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التقرير اإلدبي
واملالي لنشاط
القيادة العامة

2021 - 2016
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تحية كشفية لكل القائدات والقادة

مع موتمرنا الثالث والعشرين » الجسر« نصل الى نهاية املرحلة األولى 2021/2016 من تطبيق الخطة االستراتيجة   

الوطنية 2025/2016 التي أقرها املؤتمر الوطني الثاني والعشرون ونسجل بكل ارتياح النجاح املتميز في انجاز الخطة املرحلية 

وفق «رؤية« الكشــافة التونســية واالولويات االســتراتيجية الســت : البرنامج الكشــفي، التدريب، الحوكمة، صورة الكشــفية، 

الشــراكة و التمويــل الذاتــي. حرصنــا علــى ان يكــون تســيير املنظمــة والســهر علــى نمائهــا فــي إطــار عمــل اســتراتيجي منظــم وحوكمــة 

رشــيدة ركائزهــا القانــون والشــفافية والتشــاركية والتحلــي بالــروح الكشــفية.

لقــد أســهم التطويــر والتحديــث اللــذان ســجلتهما املنظمــة فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي ابتــكار برامــج وأنشــطة المســت   

احتياجــات املجتمــع ممــا انعكــس إيجابــا علــى تنميــة العضويــة وأضحــت األنشــطة الكشــفية تســتقطب املزيــد مــن املنتســبين 

شــملت جميــع املراحــل بــدءا مــن مرحلــة العصافيــر والزهــرات واألشــبال مــرورا بالكشــافة واملرشــدات ثــم بالدليــات والجوالــة 

وانتهــاءا بالــرواد واألحبــاء خاصــة مــا ســجلته املنظمــة بارتفــاع يقــدر بحوالــي 38 باملائــة مــن جملــة املنخرطيــن فــي صفــوف الفتيــات. 

كما تم بفضل برامج الشراكة واملشاريع  بعث 48 فوجا جديدا تتم متابعتهم ودعمهم ماديا وأدبيا عن طريق مرشدي االفواج 

وقــد صاحــب ذلــك تطــور فــي عــدد القيــادات وتدريبهــا وفــق منظومــة تدريبيــة متطــورة حيــث تــم احـــداث منظومــة رقميــة خاصــة 

بالتدريب تجمع سجات القادة ومساراتهم التدريبية، وقد تم تأهيل حوالي 3000 قائد وقائدة  وتدريبهم وفق منظومة وطنية 

منبثقــة عــن السياســة العامليــة والوطنيــة للتكويــن القيــادي وعلــى املواصفــات العربيــة والوطنيــة ليعــززوا هياكلنــا الكشــفية مــن 

اجــل تحقيــق أهــداف الحركــة الكشــفية.

كما اولت القيادة العامة اهمية قصوى لتوفير الوسائل االدبية املعينة لقادة الوحدات ملختلف املراحل    

30 اجتماعــا للجــان الفنيــة القطاعيــة انتجــت وثيقــة فنيــة جامعــة »البرنامــج التربــوي« تضمنــت  الكشــفية حيــث تــم عقــد 

االهــداف العامــة والفرعيــة للمناهــج التربويــة لجميــع االقســام والتــي بدورهــا اصــدرت االدلــة التربويــة املعينــة لقــادة وحــدات 

العصافيــر والزهــرات واالشــبال واملرشــدات والكشــافة والدليــات والجوالــة اضافــة الــى عديــد الوســائل االدبيــة االخــرى.

مقدمة
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يحــق لنــا ان نفتخــر باالشــعاع الدولــي ملنظمــة الكشــافة التونســية خــال الفتــرة النيابيــة الســابقة حيــث احتلــت   

قيــادات الكشــافة التونســية مواقــع مرموقــة فــي الهيــاكل الكشــفية العامليــة واإلقليميــة واملغاربيــة. كمــا شــاركت الكشــافة 

التونســية فــي أغلــب التظاهــرات والتجمعــات الكشــفية العامليــة تماشــيا مــع سياســة القيــادة العامــة التــي تهــدف إلــى املشــاركة 

الفعالــة والتعريــف بالحركــة الكشــفية التونســية بالخــارج وتبــادل الخبــرات ونشــر قيــم الســلم واالخــوة والتضامــن بيــن شــباب 

العالــم. عملــت القيــادة العامــة علــى تعزيــز الصــورة الكشــفية بتوحيدهــا للــزي الكشــفي وتقنيــن الهويــة البصريــة والظهــور دوريــا 

بوســائل االعــام املســموعة واملرئيــة وشــبكة التواصــل االجتماعــي إضافــة الــى تحميــل التقاريــر الكشــفية فــي منصــات املنظمــات 

الكشــفية الثــاث. 

ــابة مــن الفتيــان والفتيــات علــى تحّمــل املســؤولية فــي كّل املواقــع القياديــة ســواء فــي عضويــة 
ّ

شــجعنا القيــادات الش  

القيــادة العامــة أو قيــادة الجهــات أو بقيــة الهيــاكل مــع الوقــوف إلــى جانبهــا وإســنادها بــكل وســائل التمكيــن واالرشــاد واهمهــا 

املنتــدى الوطنــي للشــباب الكشــفي االول والثانــي والثالــث.

كما اولت القيادة العامة اهمية كبرى لتنمية الرصيد العقاري للمنظمة حيث أشرفت و ساهمت في بناء عدد من   

نوادي الجهات واألفواج وتعّهدها اضافة الى التسوية العقارية لعديد العقارات و القيام باختبارات لتقدير املخزون العقاري 

للجمعية الذي ناهز 14 مليون دينار. نســجل بكل فخر ما حققته الكشــافة التونســية في مجال تنمية املوارد املالية والنهوض 

بالتمويــل الذاتــي املســتديم حيــث ناهــزت املداخيــل )15 مليــون دينــار(  مــا فــاق كل التوقعــات وانعكــس ايجابــا علــى العمــق 

التربــوي وحوكمــة املنظمــة واســتدامة التمويــل الذاتــي. 

كل الشــكر والتقديــر ملتطوعــي الكشــافة التونســية الذيــن كانــوا فــي الصفــوف األولــى للقيــام بالواجــب نجــو الوطــن   

واملجتمــع التون�ســي خــال الحملــة الوطنيــة ملعاضــدة جهــود الدولــة فــي الحملــة الوطنيــة ملقاومــة جائحــة الكورونــا وذلــك فــي 14 

مجــال بفضــل 12000 متطــوع ســجلنا  1.9 مليــون ســاعة عمــل  قــدرت القيمــة املاليــة الجمليــة لســاعات العمــل بـــ 6.6 مليــون 

دينار خال  22580 تدخل ميداني،كما تم توزيع مساعدات بما قيمته 3.431 مليون دينار على العائات التونسية املحتاجة.

لقد رفعت الكشافة التونسية على الدوام ومنذ تأسيسها شعار التحدي ومغالبة الصعاب وستواصل بعزم ال يلين   

رفــع هــذا الشــعار بــكل مــا يحملــه مــن دالالت مــن خــال مواصلــة انخراطهــا الفعــال والامشــروط فــي خدمــة املجتمــع وفــي املجهــود 

التنمــوي الوطنــي وهــي تجــّدد بهــذه املناســبة التزامهــا الثابــت والصــادق بالدفــاع عــن رايــة الوطــن والــذود عــن ترابــه والتصــدي 

لــكل املحــاوالت اليائســة للمــّس مــن صــورة هــذا الوطــن العزيــز علينــا جميعــا. كان للحركــة الكشــفية دورهــا الفاعــل فــي النضــال 

الوطني من أجل تحقيق االستقال وحرية الباد وأنجبت اطارات وكفاءات ساهمت في بناء الدولة املستقلة الحديثة وارساء 
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مؤسســاتها وتعزيــز مكتســباتها وهــي تواصــل اليــوم القيــام بدورهــا الطائعــي فــي غــرس الــروح الوطنيــة وتأطيــر الناشــئة وتكويــن 

الشــباب وترســيخ مفهــوم املواطنــة والحــس املدنــي فــي عديــد املجــاالت والبرامــج واألنشــطة االجتماعيــة واالنســانية والصحيــة 

والبيئيــة.

ما كان هذا ليتحقق لوال روح الفريق والتضحية واخاص املتدخلين وصدقهم. الشكر والتقدير والعرفان الى كل   

الهياكل الكشفية : أعضاء القيادة العامة وقادة جهات وأعضاء املجلس االعلى والرواد وأعضاء اللجان القارة واملحكمين 

وأعضاء الدوريات الفنية والقيادات الجهوية وقادة األفواج وقادة الوحدات وكل الكشافين بنين وبنات وشركائنا و جنود 

الخفــاء ادارة الجمعيــة الذيــن كان لهــم الفضــل العظيــم فــي احــكام ســير األنشــطة الكشــفية وتنفيــذ الخطــة الثاثيــة للقيــادة 

العامة للكشافة التونسية.  والشكر موصول أيضا إلى كل األولياء وشركاءنا من املجتمع املدني والوزارات )وأخص بالذكر 

وزارات شــؤون الشــباب والرياضة – التربية - الصحة - البيئة – الداخلية - املرأة - الخارجية - الشــؤون املحلية - الشــؤون 

الدينيــة - النقــل ( والهيئــات الدســتورية )الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد والهيئــة العليــا املســتقلة لانتخابــات( والهيئــات 

العاملية وأصدقائنا من الجمعيات الكشفية العاملية على دعمهم للنشاط الكشفي وايمانهم برسالتنا النبيلة. تحية خاصة 

الى رجال االعام على تغطيتهم ألنشطة الحركة الكشفية في وسائل االعام مما زادنا اشعاعا وتشبثا بخدمة الصالح العام.

ســتظل الحركــة الكشــفية مدرســة للوطنيــة والتطــوع تربــي األجيــال علــى حــب الوطــن والــذود عنــه وتغــرس فيهــم   

والرفــاه. والخيــر  الســام  يســوده  أجــل عالــم  مــن  الفاضلــة  القيــم 

»فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض« صدق هللا العظيم

والسام عليكم و رحمة وبركاته .

   

القائد وحيد العبيدي
القائد العام
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إن مــن أولــى اهتمامــات الكشــافة التونســية هــو زيــادة معــدالت االقبــال علــى 

االنخــراط فــي املنظمــة واالســتمرار فــي أنشــطتها اخذيــن فــي االعتبــار االتــي :
- سياســة االنتشــار عبــر التواجــد فــي جميــع املناطــق وخاصــة املناطــق االجتماعيــة 
الصعبــة وذوي الدخــل املحــدود بالعــدد الــكاف وبنســبة شــبابية مرتفعــة )عــدد 
املشــتركين باملنظمــة مقارنــة بعــدد ســكان املنطقــة (  وهــذا يتطلــب جهــد مضاعــف ســاهم  
فيــه قيــادة الجهــات و مشــاريع  الشــراكة »بصمــة الكشــفية« مــن متابعــة نموهــا واختيــار 

أفرادهــا ومراقبــة تنفيــذ البرامــج الكشــفية واملســاهمة فــي تمويــل أنشــطتها   .
- تطويــر وتحديــث أنشــطة الكشــافة التونســية فــي مجــاالت املشــاركة فــي خدمــة وتنميــة 

املجتمــع  ) املســؤولية املجتمعيــة (  .

زيــادة  أن   
ً
دائمــا نــدرك  أن  يجــب 

التونســية  للكشــافة  املنتســبين 
األداء  نجــاح  علــى  قاطــع  دليــل 
ملســتجدات  البرامــج  ومائمــة 
 علينــا أن نســعى إلــى 

ً
العصــر   إذا

ناجحــة  هــى  كمــا  الحركــة،  نجــاح 
 حيــث  وصــل عــدد 

ً
ومتطــورة دائمــا

: التالــي  للبيــان  وفــق  املنخرطيــن 

عدد املنخرطني 
حسب السنوات 

تنمية العضوية

عدد املنخرطني من 2021-2016 

رواد الفتيات الفتيان العدد الجملي عدد املنخرطني 
2017-201625920

2018-201741703

2019-20184631525716165814018

2020-2019287071568298643161

2021-2020272991304093874872

   2020     2019       2018       2017        2016 

25920

41703
46315

28707

27299
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المشاركة المجتمعية

منــذ بدايــة انتشــار هــذا الفيــروس فــي الجمهوريــة 
الصحــي  الحجــر  فــرض  وإعــان  التونســية 
التونســية  الكشــافة  الشــامل،انخرطت 
بمختلف هياكلها وبتنســيق كامل مع الســلطات 
التونســية فــي أنشــطة التوعية،وأصــدرت بيانــا 
أعلنــت فيــه انخــراط املنظمــة فــي  مــارس 2020  يــوم 19 
معاضــدة جهــود الدولــة فــي مجابهــة الوضــع الصعــب الــذي 
التونســية  الحكومــة  ذمــة  علــى  تضــع  وأنهــا  البــاد  تعيشــه 

وقائــدا قائــدة   8000
مــن املتدربيــن علــى إدارة األزمــات ومجابهــة الكــوارث علــى كامــل 
للتدخــل  متطــوع   20000 إلــى  إضافــة  الجمهوريــة  تــراب 

العاجــل.
وتولــت القيــادة العامــة تركيــز الخليــة الوطنيــة إلدارة األزمــات 
التــام  التنســيق  لضمــان  ومحليــة  جهويــة  خايــا  وتكويــن  
والتدخــل الســريع طبــق احتياجــات الدولــة التونســية. وقــد 
عملــت مختلــف الهيــاكل الكشــفية ليــا نهــارا طيلــة أربعــة أشــهر 

فــي مختلــف املواقــع. .
وقد تمحورت أهم التدخات في املحاور الرئيسية التالية :

- توعية و تحسيس املواطنين بضروة االلتزام بإجراءات الحجر الصحي الشامل واملوجه.
- التبضع لفائدة كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة وذوي االحتياجات الخاصة وقضاء شؤونهم اليومية املستعجلة.

- جمع املساعدات العينية وتوزيعها على الفئات التي تستحقها بالتنسيق مع السلط املحلية ووزارة الشؤون االجتماعية.
- االسناد اللوجستي داخل مراكز الحجر الصحي وتقديم الخدمات التطوعية بها بالتعاون مع وزارة الصحة.

- تنظيم طوابير املواطنين أمام مكاتب البريد بالتعاون مع البريد التون�سي وعدد من املؤسسات العامة والخاصة.
- تنظيم املواطنين وتوعيتهم داخل محطات النقل العمومي بالتعاون مع وزارة النقل واللوجستيك.

- القيام بعمليات التعقيم والتطهير في الشوارع والفضاءات العامة بالتعاون مع وزارة الشؤون املحلية واملجالس البلدية.
- رقن مطالب املساعدات االجتماعية وفرزها بالتعاون مع السادة املعتمدين.

- التطوع ضمن برنامج جسراملحبة بالتعاون مع األلسكو ووزارة حقوق اإلنسان والعاقة مع املجتمع املدني.
- التطوع داخل املستشفيات الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة.

- التبرع بالدم لفائدة املركز الوطني لنقل الدم.
- املساهمة في تعقيم املساجد وتنظيفها بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية.

- االستعداد لتنظيم اإلمتحانات الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية.

كل هــذه األنشــطة امليدانيــة التطوعيــة التــي قــام بهــا متطوعــو منظمةالكشــافة التونســية تترجــم مجهــود وعمــل املنظمــة طيلــة 
ســنوات خلــت علــى إعــداد املواطــن الصالــح واملســؤول ويعــد قرينــة واضحــة علــى عمــل املنظمــة فــي مجــال تربيــة الن�ســىء علــى القيــم 
الســامية والنبيلة. مرحلة أثبتت عراقة هذه املنظمة وجدارتها بأن تكون املنظمة الشــبابية الرائدة ال على مســتوى الوطني فحســب 
بــل وعلــى املســتوى العربــي والعالمــي، حيــث يقــدر عــدد ســاعات عمــل متطوعــي الكشــافة التونســية بثلــث إجمالــي ســاعات العمــل 

التطوعــي فــي مختلــف الجمعيــات الكشــفية العربيــة.

487 يوم من املجهود املتواصل ملواجهة فريوس الكوفيد



20
21

-2
01

6 
ية

س
ون

الت
فة 

شا
لك

ر ا
ري

تق

8

أنشطة ميدانية مكثفة خالل الفرتة األوىل للحجر الصحي الشامل :
قامــت مختلــف الهيــاكل بتنظيــم أنشــطة توعيــة للمواطنيــن 
صــال املباشــر مــع املواطنيــن وتركيــز 

ّ
لــت تحديــدا فــي االت

ّ
وتمث

ــي مــن فيــروس كورونــا وذلــك فــي 
ّ
لوحــات إرشــادّية حــول الّتوق

ــوارع الرئيســّية باإلضافــة إلــى 
ّ

ــت والش
ّ
األماكــن العاّمــة واملحل

قامــة عبــر الوســائط الّرقمّيــة وتنبيــه 
ُ
الحمــات الّتحسيســّية امل

بــاع اإلجــراءات 
ّ
املواطنيــن فــي األحيــاء والشــوارع علــى ضــرورة ات

مــات الّصــوت. كمــا قامــت العديــد مــن
ّ
الوقائّيــة عبــر مضخ

هيــاكل باقتــراح خدمــة الّتبّضــع لفائــدة كبــار الّســّن وأصحــاب 
وقضــاء  الخصوصّيــة  االحتياجــات  وذوي  املزمنــة  األمــراض 
مــة 

ّ
منظ تحذيــر  بعــد  واملســتعجلة خاصــة  اليومّيــة  شــؤونهم 

الّصحــة العاملّيــة مــن خطــورة إصابــة كبــار الّســن وأصحــاب 
األمــراض املزمنــة بهــذا الفيــروس وذلــك ملــا لــه مــن تأثيــر ســلبّي 

علــى صّحتهــم خاّصــة.

ــة ووزارة الشــؤون  ــلط املحليّ ــات املســتحّقة بالتنســيق مــع السّ ــدة الفئ ــة وتوزيعهــا لفائ جمــع املســاعدات العينيّ
ــة : االجتماعيّ

املحلّيــة  الّســلط  مــع  بالّتنســيق  التونســية  الكشــافة  عملــت 
للتضامــن  التون�ســي  واالتحــاد  االجتماعّيــة  ــؤون 

ّ
الش ووزارة 

االجتماعــي لجمــع املســاعدات وتوزيعهــا علــى مســتحّقيها. وتــم 
املالّيــة  فــي هــذا املجــال تنظيــم عملّيــات تجميــع املســاعدات 
تحــت غطــاء قانونــّي يضمــن وصــول األمانــة إلــى مســتحّقيها و 
ــل فــي جمــع 

ّ
ترافــق عمليــة الّتجميــع هــذه متابعــة إدارّيــة تتمث

اإلحصائّيــات الجزئّيــة إلــى حيــن اكتمــال فتــرة الحجــر الّصّحــي 
وبلغــت قيمــة املســاعدات الجملّيــة 3.430.845 د.ت وبلــغ 
ــرود الغدائّيــة املوّزعــة 76241 طــردا موّزعــا علــى 

ّ
عــدد الط

جهــة.  24

ــع وزارة  ــاون م ــا بالتّع ــة به ــات التّطوّعيّ ــم الخدم ــيّ  وتقدي ــر الصّحّ ــز الحج ــل مراك ــتي داخ ــناد الّلوجس اإلس
ــة : الصّحّ

شــارك 61 متطّوعــا فــي 8 مراكــز للحجــر الصّحــّي فــي تونــس وســاهموا فــي تقديــم العديــد مــن الخدمــات إلــى مــن جــاؤوا مــن خــارج تونــس 
ــوا بــذوي تحاليــل إيجابّيــة.

ّ
أو مّمــن احتك

وعــّي مــن حساســّية خاّصــة فــي معامــات القاطنيــن 
ّ
وقــد تلّقــوا فــي ذلــك تدريبــا مقّدمــا مــن وزارة الّصّحــة ملــا يّتصــف بــه هــذا العمــل التط

خــاذ إجــراءات الّســامة والوقايــة وتــّم 
ّ
ــل هــذا الّتدريــب فــي كيفّيــة الّتعامــل داخــل الفضــاءات وكيفّيــة ات

ّ
فــي مركــز الحجــر الّصّحــّي، يتمث

إعــداد دليــل إجــراءات فــي ذلــك تتقّيــد بــه كّل األطــراف املوجــودة فــي مراكــز الحجــر الّصّحــّي.

