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تقديم عام

وزارة التربية والكشافة التونسية في خدمة التلميذ التونسي :
تعتبر املناهج التربوية الرسمية وغير الرسمية من أهم األدوات في تكوين وتربية النشىء منذ نعومة أضفاره، كما للمعلم والقائد والولي دور كبير في توجيه 

الطفل واكتشاف قدراته في مختلف امليادين. لهذا فإن وزارة التربية كهيل رسمي يتعامل مع ماليني التالميذ واملنظمة الكشفية التي تستقبل آالفا منهم 

تساهمان كل في نطاقه وفي تنمية شخصيته وصقلها واكتشاف قدراته وتنميتها، وكانت اتفاقية الشراكة املبرمة بني وزارة التربية ومنظمة الكشافة التونسية 

أهم آلية يتم بها تنسيق العمل بحيث تكمل املنظمة الكشفية عمل املدرسة، وتساهم في تربية النشىء وفق املبادىء الكونية حتى ينشأ في بيئة سليمة تضمن 

له التطور التدريجي لقدراته ويستفيد منها هو وعائلته ومجتمعه، ويكون خير سفير لبالده.
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أنشطة وبرامج مميزة ساهمت الكشافة التونسية في إنجازها :
ساهمت منظمة الكشافة التونسية منذ سنوات في تنشيط املدارس االبتدائية خاصة وقامت بتموين 

عدة أفواج مدرسية ال سيما في املناطق الريفية وذلك في نطاق مختلف اتفاقيات الشراكة املبرمة 

مع وزارة التربية، غير أن املوسم احلالي متيز باخلصوص بتنفيذ برنامجني، األول باقتراح من وزارة 

باقتراح من منظمة  املدرسة«، والثاني  الكشفية وهو »شهر  الهياكل  فيه مختلف  التربية وساهمت 

الكشافة التونسية على مدة سنة كاملة وهو »مدرستي مصدر افتخاري«، حيث تولت الهياكل الكشفية

أسس الشراكة بين وزارة التربية والكشافة التونسية :
تهدف اتفاقية الشراكة باخلصوص إلى االستفادة القصوى من الطرفني كل حسب امكانياته وبرامجه 

إلى التعاون بني وزارة التربية ومنظمة الكشافة التونسية في العناية بالفتية والشباب والسعي لتربيتهم 

على احلس الوطني واحملافظة على مكتسبات الوطن والعناية باملؤسسات التربوية من خالل مجموعة 

من األنشطة والتظاهرات التي يساهم في تنفيذها الطرفني داخل وخارج املؤسسات التربوية وفي 

مختلف النوادي الكشفية، كما تسعى منظمة الكشافة التونســية إلى تكوين وتدريب إطارات التعليم 

الكشفي داخل املؤسسات  النشاط  الشراكة في دعم  اتفاقية  الكشفية. وقد ساهمت  املبادىد  على 

التربوية واملشاركة الفعلية للطرفني في تنفيذ العديد من البرامج التي دعمت العمل املدرسي.

التدخل في العديد من املؤسسات التربوية والقيام بعديد من األعمال في مجال الصيانة والعناية باحمليط الداخـلي واخلارجي وتهيئة احلدائق املدرسية وبناء 

قاعات جديدة والتنـــشيط املدرسي واحلمالت التوعوية والتحسيسية للمحافظة على التجهيزات املدرسية وبعث النوادي والوحدات الكشفية داخل املؤسسات 

التربوية في كامل تراب اجلمهورية وذلك في نطاق تفتح املدرسة على محيطها.

إلى اللقــــاء علـى  درب ألــعمــل

مع حتيات جلنة الشراكة بالكشافة التونسية



ماهي المبادرة الوطنية لإلحاطة بالمؤسسات التربوية؟
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مبادرة كشفية تطوعية :
في نطاق اتفاقية الشراكة بني وزارة التربية ومنظمة الكشافة التونسية، قررت املنظمة الكشفية اطالق مبادرة وطنية هي األكبر التي نظمتها الكشافة التونسية 

خالل السنوات العشر األخيرة وذلك بعدما الحظته القيادات الكشفية والعديد من الكشافني من تردي الوضع في العديد من املؤسسات التربوية، إما نتيجة 

لغياب التمويالت أو لغياب الوعي لدى أبناءنا التالميذ. وقد انطلق هذا املشروع منذ شهر مارس 2015 وتواصل خالل العطلة الصيفية وقبل وبعد انطالق 

الدروس وخالل العطل املدرسية باخلصوص. 

