6امللتقى العربي
51ليبيا

683الجزائر
12703املجموع

- استنتاجات :
كل الجهات شاركت يف النشاط الصيفي رغم التفاوت الكبري يف األرقام بني بعض الجهات مع ارتفاع عدد املشاركني يف بعض الجهات مثل 

سليانة – قبلي – قفصة - توزر وغريها...

- إحصائيات حول املخيمات املقامة باملراكز الغابية والجبلية واملباني :

عدد املنتفعنيمراكز التخييم
3678املراكز الغابية

7521باملباني
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1504البقالطة
12703املجموع

- استنتاجات :
ما يمكن مالحظته االرتفاع امللحوظ يف عدد املنتفعني باألنشطة تحت الخيام  والذي بلغ حوالي %32  إذ استثنينا لقاءات الرواد بالبقالطة 
%17 وترجع األسباب إىل تنظيم الجامبوري الوطني وتعلق بعض الهياكل بإقامة مخيماتها  علما أنه بلغ خالل السنة الفارطة حوالي 

باملناطق الغابية والجبلية مثل جهة املنستري وسوسة رغم النقص الكبري يف مراكز التخييم.

- الحوافز :
يف إطار تغيري شكل املنح املسندة إىل الهياكل تم خالل السنة الحالية تشجيع بعض الوحدات بإسنادها جوائز تشجيعية خالل الحفل 
السنوي ونرغب يف تعزيز ذلك يف املستقبل ومن الشروط التي تم اعتمادها إقامة املخيمات باملراكز الغابية إضافة إىل املبادرات واالبتكارات.

-كلمة شكر :
البد يف نهاية هذا التقرير أن أتوجه بكلمة شكر إىل جهات: نابل – بنزرت – سوسة – املنستري – مدنني – املهدية – جندوبة – تونس – 
بن عروس على مساهمتهم الكبرية يف نجاح األنشطة الصيفية وكذلك اللجان الجهوية للنشاط الصيفي واملنسقني الجهويني إىل جانب 
كل الهياكل الجهوية واملحلية على تفهمها وتعاونها مع لجنة النشاط الصيفي وإىل إدارة الجمعية وأعضاء القيادة العامة على دعمهم 

املتواصل وحرصهم على تذليل كل الصعوبات وتوفري األرضية املالئمة إلنجاح النشاط الصيفي.
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االهدف العام الثاني : توفري 
القادة املتطوعني واملتفرغني 

وتأهيلهم

تفعيل أنظمة التأهيل عنصر أساسي يف تنمية الحركة الكشفية :

عملـت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات واملوارد البشرية على مراجعة أنظمة التأهيل لجميع املهام بالحركة الكشفية 
وإصدارها يف كتيب، إىل جانب مختلف املراحل التدريبية التي يمر بها القائد.

الكشفية،  الحركة  الرتبوية بما يخدم هدف  الوحدات وتطبيق األنشطة  الكشفي يساهم بفعالية يف تنشيط  القائد 
وبفضل تطوير املنظومة التدريبية للجمعية يمكن تطوير األداء القيادي يف جميع املراحل مع ما يتطلبه من مجهودات 

ومنشورات ومراجع وأدوات تعليمية ضرورية.

الكشافة التونسية تعد أكثر من 400 مدرب و 8000 قائد كشفي يف جميع املهام يقومون بدورهم بصفة تطوعية مع 
احرتام الهياكل وطرق أخذ القرار وهو ما جعل الحركة الكشفية تتميز بانظباطها يف كافة املحافل الوطنية والدولية.

كما كان ملشاركة قيادات التدريب يف الدورات الدولية األثر االيجابي يف دعم أثر التدريب وتطوير طرق العمل بما 
يستجيب الحتياجات الشباب الراغب يف االنخراط يف عالم التنمية البشرية.



- الهدف الخصوصي : 
اإلشراف على إدارة دورات تدريبية وظيفية لشاغلي املهام الكشفية وتنفيذها باالشرتاك 

مع قادة األقسام الفنية ورؤساء اللجان.

1 - دورة اختصاص لقادة أسراب العصافري ملندوبية الوسط : نظم قسم العصافري دورتي اختصاص لقادة أسراب العصافري ملندوبيتي 
الشمال الشرقي والوسط قصد تدريب قائدات األسراب و إعدادهم للقيام باالختصاصات يف السرب وذلك خالل شهري أفريل وماي 2015 

بمشاركة 57 قائدة وقائدا.

- الهدف الخصوصي : 
تدريب قادة القادة وتأهيلهم.

تلبية الحتياجات الجمعية ومختلف الجهات لتوفري جيل جديد من القيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم وفقا لشروط الرتشيح للمشاركة 
يف دورة مساعد قائد التدريب وطبقا لنظام التأهيل الجديد يف نسخته التجريبية. نظمت لجنة تنمية القيادات دورتني ملساعدي قادة 
التدريب شارك فيهما 50 متدربا. وستتوىل اللجنة الوطنية إنجاز تقييم معمق للدورتني و الخروج بعديد التوصيات ستعمل الحقا اللجنة 

الوطنية للتدريب على دراستها والعمل على تحقيقها يف املستقبل. 

- الهدف الخصوصي : 
اإلشراف على متابعة تنفيذ أنظمة التأهيل القيادي كل وفق نظام التأهيل الخاص به 

ومتابعة استكمال القادة املرتبصني للتدريب غري الرسمي.

1 - دليل املدرب يف تنظيم الدورة االبتدائية وسجل تنظيم الدورة االبتدائية  : وهو من اآلليات املتممة لدليل أنظمة التأهيل القيادي 
الذي سيعتمده قادة الدورات االبتدائية ورؤساء اللجان الجهوية للتدريب وتنمية القيادات يف تنظيم الدورات االبتدائية.

2 -  نادي القادة املفتوح للتدريب والتأهيل  وتبادل الخربات بالجهات : يف نطاق دعم نظام التأهيل القيادي بعد الدورات التدريبية 
نظمت العديد من الجهات دورات تعهد لفائدة القائدات والقادة ضمن برنامج اللجنة الوطنية »ارتقاء«.

3 - مركز التدريب اإلقليمي لتأهيل وتنمية وتطوير أداء املدربني : مركز روافد 2 واصل املركز نشاطه قصد تأهيل وتنمية قدرات املدربني 
وتطوير أدائهم واكتساب جملة من املعارف واملهارات واالتجاهات التي تساعدهم على القيام بدورهم  بكفاءة واقتدار. وقد تم تنظيم أربع 

دورات خالل أشهر أفريل وماي و جوان 2015.
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 4 - الدورة التدريبية يف فنون القيادة والتسيري الجمعياتي  : يف إطار مشروع قادة املستقبل تم تنظيم دورتني شارك فيهما قرابة 30 
مشارك وهي تهدف إىل املساهمة يف تطوير مهارات الشباب يف مجال إعداد وتنفيذ وتقييم مشاريع ذات تأثري ايجابي على حياتهم 

اليومية ومجتمعهم املحلي من خالل مقاربة مجتمعية بني الشباب.
5 - دورة تعهد وطنية لتأهيل مساعدي قادة التدريب  : الدورة األوىل يوم 7 جوان 2015 خاصة بقيادات الجنوب والدورة الثانية خاصة 

بقيادات الوسط والشمال يوم 14 جوان بتونس وبلغ عدد املشاركني 44 قائدة وقائدا.
        

6 - الدورة الوطنية لالختصاص  : نظمت اللجنة دورة فنون الريادة واملهارات الكشفية والرباعات اليدوية ودورة اختصاص الرتويحية: 
أناشيد – ألعاب - حلقات وذلك من 02 إىل 06 سبتمرب 2015 بربج السدرية بمشاركة 31 مشاركا و توفري فرص التكوين اإلضايف لقياداتنا 

الشابة يف اختصاصات متعددة موجهة لكل املراحل وإلرساء تقاليد يف تنظيم هذا النوع من الدورات بالجهات.

- الهدف الخصوصي : 
دعم اإلدارة والتوثيق و دعم التواصل مع هياكل اللجنة الوطنية.

التحيني املتواصل للصفحة اإلعالمية الخاصة باللجنة الوطنية للتدريب على الفايسبوك    
- دعم التواصل من خالل ثالثة مجموعات مغلقة للحوار والنقاش األوىل خاصة بأعضاء اللجنة الوطنية والثانية خاصة بأعضاء اللجنة 

الوطنية لقادة التدريب ومساعديهم والثالثة خاصة باملندوبني ورؤساء اللجان الجهوية للتدريب وتنمية القيادات
comitenationalformation@gmail.com دعم التواصل عرب العنوان االلكرتوني الخاص باللجنة الوطنية للتدريب -

والتسويق  التدريبية  واملدعمات  الوثائق  ومناقشة  ومساعديهم  التدريب  وقادة  اللجنة  هياكل  مختلف  بني  التواصل  وتيسري  دعم   -
ألنشطة اللجنة ومختلف األنشطة الخاصة بالتدريب.
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االهدف العام الثالث : 
تطوير الهياكل والتنظيمات 

ودعم إدارة الحركة

تطوير الهياكل عنصر أساسي يف تنمية الحركة الكشفية :

سعت القيادة العامة لإلشراف على مختلف املجالس الجهوية واملؤتمرات الجهوية وتطبيق مقتضيات النظام األساسي 
ملنظمة الكشافة التونسية.