تنظيم املواطنني أمام مكاتب الربيد بالتّعاون مع الربيد التّونسيّ ومقرات البنوك واملؤسسات  العمومية :
يهــدف هــذا الّتنظيــم أساســا إلــى تنظيــم الصفــوف والطوابيــر أمــام مكاتــب البريــد والفــروع البنكيــة قصــد فــرض احتــرام التباعــد 
ــة بالّتعــاون مــع البريــد 

ّ
تــي قّدمتهــا الّدولــة لفائــدة الفئــات الهش

ّ
م املســاعدات املالّيــة ال

ّ
الجســدي وارتــداء الكمامــة، وفــي مرحلــة تســل

الّتون�ســّي واملســاعدة فــي توجيــه املواطنيــن والّتحّقــق مــن الوثائــق املطلوبــة.
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تنظيــم املواطنــني وتحسيســهم داخــل املحطــات النقــل تق
العمومــي بالتعــاون مــع وزارة النقــل :

ــات الّنقــل العمومــي اكتظاظــا هائــا خاّصــة فــي 
ّ
شــهدت محط

روة مّمــا ســاهم فــي انتشــار عــدوى هــذا الفيــروس، 
ّ
أوقــات الــذ

املواطنيــن  تنظيــم  عمليــة  فــي  التونســية  الكشــافة  وشــاركت 
االجتماعــي  بالتباعــد  والّتذكيــر  العمومــّي  الّنقــل  ــات 

ّ
محط فــي 

العمومــي  الّنقــل  وســائل  داخــل  الكمامــات  ارتــداء  وإجباريــة 
وخارجهــا للحــّد مــن انتشــار الفيــروس. كمــا تــم توزيــع لكمامــات 
 43250 املوّزعــة  الكمامــات  عــدد  وبلــغ  املســافرين  علــى 

. مــة كما

الشــوارع  يف  والتعقيــم  التطهــري  بعمليــات  القيــام 
الشــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون  العامــة  والفضــاءات 

: البلديــة  واملجالــس  املحليــة 
انطلقــت خايــا الكشــافة التونســية املحليــة منــذ بدايــة األزمــة 
فــي عمليــات تطهيــر وتعقيــم الفضــاءات العامــة التــي قــام بهــا 
علــى  تدريبــات  تلقــوا  ذيــن 

ّ
وال التونســية  الكشــافة  متطّوعــو 

اســتعمال أجهــزة البــخ وكانــت عمليــات التعقيــم تنّفــذ بصفــة 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــّد  ضمانــا  ومتكــررة  دوريــة 
املســتجد مــن قبــل كّل الهيــاكل املحليــة للكشــافة التونســية.
وســبق العمليــات امليدانيــة جلســات تنســيقية بيــن الكشــافة 
اجتماعــات  جانــب  إلــى  املحليــة  الشــؤون  ووزارة  التونســية 
الواليــات وعلــى مســتوى  مــع  تنســيقية علــى مســتوى جهــوي 

البلديــات. مــع  محلــي 

وفرزهــا  االجتماعيــة  املســاعدات  مطالــب  رقــن 
: املعتمديــن  الســادة  مــع  بالتعــاون 

خــال فتــرة الحجــر الصحــي ســاهم متطوعــو الكشــافة التونســية 
مطلــب للحصــول علــى منــح اجتماعيــة  فــي رقــن 180.000 
وتأتــي هــذه املهمــة فــي إطــار مســاعدة الســادة املعتمديــن علــى 
تحييــن قاعــدة البيانــات املتوفــرة لديهــم إذ كان للحجــر الصحــي 
العــام تبعــات اجتماعيــة واقتصاديــة علــى ملواطنيــن واملواطنــات 
مــا  ولســرعة تطــور األزمــة ظهــرت حــاالت عــوز جديــدة وهــو 
وحفــظ  املتضرريــن  لحمايــة   

ً
ضمانــا  

ً
ســريعا  

ً
تدخــا ــب 

ّ
تطل

حقهمفــي حيــاة كريمــة فــي ظــّل الظــروف الصعبــة. هــذه املهمــة 
اقتضــت تنســيقا محكمــا بيــن هياكلنــا والســلط املحليــة وتَعــّد 
هياكلنــا  أكثــر  وتــوزر  والقصريــن  وتطاويــن  جندوبــة  جهــات 
ــا فــي هــذا املجــال لكثافــة الفئــات املهمشــة بهــا 

ّ
الجهويــة تدخ

ــب عــن هــذا مــن كثــرة مطالــب املســاعدات االجتماعيــة 
ّ
وملــا يترت

املقّدمــة للســلط املحليــة هنــاك.

التطــوع ضمــن برنامــج »جســر املحبــة « بالتعــاون مــع 
األلكســو ووزارة حقــوق اإلنســان والعالقــة مــع الهيئــات 

الدســتورية واملجتمــع املدنــي :
كانــت الكشــافة التونســية فاعلــة منــذ انطــاق املبــادرة وذلــك 

بالتنســيق مــع وزارة حقــوق اإلنســان والعاقــة مــع الهيئــات 
وجمعيــات  منظمــات  وبعــض  املدنــي  واملجتمــع  الدســتورية 
متنــا فــي إطــار هــذه املبــادرة 

ّ
نــت منظ

ّ
املجتمــع املدنــي األخــرى وتمك

ســاعدة ولفهــا وتوزيعهــا وهــذا بفضــل  مــن جمــع 62000 
مــن متطوعــي الحركــة الكشــفية املوزعيــن علــى 145   784

مركــز تجميــع ضمــن برنامــج »جســر«

التطوع ضمن املستشفيات الطارئة   :
تقت�ســي إدارة األزمــة التأقلــم الســريع وإيجــاد حلــول اســتباقية 
تحّســبا لتفاقــم الوضــع وخــال فتــرة الحجــر الصحــي الشــامل 
يــوم  كل  تســجل  التــي  اإليجابيــة  الحــاالت  عــدد  تطــّور  ومــع 
وخوفــا مــن نفــاذ طاقــة اســتيعاب املستشــفيات ألكثــر مصابيــن 
فــي  لتكــون شــريكا  التونســية  الكشــافة  الصحــة  دعــت وزارة 
إحــداث مستشــفى طــارئ. فباإلضافــة إلــى حضــور االجتماعــات 
فــي  التونســية  الكشــافة  ســاهمت  والتخطيطيــة  التنســيقية 
خــال  مــن  باملنــزه  الطــارئ  للمستشــفى  اللوجســتي  اإلعــداد 
تصفيــف األســّرة وأســّرة اإلنعــاش والتجهيــزات الازمــة وجــرد 
وإحصــاء اللوجســتيك املتوفــر وتصميــم ملــف متابعــة املر�ســى.
كان عــدد املتطوعيــن داخــل املستشــفى الطــارئ باملنــزه 36 
الوقايــة  لبــس أجهــزة  فــي كيفيــة  تلقــوا تدريبــا  قائــدا وقائــدة 
ومابســها ونزعهــا باإلضافــة إلــى كيفيــة التعقيــم والتنظيــف 

واإلجــراءات داخــل املستشــفى .

التربع بالدم لفائدة املركز الوطني لنقل الدم :
أطلقــت الكشــافة التونســية حملــة وطنيــة للتبــرع بالــدم بعــد 

االعــان عــن قــرب نفــاذ املخــزون االســتراتيجي .
أشــرفت الخليــة الوطنيــة إلدارة األزمــات علــى عمليــة التنســيق 
للكشــافة  الجهويــة  الخايــا  ومــع  للــدم  الوطنــي  املركــز  مــع 
ثــّم تولــت كل خليــة جهويــة وضــع رزنامــة تحــدد  التونســية. 
تواريــخ حمــات التبــرع بالــدم املحليــة وقــام املركــز الوطنــي للتبــرع 
املجموعــات  مختلــف  إلــى  بالتنقــل  الجهويــة  وفروعــه  بالــدم 
هــذه  بفضــل  بالــدم  املتبرعيــن  عــدد  وبلــغ  املحليــة  الكشــفية 

متبرعــا.  2052 الحملــة 
خــال الحمــات املحليــة للتبــرع بالــدم املحليــة كان متطوعــو 
احتــرام  علــى  حريصيــن  ومتطّوعاتهــا  التونســية  الكشــافة 
للكمامــات  وحمــل  جســدي  تباعــد  مــن  الصحــي  البروتوكــول 
وتهوئــة فضــاءات التبــرع والفضــاءات املشــتركة قبــل وبعــد انتهــاء 

وتعقيمهــا. الحملــة 
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ــاون  ــة بالتع ــات الوطني ــم االمتحان ــتعداد لتنظي االس
ــة : ــع وزارة الرتبي م

بعــد االجتماعــات التنســيقية مــع وزارة التربيــة، تطــوع قــادة 
واملعاهــد  املــدارس  لتنظيــف  وقائداتهــا  التونســية  الكشــافة 
وصيانــة التجهيــزات ووضــع عامــات توجيهيــة داخــل املــدارس 
لضمــان احتــرام التباعــد الجســدي لتكــون مؤهلــة الســتقبال 
التاميذ من جديد بعد فترة انقطاع طويلة نسبيا كما أشرفوا 
الصفــوف  وتنظيــم  املعقــم  والســائل  الكمامــات  توزيــع  علــى 

وتوعيــة التاميــذ بضــرورة احتــرام البروتوكــول
الصحي .

تنظيم املصلني داخل املساجد :
الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  السياســة  إلــى  اســتجابة 
والــذي  تدريجّيــا  العــام  الحجــر  رفــع  فــي  التونســية 
شملت في املرحلة األولى املساجد وبما أّن هذه األخيرة 
حاضنــة ملواطنيــن ومواطنــات ،مــن مختلــف الشــرائح 
العمريــة وال  ســيما كبــار الســن، فــي أوقــات محــّددة 
ــل تجّمعــات كبــرى ، تطــّوع قــادة 

ّ
مــن اليــوم وهــو مــا يمث

الكشــافة التونســية وقائداتهــا لضمــان حســن تطبيــق 
املســاجد  تنظيــف  خــال  مــن  الصحــي  البروتوكــول 
والجوامــع وصيانتهــا لتصبــح قــادرة علــى فتــح أبوابهــا 
مجــددا أمــام املصليــن بعــد طــول غلــق وســاهموا فــي 
تنظيــم املصليــن داخــل املســاجد وتوعيتهــم ليضمنــوا 

إلــى  التباعــد الجســدي وارتــداء الكمامــات باإلضافــة  احتــرام 
حمــات التعقيــم املنتظمــة للحــّد مــن خطــر انتقــال الفيــروس.

جمع التربع باملعدات لفائدة املستشفيات :
الجهــود  تتظافــر  أن  ينبغــي  األزمــات  تشــتّد  حيــن 
للحــّد مــن آثارهــا والتعــاون  بيــن مختلــف األطــراف 
وهــو مــا مــا أّمنتــه كّل مــن خليــة جرجيــس وخلّيــة دار 
شــعبان الفهــري مــن خــال إشــرافهما علــى جمــع التبــّرع 
الكشــافة  فكانــت  املستشــفيات  لفائــدة  باملعــّدات 
مــن مؤسســات  املتبّرعيــن  تصــل  قاطــرة  التونســية 
العموميــة  واملؤسســات  باملواطنيــن  خاصــة 
التجهيــزات وإســنادها  لتعزيــز  االستشــفائية وذلــك 
باملعــّدات لتكــون قــادرة علــى اســتقبال املر�ســى فــي 
أفضــل الظــروف وحّتــى ال تتأثــر الخدمــات الصحيــة 
الطبيــة  وشــبه  الطبيــة  اإلطــارات  مــن  املقّدمــة 
بضعــف اإلمكانيــات املاديــة وخاّصــة فــي ظــّل فتــرة 

صعبــة واســتثنائية يصعــب فيهــا التنســيق بيــن مستشــفيات مــن 
واليــات مختلفــة ويكــون نقــل املر�ســى بالنظــر إلــى الوضــع الوبائــي 

.
ً
حرجــا
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قياس التقدم نحو رؤية  2025 تق
املســتقبل  فــي  املنظمــة  لشــكل  تصــور  الرؤيــة.. 
كمــا تــوده الهيــاكل الكشــفية، وتكــون هــذه الصــورة 
فــي حــدود عــدد معيــن مــن ســنوات، وتشــمل هــذه 
مــن حيــث وزنهــا 

ً
الصــورة، مكانــة املنظمــة مجتمعيا

وســمعتها وخدماتهــا، وبالطبــع و ال يمكــن تحديــد الشــكل املثالــي 
للمنظمــة

إال فــي ضــوء اســتغال نقــاط قوتهــا، والتركيــز علــى قدرتهــا علــى 
التحــرك فــي هــذا املســتقبل لتحقيــق مثاليــات وقيــم جديــدة 
وذات  املســتفيدة  و  العاقــة  ذات  األطــراف  ولــكل  لنفســها 

باملنظمــة. املصلحــة 
رؤيــة 2025 : هــي الرؤيــة الحاليــة الســتراتيجية الكشــافة 
التونســية، والتــي اعتمدهــا املؤتمــر الكشــفى الوطنــي 2016   

وتشــتمل هــذه الرؤيــة علــى ثاثــة عناصــر رئيســة هــي :
منظمــة  وأهــداف  وأحــام  طموحــات  وتحــدد  تصــف   -

املرتقــب. املســتقبل  فــي  التونســية  الكشــافة 
احتياجــات  تحــدد  اســتراتيجية  أولويــات  ســتة  تعــدد   -

الرؤيــة. لتحقيــق  عليهــا  للتركيــز  املنظمــة 
- تحــدد املــدى الزمنــي علــى مــدار 10 ســنوات انطلقــت مــن 

2016 إلــى موفــى 2025 .
املدى الزمني لرؤية 2025 :

مــن خــال االســتراتيجية الكشــفية  يتــم تنفيــذ رؤيــة 2025 
فــي داخــل منظمــة الكشــافة التونســية علــى املســتويين الوطنــي  
والجهــوي مــن خــال الخطــط الثاثيــة. ومــن املتوقــع أن يتــم 
اســتكمال تنفيــذ االســتراتيجية الكشــفية الحاليــة علــى مــدار 

ثــاث ثاثيــات بــدأت منــذ تبنيهــا فــي 2016 .

20162021

2023 2019

2025

  - مصادقة املؤتمرالوطني الــ 22. 
 - رؤية 2025.

-األهداف الستراتيجية  2025-2016
- األهداف املرحلية2020-2016 

- التقييم املرحلي لتحقيق رؤية 2025.
- مصادقة املؤتمرالوطني الــ 23  

- األهداف املرحلية2021 -2023

- التقييم املرحلي لتحقيق رؤية 2025.
- مصادقة املؤتمرالوطني الــ 24

- األهداف املرحلية2025-2023

 - تقييم  تحقيق رؤية 2025.
-  إعداد رؤية  2035ومصادقة 

مؤتمرالوطني الــ 24  .

-التقييم املرحلي لتحقيق رؤية 2025.
- التقييم املرحلي ألهداف املرحلية .

1.  املدى الزمني  لرؤية  2025: 
يتــم تنفيــذ  رؤيــة  2025مــن خــال االســتراتيجية الكشــفية فــي داخــل منظمــة الكشــافة التونســية علــى املســتويين 
الوطنــي  والجهــوي مــن خــال  الخطــط الثاثيــة. ومــن املتوقــع أن يتــم اســتكمال تنفيــذ االســتراتيجية الكشــفية 

الحاليــة علــى مــدار ثــاث  ثاثيــات بــدأت منــذ تبنيهــا فــي 2016 .

2. قياس التقدم نحو رؤية  2025: 
ملتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية رؤية 2025 ، تم اعتماد بعض االليات ملتابعة تقدم تنفيذها :

 أ. التقارير الدورية املصادق عليها من املجلس األعلى:
كجــزء مــن األهــداف التــي وضعــت والتــي جــاء تحديدهــا فــي الخطــة الثاثيــة 2016– 2019 )+2( وإطــار العمــل الــذي تــم 
مــن خالــه تنفيــذ هــذه الخطــة ، يقــوم املجلــس األعلــى »الهيئــة الكشــفية الرقابيــة« باملصادقــة علــى األنشــطة املنفــذة  و النتائــج 
واملخرجــات التــي تــم تحقيقهــا علــى مــدار كل فتــرة   وتقديــم ماحظــات جديــة حــول تنفيذهــا وكيفيــة  تطويرهــا ويتــم توفيــر وإتاحــة 

هــذه التقاريــر لــكل الهيــاكل الكشــفية الوطنيــة ، فــي هــذا يمكنكــم املراجعــة واالطــاع علــى هــذه الوثائــق عبــر املوقــع الرســمي    ..
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تكــون الكشــافة  بحلــول 2025 
 
ً
وطنيــا رائــدة  منظمــة  التونســّية 
 فــي مجــال االرتقــاء بقدرات 

ً
وإقليميــا

األطفــال والشــباب مــن الجنســين، 
فــي حوكمتهــا وتســييرها،  تشــاركية 
محققــة ملواردهــا املاليــة الكافيــة، 
مؤثــرة فــي إحــداث التغييــر اإليجابــي 
فــي كل أســرة وفــي املجتمــع، بانتشــار 
التربويــة  القيــم  وفــق  واســع، 

املشــتركة.

- مؤثرة في إحداث التغيير
 اإليجابي في كل أسرة وفي املجتمع.

.
ً
  وإقليميا

ً
-الكشافةالتونسّية منظمة رائدة وطنيا

التأثير

التنمية المؤسسية األثر االجتماعي

- تشاركية في حوكمتهاوتسييرها، محققة ملواردها املالية 
الكافية

وقــد تــم مــع كل حزمــة مــن املرامــي الرئيســية الخمــس تحديدخمســة  مؤشــرات قيــاس تهــدف 
لقيــاس التقــدم مــن زوايامختلفــة مــع كل موضــوع .وتــم اعتمــاد هــذه املؤشــرات فــي تأشــير أولــي 

 علــى التقــدم العــام نحــو االســتراتيجية الكشــفية.
ً
 وواقعيــا

ً
 حقيقيــا

ً
وتعتبــر ُمؤشــرا

  يعمــل علــى إلهــام الهيــاكل الكشــفيةالوطنية علــى تحســين وجــود األثــر 
ً
 ووطنيــا

ً
 كشــفيا

ً
 تربويــا

ً
-تنظيــم 47حدثــا

التربــوي لبرامجهــا للفتيــة  والشــباب.
- االعتماد على ثاث شراكات دولية  تحسن من مهمة الكشافة التونسية .

- اعتبــار الهيــاكل الكشــفية األقســام الفنيــة والجهــات هــم املســاهم الرئيــس فــي تطويــر وتنفيــذ السياســة الوطنيــة 
للبرنامج الكشــفي 

- تدريب ودعم 806من املمثلين الشباب التخاذ خطوات  إيجابية لتنفيذ مبادارات مجتمعية.
- دعم 106من االفواج الكشفية  لتنفيذ مبادارات مجتمعية إيجابية.

-العضوية في اللجان الحكومية) مثل اللجنة الوطنية ملجابهة الكوراث ....(

التأثير
رائــدة  منظمــة  -الكشافةالتونســّية 

.
ً
  وإقليميــا

ً
وطنيــا

-زيادة عدد املنتمين للحركة الكشفية بنسبة 9.2% بين 2015- 2021 بنسبة 23.8 % بين 2015- 2019 
والحصة الشبابية)عدد الفتيةاملنتمي للكشافة مقارنة بعددالسكان ( بنسبة 2 %.

-زيادة عدد االفواج بنسبة%17 . 
.
ً
- دعم 62 % من أنشطة الفتيات ووطنيا

- الوصول أكثر للمناطق ذات الدخل املحدود .
-تصــدر الكشــافة التونســية فــي قائمــة الجمعيــات التونســية األكثــر واألوســع انتشــارا بنــاء علــى  تقييــم مــن  هيئــات 

وطنيــة ودوليــة .

النمو والتنوع
- انتشار واسع،

- مجال االرتقاء بقدرات األطفال 
والشباب من الجنسين.

- قيــاس أثرهــا االجتماعــي، بتننفيــذ أكثــر مــن 42 نشــاط مشــترك مــع الــرواد ونمــاذج  كشــافة العائــات - موجهــة 
لألســر الكشــفية.

 - تنفيذ أكثر من 123420 تدخل لخدمة وتنمية مجتمع يضاهي مليون و230 ساعة تطوع    .

األثراالجتماعي
- مؤثرة في إحداث التغيير  اإليجابي 

في كل أسرة وفي املجتمع

  مجلس أعلى  ..
ً
 للقيادة العامة و11 اجتماعا

ً
- عقد 52 اجتماعا

- عقد جميع املؤتمرا ت واملجالس الجهوية .
- تقدم في املعادالت املالية مقارنة بالثاثية السابقة بــ   37 % .

- االستفادة من انشطة الشراكة .

التنمية المؤسسية
- تشاركية في حوكمتها وتسييرها، 

محققة ملواردها املالية الكافية.

-  املحافظة على ثوابت الحركة الكشفية في انشطة الكشافين والتدريب .  الوحدة
- وفق القيم التربوية املشتركة.

ب. املؤشـرات الرئيسة لألداء للخطة 2016– 2019 )2+(:
قامــت لجنــة متابعــة االســتراتيجية علــى مــدار الفتــرة  2016– 2019 )+2(بوضــع نظــام متابعــة لألهــداف الــوارد تحديدهــا مــن 

خــال 57 مؤشــر رئي�ســي لــألداء KPIS، وقــد تــم قيــاس هــذه املؤشــرات مرتيــن علــى مــدار الفتــرة   ..
ت. مؤشرات قياس مدى  التقدم نحو رؤية 2025:

 قامت مجموعة متابعة االستراتيجية بوضع مؤشرات أداء ملتابعة التقدم في تحقيق املوضوعات الرئيسة العامة لرؤية 2025 .
 للتالي:

ً
وقد تم تحديد هذه املجموعات من طرف اللجنة  وفقا

الموضوعات الرئيسة لرؤية 2025
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إرساء منظومة قانونية متكاملة من أجل حوكمة رشيدة للمنظمة الكشفية

الحوكمة

تحقيــق  نحــو  الثانيــة  املرحلــة  فــي  اآلن  نحــن 
وهــي  الرباعيــة،  الخطــة  بعــد   2025 رؤيتنــا 
تمثــل  والتــي   ،“  2023  -  2020 ”الخطــة 
فــي  تطويــره  تــم  الــذي  العمــل  لتقييــم  لنــا  فرصــة 
وثيقــة  علــى  االطــاع  مزيــد  يمكنــك  املاضيــة)  األربــع  الســنوات 
استراتيجية2020-2023(واســتخدام هــذا العمــل كأســاس 
النطــاق نحــو إضافــة مزيــد الجهــود نحــو تطويــر أولويــة الحوكمــة 
ةالطريقــة التــي يتــم مــن خالهــا إدارة أعمــال املنظمــة مــن النواحــي 
اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة واملؤسســيةوتطوير القواعــد وتنفيــذ 

املؤس�ســي،  والبنــاء  اإلجــراءات 
خــال املؤتمــر الكشــفي  فمنــذ أن اجتمعنــا فــي أكتوبــر 2016 

،بذلــت هيــاكل الكشــافة التونســية جهــود حثيثــة فــي مراجعــة القــرارات التياقرهــا املؤتمرالوطنــي ومــا جــاء فيــه مــن  الوطنــي الـــ 22 
 
ً
 ومحليا

ً
 وجهويا

ً
 لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشــيدة  وطنيا

ً
 دوريا

ً
توصيات ، حيث وضعت القيادة العامة للكشــافة التونســية مخططا

وارســاء علــى ثاثــة مبــادئ أساســية هــي :

الشفافية :
حيث تتعلق الشفافية بالعمليات اإلفصاح اإلداري واملالي سوى من :

أ. الرقابة الكشفية الداخلية ممثلة في املجلس األعلى ولجنة املراقبة املالية حيث تمت املصادقة على التقارير األدبية واملاليةفي 
اجتماعات املجلس األعلى مرفقة باملاحظات والتي عقد املجلس االعلى 9مرات بالتواريخ واألماكن :

املكان  التاريخ ع
1 نابل    ماي 2017

2 قفصة    ديسمبر 2017

3 طبرقة    ماي 2018

4 مطماطة    نوفمبر 2018

5 سوسة    جوان 2019
توزر  أكتوبر 2019 6
نابل جويلية 2020 7
8  تونس بعد  أكتوبر 2020

9 تونس  نوفمبر 2020

كما أصدرت لجنة املراقبة املالية الراجعة بالنظر للمجلس 
استشــاري  طابــع  ذات  لجنــة  أنهــا  املاليةحيــث  تقاريرهــا  االعلــى 

: فــي  مهمتهــا  تنحصــر 
بعــه بالنســبة إلــى القيــادة العامــة وإلــى 

ّ
- مراقبــة اإلنفــاق وتت

الجهــات واألفــواج.
- إبداء الرأي في التقارير املالّية للقيادة العامة وللجهات.

