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االفتتاحية

تعقد الكشافة التونسية مؤمترها الثاين و العرشين أيام 21 و 22 و 23 أكتوبر 2016 تحت شعار   » الكشفية ... نبض املجتمع« يف سياق وطني و إقليمي 

ودويل شديد الدقة خاصة من حيث حجم و وترية التحوالت.

و إذا كانت الكشافة التونسية منذ انبعاثها رائدة ، حارضة بقوة يف املشهد الوطني عموما و الشبايب خاصة مبواقفها و مبادراتها املتجددة يف مختلف مجاالت 

التنمية الشخصية للناشئة والشباب و تنمية املجتمع و بتضحيات قياداتها املتعاقبة عىل مر األجيال فان ذلك قد تحقق بفعل حيويتها و ديناميكيتها المتالك 

الرؤية ذات الوظيفة التأصيلية للفعل امليداين الشبايب و لذلك ما فتئت تطور برامجها و تصغى إىل مشاعل منتسيبها و تعمل عىل متكني األجيال امللتحقة من 

رصيد تربوي و فكري يؤهلها أن تسهم بكل فاعلية يف خدمة املجتمع و تنميته.

و من املؤكد أن الكشافة التونسية و هي تعقد مؤمترها الثاين و العرشين، تستحرض بوعي كبري عمق التحوالت التي عرفها املجتمع التونيس و هي عازمة عىل 

أن تستلهم منها ما يفيدها يف تخطيط برامجها و خططها املستقبلية حتى تظل املنظمة الشبابية األوىل بامتياز.

أخوايت القائدات، أخواين القادة،

ان الجيل الحايل ملنظمة الكشافة التونسية ليستحرض من بني ما يستحرضه عقودا طويلة من االنجازات يف مجال تربية الناشئة و خدمة املجتمع و هذا لعمري 

خري دليل عىل رضورة االعرتاف املتبادل بالعطاء بدل ما أصبح ما يسود لدى البعض من احكام و رؤى تجزيئية، كام لو أن تاريخ املنظمة مبني عىل الفصل 

و القطيعة و ليس عىل التواصل و الرتاكم.

و انطالقا من هذه الرؤية الطموحة واصلت القيادة العامة منذ اختتام املؤمتر الوطني الحادي و العرشين الذي أكد للجميع أن منظمتنا عتيدة قوال و فعال 

بهياكلها و قياداتها وبرامجها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات الفكرية و السياسية قادرة عىل استيعاب كل التحوالت املجتمعية و اجراء التعديالت الرضورية 

بكل سالسة-عملها بوضع خطة ثالثية 2013/ 2016 ارتكزت عىل األهداف العامة التالية :

1 – تطوير و تنمية املناهج و الربامج الكشفية.

2 – توفري و تأهيل القادة املتطوعني و املتفرغني مع تنمية العضوية و الحرص عىل حسن انتشارها. 

3 – تطوير الهياكل و التنظيامت و دعم إدارة الحركة. 

4 – توفري مصادر التمويل و النوادي و التجهيزات و املراكز و استثامر املوارد. 

5 – تنمية و تطوير العالقات العامة و االتصال. 

و طي هذا التقرير ستجدون تقريرا مجمال عن كل األنشطة و الربامج املنجزة ورصدا دقيقا ملواضع النجاح و عوامله ومواطن الخلل و أسبابه.

التقرير املفصل املدرج رقميا باملوقع الرسمي للمنظمة و صفحاتها  العامة بكافة لجانها و أقسامها ميكن الرجوع إىل  القيادة  و ملزيد االطالع عىل أنشطة 

االجتامعية. 

اخويت،اخواين نواب املؤمتر الوطني الثاين و العرشون،

إن االقتناع الراسخ لدى منظمة الكشافة التونسية بامكانية التأثري يف الواقع و بحتمية التأثر به يف حقيقة األمر هو ما يجعلها تفتح الباب أمام مساءلة الذات  

و أمام تقييم حصيلة كل هذه العقود الحافلة بالعطاءات و املبادرات و النجاحات باملوضوعية و التواضع الالزمني و ذلك من أجل تثمني االيجابيات و تصحيح 

القضايا  التنمية الشخصية و  التكوين و  الرتفيه و  الشبابية من خالل االستجابة لحاجاته و مطالبه حول  االخطاء يف أفق متوقع أكرث جودة داخل األوساط 

االجتامعية و املشاركة يف اتخاذ القرار.

من أجل كل ذلك نضع بني أيديكم اليوم إىل جانب هذا التقرير العام مجموعة أخرى من الوثائق املرتبطة بالخطة االسرتاتيجية رؤية 2025 و الربنامج الرتبوي 

و أنظمة التأهيل القيادي و هي كلها ستشكل مرجعا رئيسيا يف خطة عمل املنظمة إىل غاية املؤمتر الوطني الثالث و العرشين.

والسالم            

                    القائد العام   

                            وحيد العبيدي
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• املنتدى الوطني للمتحّدثني الشبان من 15 إيل 17 مارس 2015 بإرشاف 

السيّد كاتب الدولة للشباب و مستشار وزير البيئة بالنادي املركزي.

• مقابلة السيّد محمد النارص رئيس مجلس النواب لعدد من أعضاء القيادة 

العامة يوم 21 أفريل 2015 بقرص مجلس النواب بباردو و قد عرّب عن اعتزازه 

باالنتامء لهذه املنظمة و عن ثقته فيها لنرش ثقافة األمل يف أوساط الشباب التونيس.

• مقابلة السيّد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية لعدد من أعضاء 

القيادة العامة يوم 23 أفريل 2015 بقرص الحكومة بالقصبة وقد عرّب عن 

فخره باالنتامء للمنظمة الكشفية و عن عزمه عىل ايجاد الحلول املناسبة 

لتُواصل املنظمة القيام بدورها الرتبوي.

 20 يف  املستدامة  التنمية  و  البيئة  وزير  درويش  نجيب  السيّد  مقابلة   •

أفريل 2015 مع عدد من اطارات الوزارة حيث تّم إمضاء اتفاقية رشاكة 

اطارية  و تحيينها لتنمية الحس البيئي لدى الناشئة و إرساء قواعد سليمة 

يف التعامل بني اإلنسان و الطبيعة.

العام  للقائد  السبيس  قائد  الباجي  الجمهورية  رئيس  سيادة  استقبال   •

للكشافة التونسية يوم 3 أوت 2015 بقرص الجمهورية بقرطاج حيث تعرّف 

عىل أنشطة املنظمة و مشاغلها و برامجها املستقبلية و اطلع عىل االستعدادات 

الجارية إلقامة الجمبوري الوطني الثالث بربج السدرية من 8 إيل 17 أوت 2015. 

وقد لقي القائد العام كل التفاعل و التشجيع و الدعم للمنظمة العتيدة.

الوطني  الجمبوري  افتتاح  فعاليات  عىل  الصيد  الحبيب  السيّد  إرشاف   •

املنظمة  به  تقوم  تنويهه مبا  السدرية و  يوم 10 أوت 2015 بربج  الثالث 

املدين   املجتمع  التي تحتلها يف  املكانة  الناشئة و  تربية  الكشفية يف سبيل 

وطنيا و جهويا و محليا.

وطنيا :

تتامىش  كربى  أهمية  العامة  العالقات  ايالء  عىل  العامة  القيادة  حرصت 

وقيمة الجمعية و تحافظ عيل مكانتها يف الدولة واملجتمع. و قد حضيت 

امليادين  مختلف  يف  االحرتام  كل  و  االهتامم  بكل  التونسية  الكشافة 

واملجاالت وترسخت عالقاتها بكل الهياكل و الوزارات و الوالة و املعتمدين 

املسؤولني  كل  عرّب  و  الجمعيات  و  املنظامت  و  البلديات  و  املؤسسات  و 

عن اعتزازهم واحرتامهم ملنظمتنا و أولوها ما تستحق من العناية وبفضل 

املالمئة لكل  الحلول  إيجاد  و  املشاكل  العالقات متكّنا من حّل عديد  تلك 

إقامة  سّهل  و  أنشطتنا   سري  عىل  بالفائدة  عاد  ما  هذا  و  الصعوبات 

اتفاقيات رشاكة مع مختلف األطراف و خاصة وزارة البيئة ووزارة الرتبية 

و وزارة الشباب و الرياضة ووزارة التعليم العايل و مختلف وسائل اإلعالم 

والجمعيات.

يف  املسؤولني  من  عدد  بإرشاف  الوطنية  األنشطة  مختلف   حظيت  وقد 

الدولة عىل غرار : 

• قرية املواطنة يوم 17 ماي 2014 بشارع الحبيب بورقيبة بإرشاف السيد 

منري مجدوب كاتب الدولة للتنمية املستدامة.

• الحفل السنوي  يوم 17 جوان 2014 بإرشاف وزير الرتبية فتحي جراي. 

• الحملة الوطنية  لتشجيع الناخبني عىل التسجيل يف القامئات االنتخابية  

من 23 جوان إىل 31 اوت 2014 بإرشاف  الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. 

بارشاف  اوت 2014  إىل 29   22 من  للمرشدات  العريب  الكشفي  املخيم   •

السيد صابر بوعطي وزير الشباب والرياضة واالرسة واملسنني.

4-3-2 ماي 2014 مبشاركة 150 قائد فوج من  ايام  • ندوة قادة االفواج 

مختلف جهات الجمهورية لتعزيز قدرات قادة االفواج يف مجال العالقات 

العامة وتنمية املوارد.

• مقابلة السيّد ناجي جلول وزير الرتبية و عدد من اطارات الوزارة يف 17 

مارس 2015  حيث تّم امضاء اتفاقية رشاكة و تعاون بني الوزارة والكشافة 

يف  الكشفية  املنظمة  تواجد  سبيل  يف  كبري  لعمل   يؤسس  مبا  التونسية 

تأيت  و  املواطنة  قيم  نرش  و  الرتبوي  بدورها  القيام  و  الرتبوية  املؤسسات 

هذه االتفاقية بعد سلسلة من االجتامعات التي ٌعقدت بني هياكل الوزارة 

صيانة  ثان حول حملة  مبلحق  تُّوجت  قد  و  املنظمة  قيادة  و  اطاراتها  و 

املؤسسات الرتبوية ضمن برنامج »مدرستي مصدر افتخاري«. 

الباب األول : العالقات العامة واإلشعاع الدويل 
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• ابرام اتفاقية رشاكة مع وزارة التعليم العايل يوم الخميس 5 ماي 2016 

التونسية  الكشافة  مع  التعاون  أفاق  و  الطاليب  الثقايف  التنشيط  ندوة  اثر 

بحضور املدير العام للشؤون الطالبية واملديرين العامني لدواوين الخدمات 

الجامعية و اطارات الوزارة و مديري املراكز الثقافية الجامعية.

• حضور يوم الرشاكة بني مكّونات املجتمع املدين ووزارة الوظيفة العمومية 

و الحوكمة و مكافحة الفساد بارشاف وزير الوظيفة العمومية يوم السبت 

21 ماي 2016.

• جلسة عمل بني السيّد وزير الشباب و الرياضة ماهر بن ضياء و عدد من 

أعضاء القيادة العامة مبقر الوزارة بحضور السيّد املدير العام للشباب يوم 

الخميس 16 جوان 2016 .

وسبل  الغابية  املراكز  بخصوص  للغابات  العام  املدير  مع  عمل  جلسة   •

التعاون بني الوزارة و الكشافة التونسية.

• ارشاف السيّد وزير الشباب و الرياضة ماهر بن ضياء عىل مراسم حفل 

افتتاح امللتقي املغاريب لألشبال بتازركة من والية نابل خالل شهر أوت 2016.

اقليميا ودوليا :

1/ املؤمتر العاملي للجمعية العاملية للمرشدات :

الكشافة  العاملي للمرشدات وفتيات  التونسية يف املؤمتر  الكشافة  شاركت 

بهون كونغ من 5 إىل 9 جويلية 2014 بوفد يضم القائدتني هيفاء أورير 

وعزة حالّب. وقد قدم الوفد التونيس انطباعا متميزا حول أنشطة الفتيات 

القيادة  وتنمية  املرأة  ضد  العنف  ومقاومة  املواطنة  مجاالت  يف  وخاصة 

وغريها من الربامج. وتم خالل املؤمتر انتخاب القائدة هيفاء أورير مالزمة 

العاملية للمرشدات وفتيات  العاملي للجمعية  العام عضوا باملجلس  القائد 

الكشافة، وهو ترشيف جديد وثقة متجددة من طرف مختلف الجمعيات 

الكشفية ملنظمة الكشافة التونسية، ويأيت هذا النجاح كتتويج للمجهودات 

إعداد  مستوى  عىل  التونسية  الكشافة  يف  القائدات  تبذلها  التي  الكربى 

مختلف  يف  املميزة  و  املستمرة  املشاركة  و  التدريب  وشبكات  الربامج 

الندوات واملحافل الدولية وكذلك ما تتمتع به الكشافة التونسية من خربة 

وتجربة كبرية  يف تنظيم مثل هذه اللقاءات اإلقليمية و العاملية .

2 / املنتدى العاملي للشباب واملؤمتر الكشفي العاملي بسلوفينيا من 11 إىل 

14 أوت 2014 :

شاركت الكشافة التونسية يف منتدى الشباب ممثلة بالقائد بسام بوشعالة 

وزير  بحضور   2015 سبتمرب   4 الجمعة  يوم  الكشفي  السنوي  الحفل   •

الرتبية  السيد ناجي جلول ووزير البيئة والتنمية املستدامة السيد نجيب 

الدولة  السيد ماهر بن ضياء  وكاتب  الشباب والرياضة  الدرويش ووزير 

للشباب السيد شكري التارزي  بدار الشباب والثقافة املنزه السادس وكانت 

فرصة إلبراز أنشطة املنظمة وتكريم  بعض األفواج وتوسيم بعض القيادات 

املساهمة يف  والرياضة حول  الشباب  اتفاقيات رشاكة مع وزارة   وإمضاء 

تاطري الشباب.

• عقدت القيادة العامة عدة جلسات عمل مع السيد ماهر بن ضياء وزير 

الكامل  التفهم  الوزارة حيث وجدنا  الشباب والرياضة وعدد من إطارات 

تنفيذ  ومعنويا عىل  ماديا  الوزارة  ساعدتنا   و  ومشاكلها  املنظمة  ملشاغل 

أنشطتنا املتنوعة رغم القيود اإلدارية والقانونية وتجاوز الوضعيات الصعبة.

النواب خالل شهر  الربملانية يف صلب مجلس  الكشفية   الخلية   • تركيز  

العام  القائد  العامة وإرشاف  القيادة  أعضاء  نوفمرب 2015 بحضور عدد من 

والنائب الثاين لرئيس املجلس وقد حرض الجلسة عدد كبري من النواب الذين 

انتسبوا للحركة الكشفية وقد تم  انتخاب القائد محمود القاهري رئيسا للخلية.

• إرشاف السيد محمد خليل وزير الشؤون الدينية صحبة القائد العام عىل 

فعاليات  الندوة الفكريةحول نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف التي 

نظمها فوج الصخرية بجهة صفاقس.

• لقاء الباعثني الشبان  بالقطب التكنولوجي  الغزالة بإرشاف السيد زياد 

لعذاري وزير التكوين املهني والتشغيل  يوم 17 ديسمرب 2015 وقد اطلع 

عىل تجربة الكشافة التونسية يف مجال تأطري باعثي  املشاريع من الشباب 

التونيس وقد عرب عن رغبة الوزارة يف التعاون مع الكشافة التونسية.

الوطنية  محليا وجهويا  واأليام  والدينية  الوطنية  األعياد  بكل  االحتفال   •

ووطنيا وتولت هياكلنا رفع العلم التونيس يف كل املناسبات 

لصيانة  الوطنية  الحملة  يف  الجهات  مختلف  يف  الفاعلة  املساهمة   •

املؤسسات  الرتبوية وقد قام عديد االفواج مببادرات تذكر فتشكر جمعت 

يف تقرير خاص بها تم ارساله إىل وزارة الرتبية. 

نرش  ندوة  عىل  الخارجية  الشؤون  وزير  البكوش  الطيب  السيّد  ارشاف   •

ثقافة التسامح و مقاومة التطرف  مبدينة سوسة و ذلك يوم السبت 14 

نوفمرب 2015.

• حضور ندوة حول الطفل ووسائل اإلعالم يوم الخميس 28 أفريل 2016 

والتزامات حول  التوثيق  و  التكوين  و  لإلعالم  الوطني  املرصد  من  بدعوة 

حامية حقوق الطفل.
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التنفيذية من  للجنة  انتخاب ثالثة أعضاء  باملناسبة  املساعدة لإلتحاد.وتم 

املنتهية مدة عضويتهم. أعضاء  للثالثة  تعويضا  واإلمارات  والبحرين  مرص 

كام تم تجديد الثقة للقائد محمد الجراية ليواصل رئاسة اإلتحاد إىل غاية 

سنة 2019. مرص والبحرين واإلمارات تعويضا للثالثة أعضاء املنتهية مدة 

عضويتهم.كام تم تجديد الثقة للقائد محمد الجراية ليواصل رئاسة اإلتحاد 

إىل غاية سنة 2019.

7 / املؤمتر الكشفي الخامس للمغرب العريب : 

املشاركة يف أشغال املؤمتر الكشفي الخامس للمغرب العريب بالجزائر من 

15 إىل 18 أفريل 2016 وتم باملناسبة عقد اجتامع اللجنة التنفيذية لإلتحاد 

رئيس   ، الجراية  محمد  القائد  برئاسة  واملرشدات  الكشافة  لرواد  املغاريب 

اإلتحاد ومشاركة األمينة العامة القائدة آسية فتح الله وكافة أعضاء اللجنة 

استعراض  اإلجتامع  هذا  أثناء  وتم  والجزائر.  واملغرب  ليبيا  رواد  ممثيل 

مواضيع  اللجنة  وتدارست   . املغاربية  بالبلدان  املستقبلية  الرواد  أنشطة 

إحداث شعار ووسام مغاريب للرواد وصفحة الكرتونية لإلتحاد املغاريب ، كام 

عقدت جلسة عمل مع القائد العام للكشافة املوريتانية قصد طلب تشجيع 

الرواد املوريتانيني عىل اإلنضامم لإلتحاد املغاريب واإلتحاد العريب.  

8 / املشاركة يف اللجان العربية الفرعية :

مثل الكشافة التونسية يف مختلف اللجان العربية الفرعية )تنمية القيادات، 

االعالم و االتصال، العالقات العامة، تنمية العضوية، تنمية املجتمع( عدد 

من القادة الذين ساهموا يف مختلف األنشطة من أيام دراسية و ندوات 

وورشات تطبيقية، كام قدموا التجربة التونسية يف مختلف املواضيع ذات 

العالقة و استفادوا من تجارب الجمعيات العربية.

التعبري  الثنايئ متميزة يف  كانت مشاركة هذا  والقائدة مروى قداس، وقد 

عن طموحات الشباب الكشفي التونيس. كام مثل الكشافة التونسية خالل 

املؤمتر الكشفي العاملي 40 بسلوفينيا كل من القادة أكرم الزريبي وعامد 

رقاز ومروى قداس. وقد حرض الوفد اجتامع اإلقليم العريب واملؤمتر الكشفي 

اإلسالمي 12 املنعقد يوم 10 أوت 2014 مبدينة ليوبليانا الذي كرم القائد 

قالدة  أعىل  وهي  الفضية  املسلم  الكشاف  قالدة  بتقليده  العبيدي  وحيد 

لإلنجازات  تقديرا  وذلك  املسلم  للكشاف  العاملي  االتحاد  يقدمها  كشفية 

الرائعة لخدمة الكشاف بصفة عامة والكشاف املسلم بصفة خاصة. وكانت 

املشاركة التونسية متميزة من خالل ترأس القائد العام للكشافة التونسية 

فعاليات املؤمتر العاميل و هي أول مرة يف تاريخ املنظمة الكشفية العاملية 

يحظى فيها قائد عريب بهذا الرشف.  

3 / املؤمتر السابع لإلتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات :

املشاركة يف أشغال املؤمتر السابع لإلتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات 

املنعقد مبراكش من 16 إىل 20 جانفي 2014 حرضه عدد من الضيوف من 

اللجنة  وأعضاء  لإلتحاد،  األسبق  الرئيس   ، البكوش  الهادي  القائد  ضمنهم 

بلدان عربية ضمت حوايل مائتي  الرواد من  9  التنفيذية لإلتحاد ووفود 

مشارك، منهم 25 من تونس. وقد تم خالل املؤمتر انتخاب القائد محمد 

الجراية رئيسا لإلتحاد.

4 / املؤمتر السابع والعرشون للصداقة الدولية للكشافة واملرشدات :

للكشافة  الدولية  للصداقة  والعرشين  السابع  املؤمتر  أشغال  يف  املشاركة  

بوفد   2014 أكتوبر   15 إىل   10 من  بأسرتاليا  سيدناي  مبدينة  واملرشدات 

ضم 18 رائدا ورائدة. وقد تم خالل املؤمتر تجديد انتخاب الربتغالية ميدا 

باللجنة  عضوا  العبيدي  وحيد  والقائد  العاملية  للجنة  رئيسة  رودريقاز 

العاملية ونائبا لرئيسة اللجنة.

5 / املؤمتر التأسييس لإلتحاد املغاريب لرواد الكشافة واملرشدات :

التأسييس لإلتحاد املغاريب لرواد  انعقد بتونس يوم 22 ماي 2015 املؤمتر 

والجزائر وتونس  باملغرب  الرواد  واملرشدات بحضور ممثلني عن  الكشافة 

وليبيا ورئيسة اللجنة العاملية ملنظمة الصداقة الدولية للكشافة واملرشدات.  

اللجنة  أعضاء  وانتخاب  لإلتحاد  األسايس  النظام  اعتامد  املؤمتر  وتم خالل 

التنفيذية وتكليف القائد محمد الجراية برئاستها والقائدة آسية فتح الله 

باألمانة العامة. 

6 / املؤمتر الثامن لإلتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات :

املشاركة يف أشغال املؤمتر الثامن لإلتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات 

بالكويت من 29  فيفري إىل 7 مارس 2016 بوفد متكون من 7  املنعقد 

قسم  قائد  األسود  القادر  عبد  القائد  برئاسة  املرافقني   من  وعدد  نواب 

العبيدي بوصفه  القائد وحيد  بالخصوص  الوفد  الرواد واألحباء. وقد ضم 

العاملية ملنظمة الصداقة الدولية للكشافة واملرشدات  اللجنة  نائب رئيس 

والقائد محمد الجراية رئيس اإلتحاد العريب وآسية فتح الله األمينة العامة 
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متهيد :

مل تنفك القيادة العامة تبذل جهودا يف مجال تنمية العضوية، كام حرصت خالل الفرتة املنقضية عىل التنسيق مع كافة الهياكل التنظيمية للمنظمة من مجلس 

وطني ومجلس رشف وهياكل جهوية ومحلية لضامن حسن استمرار نشاط املنظمة ومنائه. هذا إىل جانب دعم اإلدارة ومراجعة مختلف الرتاتيب املتعلقة 

بالترصف اإلداري واملايل.

1/ تطور عدد املنخرطني : 

1/1 التطور العام :

• تربز االحصائيات تطورا طفيفا يف عدد املنخرطني خالل   السنوات الثالثة الفارطة ففي سنة 2014 سجلنا تطورا بـ %11.03 مقارنة بسنة  2013، أما يف سنة 

2015 فقد بلغ العدد الجميل للمنخرطني 29448 منخرطا أي بتسجيل زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2014 حيث بلغ عدد املنخرطني 28599 أي بنسبة تطور 

قدرت بـ 2.96 %. 

• و يف سنة 2016 بلغ عدد املنخرطني 35558 منخرطا أي بتسجيل زيادة بـ 27.56 % مقارنة بسنة 2013 و بنسبة بلغت 20.74 % مقارنة بسنة 2015. 

2/1 حسب الجهات :

2016  2015  2014  2013 الجهات     2016  2015  2014  2013  الجهات  

390  87  197  82 الكاف     1833  2193  2085  1587  تونس  

653  502  150  107 سليانة     666  473  457  280  أريانة  

594  682  505  728 القريوان     830  636  1005  787  بنعروس  

873  219  421  173 القرصين     3319  2881  1819  2228  نابل  

654  717  770  984 سيدي بوزيد    1355  1398  1292  938  بنزرت  

2654  2221  2836  2286 قابس     1052  654  678  552  زغوان  

1150  1069  920  596 مدنني     2967  2994  2962  2541  سوسة  

2130  1193  834  1093 قفصة     2150  2073  2609  2184  املنستري  

1143  643  372  266 توزر     825  190  119  544  املهدية  

1226  1109  557  496 تطاوين     5008  5444  4906  4433  صفاقس  

1183  634  740  674 قبيل     1000  453  435  243  باجة  

1097  824  859  950 منوبة     615  440  931  807  جندوبة  

103 أفواج بالخارج       88  191  182  197  ق/ع م/و  

الباب الثاين : تنمية العضوية وتطوير الهياكل واملنظومة 

اإلدارية والحوكمة

املجموع عدد الرواد  عدد  القادة  عدد  الكشافني  السنة الكشفية 

25756   2026   4620   19110   2013

28599   2728   4899   20972   2014

29448   3202   4898   21348   2015

35558   2845   6756   25957   2016
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تربز هذه االحصائيات ما ييل :

• جهات حافظت عىل نفس عدد املنخرطني تقريبا مع زيادة طفيفة.

• جهات حافظت عىل نفس عدد املنخرطني تقريبا لكن بتقلص طفيف. 

• جهات عدد منخرطيها ضعيف مقارنة بحجمها الجغرايف ) أريانة، بنعروس، الكاف، املهدية(.

  3/1 حسب الجنس :

املجموع دليالت   مرشدات  زهرات  املجموع   جوالة   كشافة  أشبال   السنة 

5805   309  1796  3700   13100   1427  5147  6526    2013 

6489   340  1996  4153   13916   1566  5270  7080  2014 

6919   523  2279  4117   14063   1587  5572  6904  2015 

8462   711  2844  4907   17067   2133  6756  8174  2016 

 

• كام تبينه االحصائيات فان نسبة الذكور هي 66.70 % من العدد الجميل للمنخرطني )أقسام الفتيان + أقسام الفتيات دون اعتبار قسمي العصافري و الرواد( 

أما بالنسبة لعدد الفتيات فقد بلغ 33.30 % من العدد الجميل للمنخرطني سنة 2016 و يعترب هذا الرقم دون املأمول رغم أنه تطور مقارنة بسنة 2011 الذي 

بلغ 28.54 %.

2/ تطور الهياكل : 

1/2 األفواج :

عدد األفواج  السنة الكشفية  

330   2014-2013 

292   2015-2014 

313   2016-2015 

تربز االحصائيات تقلصا يف عدد األفواج املسجلة يف الثالث السنوات االخرية، و يعود ذلك إىل عدة أسباب منها :

• حرص القيادة العامة عىل تسجيل األفواج التي تستجيب للرشوط القانونية.

• الصعوبات التي اعرتضت بعض األفواج نظرا لنقص املوارد املالية و النوادي.

2/2  الوحدات :

2016   2015   2014   2013  القسم  / السنة 

376   341   364   371  أشبال  

275   241   255   261  زهرات  

338   304   337   311  كشافة  

189   154   154   157  مرشدات  

153   137   172   173  جوالة  

47   50   39   49  دليالت  

148   130   133   136  رواد  

46   36   37   25  عصافري  

1572   1393   1491   1483  املجموع  

• نستنتج من خالل هذا الجدول الخاص بالوحدات تطورا يف عدد الوحدات الكشفية بـ 6 % مقارنة بسنة 2013 و بـ 12.85 % مقارنة بسنة 2015.

• و يعترب العدد الجميل للوحدات سنة 2016 و الذي بلغ 1572 وحدة كشفية دون طموحات القيادة العامة.

مالحظة : و تعترب االحصائيات املقدمة خاصة بالكشافني و القادة الخالصني يف اشرتاكاتهم السنوية يف اآلجال مع العلم أن الناشطني فعال يقارب عددهم مائة 

ألف كشاف. 
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-4 النظم والرتاتيب والحوكمة :

1/4 إعداد النظام املايل :

متاشيا مع قانون الجمعيات وسعيا إىل مزيد تحسني طرق الضبط و الترصف 

كل  يهم  جديدا  ماليا  نظاما  العامة  القيادة  أعّدت  الوثائق  مسك  و  املايل 

هياكل املنظمة و ذلك يف نطاق مزيد الحوكمة و الشفافية يف هذا املجال 

ومساعدة قادتنا عىل اتباع االجراءات السليمة  بكل يرس.

و قد صادق املجلس الوطني املنعقد بتاريخ 7 و 8 ماي 2016 عىل هذا 

النظام الجديد.

2/4 تحسني منظومة الرقابة الداخلية :

حرصا عىل سالمة كشافينا و قادتنا يف مختلف األنشطة التي يقومون بها 

وخاصة يف النشاط الصيفي تقوم املنظمة باإلجراءات التالية :

أ - التأمني اإلجباري لكل منتسبي الحركة.

ب - التأمني التكمييل لألنشطة الصيفية. 

ج - التأمني لكل املشاركني يف األنشطة الخارجية.

ث - إصدار مناشري توضيحية تتعلق بالحامية. 

هـ - تنظيم دورات تكوينية مع الجهات املختصة. 

و - تنظيم حصص تكوينية يف دوراتنا التدريبية.

ي - اإلستعانة بأطباء  وممرضني خاصة يف األنشطة الكربى.

وقد كان ملثل هذه اإلجراءات تأثريا ايجابيا عىل مختلف األنشطة.

3/4 الشهادة العاملية يف الحوكمة :

انخرطت الكشافة التونسية يف منظومة تقييم الدعم العاملي التي يرشف 

عليها املكتب الكشفي العاملي والتي تسمح بالحصول عىل شهادة اإلعرتاف 

كأفضل  املامرسات يف مجال الحوكمة الرشيدة والجودة الكشفية.

تتمكن  حتى  الوطنية  الكشفية  املنظامت  لدعم   فرصة  املنظومة  وتعترب 

من تحديد مدى مطابقة تنظيامتها     و تراتيبها باإلضافة  إلسرتاتيجيتها 

وبرنامجها الكشفي وسياسة تنمية القيادات والتدريب مع معايري الجودة. 

ومن املنتظر أن يصبح هذا اإلعرتاف إجبارياً للجمعيات الكشفية الوطنية 

الراغبة يف تنظيم أنشطة كشفية دولية.

و لحدود سنة 2015, مل يتعد عدد الجمعيات الوطنية املتحصلة عىل هذا 

اإلعرتاف 10 جمعيات.    

الكشفي  باملكتب  اإلتصال  تم  حني   2015 فيفري  شهر  يف  املسار  انطلق 

3/ تطوير املنظومة اإلدارية :

1/3 اإلدارة الرقمية : 

املوسم  من  انطالقا  رسميا  التونسية  بالكشافة  الرقمية  االدارة  بعث  تم 

بها  االداري  العمل   أداء  تطوير  بهدف  ذلك  و   2015  /  2014 الكشفي 

وتقريب الخدمات لهياكلها و املنخرطني بها و اتاحة فرص متكافئة بينهم 

مهام اختلفت جهاتهم.

و قد متحور عملها طيلة موسمني حول تركيز منظومة معلوماتية متكاملة 

تجمع بني الجانبني الفني و االداري يف الكشافة التونسية. و ميكن التواصل  

باملنظومة من طرف جميع هياكلها كل حسب مهمته و يف حدود صلوحياته.

االنشطة  مبختلف  بعد  عن  للتسجيل  آلية  ارساء  عىل  املنظومة  ترتكز 

الكشفية و ربطها بتطبيقات لتبسيط العملية و ربح الوقت و اضفاء مزيدا 

من الشفافية عىل عمل ادارة الجمعية.

و متثلت املرحلة االوىل يف انشاء حساب الكرتوين باملنظومة لكل قيادة جهة 

تتمكن من خالله من متابعة جميع منتسبيها املسجلني عن بعد يف مختلف 

األنشطة و من ثم املصادقة او عدمها عىل تسجيلهم.

الهياكل للتواصل مع املنظومة كل حسب  الباب لجميع  و بعد ذلك فتح 

الخدمة التي يطلبها و حسب الصلوحيات املمنوحة له.