وتشمل املبادرة على برمجة عدد من التدخالت كانت مرتكزة باخلصوص على اجلوانب التالية :

1/ تنظيم أنشطة حتسيسية ملعاضدة مجهود الوزارة للعناية باملؤسسات التربوية.
2/ توعية التالميذ بأهمية احملافظة على املؤسسة التربوية وجتهيزاتها.

3/ القيام بحمالت نظافة عامة داخل املؤسسات التربوية.
4/ العناية بساحة العلم واحلديقة املدرسية وتهيئتها.

5/ تعهد دورات املياه وصيانتها وتهيئتها.
6/ دهن بعض القاعات والفضاءات باملؤسسة وإصالح املقاعد والسابورات ودهنها.

7/ العناية باحمليط اخلارجي للمدرسة.
8/ املساهمة في إجناح سير االمتحانات الوطنية.

9/ املساهمة في كل األنشطة الثقافية والتربوية التي تعود بالفائدة على التلميذ واملؤسسة.
10/ املساهمة في اجناح احلملة الوطنية ملكافحة املخدرات في الوسط املدرسي.

11/ تنظيم حمالت لتوعية التالميذ وحتسيس األولياء بخطورة ظاهرة العنف املدرسي.
12/ التعريف بالنشاط الكشفي والتفاعل مع األسرة التربوية وتشريك بعض املربني لتحمل املسؤوليات الكشفية.

تفاعل ايجابي من وزارة التربية :
القت هذه املبادرة تفاعال ايجابيا من وزارة التربية من ناحية ومن بعض مكونات املجتمع املدني ولدى 

املربني واألولياء باخلصوص، وأصدرت الوزارة منشورا إلى السادة املندوبني اجلهويني قصد دعم وتعزيز 

هذا التوجه مع العمل على توفير املمهدات املوضوعية الكافية إلجناح هذه املبادرة بالتنسيق مع مختلف 

الوحدات الكشفية.

املنشودة  األهداف  يكفل حتقيق  الطموح مبا  املشروع  هذا  في  املباشر  االنخراط  الى  الوزارة  ودعت 

والعمل احلثيث قصد اجناحه وتقدمي تقارير مفصلة حول مختلف تدخالت املنظمة الكشفية.



عدد املشاركني نوع املشاركني  

6815 التالميذ    

453 رجال التعليم  

318 األولياء   

297 األحباء   

األنشطة التحسيسية

وزارة التربية والكشافة التونسية في خدمة التلميذ التونسي :
التنشيطية واأليام والندوات  الفقرات  من  العديد  التونسية  الكشافة  هياكل  مختلف  نظمت 

التحسيسية داخل وخارج املؤسسات التربوية قصد توعية التالميذ بأهمية وضرورة احملافظة 

التي  واألنشطة  البرامج  في  املساهمة  على  والعمل  التربوية،  واملؤسسات  التجهيزات  على 

تنظمها الوزارة أو إدارة املدرسة أو جمعيات املجتمع املدني.

هذه  مختلف  ساهمت  بحيث  املتدخلني  مختلف  على  االيجابي  األثر  األنشطة  لهذه  وكان 

العديد من حمالت  الناشئة ومساهمتها في تنظيم  احلمالت في تعميق احلس املدني لدى 

كما  واألولياء،  واإلداري  التربوي  اإلطار  مبساهمة  التربوية  املؤسسات  وصيانة  النظافة 

انخرطت العديد من اجلمعيات في هذا العمل الوطني.
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مساهمة فعالة من مختلف األطراف في نجاح التدخالت :
لقد كان ألنشطة الكشافة التونسية األثر االيجابي على مختلف املتعاملني مع املؤسسة التربوية 

الكشفية في  إلي جنب مع هياكل  الذين وقفوا جنب  تربوي وإداري وأولياء وأحباء  إطار  من 

تنفيذ مختلف البرامج. وفاق عدد املتعاونني مع الهياكل الكشفية 7883 مساهم باإلضافة الى 

14921 مشارك من أبناء املنظمة الكشفية ليبلغ العدد اجلملي للمساهمني مباشرة في تنفيذ 
البرامج 22000 شخص. ويقدر على املساهمني بصفة غير مباشرة من خالل إجنازهم في 

أعمال ممثالة في مؤسسات تربوية أخرى قرابة 100000 متدخل، مما يعكس التأثير االيجابي 

لتدخل الهياكل الكشفية.