وقد تم يف مختلف املجالس واملؤتمرات احرتام الرتاتيب املعمول بها وايجاد الحلول املالئمة لكل إشكال طبق القانون، 
كما يتم التنسيق مع رئيس املجلس الوطني واستشارة الخبري القانوني للقيادة العامة عند حدوث أي اشكال.

إن هذا املجهود يقتضي منا مزيد بذل الجهد يف سبيل تطبيق الحوكمة الرشيدة وسنة التداول على املناصب القيادية 
يف املنظمة وفق رغبات املنخرطني.



293 فوج كشفي يؤطرون أبناءنا 
يف كامل أنحاء الجمهورية

بلغ العدد الجملي للمنخرطني إىل حدود 30 سبتمرب 2015 :
28702 منخرطا أي بتسجيل زيادة طفيفة مقارنة بالسنة

الفارطة حيث بلغ عدد املنخرطني 28599.
ويعترب هذا االحصاء غري نهائي يف انتظار استكمال بعض 

الجهات مد أمانة مال الجمعية بجملة االشرتاكات 
السنوية.

                                           خريطة توزيع عدد األفواج خالل الثالث سنوات الفارطة :
                                                                تربز اإلحصائيات استقرارا طفيفا يف عدد األفواج املسجلة بني سنتي 2013 و 2014 
                                                                وانخفاظا ب %10 خالل سنة 2015 يف بعض الجهات التي تشهد تراجعا نسبيا يف

                                                                نشاطها والتي تتطلب تدخال عاجال من القيادة العامة.
                   

                                                                تربز الخرائط التالية مدى انتشار األفواج داخل الجهات،                                  

  

تطور عدد املنخرطني وتوزيعهم حسب الجهات واملناطق :
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أكثر من 30فوج 

من 20 إُّـ 29فوج

من 10 إُّـ 19 فوج

من صفر إُّـ 9 أفواج

2014خريطة توزيع األفواج 2015

2013

293

333

324



توزيع عدد املنخرطني 
حسب األقسام الفنية :

كما تبينه اإلحصائيات فإن عدد الذكور يمثل
ضعف عدد الفتيات، وهو ما يحثنا على مزيد العمل

لتطوير عضوية آقسام الفتيات بهذه الجهات.

توزيع منظومة الثقافة الرقمية :
ارساء آلية للتسجيل عن بعد بمختلف االنشطة الكشفية و ربطها بتطبيقات لتبسيط العملية و ربح الوقت و اضفاء مزيدا من الشفافية 

على عمل ادارة الجمعية.
و تمثلت املرحلة االوىل بانشاء حساب الكرتوني باملنظومة لكل قيادة جهة. يمكنها من خالل ذلك متابعة جميع منتسبيها املسجلني عن 

بعد. و من ثم املصادقة او عدمها على تسجيلهم.
كما شرعنا يف تطوير تطبيقات تمكن من تسهيل العمل و ضمان حسن التصرف. 

اىل جانب الفوائد املذكورة آنفا برتكيز منظومة املعلومات، يمكننا تركيز قاعدة بيانات ملختلف االنشطة و منتسبي الحركة املشاركني بها. 
و مع مرور السنوات نتحصل على ارشيف للجمعية محفوظ الكرتونيا.

التسجيل عن بعد :

تاريخ بداية االستغالل تقدم تاريخ بداية االستغالل
نوفمرب 2014 يف طور االستغالل الدورات التدريبية

ماي 2015 يف طور االستغالل النشاط الصيفي

مارس 2015 يف طور االستغالل األنشطة الكربى

جويلية 2015 يف طور االستغالل دورات االختصاص

توزيع عدد اِّـنخرطني حسب األقسام الفنية (فتيات)

 2171مرشدات
زهرات 

3994

ت 519
دليال

العدد الجملي للفتيات 6684

توزيع عدد اِّـنخرطني حسب األقسام الفنية (ذكور)

5307كشافة
أشبال
6641

جوالة 1533

العدد الجملي للذكور 13481
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التطبيقات :

تاريخ بداية االستغالل تقدم
جوان 2014 يف طور االستغالل النشاط الصيفي

جانفي 2016 يف طور االنجاز املوارد البشرية

فيفري 2016 يف طور االنجاز التصرف يف املراكز
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الهدف العام الرابع : توفري 
مصادر التمويل والنوادي 

والتجهيزات واملراكز 
واستثمار املوارد

تنمية املوارد املالية للمنظمة من أولويات عمل القيادة العامة :

عرفت املنظمة الكشفية وخاصة منذ سنة 2013 نقصا واضحا يف مبالغ التمويل العمومي لألنشطة الكشفية سواءا 
العمومي  التمويل  آليات  الجمعيات والذي نظم  املحلي وذلك بعد صدور قانون  أو  الجهوي  أو  الوطني  على املستوى 

للجمعيات وفق ملف معقد ومركب اشتكت منه مختلف الهياكل.

أمام هذه التحديات املالية أولت لجنة املشاريع اهتمامها بتوفري موارد مالية محرتمة تضمن السري العادي للمنظمة 
الكشفية وتنفيذ مختلف الربامج الوطنية والجهوية. وبعد االنطالق يف مشروع البقالطة منذ سنتني والذي وفر موارد 
مالية محرتمة، تم االنطالق هذا املوسم يف املشروع الثاني وبفضل تظافر الجهود تم إنجاز املركز الوطني للمؤتمرات 

واملناسبات والذي من املنتظر أن يوفر موارد مالية محرتمة.

كما قامت اللجنة بدراسة بناء مركز ضيافة باملقر املركزي للكشافة التونسية وأعدت مختلف الرسومات واملخططات 
لتقديم امللف إىل بلدية تونس الستكمال الرتاخيص القانونية.



الهدف الخصوصي : تحسني منظومة الرقابة الداخلية للجمعية. 

واصلت لجنة تنمية املوارد املالية والتصرف العقاري عملها الهادف إىل تحسني منظومة الرقابة الداخلية للجمعية حيث قامت بمراقبة 
مالية لكافة الجهات قبل تنظيم مؤتمراتها وأعدت تقريرا واضحا حول وضعية التصرف املالي للجهات. وتجدر اإلشارة أنه ضمن أشغال 
إعداد ملف التمويل العمومي تمت مراقبة مالية مختلف الجهات من قبل مكتب مراقبة الحسابات والذي لم يسجل أية تجاوزات مالية. 
كما واصل القائد حاتم عيشاوية املناقشات بشأن إبرام اتفاقية مع مكتب مراقبة حسابات ينطلق بمقتضاها يف تعصري واصالح املنظومة 

املحاسبية.

من ناحية أخرى قامت اللجنة بإعداد مشروع النظام املالي قصد إصدار دليل موحد لإلجراءات املالية، حيث قامت اللجنة ملدة أكثر من 
ستة أشهر بتجميع مختلف الوثائق واملناشري واألدلة املتعلقة بالجوانب املالية واالطالع على قانون الجمعيات ومختلف القوانني املعمول 
بها، وتم إعداد النسخة الصفر والتي عرضت على القيادة لدراستها واالستعداد لعرضها على املجلس الوطني يف دورته القادمة العتماده 

بصفة نهائية.

الهدف الخصوصي : ضبط القواعد العامة لقيد املعلومات املالية . 

انطلقت اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات يف جرد كافة املنقوالت والعقارات التي هي على ملك أو على ذمة الجمعية قصد تسجيلها  
وتقييمها ماليا من قبل خرباء بعد زيارتها ومعاينتها. وقام أعضاء اللجنة خالل املوسم املنقضي بأكثر من 20 زيارة لالطالع على حالة 

العقارات واتمام امللفات لعرضها على السيد وزير أمالك الدولة اليجاد تسوية نهائية.

الهدف الخصوصي : تنمية املوارد الذاتية. 

على إثر انخفاض نسبة التمويل العمومي الذي كان يغطي مصاريف اإلدارة املركزية من خالص للعملة ومصاريف الكهرباء والهاتف واملاء، 
 PROMO« قررت القيادة العامة من خالل خطتها الثالثية إحداث وكالة النهوض بالعمل الكشفي يف شكل شركة تجارية أطلق عليها اسم
SCOUT« برأس مال قدره 10000 دينار قصد تنفيذ مشاريع قادرة على ضخ أموال هامة تضمن السري الطبيعي للمنظمة وتساهم يف 
تغطية تكاليف جزء من األنشطة الوطنية. ومنذ إنشاءها قامت الشركة بالشروع يف تنفيذ مشروعني والقيام بإعداد دراسة ملشروعني 

آخرين، من املنتظر أن توفر هذه املشاريع مداخيل محرتمة للكشافة التونسية.

: PROMO SCOUT 1 - الشركة التجارية
تم إنشاء الشركة خالل شهر ديسمرب 2013 برأس مال قدره 000 10 دينار تبلغ مساهمة الكشافة التونسية 99 باملائة من رأس املال 
للكشافة  إنشاء مشاريع منتجة  التونسية وهدفها  للكشافة  املركزي  النادي  الشركة  املال، مقر  رأس  باملائة من   1 العام بصفته  والقائد 
التونسية كما بإمكانها استغالل ممتلكات الكشافة التونسية العقارية لفائدة املشاريع املنتجة، وبلغت جملة مداخيل الشركة من 1 جانفي 
2014 إىل 30 سبتمرب 2015 يف حدود 000 73 دينار جمعت بني مداخيل القرية السياحية وكراء قاعة املؤتمرات. أما املصاريف فقد بلغت 

PROMOSCOUT
PROMOSCOUT 
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نسبة سداد أجرة املتطوعني واملسؤولني عن القرية الكشفية السياحية خالل نفس الفرتة يف حدود 000 26 دينار، أما مصاريف إصالح 
القاعة وإنجاز قاعة املؤتمرات يف حدود 000 37 دينار.