األعلــى  املجلــس  علــى  املعروضــة  املالّيــة  التقاريــر  دراســة   -
بشــأنها. قانونــّي  رأي  وإبــداء 

- إقتــراح إصــدار نصــوص ترتيبّيــة متعلقــة بمهمــة املراقبــة 
املاليــة فــي الجهــات واالفــواج.

ــى لجنــة املراقبــة املالّيــة إبــداء الــرأي بخصــوص القائمــات املاليــة 
ّ
تتول

التــي تعّدهــا القيــادة العامــة وتلــك التــي يعّدهــا قــادة الجهــات بنــاء 
علــى مــا تســتخلصه مــن نتائــج بعــد مراجعتهــا لتلــك القائمــات، وفقــا 
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ع   التاريخ- املكان    املالحظات الورادة

تمــت مراجعــة القوائــم املاليــة املرفقــة للقيــادة العامــة واملتمثلــة فــي امليزانيــة مــن 01اكتوبــر 2017 
املالــي  التصــرف  بعدالة،عــن  تعبــر  أعــاه  إليهــا  املشــار  املاليــة  القوائــم  أن   ،  2020 مــارس   31 الــى 
، وذلــك  مــارس 2018  اكتوبــر 2017إلــى 31  الســليم للقيــادة العامــة للفتــرة الســارية مــن مــن 01 

طبقــا ملعاييــر املحاســبة وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح ذاتالعاقــة وفــق االتــي :
- تــم األخــذ بتوصيــات اللجنــة فــي جدولــة عــرض مجــاالت بيانــات املصاريــف واملداخيــل أمــام املجلــس 

األعلــى بمــا يبيــن لكافــة أعضــاءه كل البيانــات املاليةبمختلــف أوجــه صرفهــا.
- تم األخذ بتوصيات اللجنة في إبراز كتلة األجور والضمان االجتماعي وإفرادها بمجال خاص.

- تم األخذ بتوصيات اللجنة في استرجاع السلف.
- تــم األخــذ بتوصيــات اللجنــة فــي مزيــد تفصيــل بيانــات اســتغال مشــاريع الشــراكات ) قــادة املســتقبل - 

ســفراء الشــباب - التســامح (.
-حسن التصرف في موارد و مصاريف أنشطة األقسام، مع ضرورة توحيد صيغة التقارير املالية.

- كمــا تثمــن اللجنــة أعمــال النــدوة الوطنيــة ألمنــاء مــال الجهــات و الــدورة التدريبيــة ألمنــاء املــال ملــا فيهــا مــن 
أعمــال و توصيــات مــن شــانها أن تســاهم فــي تطويــر كفــاءة املنظومــة املاليــة للجمعيــة.

 13 - 12
ماي2018
 طبرقة  

1

راجعنــا القوائــم املاليــة املرفقــة للقيــادة العامــة واملتمثلــة فــي امليزانيــة مــن 01 أكتوبــر2018 الــى 31 
مــارس 2019 وكــذا قوائــم املداخيــل واملصاريــف للفتــرة املاليةاملنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وإننــا نــرى أن 
أدلــة املراجعــة التــي قمنــا بالحصــول عليهــا كافيــة ومناســبة وتعــد أساســا مناســبا إلبــداء رأينــا علــى القوائــم 

املاليــةو يســجل قــد : - تــم اســتكمال باقــي الفواتيــر الخاصــة بامللتقــى املغاربــي للجوالــة.
                                 - غياب التقرير املالي لندوة املفوضين بقابس

15-16جوان
2019

 سوسة    
2

راجعنــا القوائــم املاليــة املرفقــة للقيــادة العامــة واملتمثلــة فــي امليزانيــة مــن 10 افريــل2019 إلــى 10 
ســبتمبر 2019 وكــذا قوائــم املداخيــل واملصاريــف للفتــرة املاليــة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، تــرى أن 
 مناســبا إلبــداء الــرأي فــي القوائــم 

ً
أدلــة املراجعــة التــي قامــت بالحصــول عليهــا كافيــة ومناســبة وتعــد أساســا

املاليةوفــي رأي اللجنــة :
- أن القوائــم املاليــة املشــار إليهــا لهــا تعبــر بعدالــة، عــن التصــرف املالــي الســليم للقيــادة العامــة للفتــرة 
ســبتمبر 2019 ،وذلــك طبقــا ملعاييــر املحاســبة وفــي ضــوء  الــى 10  الســاريةمن 10 افريــل 2019 

القوانيــن واللوائــح ذات العاقــة. 
وتسجل :- عدم استكمال فواتير امللتقى القليمي للعصافير

          - تقييــم و تثميــن 60 %مــن العقــارات فــي الجهــات علــى ملــك الكشــافة التونســية كمــا تــم مراقبــة 
القوائــم املاليــة لحســابات شــركة PROMOSCOUT منــذ 2014 و الــى 2018 وكــذا كامــل تقاريــر 
املحاســبة وإننــا نــرى أن أدلــة املراجعــة التــي قمنــا بالحصــول عليهــا كافيــة ومناســبة وتعــد أساســا مناســبا 

إلبــداء رأينــا علــى القوائــم املاليــة.
وفي رأينا :

- أن مكتــب املحســابات الــذي تتعامــل معــه الشــركة مؤشــر و عضــو فــي هيئةالخبــراء املحاســبين بالبــاد 
التونسية.

مــن طــرف مراقــب  والكــراءات صحيحــة ومؤشــرة عليهــا  باألنشــطة  املتعلقــة  الفواتيــر  - أن جميــع 
الحســابات.

- أن شركة promoscout قد سجلت باملركز الوطني لسجل املؤسسات.

توزر 
 7-8 أكتوبر 

2019
3

- جلسة استثنائية للمجلس األعلى للكشافة التونسية للنظر في تحديد تاريخ
املؤتمر الوطني للكشافة التونسية على ضوء جائحة كورونا.

نابل
 11 جويلية 

2020
4

ملعاييــر املراجعــة املعمــول بهــا فــي الجمهوريــة التونســية.
وتتطلب هذه املعايير تخطيط وأداء املراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القائمات املالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

تتضمــن أعمــال املراجعــة التــي تقــوم بهــا لجنــة املراقبــة املالّيــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن االفصاحــات فــي 
القائمــات املالية،وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم الشــخ�سي للجنــة املراقبــة ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف 

الهــام واملؤثــر فــي القائمــات  وفــق لاتــي :
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ب. الرقابة الخارجية واملتمثلة في مراقب تق
الحسابات لبيانات املالية املرحلية واملجمعة 
لسنوات 2017 - 2018 - 2019 من طرف 
املحاسب املعين من املؤتمر  واملرسل لدائرة 
املحاسبات بصفة دورية ) 3 مرات ( والتي 
اعدت على األساس النقدي وتشمل هذه 

البيانات الوضعية
املاليــة للقيــادة العامــة والهيــاكل الجهويــة دون 
معامــات االفــواج والوجــدات التــى تعــد هيــاكل 
ومخصصــة  مســتقلة  ميزانيــة  ذات  صغــرى 
للعمــل امليدانــي والتــي تخضــع للرقابــة الجهويــة 
 
ً
 نزيهــا

ً
)البــراءة املاليــة( ، ويتــم عرضهــا عرضــا

أدلــة  وفــق  الجوهريــة  األخطــاء  مــن  خاليــة 
كافيــة ومناســبة باســتثناء معياراملحاســبة رقــم 45 الخــاص بالجمعيــات واألحــزاب السياســية والوحــدات ذات األهــداف غيــر الربحيــة 

والتــي بدأنــا فــي التحويــل الــى املحاســبة الثنائيــة مــن جانفــي 2020 ..

ت. املشاركة : هي املشاركة الفئات سابقة الذكر في قيادة املنظمة الخيرية وإدارة أعمالها – مع االحتفاظ بشخصية املنظمة 
ورسالتها – فتكون بذلك أكثر استجابة لحاجات الناس وتطلعاتهم وأكثر حساسية لتحفظاتهم و تفضياتهم وأكثر قدرة على 

التأثير فيهم.

ج. املحاسبة: هي النتيجة الطبيعية للشفافية واملشاركة بحيث يسمح القائمون على املنظمة  املنخرطين محاسبتهم ونقدهم 
وتصحيح مسارهم إن تطلب األمر مرحبين بتبادل النقاشات واملعايير والرؤى ودراسة األوضاع الحالية وطرق العمل األكثر 

فعالية.
إن مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة تزيــد مــن ثقــة املجتمــع باملنظمــة وتســاعدها فــي الحصــول علــى املزيــد مــن التبرعــات وفــي اجتــذاب عــدد 

أكبــر مــن املتطوعيــن الشــغوفين واملوهوبيــن، وبالتالــي تحقيــق أهدافهــا االجتماعيــة بشــكل أوســع.
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             تنمية القيادات

اســتهلت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات عملهــا مــا بعــد املؤتمــر  الوطنــي 22 بوضــع الخطــة الثاثيــة ، و قــد كان موجهنــا فــي ذلــك 
ــل أهــّم األهــداف 

ّ
الخطــة االســتراتيجية للكشــافة التونســية )2016 - (والخطــة الثاثيــة للقيــادة العامــة 2016 - 2019 و تتمث

التــي وضعناهــا لتنميــة القيــادات فــي املرحلــة القادمــة فــي التالــي :
- تكريس وحدة التدريب.

- تجويد التدريب و تطويره.
- دعم فرص التدريب وفق املهمة.

- إرساء إدارة تدريب فاعلة و متطورة
- تعزيز فرص االختصاص للمدربين.
- تفعيل أنظمة التأهيل و تطويرها.

وعلى هذا األساس تم برمجة عديد األنشطة التدريبية وتنفيذها 
، حسب ما يبينه التقرير التالي :

1. الهدف الخصوصي األول - تجويد التدريب 
- الدورية الوطنية للجنة الوطنية لتنمية القيادات : 

عقــدت اللجنــة الوطنيــة كل بدايــة موســم اجتمــاع الدوريــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات بمشــاركة جــل رؤســاء اللجــان الجهويــة لتنميــة 
القيــادات حيــث تمــت مناقشــة الخطــة الثاثيــة و البرنامــج الســنوي للجنــة كمــا تــم االســتماع الــى برامــج رؤســاء اللجــان و مشــاغلهم.

- املخترب التدريبي : أنشأت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات مختبرتدريبي يسهر على اعداد ورقات عمل ملواضيع تهم تنمية 
القيادات و التدريب تقع مناقشتها في لجان التفكير التي تضم خبراء من قادة التدريب ثم املصادقة عليها في اجتماع اللجنة 

الوطنية لتنمية القيادات و على هذا األساس اجتمع أعضاء املختبر التدريبي في عديد املناسبات للنظر في مواضيع تهم التدريب 
و التأهيل و السبل الكفيلة لتطويره ، هذا و حالت الظروف التي مرت بها الباد جراء الجائحة من مواصلة انعقاد اجتماعات 

املختبر التدريبي حضوريا واكتفينا بانعقاد  بعض الجلسات عن بعد.

2.الهدف الخصوصي الثاني - دعم فرص التدريب وفق املهمة
عما بالخطة الثاثية ودعما لفرص التدريب وفق املهمة نظمت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات الندوات واللقاءات التالية :

- الندوات :

سياسة وطنية لتنمية القيادات من أجل تدريب متنوع ومتوازن لكافة 
املهام الكشفية

مفوضا يمثلون 21 جهة نابل ديسمبر 2016 الندوة الوطنية للمفوضين 1

الحمامات 15قائد جهة مارس 2017 الندوة السنوية لقادة الجهات 2

89 قائد فوج من22 جهة الحمامات مارس 2017 الندوة الوطنية لقادة األفواج 3
القيروان 20مشاركا أفريل 2017 ندوة رؤساء اللجان الجهوية لتنمية القيادات 4

60 برج السدرية أكتوبر 2017 الندوة السنوية لقادة التدريب 5
40 نابل فيفري 2018 إجتماع رؤساء اللجان الجهوية لتنمية القيادات 6

59 مشاركا سوسة الندوة السنوية لقادة التدريب اكتوبر  2018 7

رئيس اللجنة الوطنية الحمامات نوفمبر 2018
املشاركة في املنتدى الدولي حول تنشيط التطوعي 

والتربية غير رسمية
8

45 يمثلون 20 جهة سوسة جانفي 2019
 الندوة السنوية الثالثة لقادة الجهات ورؤساء اللجان 

الجهوية لتنمية القيادات
9

80 مدربا املهدية أكتوبر 2019 الندوة السنوية لقادة التدريب 10

25
الحمامات

أكتوبر 201
الورشة الكشفية الوطنية للشباب في مجابهة االزمات 

والكوارث
11
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1 ديسمبر 2016 القاهرة الندوة الوطنية للمفوضين 1

33 برج السدرية مارس 2019 الندوة السنوية لقادة الجهات 2

27 برج السدرية مارس 2019 الندوة الوطنية لقادة األفواج 3

18 برج السدرية مارس 2019 ندوة رؤساء اللجان الجهوية لتنمية القيادات 4

17 برج السدرية أوت 2019 الندوة السنوية لقادة التدريب 5

14 برج السدرية أوت 2019 إجتماع رؤساء اللجان الجهوية لتنمية القيادات 6

املشاركون
السنة الكشفية

مجموع املتدربني  اناث   ذكور 
922 238 446 2017 1
256 85 171 2018 2
319 152 167 2019 3

- - 2020 4
494 207 287 2021 5 

املشاركون
السنة الكشفية

مجموع املتدربني  اناث   ذكور 
352 120 232 2017 1
180 73 107 2018 2
171 117 2019 3

2020 4
252 149 2021 5 

مجموع املتدربني  اناث  الدورات  ذكور 
1753 1071 682 تمهيدية 
955   605 350 شارة

2708 1676 1032 املجموع 

- دورات التدريب الوظيفي :

التأهيــل  أنظمــة  تفعيــل   : الثالــث  الهــدف   .3
الرســمي

قامــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات بتعديــل أنظمــة التأهيــل 
الكشــفي الخاصــة بقيــادات الوحــدات وذلــك مــن خــال مراجعــة 
عميقــة للمحتــوى التدريبــي وأنظمــة ألتأهيــل وقــد تمكنــت اللجنــة 
يف ظرف   قيا�ســي من اســتكمال أنظمة تأهيل قادة الوحدات وتم 
االنطــاق فــي تجربتهــا فــي مختلــف الهيــاكل التــي تعتنــي بالتدريــب. كمــا 
تــم اســتكمال املنظومــة االلكترونيــة للتدريــب والتــي ســتوفر قاعــدة 

عمــل أساســية لدراســة احتياجــات املنظمــة التدريبيــة.

-الدورات التدريبية لقادة الوحدات و مساعديهم )تمهيدية 
والشارة الخشبية( : نظمت اللجنة الوطنية الدورات التدريبية التمهيدية والشارة الخشبية حسب املعطيات املبينة في الجدول 

التالي:
تمهيدية

الشارة الخشبية

االحصاء العام للدورات التدريبية حسب الجنس :
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نســتنتج مــن الجــدول اســتقرار فــي عــدد القيــادات 
الجــدد و عــدد الــدورات املنظمــة خــال الســنوات 
فــي هــذا املوســم  اننــا ســجلنا  االربــع املاضيــة إال 

تراجــع
فــي عــدد املســتقطبين رغــم املحافظــة علــى عــدد 
تنظيــم الــدورات و هــذا راجــع للظــروف الصحيــة  

التــي تمــر بهــا البــاد جــراء فيــروس كورونــا

عدد املتدربنيعدد الجهات املستفيدةعدد الدورات
2016-20172820900
2017-20183022956
2018-20192921902
2019-202030211024
2020-20213021485

1474267املجموع 

4.  الهدف الخصوصي الخامس: إرساء إدارة فاعلة و متطورة

واصلــت ادارة التدريــب عملهــا فــي رقمنــة الســجات التدريبيــة و تطويــر منظومــة التســجيل عــن بعــد ملختلــف األنشــطة ألتدريبيــة هــذا 
باإلضافــة إلــى تصميــم منظومــة تقييــم لــدورات الشــارة الخشــبية و هــي بصــدد انجــاز منظومــة الكترونيــة لتقييــم و متابعــة املشــاركين 

فــي الــدورات املتقدمــة و تــم تطبيــق هــذه املنظومــة فــي 
 .2017 مــاي  فــي  التدريــب  لقــادة  التأهيليــة  الــدورة 
كمــا تــم اعــداد منظومــة متابعــة أنظمــة التأهيــل ، وهــو 
ن الجهــات أيضــا مــن متابعــة منظوريهــم مــن 

ّ
مــا ســيمك

القــادة املتربصيــن عبــر آليــة فعالــة و حديثــة.  

التاريخموضوع الدورةع
أفريل 2017املهارات الركحية للمدرب1
ماي 2017املهارات الركحية للمدرب2
جانفي 2018الكوتشينغ والتوجيه3
فيفري 2018بناء وإدارة فريق العمل4
مارس 2018املهارات الركحية للمدرب5
مارس 2018األلعاب والتمارين التدريبية6
جوان 2018 املهارات الركحية للمدرب7
جويلية 2018املهارات الركحية للمدرب8
فيفري 2019االحتياجات التدريبية 9

فيفري 2019ادارة االزمات 10
مارس 2019ادارة التنوع 11
مارس 2019االهداف التدريبية والتربوية 12
أفريل 2019املهارات الركحية للمدرب13
أفريل 2019الذاكرة الخارقة 14
جوان 9102 التقييم15
فيفري 2021األلعاب والتمارين التدريبية16
فيفري 2021أنماط املتدربين والذكاءات املتعددة 17
فيفري 2021االداء التدريبي18
جوان 2021األلعاب والتمارين التدريبية19
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عدد املتدربنيعدد الجهات املستفيدةعدد الدورات
2016-20172820900
2017-20183022956
2018-20192921902
2019-202030211024
2020-20213021485

1474267املجموع 

الشراكة
 مشاريع وبرامج شراكة جديدة لفائدة الطفولة والشباب

مشروع قادة املستقبل
هــو امتــداد  مشــروع قــادة مســتقبل العالــم 2 
ملشــروع قادة مســتقبل العالم 1 وقادة مســتقبل 
تونــس فــي الفتــرة املمتــدة بيــن 2011 - 2015 
. يهــدف املشــروع إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي علــى 
املستوى الفردي للشباب املشاركين في املشروع، 
ومــن أجــل املنظمتــن الكشــفيين املعنيتــن واملجتمــع التون�ســي 

والدنمارـكـي.
هدف FLOW : تدريب وتمكن الشباب في تونس والدنمارك 
مــن معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم الديمقراطيــة واالنخــراط فــي 
املجتمــع كمواطنــن فاعلــن، وتحقيــق مدخــول مالــي ولعــب دور 

قيــادي فــي املجتمــع.
اســتراتيجية FLoW تتمثــل فــي ثاثــة عناصــر تــؤدي إلــى األهــداف 

املباشــرة التاليــة :
- تنمية كفاءة ومهارات الشباب.

- حمــاة املناصــرة علــى حقــوق الشــباب تجــاه املســؤولين 
القــرار. وأصحــاب 

- تنمية قدرات املنظمات الشبابية.
تم تفعيل االستراتيجية ضمن املشاريع الفرعية 5التالية :

- املواطنة.
- القيادة واإلدارة.

- ريادة األعمال.
- عملية االستراتيجية التنظيمية.

- املتحدثون الشبان.
بعض األنشطة ضمن املشاريع الفرعية :

برنامج ريادة األعمال :
فــي عــام 2016 ، تــم إطــاق 8 مشــاريع صغيــرة 

جديــدة فــي 7 مناطــق مختلفــة فــي تونــس :
- ســليانة : إنشــاء حديقــة عامــة فــي الشــارع الرئي�ســي ملدينــة 

العروســة.
- قابس : توعية الســكان باملســؤولية املشــتركة لوجود مدينة 

نظيفــة .
 للترويــج لتاريــخ 

ً
نظمــت املجموعــة مهرجانــا  : صفاقــس   -

. املدينةوتقاليدهــا
الفكــرة الرئيســية هــي التعامــل مــع املشــاكل   : صفاقــس   -

البيئيــة املختلفــة فــي املدينــة مــن خــال االهتمــام بالشــارع 
الرئي�ســي والشــاطئ العــام، وذلــك مــن خــال جمــع 5000 
زجاجــة باســتيكية ودهــان ممــرات املشــاة وغــرس األشــجار 

ســال. وتركيــب 

- نابــل : خلــق مســاحة صديقــة للبيئــة فــي املدرســة وتوعيــة 

التاميــذ واملســؤولين بأهميــة البيئــة.
- تونــس : عمــل شــباب الكشــافة علــى تحديــد التحديــات 

التاليــة فــي مدينتهــم : التلــوث، النقــل املدر�ســي، ميــاه الشــرب 
بحمــات  وقامــوا  والعنــف.  األنشــطة  أماكــن  النظيفــة، 
القــرار  متخــذي  املواطنيــن  لتوعيــة  مختلفــة  وأنشــطة 
باملشــكات واقترحــوا بعــض الحلــول لحلهــا. كمــا طــورت 

املجموعــة مشــروًعا جديــًدا يركــز علــى توفيــر امليــاه.
- تونــس : نشــر قيــم املواطنــة والتطــوع ورفــع وعــي التاميــذ 

علــى  للحفــاظ  مختلفــة  مهــام  فــي  وإشــراكهم  باملــدارس 
مدارســهم. فــي  املختلفــة  األقســام 

- مدنــن : أصبــح الشــارع الرئي�ســي فــي جرجيــس مــن أفضــل 

شوارع املدينة بعد التغييرات التي قام بها الكشافة)تنظيف 
وزراعة األشجار وإضافة إشارات املرور(.

مشــاريع   10 إطــاق  تــم    2017 عــام  فــي 
: مختلفــة  مناطــق   9 فــي  جديــدة  صغيــرة 

- صفاقــس : مخيــم اإللكترونــي لتطويــر تطبيقــات الهاتــف 

أجــل  مــن  املدنيــة  والواجبــات  الحقــوق  حــول  املحمــول 
املواطنيــن. والشــباب وجميــع  باألطفــال  النهــوض 

- قابس : نشر الوعي حول استخدام األكياس الباستيكية 

وتثميــن بقايــا الخبــز مــن خــال جمعهــا واســتخدامها كعلــف 
للحيوانات.