كام رشعنا يف تطوير تطبيقات متكن من تسهيل العمل و اضفاء اكرث فاعلية 

و نجاعة عليه اىل جانب ضامن حسن الترصف. 

بناء  عىل  االلكرتونية  املنظومة  تساعدنا  آنفا   املذكورة  الفوائد  جانب  اىل 

مبرور  و  األنشطة  عن  و  املنظمة  منتسبي  كل  عن  محينة  بيانات  قاعدة 

الزمن يصبح لدينا أرشيفا الكرتونيا يسهل الرجوع اليه و البحث فيه.

2/3 التسجيل عن بعد :

متكنت االدارة الرقمية يف الفرتة السابقة من تسهيل عملية التسجيل يف كل 

الدورات التدريبية و النشاط الصيفي و غريهام من األنشطة :

تاريخ بداية االستغالل تقدم العمل    

نوفمرب 2014 يف طور االستغالل   الدورات التدريبية 

ماي 2015 يف طور االستغالل   النشاط الصيفي 

مارس 2015 يف طور االستغالل   األنشطة الكربى 

سبتمرب 2014 يف طور االستغالل   األنشطة الخارجية 

جويلية 2015 يف طور االستغالل   دورات االختصاص 

3/3 التطبيقات :

تاريخ بداية االستغالل تقدم العمل    

جوان 2014 يف طور االستغالل   النشاط الصيفي 

 انتخابات منتدى 

فيفري 2014 يف طور االستغالل   الشباب  

اكتوبر 2016 جاهزة لالستغالل   انتخابات املؤمتر 
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الرشيدة والجودة  الحوكمة  باتباعها ألفضل  املامرسات يف مجال  اإلعرتاف 

الكشفية بنتيجة مرشفة جداً )83%( .

الكشافة  مبنظمة  الكشفي  العمل  جودة  عىل  دليل  خري  التتويج   وهذا   

بريادة منظمتنا بني مكونات  أن نفخر  اليوم جميعا  لنا  التونسية و يحق 

املجتمع املدين  يف اتباع أفضل املامرسات يف مجال الحوكمة .

4/4 القيادة العامة املوسعة :

انطالقا من مبدأ أن القيادة يف حركتنا هي قيادة جامعية و قيادة تشاركية 

فقد و قع إعتامد أخذ أهم القرارات و عرضها عىل القيادة العامة املوسعة التي 

تضم أعضاء القيادة العامة و قادة الجهات و ذلك حتى تتعّدد األفكار و يشارك 

الجميع يف أخذ القرار مام ييرّس حامس كل القيادات عىل العمل و اإلنتاج. 

5/4 العالقة مع املجلس الوطني و مجلس الرشف :

يعترب املجلس الوطني هو السلطة األوىل  بني املؤمترين وهو املسؤول عىل 

دعم و مراقبة نشاط القيادة العامة و من هذا املنطلق كانت عالقة القيادة 

العامة بهذا الهيكل عالقة طيبة يحدوها اإلحرتام و حب الجمعية و كان 

التشاور املستمر بني القائد العام و رئيس املجلس الوطني يف أمهات املسائل 

التي تعرتض سري املنظمة و قد ادى هذا التشاور اىل حسن تواصل النشاط.

ثم إن التشاور بني املجلس الوطني و القيادة العامة سهل عملية التشاور 

لكل  إكبار  فتحية  الكشفية  الحركة  عىل  بالنفع  يعود  الذي  القرار  وأخذ 

أعضاء املجلس ملا بذلوه من جهد و فكر يف سبيل صيانة الجمعية و العمل 

عىل منائها و إنتشارها.

كام أن مجلس الرشف متتع بإستقاللية تامة يف عقد جلساته و إتخاذ قراراته 

و توصل إىل البّت يف عديد القضايا املطروحة عليه و منها وسام اإلستحقاق 

إقرتاح مرشوع جديد إلجراءات هذا  التطور فرضت  أن روح  إال  الكشفي 

املجلس مبا يعطيه مزيد من الفاعلية و النجاعة و رسعة البت يف املسائل 

التي تعرض عليه ملا فيه خري القادة واملنظمة.

وبعد  التقييم  مبراحل  املرور  عىل  التونسية  الكشافة  عزم  إلبراز  العاملي 

املوافقة  عىل طلبنا رشعت القيادة العامة يف إعداد كل املؤيدات. 

الكائن مقرها بجنيف سويرسا   العاملية   SGS و للغرض تم تكليف رشكة 

و املختصة يف  الفحص والتدقيق واالختبار وإصدار الشهادات  و قد تنقل 

للتثبت من  اىل تونس  العاملي  الكشفي  املكتب  ممثل عنها   وممثل عن 

مدى مطابقة املؤيدات املقدمة مع متطلبات التقييم املحددة. 

التقييم يف تحليل 90 عنرصا ومقياس ضمن عرش مجاالت   وتتمثل عملية 

وهي كالتايل :

1. املتطلبات املؤسسية تجاه املنظمة الكشفية العاملية

2. إطار الحوكمة

3. اإلطار االسرتاتيجي

4. النزاهة يف التسيري

5. االتصال واملنارصة والصورة العامة

6. الراشدون يف الكشفية

7. املوارد والرقابة املالية

8. الربنامج الكشفي

9. إمكانية منو املنظمة

10. التحسني املستمر للمنظمة

خاللهام  تم  يومني   ملدة  دسمرب   شهر  خالل  التقييم  عملية  متت  قد  و 

مراجعة كل املؤيدات. و توجت   بحصول الكشافة التونسية عىل شهادة 
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الوطني وأعضاء القيادة العامة  واملجلس الوطني وقادة جهات إقليم تونس 

الكربى.

3/ منتدى الشباب : 

انتظم منتدى الشباب من 6 اىل 9 فيفري 2014 بالحاممات، جمع شبابا من 

مختلف ربوع البالد، وهو يعد نشاطا جديدا يف تاريخ اللقاءات الكشفية، 

طابعه االنفتاح و الحوار وهو باألساس  فضاء فعال ألخذ القرار واملساهمة 

من  بينه  الحوار  أبواب  وفتح  الشباب  ترشيك  ويعد  الشبابية.  الفاعلة 

األهداف الرئيسية للنشاط.

 تم الرتكيز يف املنتدى عىل التفاعل و التحاور بني الشباب انفسهم و بينهم 

مضافة  قيمة  وحده  هذا  و  واالختصاص  الخربة  ذوي  من  املتدخلني  وبني 

يكونوا  حتي  املشاركني  مهارات  لتطوير  هامة  فرصة  باعتباره  للمنتدى 

ايجابيني يف املجتمع

»مهارات  أهمها:  املعيش  بالواقع  عالقة  لها  مواضيع  املنتدى  تناول  وقد 

الحياة« و»املقاربة باملشاريع« .كام متكن املشاركون من عرض مشاريعهم 

واملشاريع  واملوطنة  البيئة  مجاالت  يف  باملناسبة  أعدوها  التي  الشخصية 

اإلجتامعية واملشاريع املنتجة وناقشوا مدى قابليتها للتنفيذ.

 

4/ الجامبوري الوطني الثالث :

نظمت القيادة العامة وبعد غياب دام 31 سنة .الجامبوري الوطني الثالث 

من 08 إىل 17 أوت 2015 باملركز الدويل للتخييم والتدريب بربج السدرية  

واملرشدات  واألشبال  الزهرات  أقسام   ميثلون  كشاف   1500 مبشاركة 

والكشافة والجوالة والدليالت يف مخيامت مستقلة ومبشاركة  ما يفوق 150 

كشافا من ليبيا والجزائر  

الوزراء  من  عدد  رفقة  الحكومة  رئيس  الصيد  الحبيب  الشيد  وقد ارشف 

عىل حفل االفتتاح الرسمي للجامبوري بحضور ما ال يقل عن الفي ضيف 

املكتوبة واملرئية  البالد وعدد كبري  من وسائل اإلعالم  إنحاء  من مختلف 

متهيد :

بفضل جهود جميع القيادات وطنيا وجهويا ومحليا، متكنت القيادة العامة 

إىل  تهدف  كربى  كشفية  أنشطة   عدة  إنجاز  من  املنقضية  الثالثية  خالل 

إطار  يف  نفذت  كام  مفاهيم،  عدة  حول  الرؤى  وتوحيد  القيادات  تكوين 

الرشاكة عدة مشاريع ضخمة لتنمية املجتمع.

1/ األيام الوطنية : 

 عىل إثر إنتهاء أشغال املؤمتر الوطني الحادي والعرشين املنتظم ببرئ الباي 

أيام 30 و 31 أوت و 1 سبتمرب 2013 تحت شعار »الكشفية ببساطة ...« 

رشع القائد العام يف إجراء مشاورات لتشكيل القيادة العامة وفق هيكلية 

 15 أيام  الوطنية  األيام  انتظمت  ذلك  إثر  األسايس.  النظام  مع  منسجمة 

و16 و 17 نوفمرب 2013 تحت شعار »والء للوطن ... وفاء للكشفية« وقد 

انكب املشاركون فيها عىل دراسة ورقات العمل التالية : الربنامج الكشفي، 

والهياكل،  واإلدارة  الحوكمة  البرشية،  واملوارد  القيادات  وتنمية  التدريب 

تنمية صورة الكشفية، الترصف العقاري وتنمية املوارد.

كام وضعت الخطة الثالثية 2013 / 2016 ومتت املصادقة عليها يف املجلس 

الوطني. وكانت هذه الخطة منطلقا إلعداد الخطة االسرتاتيجية العرشية 

2016 - 2025 املعروضة عليكم  خالل املؤمتر الوطني الثاين والعرشين.

2/  قرية املواطنة بشارع الحبيب بورقيبة :

 أولت املنظمة عناية خاصة بالجانب املتعلق برتبية الناشئة والشباب عىل 

قيم املواطنة وللغرض نظم يوم 17 ماي 2014 نشاطا جامهرييا بالشارع 

»قرية  عنوان  تحت  بورقيبة«  الحبيب  »شارع  العاصمة  بتونس  الرمز 

املواطنة«.

وقد  الكربى.  تونس  إقليم  من  كشافا   1400 قرابة  النشاط  هذا  يف  شارك 

تضمن الربنامج عدة ورشات حول محور الرتبية عىل قيم املواطنة ساهمت  

يف تنشيطها عدة جمعيات من املجتمع املدين، كام تم تقديم عرض فرجوي 

للبيئة  الدولة  كاتب  بزيارة  القرية  حظيت  وقد  الفنانني.  بعض  مبشاركة 

املجلس  التونسية ورئيس  للكشافة  العام  القائد  رفقة  املستدامة  والتنمية 

الباب الثالث : األنشطة الوطنية الكربى



13

واملوسيقى والرقصات الشعبية و األكالت التقليدية  التي تعاقبت عىل البالد 

التونسية عرب التاريخ.

قدرة  عىل  األمثل  الدليل  قدمت  الثالثة  الوطني  الجامبوري  تجربة  إن 

القيادات الوطنية التونسية عىل إدارة مثل هذه التجمعات الدولية الكربى 

أن  الجامبوري  بسالم بدون تسجيل أي حادثة تذكرواألكيد  اختتم  حيث 

الجامبوري الوطني الرابع سيكون باذن الله أفضل. 

5/ اللقاء املغاريب لالشبال :

الخرضاء،  ... يف ضيافة  األشبال   ”  Magh-CUBS 2016 “  :  تحت شعار 

واحتفاال مبائوية حركة األشبال يف العامل نظم قسم األشبال امللتقى املغاريب 

لالشبال خالل الفرتة املرتاوحة من 15 اىل 24 جويلية 2016 مبركز التكوين 

املهني لقطاع الجلود و االحذية مبدينة تزركة و مبشاركة حوايل 700 شبل 

وقائد اىل جانب الطاقم الصحي و طاقم الحامية املدنية. 

يهدف هذا اللقاء إىل تعزيز االنتامء املغاريب و تنمية قيم املواطنة من خالل 

تطوير مهارات األشبال و اعطائهم الفرصة للتعبري عن أفكارهم الشخصية 

وابراز قدراتهم وقد متيز اللقاء بتنوع فقراته التي سعينا خاللها اىل املراوحة 

خرجات  من  املشاركني  حاجيات  اشباع  اجل  من  التكوين  و  الرتفيه  بني 

باليوم الوطني  ترفيهية و ورشات تكوينية و مسابقات بني االشبال مرورا 

خالل  من  االشبال  حركة  مبئوية  لالحتفال  كان  كام  الكشفي  الكرنفال  و 

الورشات املختلفة و الندوة املغاربية للعرفاء » صخرة السالم » التي متيزت 

االشبال حول حقوقهم و واجباتهم و تطلعاتهم  النقاش بني  برثاء  بدورها 

واحالمهم من اجل تطوير مجتمعاتهم.

6/ املشاريع الكربى املنجزة  يف إطار اتفاقيات التعاون والرشاكة :

1/6 قادة العامل :

جمعية  بني  بالتعاون  قائم  دويل  هو مرشوع رشاكة  العامل  مستقبل  قادة 

أنشطة  إقامة  إىل  الرشاكة  الدمناركية.تهدف  والكشافة  التونسية  الكشافة 

مشرتكة وإىل تعزيز التفاهم الثقايف بني املنظمتني ومن خاللهام املجتمعني 

الكشفي  العمل  وتنمية  بينهام  الروابط  تقوية  والدمناريك، ومزيد  التونيس 

بتونس والدمنارك وترسيخ صورة الكشفية يف البلدين.

التونيس  املجتمعني  داخل  الكشفية  صورة  تنمية  يف  الرشاكة  تساهم 

والدمناريك من خالل العمل عىل تعزيز قيم املواطنة وترشيك الشباب يف 

الجمعيايت  والتسيري  القيادة  فنون  مجال  يف  التكوين  ودعم  القرار  اتخاذ 

القدرات  وتنمية  الخاص  للحساب  مشاريع  إقامة  عىل  الشبان  ومساعدة 

اإلسرتاتيجية للمنظمتني.

أهداف املرشوع :

التونسية  الكشافة  منظمة  مكانة  تعزيز  إىل  بالخصوص  املرشوع  يهدف 

من خالل  وذلك  الجمعيايت  النسيج  رائدة ضمن  تربوية  شبابية  كمنظمة 

املشاركة الفاعلة للفتية والشباب والكهول من الجنسني يف أنشطتها.

يحتل الشباب مكانة مهمة يف صلب املنظمة الكشفية، ويساهم املرشوع يف 

تعزيز قدرات الشباب وتنميتها وتطويرها عىل املستويني الفردي والجامعي 

حتى يتحمل الشباب مواقع متقدمة وترشيكه بصورة فعلية يف اتخاذ القرار.

واملسموعة تونسية وأجنبية .

واستعدادا  لهذا الحدث الكبري  بذلت جهود كبرية لتحديث تجهيزات مركز 

مام  به  االيواء  طاقة  الكبري مبضاعفة  العدد  هذا  الستيعاب  السدرية  برج 

استوجب توفري تجهيزات استثنائية وضعت خصيصا للجمبوري .

ومثلام هو الشأن يف اللقاءات الدولية الكربى تم توفري فريق حامية مدنية 

قار  يعمل 24/24 وكذلك فريق اإلسعاف والخدمات الطبية وسيارة إسعاف 

مجهزة و تم تكوين فريق للخدمات لتأمني كل االحتياجات اإلدارية ملختلف 

املخيامت الفرعية الستة. 

وأدارت قيادة املخيامت الفرعية برامجها بصفة مستقلة حسب مناهجها  

للقيادات  موعدا  كانت  كام  وفاعليتها  لتقييم  فرصة  كانت  والتي  الخاصة 

الشابة للتدريب عىل  القيادة وإدارة التجمعات الكشفية الكربى.

فقد  واالختتام  االفتتاح  حفيل  عىل  وعالوة  للجامبوري  العام  الربنامج  أما 

تضمن .

للتنمية  ورشة   21 بني  املشاركون  تنقل  ايام  ثالثة  ملدة  التنمية  قرية   •

منظامت  من  وعدد  التونسية  الكشافة  من   قيادات  امنتها  املجتمعيبة 

املجتمع املدين واملؤسسات الدولية.

محطات  من  عددا  تضمن  أيام،  ثالثة  ملدة  املغامرة:  و  التحدي  رواق   •

املغامرة و التحدي: التسلق- - paint ball ركوب الجامل- املخطر الصعب- 

األلعاب املطاطية... و غريها.

للدمى  استعراض كبري  1500 كشاف يف  مناسبة لخروج  : كان  الكرنفال   •

العمالقة واألقنعة والعربات املجرورة واألزياء التقليدية واملوسيقى وجابوا  

شوارع مدينة برج السدرية يف جو بديع نرش البهجة يف نفوس املواطنني 

والكشافني .

• املارطون : ضمن برنامج اليوم االوملبي شارك الجميع يف ماراطون  استثنايئ 

شارك  والشبل  بالزهرة  والقائد  بالكشاف  واملرشدة  بالصغري   الكبري  جمع 

فيه األطفال والشيوخ وحتى أعضاء القيادة العامة  و قد ساهمت اللجنة 

األوملبية الوطنية يف تقديم جوائزه.

تونس... حكايتي مع التاريخ.

املخزون  عن  األقسام  مختلف  من  املشاركون  عرب  البهيج  اللقاء  هذا  يف 

التي  العروض  مختلف  خالل  من  التونسية  للبالد  التاريخي  و  الحضاري 

الكوريغرافيا  و  األدوات  و  اللباس  و  الشكل  حيث  من  الوحدات  قدمتها 
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التصّدي لظاهرة تعاطي  السل و قد متحور املرشوع حول  مشاريع لرسل 

التي حّققها هو مزيد نرش  الشباب، و من أهّم األهداف  املخّدرات لدى 

لدى  الكشفية  الصورة  تنمية  يف  املساهمة  و  الشباب  لدى  الجوالة  حركة 

الرأي العام و أيضا القناعة الكربى التي أصبحت لدى قادة الجوالة بأهمية 

املشاريع يف أنشطتنا.

3/6 نرش ثقافة السالم ومقاومة التطرف :

يتمثل الهدف األسايس من اطالق يرنامج نرش ثقافة السالم ومقاومة التطرف 

الكشافة  السالم مساهمة من  ثقافة  التطرف ونرش  يف اإلسهام يف مقاومة 

تم  اإلرهاب.  آفة  موحدا ضد  للوقوف سدا  الوطني  املجهود  يف  التونسية 

منويل الربنامج من سفارة الواليات املتحدة األمريكية وامتدت املدة الزمنية 

من غرة أكتوبر 2015 إىل 30 سبتمرب 2016. وقد حدد الهدف العام عىل 

الكشافة  والشباب مبنظمة  القادة  قدرات  وتنمية  تدريب    « التايل  النحو 

الوطني  املجهود  للمشاركة يف  التسامح والسالم  ثقافة  التونسية عىل نرش 

مختلف  انقسمت  وقد  املختلفة«.  مظاهره  يف  واإلرهاب  العنف  ملقاومة 

األنشطة إىل ثالثة مراحل كربى هي التالية :

املرحلة االوىل : للتعريف باملرشوع واختيار املنسقني الجهويني ووضع الخطة 

الوطنية عىل امتداد سنة كاملة وذلك ضمن الندوة الوطنية الكشفية حول 

نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف التي تم  عقدها بسوسة أيام 13 و14 

و 15 نوفمرب .

وتتواصل أنشطة مرشوع قادة املستقبل FLOW عىل إمتداد سنتني )2014 

- 2015( يف كل من تونس والدمنارك وتستهدف الشباب بني 18 و 35 عاما.

املشاريع الفرعية :

وإناثا  ذكورا  والشباب  األطفال  وتشجيع  تعزيز  إىل  يهدف   : املواطنة   - أ 

عىل املشاركة يف املجتمع من خالل مامرسة الدميقراطية واملساهمة يف أخذ 

القرارات املتعلقة بتنمية املجتمع. 

ب - فنون القيادة والتسيري : يهدف إىل تدريب القيادات الشابة وغريهم 

املشاريع. وهذا سيمكن  وإدارة  القيادة  تطوير مهارات  املتطوعني يف  من 

املتدربني من تنفيذ مشاريع صغرية ذات تأثري إيجايب عىل حياتهم اليومية 

ومجتمعهم املحيل. 

بقدرتهم وأهمية  الشباب  تعزيز وعي  : يهدف إىل  الشابة  - األصوات  ت 

التأييد  حشد  كيفية  عىل  الشباب  تدريب  يتم  حيث  املجتمع  يف  صوتهم 

وسائل  مع  التعامل  يف  الخاصة  املهارات  وتوفري  املنارصة  وتنظيم حمالت 

اإلعالم للمساهمة يف نرش ثقافة حرية التعبري واملشاركة يف صنع القرارات 

التي تؤثر يف حياة املواطنني وتقديم رسائل واضحة وإبجابية للمجتمع.

ث - ريادة األعامل : يحتوي عىل مجموعة من الدورات التدريبية التي متنح 

الشباب مهارات وقدرات متكنهم من بعث وإدارة مشاريعهم الخاصة التي 

ميكن أن تساعدهم عىل خلق مواطن شغل. 

ج - التخطيط االسرتاتيجي : يهدف إىل تنمية قدرات القادة عىل التخطيط 

وترشيك  علمية  طرق  وإعتامد  مهاراتهم  تطوير  خالل  من  االسرتاتيجي 

مختلف الفئات بهدف وضع اسرتاتيجية ورؤية واضحة للمستقبل. 

2/6 سفراء الشباب من اجل مقاومة املخدرات : 

إميانا مّنا أّن الربنامج الرتبوي للجّوالة يجب أن يرتكز باألساس عىل املشاريع 

الرتبوية، قّررت قيادة القسم إطالق مرشوع تربوي كبري أُطلق عليه اسم 

من  التدرّب  و  فيه  املشاركة  عىل  الهياكل  كافة  تعمل  الشباب«،  »سفراء 

خالله عمليّا عىل تصميم املشاريع و تنفيذها، عىل أمل أن يصبح يف قادم 

السنوات لكّل عشرية مرشوع خاص. و قد القى هذا املرشوع نجاحا كبريا 

رسل  مبشاريع  الخاصة  اللجنة  و  العربية  الكشفية  املنظمة  تقارير  تثبته 

 3 أفضل  ُصّنف مرشوعنا ضمن  العاملية، حيث  الكشفية  باملنظمة  السالم 
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املرحلة الثانية : انطلق النشاط مع بداية سنة 2016 فسجلنا تعدد لألنشطة 

الشباب  من  كبري  عدد  منها  استفاد  الجهات  أغلب  يف  وتنوعها  والربامج 

املدين  املجتمع  مكونات  من  وواسعة  نوعية  ومبشاركة  وغريهم  الكشفي 

املواكبة  إىل  باإلضافة  واملحلية  الجهوية  السلط  من  كبري  وبدعم  والخرباء 

والتغطية االعالمية. 

املرحلة الثالثة : متت خالل صائفة 2016حيث تم تنظيم عدة أنشطة مميزة 

اختتمت مبشاركة مدير املرشوع يف فعاليات اللقاء العريب للجوالة العرب 

باملغرب واالرشاف عىل ورشة نرش ثقافة السلم وتقديم التجربة التونسية 

للمشاركني يف اللقاء من الشباب العريب.

إجامال ميكن حرصاألنشطة الجهوية املنجزة  يف الندوات الفكرية واللقاءات 

الحوارية، التظاهرات واملهرجانات واالنشطة التحسيسية الجامهريية.

4/6 جولة املكتبة الحية :  

العاملية  الجمعية  مع  تعاون  مرشوع  ضمن  يندرج  تعليمي  برنامج  هو 

عىل  الحية  املكتبة  جولة  برنامج  يحتوي  الكّشافة.  وفتيات  للمرشدات 

أربعة محطات و يهدف إىل مساعدة 16 وحدة من باقات الزهرات و فرق 

املرشدات عىل لعب دورها الّريادي يف مجتمعاتها املحليّة من خالل إقامة 

تنمية محلية لتحسيس األطفال مبدى أهمية املطالعة يف تطوير  مشاريع 

الربنامج لجنة  املجاالت. وترشف عىل هذا  الذاتية و يف مختلف  القدرات 

مشرتكة بني األقسام املعنية أصدرت دليال فّنيا للمحطات األربعة وتابعت 

تنفيذه. 
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التوجهـات العامـة للربنامـج والعناصـر األساسية التي سيتـم إعتامدهـا يف 

الغـرض واملتمثلـة يف : 

•  بنيـة الربنامـج الرتبــوي : 

املقـتـرح  تحديـد  الربنامـج  عليهــا  بنـي  التـي  األساسيـة  األســس  مـن  

التعريــف باملشـروع وتحديــد األولويــات  الرتبــوي والذي يقـوم علـى 

والتحديـات  املستقبليــة من ضمنهـا كيفيـة إعتمـاد الكشفيــة كأسلـوب 

حيـاة يف منـط عيـش الفـرد واملجموعـة حيـث قامـت لجنـة من الخبـراء 

يف تحديـد عناصـر املقتـرح وصياغـة  الفكـرة العامـة للمشـروع.

•  تحديــد املجـاالت الرتبـويــة : 

الربنامـج  وضـع  يف  الشخصيـة  التنميـة  مجاالت  علـى  اللجنـة  إعتمدت 

واإلنفعالـي  واإلجتامعي  والدينــي  العقلـي  املجـال  يف  واملتمثلـة  الرتبوي 

األقسـام  طـرف  من  الكشفــي  املجـال  إعتمـاد  يتـم   أن  علـى  والبدين 

الفنيـة يف الدليــل الرتبــوي وفـق  خصوصيـة كـل مرحلـة 

• وضـع األهـداف الرتبويـة العامـة والوسيطـة : 

قامــت اللجنـة بوضـع األهــداف الرتبويـة العامــة والوسيطـة ملختلــف 

املراحـل الفنيـة وفـق مجـاالت التنميــة الشخصيــة التـي تـم إعتامدهــا.

4/1 الورشــة الوطنيـة العلميـة للربنامـج الرتبــوي : 

أيـام 13 و14  الرتبــوي  للربنامـج  العلميـــة  الوطنيـة  الورشــة  تم عقــد 

مختلـف  من  والخبـراء  قائـد   49 بحضـور  بنابــل   2016 جـوان  و15 

ووضـع  الرتبــوي  املقتــرح  مناقشـة  خاللهـا  تم  حيـث  الفنيــة  األقسـام 

األهـداف الرتبويـة  الوسيطــة  وفــق  األهـداف  الرتبويـة العامـة وقـد 

مثلـت هـذه الورشــة فرصــة هامــة للتوافــق حــول  املسـار املعتمـد 

إلعـداد الربنامـج الرتبــوي.

لجنة الربامج :
1/ الربامج :

1/1 مالمح الربنامج الرتبوي الجديد :

املؤمتــر  إنعقـاد  إثــر  مهامهــا  تولـت  التــي  الربامــج  لجنـة  حرصــت 

الوطنـي للجمعيــة يف سبتمبــر 2013 علـى تحديـد أولويـاتهـا  املرحليــة 

قصـد العمـل علـى تحققهـا وقـد متثلــت خاصـة يف : 

إعــداد الربامـج الرتبـوي وجودة الربامـج الفنيـة ونشـاط األقسـام الفنيـة 

والزيـارات الفنيـة.

2/1 الربنامـج الرتبـوي : 

إنطلق مشـروع إعـداد الربنامـج  ملختلــف األقسـام الفنيـة منـذ املوسـم 

لجنـة  رئيس  السدراوي  فتحـي  القائـد  بقيـادة   2012/2013 الكشفــي 

الربامـج يف تلـك الفتـرة حيـث تـم توخـي املنهجيـة التاليــة : 

•  تشكيـل اللجنــة :

من  القـادة  عديـد  من  ترتكـب  لجنـة  تشكيــل  املرحلـة  بدايـة  فـي  تـم 

اإلجتمـاع  علـم  الخبـراء يف  بعـض  إىل جانب  الفنيـة  األقسـام  مختلــف  

وعلـم النفس حيــث تـم تحديـد مراحـل العمـل واملنهجيـة الـذي سيتـم 

إلحتياجات  يستجيــب  مبـا  الرتبـوي  الربنامـج  تطويــر  قصـد  إعتامدهـا 

املرحلة.

•  مرحلــة التقييـم :

املناهـج  اللجنـة يف مرحلة أولــى عىل قــراءة علميـة ملختلــف  إنكبـت 

ونقـاط  القـوة  نقـاط  ضبـط  قصـد  الفنيــة  األقسـام  تعتمدهــا  التـي 

والشبــاب  الفتيــة  إحتياجـات  علـى  التعـرف  جانــب  إلـى  الضعــف  

قصـد تلبيتهـا من خـالل الربامـج الجديـدة وميكـن الرجـوع إلـى وثيقـة 

التقييـم التـي تـم إعتامدهـا ملزيـد التعمـق يف أسبـاب التغييـر.

•  التفتــح علـى التجـارب العربيـة والعامليــة :

تم  فقـد  األخـرى  التجـارب  علـى  التفتـح  بضـرورة  اللجنـة  مـن  إميانـا 

اإلستئنـاس بعديـد املشاريـع واإلصـدارات واألســس التـي تـم إعتامدهـا  

خصوصية  اإلعتبـار  بعني   األخــذ  مـع  الرتبويــة  الربامـج   إلعدادهـا 

املجتمـع التونسـي واإلعتـزاز بهويتـه العربيــة  واإلسالميـة وتفتـح علـى 

محيطـه العربــي واملتوسطــي.

3/1 التوجهــات العامـة للربنامـج :

   بعـد اإلطــالع علـى عديــد التجـارب األخـرى ومعرفـة كـل خصوصيــات 

إستجابتهـا  ومـدى  التونسيـة  بالكشافـة  املعتمـدة  الرتبويـة  املناهـج 

فـي تحديـد  املركزيـة  اللجنـة  إنطلقـت  الفتيـة  واملجتمـع   إلحتياجـات 

  الباب الرابع : تقارير اللجان
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4/ الزيـارات الفنيـة : 

نظــرا ملـا متثلــه الزيــارات الفنيـة من أهميــة لـدى الجهـات واألفــواج  

الفنيـة مـع إجـراء بعـض  الزيـارات  والوحـدات فقـد عملنـا علـى دعـم 

التعديـالت من حيث الشكـل حتـى تحقــق أهدافهـا وقـد قمنـا بإعـداد 

روزنامـة يف الغــرض إلـى جانــب تشجيـع األقسـام الفنيـة علـى القيـام 

بالزيــارات ألنشطـة املفوضيـات والوحـدات حيــث سجلنـا تطـورا هامـا 

يف عــدد الزيــارات التي بلغـت  95 زيـارة من مختلـف األقسـام الفنيـة 

طيلـة الثالث سنـوات األخيـرة.

5/ الدوريـات الوطنيـة لألقسـام الفنيـة : 

الثــالث  طيلـة  الفنيـة  لألقسـام  الوطنيـة  الدوريـات   كـل  تنظيم  تم 

سنـوات وقـد عملـت لجنـة الربنامـج علـى اإلعــداد الجيـد إلحتامعـات 

تم  حيـث  إلنجاحهـا  األساسيـة  العوامـل  توفيـر  حيـث  من  الدوريـات 

خــالل اإلجتامعـات تقييـم األنشطـة الفارطـة وتقديـم مشاريـع الخطـط 

السنويــة إضافـة إلـى عديـد العناصـر األخــرى . 

اللجنة الوطنية للتدريب 

وتنمية القيادات واملوارد 

البرشية
 

عمال بالتوجه الجديد للقيادة العامة بخصوص التدريب وتنمية القيادات 

الوطنية  اللجنة  دور  تفعيل  إقرار  تم  التدريب    وحدة  يدعوإىل  والذي 

وتأهيل  بتدريب  الضطالعها  البرشية  واملوارد  القيادات  وتنمية  للتدريب 

والتدريب  ومساعديهم  التدريب  وقادة  ومساعديهم  الوحدات  قادة 

والتأهيل الوظيفي والتدريب الخصويص.

