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التقرير العام للنشاط الصيفي :

مقدمة :

اعتبــارا ملــا مينحــه النشــاط الصيفــي مــن فــرص للتعــود عــى حيــاة الخــاء وتحقيــق مــا تصبــوا اليــه الرســالة الكشــفية مــن قيــم التحابــب واإلخــاء 

واالنضبــاط واالعتــاد عــى النفــس وصقــل مواهــب الفــرد واملجموعــة وحيــث أنــه ميثــل أحــد العنــارص واملــؤرشات األساســية لقيــاس مــدى التطــور 

ــون الكشــفية ومارســة املغامــرة والعيــش داخــل املجموعــة مــا ينمــي  ــق مختلــف املهــارات والفن ــي للوحــدات الكشــفية وفرصــة لتحقي الفن

القــدرات العقليــة واالجتاعيــة والبدنيــة والروحيــة والعاطفيــة للكشــافني.

ولــكل ذلــك فقــد حرصــت القيــادة العامــة عــى توفــر أفضــل ظــروف العمــل لنجــاح النشــاط الصيفــي وذلــك بتوفــر أكــر عــدد ممكــن مــن مراكــز 

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

مــن النشــاط الصيفــي وفــق الجــداول العدديــة املرافقــة لهذا.

األنشطة الوطنية :

نظــم قســم الكشــافة امللتقــى الوطنــي لطائــع فــرق الكشــافة بغابــة الناظــور ببنــزرت وقــد عــرف هــذا النشــاط اقبــاال هامــا مــن قبــل الفــرق 

الكشــفية ومتيــز مضمونــه بعديــد األنشــطة الصيفيــة املميــزة التــي القــت استحســان كل املشــاركني ويبقــى هــذا النشــاط مــن الرامــج النموذجيــة 

لألنشــطة الصيفيــة باعتبــاره أقيــم يف مركــز تــم اســتغاله ألول مــرة وميكــن أن يصبــح يف املســتقبل قبلــة للوحــدات الكشــفية.

ــج  ــه تتوي ــم يف خامتت ــكل مــن مركــز املعمــورة وواد القصــب وقــد ت ــا ب ــادرون ملتقــى وطني ــادي مب ــة ضمــن مســابقة ن كــا نظــم قســم الجوال

ــز املســابقة. ــزة بجوائ العشــائر املتمي

منظومة النشاط الصيفي :

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

واألفــواج والوحــدات ودعــم املخيــات يف املناطــق الجبليــة والغابيــة وتطويــر منظومــة التأمــني ولاشــارة فقــد تقــرر عقــد النــدوة الوطنيــة للنشــاط 

الصيفــي يومــي 18 و 19 نوفمــر 2017 ملزيــد دعــم املخيــات يف الهــواء الطلــق.

املخيامت بالخارج :

أقامــت العديــد مــن الهيــاكل الجهويــة واملحليــة مخياتهــا الصيفيــة خــارج حــدود الوطــن ســواء يف اطــار مخيــات خاصــة بالخــارج أو يف نطــاق 

مخيــات التبــادل ونعمــل يف املســتقبل عــى تشــجيع األنشــطة الخارجيــة قصــد التعــرف عــى املخــزون الثقــايف والتفتــح عــى الرامــج العامليــة.
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تطور عدد املشاركني باألنشطة الصيفية :

نســجل مــن ســنة اىل أخــرى تطــورا كبــرا يف عــدد املشــاركني باألنشــطة الصيفيــة حيــث فــاق تطــور عــدد ملشــاركني 700 كشــافا خــال الســنة 

ــة. الحالي

الزيارات الفنية :

حرصــت لجنــة النشــاط الصيفــي عــى زيــارة كل املخيــات الصيفيــة خــال الســنة الحاليــة حيــث بلغــت نســبة الزيــارات اىل املخيــات الصيفيــة 

ــات واملنســقني  ــادة الجه ــة وق ــادة العام ــة شــكر اىل أعضــاء القي ــه تحي ــد مــن توجي ــة يف الغــرض ويف هــذا االطــار ال ب ــات املقام ــن املخي 87 م

الجهويــني كــا تجــدر االشــارة اىل أننــا ســجلنا بعــض التجــاوزات يف بعــض املخيــات وســيتم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة يف شــأنهم ملنــع تكــرار 

مثــل هــذه الترصفــات.   