التالميذ

6815

رجال التعليم

األولياء453

6815
األحباء

6815



دعم النوادي المدرسية التربوية والثقافية
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نوادي مدرسية بروح كشفية :
املدرسية  النوادي  من  العديد  تنشيط  في  املساهمة  الكشفية  الهياكل  مختلف  تولت 

لفائدة التالميذ، منها نادي الصحة ونادي البيئة ونادي املسرح ونادي البراعات ونادي 

الكورال.

وقد تولت العديد من فرق الفتيات مبنظمة الكشافة التونسية من خالل برنامج »املكتبة 

احلية« بدعم من املنظمة العاملية للمرشدات حيث مت إجناز نوادي لتحسيس األطفال 

مبدى أهمية املطالعة في تطوير القدرات الذاتية و في مختلف املجاالت، ومت في هذا 

املجال إقتناء مجموعة من الكتب وقصص األطفال حسب إختيار أفراد املجموعة وتركيز 

ركن مطالعة به مكتبة بالنادي و أخرى لفائدة تالميذ باملدرسة. كما مت تنظيم لقاءات  

عن  الشخصيات حتدثن  من  مجموعة  استدعاء  املدرسة ومت  األولياء وتالميذ  حضره 

سبب جناحهن و مدى أهمية التعليم ودور املطالعة في حياتها لتحفيز األطفال على 

املطالعة.

عدد المشاركين في تنفيذ األنشطة  حسب الفئة العمرية   :

نسب مشاركة مميزة :
بلغ عدد الكشافني الذين شاركوا في مختلف األنشطة ضمن 

من   14921 حوالي  افتخاري«  مصدر  »مدرستي  مشروع 

مختلف الفئات العمرية، وساهموا بكل روح تطوعية وعزمية 

في  الكشفية  الهياكل  سطرتها  التي  البرامج  مختلف  في 

إلى  باالنتساب  افتخاربهم  مدى  وأبرزوا  اجلهات،  مختلف 

في  من زمالءهم  االحترام  لهم  جلب  التونسية مما  املدرسة 

العمل  دعم  في  فعال  بشكل  التربوية، وساهموا  املؤسسات 

التطوعي داخل املؤسسات التربوية.

عدد املشاركني الفئة العمرية    القسم الفني 

3578 فتيان بني 7 و 12 سنة   األشبال   

1635 فتيات بني 7 و 12 سنة   الزهرات  

3865 فتيان بني 12 و 17 سنة   الكشافة  

1601 فتيات بني 12 و 17 سنة   املرشدات  

1212 فتيان بني 17 و 23 سنة   اجلوالة  

985 فتيات بني 17 و 23 سنة   الدليالت  

1215 فتيان وفتيات فوق 18 سنة   القادة  

830 فتيان وفتيات    الرواد واألحباء 



حمالت النظافة والعناية بالحدائق المدرسية

وزارة التربية والكشافة التونسية في خدمة التلميذ التونسي :
ساهمت مختلف الهياكل الكشفية خالل فترة املشروع على تعهد والعناية باحلائق املدرسية 

وساحة العلم من خالل مجهودات أسبوعية يقوم بها األشبال والزهرات والكشافة واملرشدات 

ضمن النشاط التربوي الكشفي قصد احلصول على شارات الهواية. وقد ساهمت البرامج 

الكشفية من خالل اجللسات النظرية والتي تتبعها ورشات تطبيقة في اهتمام التالميذ من 

الكشافني بالعناية بالبيئة املدرسية والتسابق للحصول على شارة الهواية، وقام الكشافون 

النظافة  يهتمون بحمالت  الذين أصبحوا  التالميذ  لدى غيرهم من  البيئي  بدعم هذا احلس 

والعناية باحلدائق املدرسية.

عدد التدخالت حسب المناطق العمرانية :
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فوج التربية  بوالية صفاقس يكرم السيد الوزير :

عدد التدخالت املستوى   

185 احلضري    

163 شبه احلضري  

129 الريفي   

477 املجموع   
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السيد  بتكرمي  صفاقس  بوالية  التربية  فوج  قام 

وزير التربية لدى زيارته لوالية صفاقس لإلشراف 

ساهم  والذي  املدرسي،  الكورال  مهرجان  على 

الفوج بقسط كبير في تنظيمه وإعداده وتنفيذه.