وتجدر اإلشارة أن شركة برومو سكوت تستفيد بإعفاء من دفع الضريبة على املؤسسات ملدة 3 سنوات طبقا لقانون املالية لسنة 2013 
املخصص ملزيد دعم املؤسسات الصغرى. كما ساهمت الشركة من خالل االستثمار يف القرية السياحية من رفع نسبة االشرتاكات السنوية 
يف مختلف األقسام والجهات، كما تكلفت باإلقامة املجانية لعدد من العملة والقيادات الكشفية التي تبذل مجهودات كبرية على الصعيد 
الوطني. وتولت الشركة سداد جزء من تكاليف إعادة الشبكة الرئيسية لربط مختلف الحواسيب وآالت الطباعة واالستثمار يف مشروع 
القاعة الكربى وتجهيز الجمعية بكامريات املراقبة للنادي املركزي واالشراف املباشر على إعداد مثال تهئية النادي املركزي من خالل إقامة نزل 
بطاقة استيعاب يمكن أن تصل بنهاية املشروع إىل 130 شخص. كما تولت الشركة تسديد بعض مصاريف التنقل ألعضاء القيادة العامة 
وإدارة الجمعية لدى إشرافهم على زيارة الجهات واملجالس الجهوية وخالص بعض الهدايا التي تم تقديمها خالل الجامبوري الوطني صائفة 

.2015

مع مطلع سنة 2016 ستتكفل الشركة بخالص أجرة أحد العملة وخالص األنرتنات وبالتالي سيتم توفري مبلغ مادي لفائدة املنظمة الكشفية 
يف حدود 000 8 دينار سنويا دون اعتبار نسبة الجمعية يف مرابيح الشركة لسنة 2015. كما سيتم إعادة النظر يف طريقة استغالل القرية 
الكشفية السياحية بما يوفر موارد مالية إضافية مع خدمات وأسعار مميزة للهياكل الكشفية والشروع يف أشغال بناء النزل الكشفي بعد 

الحصول على رخصة بلدية تونس.

2 - القرية الكشفية السياحية بالبقالطة :
بفضل اتفاقية الشراكة والتعاون املمضاة شركة خاصة يف السياحة الداخلية، أمكن للجمعية استغالل القرية الكشفية السياحية بالبقالطة 
ملدة موسمني حققت من خاللها الكشافة التونسية مداخيل محرتمة وخربة إضافية يف تسيري القرى السياحية على الطريقة الكشفية، 
وقامت لجنة املشاريع بتقييم مردود القرية خالل املوسم الفارط يف إجتماع موسع دعي له كل األطراف املتدخلة وذلك لتدارك السلبيات 
وتحسني املردودية املالية للقرية، كما تم عقد عدة جلسات إلعداد عقد اإلستغالل الجديد بني شركة »PROMO SCOUT« واملستثمر 

 .)Global Hospitality Management(  الخاص ممثال يف شركة

خالل املوسم الثاني من استغاللها شهدت القرية الكشفية السياحية تطورا ملحوظا يف عدد الزائرين والليالي املقضاة والعائدات املالية، من 
خالل املشاركة الكبرية لرابطات الرواد واألحباء وأيضا بعض التعاونيات، كما تم هذه السنة تكليف 5 قادة بمهام املساهمة يف إدارة وتسيري 
القرية إضافة إىل هام من املتطوعني، ورغم التحسن النسبي يف بعض الخدمات املقدمة للزوار فإن مداخيل القرية الكشفية السياحية تبقى 

دون املأمول يف ظل توىل املستثمر الخاص عمليات إدارة اإلقامة واملطعم.

3 - املركز الوطني للمؤتمرات واملناسبات :
العرض  بأجهزة  مزودة  وهي  مكان   150 إىل  القاعة تصل  استيعاب  طاقة  العامةبتونس،  للقيادة  املركزي  املقر  املركز يف  هذا  إنجاز  تم 
والتجهيزات السمعية البصرية واإلضاءة واألنرتنات مع إمكانية توفري ترجمة فورية. وانطلق العمل بالقاعة يف مرحلة أوىل قبل استكمال 
مختلف التجهيزات خالل شهر جوان الفارط. هذه القاعة ستساهم يف توفري موارد مالية محرتمة بفضل مداخيل كراء القاعة من ناحية 
ومختلف الخدمات اإلضافية التي يمكن تقديمها على غرار الغداء والتقرير السمعي البصري وغريها، وتتمتع الهياكل والقيادات الكشفية 

بتخفيض خاص بمناسبة أنشطتها.

تقرير القيادة العامة للكشافة التونسية من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2015                                        37 



تكلفة إنجاز املشروع :

000 6 دينار - إعداد األرضية وأشغال التحسني  
000 12 دينار - اقتناء الكراسي    
000 15 دينار - التجهيزات السمعية البصرية  

000 2 دينار - اإلضاءة    
000 2 دينار - معدات املطبخ    

4 -مركز اإلقامة :شرعت لجنة املشاريع تحت إشراف القائد محمد الجراية بإعداد تصور لتوسعة النادي املركزي بإقامة مركز إقامة بطاقة 
استيعاب تصل إىل 130 شخصا، وقد تم إعداد التصميمات وامللف الفني والتقني للمشروع الذي سيقدم للمصالح املختصة ألخذ املوافقة 

على املشروع الذي من املنتظر أن ينطلق إنجازه خالل السداسي األول من سنة 2016.
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الهدف العام الخامس : 
تطوير منظومة اإلعالم 

واالتصال وتعزيز 
الشراكات

من أجل صورة مميزة للحركة الكشفية :

عرفت املنظمة الكشفية التونسية خالل الفرتة املنقضية تطورا إعالميا مميزا خاصة يف القنوات التلفزية واإلذاعية 
حيث تطور معدل حضور الكشافة التونسية بنسبة كبرية وذلك بعد إنشاء إدارة اإلعالم وإعداد قاعدة بيانات خاصة 
باملؤسسات اإلعالمية واإلعالميني، والتواصل املباشر وإثراء العالقات، ودخول بعض القيادات الكشفية ميدان االحرتاف 

الصحفي.

كما كان للعمل الرقمي من خالل إطالق موقع الواب وتوفري املعلومات صوتا وصورة عرب صفحة الفايس بوك وانخراط 
الطيب يف  األثر  التونسي  املواطن  والتي تمس  والتحسيسية  التوعوية  الحمالت  العديد من  التونسية يف  الكشافة 

تفاعل وسائل اإلعالم مع املنظمة الكشفية ومطالبها يف حقها يف التمويل العمومي.

وتسعى لجنة اإلعالم ولجنة الشراكة ولجنة العالقات الخارجية إىل مزيد العمل على تطوير صورة الحركة الكشفية 
بما يؤهلها ألخذ املوقع الذي يتناسب وحجم العمل الذي تقدمه يوميا.



- الهدف الخصوصي : 
تطوير املنظومة التدريبية لإلعالم واالتصال على املستوى الوطني والجهوي واملحلي.

1 - الدورات التدريبية لإلعالمي الكشفي الصغري : شاركت الكشافة التونسية يف لقاء اإلعالمي الصغري الذي انتظم بلبنان من 15 إىل 
21 أوت 2015 وبدعم من مشروع قادة املستقبل وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لإلعالم واإلتصال، وقد مثل الكشافة التونسية أربع شبان 

بقيادة القائد عبد الخالق األزرق والقائد ماهر الطرابلسي.

- الهدف الخصوصي : 
تدعيم منظومة النشر بالكشافة التونسية.

حرصت اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال على تدعيم النشر الرقمي عرب الصفحة الرسمية للكشافة التونسية يف الفايس بوك والتي 
تجاوز عدد املعجبني بها 48000 محب باإلضافة أنها تستقطب أكثر من 80000 زائر أسبوعيا، وهي حلقة الوصل بني مختلف الهياكل 

واإلدارة املركزية واألولياء واملهتمني باملجال الكشفي. 
أما يف ميدان النشر الورقي فقد تم االقتصار على صدور عدد جديد من نشرية »دائما مستعد« لقسم الرواد واألحياء. 

- الهدف الخصوصي : 
تدعيم صورة وموقع الحركة الكشفية وطنيا.

1 - املشاركة يف التظاهرة البيئية بمنتزه النحلي : تظاهرة توعوية بيئية كربى بمنتزه النحلي تحت شعار »شركاء من أجل بيئة أجمل« 
يوم السبت 18 أفريل 2015 وسط حضور  مكّثف للمواطنني وشمل برنامج هذا اليوم تأطري ورشات متنوّعة )الذي يحتوي علي)25 ورشة 
بيئية - مسابقات ثقافية - العاب كشفية - العاب اخري متنوعة – املشاركة و االمضاء علي جداريه بطول 250 مرت - الرباعة اليدوية ، 

املوسيقى املوجّهة لألطفال، املطالعة، الرسم، التحرير...(.