املنظومة  اللجنة منذ سنة 2013 يف تقييم ومراجعة وتطوير  وقد رشعت 

تطبيق  التدريبية يف  الكفاءات  كل  الرشوع  مبشاركة  وتم  التدريبية ككل 

5/1 اللجـان  الفنيـة لألقسـام الفنيــة : 

تـم تخصيــص حوالـي مثانية أشهــر ملختلــف األقسـام الفنيـة قصـد عقـد 

إجتامعـات  لجانهـا  الفنيـة لعـرض املشـروع وضبـط األهـداف الرتبويــة 

من  واملنبثـقـة  املنسجمـة  والسلوكيـة  واملهاريــة  املعرفيــة  الفرعيــة  

األهـداف الرتبويـة الوسيطـة والعامـة وقـد شكلـت فرصـة هامـة ملزيـد 

ورشـات  خـالل  تـم  كمـا  املعتمدة  املسارات  حـول  والحـوار  النقـاش 

اللجــان الفنيـة تحديــد املتطلبـات واألنشطـة قصـد إعتامدهـا يف الدليــل 

الرتبـوي الـذي يقـوم باألساس علـى نظـام التقـدم واإلطـار الرمـزي.

6/1 الورشـة الوطنيـة للربنامـج الرتبـوي )2( :

جويليـة   10 و   9 يومـي  الرتبـوي  للربنامـج  الوطنيـة  الورشـة  إنعقـدت 

2016 بنابــــل بحضـور 52 قائـدا وخبيـرا  وتـم خــالل  الورشــة القيـام 

بقـراءة عميقـة ملختــلـف أعمـال اللجـان وإجـراء التعديـالت الرضوريـة 

مبـا ينسجـم مـع األهـداف الرتبويـة التـي تـم وضعهـا يف الغـرض حيـث 

األهـداف  وضبـط  املعتمـد  التمشـي  علـى  واإلتفـاق  املصادقـة  متـت 

الرتبويـة النهائيــة .

الخامتــة : 

الذيـن بذلـوا مجهـودات  القيـادات والخبـراء  إلـى كـل  بالشكــر  نتقـدم 

مضنيـة من أجــل إعـداد الربنامـج الرتبـوي بالنظـر إلـى األيـام وساعـات 

العمـل املخصصــة للغــرض. وستجـدون ضمـن  كتـاب الربنامـج الرتبـوي 

تجـدر  اإلعـداد شكـال ومضمونـا كمـا  املشاركيـن يف  لكـل  إسميـة  قامئـة 

يعـد  الفنيـة  األقسـام  ملختلــف  تربـوي  برنامـج  إعداد  ان  إلـى  اإلشـارة 

التناغـم  بضــرورة  منـا  إميانـا  الجمعيـة  تاريـخ  يف  األولـى  واملـرة  سابقة 

الهـدف  ان يكـون  املقدمـة علـى  األنشطــة   بيـن مختلــف  واإلنسجـام 

من  بتنفيذهـا  الكفيلـة  والوسائـل  األساليــب  إيجـاد  مـع  موحـدا  العـام 

اجـل  إعــداد مواطـن فاعـال ومسـؤوال.

2/ جـودة الربامـج الفنيـة : 

عملــت لجنـة الربامـج بالتعـاون مـع األخـوة قـادة األقسـام  علـى تطويـر 

وقـد  واملجتمـع  الفتيـة  إلحتياجـات  تستجيـب  حتـى  الفنيـة  الربامـج 

الفارطـة 2016/2013 عديـد األنشطـة املميـزة  الثالثيــة  سجلنــا خــالل 

نذكـر  والقـادة  الفتيـة   إلـى  موجهـة  الفنيـة  األقسـام  كل  طـرف  من 

منهـا سفـراء الشبـاب مهرجـان  العصفـور سنفونيـة األشبـال- سفـاري – 

ملتقيـات الزهـرات واملرشـدات والدليــالت ويرنامج فريق املفوضية لقس 

الكشافة.

3/ الـــزي الكشفـــي : 

عملــت لجنـة الربامـج بالتعاون مع لجنـة الصـورة  الكشفيـة علـى إعـداد 

إلـى  تقدميـه  تم  وقـد   2014 سنـة  منـذ  الكشفــي  الـزي  مشـروع حول 

املجلـس الوطنـي فـي الـدورة األخيـرة من  إنعقـاده حيــث تـم إرجـاء 

املصادقــة عليــه من عدمـه إلـى وقــت الحــق.
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الخطة الثالثية. وقد نظمت وأرشفت اللجنة عىل عديد األنشطة التدريبية تجدون تفاصيلها يف التقرير التوثيقي )انظر التقرير التوثيقي عىل موقع الجمعية 

والصفحة الرسمية للجنة الوطنية للتدريب(. وميكن الوقوف عىل حصيلة نشاط اللجنة الوطنية للتدريب يف النقاط التالية :

• وحدة التدريب وفصله تدريجيا عن األقسام واعتامد التسجيل عن بعد الذي يضمن عدم تجاوز العدد املحدد واملطلوب وكذلك تقليص نسبة التغيب التي 

مل تتجاوز 1 أو 2 باملائة وتحديد عدد الدورات وتعيني قاداتها وضامن أن يكون كل متدرب مستويف للرشوط املطلوبة لتأهيله وربط التسجيل عن بعد بدفرت 

القائد ودفع معلوم االشرتاك اىل جانب كل الرشوط الرضورية الجتياز الدورة التدريبية وخاصة استكامل نظام التأهيل الخاص بكل مرحلة من التدريب.

• يعترب إصدار دليل أنظمة التأهيل القيادي وتوصيف املهام الذي يتعلق بكل الرتاتيب واإلجراءات التدريبية  وإصدار الحقيبة التدريبية الورقية والرقمية من 

أهم إنجازات املرحلة.

• الورشات التدريبية : نظمت اللجنة طيلة الفرتة النيابية خمسة ورشات تدريبية لقادة التدريب أمثرت اإلصدارات التالية :

• اإلصدارات :

- إصدار دفرت القائد. 

- إصدار بطاقة متابعة تأهيل قائد مرتبص.

- إصدار سجل تنظيم الدورة التمهيدية ودورة الشارة الخشبية.

- إصدار رقمي نهايئ لدليل املدرب يف تنظيم الدورة االبتدائية وسجل تنظيم الدورة االبتدائية.

- إصدار دليل املفوض ورقيا ورقميا.

• إصدار ورقي ورقمي نهايئ لدليل أنظمة التأهيل القيادي وتوصيف املهام الذي يتعلق بكل الرتاتيب واإلجراءات التدريبية.

• إصدار ورقي ورقمي لدليل قائد التدريب يف تدريب قادة الوحدات ومساعدي قادة الوحدات.

.)cd( إصدار الحقيبة التدريبية االفرتاضية تتضمن كل إصدارات اللجنة عىل قرص مضغوط •

• إصدار LOGO خاص بالتدريب وتنمية القيادات واملوارد البرشية. 

• إصدار شهائد الحصول عىل التمهيدية والشارة الخشبية يف شكل جديد.

القيادات  التدريب وتنمية  التي ستتسلم  اللجنة  لتبقى عىل ذمة   WORD التي ذكرت هي موجودة يف شكل التدريبية  بالذكر أن كل اإلصدارات  وجدير 

واملوارد البرشية وبهذا ميكن لها املراجعة والتحيني حسب مقاييس مراجعة وتحيني الحقائب التدريبية دون عناء البحث للحصول عىل الوثائق األصلية يف 

.WORD شكل

1/ الدورات التدريبية :

مالحظات مجموع هيئة اإلرشاف   مجموع املتدربني   عدد الدورات   الدورة  

إرشاف اللجنة فنيا 500 قيادة مبارش ة ودعم      3000 كل الجهات   الدورات التدريبية 

وتدريبيا عىل تنظيمها فني ولوجستي     االبتدائية        

وقيادة بعضها            

4 دورات : ديسمرب 202 قيادة مبارشة        455 22 دورة شارة   الدورات التدريبية 

2013 و2014 و2015 51  تنسيق ودعم فني و لوجستي     643 32 دورة متهيدية   لقادة الوحدات 

وسبتمرب 2014 مشاركة 16 متدرب من الكشافة الليبية           

اعتامد منظومة التسجيل عن بعد                

ألول مرة يف الكشافة التونسية            

وتحقيقها ألهدافها            

إتاحة فرص استكامل نظام تأهيل     10    60 3 دورات    الدورات الوطنية 

القادة يف طور الرتبص ومتكينهم سبتمرب  2014          لالختصاص 

من التقنيات واملهارات الكشفية سبتمرب  2015           

تدريب وتأهيل املفوضني     22    147  الدورة التدريبية   

وإعدادهم للقيام  بدورهم بكفاءة  للمفوضني          
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تدريبي خاص بالقيادات الشابة املشاركة يف النشاط الصيفي وتأطري قادة 

املخيامت الصيفية.

6/ االتصال والثقافة  الرقمية : 

• رقمنة سجل نتائج الشارة الخشبية منذ الستينات إىل اآلن.           

للتدريب  الوطنية  باللجنة  الخاصة  الرسمية  للصفحة  املتواصل  التحيني   •

عىل الفايسبوك.

يف الختام نشري إيل أن  تطوير قدرات القادة مسؤولية الجميع والتي رشعت 

والتمسك  والرتاتيب  النظم  توحيد  من  انطالقا  البداية  منذ  اللجنة  فيها 

لذلك  املبينة  اآللية  وجدت  وأنها  خاصة  التأهيل  نظام  استكامل  برشوط 

عمليا وهي »دفرت القائد« و«بطاقة متابعة التأهيل«، واعتامد التسجيل عن 

بعد الذي يضمن إثبات استكامل الرشوط الالزمة. كام عملت اللجنة عىل 

وإصداره  وتوحيده  ودراسته  التدريبي  باملحتوى  الخاص  بالجانب  العناية 

وال  متواصال  عمال  والتفعيل  واملتابعة  التجسيم  ويبقي  املدربني  لجميع 

الجهود ومبشاركة فعلية لكل األطراف وكل  بتظافر كل  أبدا وذلك  ينتهي 

تفعيل  العمل عىل  التي يجب  للتدريب  الجهوية  اللجان  الهياكل وخاصة 

دورها إىل جانب قادة التدريب ومساعدي قادة التدريب مبختلف الجهات. 

لجنة اإلعالم واالتصال
 

املنقضية  الفرتة  تقييم  اىل  تركيزها  منذ  واالتصال  اإلعالم  لجنة  ســعت 

اإلعالمي  العمل  تدعيم  وقصد  واالتصال،  لإلعالم  الثالثية  الخطة  وإعداد 

اللجنة  وعقدت  لإلعالم.  مدير  بانتداب  اإلعالم  إدارة  تدعيم  تم  الكشفي 

الواجهة  لتدعيم  العملية  الوسائل  يف  للنظر  خصصت  إجتامعات  عدة 

القيادات  وساهمت  النقائص،  بعض  وتدارك  الكشفية  للمنظمة  اإلعالمية 

عىل  املهمة  الوطنية  األنشطة  من  العديد  تغطية  يف  بالخصوص  الوطنية 

غرار األيام الوطنية ومنتدى الشباب واللقاءات الوطنية واإلقليمية لألقسام 

الفنية واللجان وربط الصلة باإلعالميني، كام دعمت بعض األنشطة الجهوية 

الكربى وأرشفت عىل العديد من الدورات التدريبية عىل املستوى الجهوي. 

2/ الدورات التدريبية املتقدمة :

بالداخل : تنظيم دورتني عربية ملساعدي قادة التدريب – مارس 2015 – 

األوىل مبركز برج السدرية مبشاركة 35 متدرب ومتدربة و8 قادة يف هيئة 

اإلرشاف والثانية بجامل مبشاركة 28 متدرب ومتدربة و8 يف هيئة اإلرشاف

بالخارج : 

• دورتني ملساعدي قادة التدريب مبرص - جانفي ومارس 2014 مبشاركة 8 

قادة وقائدات.   

• دورة لقادة التدريب مبرص – أفريل 2014 مبشاركة قائد واحد.

 - بجربة  الليبية  الكشافة  نظمتها  التي  التدريب  قادة  مساعدي  دورة   •

أفريل 2015 مبشاركة 9 قادة.

بالجهات  الخربات  وتبادل  والتأهيل   للتدريب  املفتوح  القادة  نادي   /3

»إرتقاء« :

- مشاركة 1500 قائد وقائدة طيلة ثالثة سنوات.

»روافد  املدربني  أداء  وتنمية وتطوير  لتأهيل  اإلقليمي  التدريب  مركز   /4

: »2

طيلة  ومدربة  مدرب   300 مبشاركة  مختلفة  بجهات  دورة   11 تنظيم   –  

ثالثة سنوات.

5/ النـدوات السنوية لرؤساء اللجان الجهوية للتدريب :

يف هذا الصدد تم تنظيم الندوة الوطنية األوىل يف فيفري 2014 بدار الشباب 

مبركز   2016 مارس  يف  والثالثة  بالقريوان   2015 فيفري  يف  والثانية  سوسة 

اللجان الجهوية للتدريب  برج السدرية وذلك بهدف ربط الصلة برؤساء 

وإعدادهم للقيام بدورهم بكفاءة ودراسة سبل العمل بالخطة االسرتاتيجية 

الجهوية للتدريب.

هذا إىل جانب مجموعة من األنشطة التدريبية األخرى نذكر منها خصوصا: 

وطنية  تعهد  دوريت  والجهات،  لألقسام  التدريبية  األنشطة  ودعم  زيارة 

اللجان  اجتامعات  مواكبة  املرتبصني،  التدريب  قادة  مساعدي  لتأهيل 

الجهوية للتدريب وتنمية القيادات واملوارد البرشية، تنظيم وتنفيذ برنامج 

مالحظات مجموع هيئة اإلرشاف   مجموع املتدربني   عدد الدورات   الدورة  

إرشاف اللجنة فنيا 500 قيادة مبارش ة ودعم      3000 كل الجهات   الدورات التدريبية 

وتدريبيا عىل تنظيمها فني ولوجستي     االبتدائية        

وقيادة بعضها            

4 دورات : ديسمرب 202 قيادة مبارشة        455 22 دورة شارة   الدورات التدريبية 

2013 و2014 و2015 51  تنسيق ودعم فني و لوجستي     643 32 دورة متهيدية   لقادة الوحدات 

وسبتمرب 2014 مشاركة 16 متدرب من الكشافة الليبية           

اعتامد منظومة التسجيل عن بعد                

ألول مرة يف الكشافة التونسية            

وتحقيقها ألهدافها            

إتاحة فرص استكامل نظام تأهيل     10    60 3 دورات    الدورات الوطنية 

القادة يف طور الرتبص ومتكينهم سبتمرب  2014          لالختصاص 

من التقنيات واملهارات الكشفية سبتمرب  2015           

تدريب وتأهيل املفوضني     22    147  الدورة التدريبية   

وإعدادهم للقيام  بدورهم بكفاءة  للمفوضني          
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وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لإلعالم واإلتصال نظمت الكشافة التونسية 

الدورات التدريبية للمتحدثني الشبان يف كل من املنستري وسوسة وشهدت 

إىل  الدورات  الجهات. وترمي هذه  مشاركة 38 شابة وشاب من مختلف 

تدريب الشابات والشبان بني 15 ، 18 سنة عىل تقنيات الحوار والنقاش 

وتنمية العالقات مع مكونات املجتمع والسلط املحلية والجهوية والوطنية 

والقدرة عىل التواصل مع وسائل اإلعالم وآليات اتخاذ القرار وفض النزاعات 

واحرتام اآلخر وتقبل الرأي املخالف.

ملسؤول  التدريبي  الدليل  صدر   : الشبان  للمتحدثني  الوطني  املنتدى   •

اإلعالم واالتصال يف طبعة أنيقة تتضمن 48 صفحة ويحتوي عىل 12 جلسة 

تدريبية تجمع بني النظري والتطبيقي وقد ساهمت العديد من القيادات 

الكشفية من تونس ومن العامل العريب ومن الشخصيات اإلعالمية يف إنجاز 

هذا الدليل الذي نتمنى أن يكون خري حافز للقيادات الكشفية العاملة يف 

مجال اإلعالم واالتصال عىل تقديم األفضل واالستفادة من الدليل لتكوين 

قيادات أخرى من شأنها أن تساهم يف تدعيم صورة الكشفية.

• إصدار الدليل التدريبي ملسؤول اإلعالم واالتصال : صدر الدليل التدريبي 

ملسؤول اإلعالم واالتصال يف طبعة أنيقة تتضمن 48 صفحة ويحتوي عىل 

12 جلسة تدريبية تجمع بني النظري والتطبيقي وقد ساهمت العديد من 

القيادات الكشفية من تونس ومن العامل العريب ومن الشخصيات اإلعالمية 

يف إنجاز هذا الدليل الذي نتمنى أن يكون خري حافز للقيادات الكشفية 

العاملة يف مجال اإلعالم واالتصال عىل تقديم األفضل واالستفادة من الدليل 

لتكوين قيادات أخرى من شأنها أن تساهم يف تدعيم صورة الكشفية.

هذا الدليل تم إصداره ضمن برنامج قادة املستقبل الذي يندرج يف إطار 

الرشاكة التونسية الدمناركية وتم تقديم مختلف الجلسات التدريبية خالل 

الدورات التدريبة السبع التي نظمتها اللجنة يف الفرتة الفاصلة بني 1 جانفي 

2012 و30 نوفمرب 2013.

وشهدت الفرتة املنقضية تدفقا إعالميا كبريا جعل من اللجنة وإدارة اإلعالم 

اإلعالمي  التعامل  اآلحداث وضامن حسن  كافة  ملتابعة  مستمر  نشاط  يف 

معها. وقد عاشت املنظمة الكشفية تطورا إعالميا مميزا خاصة يف القنوات 

التلفزية واإلذاعية حيث تطور معدل حضور الكشافة التونسية بنسبة كبرية 

باملؤسسات  خاصة  بيانات  قاعدة  وإعداد  اإلعالم  إدارة  إنشاء  بعد  وذلك 

بعض  ودخول  العالقات،  وإثراء  املبارش  والتواصل  واإلعالميني،  اإلعالمية 

الرقمي  للعمل  كان  كام  الصحفي.  االحرتاف  ميدان  الكشفية  القيادات 

من خالل إطالق موقع الواب وتوفري املعلومات صوتا وصورة عرب صفحة 

الفايس بوك وانخراط الكشافة التونسية يف العديد من الحمالت التوعوية 

وسائل  تفاعل  يف  الطيب  األثر  التونيس  املواطن  والتي متس  والتحسيسية 

اإلعالم مع املنظمة الكشفية ومطالبها يف حقها يف التمويل العمومي.

الوطني  املستوى  عىل  واالتصال  لإلعالم  التدريبية  املنظومة  تطوير   /1

والجهوي واملحيل :

إىل   3 املستقبل وذلك من  قادة  إعالم مرشوع  لفريق  التدريبية  الدورة   •

الوطنية لإلعالم  اللجنة  فيها بعض أعضاء  بالدمنارك شارك  أفريل 2014   6

واالتصال بالكشافة التونسية وتركب الفريق من القائدات والقادة : وسام 

بالحاج  جهاد  الكيالين،  درصاف  املرّاكيش،  فيصل  كاروس،  هناء  التياهي، 

يوسف.

ماي  شهر  إلتأمت خالل   : الشبان  املتحدثني  ملدريب  التدريبية  الدورات   •

وجوان وسبتمرب 2014 الدورات التدريبية لتدريب مدريب املتحدثني الشبان، 

ويسعى القامئون عىل هذه الدورات إىل متكني املدربني من مجموعة من 

التي من شأنها أن تساعد عىل حسن تكوين متحدث  املعارف واملهارات 

الدورات  هذه  يف  إليه  التطرق  تم  ما  بني  ومن  التونسية  للكشافة  شاب 

الرسالة  »صنع  العالقات«،  »تنمية  الحوار«،  »تقنيات  »املنارصة«،  نذكر 

بالذكر  جدير  املواضيع.  من  وغريها  وتقبله«  اآلخر  »إحرتام  وتوجيهها«، 

الرشاكة  الفرعية ملرشوع  املشاريع  أحد  الشبان هو  املتحدثني  أن مرشوع 

التونسية الدمناركية »قادة املستقبل« ويهدف إىل تكوين 48 شابا وشابة من 

مختلف واليات الجمهورية ليكونوا متحدثني لبقني فاعلني يف مجتمعاتهم.

• الدورات التدريبية للمتحدثني الشبان : يف نطاق مرشوع قادة املستقبل 
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4/ إنشاء موقع واب جديد ومتطور :

الكشافة  ملوقع  شامل  بتقييم  واالتصال  لإلعالم  الوطنية  اللجنة  قامت 

املنظمة  الحتياجات  يستجيب  جديد  موقع  إنجاز  يف  وانطلقت  التونسية 

الكشفية ومختلف الهياكل. 

وتم بعث املوقع تحت عنوان www.scouts-tunisiens.org حيث يقدم 

يوفر  كام  ودوليا.  ووطنيا  وجهويا  محليا  املنطمة  أنشطة  ملختلف  تغطية 

أرضية سهلة لتحميل املناشري ومختلف الوثائق الرضورية للنشاط الكشفي 

حتى  املعلومات  كافة  للصحفيني  يوفر  كام  الدورية  التقارير  ومختلف 

يقوموا مبهمتهم اإلعالمية ويرتبط املوقع بالعديد من الروابط عرب الفايس 

بوك واليوتوب والتويرت.

• الدورات التدريبية لإلعالمي الكشفي الصغري : شاركت الكشافة التونسية 

 2015 أوت   21 إىل   15 من  بلبنان  انتظم  الذي  الصغري  اإلعالمي  لقاء  يف 

الوطنية لإلعالم  اللجنة  وبالتعاون مع  املستقبل  قادة  وبدعم من مرشوع 

واإلتصال، وقد مثل الكشافة التونسية أربع شبان بقيادة القائد عبد الخالق 

األزرق والقائد ماهر الطرابليس.

2/ تدعيم منظومة النرش بالكشافة التونسية :

الفرتة  خالل  »الكشفية«  نرشية  حجبت  املادية  االمكانيات  إلنعدام  نظرا 

التي  مستعد«  »دامئا  نرشية  عىل  الورقية  اإلصدارات  واقترصت  األخرية، 

واالتصال  اإلعالم  لجنة  عملت  املقابل  ويف  واألحباء.  الرواد  قسم  يصدرها 

عىل  التونسية  للكشافة  الرسمية  الصفحة  عرب  األلكرتوين  النرش  دعم  عىل 

الفايس بوك وعرب املوقع الرسمي. 

3/ تنمية العالقات مع اإلعالميني ووسائل اإلعالم :

تقوم لجنة اإلعالم واالتصال مبجهودات كبرية للتغطية اإلعالمية لألنشـطة 

الكشفية من خالل ربط العالقات مع الصحفيني واملنتجني مام أمن حضور 

ممثيل الكشافة التونسية يف عديد الربامج افذاعية والتلفزية. ونطمح غىل 

مزيد تطوير هذا الحضور يف املستقبل.. وتحتل اإلذاعات الجهوية والوطنية 

املميزة  العالقات  بفــــــضــل  األنشطة  تغطية  مجال  يف  األوىل  املرتبة 

ملسؤويل اإلعالم بالجهات وخاصة دخول بعضهم ميدان العمل اإلعالمي عىل 

غرار هناء كاروس )موزاييك أف أم( وعبد الرؤوف بن متنرصت )أوليس أف 

أم( ومـــــــهدي املزوغي )صربة اف أم( وبسام بوشعالة )إذاعة صفاقس( 

وعبد الخالق األزرق )إذاعة الشباب( والعديد من القيادات الكشفيــــــة 

العاملة يف حقل اإلعالم. 

واملالحظ أن أنشطة الخدمة العامة واملساهمة يف الحمالت الوطنية يساهم 

املشاركة يف  الكشفية عىل غرار  للمنظمة  اإلعالمي  الربوز  كـــبري يف  بقدر 

ومرشوع  لإلنتخابات  املستقلة  العليا  للهيئة  اإلعـــــــالمي  املركز  تنشيط 

املخدرات  استهالك  ملجابهة  الوطـــــنية  الحملة  نطاق  يف  الشباب  سفراء 

لدى الشباب التونيس. 
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3/ التكوين والتدريب :

العديد  التونسيني ARAT تم تنظيم  بالتعاون مع جمعية هواة الالسليك 

من الحلقات واللقاءات واملخيامت التكوينية يف اختصاص هواية الالسليك 

حيث شهدت إقباال كبريا من قبل الكشافني / األشبال / الزهرات / املرشدات 

/ الجوالة / الدليالت / القادة والقائدات كام كانت فرصة الستقطاب العديد 

من  قد ساهمنا  نكون  بذلك  و  التونسية  بالكشافة  والقادة  الكشافني  من 

موقعنا  يف تنمية العضوية باملنظمة.

:  JOTI JOTA 4/ املخيم العاملي عىل الهواء واألنرتنات

 JOTIشاركت الكشافة التونسية بقوة خالل الـسنوات الثالثة  األخرية بالــ

JOTA  حيث تم تكوين فريق عمل متكامل ومتجانس من ذوي الخربات 

من الكشافة التونسية وجمعية هواة الالسليك التونسيني ARAT و يشهد 

عدد املشاركني تطورا مرضيا من سنة إىل أخرى :

- JOTIJOTA 2013  : عدد املشاركني 98 من 6 جهات 

- JOTI JOTA 2014 : عدد املشاركني 116 من 10 جهات 

- JOTI JOTA 2015 : عدد املشاركني 138 من 16 جهة 

تخلل الربنامج العديد من الورشات املتنوعة كتقنيات االتصال الالسلكية :

الصور  استقبال   - الهوائيات  صناعة   - اإللكرتونيك  يف  تطبيقية  ورشات   -

باألمناط  االتصال  تقنيات   -  NOAA 19 االصطناعي  القمر  عرب  الجوية 

 SSTV - RTTY PSK31 CW الرقمية باستعامل الراديو

لالطالع عىل أنشطتنا ميكنكم زيارة الصفحة الخاصة :
/https://www.facebook.com/Joti-Jota-in-Tunisia-1480833792172734 

5/ املشاركات العاملية :

Youngsters On The Air 1/5 برنامج من تنظيم االتحاد الدويل لهواة 

الالسليك – املنطقة 1 – شاركت الكشافة التونسية وجمعية هواة الالسليك 

التونسيني ARTA  يف الحدث للمرة الثانية عىل التوايل :

2015 : القائد أسامة اليعقويب – بإيطاليا -

2016 : الجوال أحمد بوبكر و القائد أسامة اليعقويب – بالنمسا -  

من  واالستفادة  الهواة  ونشاط  بتونس  للتعريف  فرصة  لهم  كانت  حيث 

نادي هواة الالسليك 
نقلة  األخرية  السنوات  الثالث  خالل  الالسليك  هواة  نوادي  نشاط  شهد 

نوعية وتنوع كبري يف األنشطة عىل غرار املشاركات العاملية ومتثيل تونس 

إىل  يعود  والفضل  الدولية،  املحافل  يف  متثيل  أفضل  التونسية  والكشافة 

املجموعة الشابة التي تسري عمل ونشاط النوادي.

    

1/ اللقاءات السنوية لهواة الالسليك :

هواة  جميع  اللقاء  يضم  سنة   كل  تنظيمها  عىل  دأبنا  حميدة  سنة  هي 

الالسليك التونسيني واألجانب املقيمني بتونس لتبادل األفكار وتقييم العمل 

داخل النوادي من أجل تطوير ومزيد نرش الهواية.

• 19جانفي 2013  كان لنا موعد باملكتبة املعلوماتية بأريانة بحضور 23 

مشاركا.

أريانة بحضور  األندلس  برياض  السنوي  اللقاء  انتظم  18 جانفي 2014   •

16 مشاركا. 

• 04 جانفي 2015 بنزل الباشا مبحمد الخامس تونس بحضور 32 مشاركا. 

• 09 افريل 2016 التأم اللقاء بفوج حامم سوسة بحضور 39 مشاركا.

2/ الرشاكة : 

تم إبرام اتفاقية رشاكة مع جمعية هواة الالسليك التونسيني ARAT  بتاريخ 

11 جوان 2014 وذلك اثر العديد من جلسات العمل مع أعضاء املكتب 

التنفيذي لجمعية الهواة الالسليك التونسيني ARAT  لضبط بنود الرشاكة 

واألهداف الرئيسية والتي نذكر من بينها :

• تكوين مشغيل محطات السليك لصالح جمعية الكشافة التونسية.

• القيام بأنشطة هادفة قصد مزيد التعريف بهواية الالسليك و أهميتها يف 

املجتمع.  
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جمعية هواة الالسليك التونسيني ARAT  ونوادي هواة الالسليك بالكشافة 

الالسليك  لهواة  العاملية  باملسابقة  مرة  ألول  مشاركة  لنا  كانت  التونسية 

WRTC 2014 in Boston USA وذلك خالل شهر جويلية 2014. 

4/5 اليوم العاملي لهواة الالسليك : االستعداد لليوم العاملي لهواة الالسليك 

كان من خالل تغطية حرصية للتلفزة الوطنية 2 بنادي هواة الالسليك بفوج 

لدى  بالهواية  للتعريف  رائعة  فرصة  كانت  حيث   3V8SS سوسة  حامم 

العموم والتعريف بأهم األنشطة التي متتاز بها الكشافة التونسية

6/ العالقة مع الوزارة االتصاالت :

كانت لنا العديد من جلسات العمل مع األطراف املتداخلة يف مجال الهواية 

من أجل إعداد قانون منظم للهواية وإتاحة الفرصة ألي هاو للحصول عىل 

شارة نداء خاصة من خالل امتحان وطني.

الجلسات التدريبية يف العديد من املجاالت الخاصة بهواية الالسليك: 

املسابقات  يف  األسد  نصيب  لتونس  كان   : املسابقات   Contesting  2/5

املرات  من  العديد  يف  تصدرنا  حيث  األخرية  سنوات  الـ3  طيلة  العاملية 

املرتبة األوىل عامليا، مل يكن من السهل منافسة األجانب باألمكانيات املادية 

والتجهيزات املتواضعة لكن ارصارنا أكرب وأقوى لرفع راية تونس عاليا 

املعارض  أكرب  يف  تونس  شاركت   :  HamRadio Friedrichshafen  3/5

الخاصة بهواة الالسليك يف العامل حيث تم تركيز معرض خاص بتونس قدمنا 

من خالله للزائرين فكرة حول البالد التونسية ونشاط الهواة بتونس حيث 

كانت فرصة لتبادل الخربات واالستفادة من تجارب دول أخرى.

بني  املشرتك  التعاون  اطار  يف   :  WRTC 2014 in Boston USA  3/5
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 ،2016-2013 النيابية  للدورة  إجرايئ  كهدف  اإلسرتاتيجية  لجنة  حددت 

وضع خطة إسرتاتيجية تتامىش واالحتياجات الجديدة للمنظمة ومنخرطيها 

وللواقع الحايل للمجتمع التونيس بالتكامل مع الخطة األسرتاتجية الفارطة 

ووفق متش تشاريك  وشمويل وتم يف هذا السياق اتباع املسارات التالية :

 

التخطيط  محور  حول  تدريبية  جلسات  تنظيم  عرب  القدرات  بناء   -

االسرتاتيـجي لتدعيم الخربات والكفاءات خالل الدورات التدريبية الرسمية 

لسنتي 2014 و2015.

عىل  الجهويني  املسؤولني  لتكوين  تدريبية  دورة  اللجنة  نظمت  ثم   -

اإلسرتاتيجية  يف مجال التخطيط االسرتاتيجي من 18 إىل 20 أفريل 2014  

مبشاركة 21 جهة هدفها التدريب عىل  كيفية صياغة اسرتاتيجية جهوية 

انطالقا من اسرتاتيجية وطنية،  ودور ومهام املكلف باالسرتاتيجية يف الجهة.

أيام 2 و3 و4 ماي 2014  مبشاركة أكرث من  لقاء قادة األفواج   - تنظيم 

150 قائد فوج من كافة الجهات.  و تم خالل هذا اللقاء التطرق ملشاكل 

الربنامج  املالمئة. كام تضمن  الحلول  بايجاد  الكفيلة  والسبل  األفواج  قادة 

ورشات حول املساهمة يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية توزعت بني التدريب 

والربامج وصورة الكشفية وتنمية املوارد وتنمية العضوية والفتيات والرشاكة 

مع املنظامت والهيئات الدولية.  واختتم اللقاء بورشات تطبيقية يف إعداد 

خطط وبرامج األفواج الكشفية. 