األثــاث  وصنــع  املــواد  بعــض  تدويــر  إعــادة   : تــوزر   -

واملشــغوالت اليدويــة مــن أجــل حمايــة البيئــة وزيــادة الوعــي 
التدويــر. وإعــادة  بالبيئــة 

- نابــل : عملــت مجموعــة كشــافة محليــة مــع جمعيــة أخــرى 

لدمج األطفال املستضعفين في الكشافة.
- زغوان : تهيئة ملتقى جيد للكشافة لتنفيذ أنشطتهم.

- تونس : تعمل مع أطفال املناطق الريفية الكتشاف 

بيئة معيشيةمختلفة وتقليل الفجوة بين أطفال املدن 
واملناطق الريفية.

- القريوان : تحضير وجبات الطعام في شهر رمضان 

للمحتاجين. تمتوزيع أكثر من 5000 وجبة وتقديمها 
للناس.

- سيدي بوزيد : تدريب خاص لدعم القيادات الكشفية 

في املديرية.
- الكاف : تدريب خاص لدعم القيادات الكشفية في 

الجهة.
- قابس : تدريب القادة ملعرفة كيفية العمل مع األطفال 

ذوياالحتياجات الخاصة ودمجهم في الكشافة .
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ريادة االعمال:
 - تونس : 2 تدريب املدربين و 40 مشارك.

- نابل : ندوة النوع االجتماعي بمشاركة 75 مشارك.

شباب :
 118 التون�ســي بمشــاركة  : منتــدى الشــباب الكشــفي  نابــل   -

مشــارك.
- نابل : منتدى الوطني للمتحدثين الشبان بمشاركة 98 مشارك.

- تونس : يوم املواطنة 1 و 2 بإجمالي 2200 مشارك

األنشطة التنظيمية وأنشطة املشروع :
- تطاوين : تدريب على القيادة واإلدارة بمشاركة 80 مشارك.

- تونــس : وزارة الشــؤون الخارجيــة الدنماركيــة تــزور تونس بإجمالي 

10 مشاركين

مشروع قادة املستقبل 2018 :
قادة املســتقبل هو مشــروع شــراكة بين الكشــافة الدنماركية والتونســية منذ ســنة   2018، وهو مشــروع داعم للشــباب يعمل على 

الحــد مــن مخاطــر االســتقطاب والتطــرف فــي املناطــق املهمشــة فــي تونــس.
كمــا تهــدف برامــج قــادة املســتقبل لتثميــن الــدور الــذي تلعبــه األفــواج الكشــفية فــي اإلحاطــة بالشــباب مــن خــال مجموعــة النــدوات و 

الــدورات التدريبيــة علــى الحــوار و حمــات املناصــرة والحمــات التحسيســية.
يحتوي هذا املشروع على 4 مشاريع فرعية و هي كالتالي :

- فضاءات املجتمع املدين.

- الريادة املجتمعية.

- سفراء التغيري.

- الدبلوماسية العامة يف الدمنارك.
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املشاريع الصغرى :
- تونــس : تهــدف إلــى تعليــم التاميــذ الصغــار فــي املــدارس 

عــادات النظافــة الجيــدة مــن أجــل الحــد مــن التأثيــر الســيئ 
للفوســفات علــى نوعيــة الحيــاة فــي ذلــك املجتمــع.

- صفاقــس : تهــدف املبــادرة إلــى تطويــر تطبيــق يســتخدمه 

املواطنــون املحليــون إلبــاغ البلديــة بــأي مشــكلة تعتبــر غيــر 
مائمــة )بنيــة تحتيــة ســيئة للشــوارع ، مشــاكل بيئيــة ، إلــخ(.

- قفصــة : تهــدف املبــادرة إلــى الحفــاظ علــى محيــط مدرســة 
مبتكــرة  طــرق  اقتــراح  إلــى  باإلضافــة   ، وتعزيــزه  واحــدة 

لتصنيــع ســال مــن مــواد قابلــة إلعــادة التدويــر.
ــرة،  ــاريع صغي ــول 4 مش ــم قب ــارك، ت ــي الدنم ف

ــمل : وتش
- مخيــم فــي عطلــة نهايــة األســبوع ألشــقاء األطفــال املصابيــن 

بأمــراض عقليــة.
- الكشافة لألطفال املصابين بالتوحد.

- دورة اإلسعافات األولية.
فــي املجتمــع  - فعاليــات خارجيــة إلدمــاج األســر املهمشــة 

املحلــي.
حمالت املناصرة :

- حملــة مناصــرة وطنيــة ســميت »مخاطــر التكنولوجيــا 60 
« مشاركا.

.
ً
- حملة مناصرة محلية مع 65 مشاركا

بإجمالــي  الدنمــارك  فــي  املحليــة  الدبلوماســية  أنشــطة   -
ا.

ً
مشــارك  954

ريادة األعمال :
ا مــن بينهــم 

ً
- تونــس : تدريــب املدربيــن بإجمالــي 19 مشــارك

6 موظفيــن.
ا مــن بينهــم 

ً
مشــارك نــدوات توعيــة مــع 113  - تونــس : 2 

مــن املوظفيــن.  14
- نابــل وســيدي بوزيــد وتــوزر : 4 دورات تدريبيــة علــى إدارة 

ا مــن بينهــم 19 موظًفــا.
ً
املشــاريع بإجمالــي 75 مشــارك

االنشطة الشبابية :
- قابــس وسوســة وســليانة : منتــدى املتحدثيــن الشــبان 

موظًفــا.  15 بينهــم  مــن  ا 
ً
مشــارك  96 بإجمالــي  املحلــي 

- تونس : يوم املواطنة بمشاركة 3400 مشارك.
- تونــس : املنتــدى الوطنــي للمتحدثيــن الشــبان بمشــاركة 

موظًفــا. ا مــن بينهــم 11 
ً
مشــارك  78

فضاءات املجتمع املدني :
دورات تدريــب مرشــدي األفــواج                  2 : وسوســة  تونــس   -

موظًفــا.  20 و  ا 
ً
مشــارك  88 مــع   )VOD(

األنشطة التنظيمية وأنشطة املشروع :
- نابل : ندوة االنطاق بمشاركة 81 متطوع.

فــي  الجــدد  الدنماركييــن  التغييــر  ســفراء  لتقديــم  يــوم   -
ا.

ً
مشــارك  19 بمشــاركة  الدنمــارك 

- تونــس : ورش عمــل للشــباب التون�ســي و الدنمارـكـي مــع 

مــن املوظفيــن. ا منهــم 10 
ً
مشــارك  21

. 
ً
- تدريب املتطوعين مع 40 مشاركا

مشروع قادة املستقبل 2019 :
املشاريع الصغرى :

: تدريــب الكشــافة وغيــر الكشــافة علــى إعــادة  ســليانة   -

التدويــر.
- قابــس : دمــج الكشــافة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 

النشــاطات الكشــفية.
: تدريــب مجموعــة مــن الكشــافة علــى كيفيــة  قفصــة   -

صناعــة الحــرف اليدويــة التقليديــة ليطلقــوا مشــاريعهم 
بهــم. الخاصــة  الصغيــرة 

- قفصة : تحسين املدارس بقفصة.

- الكاف : تحسين املسرح املكشوف بالكاف.

- باجة : تدريب تاميذ املدارس على الحساب الذهني.

: تدريــب املصابيــن بمتازمــة داون علــى  بوزيــد  ســيدي   -

اليدويــة. األشــغال 
- نابل : دمج الشباب املصابين بالتوحد.

- مدنن : رفع مستوى الوعي حول التلوث.

- بن عروس : تقديم دورات تدريبية في إعادة التدوير.

- نابل : تقديم أنشطة ثقافية.
- صفاقس : نشر ثقافة الحوار.

- املنستري : الترويج للتراث الثقافي املحلي.
- توزر : رفع الوعي بقضايا البيئة.

- زغوان : إنشاء نوادي االختراع / الروبوتات.
- نابل : رفع الوعي بقضايا البيئة.

حمالت املناصرة :
- منوبة، تونس، بنزرت، سليانة، نابل، زغوان، صفاقس، 
بوزيــد،  ســيدي  تطاويــن،  قابــس،  املهديــة،  املنســتير، 
حمــات محليــة  القيــروان، سوســة، قفصــة ومدنيــن : 2 

مشــارك. للمناصــرة مــع 201 
بإجمالــي  الدنمــارك  فــي  املحليــة  الدبلوماســية  أنشــطة   -

ا.
ً
مشــارك  2872



20
21

-2
01

6 
ية

س
ون

الت
فة 

شا
لك

ر ا
ري

تق

22

ريادة األعمال :
دورات  - نابــل وجندوبــة وصفاقــس وســليانة وتونــس: 6 
ا مــن 

ً
تدريبيــة علــى إدارة املشــاريع مــع إجمالــي 152 مشــارك

بينهــم 38 مــن املوظفيــن.
ا منهــم 

ً
- نابــل : 2 نــدوات توعيــة شــارك فيهــا 169 مشــارك

موظًفــا.  22
- سوســة : تدريــب املدربيــن مــع 40 مشــاركا منهــم 11 مــن 

املوظفيــن.
االنشطة الشبابية :

منتديــات  - قابــس، نابــل، القيــروان، قفصــة، تونــس : 6 
مشــارك مــن  املتحدثيــن الشــبان املحليــة بإجمالــي 276 
بينهــم 45 مــن املوظفيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 17 

. ًمــا عا
- نابــل : منتــدى املتحدثيــن الشــبان الوطنــي بإجمالــي 89 
ا منهــم 17 موظًفــا كل الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

ً
مشــارك

و 17 عاًمــا.  15
مشــارك مــن بينهــم  - تونــس : مهرجــان الشــباب، 3500 

مــن املوظفيــن.  15
فضاءات املجتمع املدني :

 61 بإجمالــي  العائــات  كشــافة  منتــدى  املنســتير:   -
موظًفــا.  11 منهــم  ا 

ً
مشــارك

- سوســة : منتــدى قــادة األفــواج ومنتــدى مرشــدي األفــواج 
مــن املوظفيــن.  11 بينهــم  ا مــن 

ً
مشــارك  264 مــع 

األنشطة التنظيمية وأنشطة املشروع :
- بناء القدرات التطوعية مع 21 مشاركا.

مشروع قادة املستقبل 2020 - 2021 :
فــي شــهر أكتوبــر  نــدوة االنطــاق  قــادة املســتقبل  نظــم فريــق 
2020 بعــد شــهر مــن تســلمه قيــادة املشــروع بمشــاركة 35 
قائــد وقائــدة. نــدوة جمعــت املشــاريع الفرعيــة الثــاث وأعضــاء 

الهيئة التســييرية في شــكل جلســات حوارية لبحث ســبل انجاح 
املشــروع ومواصلــة األنشــطةبطريقة صحيــة خاصــة مــع تف�ســي 
الوطنــي  املســتوى  علــى  االنشــطة  وتوقــف  كورونــا  فيــروس 

والعالمــي.
تحديــد  فريــق،  بنــاء  العــاب  الحواريــة  الجلســات  تضمنــت 
األولويات والتحديات التي واجهها املشــروع في الفترة الســابقة.

لــم يكــن للريــادة املجتمعيــة أي أنشــطة بســبب جائحــة كوفيــد 
19 فــي ســنة 2020 . لكــن لحســن الحــظ، تغيــرت األمــور فــي 
عندمــا أطلــق الفريــق منشــور املبــادرات  ديســمبر 2020   
جهــات،   7 فكــرة مبــادرة مــن   22 املجتمعيــة، وتــم اختيــار 

وصلــت قيمــة التمويــات إلــى 50.100 ألــف دينــار.
التنميــة  أهــداف  ببعــض  مرتبطــة  املقدمــة  املبــادرات  كل 
املســتدامة مثــل التعليــم وامليــاه النظيفــة والطاقــة املتجــددة 

اإلنســان. وحقــوق  األرض  علــى  والحيــاة 
نظــم فريــق الريــادة املجتمعيــة فــي 08 ، 09 و 10 جانفــي 
» 2021 مارطونــا لألفــكار « بمدينــة الحمامــات ل 25 قائــد 
مجتمعيــة  ومبــادرات  أفــكار  مــن  عــدد  أكبــر  لتجميــع  وقائــدة 
مبنيــة علــى أهــداف التنميــة املســتدامة وتوزيعهــا علــى القــادة 
املحتاجيــن للدعــم حيــث تــم تجميــع 20 فكــرة بــادرة جاهــزة 

لاســتعمال.
وفــي نفــس التاريــخ و املــكان, انتظمــت دورة تدريبيــة فــي إدارة 
املشــاريع ألصحــاب املبــادرات التــي تمــت املوافقــة عليهــا فــي شــهر 

. ديســمبر 2020 
هــذه الــدورة شــملت تدريبــا فــي كتابــة املشــاريع، كيفيــة القيــام 
بحملةاتصاليــة و تســويقية للمبــادرة، التصويــر الفوتوغرافــي 

وكيفيــة الحصــول علــى التمويــات مــن مصــادر أخــرى.
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كشــافة  دليــل  و  األفــواج  قــادة  دليــل  علــى  العمــل  الفريــق 
العائــات ليكونــوا جاهزيــن بحلــول مــاي 2021 . كمــا أجــرى 
فريق فضاءات املجتمع املدني جلســتي تقييم عن بعد ل 38 

للمرشــدي األفــواج.
بــدأ فريــق فضــاءات املجتمــع املدنــي العــام الجديــد بإطــاق 
رســمي للكشــافة العائــات يــوم 10 جانفــي فــي مركــز التخييــم 
شــخص كشــافة  ببــرج الســدرية بمشــاركة أكثــر مــن 150 
وغيــر كشــافة. تــم تــداول مقاطــع الفيديــو ترويجيــة و صــور 
 Facebook خاصــة بهــذا النشــاط فــي جميــع أنحــاء تونــس عبــر

وكان لهــا تأثيــر كبيــر علــى الكشــافة وغيــر الكشــافة.
علــى اثــر هــذا النشــاط تلقينــا أكثــر مــن 50 طلًبــا علــى فيســبوك 
لانضمــام إلــى أنشــطتنا، ودعــت بعــض العائــات عمــا إذا كان 
بإمــكان أطفالهــم االنضمــام إلــى الكشــافة التونســية، وانضــم 

العديــد بالفعــل إلــى أفــواج فــي مــد نهــم .
صفحة الفيسبوك

www.facebook.com/FutureLeadersDKTN
تجــدون فــي الصفحــة كل الصــور والتفاعــات والفيديوهــات 

الترويجيــة  يــوم املــرح العائلــي.
وأطلــق املشــروع 3 تحديــات كشــافة العائــات لشــهر رمضــان 
عنــوان  تحــت  الدنماركيــة  الكشــافة  بمشــاركة   2021

»التبــادل الثقافــي « بيــن  تونــس و الدنمــارك.
موضــوع  حســب  فيديــو  بتســجيل  املشــاركون  فيــه  يقــوم 
التحــدي املعلــن عنــه فــي الصفحــة الرســمية للمشــروع ويكــون 
 like/comment الفــوز الفيديــو الحاصــل علــى أكبــر عــدد مــن

/partage
يحصــل الفائــزون باملراتــب الثاثــة األولــى علــى هدايــا ماليــة 
و  املبــذول  املجهــود  علــى  تشــجيعا  الثقافــي  التبــادل  وشــارة 

فــي النشــاط الكشــفي عــن بعــد. تشــريكا للعائــات 
بســبب مخاطــر Covid 19 ومنــع التجمعــات الكبيــرة وأيًضــا 

لتشــريكاملناطق الداخليــة فــي مشــروع قــادة املســتقبل.
تهــدف نــدوة قــادة األفــواج إلــى توحيــد جميــع الهيــاكل الكشــفية 
فــي هيــكل متجانــس موحــد مــن أجــل منظمــة كشــفية أقــوى 
قــادة املســتقبل و مختلــف مشــاريعه  و للتعريــف بمشــروع 

الفرعيــة.
ســيتم تجميــع التوصيــات والطالبــات مــن جميــع قــادة األفــواج 

وتقديمهــا للقيــادة العامــة للنظــر فيهــا وتقديــم حلــول جــادة.
االقليميــة  النــدوات  خريطــة  التاليــة  الصفحــة  فــي  تجــدون 

.  2021 فيفــري   28-  27- بتاريــخ26 
 ،  2020 عــام  بدايــة  فــي  نشــاطات  التغييــر  لســفراء  كان 
منتدييــن جهوييــن للمتحدثيــن الشــبان أحدهمــا فــي الشــمال 
كا  فــي   88 املشــاركين  عــدد  وبلــغ  الجنــوب.  فــي  واآلخــر 

لنشــاطين. ا
فــي أجــزاء  هــذه املنتديــات لهــا طابــع تربــوي و تدريبــي تعقــد 
مختلفــة مــن تونــس حيــث يتــم تدريــب الشــباب علــى عــدد مــن 

املهــارات مثــل املناصــرة والحــوار وحــل النزاعــات.
، قــام فريــق املشــروع بتخطيــط  بحلــول نهايــة عــام 2020 

وتنظيم العديدمن الدورات التدريبية عن بعد حول قصص 
النجــاح، وحمــات املناصــرة، وتقنيــات االتصــال والحــوار ، 
ومهــارات التنميــة الشــخصية ... شــارك مــا ال يقــل عــن 150 
ســفراء  املشــروعالفرعي  الجلســات.  هــذه  فــي  قائــدة  و  قائــد 

التغييــر بصــدد إنجــاز دليــل املتحــدث الشــاب الــذي مــن
مهامــه تقديــم املعلومــات والتوصيــات للقيــام بحمــات مناصــرة 
اوحمــات توعويــة ناجحــة و تمكيــن الشــباب مــن مجموعــة 

مهــارات مــن شــأنها تغييــر الواقــع مجتمعاتهــم املحليــة.
كمــا قــام الفريــق بتنظيــم املنتــدى الوطنــي للمتحدثيــن الشــبان 
متطــوع   73 بحضــور  باملنســتير  الخامســة  نســخته  فــي 

ســنة.  17 و   15 بيــن  أعمارهــم 
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              مشروع بصمة 

الكشفية
مــن خــال هــذا املشــروع، تنــوي منظمــة الكشــافة 
التونســية لعــب دور أكبــر فــي الترويــج للخطــاب 
اإليجابــي فــي األماكــن العامــة، بمــا فــي ذلــك اإلعــام 
واملــدارس واملعاهــد وكل األماكــن العامــة، مــن خــال تعزيــز 
الثقــة بالنفــس واالعتمــاد علــى الــذات بــن الشــباب وتوســيع 

نطــاق األنشــطة الكشــفية مــن خــال تقديــم أنشــطة بديلــة.
مجاالت العمل :

1. الكشفية من أجل السام.
2. بناء قدرة الشباب على الصمود.

3. نشر الحركة الكشفية.

الكشفية من أجل السالم
الركن األول للمشروع يهدف بالتحديد إلى األهداف التالية :

- إشراك الشباب في الحياة العامة،
- مواجهة الروايات املتطرفة العنيفة،

- معالجة الدوافع االجتماعية واالقتصادية للتطرف،
التماســك  واســتعادة  املجتمــع  فــي  أقــوى  شــعور  بنــاء   -

، عــي االجتما
قــام املشــروع بتنظيــم 3 دورات تدريــب املدربيــن لفائــدة 96 
قائــد و قائــدة فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب و التطــرف العنيــف 

و قــد شــملت محــاور التدريــب هــذه املواضيــع :

- التماسك االجتماعي، وأدوات املساءلة االجتماعية
- التخطيط االستراتيجي للمجتمع، تطوير املناهج 

التعليمية
- إدارة الصراع واألزمات، وبناء السام وإنفاذ السام

علــى اثــر هــذه الــدورات قــام املشــاركون فــي جهاتهــم بتنظيــم 48 
ورشــةعمل جهويــة شــارك فيهــا 1339 شــخص مــن بينهــم : 

طلبــة- أســاتذة –مجتمــع مدنــي- أئمــة مســاجد – مســؤولين 
فــي الدولــة – والة – مديريــن جهوييــن )كان هدفهــا تعريــف 
حــول  والنقــاش  االجتماعــي  التماســك  بمفهــوم  املشــاركين 

. التونســية   باملناطــق  والجــذب  الدفــع  عوامــل 
علــى اثــر هــذه الــدورات قــام املشــاركون فــي جهاتهــم بتنظيــم 21 
ورشــة عمــل وطنيــة شــارك فيهــا 1581 شــخص مــن بينهــم : 
قــادة وكشــافين  ومجتمــع مدنــي وســلط محليــة و جهويــة و أئمــة 

مســاجد.



25

20
21

-2
01

6 
ية

س
ون

الت
فة 

شا
لك

ر ا
ري

الهدف من الورشات الوطنية :تق
- صياغــة برنامــج عمــل جهــوي حــول مكافحــة التطــرف العنيــف 
يعاضــد مجهــودات الدولــة واملؤسســات فــي تجذيــر قيــم املواطنــة 
التونســية  الكشــافة  دور  مــن  ويعلــي  االجتماعــي  والتماســك 

وريادتهــا فــي الشراكةوالتشــبيك وتنميــة املجتمــع.
- تكويــن لجنــة قيــادة جهويــة متعــددة األطــراف تحــت إشــراف 
قائــد الجهــة للتنســيق واملتابعــة حــول خطــة العمــل الجهويــة.

والرياضيــة  التثقيفيــة  األنشــطة  مــن  جملــة  برمجــة   -
والتحسيســية فــي كافــة املعتمديــات مــع التركيــز علــى املناطــق 
التــي  الســكانية والفضــاءات  الكثافــة  ذات  الريفيــة واإلحيــاء 
أفــواج او  ال يوجــد فيهــا نشــاط كشــفي قصــد بعــث او حيــاء 

جديــدة. كشــفية  وحــدات 
- التركيــز علــى العنصــر النســائي مــن حيــث األفــراد و القيــادات 
تدعــم  و  احتياجاتهــن  تراعــي  برمجــة خصوصيــة  خــال  مــن 

وحــدات حســب النــوع االجتماعــي. إنشــاء 
اإلعاميــة  املؤسســات  كافــة  مــع  اتصاليــة  خطــة  تنســيق   -
فــي مؤسســات  الــواب املوجــودة  فــي الجهــة و راديــو  املوجــودة 
الشــباب قصــد ضمــان اإلعــام و التغطيــة املســتمرة لخطــة 

األفــواج. و  الجهــة  أنشــطة  ومــن خالهــا  الجهويــة  العمــل 
تمــت تغطيــة الورشــات الجهويــة مــن قبــل 12 وســيلة إعاميــة 
وســيلة   26 قبــل  مــن  الوطنيــة  والورشــات  جهويــة ووطنيــة، 

وطنيــة. جهويــةو  إعاميــة 
والرياضيــة  التثقيفيــة  األنشــطة  مــن  جملــة  برمجــة   -

. املعتمديــات  كافــة  فــي  والتحسيســية 
- تنظيم 13 ماراطون بمشاركة 2777 مشارك.