2 - تنظيم يوم املواطنة ضمن مشروع قادة املستقبل : نظمت الكشافة التونسية يف إطار برنامج قادة املستقبل بالتعاون مع لجنة 
الشراكة تظاهرة كشفية كربى تحت عنوان »يوم املواطنة« بكل من الزريبة والية زغوان والجم والية املهدية ووسط مدينة تطاوين وذلك 
يوم األحد 17 ماي 2015 و قد اشتمل النشاط علي العديد من املحاور التي تنمي املواطنة و حب الوطن لدي الناشئة وشملت العديد من 

الورشات الرتبوية وقد اشرف االخ القائد العام علي نشاط جهة تطاوين.

3 - املشاركة يف القافلة البيئية : بمناسبة تظاهرة اليوم الوطني لنظافة والعناية بالبيئة أيام 9 و10 و11 جوان 2015 و بالتعاون بني 
الكشافة التونسية و مع وزارة البيئة و التنمية املستدامة  و املؤسسات البيئة التابعة لها انطلقت القافلة البيئية من امام وزارة البيئة 
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التونسية علي تظاهرة اليوم الوطني لنظافة والعناية بالبيئة أيام 9و10و11 جوان 2015 و قد تم افتتاح هذا النشاط باشراف السيد رئيس 
الحكومة و 6 وزراء و ذلك يوم اثالثاء 09  جوان 2015  بشارع الحبيب بورقيبة و اطر ت و اشرفت قيادات الكشافة التونسية على امتداد 
ثالثة ايام  20 ورشة بيئية - مسابقات ثقافية - العاب كشفية - العاب اخري متنوعة –االمضاء علي جداريه بطول 50 مرت(  كما قدم 

الكشافون و االفواج عديد من العروض الكشفية و الرتفيهية من خالل املنصات املنتصبة للغرض.

5 - املشاركة يف االحتفال باليوم العاملي لالجئني : بمناسبة إحياء اليوم العاملي لالجئ ساهمت الكشافة التونسية بالتعاون مع املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بتونس يف احياء هذه املناسبة و ذلك باملشاركة يف االنشطة التي اقيمت ايام 23 / 24/ 26 جوان 

2015 بدار الشباب باملرسي : تنشيط – مسابقات – ورشات – بمشاركة اطفال من الجئني و كشافني مرشدات زهرات اشبال.
 

6 - املشاركة يف انطالق برنامج العطلة اآلمنة : انطالق برنامج العطلة االمنة يوم األربعاء غرة جويلية 2015 بإشراف السيد وزير الداخلية 
محمد ناجم الغرسلي يف تركي من والية نابل و أعطى شارة انطالق حملة العطلة اآلمنة بحضور اإلطارات األمنية و شارك يف انطالق 
الحملة املرصد الوطني للمرور و الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات و الكشافة التونسية التي اقامت معرضا باملناسبة يربز 

النشاط الكشفي يف مجال الرتبية املرورية .

7 - املساهمة يف برنامج تعهد املدارس واملعاهد يف نطاق االستعداد للعودة املدرسية : نظمت وزارة البيئة والتنمية املستدامة بالتعاون 
مع وزارة الرتبية برنامج نظافة وتعهد خصوصي بمناسبة العودة املدرسية بمؤسسة تربوية من كل والية بمشاركة الكشافة التونسية 
لتكون يف مقدمة  وتجندت  الكشفية  الهياكل  وقد تجاوبت مختلف   ،2015 20 سبتمرب  األحد  يوم  وذلك  البيئية  الجمعيات  وعدد من 
الجمعيات حيث ساهم األفراد يف أعمال الصيانة والقيام بحمالت نظافة باإلضافة اىل بعض املسابقات البيئية. وتجدر االشارة أن الكشافة 
التونسية كانت قد تدخلت يف قرابة 900 مدرسة يف كامل تراب الجمهورية ضمن مشروع مدرستي مصدر افتخاري كما ساهم األفواج 
يف عمليات الصيانة وحمالت النظافة خالل املخيمات الصيفية وفاقت التكلفة املادية لجملة التدخالت 250 ألف دينار  و كانت تدخالت 
هياكل الكشافة التونسية حسب التقارير الواردة علينا : املدرسة االبتدائية القرية املاتلني والية بنزرت - درسة االعدادية دار األمان والية 
القريوان - املدرسة االبتدائية بباجة املستقبل باجة الشمالية والية باجة - املدرسة االبتدائية حي السالمة بالعوينة والية تونس -  املدرسة 
االعدادية بالقصر والية قفصة -املدرسة االعدادية بربنوصة والية الكاف - املدرسة االبتدائية حسي النور بنب قردان والية مدنني - املدرسة 
االبتدائية الشيشمة مركز بوعصيدة والية صفاقس - املدرسة االعدادية بمركز بوعصيدة والية صفاقس - املدرسة االبتدائية بمجسد 
عيسى والية املنستري - املدرسة االبتدائية الطاهر الحداد بني خيار والية نابل - املدرسة االبتدائية بدوز والية قبلي - املدرسة االبتدائية ابن 
منظور باملروج 1 والية بن عروس - املدرسة االبتدائية نهج  - الواحة والية قابس - املعهد الثانوي العهد الجديد بالصخرية والية صفاقس 
- املدرسة االبتدائية الطيب املهريي بالحمامات والية نابل -  املدرسة االبتدائية البدر الشيحية والية صفاقس  - املدرسة االعدادية احمد 
عياد قصرهالل  والية املنستري  - معهد سعيد بوبكر املكنني  والية املنستري - معهد فطومة بورقيبة املنستري املدينة والية املنستري -  

والتنمية املستدامة  متكونة من 4 حافالت جابت كامل تراب الجمهورية وتتكون 
كل قافلة من 30 قائد و كشاف . انطلقت هاته القافلة يوم 8 جوان من تونس 
العاصمة لتجوب كامل الجمهورية ايام 9/10/11 جوان 2015 لتنتهي بلقاء كبري 
بشارع الحبيب بورقيبة من خالل تجمع كبري للمشاركني وحفل شبابي -  وقد 
استقبلت قادة الجهات و السادة الوالة و االطارات الجهوية هاته القافالت وقامت 
الجهات  بحملة تحسيسية  حول النظافة والعناية باملحيط – ورشات تنشيطية 
تنشيط    - الشوارع  تنشيط   - داخلية  اذاعة   - البيئي  النشاط  حول  تتمحور 
االطفال والشبان من خالل ورشات للرباعة اليدوية من النفايات – مجالس حوار 

و ندوات  و تم توزيع القوافل علي النحو التالي : 
  - – صفاقس  قابس   – قبلي   – مدنني   – تطاوين   – تونس    :  1 رقم  القافلة 

تونس.
القافلة رقم 2 : تونس – توزر – قفصة – القصرين –  سيدي بوزيد  – القريوان  

-  اريانة.  
القافلة رقم 3  : تونس – بنزرت – جنذوبة  – الكاف –  سليانة  – باجة -  منوبة.
القافلة رقم 4 : تونس – املهدية  –  املنستري  –  سوسة –  نابل  –  زغوان -  بن 

عروس.

للمحافظة  الوطني  واليوم  للبيئة  العاملي  باليوم  االحتفال  يف  املشاركة   -  4
والعناية بالبيئة  : بالتعاون مع وزارة البيئة و التنمية املستدامة اشرفت الكشافة 
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املدرسة االعدادية علي بورقيبة والية املنستري - املدرسة االبتدائية 02 مارس صقانس   والية املنستري 
-  املدرسة االبتدائية حي السعادة والية املنستري - املدرسة االبتدائية  شارع الجمهورية صيادة  والية 
على  طوزة  فوج  نادي  وضع   . املنستري   والية  بجمال  القصاص  نهج   االبتدائية  املدرسة   - املنستري 
ذمة املندوبية الجهوية للرتبية لتفادي النواقص يف البنية االساسية الربعة قاعات تدريس  باملدرسـة 
االبتدائيـــة بـــطوزة والية املنستري  - املدرسة االعدادية بمنزل عبد الرحمان والية بنزرت - مدرسة 
- مدرسة  بنزرت  والية  بورقيبة  منزل   3 - مدرسة شاكر  بنزرت  والية  منزل جميل  بورقيبة  الحبيب 
شاكر 2 منزل بورقيبة والية بنزرت - املدرسة االبتدائية البساتني والية صفاقس - املدرسة االبتدائية 
الحرائرية والية تونس - املدرسة االبتدائية ابن خلدون سيدي بوعلي والية سوسة - املدرسة االبتدائية 
األنصاري سيدي بوعلي والية سوسة - مدرسة عقبة ابن نافع حفوز والية القريوان - املدرسة االبتدائية 

الشرقية بالقريوان املدينة والية القريوان.