الواقع  تحليل  عرب  العمل  وإنطلق  للمنظمة  الحايل  الواقع  تحليل  تم   -

الداخيل .كام تم تحليل الواقع الخارجي ملنظمة عرب أعداد استبيان حول 

كام  هذا  الكشافني.  غري  من  الناس  عامة  لدى  الكشفية  املنظمة  صورة 

الكشفية وعدد من  تم اإلشتغال عىل مقارنة يف األداء واألثر بني املنظمة 

املنظامت الشبابية يف تونس. و أعدت وثيقة تأليفية تضمنت هاته التحاليل 

 2013 نوفمرب  الوطنية  األيّام  و   21 الوطني  املؤمتر  مخرجات  ادماج   مع 

وندوة قادة األفواج ماي 2014. وكانت هاته الوثيقة التأليفية نقطة البداية 

لندوات جهوية  تم تنظيمها  خالل شهر آفريل 2015 يف عديد الجهات.

 -  أعدت عىل اثر هاته الندوات وثيقة تأليفية تضمنت مختلف التحاليل 

إنعقدت  لإلسرتاتيجية  وطنية  لندوة  البداية  نقطة  مثلت  واإلحتياجات 

ماي  2015 تحت شعار  »رؤية »2025  وذلك  إىل 3  بالحاممات من 1 

وبحضورالقائد  الكشفية  الهياكل  مختلف  من  وقائدة  قائدا   162 مبشاركة 

الدكتور عاطف عبد املجيد  األمني العام للمنظمة الكشفية العربية واملدير 

االقليمي العريب والقائد دافيد بورغ املدير العام لتطوير الهياكل باملكتب 

الكشفي العاملي وميشاركة فاعلة منهام.

قدم عرض تحلييل حول الوضع الراهن ملنظمة الكشافة التونسية من خالل 

رصد اإلحتياجات عىل املستوى الوطني والجهوي واملحيل وباإلعتامد عىل 

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 متثل اإلحتياجات اإلساسية للمنظمة يف الوقت 

الراهن ليقع اإلنطالق منها يف عمل مجموعات الحقا.

للمنظمة  األساسية  االحتياجات  تحديد  عىل   العمل  مجموعات  عملت 

مستقبلية  رؤية  وصياغة مرشوع  املتاحة  والفرص  التحديات  أهم  وضبط 

النحو  عىل  صياغتها  متت  التي   2015-2025 للعرشية  التونسية  للكشافة 

التونسية  الكشافة  التايل بعث نقاش وتعديل »«بحلول سنة 2025 تكون 

منظمة رائدة وطنيا وإقليميا يف مجال االرتقاء بقدرات األطفال والشباب 

املالية  ملواردها  محققة  وتسيريها،  حوكمتها  يف  تشاركية  الجنسني،  من 

الكافية، مؤثرة يف إحداث التغيري اإليجايب يف كل أرسة ويف املجتمع، بانتشار 

واسع، وفق القيم الرتبوية املشرتكة.«

هذا ونشري إىل أن املشاركني يف الندوة حددوا محاور النشاط األساسية التي 

ميكن ان تساهم يف تحقيق »الرؤية« واقرتاح عنارص تطبيقية لكل محور. 

وقد حددت أولويات اإلسرتاتيجية املوحدة التي متثلت يف الربنامج الكشفي، 

التدريب، الحوكمة، صورة الكشفية، الرشاكة، التمويل الذايت.

يف املرحلة األخرية نظمت 21 ندوة جهوية إلعداد »الرؤية« الجهوية شفعت 

بإعداد الوثيقة النهائية إلسرتاتيجية 2025-2016 ومقرتح األهداف اإلجرائية 

الثالثية 2019-2016 بناًء عىل كل املقرتحات. 

لجنة اإلسرتاتيجية 
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للتعـود علـى حيـاة  فــرص  الصيفـــي من  النشـاط  ملــا مينحـه  إعتبــارا 

الخــالء وتحقيــق ما تصبـوا إليـه الرسالــة الكشفيـــة من قيــم التحابــب 

الفـرد  مواهـب  وصقــل  النفــس  علـى  واإلعتمـاد  واإلنضبـاط  واإلخاء 

األساسيــة  واملؤشــرات  العناصـر  أحـد  ميثـل  انـه  وحيـث  واملجموعـة 

لتحقيــق  الكشفيــة  وفرصـة  للوحـدات  الفنــي  التطــور  لقيـاس مـدى 

والعيـش  املغامـرة  ومامرسـة  الكشفيـــة  والفنـون  املهـارات  مختلــف 

داخـل  املجموعـة ممـا ينمــي القـدرات العقليــة واإلجتامعيــة والبدنيــة 

والروحيــة والعاطفيــة للكشافيــن .

لنجـاح  العمـل  ظـروف  أفضـل  توفيــر  علـى  القيـادة  حرصـت  فقـد 

مراكـز  من  ممكـن  عــدد  أكبــر  بتوفيــر  وذلـك  الصيفــي  النشـاط 

التخييــم بالتنسيـــق مـع الهياكــل ذات العالقــة وبرمجـة عـدة أنشطــة  

ودعـم  والعامليـة  العربيـة  امللتقيــات  فـي  واملشاركــة  وطنيــة  جهويــة 

جعلنـا  ما  وهـو  والشقيقــة  الصديقـة  الجمعيـات  مـع  التبـادل  برامـج 

نسجـل إرتفاعا هامـا يف عــدد املستفيديـن من النشـاط الصيفــي وفــق 

عــدد  يف  التطـور  إلـى  إضافــة  لهـذا  واملرافقــة  العدديـة  الجـداول 

علـى  الخطـة  طيلـة  عملنـا  وقـد  الصيفيـة  بالربامـج  املنتفعــة  الهياكـل 

إعـداد إسرتاتيجيـة وطنيـة للنشـاط الصيفــي وفــق املعطيـات التاليــة :

1/ النـدوة الوطنيـة للنشـاط الصيفــي : 

فيفــري   8 و   7 يومــي  الصيفــي  للنشـاط  الوطنيـة  النـدوة   إنعقـدت 

الصيفـي  النشـاط  إسرتاتيجيـــة   بإعداد مشـروع  توجــت  بنابــل   2015

2016 /2025 تم توجيـهه إلـى األخـوة قـادة الجهـات لعرضه عىل اللجان 

الجهوية قبل شهر أفريل 2015 لتقديم املقرتحات والتوصيـات وتبنيه إثــر 

ذلــك مـن طـرف القيـادة العامـة والـذي يقـوم علـى العناصـر التاليـة :

2/ منظومـة النشـاط الصيفــي : 

تم تقييـم منظومـة النشـاط الصيفــي املعتمـدة ومراجعـة كـل الرتاتيـب  

قـادة  إلـى  الخدمـات  تقريــب  علـى  اإلتفـاق  تـم  حيـث  بهـا  املعمـول 

الجهـات والوحـدات ودعـم املخيمـات الصيفيــة  فــي املناطــق الجبلية 

والغابيــة وتطويــر  منظومـــة التأميــن . مـن أهــم عناصــر املنظومــة 

الجديـدة عمليــة التسجيــل عـن بعـد والتــي  تتـم مـن طــرف قـادة 

املحليــة.       الهياكـل  قـادة  علـى  تعميمهـا  ثـم  أولـى  مرحلـة  يف  الجهـات 

املعطيـات  رقمنة  تتيح  والتـي  معلوماتيــة  منظومـة  وضــع  تم  كام 

إلـى  ممكــن  وقـت  أســرع  يف  الرقميـة  الرخــص  وإرســال  وتخزينهــا 

قـادة الجهـات وقـد مكنتهــا هـذه املنظومـة من تطويــر إدارة النشـاط 

الصيفـــي والتعامـل الكرتونية مع مختلــف  األطـراف وقـد تركـت هــذه 

الصيفـــي  بالنشـاط  املنتفعيــن  كافــة  لـدى  جيـدا  إنطباعـا  الطريقــة 

ملـا تتيحـه من إمكانيـة اإلطــالع علـى الفرق املسجلـة وأماكـن تخييمهـا 

والقيـام بالزيـارات الفنيـة بإعتمـاد رمـز الدخـول إلـى املنظومـة فقـط.

 

3/ منظومـة التأميــن : 

اللجنـة  عملـت  فقـد  أهميـة  من  التاميـن  منظومـة  متثلــه  ملـا  نظــرا 

بالتعاون مـع املختصيـن علـى تطويـر  عقـود التأميـن املربمـة مـن طــرف 

منــذ  الجديـــدة  باملنظومـة  العمــل  إنطلـق  وقـد  التونسيـة  الكشافـة 

صائفــة 2016  بعقـود  جديـدة مـع رشكـة التاميـن تتوفر علـى عديــد 

اإلمتيازات لفائـدة األفـراد يف صـورة حـدوث مكــروه ال قـدر الله.

4/ قاعــــدة البيانـات :

أصبـح للنشـاط الصيفــي منـذ  سنــة 2014 قاعـدة بيانـات ومعطيـات 

تتمثــل  يف كـل اإلحصائيـات واألرقـام حـول مختلــف الهياكــل والجهــات 

إلـى جانــب تخزينهــا قصـد اإلستئنـاس بهــا  عنـد الحاجــة وفـي ضبـط 

النشـاط  منظومـة  فإن  ولإلشـارة  للجمعيــة  املستقبليـــة  األهــداف 

الصيفــي تتضمـن عـدة عناصـر أخـرى سيتـم تنفيذهـا  مرحليــا وفــق 

الجـدول الزمنــي املحـدد لهـا ومنهـا بالخصــوص :

- إعتمـاد التسجيـل املباشـر والحر يف مراكـز التخييــم )فتـح دورات من 

1 جويليـة إلـى 31 أوت من كـل سنـة ( وتـرك  الحريـة للهيكــل إختيـار 

تاريـخ املخيــم.

- بلـوغ نسبــة 80 % يف أفـاق سنـة 2022 يف إقامـة املخيمـات تحــت 

الخيـام ويف املناطـق الغابيـة والجبليــة.

- تطويــر مراكـز التخييـم مـع تشجيـع اإلستثمـار والرشاكـة مـع القطـاع 

الخـاص )مركـز املعمورة كأمنوذج (.

الكشافـة  ألقسـام  بالنسبــة  الرتبويـة  املؤسسـات  يف  املخيمـات  إلغـاء   -

واملرشـدات والجوالــة  والدليـالت سنـة 2017 .

- إلغـاء املخيمـات  يف  املؤسسـات الرتبويـــة ملرحلتـي األشبـال والزهــرات 

يف أفـاق سنـة 2022 .

 لجنة النشاط الصيفي 
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5/ األنشطـة الوطنيـة والعربية :

تـم تنظيـم عديـد األنشطــة الوطنيـة من طــرف الكشافـة التونسيــة   
املغـامـرة«  »طريــق   2015 الثالثـة  الوطنـي  الجمبوري   : منهــا  نذكر 

وامللتقـى الوطنـي لعشائــر الجوالــة .

العربـي  امللتقـى  التونسيــة  الكشافـة  إحتضنــت  هذا  عن  وفضال 

للمرشـدات باملركـز الدولــي للتدريــب والتخييـم ببـرج السدريــة صائفـة  

2014 وقـد عـرف هـذا النشـاط  إقباال هاما وفـق  الجــداول املرافقــة 

التظاهـرة  هـذه  يف  املشاركـات  كـل  لـدى  طبيـا  إنطباعـا  وأعطـى  لهـذا 

العربيــة الهامـة . كام نظـم قسـم األشبـال امللتقــى املغاربـي لألشبــال  

يف صائفــة  2016 باملركـز القطاعــي للجلـود واألحذيـــة بتازركــة وقـد 

مبشاركـة 546 كشـاف من تونس والجزائـر وليبيـا. 

6/ املشاركـات الخارجيــة :

•  الجمبوري  العاملــي باليابان :

فريق  و  بعثة  قيادة  بني   77 من  يرتكب  بوفد  التونسية  الكشافة  شاركت 

خدمات عاملي و كشافني ومرشدات  ضمن فعاليات املخيم الكشفي العاملي 

23 باليابان الذي ضم أكرث من 32000 كشاف من 150 دولة. هذا املخيم 

الصداقات  ولتعزيز  العامل  كشايف  بني  والسالم  الصداقة  لتعزيز  فرصة  هو 

ونرش قيم السالم وتبادل الثقافات والخربات يف كافة املجاالت.

و قد كانت مشاركة البعثة التونسية متميزة و بارزة يف مختلف االنشطة 

خاصة منها املشرتكة مام ساهم يف ابراز الصورة املميزة عن تونس و شبابها 

املنفتح عىل االخر و املتشبث بجذوره و أصالته يف آن.

نشاط الفرقة بالجمبوري العاملي :

التونسية  البعثة  ضمن  مرشدة  و  كشاف   45 بـ  التونسية  الفرقة  شاركت 

بالجامبوري العاملي 23 باليابان 2015 بقيادة 5 قادة.

كان الربنامج الفني للمخيم ثريا و متنوعا و يتسم بالكثافة. و قد سعت 

قيادة الفرقة لتوزيع الكشافني و املرشدات للمشاركة يف مختلف االنشطة 

اخرى  و  داخلية  انشطة  اىل  االنشطة  انقسمت  قد  و  منها.  واالستفادة 

خارجية و اخرى مميزة.

و شارك الكشافون و املرشدات بصفة فردية يف بعض االنشطة و اخرى يف      

نطاق طالئع و اخرى يف نطاق فرقة او بعثة.

  األنشطة الداخلية
         • قرية التنمية

         • الثقافة والعلوم

         • املاء

         • األنشطة الحرة

         • األديان واملعتقدات

         • املباريات الرياضية

  األنشطة الخارجية
        • املجتمع

        • الطبيعة

        • املاء

        • السالم :

             - برنامج السالم بهريوشيام

             - حفل هريوشيام للسالم

             - منتدى السالم بنكازايك

             - رسل السالم

  األنشطة املميزة
       • برنامج املراسلني الشبان

       • برنامج املتحدثني الشباب

       • يوم التبادل الثقايف

       • وسام الصداقة العاملي

       • األلعاب التقليدية اليابانية

      • املوسيقى التقليدية اليابانية
      • حفيل اإلفتتاح واإلختتام
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• مبـادرات متنوعـة : 

سجلنــا عديـد املبادرات واألنشطـة املميـزة لبعـض الفـرق مثـل مخيمـات 

التحدي بالغابات واملناطـق الجبليـة )املكنني( او املخيمـات املتنقلـة )فرقـة 

وتنقـل  الفرق(  من  وغريهـا  خيار  بني   – الصداقة   – العالية   – بوعصيبة 

الهوائيـة  الدراجـات  بواسطـة   الوطنـي  الجمبوري  إلـى  املكنيـن  عشرية 

وغريهـا من الفـرق األخـرى ونوصـي بدعـم مثـل هـذه املبـادرات .

• الزيـــارات : 

الصيفيـة  املخيمـات  كـل  زيـارة  عىل  الصيفـي  النشـاط  لجنـة  حرصـت 

املخيمـات  إلـى  الزيـارات  نسبـة  بلغـت  حيـث  الفارطـة  الثالثيـة  خـالل 

الصيفيـة 76 % من املخيمـات املقامـة يف الغـرض ويف هـذا اإلطـار ال بـد 

تحملـوا  الـذين  العـامـة  القيـادة  أعضـاء  إلـى  شكـر  كلمـة  توجيـه  مـن 

مصاريـف تنقلهـم يف كل الزيـارات .

7/ املعطيات االحصائية :

1/7 عدد املنتفعني بالنشاط الصيفي :  

• املعسكــر العربــي باألردن : 

رغـم تزامــن املعسكـر العربــي مـع عديــد  األنشطـة منهـا الجمبـوري  

التونسيـة  الكشافـة  شاركـت  فقـد  العاملـي  والجمبـوري  الوطنــي 

وبالتحديـد قسـم الكشافـة بوفـد يرتكـب من 4 كشافيـن و 2 قـادة حيـث

كانـت املشاركـة مرشفـة وطيبـة عمومـا و عــرف اليـوم التونســي  إقباال
كبيـرا من طـرف كافـة املشاركيـن.

• ملتقـى الجوالـة العرب :

تم  الـذي  العـرب  للجوالـة  العربـي  امللتقـى  يف  الجوالـة  قسـم  شـارك 

التونسـي  الوفـد  تركـ  وقد  املغربيــة  الكشافـة   طـرف  من  إحتضانـه 

إنطباعـا  جيـدا لـدى كافـة املشاركيـن.

• املخيمـات بالخـارج : 

خـارج  الصيفيـة  مخيامتهـا  واملحليـة  الجهويـة  الهياكـل  عديـد  أقامـت 

نطـاق  يف  او  بالخـارج  خاصـة  مخيمـات  إطـار  يف  سـواء  الوطـن  حـدود 

مثل  عىل  واألفواج  الوحدات  تشجيـع  علـى  ونعمـل  التبـادل  مخيمـات 

علـى  والتفتـح  الثقافـي  املخـزون  علـى  التعـرف  قصـد  األنشطة  هـذه 

الربامـج العامليـة.

املجموع أجانب   خدمات   قادة   كشافني   السنة  

8915    -   244   1600    7071    2013

9693   120   327   1706   7540   2014

12703   734   318   2035    9616   2015

14699   1536   341    2265   10557   2016
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إستنتاجات :

• تطور عدد املشاركني مقارنة بالسنوات الفارطة  فقد بلغت نسبة التطور 

مقارنة باملوسم الفارط بـ 15.70  % وبـنسبة 65 % سنة 2013 و يرجع 

باألساس إىل تطور عدد املشاركني من الكشافة الجزائرية خالل سنة 2015  

و 2016 الذي بلغ سنة 2016 نسبة %10.44 من العدد الجميل للمشاركني 

وتطور عدد الرواد املخيمني يف البقالطة خالل مواسم 2014 و 2015 اضافة 

إىل عدد املشاركني يف الجمبوري الوطني و امللتقى املغاريب لألشبال.

• مل تشهد نسبة تأطري انخفاضا خالل 4 السنوات فقد حافظت عىل نفس 

النسبة 5/1. 

• نقص ملحوظ يف عدد املكلفني بالخدمات ويف مجملهم من عشائر الجوالة 

والذين يتم حرمانهم من إقامة أنشطتهم الصيفية واستغاللها يف الخدمات 

من قبل بعض الهياكل.

 

2/7 العدد الجميل للمخيامت :

إستنتاجات :

• شهد العدد الجميل للهياكل املخيمة تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2013 

فقد بلغت نسبة التطور بـ67.20 %.

3/7 إحصائيات املشاركني باملراكز الغابية و املباين : 

4/7  النسبة املائوية للعدد الجميل باملراكز الغابية و املباين : 

  

إستنتاجات:

تحت  باألنشطة  املنتفعني  عدد  امللحوظ يف  االرتفاع  ما ميكن مالحظته   •

الخيام والذي بلغ حوايل 35% هذا و ان نسبة %65 باملباين تبقى مرتفعة 

بالنسبة لطموح القيادة العامة لتوجيه مختلف الهياكل للتخييم يف مراكز 

الغابية التي تقلص عددها وعدم جاهزيتها و افتقارها للتجهيزات واملرافق 

و وسائل السالمة.

2016  2015  2014  2013 الدورات  

2016  2015  2014  2013   

2016       2015    2014   2013   

54  74  69  76 الدورة 1  

97  75  85  58 الدورة 2  

79  62  37  34 الدورة 3  

20  29  -  - الدورة 4  

250  240  191  168 املجموع  

  5145  3678  1597  1487 باملراكز الغابية 

9554  7521  6870  7428 باملباين  

 -  1504  1225  - البقالطة  

14699  12703  9692  8915 املجموع  

    باملراكز الغابية     16.68%   16.48%    29%  35% 

    باملباين     83.32%   70.88%   59.20%  65% 

    البقالطة         -       12.64%   11.80%        -     
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5/7 توزيع املشاركني حسب نوع النشاط : 

  

6/7 النسبة املائوية للمشاركني حسب نوع النشاط : 

إستنتاجات :

• تقلص يف نسبة مخيامت األفواج من 61.9 % إىل 40 % و هو مؤرش طيب يدعونا إىل مزيد العمل عىل تقليص هذا النوع من النشاط.

• تطور يف نسبة املخيامت الخاصة بالفرق بالداخل من %27.38 إىل 32.4 % و نطمح يف املستقبل إىل بلوغ نسبة 80 %.

• املحافظة عىل نفس النسبة تقريبا بالنسبة للمخيامت الجهوية.

• تطور عدد مخيامت الجزائريني بنسبة 7 % مقارنة بالسنة الفارطة .

سنة 2016     نوع النشاط       سنة 2013       سنة 2014    سنة 2015  

    نوع النشاط         سنة 2013          سنة 2014    سنة 2015        سنة 2016

81    82    60    46    مخيامت خاصة بالداخل 
11    مخيامت خاصة بالخارج    4       4    7   

100    105    101    104    مخيامت األفواج   
2    1    2    1     امللتقيات الوطنية   

10    13    13    8     امللتقيات الجهوية   
10    16    10    4     مخيامت الرابطات  

  2    1    0    0     املشاركة يف املخيامت الخارجية 
1    0    0    0     امللتقى املغاريب لألشبال  

1    1    0    1     املخيامت العربية   
32    14    0    0      مخيامت األجانب بتونس  

250    240    191    168      املجموع   

   

32.4%    34.17%       31.41%        27.38%    مخيامت خاصة بالداخل 
  4.4%    2.91%         2.09%    2.38%    مخيامت خاصة بالخارج   

40%    43.75%       52.87%   61.90%    مخيامت األفواج   

0.8%                       0.41%         1.04%    0.6%    امللتقيات الوطنية   

4%    5.41%        6.80%    4.76%    امللتقيات الجهوية   
4%    6.7%          5.23%    2.38%    مخيامت الرابطات  

0.8%    0.41%        0    0    املشاركة يف املخيامت الخارجية 
0.4%    0    0    0    امللتقى املغاريب لألشبال  

0.4%    0.41%        0    0.6%    املخيامت العربية   
 12.8%                        5.83%         0    0    مخيامت األجانب بتونس  

250    240    191    168    املجموع   
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7/7 توزيع املشاركني حسب الجهات :

  

 

إستنتاجات :

• جهات شهدت تطورا يف عدد املشاركني.   

• جهات تراجع عدد املشاركني و هي قادرة عىل ماهو أفضل.

• جهات حافظت عىل نفس عدد املشاركني تقريبا.

2016    2015    2014    2013 الجهات    

1912    1600    1900    1596 صفاقس    

619    371    413    370 املنستيـر    

 649    227    488    503 منوبـة    

1132    792    627    679 نابـل    

 252    105    120    128 زغـوان    

698    497    655    443 تونـس    

1296    648    674    698 قابـس    

355    144    284    395 بن عـروس   

144    49    50    28 القرصيـن    

864    821    770    648 سوسـة    

101    172    317    394 القيـروان    

313    203    253    167 بنـزرت    

 1637    1336    767    643 قفصـة    

 138    94    126    124 سيـدي بوزيـد   

 166    57    52    119 املهديـة    

 175    154    157    146 مدنيـن    

547    279    176    132 تـوزر    

812    657    610    520 قبلـي    

 119    49    39    71 باجـة    

131    61    52    29 الكـاف    

143    176    202    235 تطاويـن    

192    246    292    332 أريانـة    
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نقـاط القــوة : 

- نجـاح املنسقني يف معالجـة كل ما يطـرأ من إشكاليـات خـالل األنشطـة 

الصيفيــة .

- تواصـل نجـاح  الهياكـل الكشفيـة يف تنظيـم األنشطـة الخارجيـة وتـرك 

إنطباعـات جيـدة تؤكد صورة الكشفيـة يف الخـارج.

- التغطيـة اإلعالميـة املتميـزة لألنشطـة الصيفيـة.

- إلتـزام اغلـــب الهياكـل بإحتـرام تواريـخ فتـح وغلـق بـاب التسجيـل.

- وضـع شـروط واضحـة تعتمـد الشفافيـة يف إسنـاد املراكـز.

- إنطـالق العمـل مبنظومـة  النشـاط الصيفـي الجديـدة. 

حيـث  الوحـدات  قبـل  مـن  الصيفيـة  األنشطـة  علـى  اإلقبـال  تزايـد   -

سجلنـا إرتفاعـا يف عدد املشاركيـن من سنـة إلـى أخـرى وفـق الجـداول 

املرافقـة لهـذا.

- إرتفـاع ملحـوظ فـي عـدد الهياكـل الراغبـة يف إقامـة أنشطـة صيفيـة.

النشـاط  إنتهـاء  أثـر  تشجيعيـة  حوافـز  من  املتميزة  الفرق  متكيـن   -

الصيفـي.

- مساهمـة عديـد الهياكـل يف شهـر املدرسـة )حمـالت نظافـة – إصـالح 

مقاعـد دراسيـة – دهن وتبييـض القاعـات والجـدران -  اإلعتنـاء بساحـة 

العلــم(.

- تطـور عــدد املشاركيـن يف األنشطـة الصيفيـة باملراكـز الغابيـة والجبليـة.

- الرتفيـع من طاقـة إستيعـاب مركـز بـرج السدريـة. 

- الرشاكة مـع الخـواص يف إحـداث مراكـز للتخييـم. 

- تحسـن ملحـوظ للـزي الكشفــي.

- تقلـص عـدد العائــالت باملخيمـات الصيفيـة.

- إرسـال الرخـص الكرتونيا إلـى قـادة الجهـات.

- تطويـر إدارة النشـاط الصيفــي بإعتمـاد املراسـالت األلكرتونيــة.

نقــاط الضعـف : 

- مامرسـة بعـض القـادة للعنـف تجـاه أفرادهـم 

- وفـاة أحـد العملـة بسبب ألعـاب ناريــة بإحـدى املخيمـات .

الهـدف  تحقـق  التـي أصبحـت ال  األفـواج  النظـر يف مخيمـات  إعـادة   -

الرتبـوي .

- إرتجـال بعـض الهياكـل يف إعـداد الربامـج الفنيـة 

- عـزوف بعـض األفـواج عن إقامـة أنشطتهـا الصيفـية يف املناطـق الجبليـة 

والغابيــة .

  لجنة تنمية املوارد املالية 

واملمتلكات :
الحوكمة  قواعد  وإرساء  للجمعية  الداخلية  الرقابة  منظومة  تحسني   /1

الرشيدة :   

يف إطار إرساء قواعد الحوكمة يف الترصف املايل عن طريق ترشيد املصاريف 

التنقل    مصاريف  احتساب  طريقة  يحدد  منشور  بإصدار  اللجنة  قامت 

أبرام اتفاقية مع اتصاالت تونس مكنت من الضغط عىل مصاريف الهاتف، 

و هذه اإلجراءات ساهمت دون شك يف تخفيض املصاريف و بالتايل إعادة 

تخصيص املبالغ املدخرة لألنشطة الرتبوية.

كام أصدرت القيادة العامة تذكريا مبنشور اقتطاع نسبة من مرابيح املشاريع 

املنتجة لفائدة وكالة النهوض بالعمل الكشفي و اللجنة تعمل جادة عىل 

تطبيق املنشور رغم تردد بعض الهياكل يف تسديد القروض املسندة.

أما يف إطار تنمية املوارد فقد تم إحداث وكالة النهوض بالعمل الكشفي 

التي ستساعد عىل إحكام الترصف يف املداخيل و دراسة أجدى طرق إعادة 

استثامرها.

عىل مستوى تحسني منظومة الرقابة الداخلية قامت اللجنة بإعداد مرشوع 

النظام املايل قصد إصدار دليل موحد لإلجراءات املالية، حيث قامت اللجنة 

عىل امتداد م يزيد عن ستة أشهر بتجميع مختلف الوثائق واملناشري واألدلة 

املتعلقة بالجوانب املالية واالطالع عىل قانون الجمعيات ومختلف القوانني 

العامة  القيادة  والذي عرض عىل  األويل  إعداد املرشوع  بها، وتم  املعمول 

لدراسته و املصادقة عليه ثم وقع عرضه و مناقشته يف إطار الندوة الوطنية 

التعديالت الرضورية عليه وسيتم   ألمناء املال و من ثم تنقيحه و إدخال 

العتامده  القادمة  دورته  يف  الوطني  املجلس  عىل  املحني  املرشوع  عرض 

بصفة نهائية.

و يف نفس اإلطار واصلت اللجنة عملها الهادف إىل تحسني منظومة الرقابة 

تنظيم  قبل  الجهات  كافة  مالية  مبراقبة  قامت  حيث  للجمعية  الداخلية 

وتجدر  بها.  املايل  الترصف  وضعية  حول  واضحا  تقريرا  وأعدت  مؤمتراتها 

اإلشارة أنه ضمن أشغال إعداد ملف التمويل العمومي متت مراقبة مالية 

أية  يسجل  مل  والذي  الحسابات  مراقبة  مكتب  قبل  من  الجهات  مختلف 

تجاوزات مالية. 

أما بخصوص ضبط قواعد الترصف املايل و قيد املعلومة املالية و املحاسبية 

اتفاقية مع مكتب مراقبة حسابات ستنتطلق  العامة أمضت  القيادة  فان 

مبقتضاها يف تعصري و إصالح املنطومة املحاسبية. و ستمكن هذه االتفاقية، 

بعد االنتهاء من وضعها :

- ضبط و تدقيق الحسابات و الرتاتيب املالية.

- وضع تطبيقه إعالمية للمحاسبة مطابقة للقوانني و الرتاتيب املعمول بها.

- إضفاء صبغة شفافة و فنية عىل حسابات الجمعية.

القيمة  عىل  للوقوف  خرباء  تقارير  طريق  عن  العقارات  قيمة  تحديد   -

الحقيقية ألصول الجمعية.
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شهادة  عىل  التونسية  الكشافة  منظمة  حصول  أن  اإلشارة  تجدر  هنا  و 

الجودة يف الحوكمة الرشيدة والشفافية املالية كان نتاج تظافر جهود كل 

الهياكل و يربهن عىل التقدم الحاصل يف هذا املجال ورغبة القيادة العامة 

يف التقيد بالضوابط املالية من طرف جميع املتدخلني، ومثل هذه الشهادة 

الدولية ستيرس عملية الحصول عىل الدعم من خالل تنفيذ عديد الربامج 

ومنظامت  وهياكل  ومؤسسات  وزارات  من  التونسية  الكشافة  رشكاء  مع 

دولية وغريها.

2/  تنمية املوارد املالية :

1/2 تنمية املوارد الذاتية للجمعية :

 : »PROMO SCOUT« 2-1-1 إحداث وكالة النهوض بالعمل الكشفي

تولت القيادة العامة إحداث وكالة النهوض بالعمل الكشفي يف شكل رشكة 

تجارية أطلق عليها اسم »PROMO SCOUT« برأس مال قدره 10000 

ستتوىل  مرشوع  لكل  الجدوى  دراسة  إنجاز  الرشكة  هذه  وتتوىل  دينار، 

القيادة العامة إنجازه يف مرحلة أوىل ثم ترشف مبارشة عىل تنفيذه.

العامة  القيادة  ألعضاء  التنقل  مصاريف  بعض  تسديد  الرشكة  تولت  كام 

الجهوية  واملجالس  الجهات  زيارة  عىل  إرشافهم  لدى  الجمعية  وإدارة 

صائفة  الوطني  الجامبوري  خالل  تقدميها  تم  التي  الهدايا  بعض  وخالص 

لربط  الرئيسية  الشبكة  إعادة  تكاليف  من  جزء  سداد  عىل  عالوة   2015

الكربى  القاعة  مرشوع  يف  واالستثامر  الطباعة  وآالت  الحواسيب  مختلف 

وتجهيز النادي املركزي بكامريات املراقبة واإلرشاف املبارش عىل إعداد مثال 

تهئية مرشوع اإلقامة »دار الضيافة«.  

و مع مطلع سنة 2016 تكفلت الرشكة بخالص أجرة أحد العملة وخالص 

األنرتنات والفاكس وبالتايل سيتم توفري مبلغ مادي لفائدة املنظمة الكشفية 

يف حدود 8000 دينار سنويا دون اعتبار نسبة األرباح السنوية الجمعية من 

مرابيح الرشكة. 