- تنظيم 18 نشاط ثقافي و توعوي بمشاركة 3600 .
وســيلة إعاميــة جهويــة   10 تمــت تغطيــة األنشــطة مــن قبــل 

ووطنيــة.

تصميم لعبة تربوية تعليمية :
تدريبيــة  تربويــة،  تعليميــة  وســيلة  هــي   »4D Scout« لعبــة 
عــن  عبــارة  وهــي  الجنســين.  مــن  للشــباب  موجهــة  وتفاعليــة 
التطــرف  ظاهــرة  مــن  الوقايــة  مجــال  فــي  اســتباقية  مقاربــة 

. لعنيــف ا

تــدور اللعبــة تحــت األرض وهــو اإلطــار الرمــزي الــذي يحــاول 
املشــارك مــن خالــه اكتســاب جملــة مــن املعــارف واملهــارات 
التــي تمكنــه مــن مواجهــة األفــكار املتطرفــة، حيــث يمــر املشــارك 
بعــدة مراحــل منهــا مــا هــو أســئلة عامــة حــول املحــور، ومنهــا مــا 
هــو جملــة مــن املعــارف واملهــارات التــي تســاعده فــي اختيــار أحــد 
الطــرق التــي ســتمكنه مــن كســب مفتــاح الحيــاة الــذي ســيخرج 

بــه مــن تحــت األرض الــى فوقهــا أي الــى املجتمــع.
اللعبــة موجهــة للشــباب مــن الجنســين بدايــة مــن ســن 15 ســنة 
وهــي محــاكاة  فمــا فــوق نظــرا لدســامة املحتــوى واملعلومــات، 
مغايرة ذات نفس مشوق إلكساب الشباب جملة من املعارف 

واملهــارات ملكافحــة  التطــرف العنيــف فــي شــكل ذو بعديــن :
البعــد األول : بعــد مشــترك بيــن جميــع الاعبيــن يحتــوي علــى 

عديــد الخانــات.
اختيــارات   4 علــى  يحتــوي  اختيــاري،  بعــد  الثانــي:  البعــد 
اســتنادا للمقاربــة الكشــفية ملقاومــة التطــرف العنيــف عبــر 
املســارات التاليــة )الديمقراطيــة  – التنميــة – الحــوار – 

التنــوع(
املشــاركون : يشــارك فــي اللعبــة علــى األقــل 8 العبيــن علــى 
تتكــون  )كل مجموعــة  4مجموعــات  علــى  األقــل مقســمين 
تنقــل  يجيــز  ميســر  األقل(،يرافقــه  علــى  مشــاركين   2 مــن 
املجموعــات مــن خانــة الــى أخــرى ويختبرمعلومــات املشــاركين 

فــي بعــض املواقــف ويفســر بعــض املفاهيــم الصعبــة.
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نشر الحركة الكشفية :
وحــدة  فــوج جديــد و 221  - ســاهم املشــروع فــي خلــق 48 

جديــدة. كشــفية 
دورات ارشــادية مــع االفــواج الجديــدة لتقديــم  - تنظيــم 5 
مــن  قائــد و قائــدة منهــم 70  الدعــم الفنــي  بمشــاركة 131 

جديــدة. افــواج 
الجهويــة حســب  والتمهيديــة  االبتدائيــة  الــدورات  دعــم   -

: التفاصيالتاليــة 

2088 مشارك في الدراسة االبتدائية
2150 مشارك في دراسة الشارة الخشبية

الحكم المحلي :
- تطويــر كتيــب حــول الديمقراطيــة والشــفافية واالختيــار 

الحــر.
- تنظيــم جلســات توعيــة حــول النظــام األسا�ســي والداخلــي 
الجهــات  مؤتمــرات  خــال   2766 بمشــاركة  للمنظمــة 
ودورات  وامللتقيــات  الوطنيــة  والدوريــات  واالفــواج 

االختصــاص.
- انتــاج فيديــو ترويجــي حــول مســار املؤتمــر الوطنــي للكشــافة 

التونســية ومخرجاتــه.
دراســة  و  املاليــة  فــي  تدريبيــة متخصصــة  تنظيــم دورة   -
تمتلــك  التــي  االفــواج  مختلــف  مــع  والشــراكة  املشــاريع 
قائــد  مشــاريع منتجــة فــي أفواجهــا و جهاتهــا مشــاركة 79 

وقائــدة.
- جرد لكافة املشاريع الكشفية املنتجة.

للمشــاريع  املالــي  باملســك  خاصــة  برمجيــة  تصميــم   -
. وتســييرها

- إنتــاج وســائل معينــة فــي كيفيــة إتخــاذ القــرارات التشــاركية 
علــى املســتوى املحلــي ومســاهمة منخرطينــا فــي الحوكمــة 

املحليــة.
- وضــع إســتراتيجية وطنيــة إتصاليــة وتواصليــة وتعميمهــا 

علــى كافــة الهيــاكل.
- مراجعــة الهويــة البصريــة للمنظمــة وإعتمادهــا مــن كافــة 

الهيــاكل.
- تنظيم 24 دورة تدريبية موجهة لكافة الهياكل.

- زيــادة عــدد املخيمــات الكشــفية وتحســين إدارة املراكــز 
الكشــفية.

- بعث مركز تدريب وتخييم نموذجي.
- وحدتي تخييم متنقلة بطاقة إستيعاب 200 مشارك.

- تركيز 20 ورشة ونشاطا متجّددا ببرج السدرية.

-انتاج الدليل التدريبي حول مكافحة التطرف 
العنيف.

- امضاء اتفاقية اطارية للتعاون و الشراكة في 
مجال التوقي من التطرف العنيف ونشر ثقافة 
السلم مع اللجنة الوطنية لمكافحة االرهاب.

- تصميم شارة مقاومة التطرف العنيف.
بناء قدرة الشباب على الصمود :

- تعزيــز مســاهمة الشــباب فــي التخطيــط وصنــع القــرار عــن 
مجلــس جهــوي ممتــاز بمشــاركة 912  طريــق تمويــل 24 

انثــى. مشــارك بيــن  716 ذكــر و 224 
- تعزيــز مســاهمة الشــباب فــي التخطيــط وصنــع القــرار عــن 
طريــق تمويــل الدوريــات الوطنيــة للفتيــات بمشــاركة 520 

فتــاة.
- تصميم تطبيقة للقيام باالستبيانات وسبر اآلراء.

الشــباب  آراء  اســتقصائية الستكشــاف  بدراســة  القيــام   -
شــاب.  969 بمشــاركة  الجمعيــة  أنشــطة  وتقييــم 

فــي البرامــج الكشــفية  - لزيــادة مشــاركة الفتيــات والنســاء 
أطلــق فريــق إدارة املشــروع.

- عدة أنشطة ترتكز على موضوع السام في جميع الجهات.
- تنظيــم 16 نشــاط فــي 16 جهــة خــاص بالفتيــات بمشــاركة 

فتــاة.  2591
مخيمــات كبــرى خاصــة بالفتيــات بمشــاركة 286  - دعــم 5 

فتــاة.
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5. 10 تظاهرات توعية للمناطق ذات األولوية »املحرومة«
6. دليــل موجــه لألطفــال والشــباب للوقايــة والحمايــة مــن 

األوبئــة.
7. ابتــكار لعبــة تربويــة لألطفــال لتثميــن الســلوكيات الحســنة 

للحد من انتشــار فيروس كورونا املســتجد »كوفيد - 19«.
8.احــداث شــارة ألفضــل الســلوكيات الحســنة للحــد مــن 

انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد - 19«.
9.انشاء تطبيق ملتابعة أنشطة وبرامج املشروع.
10. تدريب 60 سفير داخل املؤسسات التربوية.

11. 96 تظاهــرة توعويــة وتحسيســية باملؤسســات التربويــة 
)4 تظاهــرات بــكل جهــة(.

12. 72 ورشــة لاحتفــال باليــوم العالمــي لغســل اليديــن : 
روضــة ومدرســة ابتدائيــة ومعهــد او مدرســة اعداديــة.

13. مشاركة 48 جمعية وطنية وجهوية في أنشطة.
14. دعم 24 شخصية مؤثرة وطنية وجهوية.

.U-reporter 40 15. تدريب

مشروع وعي
يهــدف املشــروع إلــى مزيــد توعيــة وتحســيس املواطنيــن وخاصــة منهــم األطفــال والشــباب، بأهميــة 
التأهــب واالســتعداد والوقايــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد - 19« مــن 
خــال اكتســاب ســلوكيات وقواعــد الصحــة والســامة والنظافــة الصحيحــة والســليمة فــي املجتمــع 

التربويــة. واملؤسســات 

شركاء املشروع :
1. منظمة اليونيسف العاملية - مكتب تونس.

2. املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.
3. وزارة الصحة العمومية.

4.بتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.

أهداف املشروع :
األطفــال  منهــم  خاصــة  مواطــن   500.000 توعيــة   .1
وتحسيســهم  الجمهوريــة،  الواليــات  بجميــع  والشــباب، 
بأهميــة اتبــاع قواعــد النظافــة والصحــة، واحتــرام إجــراءات 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  الصحــي  البروتوكــول 

.»19  - »كوفيــد  املســتجد 
بأهميــة  اكتســاب  بأهميــة  تلميــذ   200.000 توعيــة   .2
اكتســاب الســلوكيات الحســنة للنظافــة والصحــة واحتــرام 
التربويــة. البروتوكــول الصحــي داخــل املؤسســات  إجــراءات 
3. التشــبيك مــع 48 جمعيــة و24 شــخصية مؤثــرة وطنيــا 

وجهويــا لدعــم برامــج املشــروع.
فــي الحــد مــن  4. تدريــب 3000 طفــل مؤثــر، للمســاهمة 
عبــر   »19  - »كوفيــد  املســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار 

.U-report منصــة 

برامج وأنشطة املشروع :
1. تدريب 20 متطوع وطني.
2. تدريب 24 منسق جهوي.

3. تدريب 260 متطوع جهوي.
4. قافلة وعي : 24 جهة - 48 تظاهرة. 
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.U-Reporter 16. 24 حملة توعوية وتحسيسية عبر منصة
ألفضــل  وفيديــو  صــورة  ألفضــل  وطنيــة  مســابقة   .17

ملمارســات. ا
الدورة التدريبية للمنسقني الجهويني :  

- التاريخ : أيام 02 و03 و04 أكتوبر 2020.
- المكان : نزل مارينا الحمامات.

- الهــدف : تدريــب املتطوعيــن )املنســقين الجهوييــن( لتنفيــذ 
احتــرام  بأهميــة  املواطنيــن  وتوعيــة  بجهتــه،  املشــروع  برامــج 
قواعــد الصحــة والنظافــة للحــد مــن انتشــار فيــروس »كوفيــد 

.»19 -
شــارك فــي هــذه الــدورة 18 قائــد وقائــدة مثلــوا 18 جهــة، حيــث 

تــم تدريبهــم  علــى 3 محــاور أساســية وهــي :
- التأهــب واالســتعداد والوقايــة مــن فيــروس »كوفيــد - 19« مــن 
تقديــم الدكتــورة ليلــى بوعبيــد مديــرة املرصــد الوطنــي لألمــراض 

الجديــدة واملســتجدة.
- تقنيــات االتصــال والتواصــل بالجماهيــر مــن تقديــم الســيدة 

آمــال الشــيخ روحــوا مــن مكتــب اليونيســف تونــس.
- التعريــف باملشــروع ودور ومهــام املنســق الجهــوي مــن تقديــم 

القائــدة مكــرم بالربيــع مديــر املشــروع.
بالنســبة للجهــات التــي تعــذر عليهــا املشــاركة فــي هــذه الــدورة تــم 
التنســيق مــع املنســقين الجهوييــن فــي جلســة قطاعيــة لتدريبهــم 

افتراضيــا، ليتمكنــوا فــي القيــام بدورهــم فــي الجهــات.
واكــب فعاليــات هــذه الــدورة كل مــن القائــد ريــاض الككلــي 
والهيئــة  العامــة  القيــادة  أعضــاء  الســعيدي  رامــي  والقائــد 

للمشــروع. التســييرية 

الدورة التدريبية للفريق الوطني : 
- التاريخ : أيام 02 و03 و04 أكتوبر 2020.

- المكان : نزل مارينا الحمامات.
: تدريــب املتطوعيــن لتقديــم ورشــات تفاعليــة  الهــدف   -
جماهريــة، وتوعيــة املواطنيــن بأهميــة احتــرام قواعــد الصحــة 

والنظافــة للحــد مــن انتشــار فيــروس »كوفيــد - 19«.
شــارك فــي هــذه الــدورة 20 قائــد وقائــدة، حيــث تــم تدريبهــم علــى 

3 محــاور أساســية وهــي :
- التأهــب واالســتعداد والوقايــة مــن فيــروس »كوفيــد - 19« 
مــن تقديــم الدكتــورة ليلــى بوعبيــد مديــرة املرصــد الوطنــي 

لألمــراض الجديــدة واملســتجدة.
تقديــم  مــن  بالجماهيــر  والتواصــل  االتصــال  تقنيــات   -
تونــس. اليونيســف  مكتــب  مــن  التوهامــي  أمانــي  الســيدة 
- التعريــف باملشــروع أهدافــه وبرامجــه ودور ومهــام الفريــق 

الوطنــي مــن تقديــم القائــد مكــرم بالربيــع مديــر املشــروع.
واكــب فعاليــات هــذه الــدورة كل مــن القائــد ريــاض الككلــي 
والقائــد رامــي الســعيدي أعضــاء القيــادة العامــة والهيئــة 

التســييرية للمشــروع.

اليوم العاملي لغسل اليدين : 
- الهــدف : يهــدف هــذا البرنامــج لتوعية األطفال باملؤسســات 

 الدورات التدريبية الجهوية : 
- الهــدف : تدريــب 260 مــن القيــادات لتكويــن فريــق جهــوي 
انتشــار  مــن  للحــد  الســليمة  الصحيــة  القواعــد  علــى  وذلــك 
فيــروس كورونــا املســتجد، وتقنيــات االتصــال والتواصــل مــع 

الجماهيــر والتعريــف بمشــروع وعــي أهدافــه وبرامجــه.
- التاريــخ : وذلــك خــال الفتــرة مــن 13 أكتوبــر إلــى غايــة 6 

 .2020 ديســمبر 
تــم تنفيــذ هــذا البرنامــج فــي 19 جهــة حيــث تجــاوز عــدد ســاعات 

العمــل حوالــي 76 ســاعة عمــل وذلــك حســب الجــدول التالــي:
عدد 

الدورات

عدد ساعات م. املتدخلينعدد املستفيدين

العمل

192773876

مشاركة الشباب االناثمشاركة الشباب ذكور
20472

 : U-Reporter الدورات التدريبية الوطنية للسفراء و
- الهــدف : تدريــب 60 مــن الفتيــة علــى القواعــد الصحيــة 
الســليمة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد، وتقنيــات 
االتصــال والتواصــل مــع الجماهيــر والتعريــف بمشــروع وعــي 

أهدافــه وبرامجــه بهــدف تنفيــذ برامــج فــي الوســط التلمــذي.
- الهــدف : تدريــب 40 مــن الفتيــة علــى القواعــد الصحيــة 
الســليمة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد، وتقنيــات 
االتصــال والتواصــل مــع الجماهيــر والتعريــف بمشــروع وعــي 
أهدافــه وبرامجــه بهــدف تفعيــل منصــة U-Reporter كأليــة 

إعداديــة(،  ومدرســة  ابتدائيــة  ومدرســة  )روضــة  التربويــة 
بأهمية غســل اليدين كحركة صحية ســليمة للحد من انتشــار 
الفيروســات واساســا »كوفيــد - 19« وذلــك فــي إطــار االحتفــال 

باليــوم العالمــي لغســل اليديــن.
- التاريــخ : وذلــك خــال الفتــرة مــن 13 أكتوبــر إلــى غايــة 27 

 .2020 أكتوبــر 
تــم تنفيــذ هــذا البرنامــج فــي 24 جهــة حيــث تجــاوز عــدد ســاعات 
العمــل حوالــي 1848 ســاعة عمــل وذلــك حســب الجــدول التالــي 
ولتنفيذ هذا البرنامج تم إعداد محطة تربوية تتضمن أنشطة 

تربوية كسند تربوي توجيهي لتنفيذه خال هذه التظاهرة. 
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ملشــاركة الشــباب والتعريــف بقضايــا مجتمعهــم - جائحــة »كوفيــد - 19«.تق
علــى إثــر اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة مــن إجــراءات خاصــة ملنــع التظاهــرات والتجمعــات، تــم القيــام بهــذه الــدورات 

التدريبيــة افتراضيــا فــي انتظــار تنفيذهــا حضوريــا.
- التاريخ : وذلك خال الفترة من 04 نوفمبر إلى غاية 7 نوفمبر 2020. 

شارك في هذه الدورات 22 جهة، وذلك حسب الجدول التالي :

مشاركة الشباب االناثمشاركة الشباب ذكورعدد املستفيدينعدد الجهات املشاركة

22865630

  
الحملة التوعوية الوطنية 60 ثانية : 

علــى إثــر ســرعة انتشــار الفيــروس، وبالتشــاور مــع الشــركاء تــم اقتــراح القيــام بحمــات مجتمعيــة، وذلــك مــن خــال برنامــج حملــة 
وطنيــة تحــت شــعار »60 ثانيــة بــش تسمعنـــي مــوش برشــا علــى حياتــك«، حيــث تــم تحويــل امليزانيــة للهــدف الثانــي للمشــروع لهــذه 

الحملــة.
- الهــدف : تهــدف هــذه الحملــة إلــى التخاطــب مــع املواطنيــن املتواجديــن بالفضــاءات التجاريــة، محطــات النقــل، واالحيــاء، وذلــك 

لتذكيرهــم بالقواعــد الصحيــة الســليمة للحمايــة أنفســهم وعائاتهــم مــن خطــر انتشــار الفيــروس، فــي 60 ثانيــة.
- التاريخ : وذلك خال الفترة من 19 نوفمبر إلى غاية 15 ديسمبر 2020. 

تم تنفيذ هذا البرنامج في 24 جهة حيث بلغ عدد املستفيدين 71820 مواطن عمل وذلك حسب الجدول التالي :

عدد املتطوعنيعدد املستفيدينمناطق أخرىاالحياء الشعبيةمحطات النقلالفضاءات التجاريةعدد التدخالت
25261606170718201062
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الوطنيــة للتلقيــح املكثــف بكامــل تــراب الجمهوريــة، وانخرطــت 
الكشــافة التونســية ضــم هــذه الحملــة والتــي انتظمــت علــى 
قائــدة   5000 مــن  أكثــر  مشــاركة  شــهدت  أيــام  ســتة  مــدى 
مــرك تلقيــح بكامــل تــراب الجمهوريــة،   450 وقائــدا فــي حوالــي 
وقــد تحلــت القيــادات الكشــفية بالصبــر وشــاركت فــي مختلــف 
األيــام  وتولــت مهــام تنظيــم الصفــوف واالســتقبال والتســجيل 

والتلقيــح واملتابعــة.

مشروع تلقيح
يهــدف املشــروع إلــى مزيــد توعيــة وتحســيس املواطنيــن بضــرورة التســجيل بمنظومــة التلقيــح وذلــك 
مــن خــال أنشــطة ميدانيــة يتــم تنفيذهــا فــي مختلــف معتمذيــات الجهوريــة والحديــث مــع املواطنيــن 

وتشــجيعهم لانخــراط فــي منظومــة التلقيــح.

ضمــن خطــة منظمــة الكشــافة التونســية لدعــم مجهــودات 
الدولــة فــي مجــال مكافحــة فيــروس كورونــا وبدعــم مــن مكتــب 
انطلقــت  اليونيســيف بتونــس وبالشــراكة مــع وزارة الصحــة، 
املنظمــة الكشــفية فــي عملهــا امليدانــي لضمــان تســجيل أكبــر 
عــدد مــن املواطنيــن فــي منظومــة التلقيــح ولهــذا تــم تنظيــم دورة 
 1000 دورة جهويــة تــم خالهــا تكويــن أكثــر مــن  وطنيــة و27 

متطــوع.

وقــد تــم إعتمــاد خطــة عمــل بالتعــاون واستشــارة وزارة الصحــة 
ومكتــب اليونيســيف كمــا تــم االلتــزام بنفــس الخطــة اإلعاميــة 
املعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة لضمــان التكامــل فــي العمــل، 
علــى  بالتركيــز  امليدانيــة  األنشــطة  خــال  املتطوعــون  وقــام 

النقــاط التاليــة :
- التمكن من منظومة وطريقة التسجيل في التلقيح.

التلقيــح  مجــال  فــي  الصحــة  وزارة  اســتراتيجية  شــرح   -
األولويــات. وخاصــة 

- تصحيــح املفاهيــم الخاطئــة لــدى املواطنيــن فيمــا يتعلــق 
بالتلقيــح.

- شرح طريقة التسجيل والدعوة والتلقيح.
- شرح مفهوم األعراض الجانبية للتلقيح.

ومنــذ انطــاق الحملــة امليدانيــة ملنظمــة الكشــافة التونســية تــم 
تســجيل ارتفــاع مهــم فــي عــدد املســجلين فــي منظومــة التلقيــح 
حســب تجــاوز عــدد املســجلين خــال شــهرين ونصــف 210%، 
وركز الكشــافون جهودهم في املناطق الريفية والجبلية والفئة 

العمريــة فــوق الســتون ســنة.