8 - سفراء الشباب : لقد أثبت قسما الجوالة و الدليالت أهمية تنفيذ املشاريع و فوائدها العديدة على املنظمة من كّل نواحيها، و ذلك 
بنجاحهما الكبري يف تنفيذ مشروع »سفراء الشباب« الذي أضاف الكثري للقسمني على عديد األصعدة، مثل تنمية صورتهما داخل املنظمة 

و خارجها، االستقطاب، تجديد الربامج، تدريب القادة على تنفيذ املشاريع، التفاف الجميع حول مشروع مشرتك، تمويل الربامج...
العربي  الكشفي  التونسية، املكتب  الكشافة  التقدير و الشكر و اإلشادة، أهمها الصادر عن كل هياكل  و قد حصد املشروع عديد كلمات 
واملكتب الكشفي العاملي، و لعّل مراسلة القائد عاطف عبد املجيد )أمني عام املنظمة الكشفية العربية( األخرية خري دليل على ذلك حيث 

ضمّنها شهادة بنجاح املشروع و اعتباره مثاال يحتذى، و شكر الكشافة التونسية على هذا العمل الرائع.
املخرجات النهائية للمشروع :

- وسائل االعالم : واكب املشروع منذ اإلعالن عن إنطالقته بندوة صحفية، و مرورا بكل مرحل تنفيذه، عديد وسائل اإلعالم االلكرتونية 
واملكتوبة و املرئية و املسموعة، و قد سوّق لصورة جيدة عن الكشافة التونسية السيما أنه مرّ يف أغلب الربامج املشاهدة على غرار نشرة 

أنباء التلفزة الوطنية. ويبلغ مجموع الوسائل االعالمية التي غّطت املشروع قرابة 40 وسيلة.
- الجهات املشاركة : شارك يف تنفيذ املشروع 17 جهة، بفرق متميزة ضمت جوالني و دليالت و قادة و قائدات. و قيادة املشروع ستمّكن 
بقية الجهات من املشاركة يف الجزء الثاني الذي ينطلق خالل شهر جانفي 2016، و الذي سينتقل ملرحلة ثانية تعنى باألساس بمرافقة 

املدمنني، نفسيا و اجتماعيا و صحيا.
- الشركاء : ساهم يف تنفيذ هذا املشروع صحبة الكشافة التونسية، جمعية تونس الخريية )ماديا و بشريا( و الجمعية التونسية للوقاية 

من اإلدمان والسيدا )التكوين و املنشورات و الوثائق العلمية(.
- األنشطة التدريبية : 

* دورة تكوين املرافقني.  
* 5 دورات لتكوين سفراء الشباب.  

- األعمال امليدانية :
* 56 حملة ميدانية تحسيسية.  

* 92 ورشة عمل حول مخاطر املخدرات.  
* 8 نوادي قارة لسفراء الشباب باملعاهد الثانوية.  

* 6256 استبيان رأي حول تعاطي املخدرات.  
* 12440 ساعة عمل إجماليا.  

- املستفيدون من املشروع :
* 30 قائدا ساهموا يف إدارة املشروع )من قيادة قارة للمشروع و قادة جهات(.  

* 30 مرافقا )املسؤولني الجهويني عن املشروع(.  
* 312 سفريا للشباب )املخططني و املنفذين لكل األعمال امليدانية(.  

* أكثر من 16000 شاب من خارج املنظمة شاركوا يف الحمالت و الورشات و تعمري االستبيانات و ...  
- تكلفة املشروع :

26270 دوالر= 51594 د  
- الدروس املستفادة و النتائج غري املباشرة :

* إقتناع الجميع داخل املنظمة بضرورة إنجاز مشاريع تربوية كربى ملا لها من فوائد جمّة.  
* تحسني صورة املنظمة لدى الرأي العام و مؤسسات الدولة و الهياكل الكشفية اإلقليمية و الدولية.  

* آلية فعّالة الستقطاب أعضاء جدد للحركة الكشفية.  
* فرصة هامة للقادة للتدرّب على إدارة املشاريع الكربى.  
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* توجيه إهتمام القادة للعمل على مشروع مشرتك و االبتعاد عن الصراعات و االشكاليات التي يخلقها و يفرضها الفراغ.  
* إعادة إشعاع قسما الجوالة و الدليالت داخل املنظمة.  

* توفري موارد مالية لتنفيذ الربنامج السنوي للقسمني بكل راحة و بعيدا عن ضغوطات املوارد املادية.  
* خلق الفرصة للقيادات لالفتخار بنجاح جماعي مشرتك ممّا يحّفزهم ملزيد العمل و البذل و التميّز.  

الخاتمة :
اآلن و بعد غلق ملف هذا املشروع، ينصبّ اهتمام القائمني عليه بمعية قيادة القسمني على وضع الربامج الكفيلة باستثمار هذه النجاحات 
و املخرجات، إذ يتجه التفكري إىل بعث برنامج وطني قارّ يهتمّ بتنفيذ املشاريع غري الربحية، ليتحوّل ذلك يف فرتة الحقة لصندوق دعم 

للمشاريع، وهو ما سيخلق للجمعية موارد كبرية من شأنها أن تغطي كّل نفقاتها.
يف النهاية ال يسع قيادة املشروع و قيادة القسمني إال أن تشكر جميع القيادات التي ساهمت يف رسم هذه اللوحة االبداعية و شاركت يف 
تحقيق النجاح، من أمني عام للمنظمة الكشفية العربية و برنامج رسل السالم العاملي، إىل األخ القائد العام و كافة أعضاء القيادة العامة 

و قادة الجهات إىل املشرفني امليدانيني و التنفيذيني للمشروع )مرافقني و سفراء(.
دمنا و دمتم إيجابيون و مبادرون من أجل التنمية ...

9 - املشاركة يف مختلف االجتماعات والندوات والتظاهرات الوطنية :
املنظمة  تواجد  وساهمت يف  الوطني  املستوى  على  نظمت  التي  وامللتقيات  والندوات  االجتماعات  مختلف  الشراكة يف  لجنة  شاركت 

الكشفية وانخراطها يف مختلف الربامج الوطنية، ويمكن حوصلة مختلف املشاركات يف النقاط التالية :
• يوم 21  أفريل 2015  املشاركة يف ورشة عمل حول مثال التصرف للمحمية البحرية والساحلية بأرخبيل جالطة التي نظمتها وكالة 

 .Bizerte حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت
• يوم 23 أفريل 2015  شاركت الكشافة التونسية يف برنامج حول تركيز منظومة انذار مناخي مبكر بتونس ب 3 قادة . 

• أيام 24 و 25 و 26 افريل شاركت الكشافة التونسية بالحمامات يف الندوة الوطنية تحت عنوان االمن مسؤولية الجميع نحو االسرتاتجية 
املقاربة  الفقهية  املقاربة   - واالعالمـــية  الرتبوية  االجتماعية  املقاربة   : التالية  املواضيع  الي  تطرقت  والتي  االرهاب  ملكافحة  الوطنية 

القانونية و السياسية و كانت للقائد اكرم الزريبي محاضرة و منرب حوار يعنوان الجرائم االرهابية عرب الوسائط االلكرتونية.
• يوم 30 افريل 2015 شاركت الكشافة  التونسية يف اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة بمشاركة املنظمة العاملية للصحة حول مخاطر 

االدمان و االمراض املنقولة و قد تم خالل هاته الندوة عرض و تقديم فكرة حول برنامج الكشافة التونسية سفراء السالم. 
•يومي 09 و 10 مــــاي  2015 حضر القائد العام صحبة وزيرة املراة حفل اختتام اسبوع االمم املتحدة الثالث للسالمة على الطريق 

واسبوع املرور العربي تحت شعار » انقذوا حياة الطفولة بالسالمة على الطريق«. 
•10 مــــاي  2015  شاركت لجنة الشراكة ممثلة بفوج املروج االول يف الحفل الشبابي بدار الشباب املنزه السادس الذي اقيم بمناسبة 

اسبوع االمم املتحدة الثالث للسالمة على الطريق و اسبوع املرور العربي تحت شعار » انقذو حياة الطفولة بالسالمة على الطريق«. 
 Unité EuroMed Jeunesse IV أيام 15 و 16 و 17 مــــاي 2015 ببنزرت، حيث شاركت الكشافة التونسية يف الدورة التكوينية من •

Tunisie  والتي تتطرق الي موضوع العمل الجمعياتي و كيفية توفري املوارد.
• يوم 15 مــــاي 2015 التأمت جلسة عمل مع منظمة االغاثة االسالمية حول  التعاون و النشاط بني املنظمة وجهة مدنني للكشافة 

التونسية و ابرام اتفاقية شراكة اطارية تحدد و تضبط مجاالت النشاط و التعاون. 
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• يوم 07  جـــوان 2015 شاركت الكشافة  التونسية  مع برنامج االمم املتحدة للتنمية يف دورة تكوينية يف مجال تقنيات الحوار وادارة 
االزمات ملدة 3 ايام بتونس .

• يوم 19  جـــوان  2015 التأمت جلسة عمل مع مكتب منضمة االمم املتحدة لشؤون املراة وحول التعاون والنشاط بني املنظمة والكشافة 
التونسية واملساهمة يف تكوين القائدات يف مجاالت شؤون املراة ودعم القائدات بمشاركات دولية والقيام بحصص تكوينية يف برنامج 

العنف ضد املراة.
• أيام 23 و 24 و 25 و 26 جـــوان 2015 بمناسبة إحياء اليوم العاملي لالجئ ساهمت الكشافة التونسية بالتعاون مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بتونس يف احياء هذه املناسبة و ذلك باملشاركة يف مختلف االنشطة التي اقيمت بدار الشباب باملرسي : 

تنشيط – مسابقات – ورشات – بمشاركة اطفال من الجئني و كشافني مرشدات زهرات اشبال. 
• يوم 09 جـــويلية 2015 باشراف االخ القائد العام و السيد مازن أبو شنب ممثل املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

تونس، انعقد اجتماع فني مشرتك ملتابعة مخرجات اللقاءات الفارطة  وهي : 
الكشافة  ومنظمة  تونس  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  بني  املدى  طويل  لتعاون  تؤسس  شراكة  اتفاقية   1-

التونسية.
-2 مشاركة فرقة من الالجئني يف الجامبوري الوطني خالل شهر أوت بربج السدرية.