إستغالل  عقد  إبرام  تم    : بالبقالطة  الكشفية  السياحية  القرية   2-1-2

Glo- )مشرتك بسنة وسيقع تجديده ملدة ثالث سنوات مع مستثمر خاص  

العقد  مبقتىض  الرشكة  إدارة  وتتوىل   .)bal Hospitality Management

إستغالل القرية الكشفية بالبقالطة من حيث اإلشرتاك يف اإلدارة والتسيري 

وتتمتع الرشكة باالستغالل التجاري بصفة حرصية و قد مكن هذا املرشوع 

من تسجيل رقم معامالت ب  25000 دينار )مبا فيها 7500 دينار يف شكل 

املخيم العريب للمرشدات ( بالنسبة ملوسم 2014 و 38000 دينار بالنسبة 

ملوسم 2015.

يف  املركز  هذا  إنجاز  تم   : واملناسبات  للمؤمترات  الوطني  املركز   3–1–2

املقر املركزي للقيادة العامة بتونس، طاقة استيعاب القاعة تصل إىل 150 

مكان وهي مزودة بأجهزة العرض والتجهيزات السمعية البرصية واإلضاءة 

يف  بالقاعة  العمل  وانطلق  فورية.  ترجمة  توفري  إمكانية  مع  واألنرتنات 

الفارط.  جوان  شهر  التجهيزات خالل  مختلف  استكامل  قبل  أوىل  مرحلة 

كراء  بفضل مداخيل  مالية محرتمة  توفري موارد  القاعة ستساهم يف  هذه 

عىل  تقدميها  ميكن  التي  اإلضافية  الخدمات  ومختلف  ناحية  من  القاعة 

غرار الغذاء والتقرير السمعي البرصي وغريها، وتتمتع الهياكل والقيادات 

الكشفية بتخفيض خاص مبناسبة أنشطتها و قد بلغت تكلفة إنجاز املرشوع  

35.000 دينار متأتية من إعادة استثامر مداخيل القرية السياحية.

إىل حدود شهر سبتمرب2016  بلغ العدد الجميل للكراءات 76 عملية كراء 

منها 6 لفائدة هياكل كشفية و 70 لفائدة خواص، كام تم تخصيص القاعة 

القيادة  واللجان واجتامعات  الفنية  األقسام  الصحفية وأنشطة  للمؤمترات 

العامة يف حدود 20 مناسبة. وبلغت القيمة الجملية للمداخيل خالل سنة 

بالنسبة  دينار   5000 حدود  يف   2015 وسنة  دينار   20000 حوايل   2016

لألربعة أشهر األخرية من السنة.

2–1–4 مركز اإلقامة »دار الضيافة« :رشعت لجنة املشاريع بإعداد تصور 

لتوسعة النادي املركزي بإقامة مركز إقامة »دار الضيافة« وهو نزل فئة 3 

التصميامت  إعداد  تم  وقد  إىل 120 شخصا،  تصل  استيعاب  بطاقة  نجوم 

ألخذ  املختصة  للمصالح  سيقدم  الذي  للمرشوع  والتقني  الفني  وامللف 

املوافقة عىل املرشوع الذي من املنتظر أن ينطلق إنجازه خالل الثاليث األول 

من سنة 2017.

و قد تقدم  االنجاز أشواطا هامة وسيوفر هذا املرشوع مداخيل مالية طيبة 

الكشفية  والتظاهرات  األنشطة  مختلف  يف  استغالله  ميكن  كام  للجمعية 

مام سيمكن الجمعية من تقليص املصاريف يف تنظيم األنشطة والندوات 

واللقاءات الوطنية الكربى.

الكشفي  املتجر  مع  الرشاكة  اتفاقية  إبرام  بعد   : الكشفي  املتجر   5–1–2

العاملي وحصول الكشافة التونسية عىل حقوق استغالل الشعار الكشفي 

العاملي بامتيازات مالية هامة، وعىل إثر تسجيل شعار الكشافة التونسية 

كملك خاص باملنظمة ضمن إدارة املواصفات وامللكية الفكرية بحيث مينع 
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الخاص  الواب  إنجاز موقع  تم  استغالله بدون ترخيص مسبق،  الغري  عىل 

باملتجر، وتقوم الرشكة اآلن بإعداد طلب العروض القتناء التجهيزات واملواد.

2-1-6 كام انطلقت اللجنة يف عملية اقتطاع %15 لفائدة القيادة العامة 

من املشاريع املنتجة التي تنجزها الجهات، وتم يف هذا الصدد توفري مبلغ 

استغالل  دينارا من مرشوع  دينارا من جهة صفاقس ومبلغ 1500   2400

نادي فوج بومهل، وتأمل اللجنة أن تقوم بقية الهياكل بتسديد مستحقاتها 

قبل نهاية السنة الجارية.

2-1-7 كام تم إعداد مثال تهيئة عقار سيدي داود الذي تأخر تنفيذه نظرا 

لإلشكاالت املنجرة عن سوء ترصف قيادة الفوج يف ممتلكات الجمعية األمر 

الذي استوجب اللجوء اىل القضاء ملا تناهز ثالث سنوات تحصلنا عىل أثرها 

عىل حكم قضايئ لفائدتنا.

2-2 تنمية املوارد الذاتية للجهات ذات األولوية :

يف إطار دعم الهياكل الكشفية قصد إحداث مشاريع منتجة وإمتام عمليات 

العامة  القيادة  أذنت  األولوية،  ذات  الجهات  وخاصة  العقاري  التسجيل 

برصف مبلغ  6115,716 دينارا توزعت حسب الجدول التايل :

3/ الترصف يف املمتلكات :

1/4 املحافظة عىل املمتلكات و صيانتها و تنميتها :

املنقوالت  كافة  جرد  يف  الجهات  مختلف  مع  بالتنسيق  اللجنة  انطلقت 

تسجيلها   قصد  الجمعية  ذمة  عىل  أو  ملك  عىل  هي  التي  والعقارات 

اللجنة  أعضاء  وقام  زيارتها ومعاينتها.  بعد  قبل خرباء  ماليا من  وتقييمها 

خالل املوسم املنقيض بأكرث من 20 زيارة لالطالع عىل حالة العقارات وإمتام 

امللفات لعرضها عىل السيد وزير أمالك الدولة إليجاد تسوية نهائية.

و قد أفضت مساعي التسوية العقارية إىل تسجيل  و الحصول عىل شهائد 

ملكية 26 عقارا يف حني الزالت 8 مطالب ترسيم قيد الدرس او امتام امللفات.

و يف إطار دعم الهياكل إلحداث مشاريع منتجة و إمتام عمليات التسجيل 

العقاري  أذنت القيادة العامة برصف مبلغ 12.000 دينارا  لفائدة جهات 

قفصة و سوسة و قبيل و قابس. 

كام تم االتفاق مع خبري عديل عىل إعداد اختبارات لتحديد قيمة أصول 

الجمعية من عقارات و منقوالت.

2/4  تطوير و احداث مراكز التدريب :

4-2-1  املركز الكشفي للتدريب بجبل الرصاص : قامت اللجنة بزيارة مركز 

فيه ومدى صلوحيته  اإلقامة  الرصاص لالطالع عىل ظروف  بجبل  التخييم 

إلجراء استثامرات متكن من تهيئته كمركز تدريب وطني و قد تم إعداد 

مثال التهيئة و كراس الشزوط و ستنطلق األشغال قريبا إنشاء الله و يهدف 

ثم  أوىل  مرحلة  يف  التخييم  و  للتدريب  وطني  مركز  إنشاء  إىل   املرشوع 

PRO-  إقليمي و عاملي يف مرحلة ثانية و سيكون املركز تحت ترصف رشكة

MO SCOUT الستغالله عىل الوجه األمثل بدون أن يكون عبئا ماليا عىل 

الكشافة التونسية.

املبلغ املايل نوع املصاريف      الهيكل الكشفي  

700 دينار تسجيل نادي الفوج      فوج محمد عيل/قابس 
1250 دينار نصيب جهة بن عروس     فوج بومهل/بن عروس 

من كراء النادي    

1915,716 دينار تسديد قرض رشكة      فوج بومهل/بن عروس 

النهوض باملساكن االجتامعية    

250 دينار خالص فواتري املاء      فوج بومهل/بن عروس 

والكهرباء متخلدة بالذمة    

1000 دينار منحة بناء نادي الفوج     فوج طارق بن زياد/قابس 

1000 دينار منحة بناء دكاكني      فوج القطار / قفصة 

القيادة  نطاق سعي  : يف  البري  بواد  الكشفي  املركز    2-2-4

التخييم،  االعتناء مبراكز  التونسية إىل مزيد  للكشافة  العامة 

وحرصا منها عىل توفري املراكز الغابية وعىل اعتبار أنه تحت 

بصفة  استغاللها  يقع  مل  التي  املراكز  من  مجموعة  ترصفها 

العقاري  والترصف  املنتجة  املشاريع  لجنة  قامت  جيدة، 

بوضع املركز الجهوي للتخييم بواد البري )معتمدية تاكلسة - 

والية نابل( عىل ذمة كل هيكل يقدم أحسن مرشوع تهيئة 

العروض،  تقبل  أجل  نهاية  إثر  وعىل  املركز.  لهذا  واستغالل 

اجتمعت اللجنة وقررت منح استغالل املركز إىل فوج حامم 

األنف )جهة بن عروس( عىل أساس ما قدمه يف امللف من 

برنامج التهيئة وامليزانية املرصودة ومصادر التمويل ومعاليم 

فعليا  املركز  استغالل  يف  الفوج  وقد رشع  املركز.  إدارة  وكيفية  االستغالل 

حيث احتضن العديد من األنشطة وامللتقيات طيلة الفرتة.
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املنظامت  من  غريها  و  منظمتنا  بني  الرشاكة  بأن  العميق  للوعي  نتيحة 

الدولة و منظامت  الصديقة و مؤسسات  الشقيقة و  الدول  الكشفية من 

املجتمع املدين ذات فائدة متبادلة و أننا رشيكناجع يف التنمية املجتمعية 

وفقا  اتفاقيات  بتحيني عدة  املنقضية  الفرتة  العامة طيلة  القيادة  اهتمت 

للمستجدات املوضوعية الطارئة كام أبرمت مجموعة أخرى من االتفاقيات 

الكشفية  الحركة  مهمة  تحقيق  عىل  الهياكل  ملختلف  مساعدة  تعتربها 

وهدفها و تعزيز صورة املنظمة يف املجتمع و هي قلبه النابض.

انجازه من أنشطة مرتبة  التقريرباستعراض أهم ما تم  وسنكتفي يف هذا 

الرقمي لالطالع  التقرير  حسب املواضيع و الرشكاء و ميكنكم الرجوع اىل 

عىل كامل التفاصيل .

1/  املجال الصحي :

- االحتفال باليوم العاملي ملكافحة السيدا : تطبيقا ملنشور القيادة العامة 

يف مجال االحتفال باليوم العاملي ملكافحة السيدا شاركت الجمعية يف اليوم 

القطارات  ببهو محطة  اقيم   الذي  باملناسبة  الخاص  واملعرض  التحسييس 

جل  شاركت  كام  والجمعيات   املنظامت  من  العديد  صحبة  بالعاصمة 

الجهات و االفواج يف هذا اليوم و االحتفال به كامل يومي 30 نوفمرب و 1 

ديسمرب 2014 سواء بنوادي الوحدات او يف فضاءات خارجية او مبحطات 

القطارات و الحافالت. كام نظمت عشرييت امللكة بلقيس للدليالت والعشرية 

للشباب  الصحية  الوقاية  حول  تثقيفيا  يوما  اريانة  بفوج  للجوالة  االوىل 

ساهم يف هذا النشاط فريق من الهالل االحمر التونيس وفريق من ديوان 

االرسة والعمران البرشي واملندوبة الجهوية للصحة االنجابية عىل اثر ذلك 

بخطورة  الناس  تذكر  ومطويات  قصاصات  بتوزيع  والدليالت  الجوالة  قام 

هذا املرض وطرق الوقاية منها.

- املشاركة يف اليوم التحسييس عن صحة الفم و األسنان يف الوسط املدريس: 

الفم  صحة  عن  التحسييس  اليوم  شعار   « ابتسامتي  لدوام  أسناين  صحة 

واألسنان يف الوسط املدريس يوم 30 نوفمرب 2014 مبساهمة كل من فوج 

كلية طب األسنان جهة املنستري و مفوضية الزهرات بجهة بنزرت، شارك يف 

هذا اللقاء 290 مشاركا من أطفال و أولياء و إطار تربوي. 35 إطارا طبيا 

من فوج كلية طب األسنان املنستري و 10 قائدات من مفوضية الزهرات 

جهة بنزرت. تعددت الورشات و تنوعت من عيادة طبية لألطفال ورشة 

نظرية لألولياء عن كيفية املحافظة عن أسنانهم و أسنان أطفالهم ورشة 

نظرية و تطبيقية لألطفال للحفاظ عيل أسنانهم و كيفية استعامل فرشاة 

الرباعم  لقسم  رقصة  و عرض  الزهرات  قبل  األسنان، وعرض مرسحية من 

باملدرسة تتمحور حول أهمية اإلعتناء باألسنان.

- املشاركة يف أشغال اليوم الوطني األول لغسل اليدين بالوسط الجامعي 

الذي نظمته وزرة الصحة.

الكشافة  الجامعي  و  املدريس  الطب  ادارة  الصحة  وزارة  من  بدعوة   -

بنظافة  للعناية  وطنية  اسرتاتيجية  اعداد  حول  العمل  ورشة  يف  التونسية 

التلميذ و توفري املرافق الصحية بالوسط املدريس.

العمومية  الصحة  بوزارة  والجامعي  املدريس  الطب  إدارة  من  بدعوة   -

الرتبية  بنوادي  للنهوض  الوطني  امللتقى  يف  التونسية  الكشافة  شاركت 

أهم  ومن  العمومية  الصحة  وزير  بإرشاف  الرتبوية  باملؤسسات  الصحية 

نقاط الربنامج :« معرض منتوجات نوادي الرتبية الصحية«« نوادي الرتبية 

الصحية ملحة تاريخية الواقع واآلفاق« ستكون تدخالت الكشافة التونسية 

بغاية إثراء الربنامج إعتامدا عىل خرباتنا وإبرازا ألهمية أنشطتنا يف مجال 

الرتبية الصحية يف نطاق الرشاكة بيننا وبني هياكل وإدارات وزارة الصحة : 

إدارة الطب املدريس والجامعي ،- إدارة الصحة األساسية - الديوان الوطني 

لألرسة والعمران البرشي - املركز الوطني للتربع بالدم

اليات  تكامل  حول  املستديرة  املائدة  يف  التونسية   الكشافة  شاركت   -

اإلحاطة باملرأة املعنفة الذي نضمه ديوان األرسة و العمران البرشي بحضور 

العديد من الجمعيات و األطباء و املختصني . قامت العديد من العشائر 

الطالبية باملبيتات الجامعية ندوات حو ل  املرأة و العنف.

- يف إطار لجنة الرشاكة شاركت الكشافة التونسية شارك يف الندوة الوطنية 

لنرش ثقافة التربع باألعضاء بنزل الدبلومايس بتونس وقد نضم هاته الندوة 

الجمعية التونسية الرياضية ملتقبيل األعضاء واألنسجة بالتعاون مع املركز 

الوطني للنهوض بزرع األعضاء ومتثلت الندوة يف مجوعة ورشات.

وزارة  نظمته  الذي  اللقاء  يف  التونسية  الكشافة  شاركت  افريل 2015   30

العاملية للصحة حول مخاطر االدمان و االمراض  الصحة مبشاركة املنظمة 

لجنة الرشاكة
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برنامج  حول  فكرة  تقديم  و  عرض  الندوة  هاته  خالل  تم  قد  و  املنقولة 

الكشافة التونسية سفراء السالم.

2/ املجال الرتبوي :

- تفعيال التفاقية الرشاكة مع وزارة الرتبية التي انطلقت بداية من النصف 

افتخاري  مصدر  مدرستي  الوطني   الربنامج   2015 افريل  شهر  من  الثاين 

التي اطلقتها وزارة الرتبية مع الكشافة التونسية و قد شملت كامل افواج 

مدرسة   1200 من  اكرث  لحويل  النشاط  هذا   تغطية  متت  و  الجمهورية  

العناية  تزيني و  املقاعد  السابورات و  الحملة يف دهن  و تدخل و متثلت 

بالحدائق املدرسية تهيئة الفظآت الخاصة و رفع الفضالت و فواضل  البناء 

جدران  عيل  جداريات  رسم  و  الساحات  تنظيف  و  االعشـاب  تقليع  و 

املعاهد و املدارس.

-  سجل بكل ارتياح املشاركة الفاعلة للكشافة التونسية يف »التيلوطون«حول 

كامل  األوىل  الوطنية  بالتلفزة  املنظم  الرتبوية  للمؤسسات  التربعات  جمع 

يوم السبت 12 سبتمرب بالتعاون مع وزارة الرتبية حيث كانت للقائد العام 

مداخلة صباح هذا اليوم أبرز من خاللها تدخالت مختلف هياكل الكشافة 

الرتبوية مؤكدا عىل أهمية الرشاكة  التونسية يف صيانة وتعهد املؤسسات 

التي تجمعنا مع وزارة الرتبية يف هذا املجال.

نبني  بسواعدنا   « الرتبوية  املؤسسات  لصيانة  الوطنية  الحملة  انطالق   -

مدارسنا » » مدرستي رمز افتخاري » » شهر املدرسة » جهود سخية من 

يف  الخري  نزرع  الرتبوية...’’الكشفية  املؤسسات  لصيانة  التونسية  الكشافة 

كل مكان’’ بالتعاون وزارة الرتبية برنامج نظافة وتعهد خصويص ومبناسبة 

والية مبشاركة  كل  من  تربوية  املدرسية مبؤسسة  العودة  و  املدرسة  شهر 

الكشافة التونسية وقد تجاوبت مختلف الهياكل الكشفية وتجندت لتكون 

الوحدات يف  الجهات و  االفواج و  الجمعيات حيث ساهم كل  يف مقدمة 

أعامل الصيانة والقيام بحمالت نظافة باإلضافة اىل بعض املسابقات البيئية، 

ؤأرشف املندوبون الجهويون لوزارة التعليم واملدرين الجهويني لوزارة البيئة 

عىل مختلف الحمالت يف مختلف واليات الجمهورية.

-املساهمة يف برنامج تعهد املدارس واملعاهد يف نطاق االستعداد للعودة 

املدرسية : نظمت وزارة البيئة والتنمية املستدامة بالتعاون مع وزارة الرتبية 

برنامج نظافة وتعهد خصويص مبناسبة العودة املدرسية مبؤسسة تربوية من 

كل والية مبشاركة الكشافة التونسية وعدد من الجمعيات البيئية وذلك يوم 

األحد 20 سبتمرب 2015، وقد تجاوبت مختلف الهياكل الكشفية وتجندت 

لتكون يف مقدمة الجمعيات حيث ساهم األفراد يف أعامل الصيانة والقيام 

أن  االشارة  وتجدر  البيئية.  املسابقات  بعض  اىل  باإلضافة  نظافة  بحمالت 

الكشافة التونسية كانت قد تدخلت يف قرابة 900 مدرسة يف كامل تراب 

الجمهورية ضمن مرشوع مدرستي مصدر افتخاري كام ساهم األفواج يف 

عمليات الصيانة وحمالت النظافة خالل املخيامت الصيفية وفاقت التكلفة 

املادية لجملة التدخالت 250 ألف دينار.

3/ املجال البيئي :

- املشاركة يف التظاهرة البيئية مبنتزه النحيل : تظاهرة توعوية بيئية كربى 

السبت 18  يوم  أجمل«  بيئة  أجل  النحيل تحت شعار »رشكاء من  مبنتزه 

اليوم  هذا  برنامج  وشمل  للمواطنني  مكثّف  حضور   وسط   2015 أفريل 

تأطري ورشات متنّوعة )الذي يحتوي عيل)25 ورشة بيئية - مسابقات ثقافية 

- العاب كشفية - العاب اخري متنوعة – املشاركة و االمضاء عيل جداريه 

املطالعة،  لألطفال،  املوّجهة  املوسيقى   ، اليدوية  الرباعة   - بطول 250 مرت 

الرسم، التحرير...(.

للنظافة  الوطني  اليوم  تظاهرة  مبناسبة   : البيئية  القافلة  يف  املشاركة   -

الكشافة  بني  بالتعاون  و   2015 جوان  و11  و10   9 أيام  بالبيئة  والعناية 

التونسية ووزارة البيئة و التنمية املستدامة  و املؤسسات البيئية التابعة لها 
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انطلقت القافلة البيئية من امام وزارة البيئة والتنمية املستدامة  متكونة 

من 4 حافالت جابت كامل تراب الجمهورية وتتكون كل قافلة من 30 قائد 

وكشاف . 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 شبايب -  وقد استقبلت قادة الجهات 

و السادة الوالة و االطارات الجهوية هاته القافالت وقامت الجهات  بحملة 

تحسيسية  حول النظافة والعناية باملحيط – ورشات تنشيطية تتمحور حول 

النشاط البيئي - اذاعة داخلية - تنشيط الشوارع -  تنشيط االطفال والشبان من 

خالل ورشات للرباعة اليدوية من النفايات – مجالس حوار و ندوات.

للمحافظة  الوطني  واليوم  للبيئة  العاملي  باليوم  االحتفال  يف  املشاركة   -

التنمية املستدامة ارشفت  البيئة و  بالتعاون مع وزارة   : بالبيئة   والعناية 

الكشافة التونسية عيل تظاهرة اليوم الوطني لنظافة والعناية بالبيئة أيام 

9و10و11 جوان 2015 و قد تم افتتاح هذا النشاط بارشاف السيد رئيس 

الحكومة و 6 وزراء و ذلك يوم اثالثاء 09  جوان 2015  بشارع الحبيب 

بورقيبة و اطر ت و ارشفت قيادات الكشافة التونسية عىل امتداد ثالثة ايام  

20 ورشة بيئية - مسابقات ثقافية - العاب كشفية - العاب اخري متنوعة 

–االمضاء عيل جداريه بطول 50 مرت(  كام قدم الكشافون و االفواج عديد 

من العروض الكشفية و الرتفيهية من خالل املنصات املنتصبة للغرض.

- أرشفت الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة البيئة و التنمية املستدامة 

و الوكالة الوطنية لحامية للمحيط عيل أمسية تنشيطية بيئية مبنتزه النحيل  

لفائدة الكشافني و مرتادي املنتزه و يندرج هذا الربنامج البيئي النموذجي 

يف إطار الرشاكة بني الكشافة التونسية ووزارة البيئة مبشاركة حوايل 3000 

كشافا و احتوي الربنامج عىل )25 ورشة بيئية - مسابقات ثقافية - العاب 

كشفية - العاب أخري متنوعة – املشاركة و اإلمضاء عيل جداريه بطول 

250 مرت(. 

- االحتفال بالعيد الوطني للشجرة : ساهمت الكشافة التونسية يف افتتاح 

بحضور  نوفمرب 2014   9 األحد  يوم  النحيل  مبنتزه  للشجرة  الوطني  العيد 

الوطني  بالعيد  الخاص  العامة  القيادة  ملنشور  تطبيقا  و  الفالحة  وزير 

للشجرة وشاركت العديد من الجهات و األفواج يف حمالت التشجري الجهوية 

بالعديد من املناطق التابعة لها و قامت بصيانة و تهيئة املناطق الخرضاء 

وغراسه األشجار باملناطق.

4/ مجال املواطنة :

عىل   : والسكنى  للسكان  العام  التعداد  بعملية  التعريف  يف  املساهمة   -

إثر توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون بني الكشافة التونسية واملعهد  الوطني 

لإلحصاء يوم الخميس 17 أفريل 2014، شاركت هياكل الكشافة التونسية 

العام  التعداد  عملية  بجدوى  املواطنني  لتعريف  التحسيسية  الحملة  يف 

والوحدات  األفواج  العديد من  قام  لسنة 2014، حيث  والسكنى  للسكان 

تنظيم  للمعهد  الجهوية  الهياكل  مع  بالتعاون  ميدانية  بحمالت  الكشفية 

هذه الحملة للتعريف بها وبأهدافها ونتائجها ورشح العملية للمواطنني يف 

كافة أنحاء الجمهورية.

- املشاركة يف فعاليات سوق التنمية : شاركت الكشافة التونسية للتعريف 

بربنامج »سوق التنمية« من خالل تنظيم العديد من الحلقات اإلعالمية يف 

بعض الجهات. وسوق التنمية يعترب يف صميم عمل برنامج قادة املستقبل 

لسوق  ومواكبة  مبتكرة  إجابة  لتقديم  تأيت  وناجحة  رائدة  مبادرة  هو  إذ 

الشغل يف تونس ولفائدة تطلعات الشباب املفعم بروح املبادرة والتكامل 

والرغبة يف النجاح لتحقيق مستقبل أفضل. وقد شارك 4 قادة من الكشافة 

التنمية، كام شارك  بربنامج سوق  للتعريف  التكوينية  الدورة  التونسية يف 

مدير املرشوع يف إجتامع تحضريي مع املركز الثقايف الربيطاين ووكالة النهوض 

بالصناعة والتجديد. وبفضل هذه الدورات تولت الكشافة التونسية تنظيم 

8 لقاءات إخبارية بني 17 ماي و 27 جوان 2014 يف كل من تونس وقبيل 

وأريانة والكاف وزغوان وتوزر شارك فيها قرابة 1360 شاب وشابة.
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القوائم  التسجيل يف  بأهمية  املواطنني  لتحسيس  تعرفيش  تنظيم حملة   -

به  تقوم  الذي  الوطني  للمجهود  الربنامج مساندة  يعترب هذا   : االنتخابية 

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من ناحية وتدعيام ملكانة وصورة الحركة 

الحرية  قيم  عىل  والفتية  الفتيات  تنشئة  عىل  تعمل  كمنظمة  الكشفية 

والتضامن واالحرتام املتبادل والتسامح وحرية التعبري وإبداء الرأي والكرامة 

املستحقة لإلنسان وتكافؤ الفرص واملساواة والعدل. 

املحامل اإلعالمية التي تم استعاملها :

• معلقات كبرية الحجم 5000.

• معلقات صغرية الحجم )نوعان( 10000.

• ملصقات )نوعان( 350000.

• الفتات )4 أنواع( 108.

• صفحة الفايس بوك تحت عنوان »تعرفيش«.

• موقع الكشافة التونسية وإئتالف أوفياء.

وبدعم من الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تم توفري :

• معلقات كبرية )نوعان( 500.

• مطويات 400000.

• كنشات 10000.

.Tee-shirt  400 •

.Sac personalisé  30 •

ساهم يف الحملة :

• 238 هيكل كشفي.

• 39 يوم عمل.

• 23 جهة.

• 9000 متطوع )ة(.

• 27 دائرة انتخابية.

- املشاركة يف ورشة العمل حول حملة تحسيس وإعالم الناخبني باملراحل 

يوم  لالنتخابات  املستقلة  الهيئة  نظمتها  التي  االنتخايب  املسار  القادمة يف 

األربعاء 17 سبتمرب 2014 وكانت فرصة لالتقاء بكافة املنظامت التي عملت 

يف مجال التحسيس وتقييم ما تم إنجازه يف الحملة التحسيسية األوىل حول 

من  العديد  ورغم  االنتخابية  القامئات  يف  التسجيل  عىل  الناخبني  تشجيع 

النقائص فقد أجمع املشاركون عىل جدوى الحملة التي ساهمت بدرجة 

كبرية يف رفع نسب التسجيل كام قام املشاركون برفع العديد من التوصيات 

إىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حتى تعمل عىل تداركها. ويف مرحلة 

ثانية تم النظر يف الحملة التحسيسية حول إعالم الناخبني مبختلف عمليات 

املسار االنتخايب وكيفية مشاركة جمعيات املجتمع املدين يف العملية.

- املشاركة يف اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا املسقلة حول تسجيل الناخبني 

يف االنتخابات املحلية املقبلة يومي 4 و5 مارس 2015، وقد عرضت الهيئة 

أهم ما تم استخالصه من عملية التسجيل لالنتخابات الفارطة لسنة 2014 

وأقيمت 3 ورشات لدراسة طرق وحلول تجاوز الصعوبات واملعيقات التي 

وقعت مالحظتها خالل االنتخابات الفارطة.
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التّي أولت عناية خاصة بربامج األقسام  الثالثية 2016/2013  تبعا للخطة 

الكشفية  الوحدات  إنتشار  حسن  لضامن  أساسيا  رافدا  بإعتبارها  الفنية 

وتوزيعها و تدرّجها و حجر الزاوية للنظر يف بناء املناهج و تكاملها فقد 

أكدت القيادة العاّمة خالل الفرتة عىل مزيد العناية باألقسام الفنيّة حتّى 

تتمكن من تنفيذ برامجها و أنشطتها يف أحسن الظروف.

السنوية  الخطط  الفنيّة عىل وضع  األقسام  قادة  الصدد حرص  هذا  و يف 

املالمئة لتدعيم دور املندوبني و املفوضني و تشجيع مبادرات قادة الوحدات 

و اإلصغاء إىل مشاغلهم و محاولة تذليل الصعوبات الفنية و املادية التي 

تعوقهم عن أداء وظيفتهم الرتبوية التطوعية.

و فيام ييل عرض ألهم األنشطة املنجزة  من طرف أقسام الّرواد و العصافري 

الجّوالة  من  الدليالت و  الكشافة و  الزهرات و األشبال و املرشدات و  و 

جهة أخرى و ملن يريد اإلطاّلع عىل كّل األنشطة بكامل تفاصيلها ميكن له 

الرّجوع إىل التقرير التوثيقي املنشور باملوقع الرّسمي للكشافة التونسية.

قسم الرواد

متيزت الفرتة املعنية بهذا التقرير بنشاط مكثف ومتنوع شمل جل جهات 

الجمهورية  وأغلب ميادين العمل الخاصة بهياكل الرواد واألحباء. كام كانت 

واملرشدات  الكشافة  لرواد  العريب  اإلتحاد  برامج  الفعالة يف  املشاركة  فرتة 

والصداقة الدولية للكشافة واملرشدات وتحمل املسؤوليات بهياكلهام. ويف 

ما ييل ملخص ألهم ما تم إنجازه خالل هذه الفرتة يف هذا اإلطار.

1/ اإلجتامعات والندوات والزيارات :

منتظمة  بصفة  اإلجتامعات  هذه  انعقدت   : القسم  قيادة  اجتامعات   -

الرواد والتنسيق بني مختلف هياكلهم  أنشطة  ومتواصلة أسبوعيا ملتابعة 

بكافة جهات البالد.

عقدت  للقسم،  السنوية  للربامج  طبقا   : الوطنية  الدورية  اجتامعات   -

اجتامعني  مبعدل  اجتامعات   6 سنوات  الثالث  خالل  الوطنية  الدورية 

قدامى  من  الضيوف  من  وعدد  واملفوضني  املندوبني  بحضور  السنة،  يف 

املسؤولني بالقسم من ضمنهم عدد من أعضاء املجلس الوطني من الرواد.

- الندوات التكوينية : حرصت قيادة القسم عىل استمرار تنظيم الندوات 

مع  املندوبيات،  مستوى  عىل  أو  الوطني  املستوى  عىل  سواء   ، التكوينية 

اإلشارة إىل املشاركة املكثفة للقادة الرواد من كل الرابطات.

* الزيارات : بالرغم من صعوبة التنقل أدى عدد من أعضاء قيادة القسم 

زيارات ميدانية للعديد من املفوضيات والرابطات لإلرشاف أو املساهمة يف 

مختلف املناسبات.

2/ املتحف الكشفي الوطني :

قررت القيادة العامة للكشافة التونسية يف بداية سنة 2014 بعث متحف 

اآلليات  الحاصل يف توثيق  الفراغ  بالخصوص إىل سد  كشفي وطني يرمي 

أو  النوادي  الكشفية داخل  الربامج  إنجاز  تعتمد يف  كانت  التي  والوسائل 

مهمة  أوكلت  وقد  الخارجية.  الفضاءات  ومختلف  والغابات  املخيامت  يف 

اإلرشاف عىل هذا املرشوع الهام والسهر عىل إنجازه مبختلف مراحله إىل 

القسم  الذي كون لجنة للغرض برئاسة عضو قيادة  الرواد واألحباء،  قسم 

القائد محمد بن محمود ضمت العديد من الرواد املهتمني باملوضوع.