وبنجاح الحملة الوطنية لدعم التسجيل في منظومة التلقيح، 
تمــت دعــوة الكشــافة التونســية ضمــن فريــق القيــادة لأليــام 
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ثقافــة  نشــر  مجــال  فــي  واملحلــي  والجهــوي  الوطنــي  الصعيــد 
ووضــع نمــوذج لشــارة  التســامح ومقاومــة التطــرف العنيــف، 
املتســامح التــي لقيــت رواجــا كبيــرا لــدى العديــد مــن الجمعيــات 
وايمانــا منهــا بضــرورة  الكشــفية ومنظمــات املجتمــع املدنــي، 
التعــاون والوقايــة مــن هــذه الظاهــرة، دخلــت مــع مجموعــة مــن 

.MEDIATE الجمعيــات قصــد تنفيــذ مشــروع 

ماهي قافلة السالم ؟
قافلــة الســام هــي إحــدى مكونــات مشــروع ميديايــت وتشــرف 
علــى تنفيذهــا منظمــة الكشــافة التونســية وهــي تهــدف باألســاس 
إلــى نشــر الوعــي لــدى الكشــافين واملواطنيــن وغيرهــم بأهميــة 
داخــل  العنيــف  التطــرف  ومقاومــة  التســامح  ثقافــة  نشــر 
املجتمــع التون�ســي مــن خــال جملــة مــن األنشــطة والورشــات 
التنشــيطية والتفاعليــة الهادفــة، والتــي تولــى ابتكارهــا وانتاجهــا 

عــدد مــن القيــادات الكشــفية.

ومــن خــال هــذه الورشــات يســعى فريــق قافلــة الســام إلــى 
املســاهمة فــي توضيــح وتقريــب عــدد مــن املفاهيــم باإلضافــة 
إلــى االســتماع إلــى الشــباب خاصــة واملواطنيــن عامــة مــن خــال 
الحــوار والنقــاش بينهــم قصــد محاولــة التعــرف علــى املشــاكل 

ومســببات الظاهــرة وايجــاد الحلــول املائمــة لهــا. 
إلــى الحصــول علــى دعــم الســلط  كمــا يســعى فريــق القافلــة 
املحليــة والجهويــة ومنظمــات وجمعيــات املجتمــع املدنــي قصــد 
ومقاومــة  التســامح  ثقافــة  نشــر  نشــر  فــي  الفاعلــة  املســاهمة 

التطــرف العنيــف داخــل مختلــف مؤسســات الدولــة.

مشروع ميديايت )وصل(
يهــدف مشــروع MEDIATE إلــى التوقــي مــن مخاطــر التطــرف العنيــف مــن ناحيــة وتعزيــز قــدرة منظمــات 
املجتمــع املدنــي علــى اإلجابــة للتهديــدات الناتجــة عــن التطــرف العنيــف مــن خــال الوســاطة والتفــاوض.

الهــدف العــام مــن هــذا املشــروع هــو التوقــي مــن هــذه الظاهــرة 
ال  والعــودة إلــى التطــرف العنيــف.  ومنــع كل عمليــات اإلغــراء 
يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف إال إذا قــام جميــع أصحــاب املصلحــة 
ذوي الصلــة بدورهــم فــي هــذا املجــال.  إن اإلجــراء الوقائــي )لــكل 
مــن اإلغــراء واملعــاودة( ال يكــون فقــط علــى مســؤولية الجهــات 
الفاعلــة الحكوميــة ولكــن يجــب أن يتــم  التنفيــذ علــى املســتوى 
ويســتند مفتــاح نجــاح هــذا النهــج فــي  املحلــي فــي املجتمعــات.  

مســارين : 

تأهيلــه  إعــادة  يجــب  الــذي  الفــرد  علــى  بالتركيــز  األول، 
دمجــه.  وإعــادة 

، بالتركيــز علــى املجتمــع والبيئــة والدائــرة االجتماعيــة 
ً
ثانيــا

واألســرة التــي ســوف يعــاد إدماجــه فيهــا. 
جمعيــات  مــن  لعــدد  طبيعيــة  كنتيجــة  يأتــي  املشــروع  هــذا 
 CAFA كفــى  شــبكة  إنشــاء  إلــى  أدى  والــذي  املدنــي  املجتمــع 
الشــبكة  هــذه  العنيــف(.   التطــرف  ضــد  املدنيــة  )العناصــر 
تتويــج ملبــادرة مــن 102 جمعيــة، والتــي تعمــل بتــآزر منــذ ســبتمبر 
2012، وهــو تاريــخ إعــان ميثــاق العمــل املدنــي ضــد التطــرف 
العنيف CAFA: www.cafa.tn. وهي جزء من شــراكة الشــبكة 
مــع اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب )CNLCT( ووزارة حقــوق 
فــي  الفاعلــة  الجهــات  ومختلــف  املدنــي  واملجتمــع  اإلنســان 

املجتمــع املدنــي التون�ســي.

تكونــت لديهــا خبــرة فــي  الكشــافة التونســية منظمــة وطنيــة، 
ملزيــد  تســعى  وهــي  مجتمعيــة،  مشــاريع  وتنفيــذ  إدارة  مجــال 
االنتشــار وتحقيــق رؤيتهــا االســتراتيجية تحــت شــعار »الكشــفية 
فــي  توثــر  أصبحــت  ظواهــر  عــدة  اليــوم  املجتمــع«.  نبــض   ...
التطــرف والعنــف، وقــد نجحــت الكشــافة  منهــا   املجتمعــات، 
علــى  برامــج  تنفيــذ  فــي  الفارطــة  الســنوات  خــال  التونســية 
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مراحل تنفيذ املشروع
انطاقــا مــن تجربــة الكشــافة التونســية فــي تنفيــذ مشــاريع ذات 
التوجــه الجماهيــري، وانطاقــا مــن رغبتهــا فــي تحقيــق األهــداف 
تــم تكويــن فريــق قيــادة املشــروع بإشــراف ثلــة مــن  املنشــودة، 
أعضــاء القيــادة العامــة وتــم وضــع خطــة العمــل بالتنســيق مــع 
مختلــف الجمعيــات واملنظمــات املشــاركة فــي تنفيــذ املشــروع.

تركيز قيادة الفريق :
تــم تركيــز قيــادة الفريــق الوطنــي قصــد االشــراف علــى إدارة 
مــع االلتــزام  املشــروع ومتابعــة تنفيــذه مــع مختلــف الشــركاء 
كمــا انتــداب منســقة  بكــراس الشــروط املم�ســى مــع املمــول، 
للمشــروع قصــد املســاعدة فــي تنفيــذ مختلــف أنشــطة املشــروع 
وتنســيق مختلــف القوافــل واإلعــداد اللوجســتي مــع الجهــات 

واألفــواج الكشــفية فــي كامــل تــراب الجمهوريــة.

الدورة التدريبية لتكوين املتطوعني :
وقــد قــام فريــق املشــروع خــال شــهر أكتوبــر بــدورة تدريبيــة تــم 
13 جهــة حــول تقنيــات  شــابة وشــاب مــن   28 خالهــا تدريــب 
التنشــيط الجماهــري وانتــاج الورشــات التفاعليــة والتعــرف 
علــى مختلــف محــاور املشــروع، كمــا تــم العمــل علــى االعــداد 
اللوجســتي للقافلــة مــن خــال انتــاج آليــات تطبيــق وتنفيــذ 
الورشــات التربويــة واعــداد  الخطــة االعاميــة ووســائل العمــل 
للقافلــة. وتتركــب القافلــة مــن ســتة منشــطين مدعوميــن بحافلــة 
صغيــرة وتجهيــزات ســمعية وبصريــة ومجموعــة الورشــات التــي 

يتــم تنفيذهــا بالتــداول فــي مختلــف الجهــات. وتهــدف الورشــات 
والشــباب  لألطفــال  والتطــرف   العنــف  مفاهيــم  تقريــب  الــى 
واملواطنيــن مــن خــال الحــوار والنقــاش واأللعــاب التفاعليــة. 
كمــا يتــم تنظيــم ورشــات موازيــة فــي املســرح والحــوار والرســم 
فــي  املواطنيــن  مــن  عــدد  أكبــر  بتشــريك  يســمح  بمــا  والتعبيــر 

القافلــة.

املدن التي زارتها قافلة السالم
انطلقــت القافلــة رســميا يــوم 22 ديســمبر 2018 فــي اتجــاه واليــة 
مدنيــن وبالتحديــد مدينــة جربــة والتــي تــم اختيــار االنطــاق منهــا 
بحكــم أنهــا معروفــة بالتعايــش الســلمي بيــن مختلــف الديانــات 
ممــا يجعــل منهــا تبــرز أهميــة التســامح والســام والحــوار لتجــاوز 

العنــف والتطــرف.

الجهــة  قيــادة  مــع  باالتفــاق  القوافــل  أماكــن  اختيــار  ويتــم 
والفــوج املســتضيف مــع مراعــاة الفئــات املســتهدفة مــن قبــل 
الكشــفي  الفــوج  اســتضافة  يتــم  القافلــة  وخــال  املشــروع، 
باملنطقــة ودعــوة مختلــف األفــواج الكشــفية القريبــة باإلضافــة 
البلديــات  رؤســاء  غــرار  علــى  والجهويــة  املحليــة  الســلط  إلــى 
مــن  وعــدد  النــواب  مجلــس  وأعضــاء  والــوالة  واملعتمديــن 
الجمعيــات واملنظمــات املحليــة والناشــطة فــي مجــال نبــذ العنف 
الشــباب  وخاصــة  املواطنيــن  عمــوم  األخيــر  وفــي  والتطــرف، 

العمــل. املهمــش واملعطــل عــن 



33

20
21

-2
01

6 
ية

س
ون

الت
فة 

شا
لك

ر ا
ري

تق

الجمهوريــة.

فــي كيفيــة  وقــد تلقــى املتطوعــون تدريبــات مــن قبــل األطبــاء 

التعامــل والتحــاور مــع املواطنيــن وكيفيــة تقديــم النصائــح، كمــا 

ســاهموا فــي تدعيــم العمــل االداري والتقنــي باملرصــد مــن خــال 

العمــل  بتســهيل  قامــت  اعاميــة  منظومــات  واقتــراح  اعــداد 

باملرصــد.

هــذا وقــد قــام الســيد وزيــر الصحــة بزيــارة فريــق املتطوعيــن 

وتقديــم  واملســتجدة  الجديــدة  لألمــراض  الوطنــي  باملرصــد 

مــن وســائل االعــام عمــل  العديــد  كمــا واكبــت  تشــجيعاته، 

املتطوعيــن. فريــق 

مشروع دعم قدرات املرصد الوطني لألمراض 
الجديدة واملستجدة

شــهدت تونــس انتشــار فيــروس كورونــا والــذي ســبب مــع مــرور 

منظمــة  ســعت  لذلــك  املر�ســى،  تتبــع  فــي  اشــكاليات  الوقــت 

الكشــافة التونســية إلــى اقتــراح دعمهــا ملختلــف هيــاكل الدولــة 

وخاصــة وزارة الصحــة ملواجهــة هــذا الفيــروس.

وقــد تــم فــي هــذا الصــدد ابــرام اتفاقيــة شــراكة مــع املرصــد 

الوطنــي لألمــراض الجديــدة واملســتجدة قصــد دعمــه بعــدد مــن 

املتطوعين في املرصد وفي مختلف املندوبيات الجهوية للصحة 

االتصــال  خــال  مــن  الوبائــي  الوضــع  متابعــة  قصــد  وذلــك 

واالطمئنــان  كورونــا  بفيــروس  املصابيــن  باملواطنيــن  اليومــي 

باالظافــة الــى متابعــة الوضــع  علــى حالتهــم وتقديــم النصائــح، 

الصحــي بالبــاد مــن جمــع االحصائيــات الخاصــة باملصابيــن أو 

باملوتــى وتجميعهــا علــى مســتوى املرصــد قصــد اصــدار البيانــات 

اليوميــة االعاميــة للحالــة الوبائيــة بالبــاد التونســية.

وقــد قامــت منظمــة الصحــة العامليــة مكتــب تونــس بتقديــم 

150 متطوعــة  الدعــم املالــي الــذي ســهل اســتقطاب أكثــر مــن 

ومتطوعــا يشــتغلون طيلــة أيــام األســبوع.

انطلــق هــذا الفريــق فــي العمــل منــذ شــهر أوت 2020 بعــدد 40 

متطــوع وبــدأ هــذا العــدد يرتفــع مــع ارتفــاع الحالــة الوبائيــة 

فــي كامــل تــراب   
ً
متطوعــا  150 فــي تونــس لنصــل إلــى أكثــر مــن 
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ســعت لجنــة العاقــات الخارجیــة خــال الفتــرة بيــن املؤتمریــن 

علــى ربــط عاقــات متميــزة مــع كل الهیــاكل الكشــفیة دولیــا 

وإقلیمیــا مثــل املنظمــة العاملیــة للكشــافة و املنظمــة العاملیــة 

العربــي  اإلقلیــم  و  العاملیــة  الصداقــة  منظمــة  و  للمرشــدات 

. وأغلــب االقالیــم الكشــفیة االخــرى 

تــم تدعیــم أواصــر االخــوة الكشــفیة وتطویــر االنشــطة  كمــا 

مــع اغلــب الجمعیــات الكشــفیة الوطنیــة وخاصــة املغاربيــة 
وكذلــك العديــد مــن الجمعيــات الكشــفية بالــدول  والعربیــة  

والكشــافة  الدنماركيــة  الكشــافة   غــرار  علــى   ( االوروبیــة 

والكشــافة  البولونیــة  والكشــافة   الفرنســية  وواملرشــدات  

االساإلســبانية  والكشــافة  االملانیــة  الكشــافة  و  االيطالیــة 

والكشــافة املالطيــة…( واآلســیویة )علــى غــرار الكشــافة التركیــة 

والكشــافة الكوریــة الجنوبیــة و كشــافة االذربیــة...( واالفریقیــة 

)علــى غــرار كشــافة ســاحل العــاج و كشــافة جمهوريــة الكونغــو 

علــى غــرار   ( وأمريــكا  الدیمقراطیــة والكشــافة الســنغالية…( 

الكنــدا  والكشــافة   األمریكیــة  املتحــدة  الوالیــات  كشــافة 

األســترالية. والكشــافة  

ولــم تغفــل الكشــافة التونســیة علــى بنــاء عاقــات ودیــة خــارج 

األطــر الكشــفية كمنظمــة األمــم املتحــدة واملنظمــات املتفرعــة 

واالتحــاد  )الیونیســیف والصحــة العاملیــة واليونســكو(،  عنهــا 

)یــورو مــاد وايراســموس(.  األوروبــي ومكوناتــه 

كمــا وضعــت أســس عاقــات متينــة مــع مكونــات املجتمعــات 

املدنیــة فــي العالــم علــى غــرار مجلــس الشــباب الدنماركــي واالغاثة 

االســامیة...  وكنتیجــة حتمیــة لهــذا االنفتــاح واإلشــعاع الدولــي 

للقــادة والكشــافين املشــاركين  املمتــاز  واإلقلیمــي وللمســتوى 

الكشــافة  اســتضافتها  التــي  تلــك  او  الخارجیــة  االنشــطة  فــي 

التونســیة واعترافــا بكفــاءة القیــادات التونســیة فقــد تــم : 

انتخــاب القائــد الدكتــور مهــدي بــن خلیــل عضــوا باللجنــة   -  

العاملیــة.  الكشــفیة 

- انتخــاب القائــد وحیــد العبیــدي نائــب رئیــس الجمعیــة العاملیــة 

للصداقة. 

- انتخــاب القائــد فتحــي الســدراوي رئیســا للجنــة العربیــة لتنمیــة 

القیــادات و مستشــارا للمنظمــة العاملیــة فــي التدقیــق ومراجعــة 

 .GSAT نظــم الجــودة
- انتخــاب القائــدة امــل ریــدان مستشــارة شــابة صلــب اللجنــة 

الكشــفية العامليــة. 
- انتخــاب القائــد محمــد جرایــة رئیــس االتحــاد املغاربــي لــرواد 

الكشــافة واملرشــدات.  
- تعیيــن القائــد ماهــر الطرابل�ســي مدیــرا للتظاهــرات الكبــرى 
بالجمعیة العاملیة للمرشــدات وعضوا في لجنة التنوع اإلدماج  

باملنظمــة الكشــفيةالعاملية.
- تعیيــن القائــد رشــاد الربا�ســي أمینــا عامــا لاتحــاد الكشــفي 

العربــي.  للمغــرب 
- تعیيــن القائــد الهــادي بنخــود مســؤوالZ عــن البرامــج باالتحــاد 

             العالقات الخارجية
العالقات الخارجية ودورها يف تطوير األنشطة الكشفية واإلشعاع دوليا وإقليميا
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العالمــي للكشــاف املســلم. تق
- انتخــاب القائــدة رانیــة العلــوي نائبــة لرئیــس اللجنــة العربیــة 

لتنمیــة املجتمــع. 
أمــل  بــن صالــح و  اميــن  القــادة ماهــر الطرابل�ســي و  - تعیيــن 
ریــدان أعضــاءا فــي لجنــة تنظیــم الجامبــوري العالمــي بالوالیــات 

األمریكیــة.  املتحــدة 
فتحــي  و  الخربا�ســي  رشــاد  و  بنخــود  الهــادي  القــادة  تقلیــد   -
الســدراوي ورانیــة العلــوي باوســمة القــادة العربیــة والهدهــد.

وآمنــة  خواجــة   ووســيم  ســعايدة  مؤمــن  القــادة  تعييــن   -
الفاعــوري ومحمــد املنــذر القنونــي مدربيــن دولييــن  فــي العمــل 

اإلنســاني.
- تعييــن القائــد اميــن يــن يــن صالــح رئيســا للفريــق العالمــي 

الســام. أجــل  مــن  للحــوار 
باملنظمــة  للشــباب  ممثلــة  الســهيلي  ناديــن  القائــدة  تعييــن   -

العامليــة. الكشــفية 
الســالمي  مريــم  القائــدة  و  بوشــعالة  بســام  القائــد  تعييــن   -

الشــراكة. و  لاتصــال  العامليــة  باللجنــة  أعضــاء 
 29 العربــي  املؤتمــر  فــي  الغريبــي  غفــران  القائــدة  تكريــم   -
بجمهوريــة مصــر العربيــة بعــد اختيارهــا مــن بيــن أفضــل خمســة 

الكشــفية.   فــي األناشــيد  مواهــب عربيــة 
االنشــطة  و  خارجیــا  التونســیة  الكشــافة  مشــاركات  اهــم   

 : تونــس  فــي  املقامــة  الدولیــة 
نســتعرض فــي هــذا البــاب علــى ســبیل الذكــر ال الحصــر أهــم 
االنشــطة  وأهــم  خارجیــا  التونســیة  الكشــافة  مشــاركات 
والتظاهــرات املقامــة بتونــس مبوبــة حســب نــوع املشــاركة او 

املشــاركين.  ونــوع  كذلــك حســب صفــة  و  النشــاط 
 

1- املؤتمــرات واملنتديــات واللجــان العامليــة واإلقليميــة 
واملتخصصــة : 

شــاركت الكشــافة التونســية فــي املؤتمــر العالمــي 42 واملنتــدى 
العالمــي للشــباب باذربيجــان واملؤتمــرات العربيــة 28 بســلطنة 
عمــان و29 بجمهوريــة مصــر العربيــة  و املنتدييــن الشــبابيين 
العربييــن املقاميــن علــى هامشــهما و قــد  بلــغ عــدد املشــاركين فــي 

هــذه املؤتمــرات واملنتديــات 32 قائــدا و قائــدة.
للمرشــدات  والعربيــة  العامليــة  املؤتمــرات  فــي  شــاركت  كمــا 

للــرواد. والعربيــة  العامليــة  واملؤتمــرات 

االتحــاد  فــي إحيــاء  التونســية دورا هامــا  كمــا كان للكشــافة 
املغاربــي للكشــافة وحضــرت فعاليــات مؤتمــر اإلحيــاء املنعقــد 
بجربــة بدعــوة مــن جمعيــة كشــافة و مرشــدات ليبيــا و الــذي 
تــم علــى أثــره تنظيــم اجتمــاع اللجــان الفنيــة لإلتحــاد و اجتمــاع 
عــدد  بلــغ  حيــث  والجزائــر  تونــس   مــن  بــكل  الرئاســة  هيئــة 

مشــاركا.  34 املشــاركين املمثليــن للكشــافة التونســية 

كمــا شــاركت الكشــافة التونســية فــي فعاليــات املؤتمــر العالمــي 
5 مشــاركين وامللتقــى  التحــاد الكشــاف املســلم بأذربيجــان ب 
مشــاركا واملؤتمــرات    30 العالمــي للحــوار بيــن األديــان بحوالــي 

الدوليــة  لاتحــادات العامليــة والعربيــة للكشــافين البرملانييــن ب 
3 مشــاركين.

املنتــدى  فــي  فعالــة  مشــاركة  التونســية  للكشــافة  كان  كمــا 
الكشــفي العالمــي للتربيــة األول و الثانــي املنعقديــن بسويســرا  

قــادة.  6 بمشــاركة   2019 والبرازيــل   2017
 

2. الزيارات الرسمية و زيارات العمل : 
لقــد كانــت الفتــرة زاخــرة بالعديــد مــن الزيــارات رفيعــة املســتوى 
و خاصــة مــن رئيــس اللجنــة الكشــفية العامليــة فــي مناســبتين 
و امينهــا العــام و رئيســة  اللجنــة العامليــة للمرشــدات وامينتهــا 

العامــة و كذلــك األميــن العــام لإلقليــم العربــي. 