-3 برنامج تأهيل قادة الكشافة لتنفيذ انشطة املفوضية بتونس -4 ورشة توعية تنشط من طرف خرباء املفوضية يف الجامبوري الوطني. 
-5 امكانية تقديم دعم عيني للجامبوري الوطني -6 برنامج عمل لبناء قدرات قيادات منظمة الكشافة التونسية بالتعاون مع املفوضية 

السامية لالجئني.
والكشافة  الشركة  والنشاط بني  التعاون  الحديدية حول  للسكك  الوطنية  الشركة  التأمت جلسة عمل مع   2015 جـــويلية    12 يوم   •
التونسية و املساهمة يف مساعدة الكشافة التونسية بامتيازات يف التنقل عرب خطوط الشركة و تم االتفاق علي ان يتم تخفيض بقدر 
60 يف املائة من ثمن التذاكر علي كامل خطوط الشركة و يشمل كافة الكشافني و القادة و ينطلق العمل به بداية من 15 جويلية 2015.

• أيام 13 و 14 و 15 و 16 جـــويلية  2015  قامت الكشافة التونسية بالتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمحطة القطارات 
التونسية حملة داخل القطارات ويف املحطات ومساعدة املسافرين خالل الفرتة فبل عيد  بالعاصمة  بمشاركة وتسري قيادات الكشافة 
الفطر و تدوم 4 ايام  تنطلق يف حصة صباحية وحصة مسائية بعد االفطار بمشاركة 50 قائدا من جهات تونس – اريانة – منوبة – بن 

عروس.
• يوم 03 اوت 2015 يف نطاق الشراكة بني الكشافة التونسـية واملفوضية السامية لشؤون أالجئني بتونس تم تسليم هبة من املفوضية 
الي الكشافة التونسية تتمثل يف 2 خيام و 20 طاولة كبرية و 300 كرسي وقد حضر حفل التسليم بربج السدرية عن املفوضية ممثلني 

للسيد مازن ابو شنب السكرتري العام و عدد من اعضاء القيادة العامة.
• يوم 10 أوت 2015 يف اطار الشركة مع املفوضية السامية لشؤون االجئيني تم تشريك مجموعة من الالجئيني يف الجامبوري الوطني 
الثالث ويمثلون اطفال فتيان و فتيات من الدول االتية  : االردن – سوربا – مالي – الجزائر – العراق –  ساحل العاج  و قد شاركوا يف كامل 

االنشطة مندمجيم داخل الوحدات. 
• يوم 19  اوت 2015  عقدت جلسة عمل مع املنضمة العاملية للمعاقني بحضور السيدة فاطمة املقدم املديرة التنفيذية للمنضمة و اعضاء 
من لجنة الشراكة وقد تم التعريف بنشاط الكشافة التونسية واالنفاق علي برامج تنشيطية بالتعاون مع املنضمة وابرام اتفاقية تعاون 
وشراكة كما سينطلق اول نشاط خالل شهر نوفمرب 2015 من خالل التعامل مع قيادات جهات بنزرت – سليانة – وقبلي اين ستتولي 

املنظمة تأمني االنشطة بها.  
• يوم 6 سبتمرب 2015 عقد جلسة عمل مع القنصل العام لسفارة باكستان بتونس بمقر القيادة العامة وقد تم التعريف بنشاط الجمعية 

و برامجها املستقبلية و التعريف بهياكلها. 
• يوم 10 سبتمرب 2015 شاركت الكشافة  التونسية يف الندوة الوطنية للسالمة علي الطرقات تحت شعار الفضاء املروري الواقع واآلفاق 

بنزل املرادي قمرت بإشراف السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجهيز.
• يوم 10 سبتمرب 2015 تم عقد جلسة عمل بني  الكشافة التونسية و مكتب تونس ملنظمة االغاثة االسالمية يف اطار برامجها التنموية،  
ألعالم  اغاثية وتنموية يف مناطق مختلفة من  والتي تعمل على تنفيذ مشاريع  العالم  االسالمية عرب  االغاثة  وهي فرع من منظمة 
وتسعي لتوسيع دائرة شراكاتها مع منظمات  تونسية تشرتك معها يف األهداف ومجاالت العمل وخاصة الكشافة التونسية وبعد عرض 

االنشطة و مجاالت التعاون .تم االتفاق علي إتمام إجراءات الشراكة والتعاون يف أقرب اآلجال.
• يوم 12 سبتمرب 2015 نسجل بكل ارتياح املشاركة الفاعلة للكشافة التونسية يف »التيلوطون«حول جمع التربعات للمؤسسات الرتبوية 
املنظم بالتلفزة الوطنية األوىل كامل يوم السبت 12 سبتمرب بالتعاون مع وزارة الرتبية حيث كانت للقائد العام مداخلة صباح هذا اليوم 
أبرز من خاللها تدخالت مختلف هياكل الكشافة التونسية يف صيانة وتعهد املؤسسات الرتبوية مؤكدا على أهمية الشراكة التي تجمعنا 

مع وزارة الرتبية يف هذا املجال.بمشاركة عدد من القادة و الكشافني من جهات جندوبة ونابل ومنوبة وبن عروس.
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 10 - االنطالق يف إعداد الخطة االسرتاتيجية العشرية )أهم املخرجات( :
إنعقدت بالحمامات أيام 01 و 02 و 03 ماي 2015 الندوة الوطنية لإلسرتاتيجية » رؤية 2025 » وذلك بمشاركة 162 قائدا وقائدة من 
العربي  االقليمي  واملدير  العربية  الكشفية  للمنظمة  العام  األمني  املجيد   عبد  الدكتور عاطف  وبحضورالقائد  الكشفية  الهياكل  مختلف 

والقائد دافيد بورغ املدير العام لتطوير الهياكل باملكتب الكشفي العاملي.

- اليوم األول : الجلسة االفتتاحية :
الثالثة مساءا  القيادة العامة املكلف باإلسرتاتيجية ورئيس الندوة الجلسة اإلفتتاحية على الساعة  القائد مهدي بن خليل عضو  إفتتح 
بنزل الحمامات قاردن مرحبا بالحضور والضيوف ومقدّما الندوة وبرنامجها وأهدافها ثم أحال الكلمة للقائد وحيد العبيدي القائد العام 
للكشافة التونسية الذي رحّب بدوره باملشاركني وبضيوف املنظمة مؤكدا على أهمية هذه الندوة ودورها يف إستكمال عمل املنظمة يف 
مجال التخطيط اإلسرتاتيجي يف إطار تشاركي فعّال. وقد حضر إفتتاح الندوة كل من القائد رياض تقتق رئيس املجلس الوطني والقائدة 
هيفاء أورير عضو املجلس العاملي للمنظمة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة والقائدان محمد الرتيكي وعلي فتح اهلل القائدان العامان 

السابقان والقائد محمد املنصف بن عرفة رئيس املجلس الوطني السابق. 
إثر ذلك توىل كل من القائد رياض تقتق والقائد عاطف عبد املجيد والقائد دافيد بورغ إلقاء كلمات ترحيبية أشادوا فيها بهذا العمل وآفاقه 

يف تطوير أداء املنظمة.

الجلسة العامة االوىل :
إنطلقت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف بمداخلة اوىل للقائد دافيد بورغ حول توحيد املفاهيم يف مجال التخطيط اإلسرتاتيجي من 
خالل عرض أول لعناصر االسرتاتيجية وعرض ثاني حول إسرتاتيجية املنظمة الكشفية العاملية تال ذلك مداخلة ثانية للقائد الدكتورعاطف 
عبد املجيد قدم خاللها عناصر إسرتاتيجية املنظمة الكشفية العربية كما قدمت القائدة هيفاء أورير عرضا حول املقاربات املعتمدة يف وضع 

إسرتاتيجية املنظمة العاملية للمرشدات. 
إثر ذلك قدّم القائد مهدي بن خليل عرضا تحليليا حول الوضع الراهن ملنظمة الكشافة التونسية من خالل رصد اإلحتياجات على املستوى 
الوطني والجهوي واملحلي وباإلعتماد على نتائج اإلستبيان الذي إستهدف عيّنة من املواطنني من مختلف الجهات حول صورة الحركة 
الكشفية يف املجتمع ثم فتح املجال للمشاركني إلبداء آرائهم وتساؤالتهم حول العروض املقدمة وإختتمت الجلسة بدعوة املشاركني إىل 

تحديد خمس نقاط أساسية تمثل اإلحتياجات اإلساسية للمنظمة يف الوقت الراهن ليقع اإلنطالق منها يف عمل املجموعات الحقا.
عمل املجموعات 1 : إنطلقت على الساعة الثامنة والنصف مساء اعمال املجموعات الثمانية قصد التوافق يف مرحلة أوىل على تحديد 
االحتياجات األساسية للمنظمة وضبط أهم التحديات والفرص املتاحة ليتم االشتغال عليها يف مرحلة ثانية  لبيان تأثريها يف العمل 

الكشفي واستخراج عوامل التغيري التي عرفتها مسرية املنظمة على امتداد العشرية الفارطة. 