وقد وضعت اللجنة خالل اجتامعاتها خارطة طريق تضبط مختلف مراحل 

املتحف ورشعت يف جمع  إليواء  الالئق  املكان  بالبحث عن  بدءا  اإلنجاز، 

الوثائق واملعدات واآلليات ، مستعينة يف ذلك بكافة هياكل الحركة الكشفية 

مبختلف الجهات.والعمل متواصل بعزمية ثابتة وإميان راسخ لتحقيق هذه 

األمنية الغالية لدى كل الكشافني.

وقد أنجزت اللجنة إعداد الوثيقة األوىل من هذا العمل املتمثلة يف تاريخ 

الحركة الكشفية وأحالتها إىل القيادة العامة للطبع.

3/ اللقاءات الوطنية والخارجية : 

 16 و   15 أيام  بالحاممات  السابع  الوطني  اللقاء  القسم  قيادة  نظمت   -

و17 مارس 2014 شارك فيه 206 من الرواد واألحباء وأرسهم و قد احتوى 

الزارعي  فوزي  الدكتور  القائد  قدمها  قيمة  محارضة  عىل  اللقاء  برنامج 

وسهرة كشفية وسهرة فنية. 

- كام  نظمت قيادة القسم اللقاء الوطني الثامن  بسوسة أيام 25 و 26 

الرواد واألحباء وعائالتهم،  أعداد كبرية من  ، مبشاركة  و 27 مارس 2016 

الباب الخامس

 تقارير األقسام الفنية 
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فائق  بنجاح  اللقاءان  هذان  كلل  وقد   . ومشاركة  مشارك   500 تجاوزت  

مكن الرواد من تحقيق البعض من أهم غاياتهم املتمثلة خصوصا يف املزيد 

عمل  برامج  وضع  يف  والتفكري  الذكريات  واستعراض  األجيال  ترابط  من 

للمستقبل.

- شارك وفد من قسم الرواد واألحباء يف لقاء التواصل العريب الحادي عرش 

للرواد باألردن من 29 ماي إىل 5 جوان 2014 وضم الوفد 7 مشاركني بقيادة 

القائد محمد الجراية املفوض الدويل للقسم ورئيس اإلتحاد العريب . وقد 

أعلن األمني العام لإلتحاد العريب  خالل هذا اللقاء عن تعيني القائدة آسية 

فتح الله مساعدة لألمني العام لإلتحاد.

- نظمت قيادة القسم لقاء الصداقة الثالث لرواد الكشافة واملرشدات  من 

الصداقة  رئيسة  بحضور  وطربقة  وبنزرت  بتونس   2015 ماي   21 إىل   14

العاملية للكشافة واملرشدات ميدا رودريقاس ومشاركة 51  قائدا وقائدة 

من السعودية واملغرب واألردن ولبنان وليبيا وأسرتاليا والربتغال و33 رائدا 

ورائدة من تونس. تضمن برنامج اللقاء بالخصوص ندوة حول تاريخ حركة 

الرواد وواقعها وطنيا وعربيا ودوليا، وإهداء مجموعة من كتب املطالعة 

والقواميس إىل مكتبة املدرسة اإلعدادية ببني مطري. 

- شارك القسم يف لقاء البحر األبيض املتوسط الذي انعقد مبدينة مراكش 

من 22 إىل 27 أكتوبر 2015 بوفد ضم 25 رائدا ورائدة ساهموا بنجاعة يف 

مختلف فقرات برنامج اللقاء.

5/ اإلحتفاالت واألعياد :

- كل سنة من السنوات الثالثة املاضية، حيث  تم  بهذه املناسبات استئناف 

النشاط الكشفي وعقد الجلسات العامة السنوية وتجديد مختلف الهياكل 

الرسالة  قراءة  السنوية ومتت   برامجها  واعتامد  للقسم  واملحلية  الجهوية 

السنوية لرئيسة اللجنة العاملية للصداقة الدولية للكشافة واملرشدات.  

- كام احتفل القسم سنويا باليوم الوطني للرواد ثاين أيام األحد من شهر 

جانفي، وباليوم العريب للرواد يوم 7 ديسمرب من كل سنة.

الستني  الذكرى  أيام 24 و 25 و 26 أكتوبر 2013 بسوسة  الرواد  - احيى 

النبعاث منظمة الصداقة الدولية للكشافة واملرشدات مبشاركة 60  رائدا 

املطالعة  كتب  من  مجموعة   60 إهداء  اإلحتفال  خالل  تم  وقد  ورائدة 

والقواميس للمدرسة اإلعدادية » محمد الهادي العامري » بالقلعة الصغرى 

و غراسة أشجار غابية بفضاء املدرسة.

احتفاال  الثالثينية  لقاء  القسم من 5 إىل 7 ديسمرب 2014 بسوسة  - نظم 

بالذكرى الثالثني النبعاث اإلتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات، شارك 

فيه 111 رائدا ورائدة من كل الجهات. وتضمن برنامج اللقاء بالخصوص 

والتنظيامت  واملرشدات  الكشافة  لرواد  العريب  اإلتحاد  تاريخ  حول  ندوة 

الخاصة بالرواد، الخارجية منها والوطنية واملحلية، وعمال اجتامعيا وبرنامجا 

ترفيهيا ...

6/ النرش واإلعالم :

الهادي  القائد  بإرشاف  واألحباء  الرواد  لقسم  واإلعالم  النرش  لجنة  قامت 

من   (  « مستعد  دامئا   « نرشيته  من  أعداد  سبعة  وتوزيع  بإصدار  الزغل 

العدد 53 إىل العدد 59 ( وتسعى قيادة القسم إىل إصدار املجموعة الثالثة 

للنرشية ، التي ستضم األعداد من 50 إىل 59 ، وذلك يف أقرب اآلجال. 

  

7/ العمل اإلجتامعي :

قسم  هياكل  مختلف  نشاط  أركان  من  هاما  ركنا  اإلجتامعي  العمل  مثل 

واملركزية  والجهوية  املحلية  والرابطات  القسم  قيادة  من  واألحباء  الرواد 

حسب  النشاط  هذا  تنوع  .وقد  الكربى  األنشطة  مبناسبة  ذلك   وكان   ،

وعيادات  وأدوية  ولباس  وغذائية  مادية  إعانات  من  والجهات  املناسبات 

طبية وأدوات مدرسية...

8/ التوسيم والتكريم :

القادة األوائل سواء عىل  التوسيم والتكريم للعديد من  تنوعت مناسبات 

املستوى الوطني أو العريب، نذكر منها :

- إسناد قالدة اإلتحاد العريب ووسام اإلتحاد العريب لعدد من القادة خالل 

مؤمترات اإلتحاد

- إسناد بريق اإلمتياز لعدد من الرابطات التي متيزت بكثافة نشاطها خالل 

كل سنة كشفية وسيتم مستقبال إسناد البريق الفيض لكل رابطة تحصلت 

عىل بريق اإلمتياز 3 مرات.

- وسام رواد الكشافة واملرشدات : نظرا للعدد املحدود ممن يقع إسنادهم 

وسام اإلستحقاق الكشفي يف حدود ستة أوسمة كل سنة، وللعدد املتزايد 

األكرب  التكريم – خصوصا  الرواد سنة بعد سنة ممن يستحقون هذا  من 

الرواد واألحباء  باقرتاح من قسم  العامة  القيادة  سنا منهم- فقد أصدرت 

الئحة بتاريخ 19 جانفي 2015 تم مبوجبها إحداث  »وسام رواد الكشافة 

من  متكونة  القسم  قيادة  عن  منبثقة  لجنة  سنويا  تسنده  واملرشدات« 

التي  القسم. وقد تم اعتامد األسس والقواعد  خمسة أعضاء برئاسة قائد 

سيقع يف ضوئها إسناد الوسام. 

وستجتمع اللجنة قريبا إلسناد أول دفعة من هذا الوسام خالل شهر سبتمرب 

.2016
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1/ الهدف العام :

استقطاب  و  ودعمهم  وتأهيلهم  املفوضني  بتوفري  العصافري  قسم  تنمية 

منشطي رياض األطفال ومعلمي األقسام التحضريية و بعث أرساب جدد 

باألفواج و العمل عىل تنــــــمية كفاءات قادة األرساب و مهاراتهم و توفري 

آليات للمتابعة و الدعم و التحفيز.

2/  األنشطة املميزة : 

•  وطنيا :

باملركب  العصافري  لقادة أرساب   الوطني  امللتقى  - 21/ 22 جوان 2014 

الشبايب بصفاقس.

- 21و 22 جوان 2014 امللتقى الوطني لقادة أرساب  العصافري بإقامة كريم 

بسلقطة باملهدية.

• جهويا :

- 9 فيفري 2014   :  الحفل الوطني للقبول و الصعود  بتوزر.

- 28 فيفري 2014 :  االحتفال بيوم العصفور  بزغوان.

- 8/9 مارس 2014 : مخيم اخر األسبوع لرسب البالبل  بصفاقس. 

- 20 أفريل/20 ماي 2014 :  شهر الرتاث بتوزر.

- 16 ماي 2015 : مهرجان العصفور  بجهة صفاقس.

- 9 ماي 2015 : كرنفال »أنا عصيفر جيتكم« بدار الثقافة ابن الرشيق. 

- 16 ماي 2016 : كرنفال »أنا عصيفر جيتكم« باملركب الثقايف باملنزه.

3/ التدريب و تنمية القدرات :

مفوضات  و  ملفويض  التدريبية  :الدورة   2014 فيفري  /1و2  جانفي   31  -

قسم العصافري باملركب الشبايب بصفاقس .

- من 1 إىل 7 سبتمرب 2014 : الدراسة التمهيدية األوىل بربج السدرية.

العصافري  لقادة أرساب  : دورة اختصاص  - 28 فيفري إىل 7 مارس 2014 

ملندوبية الشامل الرشقي باملعهد العايل الطارات الطفولة بقرطاج درمش.

- 17/18/19 أفريل 2015 : دورة اختصاص لقادة أرساب العصافري ملندوبية 

الوسط  بدار الشباب بالقريوان.

- 16 و 17 ماي  2015 : دورة اختصاص لقادة أرساب العصافري ملندوبية 

الشامل الغريب مبضيف الشباب ببنزرت.

الخشبية  الشارة  و  التمهيدية  دراستي   :  2015 ديسمرب   28 إىل   22 من   -

التجريبية بربج السدرية.

- 13 و 14 فيفري 2016 : الدورة التكميلية لدراستي التمهيدية و الشارة 

الخشبية بدار املصائف و الجوالت عيل الجلييل بالزهراء.

- مشاركة القائد جيالين الطرابليس يف دورة م.ق تديب مبرص 2014.

- مشاركة القائد سيف الدين غضبان  يف دورة م.ق تديب بربج السدرية.

 

4/ النرش و اإلصدارات :

تم إصدار قرص ليزري  و مل يتم توزيعه ألسباب مادية. كام تم كذلك إصدار 

كتيب املنهاج الرتبوي الخاص بالقسم و مل يتم طباعته ألسباب مادية.

5/ جدول احصائيات  األشطة الوطنية  :

6/  النتائج و التوصيات للمستقبل :

النتائج  االيجابية :  

• توفري قادة أرساب و تأهيلهم ذوي االختصاص.

• صعود العصافري ملرحلتي األشبال و الزهرات سنويا.

• تدعيم صورة القسم.

النتائج السلبية :  

منها  2016 ألسباب  سنة  موىف  كل جهة يف  أرساب يف   10 تحقيق  عدم   •

عدم تفهم قادة الجهات لخصوصيات القسم أو رفض بعض قادة الجهات 

التعامل مع القسم و كذلك عدم إمضاء االتفاقية.

التوصيات يف املستقبل :

• عىل قادة الجهات العمل مع القسم.

• اإلرساع إلمضاء االتفاقية مع وزارة املرأة.

قسم العصافري 

اإلرشاف عدد  التاريخ        املكان  النشاط  
                                                                  املشاركني

املندوبة  23 19/18/17       دار الشباب  دورة اختصاص 
أفريل 2015     بالقريوان لقادة أرساب 

العصافري
ملندوبية الوسط

املفوض 26 أفريل         بنزرت          28  ملتقى أرساب 
2015              الجهة العصافري ملفوضية  

العصافري ببنزرت
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1/ األولويات اإلسرتاتيجيّة  :

- تنمية القيادة و بناء القدرات.

- مفوضيات قويّة ومتنامية ملزيد إحياء و تنشيط الحركة.

- إيصال صوت الزّهرات والقائدات.

2/ الهدف العام للقسم :

اإلرشاديّة  الحركة  صورة  تحسني  و  بالقسم  العضويّة  تنمية  عىل  العمل 

ومكانتها و تفعيل دورها داخل املجتمع من خالل تنمية القدرات القياديّة 

لقائدات الباقات و املفّوضات، و تكوين باقات متامسكة و مستقلّة بذاتها 

)فنيّا و ماديّا( و دعم دورهذه الباقات كعنارص واعية مبحيطها و فاعلة يف 

مجتمعاتها املحلّية.

قسم الزهرات
3/ األهداف الخصوصية :

- زيادة وتنّوع العضويّة داخل القسم. 

- تحسني صورة ومكانة الحركة اإلرشاديّة محليا و وطنيا.

- جودة الحياة داخل الباقة.

- بناء ودعم القدرات القيادية عىل كل املستويات.

- منارصة القضايا التي تؤثّر عىل الفتيات. 

- التّمويل.

4/ جدول تأليفي ألنشطة الثالثية :

النتائج / املستخرجاتالنشاط التنفيذيالهدف اإلجرا�
الهدف أو األهداف 

الخصوصية املحققة

إعداد قاعدة بيانات وطنية 

لقائدات الزهرات
زيادة و تنّوع العضويةتسجيل الكرتو�

 داخل القسم

االنفتاح عىل كل فئات 

الطفولة يف املجتمعات 

املحلية

• أنشطة بوم الذكرى العاملي 

• أنشطة اليوم العاملي للفتاة

 Free Being Me  أنشطة •

•أنشطة برنامج وقف العنف

• معدل 1000 زهرة سنويا

• 500 زهرة سنويا
• 1000 زهرة عىل امتداد الربنامج
• 800 زهرة و قائدة عىل امتداد 

الربنامج

•زيادة و تنّوع العضوبة داخل القسم

•تحسني صورة و مكاتة الحركة محليا 

و وطنيا

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل كل 

املستويات

•منارصة القضايا التي تؤثّر عىل 

الفتيات

•جودة الحياة داخل الباقة

تدريب القائدات عىل 

تخطيط و تنفيذ حملة 

منارصة

•دراسات الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•أنشطة بوم الذكرى العاملي 

•أنشطة اليوم العاملي للفتاة

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•معدل 1000 زهرة سنويا
•500 زهرة سنويا

•منارصة القضايا التي تؤثّر عىل 

الفتيات

•جودة الحياة داخل الباقة

•تحسني صورة ومكانة الحركة 

اإلرشاديّة محليا و وطنيا

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

إنشاء صفحة للفنيات 

الكشفية عىل املوقع 

  facebook عيºاالجت

تحت عنوان زهرة ماهرة

•جودة الحياة داخل الباقة911 مشرتكة بالصفحةصفحة "زهرة ماهرة"
•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

5 مذكرات أنشطة موجهة نرشيّة إلكرتونية للزهرات
مبارشة للزهرات 

صدور 3 أعداد من نرشية 

زهرات.كوم

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

5 مذكرات فنية يف كل نرشيّة إلكرتونية للقائدات
نرشة

صدور 3 أعداد من النرشيّة 

اإللكرتونية للقائدات

• جودة الحياة داخل الباقة
•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

تدريب القائدات عىل الريادة : 

املرافق و الفنيّات الكشفيّة 

ملرحلة الزّهرات

•الدوراات التدريبية 

التمهيدية و الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•صفحة "زهرة ماهرة"

•160 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•911 قائدة

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

•زيادة و تنّوع العضوبة داخل 

القسم

تدريب القائدات عىل إحداث 

مرشوع Æويل للباقة (الفكرة، 

املردوديّة، مشاركة 

الزهرات...)

•دراسات الشارة الخشبية
•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•التّمويل
•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 
كل املستويات

تدريب القائدات عىل إعداد 

ملف Æويل األنشطة الكربى

•دراسات الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•التّمويل

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

قاعدة بيانات وطنيّة متوفرة ل200 

قائدة و يف تحبÉ مستمر 
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النتائج / املستخرجاتالنشاط التنفيذيالهدف اإلجرا�
الهدف أو األهداف 

الخصوصية املحققة

إعداد قاعدة بيانات وطنية 

لقائدات الزهرات
زيادة و تنّوع العضويةتسجيل الكرتو�

 داخل القسم

االنفتاح عىل كل فئات 

الطفولة يف املجتمعات 

املحلية

• أنشطة بوم الذكرى العاملي 

• أنشطة اليوم العاملي للفتاة

 Free Being Me  أنشطة •

•أنشطة برنامج وقف العنف

• معدل 1000 زهرة سنويا

• 500 زهرة سنويا
• 1000 زهرة عىل امتداد الربنامج
• 800 زهرة و قائدة عىل امتداد 

الربنامج

•زيادة و تنّوع العضوبة داخل القسم

•تحسني صورة و مكاتة الحركة محليا 

و وطنيا

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل كل 

املستويات

•منارصة القضايا التي تؤثّر عىل 

الفتيات

•جودة الحياة داخل الباقة

تدريب القائدات عىل 

تخطيط و تنفيذ حملة 

منارصة

•دراسات الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•أنشطة بوم الذكرى العاملي 

•أنشطة اليوم العاملي للفتاة

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•معدل 1000 زهرة سنويا
•500 زهرة سنويا

•منارصة القضايا التي تؤثّر عىل 

الفتيات

•جودة الحياة داخل الباقة

•تحسني صورة ومكانة الحركة 

اإلرشاديّة محليا و وطنيا

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

إنشاء صفحة للفنيات 

الكشفية عىل املوقع 

  facebook عيºاالجت

تحت عنوان زهرة ماهرة

•جودة الحياة داخل الباقة911 مشرتكة بالصفحةصفحة "زهرة ماهرة"
•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

5 مذكرات أنشطة موجهة نرشيّة إلكرتونية للزهرات
مبارشة للزهرات 

صدور 3 أعداد من نرشية 

زهرات.كوم

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

5 مذكرات فنية يف كل نرشيّة إلكرتونية للقائدات
نرشة

صدور 3 أعداد من النرشيّة 

اإللكرتونية للقائدات

• جودة الحياة داخل الباقة
•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

تدريب القائدات عىل الريادة : 

املرافق و الفنيّات الكشفيّة 

ملرحلة الزّهرات

•الدوراات التدريبية 

التمهيدية و الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•صفحة "زهرة ماهرة"

•160 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•911 قائدة

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

•زيادة و تنّوع العضوبة داخل 

القسم

تدريب القائدات عىل إحداث 

مرشوع Æويل للباقة (الفكرة، 

املردوديّة، مشاركة 

الزهرات...)

•دراسات الشارة الخشبية
•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•التّمويل
•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 
كل املستويات

تدريب القائدات عىل إعداد 

ملف Æويل األنشطة الكربى

•دراسات الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•التّمويل

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

قاعدة بيانات وطنيّة متوفرة ل200 

قائدة و يف تحبÉ مستمر 

النتائج / املستخرجاتالنشاط التنفيذيالهدف اإلجرا�
الهدف أو األهداف 

الخصوصية املحققة

إعداد قاعدة بيانات وطنية 

لقائدات الزهرات
زيادة و تنّوع العضويةتسجيل الكرتو�

 داخل القسم

االنفتاح عىل كل فئات 

الطفولة يف املجتمعات 

املحلية

• أنشطة بوم الذكرى العاملي 

• أنشطة اليوم العاملي للفتاة

 Free Being Me  أنشطة •

•أنشطة برنامج وقف العنف

• معدل 1000 زهرة سنويا

• 500 زهرة سنويا
• 1000 زهرة عىل امتداد الربنامج
• 800 زهرة و قائدة عىل امتداد 

الربنامج

•زيادة و تنّوع العضوبة داخل القسم

•تحسني صورة و مكاتة الحركة محليا 

و وطنيا

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل كل 

املستويات

•منارصة القضايا التي تؤثّر عىل 

الفتيات

•جودة الحياة داخل الباقة

تدريب القائدات عىل 

تخطيط و تنفيذ حملة 

منارصة

•دراسات الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•أنشطة بوم الذكرى العاملي 

•أنشطة اليوم العاملي للفتاة

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•معدل 1000 زهرة سنويا
•500 زهرة سنويا

•منارصة القضايا التي تؤثّر عىل 

الفتيات

•جودة الحياة داخل الباقة

•تحسني صورة ومكانة الحركة 

اإلرشاديّة محليا و وطنيا

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

إنشاء صفحة للفنيات 

الكشفية عىل املوقع 

  facebook عيºاالجت

تحت عنوان زهرة ماهرة

•جودة الحياة داخل الباقة911 مشرتكة بالصفحةصفحة "زهرة ماهرة"
•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

5 مذكرات أنشطة موجهة نرشيّة إلكرتونية للزهرات
مبارشة للزهرات 

صدور 3 أعداد من نرشية 

زهرات.كوم

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

5 مذكرات فنية يف كل نرشيّة إلكرتونية للقائدات
نرشة

صدور 3 أعداد من النرشيّة 

اإللكرتونية للقائدات

• جودة الحياة داخل الباقة
•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

تدريب القائدات عىل الريادة : 

املرافق و الفنيّات الكشفيّة 

ملرحلة الزّهرات

•الدوراات التدريبية 

التمهيدية و الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•صفحة "زهرة ماهرة"

•160 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•911 قائدة

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 

كل املستويات

•زيادة و تنّوع العضوبة داخل 

القسم

تدريب القائدات عىل إحداث 

مرشوع Æويل للباقة (الفكرة، 

املردوديّة، مشاركة 

الزهرات...)

•دراسات الشارة الخشبية
•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•التّمويل
•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية عىل 
كل املستويات

تدريب القائدات عىل إعداد 

ملف Æويل األنشطة الكربى

•دراسات الشارة الخشبية

•الندوات االقليمية للقائدات

•الندوة الوطنبة للقائدات

•50 قائدة
•270 قائدة
•80 قائدة

•التّمويل

•جودة الحياة داخل الباقة

•بناء ودعم القدرات القيادية 

عىل كل املستويات

قاعدة بيانات وطنيّة متوفرة ل200 

قائدة و يف تحبÉ مستمر 



44

قسم األشبال
واصل قسـم األشبـال تنفيـذ الخطة الثالثية ومن مالمحها الرئيسية دعـم 

والتواصـل  باإلتصـال  العنايـة  ومزيـد  واملفوضـيـات  املندوبيـات  نشـاط 

ودعـم املبـادرة الفرديـة والجامعيـة.وقد صادقت الدورية الوطنية سنويا 

عىل الربنامج املقرتح بعد تعديله.

وقد تيرس اإلعداد لألنشطة وتنفيذ الربنامج والنظر يف نشاط القسم مركزيا 

بالخصوص  منها  نذكر  اجتامعات  عدة  تنظيم  خالل  من  ومحليا  وجهويا 

واجتامعات  الفرعية  اللجان  واجتامعات  املركزية  الدورية  اجتامعات 

املندوبني باملفوضني.

1/ اللقاءات اإلقليمية : 

1 - 1 اللقـاء اإلقليمـي للجنوب الرشقـي :

الجنوب  مندوبية  نظمت  املهارات«  إىل  الحكايات  »من  عنوان   تحت 

الرشقي اللقاء بجربة أيام   18/17/16 مـارس 2014 مبشاركة 51 قائـدا من 

جهات قبيل و قابس و تطاوين و مدنني. يهـدف هذا النشاط إلـى متكني  

القيـادات املشاركـة من مجموعـة من املهـارات الكشفيـة التـي تساعدهـم 

علـى تطويـر  مستـوى أنشطــة فرقهـم.وقد تم باملناسبة تكريم عـدد من 

املفوضيـن وأعضـاء الدوريـة  الوطنيـة.

1 - 2 اللقـاء اإلقليمــي للشمـال الغريب والرشقــي :

نظم اللقاء تحـت شعـار »الكونتينا« باملركـز الدولـي لتدريـب والتخييـم 

قائـدا   135 مبشاركـة   ،2014 افريل  و13   12 يومي  خالل  السدريـة  بربج 

والكاف  ونابل  وزغوان  وأريانة وبنعروس ومنوبة  تونس  ميثلـون جهـات 

وجندوبة  وباجة. ويهدف اللقـاء إلـى تطويـر القدرات الفنية  للقـادة مبـا 

ينعكـس إيجابيـا علـى نشـاط الوحـدات. وتجدر اإلشـارة إلـى أن ما ميـز 

اللقـاء اعتامده للرمزيـة يف أسلوب تعاملـه مع مجمـل الفقـرات املدرجـة 

ضمن برنامـج اللقــاء كام تم  تكريـم مجموعـة من القيـادات التـي تركـت 

أطيب األثــر خـالل تقلدهـا خطـة منـدوب.

1 - 3 اللقـاء اإلقليمـي للجنـوب الغربـــي :

نظم امللتقـى اإلقليمــي للجنوب الغربـي مبركـز طينة خالل يومـي 5 و6 

ميثلـون  قائـد   60 بحضـور   »2014 »ينابيـع  شعـار  تحـت   2014 أفريـل 

كـل جهـات الجنـوب الغربـي وقـد متيز النشاط بتنوع الفقـرات. حضـره 

عـدد من قيـادات القسـم ومالزم القائـد العـام ورئيـس املجلـس الوطني 

وتم تكريـم عـدد من القيادات التـي تركـت أثـرا طيبـا خـالل مسيـرتهـا 

الكشفية.

اقليمية لألشبال ونظم يف هذا الصدد  كام برمجت يف سنة 2015 لقاءات 

املغامرة  اىل 22 مارس 2015 تحت شعار  قابس من 19  و  بالجّم  لقاءين 

كانت  وقد  للمندوبيات.  التابعة  املفوضيات  مختلف  مبشاركة   2015

تدريبا مميزا عىل  و  األشبال  فرقة  لحياة  اإلقليمية منوذجا جيّدا  اللّقاءات 

صورة  وتنمية  املحيل  مجتمعها  يف  إشعاعها  و  للفرقة  الرتبوية  املشاريع 

الحركة الكشفية يف املجتمع.

هذا وقد تضمن برنامج سنة 2016 لقاءات إقليمية لألشبال، وقد نظمت 

بكل من برج السدرية واملنستري و دوز من 12 إىل 14 فيفري 2016 تحت 

شعار »سيمفونية 2016« متثل اعتمد للنشاط أساسا عىل فن اإلنشاد ودوره 

يف الرتبية الكشفية.

وكانت هذه اللقاءات فرصا هامة لترشيك قادة الوحدات يف وضع الربنامج 

الرتبوي من خالل عرض أعامل اللجنة الفنية عىل املشاركني و مناقشتها من 

حيث األنشطة املقرتحة وآليات التطبيق.

1 - 4 الندوة االقليمية للعرفاء بالوسط :

نظمت مندوبية الوسط لقسم األشبال الندوة اإلقليمية للعرفاء تحت شعار 

» لنحلق بأحالمنا » يوم األحد 10 جانفي 2016 باملركب الشبايب بسوسة 

املهدية،  سوسة،  )القريوان،  الوسط  جهات  مختلف  من  شبل   50 بحضور 

القرصين، املنستري( و حوايل 20 قائد و متحورت الندوة عىل عديد األنشطة 

منها  لجان تفكري رفعت مقرتحاتها إىل قيادة القسم، ترويحيات، براعات 

يدوية.

2/ أنشطة املفوضيات : 

للعالفاء  ملتقيات  من  املميزة  النشطة  عديد  األشبال  مفوضيات  نظمت 

واملساعدين وملتقيات جهوية للفرق و«يوم الشبل« وملتقيات للسداسيات 

وغريها من النشطة التكوينية.

مفوضية  قسم األشبال بجهة بنزرت :

الدورة االقليمية لكرة القدم : خالل سنة 2016 نظمت كل من مندوبية 

الشامل الغريب ومندوبية الشامل الرشقي يف دورة يف كرة القدم جمعت بني 

والتعاون  اللحمة  الرتبوي ودعم  املهاج  تنفيذ  اطار  11 مفوضية وذلك يف 

بني املفوضيات والوحدات. انطلق النشاط يف مارس 2016 ومتت التصفيات 

نركزيا  القيادات  العاصمة مبواكبة عديد  بتونس  ماي 2016  النهائية يف 1 

وجهويا.
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3/ املسابقة الوطنيـة : 

نظـم القسـم مسابقـة وطنيـة موجهـة إلـى كافـة املفوضيـات والهـدف 

منهـا مزيـد تنشيـط املفوضيـات وتتضمـن املسابقـة عـدة عناصـر تتمثـل 

خاصـة يف دعـم املبـادرة الفرديـة والجامعيـة وإقامـة إجتامعـات الدوريـة 

املوسعـة والقيـام بالزيـارات ومزيـد اإلعتنـاء  باإلتصـال  والتواصل وربـط 

العالقـات والتوثيـق.

4/ اإلعـــــالم واإلتصـال : 

أنشطـة  ترويـج  يف  أهميــة  من  واإلتصــال  اإلعـالم  ميثلـه  ملــا  نظـــرا 

الجهويـة  باألنشطـة  والتعريـف  األشبـال  قيـادات  مـع  والتفاعـل  القسـم 

وإتصاالتـه  عملـه  طـرق  تطويـر  علـى  القسـم  عمـل  فقـد  والقاعديــة 

بكـل الهياكـل حيـث تـم تشكيـل لجنـة مركزيـة بإشـراف مجموعـة شابـة 

من القيـادات ساهمـت يف تطويـر املنظومـة الرقميـة بكـل إشكالهـا ومن 

الرسميـــة  الصفحة  تحيني  و  املباشـر:  الشهـري  البـث   : أنشطهــا  أهـم 

املفوضيات  زيارة  القسم عىل  اإلجتامعي. كام حرص  التواصل  عىل شبكة 

والوحدات بجل ربوع البالد بغية الدعم الفني والقرب من القواعد.

5/ النشـاط الصيفـي : 

نظـرا ملـا ميثلـه النشـاط الصيفـي من اهميـة كبيـرة لـدى كافـة الوحـدات 

عديـد  سجلنـا  حيـث  الصيفـي  بالنشـاط  خاصـا  اهتامما  أولينـا  فقـد 

الزيـارات الفنيـة من قبـل أعضـاء الدوريـة الوطنيـة للتعـرف عـن قـرب 

علـى اإلستعـدادات الخاصـة بالنشـاط الصيفـي من قبـل الوحدات وقـد 

سجلنـا باملناسبـة بعـض النقائـص التـي يستوجـب تالفيهـا مسبقـا بإعــادة 

النظـر فـي منظومـة النشـاط الصيفـي .

املخيم  انتظم  التونسية،  للكشافة  الثالث  الوطني  الجامبوري  نطاق  يف 

الفرعي لقسم األشبال مبشاركة 196 شبل مبرافقة 31 قائد وبإرشاف 7 قادة. 

متحور الربنامج الفني للمخيم الفرعي لألشبال حول تعزيز قدرات األشبال 

من خالل عديد األنشطة ادرجت يف ثالث  محاور : أعامل الريادة من خالل 

خالل  من  األشبال  قدرات  تنمية  الحطب،  باستعامل  ترفيهي  فضاء  تركيز 

شارات الهوايات ) أكرث من 10 شارات هواية(، تنمية قدرات األشبال من 

خالل شارات الهوايات ) أكرث من 10 شارات هواية(.

األشبال  قيادات  لكّل  التقدير  و  الشكر  عبارات  بأسمى  نتوّجه  الختام،  يف 

كام  الفارطة.  الكشفية  السنة  محطّات  مختلف  إنجاح  يف  ساهموا  الذين 

نتقّدم بجزيل الشكر لكّل من ساهم يف دعم أنشطة القسم من قريب أو 

بعيد.