   3. الدورات التدريبية للمدربني واملتدربني : 
بالنســبة  ســواء  ثريــة   و  مكثفــة  التونســية  املشــاركة  كانــت 
كل  فــي  االيجابــي  األثــر  تركــوا  الذيــن  املتدربيــن  او  للمدربيــن 
الحلقــات التــي شــاركوا فيهــا ممــا جعلهــم يظفــرون بالعديــد مــن 
املراكــز القياديــة علــى املســتوى العالمــي و اإلقليمــي و مــن أهــم 
املجــاالت التــي ســاهمت فيهــا الكشــافة التونســية  نذكــر اهــداف 
التنميــة املســتدامة و رســل الســام، الحــوار مــن أجــل الســام، 
ودعــم  البيئــة  حمايــة  الكــوارث،  مجابهــة  اإلنســاني،  العمــل 

الاجئيــن. أنشــطة 
وقــد نظمــت هــذه الحلقــات بــكل مــن كواالملبــور والقاهــرة وكينيــا 
وســاحل العــاج والهنــد والســودان وأذربيجــان وبلجيــكا وفرنســا 
32 قائــدا  والبرتغــال واســبانيا، وقــد شــارك فــي هــذه الــدورات 

وقائــدة.
كمــا احتضنــت الكشــافة التونســية فعاليــات اجتمــاع لجــان 
يمثلــون  مشــاركا   80 مــن  أكثــر  ضــم  الــذي  العالمــي  املكتــب 

الــدول. مــن  العديــد 
   

4. املخيمات وامللتقيات واألنشطة الكشفية : 
كانــت الكشــافة التونســية ممثلــة ببعثــة هامــة فــي الجمبــوري 
والجمبــوري العالمــي  مشــاركا    70 قوامهــا  العالمــي باليابــان  

مشــاركا.  38 بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ب 
علــى مســتوى املعســكرات و املخيمــات الكشــفية فقــد شــاركت 
الكشــافة  لقســم  العربــي  املعســكر  فــي  التونســية  الكشــافة 
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الكشــفي  واملخيــم  مشــاركا    120 ضمــت  ببعثــة  بالجزائــر 
مشــاركين وامللتقــى   8 بســلطنة عمــان ب  املتقــدم  للكشــافة 
بســاحل  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  حــول  االورو-إفريقــي 
الصغيــر  لإلعامــي  العربــي  امللتقــى  و  مشــاركين   4 ب  العــاج 
بلبنــان ب 4 مشــاركين وامللتقــى العالمــي لحمايــة البيئــة باململكــة 

مشــاركين.  3 الســعودية ب  العربيــة 

مــن ملتقــى الحســين  فــي كل  بعثــات فرديــة  فــي  كمــا شــاركت 
لــذوي اإلعاقــة باململكــة الهاشــمية األردنيــة والجمبــوري الدولــي 
لجوالــة  الفنــي  الكشــفي  وامللتقــى  الجنوبيــة  بكوريــا  للطائــع 

العربيــة. مصــر  بجمهوريــة  والعربيــة  املصريــة  الجامعــات 

فــي  امــا بخصــوص املخيمــات وامللتقيــات الكشــفية الخاصــة 
إطــار اتفاقيــات الشــراكة بيــن الكشــافة التونســية والجمعيــات 
الكشــفية الوطنيــة والبلــدان الشــقيقة و الصديقــة أو إتفاقيــة 
الشــراكة الثنائيــة بيــن الجهــات واألفــواج التونســية ونظيراتهــا 
فــي  مشــارك   300 حوالــي  ليبلــغ  املشــاركين  عــدد  تطــور  فقــد 
وأكثــر  بتركيــا  الســليمانية  الكشــفي  باملركــز  الصيفــي  املخيــم 
مــن 580 مشــارك فــي مخيمــات وملتقيــات تبــادل مــع محافظــات 
120 مشــاركا  وأفــواج الكشــافة اإلســامية الجزائريــة  وحوالــي 
الشــراكة مــع  فــي إطــار   فــي مخيمــات وملتقيــات بالدنمــارك  
الكشــافة الدنماركيــة  دون اعتبــار مشــاركة املتطوعيــن  أعضــاء 
اللجنــة التســييرية إدارة مشــروع  اللجــان الفرعيــة و أعضــاء 

قــادة املســتقبل 

  5. الشــراكات والنــدوات والــدورات التدريبــــــية مــع 
الهياكل الغـــــــري كـــشفية : 

وتتمحــور هــذه املشــاركات فــي امللتقيــات والنــدوات املنظمــة مــن 
املتحــدة واالتحــاد  األمــم  قبــل هيــاكل غيــر كشــفية ومنظمــة 
والهيئــات  والصديقــة  الشــقيقة  البلــدان  وبعــض  األوروبــي 
الحكوميــة و البرملانيــة وعلــى الرغــم مــن قلتهــا فــإن هــذه األنشــطة 
تمكــن مــن ربــط عاقــات واغتنــام فــرص شــراكات وتحســين 
فقــد  اإلطــار  هــذا  وفــي  التونســية،  الكشــافة  صــورة وســمعة 
كان للكشــافة التونســية حضــور فــي اجتماعــات األمــم املتحــدة 
مــع جمعيــات  العربيــة والعامليــة ولقــاءات  البرملانــات  وبعــض 

دوليــة.
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األنشطة واملشاركات الدولية  حسب نوع النشاط وصنف املشاركني :تق

أعضاء نوع النشاط  
 قيادة عامة

قيادات جهوية 
ووطنية 

قادة
اجانب وكشافون

عدد 
املشاركني

14110 56 40  مؤتمرات و منتدیات و لجان
2417618002000 زیارات رسمیة و زیارات عمل

8141080112 دورات تدریبیة للمدربين واملتدربين 
3614810741258مخیمات وملتقیات وأنشطة كشفیة 

21012شراكات وندوات ودورات تدریبیة غير كشفیة
1104042898803492املجموع

األنشطة واملشاركات الدولية حسب األقاليم و الهياكل الكشفية العاملية :

االشرافاالقليم او الهيكل

2178 )*(املكتب العالمي و املكتب العربي و باقي املنظمات العاملية

810اإلقليم العربي

4اإلقليم االفريقي

155اإلقليم األوروبي

300اإلقليم األورو آسيوي

7اإلقليم األسيوي باسيفيكي

38اإلقليم األمريكي

3492املجموع
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البرامج وأنشطة االقسام 
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ســعيا لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2025 للكشــافة 
 /  2016 الثاثيــة  للخطــة  وتنفيــذا  التونســية 
بوضــع  العصافيــر  قســم  قيــادة  قامــت   2021
املراحــل  جميــع  فــي  وســعت  ســنوية  خطــط 
إلــى تطبيــق البرامــج املتفــق عليهــا فــي مواعيدهــا ســواء تعلــق 
األمــر بالدوريــات وامللتقيــات الوطنيــة، والتدريــب واألنشــطة 
تنميــة  بهــدف  الامركزيــة  إطــار  فــي  والجهويــة  اإلقليميــة 
العضويــة وتطويــر الرصيــد البشــري مــن القيــادات أو الخبــراء 
لفتــح آفــاق جديــدة وضمــان تموقــع مناســب للقســم فــي إطــار 
التــدرج الكشــفي كمرحلــة تأسيســية تســهر علــى ترســيخ الــروح 

الكشــفية لــدى الناشــئة فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة.

وتميــزت هــذه املرحلــة بوجــود فريــق عمــل متكامــل ومتضامــن 
أفضــل  لتحقيــق  االلتــزام  وصــدق  املســؤولية  روح  تحــدوه 
االجتماعــات  دوريــة  علــى  الفريــق  حــرص  وقــد  النتائــج، 
وانتهــاج أســلوب التواصــل املباشــر واالفترا�ســي مــع مختلــف 
الجهويــة  األنشــطة  ودعــم  التحفيــز  اجــل  مــن  القيــادات 
بالحضــور والزيــارات امليدانيــة للدعــم واملتابعــة، كمــا ســعى 
القســم لانفتــاح علــى خبــرات كشــفية مــن خــارج القســم، 
وباالســتئناس بــذوي االختصــاص فــي جميــع املجــاالت خصوصــا 
مــن الهيــاكل الحكوميــة تــم ارســاء ثقافــة التشــاور وفــق مقاربــة 
تشــاركية مميــزة تــم مــن خالهــا إحــداث اللجنــة الفنيــة لقســم 

العصافيــر.
وســعيا لتذليــل الصعوبــات اللوجســتية والفنيــة، بــادر قســم 
العصافير بإمضاء اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانس سايدل 
األملانيــة ملــدة ثــاث ســنوات 2020 / 2022. وقــد ســاهمت 
واســتقطاب  العضويــة  تنميــة  فــي  والبرامــج  األنشــطة  تنــوع 
أفــراد وقــادة وأوليــاء جــدد بنــاء علــى رؤيــة تربويــة تتأســس علــى 
املشــاركة الفعليــة بمــا ســاهم فــي تطــور عــدد منظــوري القســم 
و قــدرت الزيــادة مقــدرة بـــ 33 % خــال املوســم الكشــفي 2018 
ماديــا  األنشــطة  توثيــق  فــي  القيــادات  واجتهــدت   .  2019  /
والكترونيــا عبــر تجميــع الصــور والتقاريــر التــي أّرخــت لعشــرين 

ســنة مــن النشــاط.

قسم العصافير 
الهدف العام :

دعــم القيــادات وتعزيــز الرصيــد البشــري للقســم بقيــادات جديــدة 
وأوليــاء و أحبــاء، وتنميــة املهــارات القياديــة والفنــون الكشــفية 
بمرحلــة  الصلــة  ذات  املجــاالت  مختلــف  فــي  خبــرات  الكتســاب 
الطفولــة املبكــرة، وتطويــر املشــاركة فــي دورات التدريــب الرســمية 
ودورات االختصــاص والعمــل علــى تحســين صــورة ودعــم إشــعاع 
املفوضيــات  ومتابعــة  الشــراكات  وتطويــر  ودوليــا  وطنيــا  القســم 
واألســراب وتنميــة العضويــة وتقليــص الفــوارق بيــن املفوضيــات 

األنشــطة. وتوثيــق 

االنشطة املميزة :
أ - الملتقــى الوطنــي لقــادة األســراب - القيــروان مــن 

02 الــى 05 فيفــري 2019 :
فــي اطــار تنفيــذ الخطــة الســنوية للموســم الكشــفي 2019-2018 
القيــروان  بمدينــة  األســراب  لقــادة  الوطنــي  امللتقــى  تنظيــم  تــّم 
بمشــاركة 61  قائــدا وقائــدة ويهــدف امللتقــى الــى دعــم التكويــن 

والتجــارب. الخبــرات  وتبــادل  الجــدد  للقــادة  خصوصــا 

ــن 02  ــة م ــاص قفص ــي لاختص ــى الوطن ب - الملتق
ــري 2020 : ــى 05 فيف ال

فــي اطــار تنفيــذ الخطــة الســنوية للموســم الكشــفي 2020-2019 
نظــم القســم امللتقــى الوطنــي لاختصــاص بمدينــة قفصــة تحــت 
شــعار »طفولــة بــا عنــف« بمشــاركة 75 قائــدا وقائــدة ويهــدف هــذا 
امللتقــى الــى تنميــة قــدرات القيــادات فــي مختلــف االســاليب التربويــة 

واملهــارات والفنيــات الكشــفية. 
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ج.إطالق اللجنة الفنية 
لقسم العصافري :

حقيبتــه  اعــداد  اطــار  فــي 
اللجنــة  أطلقــت  التربويــة 
الفنيــة لقســم العصافيــر التــي 
تضــم ممثلــي الدوريــة املركزيــة 
ذوي  مــن  كشــفية  وقيــادات 
مجــال  فــي  ومختصيــن  الخبــرة 
الطفولــة املبكــرة مــن الهيــاكل 
الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة 
وقــد نظمــت اللجنــة عــددا مــن 
اللقــاءات املوســعة اســتعدادا 
فــي  األولــى  اللبنــة  إلطــاق 
القســم وقــد شــرعت  ادبيــات 
الدليــل  صياغــة  فــي  اللجنــة 
اللقــاء  مــن  انطاقــا  التربــوي 
الــذي انتظــم مــن 21 الــى 23 
بالحمامــات،   2020 فيفــري 
بالتــوازي مــع اعــداد مجموعــة 
باأللعــاب  تعنــى  كتيبــات 
الهوايــة  وشــارات  واالناشــيد 
واالســعافات االوليــة والتربيــة 

لألطفــال. املروريــة 

د.عشرينية قسم العصافري:
قســم  احتفــاالت  نطــاق  فــي 
العصافيــر بمــرور عشــرون ســنة 
بنــزل  انتظــم  تأسيســه،  علــى 
املاجســتيك بتونــس العاصمــة 
بتاريــخ 27 مــارس 2021 ملتقــى 
الســيدة  اشــراف  تحــت  وطنــي 
وكبــار  واألســرة  املــرأة  وزيــرة 
الســن والقائــد العــام للكشــافة 
التونســية وتخلــل هــذا الحفــل 
ابــرام اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة 
القســم  قــادة  وتكريــم  املــرأة 
العامــون  والقــادة  الســابقين 
اللجنــة  وأعضــاء  الســابقون 
الفنيــة، كمــا تــم تنظيــم نــدوة 
علميــة تحــت عنــوان »الطفولــة 
خصــص  الكورونــا«  تتحــدى 
علميــة  مداخــات  لتقديــم 
 19 الكوفيــد  تداعيــات  حــول 
علــى  واالجتماعيــة  النفســية 

. واألســرة  الطفــل 

 السنة الكشفية 2016 / 2017 :
عدد املكانالتاريخالربنامجنوع النشاطع/ر

االشرافالهدفاملشاركني

الدورية الوطنيةاالجتماعات1

9  و 10  
نوفمبر 
2019

48سوسة
- تقييم املوسم الكشفي
قائد القسم  - اعداد الخطة السنوية

زيارة2
 الندوة الجهوية

للمفوضية
23 افريل 

2017
32زغوان

- التعريف بخصوصيات 
القسم

القسم 
واملفوضية

3
 نشاط
مشترك

احتفاالت بالعيد 
الوطني للطفولة 
)ورشات والعاب(

17جوان 
2017

شارع  
الحبيب 
بورقيبة

28

-الترغيب في األنشطة 
الكشفية

-التعريف بقسم 
العصافير

القسم 
والوزارة

السنة الكشفية 2017 / 2018 :
االشرافالهدفعدد املشاركنياملكانالتاريخالربنامجنوع النشاطع/ر

االجتماعات1
 الدورية
الوطنية

برج 
السدرية

24
- تقييم السنة الكشفية 

السابقة
- إعداد الخطة السنوية

قائد القسم

السنة الكشفية 2018 / 2019 :
عدد املكانالتاريخالربنامجنوع النشاطع/ر

االشرافالهدفاملشاركني

الدورية الوطنيةاالجتماعات1
 20

اكتوبر2018 
برج 

السدرية
14

تقييم املوسم الكشفي 
  اعداد الخطة 

السنوية
قائد القسم

امللتقيات2
 امللتقيات
االقليمية

مارس- افريل 
2019

سليانة - 
سوسة

50
دعم قادة االسراب
املتابعة والتحفيز

املندوبين

اللجنة الفنية3
 اجتماع اللجنة

الفنية
05 افريل 

2019
القيادة 
العامة

20
الشروع في اعداد 

الدليل التربوي للقسم
رئيس اللجنة

الزيارات4

دعم
طيلة املوسم 

الكشفي

صفاقس
سيدي 
بوزيد 
سوسة
 قفصة

التعرف عن قرب 
على أهم اإلشكاليات 

املطروحة 
دعم وتحفيز 

املفوضيات تنمية 
العضوية

قيادة القسم

تعريف
ديسمبر

2018 جانفي 
2019

الكاف 
جندوبة 
وبنزرت

100
التعريف بخصوصيات 

القسم وتنمية 
العضوية

قيادة القسم

املخيمات5

 املخيم 
الجهوي األول 

للعصافير 
لجهة سوسة

من 20 إلى 
26 جويلية 

2019
15املهدية

تجربة أولية 
ملعرفة دور الولي 
وأداء العصفور

املفوضة

6
 مواكبة

األنشطة

أنشطة 
متنوعة : 

اسراب، قادة

مارس، 
افريل 
وجوان
2019

نابل، سوسة 
قبلي،سيدي 

بوزيد
200

تطبيق الخطة 
السنوية

املفوضين

املسابقات7

املسابقة 
الوطنية 

للمفوضيات
طيلة 

السنة 

الكشفية

تحفيز املفوضيات

قيادة القسم
املسابقة 
الوطنية 
لاسراب

تحفيز االسراب

السنة الكشفية 2019 / 2020 :
عدد املكانالتاريخالربنامجنوع النشاطع/ر

االشرافالهدفاملشاركني

االجتماعات1
الدورية 
الوطنية

9  و 10  

48سوسةنوفمبر 2019

- تقييم املوسم 
الكشفي 

  - اعداد الخطة 
السنوية

قائد القسم

زيارة2

اجتماع 
اللجنة 

الفنية

13 ديسمبر 

2019

القيادة 

العامة
14

- اعداد الدليل 
التربوي للقسم 

- اعداد شارات 

الهواية

رئيس اللجنة

11 جانفي 

2020

القيادة 

العامة
20

الشراكة3

امضاء 
اتفاقية 

شراكة مع 
مؤسسة 

هانس زايدل

11 جانفي 

2020

القيادة 

العامة
50

تمويل أنشطة 
القسم ملدة ثاث 

سنوات
القائد العام

مارس 2020دعم-الزيارات4
سليانة 

املنستير
74

متابعة أنشطة 
قيادة القسماالسراب مع التحفيز

ملتقيات5

احتفاالت 
بالعيد 
الوطني 

للطفولة 
)ورشات 
والعاب(

17جوان 

2017

شارع  
الحبيب 
بورقيبة

28

-الترغيب في األنشطة 
الكشفية

-التعريف بقسم 
العصافير

قيادة القسم
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املخيمات5

 املخيم 
الجهوي األول 

للعصافير 
لجهة سوسة

من 20 إلى 
26 جويلية 

2019
15املهدية

تجربة أولية 
ملعرفة دور الولي 
وأداء العصفور

املفوضة

6
 مواكبة

األنشطة

أنشطة 
متنوعة : 

اسراب، قادة

مارس، 
افريل 
وجوان
2019

نابل، سوسة 
قبلي،سيدي 

بوزيد
200

تطبيق الخطة 
السنوية

املفوضين

املسابقات7

املسابقة 
الوطنية 

للمفوضيات
طيلة 

السنة 

الكشفية

تحفيز املفوضيات

قيادة القسم
املسابقة 
الوطنية 
لاسراب

تحفيز االسراب

السنة الكشفية 2019 / 2020 :
عدد املكانالتاريخالربنامجنوع النشاطع/ر

االشرافالهدفاملشاركني

االجتماعات1
الدورية 
الوطنية

9  و 10  

48سوسةنوفمبر 2019

- تقييم املوسم 
الكشفي 

  - اعداد الخطة 
السنوية

قائد القسم

زيارة2

اجتماع 
اللجنة 

الفنية

13 ديسمبر 

2019

القيادة 

العامة
14

- اعداد الدليل 
التربوي للقسم 

- اعداد شارات 

الهواية

رئيس اللجنة

11 جانفي 

2020

القيادة 

العامة
20

الشراكة3

امضاء 
اتفاقية 

شراكة مع 
مؤسسة 

هانس زايدل

11 جانفي 

2020

القيادة 

العامة
50

تمويل أنشطة 
القسم ملدة ثاث 

سنوات
القائد العام

مارس 2020دعم-الزيارات4
سليانة 

املنستير
74

متابعة أنشطة 
قيادة القسماالسراب مع التحفيز

ملتقيات5

احتفاالت 
بالعيد 
الوطني 

للطفولة 
)ورشات 
والعاب(

17جوان 

2017

شارع  
الحبيب 
بورقيبة

28

-الترغيب في األنشطة 
الكشفية

-التعريف بقسم 
العصافير

قيادة القسم

و. االصدارات الرتبوية : 
فــي  العصافيــر  قســم  شــرع 
إعــداد حقيبتــه التربويــة لتوفيــر 
وتوحيــد آليــات عمــل األســراب 
اصــدار  مــن  تمكــن  وقــد 
مجموعــة مــن املراجــع التربويــة 
وهــي  القســم  مكتبــة  تثــري 
الدليــل التربــوي لقائــد)ة( قســم 
االلعــاب،  كتيــب   ، العصافيــر 
شــارات  االناشــيد،  كتيــب 

يــة. لهوا ا

هـ- النشر واإلعالم :
دعمــا لصــورة ومكانــة القســم 
املجتمــع  وفــي  املنظمــة  داخــل 
االعاميــة  الخطــة  وبفضــل 
منتســبي  عــدد  تطــور  للقســم 
وقنــاة  الرســمية  الصفحــة 
القســم باليوتيــوب وتــّم توثيــق 
التدخــات اإلعاميــة  مختلــف 
كمــا  واالذاعيــة،  التلفزيــة 
لدعــم  باستشــارة  القيــام  تــم 
القيــادات  بيــن  التواصــل 
شــكل  فــي  مقترحــات  وتقديــم 
احتياجــات  لرصــد  اســتبيان 

املعلومــة. وتوحيــد  القــادة 

ك- التدريب :
نظم القسم 02 دورات تدريبية 

:
شــارة   01 تمهيديــة   01   -
خشــبية ســنة 2017 باملعهــد 
 04 ملــدة  الصخيــرة  الثانــوي 

يــام  ا
بمركــز  تكميليــة  دورة   -
الســدرية  ببــرج  التخييــم 

  . . . ركة بمشــا
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مدى تحقق األهداف والصعوبات وفتح االفاق :

طبقا لألهداف املرسومة بالخطة الثاثية لقسم العصافير 2016 / 2021 نمدكم بالبيانات التالية :
• تأهيــل القيــادات واالســتقطاب لفائــدة منشــطي ريــاض االطفــال ونــوادي األطفــال ومعلمــي األقســام التحضرييــة 
تميــزت هــذه النقطــة بتحقيــق إنطاقــة مميــزة وكان لهــا إثــر إيجابــي علــى تأهيــل القيــادات حيــث قــام القســم بنجــاح فــي تعميــم تمثيليــة 
القســم حيــث لديــه حاليــا 23 مفوضــا بعــد ان كان فــي حــدود 16 خــال املوســم الكشــفي 2017 / 2018 فضــا عــن قيــام عديــد 
القيــادات علــى املســتوى الجهــوي واملحلــي بتركيــز عديــد األســراب ويتــم توزيــع اإلحداثــات الجديــدة كاآلتــي -اســتقطاب 48 % مــن ريــاض 

األطفــال الخاصــة و 42 % مــن قيــادات كشــفية و 10 % مــن معلمــي األقســام التحضيريــة .
• تنميــة العضويــة : فــي إطــار ســعي قيــادة القســم لتنميــة العضويــة تمكنــا مــن تحقيــق نســبة تطــور تقــدر بـــ 33 % خــال املوســم 

الكشــفي 2019/2018 وتعتبــر هــذه النســبة جيــدة لعــدة اعتبــارات بالرغــم اننــا لــم نصــل الــى تحقيــق الهــدف.
• الشــراكة : نثمــن االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا والتــي تتطلــب تضافــر الجهــود لوضــع وتنفيــد برنامــج تنفيــذي يخــدم أهــداف القســم 

ويدعــم إشــعاعه لكــن نســجل عــدم التمكــن مــن امضــاء اتفاقيــة مــع اليونيســيف حــول التربيــة االيجابيــة ألســباب  مجهولــة.
• الصعوبــات : لعــل أبــرز الصعوبــات التــي تعتــرض قيــادات القســم خصوصــا النســائية عــدم التمكــن مــن املشــاركة فــي الــدورات 
التدريبيــة الوطنيــة وتعــود أســباب ذلــك حســب االســتبيان الــذي قــام بــه القســم إلــى االختيــار غيــر املناســب للتاريــخ واملــكان وصعوبــة 
التســجيل عــن بعــد ووجــود تفــاوت فــي أداء بعــض املفوضيــن ممــا انجــر عنــه محدوديــة النشــاط وانعكاســات ذلــك علــى تنميــة العضويــة. 
و نتيجــة لجملــة مــن الصعوبــات واللوجســتية والهيكليــة ومــن بينهــا بالخصــوص عــدم تفاعــل البعــض مــن  قــادة االفــواج وغيــاب 

التشــجيع مــن طــرف البعــض مــن قــادة الجهــات والهيــاكل الجهويــة.
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اتــي مــن خــال تفعيــل دور الّزهــرة ودعــم املهــارات 

ّ
»العمــل علــى اإلرتقــاء بمســتوى باقــات الّزهــرات و دعــم تمويلهــا الذ

ربوّيــة ملزيــد إشــعاع الحركــة اإلرشــادّية وإحــداث الّتأثيــر اإليجابــي فــي املجتمــع« 
ّ
والقــدرات القيادّيــة وتوفيــر اآلليــات الت

كان هــذا هــدف القســم طيلــة الرباعيــة املنقضيةوالعمــل علــى تحقيقهــا  مــن خــال أنشــطة وبرامــج وانجــازات متنوعــة ...