بناء وتعهد وصيانة قاعات الدراسة
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تعهد وصيانة دائمة للمؤسسات التربوية :
قامت مختلف هياكل الكشافة التونسية بعدة أشغال لتعهد وصيانة املدارس التربوية، حيث 

كان تدخل األفواج الكشفية مركزا باخلصوص على عمليات دهن القاعات واألبواب والنوافذ 

األفواج  بعض  متكنت  بينما  املياه،  والطاوالت ودوات  الكراسي  بعض  والسياج، وتصليح 

للتدريس  قاعات  بناء  في  خاللها  من  ساهمت  زكبر  مالية  اعتمادات  توفير  من  الكشفية 

وجتهيزها بكافة املرافق الضرورية.

هذا األعمال مت اجنازها خالل العطل املدرسية وخاصة خالل املخيمات الصيفية حيث تشهد 

املدارس اقباال كبيرا من األفواج الكشفية للتخييم بها. 

وتقوم األفواج املدرسية بأعمال الصيانة بصفة دورية بحكم نشاطها داخل املؤسسة التربوية، 

وفي هذا اإلطار البد من التنويه باملساعدة القيمة لإلطار اإلداري والتربوي ملختلف املؤسسات 

التربوية على تعاونها الوثيق مع مختلف الهياكل الكشفية رغم وجود بعض االشكاليات مع 

عدد قليل من مديري املدارس واملعاهد الذين يرفضون مثل هذا النشاط ويعتبرونه تدخال 

في العمل اإلداري.

بناء قاعات دراسة جديدة :
الذي  ببادرة متميزة من فوج مسجد عيسى 

واألولياء  الفوج  جهود  تظافر  بفضل  تولى 

احمللية  والسلط  واإلداري  التربوي  واإلطار 

من  اجلمعيات  من  والعديد  األعمال  ورجال 

جمع التمويل الكافي لبناء قاعة داسة جديدة 

وجتهيزها بالكامل.

مفتتح  في  استغاللها  في  االنطالق  مت  وقد 

بحضور   ،2016/2015 الدراسية  السنة 

معتمد املنطقة ومدير املدرسة واألولياء وقيادة 

الفوج الكشفي، وهي مكسب جديد للمدرسة 

مت بناءها في ظرف ستة أشهر.

عدد الكشافني املساهمني في تنفيذ املشروع

14921

معدل ساعات العمل اليومية

3 ساعات

القيمة املادية التقريبية لساعات العمل املنجزة

 13,5 مليون دينار

العدد اجلملي لساعات العمل املنجزة

4,5 مليون ساعة عمل

عدد أيام العمل خالل مرحلة تنفيذ املشروع

102 يوما



حملة لمكافحة ظاهرة استهالك المخدرات في الوسط المدرسي

وزارة التربية والكشافة التونسية في خدمة التلميذ التونسي :
تفّشت ظاهرة املخّدرات لدى الشباب التونسي وفي الوسط التلمذي بصفة الفتة في السنوات 

األخيرة، و رمبا يعود ذلك لعديد األسباب أهّمها: تدهور احلالة االجتماعية واالقتصادية في 

تونس بعد الثورة، البطالة و اإلحباط، الرغبة في تقليد األقران، اإلعتقاد بأن املخدرات جتلب 

املتعة و السعادة، الفراغ و عدم ممارسة أنشطة مفيدة و هوايات فردية، غياب القدوة، الرغبة 

في الهروب من الواقع و إن كان ذلك للحظات.

مت إجناز قرابة 25 حملة في الوسط املدرسي، عن طريق جملة من االستبيانات والتي هي 

حاليا بصدد الدرس قبل إعطاء النتائج النهائية، لكن جتدر املالحظة حول تفاقم هذه الظاهرة 

باملقارنة مع صغر سن األطفال في املدرسة.

تصنيف عدد التدخالت حسب المناطق :
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أنشطة وبرامج مميزة ساهمت الكشافة التونسية في إنجازها :
كما ساهمت هياكل الكشافة التونسية في برنامج شهر املدرسة الذي نظمته وزارة التربية، 

النظافة بصفة  التدخالت باخلصوص االعتناء باحلدائق املدرسية والدهن وحمالت  وشملت 

دورية.
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اإلعانات المدرسية
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قوافل تضامنية ومساعدات مدرسية :
في نطاق نشاطها التضامني تنظم مختلف هياكل الكشافة التونسية قوافل تضامنية لفائدة 

لوازم  في  باخلصوص  تتمثل  للتالميذ  عينية  تقدمي مساعدات  املعوزة، من خالل  العائالت 

مدرسية ومالبس صوفية وغيرها.