6/ اللّجنة الفّنية للقسم :

حول  للقسمني  الفنيّة  اللّجنة  اجتامع  األشبال  و  الزهرات  قسمي  نظّم 

»الربنامج الرتبوي« و ذلك يومي 24 و 25 جانفي 2015 بالحاممات ، 

اجتامع ضّم خرية قائدات و قادة قسمي الزهرات و األشبال ، ويأيت هذا 

االجتامع مواصلة لعمل لجنة الربنامج الرتبوي الذي قامت به خالل الورشة 

العلمية حول الربنامج الرتبوي يف شهر ماي 2014 بنابل ، وتكفلت اللجنة 

بإعداد و صياغة األهداف االجرائية الخاصة باألهداف العامة لكّل مجال 

من مجاالت التنمية الشخصية. 

 و قد تّم االجتامع يف ظروف طيبة تربز مدى التفاف الجميع حول القسم 

و مساهمتها يف رقيّه.

7/ املسابقة الوطنيـة : 

سعيا مّنا إلتاحة فرص جديدة للقيادات لتنمية مهاراتهم و تطوير أدائهم 

مع  املبارش  و  الدوري  التواصل  وبهدف   ، املهوضية  و  الفرقة  يف  القيادي 

املفوضني و القيادات الراجعة له بالنظر ، وضع قسم األشبال نظاما ملتابعة 

الوحدات و املفوضيات و ذلك من خالل »املسابقة الوطنية للمفوضيات: 

قّوة األشبال 2015« و التي ترتكز عىل قياس مدى تطور أداء املفوضيات 

والوحدات و تتمثل املسابقة يف فضاء افرتايض يسمح بتنزيل مكّونات امللف 

و جدول متابعة نشاط الوحدات ، و متتّد هذه املسابقة عىل موسمني.

8/ امللتقى الوطني لقيادات األشبال :

الوطني  امللتقى  خالل  تم  وقدراتها  القيادات  مهارات  لتطوير  مّنا  سعيا 

الرتكيز عىل  قائدا،  الذي سجل مشاركة 68   ، لقيادات األشبال ماي 2015 

املرشوع الرتبوي للفرقة : فكرة املرشوع وطرق التمويل و فنيات التواصل 

و ربط العالقات و كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي كام تم عرض 

مجموعة من قصص مشاريع تربوية ناجحة.
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قسم املرشدات 

حرص قسم املرشدات خالل املواسم الثالثة املنقضية 2013-2016 بالعمل 

عىل تنمية عضوية املرشدات بالجهات ذات االولوية و التدريب الخصويص 

الفني للوحدات،  العمل  للقائدات مبختلف املهام مع متكينهن من آليات 

اضافة اىل تطوير وتعصري االعالم واالتصال واليات التوثيق بالقسم والتأكيد 

عىل املتابعة والتحفيز. 

1/ االجتامعات : 

تابعت اللجنة الفنية للقسم عملها الدؤوب إلعداد الربنامج الرتبوي للقسم، 

مناسبات  خمس  يف  املنقضية  املواسم   3 خالل  اللجنة  اجتمعت  حيث 

بقفصة، برج السدرية، صفاقس، سوسة و أخريا املنستري تم خاللها االنتهاء 

من وضع االهداف الرتبوية و األنشطة لجميع املجاالت الخاصة مبرحلتي 

املرشدة واملرشدة املتقدمة.

2/ امللتقيات الوطنية و االقليمية :

2 - 1 امللتقيات الوطنية : 

سعيا منا لتطوير مهارات القائدات وقدراتهن , نظم القسم عديد امللتقيات 

الوطنية خالل املواسم الثالثة املنقضية نذكر منها املخيم الفرعي للمرشدات 

و15  مرشدة   70 مبشاركة  املغامرة«  »طريق  الثالث  الوطني  بالجامبوري 

قائدة بربج السدرية من 08 اىل 17 اوت 2015 , الندوة الوطنية للقائدات 

سوسة  الكشاف  بدار   2016 فيفري  يف  قائدة   45 مبشاركة   »Leadcom«

مرشدة   30 مبشاركة  »لنبدع«  املغامرة  و  لالستكشاف  الوطني  وامللتقى 

وقائدة بباجة يف مارس 2016 و امللتقى الوطني للقائدات »كوين مختلفة« 

التكوين  اىل  يهدف  والذي  قائدة   60 مبشاركة  بقفصة   2014 مارس  يف 

بيانات  قاعدة  انشاء  واىل  املرشدات  لقائدات  واملختص  املستمر  والتأهيل 

من القائدات املختصات يف مختلف املجاالت كام قد حققت بقية امللتقيات 

االخرى أهدافها املرسومة.

2 – 2 امللتقيات االقليمية :

يف اطار تفعيل دور املندوبات و املفوضات , حرص القسم عىل توفري أفضل 

الجهد  هذا  أمثر  وقد  دعمهن  و  متابعتهن  و  ألنشطتهن  النجاح  ظروف 

بتنظيم ما يقارب عن 7 لقاءات اقليمية للقائدات و املرشدات من أهمها 

اليوم االقليمي للمرشدة العربية »كوين يف الصدارة » باريانة يف نوفمرب2013 

امللتقى  و  العريب  املرشدة  بيوم  االحتفال  اطار  يف  مشاركة   75 مبشاركة 

والذي  مرشدة   40 بجربة مبشاركة   « مبادرة  كوين   « للمرشدات  االقليمي 

يهدف لتكوينهن بالفنيات الكشفية واإلرشادية وامللتقى االقليمي للقائدات 

»لنتصافح« مبشاركة 30 قائدة بباجة يف افريل 2014 ، هذا باإلضافة اىل أربع 

لقاءات اقليمية للعميدات واملساعدات » لنبدع » بجهات نابل والقريوان 

و صفاقس و قابس يف نفس التاريخ 19 افريل 2015 مبشاركة 193 مرشدة 

و 66 قائدة تهدف اىل :

- تكوين ومتكني املرشدة من اليات عمل فنية جديدة من خالل التدريب 

الخصويص لهن.

االبداعي  الحس  تنمية  اىل  اضافة  الرتبوي  االرشادي  الكشفي  التكوين   -

فيهن.

- دعم وتنمية عضوية املرشدات بالجهات.

3/ الزيارات الفنية :

نشاط  عىل  لإلطالع  فرص  من  متثله  ملا  الفنية  الزيارات  بأهمية  منا  إميانا 

انتظاراتهن  التعرف عن قرب عىل مشاغلهن و  الوحدات و املفوضيات و 
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ضد املرأة. 

- الدعوة لوقف و مناهضة جميع أنواع هذه الظاهرة. 

- التواصل مع كافة املواطنني و مناقشة أرائهم حول هذا املوضوع.

و قد أصدر القسم دليال فنيا للوحدات يحتوى عىل عدة أنشطة و معلومات 

حول هذه املناسبة.

6/ االحتفال باليوم الوطني للصعود والقبول :

للمرشدات  تحفيزية  مسابقات  سنوات  ثالث  امتداد  عىل  القسم  نظم 

والقائدات يف الغرض خالل شهر جانفي من كل سنة وذلك قصد تشجيعهن 

قيمته  وإعطاءه  املميز  الوطني  اليوم  بهذا  االحتفال  عىل  وتعويدهن 

املستحقة باعتباره من اهم الطقوس الكشفية وقد تفوق ومتيز العديد من 

الوحدات واملفوضيات يف كيفية االحتفال ووقع  تتويجهن يف الغرض كدعم 

وتحفيز لهن.

7/ زيارة االقليم العريب للمرشدات :

زار االقليم العريب للمرشدات تونس من 16 إىل 19 جانفي 2015 و مبناسبة 

هذه الزيارة شارك القسم بـ 7 قائدات لحضور اجتامعات املربمجة خالل 

الزيارة و التي متحورت حول :

• الوقوف عىل الوضع الحايل وآخر تطورات الحركة االرشادية بتونس.

• االتفاق عىل خطة عمل لدفع عجلة التقدم اىل االمام.

• مناقشة اخر مستجدات الجمعية العاملية ومبادراتها املتعددة.

• اسرتاتيجية تنمية العضوية والهيكلية والحوكمة.

والسياسة  يتامىش  مبا  التدريبية  املنظومة  احداث  االتفاق عىل خطوات   •

العاملية للحصول عىل بطاقة االعتامد.

8 – املشاركات الدولية 

شارك القسم يف جميع الدعوات الرسمية الواردة عليه من املنظمة الكشفية 

العاملية للمرشدات و فتيات الكشافة و من االقليم العريب وهذا الجدول 

يربز أهم هذه املشاركات : 

9/ االعالم واالتصال واإلصدارات الفنية : 

قامت لجنة االعالم واالتصال بالقسم بإصدار عددين من النرشة االلكرتونية 

» رؤى املرشدة » حيث كانت االوىل يف فيفري 2015 والثانية يف جوان 2015 

االحتفال  القيادات عىل  و  املرشدات  تربوي ملساعدة  فني  دليل  وبإصدار 

باليوم العاملي للفتاة و املرشدة العربية و آخر ملساعدتهن عىل االحتفال 

بيوم الذكرى العاملي 2015 . اضافة اىل اصدار بعض االليات الفنية الخاصة 

بالقسم )الربنامج الشهري , امنوذج خطة سنوية , امنوذج تقرير أديب لنشاط 

تربوي , امنودج محرض جلسة , املذكرة الفنية , بطاقة متابعة قائدة والفرقة 

لالحتفاالت  مناسباتية  فنية  مذكرات   , املعايدة  بطاقات   , الكشفية...( 

الكربى  باألنشطة  بعد  التسجيل عن  والعاملية ومنظومة  العربية  الوطنية, 

للقسم.

10/ املسابقات التحفيزية :

من أجل خلق روح التجديد و تنمية الحس االبداعي يف املرشدات ومساعدة 

ابتكار أنشطة جديدة و املساهمة يف تنمية العضوية  قائدة الوحدة عىل 

وتنشيط الوحدات واملفوضيات والجهات, وضعت قيادة القسم مسابقات 

 2014  –  2013 ملوسم   « سفريات   « اسم  عليها  اطلق  شهرية  تحفيزية 

و»لنبدع« موسم 2014 – 2015 و موسم 2015 – 2016 و قد تفوق و 

متيز 10 من الوحدات واملفوضيات ووقع تتويجهن يف الغرض . باإلضافة اىل 

املسابقة الوطنية »الوحدة املثالية« والتي ترتكز عىل مدى تكامل اساسيات 

الوحدة الكشفية بروح جاملية وإبداعية يرشف عىل متابعتها وتقييمها كل 

من املفوضات، املندوبات ولجنة الربنامج الرتبوي بالقسم عن طريق فضاء 

افرتايض مخصص لكافة الوحدات يتم فيه تنزيل جميع عنارص املسابقة من 

خالله وذلك بهدف ترشيك اكرب عدد ممكن من الوحدات مع فتح سبل 

اإلبداع والتعبري والتميز امام املرشدات والقائدات وتحقيق مبدأ التواصل 

الفاعل واملبارش بينهن وبني القسم عامة واملندوبات واملفوضات خاصة.

املكانالتاريخالنشاط

املشاركة  يف املؤ�ر العاملي 35 للمنظمة 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
من 05 اىل 09 جويلية 2016

املشاركة يف الدورة التدريبية

 "جوليات لوو"
سانجام , الهندمن 08  إىل  15 فيفري 2015

CSW59 الواليات املتحدة االمريكية , نيويوركمن 07 اىل 13 مارس 2015املشاركة يف لجنة وضع املرأة

اور شايل , سويرسامن 18 اىل 26 افريل 2015املشاركة يف الندوة التدريبية "هيل� ستورو"  

اليابانمن 26 جويلية اىل 10 اوت 2015املشاركة يف املخيم الكشفي العاملي 23

املشاركة يف املنتدى العاملي االول حول تجربة 

املرشدات وفتيات الكشافة 

"أصدقاء...مرح....حرية... مستقبل"

من 28 نوفمرب اىل 

02 ديسمرب 2015
مسقط , سلطنة ع»ن

املشاركة يف الجامبوري االورو± املركزي

 "فن الكشفية"
فروتسالف , بولندامن 04 اىل 14 اوت 2016

الدوحة , قطرمن 18 اىل 23 سبتمرب 2016املشاركة يف املؤ�ر العر± للمرشدات 21

الواليات املتحدة االمريكية , نيويورك

الواليات املتحدة االمريكية , نيويورك

 60CSW  من 14 اىل 24 مارس 2016املشاركة يف لجنة وضع املرأة

القاهرة املشاركة يف اللقاء الكشفي االقليمي االول 

حول امل»رسات االفضل للحد من خواطر 

الكوارث الطبيعية

من 15 اىل 21 ماي 2015

املشاركة يف الدورة التدريبية1 حول موضوع 

" وقف العنف ضد املرأة "
من 17 اىل 24 اكتوبر 2015

الطوغو املشاركة يف الدورة التدريبية2 حول موضوع 

" وقف العنف ضد املرأة "
من 22 اىل 29 جانفي 2016

مرص من 28 اوت اىل 04 سبتمرب 2016املشاركة يف تدريب القيادة االقليمي

هون كونغ



قسم الكشافة
اعتمد قسم الكشافة يف خطته الثالثية 2016-2013 عىل دعم أداء الفرقة 

الكشفية من خالل :  دعم دور مندوب القسم، دعم دور مفوض القسم 

املتقدم  الكشاف  و  الكشاف  ملرحلتي  الكشفية  الفرقة  قائد  أداء  دعم  و 

معتمدا بذلك عىل مقاربة املرشوع التي تفسح املجال للمبادرات و االنشطة 

املبتكرة يف شكل و مضمون متجددين.
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املبارش لكل هياكله. و توجهت جل االنشطة اىل عمق الفرقة الكشفية.

1/ االتصال و التواصل :
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وعقدت اللجنة الفنية للقسم عديد االجتامعات بحضور خرباء يف مجاالتهم 

الفرق  قادة  استشارة  كام متت  بعد.  عن  مجموعات  يف  العمل  تواصل  و 

وترشيكهم يف هذا العمل يف عديد املناسبات نذكر منها » educamp « يف 

املطوية و »فريق املفوضية« يف سوسة.

و قد توصلت املجموعة اىل اعداد الوثيقة التأليفية و هي بصدد استكامل 

الدليل الرتبوي لقائد الفرقة.

تشكر قيادة القسم كل ابناء القسم و القادة و الخرباء الذين ساهموا يف 

هذا العمل.

3/ اصدارات القسم :

من  اصدار مجموعة  بالقسم عىل  الرقمية  الثقافة  و  االعالم  لجنة  عملت 

ثالثية. و كذلك  املؤرشات يف كل  باالرقام و  التقارير  و  االعالمية  النرشات 

الفنية  املذكرات  الطالئع مثل  الفرق و عمداء  لقادة  فنية موجهة  نرشات 

ألنشطة فرق منوذجية و كذلك نرشة طليعتي.

مع  تزامنا  الطالئع  عمداء  اىل  املوجهة  طليعتي  لنرشة  اصدار  آخر  كان  و 

امللتقى الوطني للعمداء.

4/ متميزون :

متميزون  هو برنامج تربوي يهدف اىل دعم أداء الفرقة الكشفية و تطوير 

مستواها الفني مبا يضمن قدرتها عىل استقطاب الكشافني و تنمية قدراتهم 

تحقيقا لهدف الحركة الكشفية.

و قد تواصل هذا الربنامج عىل مدى 3 سنوات متدرجا من حيث صعوبة 

رشوط املشاركة و مؤرشات التقييم من موسم آلخر. و يكون ذلك مبتابعة 

الفرقة من قبل املفوض و زيارتها من قبل اللجنة يف النادي و من ثم يف 

املخيم لتقييم مستواها الفني و مدى قدرتها عىل ان تكون ضمن الفرق 

املتميزة. و اعتمدنا يف ذلك عىل آليات تقييم و مؤرشات واضحة لتحقيق 

املساواة بني الفرق عند تقييمها.

* زيارة النادي و املخيم: قام القسم بـ  114 زيارة لـ 57 فرقة من بني 72 

 3 للمفوضني و ذلك طيلة  برنامج متميزون  للمشاركة يف  تقدمت بطلب 

سنوات. مبعدل زيارتني لكل فرقة واحدة بالنادي و األخرى باملخيم. شارك 

يف هذه الزيارات كل أبناء القسم من دورية مركزية و مندوبني و مفوضني 

و دورية وطنية من مختلف الجهات.

* التوسيم: تحصلت 12 فرقة يف املوسم االول عىل وسام متميزون تم تسليم 

االوسمة ملفوضيهم يف الدورية الوطنية للقسم.

لهذه  الثاين تحصلت 22 فرقة عىل وسام متميزون. تشجيعا  املوسم  و يف 

الفرق و تحفيزا لها تنقلت قيادة القسم لتوسيمها يف أنشطة مختلفة منظمة 

من قبل املفوضيات أو الفرق. مجموعة من حفالت التوسيم انطلقت يوم 

من  البالد  مختلف جهات  2016 يف  افريل   3 يوم  اختتمت  و  جانفي   31

شاملها لجنوبها أضفت الفرحة عىل الكشافني و القيادات.

يف انتظار توسيم الفرق املتميزة يف املوسم الثالث.

5/ كشفية القرب : 

واصل القسم مواكبته ألغلب أنشطة الفرق و املفوضيات من خالل الزيارات 

التي يؤديها أبناؤه من الدورية املركزية و املندوبني و املفوضني و الدورية 

الوطنية.

تنوعت الزيارات من برنامج متميزون اىل زيارة األنشطة اىل زيارة مخيامت 

اىل زيارة ملتقيات جهوية اىل زيارة اجتامعات الىى زيارة دورات تدريبية 

اىل زيارات ميدانية.

بلغ عدد الزيارات تقريبا 300 زيارة ساهمت يف تقريب قيادة القسم من 

هياكله و منتسبيه من قادة و كشافني. مام ميكن قيادة القسم من تحديد 

االحتياجات الحقيقية للفرق يف جهاتهم و بالتايل اعداد الربامج التي تلبيها.. 

خري  فيه  ملا  القسم  أبناء  بني  متتينها  و  االخوة  عالقات  تقوية  جانب  اىل 

الكشفية.

6/ األنشطة االقليمية :

املندوب  يلعبه  ان  ميكن  الذي  الهام  الدور  عىل  خطته  يف  القسم  اعتمد 

التي  االقليمية  باالنشطة  االنطالقة  كانت  وقد  برامجه.  مختلف  النجاح 

كانت منوذجية تساهم يف تنمية قدرات الكشافني من خالل برمجة متنوعة 

و مشوقة.

املشرتك  العمل  تكثيف  عىل  والفرق  املفوضيات  لتشجيع  فرصة  أنها  كام 

بينهم وبرمجة أنشطة مشرتكة.

• امللتقى االقليمي للكشاف املتقدم مارس 2014 متنقل بنابل.
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• امللتقى االقليمي للبيئة و املغامرة مارس 2014 عني سلطان جندوبة.

• امللتقى االقليمي للعمداء مارس 2014 دار الشباب سوسة.

• امللتقى االقليمي للعمداء و املساعدين مارس 2014 جربة.

• امللتقى االقليمي للفرق مارس 2014 توزر.

• ملتقى قادة فرق الشامل الغريب جانفي 2016 تستور باجة.

7/ التدريب :

مع  بالتعاون  الرسمية  التدريبية  الدورات  تنظيم  يف  املساهمة  جانب  اىل 

اللجنة الوطنية للتدريب و تنمية القيادات و املوارد البرشية فإن القسم 

سعى ملتابعة قياداته يف مختلف الجهات يف  فرتة استكامل تربص تأهيل 

قائد  الفرقة  لضامن  اكرث  جودة  يف قيادات  القسم  و حثهم  عىل التكوين

و خاصة داخل فرقهم. 

8/ نوافذ :

هو نشاط يدعم اإلشعاع الكشفي  من خالل االحتفال بيوم الكشاف عىل 

املستوى الوطني باعداد انشطة مفتوحة للكشافني وغريهم خارج النوادي. 

و قد تم ذلك يف املوسمني األولني و فتح الباب للمفوضيات لتحديد التاريخ 

املناسب يف املوسم الثالث لتزامن نهاية املوسم مع شهر رمضان.

9/ ان الخيام تنادي :

هو  برنامج  يهدف  اىل تشجيع  الفرق   لتنظيم   مخيامتها   تحت   الخيام

و الرجوع ملكانها الطبيعي و هو حياة الخالء.

و كانت البداية بتنظيم القسم ألنشطته الوطنية يف أماكن طبيعية تحت 

الخيام الفردية نذكر منها امللتقى الوطني للعمداء و ملتقى القادة فريق 

املفوضية.

املتنوعة  االنشطة  من  العديد  فشاهدنا  الطيب  الصدى  لذلك  كان  قد  و 

واملجددة التي نظمتها املفوضيات او الفرق او الطالئع. نذكر منها املخيامت 

منظموها  اجتهد  التي  الطالئع  مخيامت  و  الخلوية  الرحالت  و  املتنقلة 

القسم  قام  لها  تشجيعا  و  الصائفة.  برمجتها خاصة يف هذه  يف  ابدعوا  و 

مبتابعتها و زيارة أغلبها. 

10/ االنشطة املميزة :

: EduCamp امللتقى الوطني للقادة  •

نظم امللتقى يف مارس 2015 باملنتزه الحرضي باملطوية مبشاركة 52 قائدا. 

و يهدف للتعريف مبرشوع املنهاج الرتبوي املحني لقسم الكشافة  خاصة 

إىل التغيريات الجذرية يف املجاالت التي يتضمنها هذا املنهاج كام سعى إىل 

ورشات عمل  محتواه من خالل  املساهمة يف  إىل  الوحدات  قادة  ترشيك 

إلعداد األنشطة الخاصة بكل مجال.

• املخيم الوطني الخامس عرش لالستكشاف واملغامرة / مغامرات حي بن 

يقظان :

امللتقى يف شهر مارس 2015 متنقل بني قفصة و توزر. سعيا لدعم  نظم 

قصة  عيش  من خالل  واملعارف  املهارات  واكتساب  للعمداء  الفني  الدور 

الداخلية  االنشطة  من  العديد  يضم  متميزا  نشاطا  كان  يقظان.  بن  حي 

املتقدم  الكشاف  عمداء  استهوت  التي  الجذابة  و  املتنوعة  الخارجية  و 

املشاركني به.

• وسام كشايف العامل :

 25 مبشاركة  بصفاقس  طينة  التخييم  مبركز   2014 مارس  يف  املخيم  نظم 

كشافا بالتعاون مع قاعدة وسام كشايف العامل بتونس.

• مهرجان األنشودة الكشفية :

انطلق مهرجان االنشودة الكشفية يف املوسم الثاين بهدف اعادة االنشودة 

أهداف  لتحقيق  القائد  يعتمده  كشفي  كأسلوب  مكانتها  اىل  الكشفية 

الباب  فتح  و  كشفية  ألناشيد  تسجيالت  تنرش  احدثت صفحة  و  تربوية. 

للفرق للمشاركة يف ذلك. و يف املوسم الثالث فتحت املسابقة يف مرحلتها 

الثانية.  للمرحلة   16 منهم  ترشحت  و  فرقة   32 فيها  شاركت  التي  االوىل 

والفرق بصدد اعداد مشاراكاتهم للرتشح للمرحلة النهائية.

: Scout scoop• •

الذي نظم يف ديسمرب    Scout Scoup بـ 4 كشافني مبخيم القسم  شارك 

2015 بالدمنارك ضمن مرشوع قادة املستقبل. و هو مخيم يتميز برنامجه 

بأنشطة متنوعة ترتكز عىل أنشطة حياة الخالء و املهارات الكشفية.

• امللتقى الوطني للقادة »فريق املفوضية« :

نظم امللتقى الوطني للقادة »فريق املفوضية« أيام 8، 9 و 10 أفريل 2016 

الفردية )ان  بالقرية السياحية »eco village« بجهة سوسة تحت الخيام 

الخيام تنادي(.   و هو يهدف للمساهمة يف بناء قدرات املفوضني و دعمهم 

ألداء دورهم من خالل بناء فريق عمل متكامل و متجانس لدعم أداء دور 

املفوضية.

و قد شارك 150 قائدا من مختلف الجهات ساهموا يف مختلف فقرات اللقاء 

اعداد مناذج ألنشطة  الرتفيه. كام شاركوا يف  و  التكوين  التي جمعت بني 

حسب مجاالت املنهاج املطور لقسم الكشافة. و أقيم باملناسبة حفل تقليد 

لـ 3 قادة تدريب من قسم الكشافة بعد استكاملهم لفرتة تأهيلهم.

تحت  الخالء  حياة  و  الرفاهة  بني  مكان جمع  مرح يف  أخوي  كشفي  جو 

الخيام الفردية مام اضفى جاملية عىل هذا املخيم. 

• امللتقى الوطني للعمداء »سفاري دوز 2016« :
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نظم امللتقى من 14 اىل 18 مارس 2016 مبركز التخييم دوز بقبيل تحت 

الخيام الفردية )ان الخيام تنادي(. شارك 95 عميدا من 19 جهة  بتأطري من 

23 قائدا بهذا امللتقى الذي يهدف اىل دعم و تنمية قدرات عمداء طالئع 

مرحلة الكشاف مبختلف الجهات و الرفع من املستوى الفني للطالئع.

املفوضيات ألنشطة جهوية ترشيحية  أغلب  تنظيم  امللتقى بعد  جاء هذا 

الختيار ممثليهم يف امللتقى الوطني للعمداء.

ترفيهية يف  اخرى  اىل  تكوينية  من  فيه  األنشطة  تنوعت  و  تعددت  الذي 

قصة سفاري العميد مبدينة دوز الجميلة. و قد اضفت رمزية املخيم جانبا 

الذين كانوا يف انسجام تام مع قادة فرقهم يف  العمداء  من الحامس عىل 

امللتقى. و كانت منافسة كشفية اخوية بني الفرق الثالث التي انقسم اليها 

العمداء يف امللتقى.

كام حظي امللتقى بتغطية اعالمية غري مسبوقة من العديد من التلفزات  

واالذاعات  و نشكر باملناسبة القائد هناء كاروس عىل ذلك.

•حفل استقبال :

نظمت قيادة القسم حفل استقبال للقادة عىل اثر نجاح امللتقى الوطني 

املفوضية«  يوم  للقادة »فريق  الوطني  امللتقى  للعمداء سفاري 2016 و 

22 افريل 2016 باملركز الوطني للمؤمترات cenacov بحضور 70 قائدا. تم 

خالل اللقاء عرض أنشطة القسم التي نظمت يف النصف االول من املوسم 

و تقييمها. 

•تفرهيدة الدورية : 

استضافت مفوضية قسم الكشافة بجهة بنزرت برنامج تفرهيدة الدورية 

املركزية للقسم يوم 18 جوان 2016 بنزرت. كان برنامجا متنوعا من عمل 

الفطار جامعي  القدم  كرة  يف  ملباراة  لجولة  فرقة  لزيارة  لسباحة  تطوعي 

لجلسة ودية لسهرة كشفية رمضانية يف اجواء اخوية جد مميزة.

• الجامبوري االورويب املركزي من 4 ايل 14 اوت 2016 ببولندا :

هو تجمع كشفي أورويب باألساس و يستدعى إليه بعض الدول من خارج 

لبنان... يقام  الجزائر، مرص، فلسطني و  القارة األوروبية عىل غرار تونس، 

الكشفية من  الجمعيات  التعاون بني  الهدف منه هو تعزيز  كل عامني و 

مختلف الدول.

أقيم هذا الجمبوري يف هذه الصائفة من 04 إىل 14 أوت 2016 ببوالندا 

وتحديدا مبدينة »فروتسالف« التي تقع يف الجنوب الغريب للبالد. و هي من 

أكرث املناطق الجذابة يف بولندا حيث نجد االندماج بني التاريخ  والحضارة 

جليا من خالل الهندسة املعامرية للمدينة و فيها من املميزات ما جعلها 

عاصمة أوروبية للثقافة لسنة 2016. 

التونسية يف الجمبوري األورويب ممثلة يف 8 أفراد:  و قد كانت املساهمة 

4 كشايف و 3 مرشدات و قائد. و الذين و رغم قلة عددهم  ساهموا يف 

ترشيف الراية التونيسة و يف مزيد اشعاع الكشافة التونسية يف هذا املحفل 

الكشفي الدويل.

• سهرة فرق قسم الكشافة :

نظم القسم سهرة فرق قسم الكشافة املخيمة مبركز التخييم بربج السدرية 

يوم الخميس 11 اوت 2016 بحضور 350 كشافا. ساهم يف تأثيث برنامجها 

املركزية  الدورية  بحضور  متنوعا  و  ثريا  برنامجا  كان  و  الحارضة  الفرق 

للقسم.

برامجها  استقبلت  التي  الجهات  شكر  القسم  قيادة  تود  الختام  يف  و 

وساهمت بأقىص جهودها يف انجاحها. 

الفرق  قادة  و  املفوضني  و  املندوبني  و  املركزية  الدورية  أعضاء  كذلك  و 

برنامج  انجاح  يف  ساهموا  الذين  القادة  كل  و  الوطنية   الدورية  واعضاء 

لتلبية  التحدي  رفع  فريق  ضمن  عملهم  و  تعاونهم  خالل  من  القسم 

احتياجات أبنائنا الكشافني.

عىل درب التآخي الصادق هنا و خفقة الخيام...

يف موكب الكشاف دوما نلتقي...

ان الخيام تنادي...



الربامج  القسم من خالل تطوير  القسم عىل تطوير أنشطة  عملت قيادة 

واإلعالم  اإلتصال  وتنمية  القائدات  ودعم  العضوية  وتنمية  واملناهج 

والعالقات العامة وتعصري اإلدارة. كام حرضت قيادة القسم عىل دعم برامج 

املندوبات واملفوضات وتنمية اإلتصال  تنمية املجتمع ومزيد دعم نشاط 

واإلعالم والعالقات العامة وإعداد منهاج جديد للقسم يواكب التطورات.

1/ األنشطة املميزة : 

- مرشوع سفراء الشباب : امتد الربنامج من جانفي 2015 إىل اكتو بر 2016 

مبشاركة 18 قائدة والهدف من هذا النشاط املساهمة الفاعلة وامليدانية يف 

توعية الشباب مبخاطر آفة املخدرات والحث عىل اجتنابها . ويف هذا الصدد 

تم تكوين 30 مرافق و300 سفري للشباب عىل املستوى الوطني، هذا عالوة 

عىل تنظيم ندوات حرة حول مخاطر اإلدمان.

2/ يوم الذكرى العاملي :

يوم  تنظيم  عىل  واملرشدات  الزهرات  قسمي  مع  بالتعاون  القسم  دأب 

الذكرى العاملي يوم 22 فيفري من كل سنة مبشاركة فاعلة من املندوبات 

واملفوضات والعشائر بكل الجهات. وخالل هذا اليوم أعدت ونفذت عديد 

النشطة بالتعاون مع رشكاء الكشافة التونسية إلبراز الدور الفاعل للفتات 

التونسية عموما واملرشدة خصوصا يف التنمية والرتبية ودعم قيم املواطنة.

3/ تنمية القيادات :

و25   24 يومي  خالل  )الجنوب(  للدليالت  األول  التكويني  امللتقى  نظم 

جانفي 2015 باملطوية قابس مبشاركة 50 قائدة . وقد متثل الهدف الرئييس 

ومهارات  املنارصة  تقنيات  اكتساب  من  الدليالت  متكني  يف  النشاط  من 

الحديث وفن اإلقناع، وقد تم الربنامج بإرشاف مندوبيتي الجنوب الرشقي 

والجنوب الغريب.

هذا ونشري إىل مشاركة القسم يف الدراسات التدريبية )التمهيدية والشارة 

الخشبية( التي أرشفت عليها اللجنة الوطنية للتدريب خالل عطلة الشتاء 

الرتبوي يف  القيام بدورهن  القائدات من أجل  زيادة تكوين  مبا مكن من 

التدريب  قادة  الغربية ملساعدي  الدورة  قائدين يف  العشائر. كام شاركت 

يف مارس 2015.

4/ امللتقيات اإلقليمية :

والجنوب خالل  والوسط  الشامل  لجهات  إقليمية  دورات  ثالث  نظمت   -

أفريل 2015 بكل من املنستري وقابس وبرج السدرية مبشاركة 180 سفري 

شباب يف إطار مرشوع سفراء الشباب للتوعية مبضار املخدرات.