نقاط القوة :

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

• التزام أغلب الهياكل باحرتام تواريخ فتح وغلق باب التسجيل.

• تزايد االقبال عىل األنشطة الصيفية.

• ارتفاع طفيف يف املخيامت الصيفية باملراكز الغابية.

• تطور عدد الزيارات لألنشطة الصيفية.

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

• مساهمة عديد الهياكل يف القيام ببعض التدخالت باملؤسسات الرتبوية.

• تواصل ارسال الرخص الكرتونيا.

نقاط الضعف :

• مامرسة بعض القادة للعنف مع الكشافني.

• حصول بعض التجاوزات من طرف بعض الهياكل.

• اعادة النظر يف مخيامت األفواج.

• ارتجال بعض الهياكل يف اعداد الربامج الفنية.

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



التقرير العام للنشاط الصيفي :

التوصيات :

• الحرص عىل تنفيذ مقررات الندوة الوطنية للنشاط الصيفي.

• احداث ورشات قارة مبركز برج السدرية.

• التشجيع عىل اقامة امللتقيات الوطنية والجهوية.

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

عدد املشاركني باملباين وتحت الخيام

عدد املشاركني تحت الخيامعدد املشاركني باملباين

104214061

جملة املشاركني

الجملةالكشافة الجزائريةالكشافة التونسية

14482108315565

األفواج الجزائرية

عدد املشاركنيعدد الهياكل

271083
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إحصاء عدد املشاركني حسب نوع املخيم والدورات 2017



التقرير العام للنشاط الصيفي :
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إحصاء عدد املشاركني حسب الجهات والدورات 2017
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تطور عدد املنتفعني بالنشاط الصيفي



التقرير العام للنشاط الصيفي :
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تطور عدد املخييمني باملراكز الغابية وباملدارس اإلبتدائية واملعاهد اإلعدادية
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تطور عدد املخيامت الكشفية



التقرير العام للنشاط الصيفي :
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تطور عدد املخيامت الكشفية



معطيات عامة حول منظمة الكشافة التونسية
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املنظمة :

ظهــرت الحركــة الكشــفية يف تونــس 

ضمــن الفــرق الفرنســية ســنة 1912.

تأسســت الحركة الكشــفية التونســية 

ــة  ــت راي ــدت تح ــنة 1933 وتوح س

منظمــة الكشــافة التونســية ســنة 

 .1957

مفتوحــة  تربويــة  منظمــة  وهــي 

ــة ذات  ــة املنظم ــا صف ــع، له للجمي

األمــر  مبقتــى  العامــة  املصلحــة 

ــري 1977. ــخ 16 فيف ــادر بتاري الص

الهدف :

مــن  والشــباب  الناشــئة  تربيــة 

مبــادئ  عــى  إعتــامدا  الجنســني 

يف  واإلرشــادية  الكشــفية  الحركــة 

ــة الكشــفية  ــامل وحســب الطريق الع

املجتمــع  وواقــع  يتــامىش  مبــا 

ــة  ــى تنمي ــاعدهم ع ــي وتس التون

والعقليــة  الروحيــة  قدراتهــم 

وتجــذر  واالجتامعيــة  والجســدية 

ــه  ــو الل ــب نح ــام بالواج ــم القي فيه

اآلخريــن  ونحــو  الــذات  ونحــو 

مواطنــني  ليكونــوا  يؤهلهــم  مبــا 

مســؤولني.

عضو بـ :

- املنظمة الكشفية العاملية منذ 1957.

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.

- املنظمة الكشفية العربية منذ 1956.

- الهيئة العربية للمرشدات.

- منظمة الصداقة العاملية لقدماء وأحباء الكشافة منذ 1977.

- الهيئة العاملية للربملانيني الكشفيني.

- االتحاد العريب لقدماء الكشافة واملرشدات.

- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

عضو مؤسس لـ :

- االتحاد الكشفي للربملانيني العرب.

- االتحاد الكشفي للمغرب العريب.

عضو مالحظ بـ :

- املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة.



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