باملناسبة  ويتم  زيارتها  تتم  التي  املناطق  مختلف  بتنشيط  الكشفية  القيادات  تقوم  كما 

وبالتنسيق مع فوج كلية طب الزسنان باملنستير تنطيم جلسات حول طريقة تنظيم األسنان 

والقواعد الصحية التي يجب اتباعها للمحافظة عليهم من التسوس.

دعم العائالت المعوزة خالل بداية الموسم الدراسي :
الكتب   بتوفير عدد كبير من  بداية كل موسم دراسي  الكشفية في  الهياكل  تساهم مختلف 

واملستلزمات املدرسية ويتم توزيعها على العائالت املعوزة. تنطلق هذه احلمالت منذ الصائفة 

بجمع عدد كبير من الكتب املستعملة واألدوات املدرسية والثياب، ويتم جتميعها في مقرات 

اجلهات واألفواج وفرزها وإعدادها وتنظيمها حسب املستوى الدراسي.

كما تقوم رابطات الرواد واألحباء في مففتح كل سنة كشفية بتجهيز عدد من أبناء العائالت 

املعوزة بكافة املستلزمات املدرسية من حقيبة وكراسات وأقالم وغيرها وذلك بفضل املساهمات 

املالية والعينية ملختلف القيادات الكشفية والعائالت ورجال األعمال، ويتم توزيع هذه االعانات 

وفق قائمات تضبط مع قادة اجلهات املعنية. 

عدد املستفيدين نوع املؤسسة  

203 إبتدائي    

126 إعدادي   

89 ثانوي   

418 املجموع   

عدد المؤسسات 

التربوية التي 

استفادت من تدخل 

الهياكل الكشفية 

خالل مدة المشروع :



األنشطة التربوية المنجزة داخل المؤسسات التربوية

أنشطة مختلفة تدعم البعد الجتماعي للمؤسسة التربيوية :
• بعث ومتويل وجتهيز مكتبات بعدد كبير من املكتبات باملدارس بالتعاون مع املنظمة الكشفية 

العاملية للفتيات وقسمي الزهرات واملرشدات بالكشافة التونسية.

• حلقات تنشيطية باملؤسسات التربوية من طرف الفرق و القيادات الكشفية.
• مباريات ثقافية و ترفيهية داخل املؤسسات التربوية .

• رحالت استكشاف و مغامرة للتالميذ.
• زيارات الى املتاحف واملؤسسات ألترفيهية واالقتصادية والتعريف بها من خالل البحوث.

• منابر و ندوات علمية واحلث عن البحث واالكتشاف .
• حمالت توعية للسلوك احلضاري و حسن التصرف والتعامل مع احمليط املدرسي.

• دعم املواهب من خالل املسابقات بني التالميذ واكتشاف املواهب اجلديدة. 
• دعم التالميذ و مساعدتهم ماديا و معنويا خارج احمليط املدرسي.

• دعم احلس الوطني و سلوك املواطنة لدي التالميذ في جميع املراحل. 

الكشافة التونسية شريك أساسي في منظومة االصالح 
التربوي :

ساهمت منظمة الكشافة التونسية في مختلف مسارات إلصالح املنظومة التربوية من خالل 

على  تنطيمها  مت  التي  الندوات  مختلف  في  التعليم  سلك  من  الكشفية  القيادات  مشاركة 

املستوى احمللي أو اجلهوي أو الوطني.

المشاركة في البرنامج التلفزي التليطون لدعم المؤسسة 
التربوية :

كانت منظمة الكشافة التونسية حاضرة بامتياز ملواكبة احلصة التلفزية املباشرة التليطون 

وذلك جلمع املوارد املالية للمساهمة في البرنامج الوطني لصيانة املؤسسات املدرسية. قد 

أبرز القائد العام في تدخله مساهمة املنظمة الكشفية في هذه احلملة ودعى مختلف شرائح 

التونسية  الكشافة  استعداد  على  عبر  كما  الوطني،  املجهود  هذا  في  لالنخراط  املواطنني 

ملواصلة املجهودات من أجل مدرسة نظيفة، جميلة، يطيب فيها العيش.
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المساهمة المالية
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الدعم المادي والعيني المسند من المنظمة الكشفية :
- من الهياكل الكشفية )جهات  وأفواج ووحدات( : 50 ألف دينار

- من الرواد وأحباء احلركة الكشفية : 250 ألف دينار

- املجموع العام : 300 ألف دينار

الدعم المادي والعيني المسند من الجمعيات والمنظمات 
الشريكة والمواطنون :