- اليوم الثاني :
عمل املجموعات 2 : خالل الفرتة الصباحية واصلت املجموعات عملها باالشتغال على مخرجات اليوم األول لصياغة مشروع رؤية مستقبلية 

للكشافة التونسية وذلك بتحديد مجاالت التغيري املمكنة للعشرية القادمة 2015 – 2025 

الجلسة العامة الثانية
تم عرض مشروع الرؤية ومناقشته وإدخال بعض التغيريات عليه ليكون على النحو التالي :

الجنسني،  من  والشباب  األطفال  بقدرات  االرتقاء  مجال  وإقليميا يف  وطنيا  رائدة  منظمة  التونسية  الكشافة  تكون   2025 سنة  بحلول 
تشاركية يف حوكمتها وتسيريها، محققة ملواردها املالية الكافية، مؤثرة يف إحداث التغيري اإليجابي يف كل أسرة ويف املجتمع، بانتشار 

واسع، وفق القيم الرتبوية املشرتكة.
املقرتحة يف  التغيري  العامة وبعد تحديد مجاالت  الجلسة  املصادقة عليه يف  الذي تمت  الرؤية  بناء على مشروع   :  3 املجموعات  عمل 
العشرية القادمة تولت املجموعات البحث يف ضبط محاور العمل األساسية التي ستساهم يف تحقيق الرؤية وتصنيفها وفق أولويات 

اسرتاتيجية واقرتاح عناصر تطبيقية لكل محور.

-اليوم الثالث : الجلسة العامة الختامية :
إنعقدت الجلسة الختامية للندوة يوم األحد 03 ماي 2015 بداية من الساعة التاسعة  وتم خاللها عرض املخرجات النهائية للندوة بما 
فيها مشروع الرؤية واألولويات االسرتاتيجية ملحقة بالنقاط التي تمّ التوصل إليها يف عمل املجموعات يف كل أولوية. وبعد النقاش تم 

عرض الخطوات املقبلة يف استكمال الخطة االسرتاتيجية ملنظمة الكشافة التونسية.
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األولويات اإلسرتاتيجية :

1/ الربنامج الكشفي : مراجعة الربنامج الكشفي بما يلبي إحتياجات الفتية و الشباب و املجتمع : 
- مواكبة التطور

- منتديات الشباب
- ملتقيات اإلختصاص

- تشريك األولياء يف إعداد الربامج
- التكامل بني املراحل

- التحفيز
- تحسني آليات تطبيق الربامج

- برنامج متجدد / مبتكر/ متنوع

2/  التدريب :
- تعصري التدريب و تطويره

- مراجعة شروط االلتحاق بالتدريب للفتيات
- التدريب وفق اإلختصاص

- التكوين يف مجال التنمية البشرية
- تكوين قادة قادرين على بعث املشاريع

- تدريب اإلطار الرتبوي
- التدريب وفق املهمّة

- التحفيز

3/ الحوكمة :
-  دليل إداري و مالي

- مقاربة تشاركية
- إعتماد آليات تنفيذ الحوكمة

- تحيني دفاترالتجهيز و  املمتلكات والعقارات
- مراجعة النظاميني االساسي و الداخلي

- نشر ثقافة الحوكمة
-  الحرص على تطبيق القوانني
- إحرتام الهياكل و تفعيل دورها

- تحديد نسبة  محرتمة لتمثيلية القيادات الشبابية يف املجالس الوطنية والجهوية
- نظام خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة

- إشرتاكات سنوية عن بعد + قاعدة بيانات
- الحق يف النفاذ اىل املعلومة / الشفافية

- تعصري اإلدارة
- املشاركة يف إقرتاح و أخذ القرار

- غرس ثقافة التقييم

4/ صورة الكشفية
- آليات التسويق

- تظاهرات كربى نموذجية
- اإلنفتاح على العالم الخارجي

- برنامج تلفزي كشفي 
- إذاعة كشفية

- مناصرة قضايا حقوق الطفل
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- حديقة الكشاف
- العناية بالزي الكشفي وتوحيده

- تنمية املجتمع
- تحديث صورة الكشفية

5/ الشراكة
- تفعيل إتفاقيات الشراكة و تطويرها

- اإلنفتاح على القطاع الخاص
- بعث مزيد من الوحدات الكشفية و األفواج  املدرسية واملهنية

- الرتكيز على اإلشهار و اإلستشهار

6/ التمويل الذاتي
- مشروع لكل فوج/جهة

- اإلستشهار واإلشهار
- إستغالل الشراكات

- جذاذة مشروع نموذجية
-مغازة كشاف يف كل جهة

- إستثمار العالقات لدعم املوارد املالية
- اإلستثمار يف الطاقات البديلة

-أنشطة تربوية ذات صبغة ربحية ) كرماس , ....(

- الهدف الخصوصي : 
تنمية العالقات مع اإلعالميني ووسائل اإلعالم.

أصبحت وسائل اإلعالم تهتم أكثر فأكثر باألنشطة الكشفية خاصة تلك التي هي يف
صميم مشاغل املواطن على غرار قضية املخدرات أو البيئة أو الصحة. كما أصبحت

وسائل اإلعالم ترحب باألنشطة الكشفية وتقف مع املنظمة يف مشاكلها التي تعيق
نشاطها.

فبفضل العالقات التي تكونت بني القيادات الكشفية وانخراطهم يف العمل الصحفي 
املحرتف أصبح للحركة الكشفية رسالة إعالمية واضحة وتواجد مستمر عرب مختلف

وسائل اإلعالم والتي تولت تغطية مختلف األنشطة الكشفية الكربى منها والصغرى
كما عمت التغطية األنشطة الجهوية واملحلية بفضل شبكة عالقات مع مختلف

اإلذاعات العمومية والخاصة.
وقد حرصت اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال على توفري املادة اإلعالمية للصحفيني
يف مختلف األنشطة والتواصل معهم بصفة مستمرة، وأبرز مثال حول دور اإلعالم

يف مساندة املنظمة الكشفية يف الحملة التي أطلقت بمناسبة املخيم الكشفي العاملي
باليابان والحديث عن امكانية سحب عضوية الكشافة التونسية من املنظمة العاملية.

أهم األنشطة التي تمت تغطيتها إعالميا :
العام لألمم  2015( - تغطية زيارة مبعوث األمني  البيئية )جوان  القافلة  2015( - تغطية  )أفريل  النظافة بالحرائرية  - تغطية حملة 
وحفل  الوطني  للجامبوري  الصحفي  املؤتمر   -  )2015 )جويلية  العاملي  الجامبوري  تغطية   -  )2015 )جويلية  الشباب  لشؤون  املتحدة 
االفتتاح الرسمي )أوت 2015( - امكانية سحب عضوية الكشافة التونسية من املنظمة العاملية )أوت 2015( - الحفل السنوي )سبتمرب 

2015( وغريها من األحداث واألنشطة.

2014 2015أكتوبر 2014 - مارس 2015أفريل - سبتم أفريل - سبتم
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- الهدف الخصوصي : 
إنشاء موقع واب جيد ومتطور.

قامت اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال بتقييم شامل ملوقع الكشافة التونسية وانطلقت يف إنجاز موقع جديد يستجيب الحتياجات 
 . www.scouts-tunisiens.org : املنظمة الكشفية ومختلف الهياكل. تم إطالق املوقع يف شكله الجديد تحت عنوان

يتضمن املوقع كافة اخبار الكشافة التونسية على الصعيد الوطني والجهوي واملحلي وايضا على الصعيد اإلقليمي والعاملي، كما يوفر أرضية 
سهلة لتحميل املناشري ومختلف الوثائق الضرورية للنشاط الكشفي ومختلف التقارير الدورية ويمكن من خالله التسجيل عرب املنظومة 

األلكرتونية واالطالع على املكتبة السمعية البصرية.
ويوفر املوقع للصحفيني كافة املعلومات حتى يقوموا بمهمتهم اإلعالمية ويرتبط املوقع بالعديد من الروابط عرب الفايس بوك واليوتوب 

والتويرت.

- الهدف الخصوصي : 
الشراكة وربط عالقات توأمة وصداقة مع الجمعيات الكشفية خاصة بدول الجوار.

فيما يلي بعض األنشطة التي تخللت نشاط قسم العالقات الخارجية منذ اجتماع املجلس الوطني األخري :

اإلشراف املصاريف املشاركون املكان التاريخ النشاط ع/ر
اإلتحاد األوروبي 

- الربنامج 
األورومتوسطي

تكّفلت الوزارة بمصاريف 
املشاركة

القائد عبد 
الخالق األزرق

مراكش من 15 إىل 
18 أفريل 

2015

 املؤتمر األورو- متوسطي 
للبيئة والتغيريات املناخية 

»ضمن بعثة وزارة البيئة 
والتهيئة الرتابية 

1

 املنظمة العاملية
 للمرشدات و

فتيات الكشافة

تكّفلت بها الجهة 
املستضيفة

القائدة إيمان 
العيوني

 Our مركز
 Chalet
بسويسرا

من 18 إىل 
26 أفريل 

2015

Helen Storrow ندوة 2
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املنظمة الكشفية 
العربية

تكّفلت بها الجهة 
املستضيفة

القائد علي فتح 
اهلل

القاهرة من 24 إىل 
27 أفريل 

2015

3 اجتماع اللجنة الكشفية العربية

كشافة و 
مرشدات فرنسا

تكّفلت بها الجهة 
املستضيفة

القائدان شكري 
براهم و ابراهيم 

شوشان

باريس من 5 اىل 
10 ماي 

2015

ندوة قادة األفواج للكشافة 
الفرنسية

4

املنظمة الكشفية 
العربية

تكّفلت بها الجهة 
املستضيفة

القائدة رانية 
العلوي

القاهرة  من 12 إىل
 21 ماي
2015

اللقاء الكشفي االقليمي األول 
حول املمارسات األفضل للحد 
من مخاطر الكوارث الطبيعية 