- كام نظم امللتقي اإلقليمي دروب الشامل أيام 1و2و3 ماي 2015 بعني 

بوسعدية بسليانة مبشاركة 80 دليلة وجواال و8 من القادة. كام تم تنظيم 

الندوة اإلقليمية للجنوب الرشقي والغريب تحت شعار كوين ايجابية« وذلك 

األنشطة  تقييم  اجل  من  وذلك  بتطاوين   2016 جانفي  و17   16 يومي 

وتوظيف مهام املفوضة واإلعداد للملتقى الوطني للقائدات.

النشاط بربج  للقائدات: هذا  الوطني  الطالبية وامللتقى  العشائر  - ملتقى 

السدرية من 12 إىل 14 فيفري 2016 مبشاركة 100 مشارك من الدليالت 

الجامعية  املؤسسات  داخل  الكشفي  العمل  ترسيخ  بغية  وذلك  والجوالة 

وتطويره.

 15 إىل   13 من  الدليالت  لقائدات  الوطني  امللتقى  القسم  ونظم  هذا،   -

مارس 2016 باملنتزه الحرضي باملطوية ،قابس مبشاركة 20 قائدة. وقد متثل 

الهدف العام للنشاط يف متكني القائدات من آليات العمل الرتبوي ودعم 

قدراتهن من اجل التغيري اإليجايب.

عديد  تنفيذ  يف  والدليالت  الجوالة  قسمي  بني  اإليجايب  التعاون  نسّجل 

له  كان  الذي  الشباب  وتنفيذ مرشوع سفراء  إعداد  أهمها  من  األنشطة  

الوقع الحسن يف املساهمة يف توعية الشباب التونيس مبخاطر اإلدمان عىل 

ايجابية  صورة  النشاط  هذا  يف  امليدانية  املشاركة  أعطت  وقد  املخدرات. 

للكشفية باملجتمع خصوصا وقد واكبته عديد وسائل اإلعالم.نأمل يف مزيد 

دعم القسم يف املستقبل مبا ميكن من مزيد تحسني األداء وتنمية العضوية.

قسم الدليالت
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قسم الجوالة

املقّدمة :

انطلق قسم الجوالة خالل هذه الثالثية بدراسة واقعه و الرتكيز خاصة عىل 

استطالعات  و  االجتامعات  لذلك  فُخّصصت  شهده،  الذي  الرتاجع  أسباب 

الرأي. و كان الجميع منشغال بوضع خطّة السرتجاع املكانة املتقدمة التي 

كان القسم يتبّوؤها يف الجمعية، فالتاريخ يسّجل أن مسار قسم الجوالة و 

وضعه يؤثّر رضورة عىل الجمعية، فهذا القسم هو الصورة النهائية للمنتج 

املنتوج  كان هذا  كلاّم  ناجحا  الجوالة  كان قسم  فكلاّم  للمنظمة،  الرتبوي 

قابال للتسويق و مؤثّرا يف الحياة العامة  و املجتمع و محّققا ملهمة الكشفية 

الكشافني لذواتهم كأفراد فاعلني يف مجتمعهم و مساعدين عىل  بتحقيق 

تحقيق عامل أفضل.

1/ أهداف الثالثية :

املركزية  الدورية  مستوى  عىل  للجوالة،  القيادي  الفريق  ترميم   1  -  1

املرحلة  و يضطلعون مبهمة نرش  بقادة شبان يعون تحديات  واملفوضني 

مرحلة الجوالة و تنميتها إشعاعها.

1 - 2 تغيري الصورة اإلعالمية اإلتصالية للقسم مبا يقّوي حظوظ التسويق 

ألنشطة الجوالة لدى الشاب التونيس.

1 - 3 تطوير الربنامج الرتبوي للمرحلة مبا يستجيب لتطلعات و طموحات 

شباب تونس اليوم و مبا يعّزز التكوين الشخيص للجوالني و يفتح أمامهم 

افاقا جديدة للمستقبل.

1 - 4 إشعاع القسم عىل املحيط بتنفيذ مشاريع تربوية اجتامعية يتشارك 

يف تنفيذها الجوالون و الشباب من خارج الحركة.

كانت هذه أولويات القسم للثالثية املنرصمة، و التي ركّزنا عليها، و هذا ال 

ينفي وعينا ببعض الرهانات و التحديات األخرى، لكننا أولينا االهتامم األكرب 

النجاح يف  لقناعتنا أن  يف خطتنا لتحقيق األهداف األربعة املذكورة أعاله 

تحقيقها سيعبّد الطريق لنجاحات أكرب يف الثالثية القادمة.

التطرق  دون  تحّقق  ما  أهّم  عىل  سنأيت  التقرير،  من  القادم  الجزء  يف  و 

للجزئيات أو إحصاء جميع األنشطة فهي معلومة للجميع، بل سنذكر فقط 

ما تغرّي يف القسم يف هذه الثالثية و عىل ما ركّزنا خاللها.

مبادرون...

متيّزت هذه الثالثية بتحرير املبادرة الفردية و الجامعية يف القسم، فاتخذ 

إىل  الجميع  فانرصف  التنمية«،  أجل  من  »مبادرون...  له  شعارا  القسم 

املبادرة بنشاط أو مرشوع أو فكرة تطّور عمل الجوالة و تساهم يف تنمية 

القسم أو املفوضية أو العشرية.

فرأينا  ذلك  يف  الجميع  تنافس  و  شعارا،  ال  فعال  املبادرة  تكون  أن  أردنا 

مرشوع وطني ضخم، و منافسات بني املفوضيات من أجل تحقيق أفضل 

األكرث  و  األطرف  و  األفضل  الربنامج  لتنفيذ  العشائر  من  سعي  و  النتائج 

تشويقا و مغامرة.

أصبح الرأي العام الكشفي اليوم يتحّدث عن املبادرين يف إشارة للجوالة 

بعد أن كانوا يتحدثون عنهم بنعوت أخرى، فقد نجحنا يف تغيري صورتنا يف 

أذهان منتسبي الحركة قبل غريهم و هذا يف حّد ذاته إنجاز. فقد بادرنا 

بكّل شجاعة بتغيري الصورة اإلعالمية و التسويقية للقسم، و كسبنا يف ذلك 

دعام واسعا من أبناء القسم و من غريه.

الشاب املبادر، هو شاب يعّول عليه الوطن للمساهمة يف رقيه و تنميته، 

هو شاب ال يخاف من املستقبل ألنه تسلّح مبهارات و قدرات ملواجهته بكّل 

حنكة و إقدام، هو شاّب يحمل لواء التنمية الذاتية و الجامعية واملجتمعية، 

هو شاب تفخر به املنظمة الكشفية كمنتفع بربامجها و مكتسب ملالمح 

الشخصية التي ترنو لبنائها.

2/ بناء الفريق القيادي للقسم :

كّنا يف البداية شاعرون برضورة تشبيب الفريق القيادي للقسم مع املحافظة 

عىل أبنائه و خربائه،  و ليس ذلك عىل املستوى املركزي فقط، بل و أيضا عىل 

املستوى الجهوي، فانرصفنا ملتابعة بعض القادة الجدد الناجحني يف دراسة 

فيه  توفّرت  من  بعض  ركّزنا عىل  و  األخرية،  السنوات  يف  الخشبية  الشارة 

خصال القيادة الناجحة و استرشفنا فيه القدرة عىل التميز واملبادرة، فعّززنا 

فريق الدورية ببعض الوجوه الشابة و مّكناها من االحتكاك و العمل مع 

الخرباء فاكتسبوا من خربتهم اليشء الكثري و أضافوا للقسم حيوية و نشاطا. 

كام درسنا فريق املفوضني و كانت لنا عديد املباحثات و الحوارات مع قادة 

الجهات من أجل تكليف األجدر بخطة مفوض الجوالة، و باملناسبة نشكر 

السادة قادة الجهات عىل تجاوبهم و تفاعلهم معنا يف هذا.

بني  افرتايض  تواصيل  حواري  فضاء  توفري  عىل  عملنا  الباب  هذا  نفس  يف 

جميع قيادات القسم )مجموعة مغلقة عىل موقع الفايسبوك( و قد كانت 

فاعلة و نشيطة و وفّرت الفرصة لقيادات القسم لتبادل األفكار و النقاش 

و نرش برامجهم، ماّم زاد يف متتني العالقات و ربط جسور الود بينهم، وهي 

الشعور  خاصة  و  األفكار،  تبادل  و  للتكوين  مبارشة(  )غري  فرصة  لعمري 

باالنتامء لفريق الجوالة.

جديدة،  بوجوه  القيادي  الفريق  تعزيز  الباب،  هذا  يف  تحّقق  ما  خالصة 

تقوية العالقات و توطيدها بني الجميع، تدعيم القدرات القيادية ألعضائه.

3/ كشفية القرب :

)املفوضيات  قواعدها  من  جّدا  قريبة  تكون  أن  القسم  قيادة  حرصت 

والعشائر(، فقامت بعديد الزيارات امليدانية التي غطّت أغلب الجهات. 

أنشطتها  و  نواديها  يف  للعشائر  الفنية  الزيارات  أن  راسخة  قناعتنا  كانت 

برامجها ستزيدها حامسا و حافزا ملزيد  و  اجتامعاتها  أثناء  وللمفوضيات 

العمل و قناعة أّن القسم قريب منها يستطلع مشاغلها و يساعدها يف وضع 

الخطط و الحلول و يزودها بالدعم الفني و األديب.

و عليه فقد متّت زيارة عديد الجهات، أين اجتمعنا بقادة الجهات واملفوضني 
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و قادة العشائر لتدارس واقع القسم فيها و دفعهم لتحقيق أهداف القسم 

و رؤيته. و قد القت هذه الزيارات استحسان الجميع  ومثّنوا هذا املجهود 

يف جعل كّل هياكل القسم لحمة واحدة، تعمل من أجل رؤية و أهداف 

مشرتكة.

4/ الصورة الجديدة للقسم :

من أجل تحقيق هذا املطلب الحلم، انكبّت اللجنة الفنية للقسم و لجنة 

خربائه عىل هذا امللّف، و قامت باالستبيانات و استطالعات الرأي. و تقّرر 

يف النهاية تغيري العالمة املميّزة للقسم و شعاره املنطوق و نشيده الرسمي 

و بعض تراتيبه عىل غرار تغيري تسمية املجموعة الصغرى من »رهط« إىل 

»فريق« و أيضا تحيني ميثاق الجّوال. و بذلك يطوي القسم مرحلة »تنمية 

املجتمع« التي لعبت دورها التاريخي يف تنمية برامج القسم، و فتح باب 

والجامعية  الفردية  املبادرة  تويل  التي  التنمية«  أجل  »املبادرة من  مرحلة 

األهمية القصوى، وهو املفتاح الرسي لكّل برامج الجوالة الهادفة باألساس 

للفعل املجتمعي املواطني من أجل املساعدة يف بناء عامل أفضل.

5/ الدليل الرتبوي ملرحلة الجوالة :

الجديدة  الصورة  إطالق  بعد  الفنية  اللجنة  حققته  الذي  الثاين  اإلنجاز 

الوثيقة  يعترب  الذي  الجوالة،  ملرحلة  الرتبوي  الدليل  إصدار  هو  للقسم، 

املرجعية للقسم إذ تضّم تراتيبه التنظيمية و أهدافه الرتبوية يف كّل جوانب 

التنمية الشخصية و تبويب ملجاالت أنشطة الجّوالة و تفصيل لنظام التقّدم 

الشخيص للجّوال و تعريف بوسام سفري الشباب.

كام أصدرنا مع هذا الدليل، بطاقة تدّرج الجّوال و وثيقة الربنامج الشهري 

للعشرية. 

و املالحظ أثناء زياراتنا للعشائر، أنّها تعمل باملنهاج الجديد و مثّنت كثريا 

طاملا  مهّمة  وثيقة  القادة  يعتربه  و  فيه،  جاء  الذي  التجديد  و  التطوير 

افتقدوها.

و بهذا اإلصدار، يستكمل القسم وثائقه األدبية التي طاملا انتظرها القادة 

الربنامج  وثيقة  و  التدّرج  بطاقة  و  للمنهاج  املتضّمن  العشرية  قائد  )دليل 

الشهري و تراتيب القسم(.

6/ نادي مبادرون و املسابقة الوطنية :

بالعشائر  للحوافز خاصا  السنة )2016( نظاما جديدا  القسم، هذه  أطلق 

يتمثّل يف نادي مبادرون، وهو ناٍد تنضّم إليه العشائر املتميّزة التي تستويف 

رشوطا معينة، و يتحّصل كافة أعضاء العشرية املقبولة بالنادي عىل شارة 

خاصة توضع أعىل الجيب األيرس من الزي الكشفي.

و قد تّم قبول 9 عشائر يف النادي يف نسخته األوىل، و تبقى العشرية محافظة 

عىل عضويتها ملّدة سنتني مادامت محافظة عىل رشوط االنضامم.

تدور مسابقة سنوية بني هذه العشائر )حول نشاطها طيلة السنة( فيقع 

لتتحّصال عىل جوائز  املوسم  أفضل عشرية يف  ثاين  و  أفضل عشرية  اختيار 

قيمة يف الحفل السنوي للكشافة التونسية. و القسم يسعى أن تصبح هذه 

املسابقة قارة لتخلق جوا من التنافس النزيه بني العشائر.

7/ ملتقيات :

تطبيقا لربامجه السنوية خالل الثالث سنوات املنرصمة، نظّم قسمنا عديد 

امللتقيات الوطنية و اإلقليمية التي كانت موّجهة لتحقيق أهداف محّددة. 

و قد شهدت هذه األنشطة إقباال محمودا و متيّزت بأنشطة نوعية و شيقة. 

و نذكر يف ما ييل بعض هذه امللتقيات :

• امللتقيات الوطنية للطلبة : الغاية منها تعريف الطلبة بالنشاط الكشفي 

و استقطاب بعضهم لحضرية املنظمة. و قد كانت املشاركة طيبة عموما. 

امللتقى الوطني الخامس )سنة 2014( مبشاركة 207 طالبا و طالبة، امللتقى 

الوطني السادس )سنة 2015( مبشاركة حوايل 93 طالبا   و طالبة و امللتقى 

الوطني السابع )سنة 2016( مبشاركة 120 طالبا و طالبة.

• اللقاءات الوطنية للقادة : الهدف من هذه اللقاءات هو دراسة مشاغل 

آلياته  مختلف  و  املنهاج  تطبيق  عىل  التدرّب  و  القسم  هياكل  و  القادة 

وبعض تقنيات القيادة، باإلضافة لالستعداد للمحطات الرتبوية للقسم.

اللقاء الوطني لسنة 2014 مبشاركة 40 قائدا.

اللقاء الوطني لسنة 2015 مبشاركة 91 قائدا.

للجوالة،  موّجهة  لقاءات  هي   : »دروب«  للجوالة  اإلقليمية  اللقاءات   •

تنتظم يف نطاق أقاليم )شامل – وسط – جنوب(. و تهدف باألساس إلتاحة 

الفرصة ألبنائنا الكتشاف مناطق جديدة من تونس و معرفة مكامن الجامل 

فيها و االستمتاع بحياة الخالء بني أحضانها، و قد تّم تنظيم اللقاءات التالية:

- دروب الشامل لسنة 2015 : عني بوسعدية مبشاركة 47 مشاركا.

- دروب الشامل لسنة 2016 : شط مامي مبشاركة 172 مشاركا.

- دروب الوسط لسنة 2015 : هرقلة مبشاركة 72 مشاركا.

- دروب الوسط لسنة 2016 : عني سلطان مبشاركة 102 مشاركا.

- دروب الجنوب لسنة 2015 : جربة مبشاركة 110 مشاركا.

- دروب الجنوب لسنة 2016 : متغزة مبشاركة 68 مشاركا.

8/ النشاط الصيفي :

شهد النشاط الصيفي للجوالة نسقا تصاعديا يف الثالث سنوات املنرصمة، 

من حيث العدد و أيضا املستوى الفني.

إذ مل نسّجل  الجوالة محتشمة سنة 2014،  و لإلشارة فقد كانت مشاركة 

أّما سنة 2015 و مبناسبة الجامبوري  أكرث من 4 مخيامت خاصة لعشائر، 

الوطني فقد شاركت 14 عشرية يف هذا الحدث الهام، يف حني سّجلنا صائفة 
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2016 أكرث من 16 مخيم خاص للعشائر و 3 عشائر حديثة يف مركز االقتبال 

 3 بتنوعها،  املخيامت  هذه  متيّزت  قد  و  للغرض.  فتحناه  الذي  بسوسة 

مخيامت متنقلة و 3 بالخارج و البقية خاصة بالداخل )قارة(.

و تفاديا للتكرار، فإن اإلحصائيات الشافية و الدقيقة ستكون يف تقرير لجنة 

النشاط الصيفي.

9/ اإلعالم و اإلتصال :

عىل  القسم  قيادة  حرصت  السنوية،  لخططه  تطبيقا  و  الباب،  هذا  يف 

التواصل مع جميع القادة و الهياكل و ذلك باستغالل كل التقنيات والوسائل 

االتصالية املمكنة :

• إطالق صفحة خاصة بالقسم عىل شبكة التواصل االجتامعي »الفايسبوك« 

مخّصصة للتعريف و االعالم بكل أنشطتنا الوطنية و برامجنا و أيضا برامج 

املندوبني و املفوضني و العشائر. و قد سجلت هذه الصفحة أكرث من 5400 

متابعا لها.

فقط( عىل شبكة  الجوالة  بقادة  )خاص  مغلق  افرتايض  فضاء  تخصيص   •

الفايسبوك، هي عبارة عن اجتامع مفتوح و يف حالة انعقاد دائم ألعضاء 

الدورية الوطنية و خرباء القسم و قياداته الوطنية، حيث يتّم مناقشة كل 

األفكار و الرؤى و الربامج. يضم هذا الفضاء 90 قائدا يف تواصل دائم.

التي تعنى بجمع  الورقية و االلكرتونية  الجوال«  • إصدار نرشية »صوت 

املفوضيات  و  املندوبني  و  )القسم  الجوالة  هياكل  كّل  نشاط  تقارير 

والعشائر(. لكن لألسف مل يقع إصدار إال عدد وحيد.

• إعداد و نرش تقارير القسم كل 6 أشهر مبناسبة انعقاد اجتامعات املجلس 

الوطني.

• التواصل بصفة دامئة و دورية مع كّل قيادات القسم و قادة الجهات عن 

طريق العنوان االلكرتوين الرسمي للقسم، ماّم سّهل رسعة التواصل واإلعالم.

التوصيات :

يف نهاية هذا التقرير للثالثية املنرصمة )2016-2013( و الذي سّجلنا فيه 

مبالحظة الجميع عديد األنشطة و الربامج النوعية و خاصة تجديدا لصورة 

كان  التي  املتميّزة  للمكانة  عودة  و  منهاجه،  و  لرتاتيبه  تطويرا  و  القسم 

يحتلها القسم و تطورا للمستوى الفني للعشائر، فإنه ال يفوتنا تقديم بعض 

 )2016-2019( القادمة  الثالثية  الخطّة  وضع  يف  تساعد  لعلّها  التوصيات 

نختزلها يف ما ييل:

يف  وجب  برامجه،  تجديد  و  صورته  تنمية  و  البيت  ترتيب  إعادة  بعد   •

املرحلة القادمة تنزيل كّل هذا عىل املستوى الجهوي و القاعدي )املفوضيات 

والعشائر( فرنى إنعكاسا لهذا التجديد عىل مردوديتها و مستواها.

تحفيز  مزيد  شأنه  من  الذي  الشباب«  »وسام سفري  إنشاء  قرار  تفعيل   •

الجوالني الحاليني و استقطاب شبان جدد.

• دعم فكرة »مرشوع لكّل مفوضية« و الحرص عىل أن تتنافس املفوضيات 

يف ذلك، وهو ما من شأنه أن يطّور عملها و ينّمي العشائر فيها.

• عدم التخيل عن نظام الحوافز: نادي مبادرون و شارته الخاصة و املسابقة 

الوطنية.

• تنظيم اللقاء الدويل PEACEWAY سنة 2018 عىل أن يكون اإلعداد له 

و تنفيذه يف مستوى تطلعاتنا و أن ينطلق اإلعداد له منذ بداية سنة 2017.

• استقطاب كفاءات شابة جديدة للدورية املركزية لتدعيم الفريق املركزي 

للقسم، مع الحرص عىل عدم التخيل عن القيادات الوطنية و خرباء القسم 

و ربط الصلة معهم باستمرار.

مسرية  عىل  فوائد  من  ذلك  يف  ملا  الدليالت،  قسم  مع  التعاون  تعزيز   •

القسمني و أيضا لرضورته من أجل تكوين سليم للشاب.

الخالفات  كل  عن  االبتعاد  و  الواحد  الفريق  بروح  العمل  مواصلة   •

واملشاجرات التي سرتجع بالقسم خطوات إىل الوراء.

• االعتزاز مبا تحّقق من نجاحات و البناء عليها.

• تدعيم القناعة الحاصلة لدى جميع قيادات الجوالة أن ال نجاح لقسمنا 

دون الرتكيز عىل أن يكون الجوال فاعال يف مجتمعه، واعيا برهاناته عامال 

عىل تطويره، و تحقيق شعار »مبادرون من أجل التنمية«.

مبادرون مــن أجـل الــتـنـمـيـة ...
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تشكيالت 

القيادة العامة 

 للسنوات

 2014-2013 

 2015-2014 

2016-2015 
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موسم 2014-2013 :

الخطة اإلسم واللقب    ع/ر 

القائد العام وحيد العبيدي     1

مالزم القائد العام فتحي السدراوي      2

مالزمة القائد العام هيفاء اورير     3

أمني املال حاتم عيشاوية     4

رئيس لجنة التفكري و االسترشاف / املجالس رشاد الخربايش     5

رئيس لجنة الربنامج الكشفي والطرق الرتبوية ابراهيم درمول     6

رئيس لجنة التدريب وتنمية القيادات واملوارد البرشية الصادق منصور     7

رئيس لجنة االتصال وتنمية صورة الكشفية فوزي الزارعي     8

رئيس لجنة الترصف العقاري وتنمية املوارد املالية محمد عيل الخياري     9

رئيس لجنة االسرتاتيجية و الحوكمة واإلدارة والهياكل  فوزي الشاوش     10

املفوض الدويل وسيم خامجة     11

قائدة قسم العصافري جيهان الرقيق     12

قائدة قسم الزهرات هالة اورير     13

قائد قسم األشبال ابراهيم درمول     14

قائدة قسم املرشدات عبري البلدي     15

قائد قسم الكشافة ياسني العبيدي     16

قائدة قسم الدليالت لطيفة املاجري     17

قائد قسم الجوالة نبيل النالويت     18

قائد قسم الرواد عبد القادر األسود     19

قائد مكلف بتنمية املجتمع والعالقة مع املنظامت الدولية مهدي خليل     20

قائد مكلف باملراقبة املالية محمود الدغري     21

قائد مكلف باإلعالم واالتصال والنرش وليد الفقيه     22

مقرر عام الهادي بنخود     23

مالزم أمني املال ياسني غراب     24

املدير التنفيذي محسن الزريقي     

مدير املشاريع والعالقات الخارجية ماهر الطرابليس     

مدير االتصال والربامج ظافر التميمي     

مدير التدريب معز الرسائري     

مدير التجهيز واملمتلكات بشري املعريف     
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موسم 2015-2014 :

الخطة اإلسم واللقب    ع/ر 

القائد العام وحيد العبيدي     1

مالزم القائد العام فتحي السدراوي      2

مالزمة القائد العام هيفاء اورير     3

مالزم القائد العام رشاد الخربايش     4

ياسني غراب    أمني املال  5

رئيس لجنة الربنامج الكشفي والطرق الرتبوية ابراهيم درمول     6

رئيس لجنة التدريب وتنمية القيادات واملوارد البرشية الصادق منصور     8

رئيس لجنة الترصف العقاري وتنمية املوارد املالية محمد عيل الخياري     9

قائد مكلف  بالشؤون القانونية و األنظمة و الرتاتيب الكشفية اكرم الزريبي     10

قائد مكلف  بلجنة االسرتاتيجية مهدي خليل     11

املفوض الدويل فوزي الشاوش     12

قائدة قسم العصافري جيهان الرقيق     13

قائدة قسم الزهرات هالة اورير     14

قائد قسم األشبال سامي عامر      15

قائدة قسم املرشدات درة القيزاين     16

قائد قسم الكشافة ياسني العبيدي     17

قائدة قسم الدليالت امنة الفيتوري      18

قائد قسم الجوالة سفيان بن فرج     19

قائد قسم الرواد عبد القادر األسود     20

قائد مكلف بالعالقة مع لجان املجلس الوطني الطاهر بوشلغومة     21

قائد مكلف باملراقبة املالية محمود الدغري     22

قائد مكلف باإلعالم واالتصال والنرش عبد الخالق االزرق     23

مقرر عام الهادي بنخود     24

قائد مكلف بالرشاكة عياد قرنيط       25

قائد مكلف بالثقافة الرقمية الطاهر الطرابليس     26

املدير التنفيذي محسن الزريقي     

مدير املشاريع والعالقات الخارجية ماهر الطرابليس     

مدير االتصال والربامج ظافر التميمي     

مدير التدريب معز الرسائري     

مدير التجهيز واملمتلكات بشري املعريف     



موسم 2016-2015 :

الخطة اإلسم واللقب    ع/ر 

القائد العام وحيد العبيدي     1

مالزم القائد العام فتحي السدراوي      2

مالزمة القائد العام هيفاء اورير     3

ياسني غراب    أمني املال      4

مالزم القائد العام مكلف بالصورة الكشفية  فوزي زارعي     5

مالزم القائد العام مكلف باملراحل والربامج ابراهيم درمول     6

رئيس لجنة التدريب وتنمية القيادات واملوارد البرشية الصادق منصور     7

رئيس لجنة الترصف العقاري وتنمية املوارد املالية محمد عيل الخياري     8

قائد مكلف  بالشؤون القانونية و األنظمة و الرتاتيب الكشفية اكرم الزريبي     9

قائد مكلف  بلجنة االسرتاتيجية مهدي خليل     10

املفوض الدويل سليم قيزاين     11

املفوضة دولية للفتيات هندة املعريف     12

قائدة قسم العصافري جيهان الرقيق     13

قائدة قسم الزهرات هالة اورير     14

قائد قسم األشبال سامي عامر      15

قائدة قسم املرشدات درة القيزاين     16

قائد قسم الكشافة و مكلف باالدارة الرقيمة  الطاهر الطرابليس     17

قائدة قسم الدليالت امنة الفيتوري      18

قائد قسم الجوالة سفيان بن فرج     19

قائد قسم الرواد عبد القادر األسود     20

قائد مكلف بالهياكل الطاهر بوشلغومة     21

قائد مكلف باملراقبة املالية محمود الدغري     22

قائد مكلف باإلعالم واالتصال والنرش عبد الخالق االزرق     23

مقرر عام الهادي بنخود     24

قائد مكلف بالرشاكة عياد قرنيط       25

املدير التنفيذي رشاد الخربايش     

مدير التدريب والربامج محسن الزريقي     

مدير املشاريع والعالقات الخارجية ماهر الطرابليس     

مدير االتصال ظافر التميمي     

مدير التجهيز واملمتلكات بشري املعريف     

مكلف بالنشاط الصيفي معز الرسائري     
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حتى نلتقي ...

يف خامتة هذا التقرير ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لفريق القيادة العامة املوسعة ولألخوة أعضاء املجلس الوطني و مجلس الرشف 

الوطني وأعضاء الدوريات املركزية والوطنية لألقسام الفنية وإىل جنود الخفاء إدارة الجمعية من عملة وموظفني وإىل كافة قادة األفواج والوحدات عىل 

مجهوداتهم املحمودة ، كل يف مجاله ، حتى تتمكن املنظمة من االيفاء بالتزاماتها والقيام بدورها الرتبوي الريادي.

لقد عملنا سويا طيلة الفرتة املنقضية وتوفقنا اىل حّد كبري يف تجسيم املرشوع الذي رشحتموه يف املؤمتر الوطني الحادي والعرشين والذي أكد عىل املحاور 

التالية :

• استقاللية املنظمة.

• ترشيك الشباب يف منظومة أخذ القرار. 

• تفعيل املجالس والهياكل الكشفية.

• الحوكمة الرشيدة. 

• صورة الكشفية. 

• العناية باملوارد البرشية واملتطوعني. 

• الربامج واملناهج.

• الجهات والفنيات والرواد واألحباء.

قلة  برامجها رغم  انجاز  استقالليتها و منائها وتطورها، كام متكنت من  تحافظ عىل  اهدافا متعددة حتى  ترسم  أن  استطاعت منظمتنا  لقد  القادة  اخواين 

االمكانيات املتاحة معتمدة يف ذلك عىل تضامن القيادات و روح التطوع لديهم وغريتهم عىل منظمتهم.

إن الفرتة الفاصلة بني املؤمترين 21 و 22 جديرة كشفيا و وطنيا بتسجيل أحداثها والتمّعن فيام تحقق للكشفية أثناءها و ما أسفرت عليه املجهودات املبذولة 

يف سبيلها ... .

و من خالل ما تحقق و أنجز ميكننا القول أن منظمتنا قد حافظت عىل مكانتها املحمودة رغم كل التحديات واملتغريات فهي املنظمة الشبابية األقدر عىل 

خدمة املجتمع والعناية بقضايا الناشئة و مساعدة الشباب عىل تحقيق طموحاته و آماله.

إن عىل قادتنا املؤمترين الفخورين مبنظمتهم و مبكانتها املتميزة داخل املجتمع أن يضعوا نصب أعينهم أن سالمة املنظمة رهني مبا نستزيده من دعم للرتبية 

الكشفية وفقا ملبادئها و هدفها و طريقتها وقدرتها عىل التفاعل الخالق مع قضايا املجتمع.

اخواين القادة عىل هذه الخطى ستواصل القيادة العامة املقبلة والتي ستحظى بثقتكم مسريتها والثابت لدينا أن هناك عدة محاور تستحق املزيد من العناية 

يف مجاالت الحوكمة والربامج والتدريب والتطوير االداري ، وغريها من املواضيع ذات الصلة و ستظل منظمة الكشافة التونسية ... نبض املجتمع.

عاشت تونس حرة ابيه أبد الدهر.

عاشت منظمتنا منارة من منارات الرتبية األصيلة.

كان الله يف عوننا والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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فريق العمل

القائد العام : القائد وحيد العبيدي.

املنسق العام : القائد محسن الزريقي.

فريق الصياغة واإلصالح اللغوي : القادة فوزي الزارعي

               رشاد الخربايش

               الهادي بن خود.

فريق جمع املوضوعات : القائدات والقادة : جيهان الرقيق / هالة إلهام أورير / درة القيزاين / آمنة الفيتوري

                    سامي بن عامر / الطاهر الطرابليس / سفيان بن فرج / عبد القادر األسود

        هيفاء أورير / فتحي السدراوي / ابراهيم درمول / مهدي بن خليل / ماهر الطرابليس

        الصادق منصور / عياد قرنيط / البشري املعريف / محمد عيل الخياري / أكرم الزريبي

        هندة املعريف / عبد الخالق األزرق.

فريق التصميم : القائدة والقائد : ظافر التميمي

       رحاب الطرابليس.

الصور : القادة : عالء الدين بالريش

        جهاد بالحاج يوسف

        فيصل املراكيش

        وسام التياهي

        رامي السعيدي

        أحمد بورصصار 

        أعضاء اللجان املركزية لألقسام الفنية واللجان الوطنية

                    مسؤويل اإلعالم جهويا.
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الفهرس

االفتتاحية 

الباب األول : العالقات العامة واإلشعاع الدويل

الباب الثاين : تنمية العضوية وتطوير الهياكل واملنظومة اإلدارية والحوكمة

الباب الثالث : األنشطة الوطنية الكربى

الباب الرابع : تقارير اللجان

لجنة الربامج

اللجنة الوطنية للتدريب وتنمية القيادات واملوارد البرشية

لجنة اإلعالم واالتصال

نادي هواة الالسليك

لجنة االسرتاتيجية

لجنة النشاط الصيفي

لجنة تنمية املوارد املالية واملمتلكات

لجنة الرشاكة

الباب الخامس : تقارير األقسام الفنية

قسم الرواد

قسم العصافري

قسم الزهرات

قسم األشبال

قسم املرشدات

قسم الكشافة

قسم الدليالت

قسم الجوالة
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