- من اجلمعيات واملنظمات : 20 ألف دينار

- من املواطنني : 100 ألف دينار

- املجموع العام : 120 ألف دينار

مجموع الدعم المادي والعيني الذي خصص لمشروع مدرستي 
مصدر افتخاري يقدر ب :

420 ألف دينار



مشروع الحدائق البيئية المدرسية النموذجية  :
التربية  ووزارة  املستدامة  والتنمية  البيئة  وزارة  بني  املمضاة  الشراكة  اتفاقية  نطاق  في 

وامنظمة الكشافة التونسية يوم 4 سبتمبر 2015 ستتولى وزارة البيئة متويل إجناز 400 

حديقة مدرسية، وتتولى وزارة التربية حتديد املدارس ذات األولوية الجناز هذه احلدائق، 

وتتولى منظمة الكشافة التونسية من خالل هياكلها املنتشرة في مختلف مناطق اجلمهورية 

إجناز هذه احلدائق.

تنشيط تالميذ المدارس االبتدائية خالل العطل المدرسية  :
اميانا بالدور التربوي للمنظمة الكشفية وبأهمية املساهمة في تأطير التالميذ والترفيه عنهم، 

تنظم الكشافة التونسية أيام التنشيط املدرسي وذلك خالل عطلة ربيع 2016، وذلك بتنظيم 

لقاءات ومسابقات وورشات تنشيطية لفائدة أبناء املدارس االبتدائية وخاصة في املناطق 

التالميذ في األنشطة والرحالت واخلرجات  احتياجا، والعمل على اشراك مختلف  األكثر 

واملخيمات الكشفية.

األنشطة التربوية المستقبلية
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معطيات عامة حول منظمة الكشافة التونسية
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المنظمة :
تونس  في  الكشفية  احلركة  ظهرت 

.1912 سنة  الفرنسية  الفرق  ضمن 

التونسية  الكشفية  احلركة  تأسست 

سنة 1933 وتوحدت حتت راية منظمة 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

للجميع،  مفتوحة  تربوية  منظمة  وهي 

لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة 

 16 بتاريخ  الصادر  األمر  مبقتضى 

فيفري 1977.

الهدف :
اجلنسني  من  والشباب  الناشئة  تربية 

الكشفية  احلركة  مبادئ  على  إعتمادا 

واإلرشادية في العالم وحسب الطريقة 

املجتمع  وواقع  يتماشى  مبا  الكشفية 

التونسي وتساعدهم على تنمية قدراتهم 

الروحية والعقلية واجلسدية واالجتماعية 

الله  نحو  بالواجب  القيام  فيهم  وجتذر 

ونحو الذات ونحو اآلخرين مبا يؤهلهم 

ليكونوا مواطنني مسؤولني.

عضو بـ :
- املنظمة الكشفية العاملية منذ 1957.

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.

- املنظمة الكشفية العربية منذ 1956.

- الهيئة العربية للمرشدات.

- منظمة الصداقة العاملية لقدماء وأحباء الكشافة منذ 1977.

- الهيئة العاملية للبرملانيني الكشفيني.

- االحتاد العربي لقدماء الكشافة واملرشدات.

- االحتاد العاملي للكشاف املسلم.

عضو مؤسس لـ :
- االحتاد الكشفي للبرملانيني العرب.

- االحتاد الكشفي للمغرب العربي.

عضو مالحظ بـ :
- املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة.

أرقام مهمة لسنة 2015 :

- 293 فوج و 1390 وحدة

- 4857 قائدا)ة( متطوعا

- 377 عصفورا بني 5 و 7 سنوات

- 10635 شبال وزهرة بني 7 و 12 سنة

- 7478 كشافا ومرشدة بني 12 و 17 سنة

- 2052 جوالة ودليالت بني 17 و 25 سنة

- 3149 رائدا وأحباء

- 15 موظفا )وقت كامل(

- 24 عامال عبر آلية تشغيل الشباب

- 865 760 930 امليزانية العامة للمنظمة 

اإلفتراضية  املساهمة   8  742  600  000  -

للمتطوعني مبا يقارب 520 748 1 ساعة عمل

- 000 40 كشاف ناشط غير منخرط



الكشافة التونسية
العنوان : شارع يوغرطة تونس البلفيدار

الهاتف : 501 790 71
الفاكس : 050 201 70

contact.scoutstunisiens@gmail.com : البريد األلكتروني
www.scouts-tunisiens.org : موقع الواب