5

املنظمة الكشفية 
العربية

تحمّل كل مشارك 
معلوم املشاركة

 القائد األسعد
 الجوهري القائد
 سارة الوسالتي

القاهرة  من 12 إىل
 21 ماي
2015

اللقاء الكشفي االقليمي األول 
حول املمارسات األفضل للحد 
من مخاطر الكوارث الطبيعية

6

املنظمة العاملية 
للمرشدات و 
فتيات الكشافة

مشاركة مدعومة من 
املركز املستضيف

القائدة دارين 
الخمّاسي

 Our مركز
Chalet 
بسويسرا

 من 20 ماي
 إىل 31 أوت

2015

 Our تطوّع ضمن فريق مركز
Chalet بسويسرا

7

تكّفل بها مشروع قادة 
الستقبل

القادة: وحيد 
العبيدي - 

مهدي بن خليل 
- محمد علي 

الخياري - سليم 
القيزاني - ماهر 

الطرابلسي 

برشلونة من 10 إىل 
12 جويلية 

2015

 إجتماع اللجنة التوجيهية
ملشروع قادة املستقبل

8

املنظمة الكشفية 
العاملية

تحمّل كل مشارك 
معلوم املشاركة

22 مشارك اليابان  من 23
 جويلية إىل

 10 أوت
2015

املخيم الكشفي العاملي 9
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املنظمة الكشفية 
العاملية

تحمّل كل مشارك 
معلوم املشاركة

45 مرشدة و 
كشّاف + 5 

قادة + 5 قيادة 
البعثة

اليابان  من 26
 جويلية إىل

 10 أوت
2015

املخيم الكشفي العاملي 10

إتحاد كشاف 
لبنان )جمعية 

الكشاف العربي( 

دفع كّل مشارك 500 د 
بينما تكّفل مشروع قادة 
الستقبل بباقي التكاليف

فيصل 
الشيخاوي 

- أمل ريدان - 
وصال الصخري 

- شيماء بالغالي 
- القائد عبد 

الخالق األزرق 
- القائد ماهر 

الطرابلسي

 طرابلس -
لبنان

 من 16 إىل
 21 أوت
2015

لقاء اإلعالمي الصغري 11

املنظمة العاملية 
للمرشدات و 
فتيات الكشافة

تحمّلت املشاركة معلوم 
املشاركة

القائد أمال بن 
قريش

 مركز
 سنغام
الهند

 من 17 إىل
 21 أوت
2015

مهرجان »حرّة أن أكون أنا« 12
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شركاء الكشافة التونسية من الجمعيات واملنظمات 
الكشفية العاملية واإلقليمية.

الكشفية  بالهيئات  االنخراط  معلوم  دفع  على  التونسية  الكشافة  قدرة  عدم  رغم 
الهيئات جعلت منها  الجمعية وهذه  املتميزة بني  العالقات  أن  إال  والعاملية،  العربية 
تدعم األنشطة الكشفية واملشاريع الرتبوية الهادفة يف تونس من خالل برنامج رسل 

السالم ومشروع »املكتبة الحية«.

الهيئات الكشفية للحصول على دعم من مختلف  وننتظر مبادرات أخرى من قبل 
املنظمات العاملية واإلقليمية الكشفية وغري الكشفية والتي من شأنها أن تعود بالنفع 

على النشاط الكشفي عموما.

كما يتواصل العمل من خالل مشروع »قادة املستقبل« وقد تم االتفاق على مواصلة 
الكشافة  مستوى  على  خاصة  الربنامج  لنجاح  بالنظر  ونصف  سنة  ملدة  املشروع 

التونسية.

شركاء الكشافة التونسية من مؤسسات وشركات 
القطاع الخاص.

تمكنت الكشافة التونسية من الحصول على دعم بسيط من بعض الشركات الخاصة 
بعد املجهودات املبذولة من لدن لجنة املشاريع املنتجة وتم الحصول على االعتمادات 
لتمويل أنشطة كشفية ذات عالقة باألنشطة البيئية خاصة وخالل الجمبوري الوطني 

الثالث بتونس.

شركاء الكشافة التونسية من الوزرات واملؤسسات 
الوطنية والعالقة مع هياكل الدولة.

أثمرت األنشطة املحلية والجهوية والوطنية والربوز الكبري للمنظمة الكشفية يف مجال خدمة وتنمية املجتمع واملشاركة يف املناسبات 
الوطنية وحضور اإلجتماعات املتعلقة بمجاالت الطفولة والصحة والشباب والبيئة وغريها على بروز الكشافة التونسية كشريك رئيسي 

وفاعل ملؤسسات الدولة.
- 9 أفريل 2015 : االحتفال بانطالق الحملة الوطنية للنظافة نظافة بالدي.

- 18 أفريل 2015 : احتفال بيئي بمنتزه النحلي.
- 8 و 9 و 10 جوان 2015 : القافلة البيئية.
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التقرير املالي إىل من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2015 :
الشراكة  املاضية بفضل مشاريع  أشهر  الستة  العامة سجلت تطورا ملحوظا خالل  القيادة  ميزانية  فإن  العمومي  التمويل  رغم نقص 
والعمل على دعم التمويل الذاتي للمنظمة وحسن التصرف يف املالية العامة للجمعية مما انعكس ايجابيا على أنشطة املنظمة التي 

شهدت تزايدا وتطورا محمودا. 
كما عملت أمانة املال على االستجابة لقانون الجمعيات من خالل إعداد مختلف السجالت وإجراء تدقيق مالي كامل مليزانية املنظمة على 

املستوى الوطني والجهوي، وأسفرت النتائج على حسن التصرف يف مالية الجمعية.

169 212 547 الفاضل إىل 30 سبتمرب 2015   

املداخيل :   

اإلدارة املركزية:
6 216 500 اسرتجاع قروض العملة والهياكل   

24 184 000 الضمان اإلجتماعي    
1 700 000 مختلفة     

32 100 500 املجموع     

معاليم التسجيل والحجز :
311 500 تسجيل الهياكل الكشفية   

4 408 300 حجز النشاط الصيفي    
3 020 000 االجتماعات    
7 739 800 املجموع     

                                                                          
االشرتاكات والربامج :

50 673 000 االشرتاكات السنوية    
1 540 000 العالقات الخارجية    

129 200 000 معلوم املشاركة يف املخيم العاملي باليابان 2015 
14 194 640 نشاط األقسام    

144 232 611 الجامبوري الوطني    
8 057 670 املخيم العربي األردن    
6 800 000 أنشطة دولية    

78 629 501 الرواد واألحباء    
433 327 422 املجموع     

الدعم :
12 450 000 دعم من مؤسسات خاصة   
50 000 000 التمويل العمومي    
10 000 000 دعم من قسم الرواد    
72 450 000 املجموع     

التدريب :
831 036 التدريب      
831 036 املجموع     

الشراكة :
6 216 500 مشروع قادة العالم                                

مشروع سفراء الشباب                                     648 767 18
24 984 148 املجموع     

املشاريع :
6 055 000 املشاريع     

20 873 259 عائدات التوظيف املالي   
3 817 000 املبيعات     

30 735 259 املجموع     

597 304 165 املجموع العام    
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املصاريف :   

اإلدارة املركزية:
63 059 319 أجور وكهرباء وماء وهاتف وصيانة  

5 339 570 االجتماعات )مجلس وطني وندوات(  
3 340 511 االستقباالت والحفل السنوي   
6 281 763 وسائل النقل )صيانة وتأمني وأداءات(  

12 418 التجهيزات     
3 679 577 الطباعة والنشر    
1 400 000 الحساب االجتماعي    
4 547 875 التنقالت     
8 736 500 سلفة للعملة وللهياكل   

96 397 592 املجموع     

االشرتاكات والربامج :
208 164 736 مصاريف املخيم العاملي باليابان   

4 819 580 العالقات الخارجية    
194 300 املندوبيات     

90 617 193 الرواد واألحباء    
19 246 131 نشاط األقسام    

4 800 000 أنشطة دولية    
143 098 153 الجامبوري الوطني    

9 928 970 املخيم العربي باألردن    
3 800 000 اسرتجاع تسبقات نشاط صيفي   

484 669 063 املجموع     

املنح والدعم :
17 375 000 منح الجهات    
17 375 000 املجموع     

التدريب :
2 250 913 التدريب )تمهيدية وشارة خشبية(  
2 250 913 املجموع     

الشراكة :
114 859 016 مشروع قادة املستقبل العالم   

31 806 245 مشروع سفراء الشباب   
9 536 380 يوم البيئة     

156 201 641 املجموع     

املشاريع :
4 004 368 املشاريع املنتجة    

649 800 مراكز التخييم    
4 654 168 املجموع     

761 548 377 املجموع العام    

التقرير السداسي من 1 أفريل 30 سبتمرب 2015

333 456 700 الفاضل إىل 31 مارس 2015 
597 760 865 املداخيل    
761 548 318 املصاريف    
169 212 547 الباقي إىل 30 سبتمرب   
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ديون متخلدة بذمة الكشافة التونسية :

23 242 750 أداءات الحافالت    
اشرتاكات بالهياكل العربية

102 917 520 والدولية     
126 160 270 املجموع     

400 000 000 توضيفات مالية إىل 31 مارس 2016  