اإلجتماعات الدورية الوطنية لقسم الزهرات :

تعقــد اجتماعــات الدوريــة الوطنيــة باشــراف قيــادة القســم  
ومندوبــات  مفوضــات  ومــن  القائــدات  مــن  لفيــف  بحضــور 
وأعضــاء الدوريــة املركزيــة وثلــة مــن خبــراء القســم  حيــث تتيــح 
اجتماعــات الدوريــة فرصــة لعــرض ومناقشــةالتقارير الدوريــة 
لقســم الزهــرات تقييــم أنشــطة القســم للفتــرة الســابقةوعرض 
علــى  واإلطــاع  الاحقــة،  للفتــرة  القســم  خطــة  ومناقشــة 

للباقــات  الناجحــة  والتجــارب  املبــادرات 
تم عقد 4 اجتماعات للدورية الوطنية :

10و 11ديسمبر2016- نابل   وحضور 45قائدة.	 
4و5 نوفمبر2017- السدريةوحضور 45 قائدة.	 
20و21 أكتوبر2018-السدرية وحضور45 قائدة.	 
9و10 نوفمبر 2019- سوسة    وحضور 52 قائدة.	 

وحرصــت قيــادة القســم مــن دوريــة وطنيــة ومركزّيــة ولجنــة فّنّيــة 
علــى إعــداد وتوفيــر كل الوســائل واآلليــات الّضرورّيــة لتحقيــق 
ربوّيــة املنشــودة. فــكان إصــدار دليــل قائــدة الباقــة 

ّ
األهــداف الت

واآلليــات املعينــة املرافقــة مــن أهــّم املحطــات التــي إرتكــزت عليهــا 
مــن   

ً
كبيــرا  

ً
إيجابيــا  

ً
تفاعــا بعــد ســّجلنا  فيمــا  األنشــطة  بقّيــة 

مختلــف قائــدات الباقــات فيمــا يخــّص اإلطــار الّرمــزي الجديــد 
للقســم حيــث وجــدن مســاحة كبيــرة لإلبــداع واإلبتــكار فــي تنفيــذ 
أنشــطتهّن وفــق مختلــف إحتياجــات الّزهــرات وخصوصيــات كّل 

جهــة. 

اثّيــة لتذليــل جميــع 
ّ
تكاثفــت جهــود كّل القائــدات خــال هــذه الث

الّصعوبــات وإنجــاح أنشــطة القســم.

االنشطة املميزة :
L’avant- امللتقى الوطني لقائدات الزّهرات

: première
نظــم القســم امللتقــى الوطنــي لقائــدات الّزهــرات خــال الفتــرة 
عــرض  تــم  حيــث  بقفصــة  مــارس2017   20 إىل   18 مــن 
ربــوي الجديــد لقســم الّزهــرات فــي نســخته الّتجريبّيــة 

ّ
البرنامــج الت

قائــدة . وشــارك فيــه 100 

املنتديات الجهويّة للزّهرات »على إيقاع املنتدى«:
تحت إشراف القسم وخال شهري أفريل ومارس 2017  

وبمشاركة 540 زهرة في كل من منوبة-املنستير-قبلي-مدنين-
سليانة-القصرين-القيروان-أريانة-تونس عقدت املنتديات 

الجهوّية للّزهرات»على إيقاع املنتدى« بهدف تشريك 
الّزهرات في وضع برنامج الباقة و تعويدهّن على إبداء أرائهّن 

بكّل ثقة في الّنفس.
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امللتقيات اإلقليميّة للعريفات»عزف العريفات« :
نظمــت امللتقيــات االقليميــة للعريفــات قصــد تجربــة البرنامــج 
ربــوي )للمرحلــة( الجديــد و تقييمــه فــي أربعــة مناطــق كمــا يلــي 

ّ
الت
 :

باملركــز الدولــي ببــرج الســدرية  أفريــل 2017  - يومــي 8 و 9 

لجهــات الشــمال الشــرقي.
باملســلك الصّحــي حومــة  - أيــام 13و14و15 أفريــل 2017 

الّســوق جربــة لجهــات الجنــوب.
ــبابي بباجــة 

ّ
ــب الش

ّ
املرك أفريــل 2017  و 16   15 - يومــي 

الغربــي. الشــمال  لجهــات 
- أيــام 29و30 أفريــل و1مــاي2017 باملركــز القطاعــي للطاقــة 

بالقيروان لجهات الوسط.

امللتقى الوطني لإلختصاص :
تاريــخ 30 جــوان و 3،2،1 جويليــة 2017 ببــرج الســدرية ُعقــد 
شــاط الّصيفــي 

ّ
امللتقــى الوطنــي لإلختصــاص بهــدف اإلعــداد للن

مــن خــال تعزيــز القــدرات الكشــفّية للقائــدات ومزيــد الّتعريــف 
زيــارة  امللتقــي  للمرحلةوتضمــن  الجديــد  ربــوي 

ّ
الت بالبرنامــج 

ــافة ورئيس 
ّ

رئيســة الجمعّية العاملّية للمرشــدات وفتيات الكش
اللجنــة الكشــفية العامليــة .

 Le ّامللتقى الوطني للمفوّضات و مالزماتهن
: spectacle

أيــام  ومالزمتهــن  للمفوضــات  الوطنــي  امللتقــى  عقــد 

 53 اللقــاء  فــي  شــارك  بالقــريوان،   2018 2و3و4فيفــري 
الجّيــد  اإلســتعمال  علــى  القائــدات  تدريــب  بهــدف  قائــدة 

. الّزهــرات  لقســم  الجديــد  ربــوي 
ّ
الت للبرنامــج 
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ّ
مزيــد تنميــة القــدرات الفنيــة لقــادة قســم األشــبال مــن خــال اللقــاءات وامللتقيــات والنــدوات وتوفيــر اآلليــات الت

ودعــم املهــارات والقــدرات القيادّيــة قصــد اإلرتقــاء بمســتوى فــرق األشــبال قصــد إحــداث الّتأثيــر اإليجابــي فــي املجتمــع، 
وتنظيــم برامــج متنوعــة لفائــدة األشــبال.

اجتماعات الدورية الوطنية :
اجتمعــت الدوريــة الوطنيــة للقســم األشــبال طيلــة هــذه الفتــرة 
الســابقة،  الفتــرة  خــال  القســم  أنشــطة  وتقييــم  ملناقشــة 
ولعــرض الخطــة الثاثيــة والبرنامــج الســنوي للقســم فــي أربعــة 

مناســبات  :
- يومي 10 و11 ديسمبر 2016 بنزل الكيوبس بنابل. 

- يومي 4 و 5  نوفمبر 2017 ببرج السدرية.  
- يومي 20و 21 أكتوبر 2018 ببرج السدرية.

- يومي 9 و10 نوفمبر2019 بنزل املرادي بسوسة.

اجتماعات اللجنة الفنية :
عقدت اللجنة الفنية  لقسم األشبال خال هذه الفترة أربعة 

اجتماعات : 
- يومي 24 و25 فيفري 2017 بسيدي بوعلي ملناقشة 

البرنامــج التربــوي، اإلطــار الرمــزي وشــارات الهوايــة.
بــدار الشــباب سوســة  جانفــي 2018  و 7  - يومــي 6 
التــدرج  الشــهري،  البرنامــج  وثيقــة  املتابعــة،  بطاقــات   /

للشــبل. الشــخ�سي 
- يومــي 30 و 31 مــارس 2019 بنــزل ميرامــار سوســة / 

البرنامــج التربــوي ملرحلــة األشــبال.
دار الشــباب القيــروان /  فيفــري2020  و 2  - يومــي 1 

الهوايــات. شــارات 

امللتقيات اإلقليمية :
الفتــرة املنقضيــة عــدة ملتقيــات  نظــم قســم األشــبال طيلــة 
البرنامــج  وتقديــم  بالتعريــف  باألســاس  اهتمــت  إقليميــة، 
إلــى اإلطــار الرمــزي  التــدرج، إضافــة  التربــوي الجديــد، نظــام 

: الهوايــة  وشــارات 

و20  و19   18 أيــام   للقــادة   اإلقليميــة  امللتقيــات   -
مــارس 2017 ببــرج الســدرية بالنســبة للشــمال والوســط 
هــذه  ضمــت  وقــد  الجنــوب.  ألقاليــم  بالنســبة  وبتطاويــن 

قائــد.  220 مشــاركة  امللتقيــات 
 «  2018 »مغامــرون  للعرفــاء  اإلقليميــة  امللتقيــات   -
قابــس  مــن  بــكل   2018 جانفــي  و30   29 28و  أيــام 
والقيــروان وتيبــار بمدينــة باجــة وقــد ضمــت هــذه امللتقيــات 

شــبل و قائــد. مشــاركة 450 
- امللتقيــات اإلقليميــة للقــادة  »مســارات اإلبــداع » يومــي 1 
فيفــري، املهديــة بالوســط وجربــة بالجنــوب الشــرقي  و 2 
بوزيــد  ســيدي   ،2019 فيفــري   10 و   9 ويومــي 
هــذه  ضمــت  قــد  و  بالشــمال  وســليانة  الغربــي  بالجنــوب 

قائــد..  450 مشــاركة  امللتقيــات 

امللتقيات الوطنية و الدولية :
-1 امللتقيات الوطنية للعرفاء :

الفتــرة  ملتقييــن وطنييــن  هــذه  نظــم قســم األشــبال خــال    
: للعرفــاء 

- امللتقــى الوطنــي الســادس  مــن9 إلــى12 أفريــل 2017 
و  بيــن عرفــاء   120 بمشــاركة  و  بــدوز.  التخييــم  بمركــز 

مؤطريــن .
-  امللتقــى الوطنــي الســابع » مملكــة األشــبال 2020 » أيــام 
و4 فيفــري 2020 بمدينــة القيــروان و بمشــاركة   3،  2

180 بيــن عرفــاء و مؤطريــن . 

اللقــاءات  هــذه  مثلــت  وقــد 
مــدى  لتقييــم  مميــز  نشــاط 
البرنامــج  مــع  االشــبال  تفاعــل 
الرمــزي  واإلطــار  التربــوي 
ممارســة  إلــى  إضافــة  الجديــد 
عــدة مهــارات وأنشــطة ترفيهيــة
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2. اللقاء الوطني للقادة »حلم األشبال 2018« :
األشــبال  لقســم  الجديــد  التربــوي  بالبرنامــج  التعريــف  إطــار  فــي   
فــي نســخته األولــى ، و شــرح أسســه و ركائــزه و تبســيط  خطوطــه  
و مســار  الرمــزي  إطــاره  فهــم  مــن  القيــادات  تمكيــن  و  العريضــة 
التقــدم الجديــد ، نظــم قســم األشــبال أيــام 29،28و 30 أفريــل 
2018 باملركــز الدولــي  للتدريــب و التخييــم ببــرج الســدرية  اللقــاء 

قائــد. الوطنــي لقيــادات األشــبال الــذي شــهد مشــاركة 435 

3.لقاء املفوضني و مساعديهم »مجلس أكيال« :
بهــدف تدريــب املفوضيــن و مســاعديهم  علــى  آليــات تطبيــق املنهــاج  
  2018 ديســمبر   16 إلــى   14 مــن  األشــبال  قســم  نظــم 
باملركــز    «  2018 أكيــا   مجلــس   « املفوضيــة  فريــق  لقــاء 
الجهــوي للتربيــة و التكويــن  املســتمر بسوســة و بمشــاركة 54  قائــد 

مــن مفوضيــن ومســاعدين ومندوبيــن وأعضــاء دوريــة وطنيــة.

4. اللقاء العربي األوروبي األول اقادة األشبال من 1 
إىل 4 نوفمرب 2019 :

فــي إطــار العمــل علــى  توحيــد الجهــود العربيــة واألوروبيــة  لارتقــاء 
العمليــة  تقديــم  وطــرق  أدوات  تحديــث  عبــر  االشــبال  بمرحلــة 
التربويــة الكشــفية بكفــاءة مواكبــة  لتطــور نضــج االشــبال فــي القــرن 
الواحــد والعشــرين واستشــرافا لرؤيــة الحركــة الكشــفية ومــن اجــل 
مزيــد ربــط الصلــة بالتجــارب املقـــــــــــارنة عربيــا و اوروبيــا،  نظمــت  
الكشــافة التونســية  وبمبــادرة مــن قســم األشــبال مــن 1الــي 5 
نوفمبــر 2019  بمدينــة الحمامــات مــن واليــة نـــــــــــابل و بالتعــاون 
مــع املنظمــة الكشــفية العربيــة ، اللقــاء العربــي االوروبــي االول 
لقــادة برامــج االشــبال ، حيــث  ضــم هــذا امللتقــى 120 قائــدا:  
81 مشــارك مــن تونــس يمثلــون  قســمي األشــبال و الزهــرات مــن 
مختلف جهات الجمهورية و39 مشارك من   الخارج  يمثلون تسع 
دول مــن اإلقليميــن العربــي و األوروبــي )املغــرب – الجزائــر – ليبيــا 

– الكويــت – األردن – لبنــان – اليمــن – الدنمــارك – روســيا (.

اإلصدارات :
حرصــت قيــادة قســم األشــبال طيلــة هــذه الفتــرة علــى توفيــر العديــد 
مــن األدلــة  و اآلليــات املســاعدة علــى فهــم املنهــاج التربــوي الجديــد 

والقــدرة علــى تطبيقــه فــي الوحــدات، ومــن ذلــك نذكــر :

- الدليل التربوي ملرحلة األشبال
- دليل شارات الهوايات ملرحلة األشبال

- دليل نظام االعتماد فاف » فرقة أشبال فاعلة«
- دليل العريف.

- البرنامج التربوي ملرحلة األشبال.
- كنش العريف.

- وثيقة بطاقة املتابعة للقائد.    
- وثيقة بطاقة املتابعة »املضمار«.

- وثيقة البرنامج الشهري لفرقة األشبال.
- عدد 12 وثيقة محطة تربوية شهرية.

- عدد 04 نشرة  دورية فنية إعامية كل ثاثة أشهر.
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عمــل قســم املرشــدات خــال الفتــرة الفارطــة علــى دراســة أســباب التســرب والحــد منــه وتنميــة العضويــة والرفــع مــن عــدد 
فــرق املرشــدات ودعــم املســتوى التدريبــي للقائــدات مــن خــال التكويــن املســتمر وإعــداد الدليــل التربــوي الجديــد بمــا 

يســتجيب وحاجيــات القســم لدعمــه وتطويــره ضمــن رؤيــة الكشــافة التونســية. 

ســّرب وكذالــك 
ّ
ــافة الّتونســّية وتنفيــذ اهدافهــا عمــل قســم املرشــدات علــى تنمّيــة العضوّيــة و الحــّد مــن الت

ّ
فــي إطــار بلــوغ رؤيــة الكش

الّرفــع مــن املســتوى التدريبــّي للفتيــات و ذلــك مــن خــال التحفيــز واالنفتــاح علــى املجتمــع والخــروج بأنشــطة القســم مــن الّنــوادي  الــى 
املحيــط املحلــّي والجهــوّي واالقليمــّي والوطنــّي كمــا تنّوعــت األنشــطة حيــث راوحــت بيــن الترفيــه  والّتكويــن  والتدريــب. ســعت قيــادة 
جنــة لتصــل بهــا الــى انهــاء الّدلبــل التربــوّي للقســم وافــراد املرشــدات ببرنامــج  خــاّص يســتجيب لحاجّيــات 

ّ
القســم لدعــم مجهــودات الل

الفتاة في ســّن 12/17 ويلبّي ذموح القائدات في القســم وهذا يجعل من املرشــدات في تونس ســّباقات في  االســتقال تربوّيا ومنهجّيا 
ــافة  كمــا حرصــت قيــادة القســم علــى دعــم مشــاركة الفتيــات فــي كّل األنشــطة الوطنّيــة واالقليمّيــة و العاملّيــة. 

ّ
عــن قســم الكش

أهم األنشطة يف الفرتة 2020-2016 :
االشرافالهدفاملشاركنياملكانالتاريخالنشاطع/ر

1
امللتقى الوطني للقائدات

جزيرة املرشدات
29 أفريل 

-1ماي 2017
150قائدة /21 جهةجربة

عرض البرنامج التربوي 
الجديد

تبادل الخبرات بين 
القائدات

قيادة 
القسم

2
امللتقى الوطني 

لاستكشاف واملغامرة
29 أفريل-2
زغوانماي 2018

200مرشدة/ 18 جهة
أعمال الريادة وتسلق 
الجبال واستكشاف 
املغاور وتراث املنطقة

قيادة 
القسم

3

-ملتقى إقليمي الشمال 
الشرقي والشمال الغربي

-ملتقى الوسط 
-ملتقى الجنوب الغربي

-ملتقى الجنوب الشرقي  

أفريل2019

جوان 2019

سيدي 
ثابت

سوسة
قفصة

255مرشدة

156مرشدة

من أهم األنشطة 
البراعات و التنمية 

 Agir املستدامة و ورشة
sur la confiance en soi

مندوبتي 
الشمال 
الشرقي 
والشمال 

الغربي

امللتقى الوطني للقائدات4
20 ــ21جوان 

2019
م الشبابي 

بسوسة
تطبيق أنشطة من املنهاج60 قائدة

قيادة
القسم

املؤتمر العالمي بالهند5
 22-18

سبتمبر 2017
الهند

الوفد متكون من 
القائدة هيفاء 

أورير نائبة رئيسة 
املؤتمر، تقوى بن 
حميدة،هالة أورير 

وحنين الدياري

املفوضة 
الدولية

6 

االجتماعا ت
الدورّيات الوطنّية
جنة الوطنّية 

ّ
الل

نابل
السدرّية 
سوسة 

اعضاء الدورّية 
املركزّية والوطنّية  

املندوبات  
واملفوضات  

والناشطات باالقليم 
العربي وبالجمعّية 

العاملّية

دعم الامركزية في أخذ 
القرار ومناقشة انشطة 
القسم املاضية و وضع 
الخطط املستقبلية 

واالستفادة من الطاقات 
الكبرى وخبرات قائدات 

قسم املرشدات.

قيادة 
القسم

7

االحتفاالت بـــــ
- يوم املرشدة العربّي 

- يوم الذكرى
شهر نوفبر
شهر فيفري

كّل الجهات 
أحياء االحتفاالت 

السنوية بيوم الذكرى من 
خال أنشطة املندوبيات 
او املفوضيات كما دعم 
القسم هذه األنشطة 

 .
ً
 و لوجستيا

ً
فنيا

املندوبات 
واملفوضات
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مــة ولــو بنســب متفاوتــة حيــث ازداد 

ّ
 العــام للمنظ

ّ
نأمــل أن نكــون قــد حققنــا األهــداف التــي رســمتها قيــادة القســم والتــي تتما�ســى والخــط

 كمــا تطّورعــدد القائــدات ذات التدريــب املتقــّدم 
ً
عــدد املنخرطــات مــن الفتيــات فــي ســّن 12ــــ 17 و نمــى عــدد فــرق املرشــدات اجمــاال

) مســاعدات قــادة تدريــب و قائــدات تدريــب ( وصــارت املرشــدات عنصــرا فاعــا ومتفاعــا فــي ومــع املجتمــع كمــا نجحــت  القائــدات 
جنــة الفنّيــة فــي انجــاز الدليــل التربــوّي للقســم وطباعتــه. ولكــن هــذا ال يمنــع مــن ان نعلــن اّن التســّرب فــي قســم املرشــدات يبقــى 

ّ
فــي الل

ــه يعــود فــي الجــزء 
ّ
املعضلــة االولــى التــي تنخــر رصيــد القســم مــن املنخرطــات و ذلــك وان عــاد الســباب  ذاتّيــة ــــ فــي جــزء كبيــر منــه  ــــ فان

االخــر الــى نقــص الوعــي القيــادّي بمــدى حساســّية الفئــة العمرّيــة املســتهدفة و هــذا مــا ســيعمل عليــه القســم فــي املســتقبل للوصــول 
باملرشــدات املتالقــات الــى ان يصبحــن جســرا مجتمعّيــا متينــا الستشــراف منهجــا ســليما لتنمّيــة  نســائّية انســانّية مســتديمة .
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عمــل القســم علــى االهتمــام بالبرنامــج التربــوي مــن خــال االنخــراط فــي اعــادة وضــع املنهــاج التربــوي للقســم بعــد تقييــم 
عميق واالتفاق على أعادة وضع املناهج الكشــفية بما يتاءم مع واقع املجتمع واالرتقاء بمســتوى الوحدات الكشــفية 

ودعــم العمــل ضمــن املجموعــات الصغــرى بمــا يحقــق هــدف الحركــة الكشــفية.

عمــل قســم الكشــافة فــي الفتــرة املتراوحــة بيــن 2016 و 2020 علــى 
تجويــد العمــل الكشــفي ودعــم أداء الطليعــة والفرقــة مــن خــال 

البرنامــج الكشــفي وحســن أداء هيــاكل القســم. تطويــر 
وارتكزت الخطة على العناصر التالية :

• البرنامج الكشفي.
• صورة القسم.

• الحوكمة.
• التدريب.
• الشراكة.

• التمويل الذاتي.
• املتابعة.

االشرافالهدفاملشاركنياملكانالتاريخالنشاطع/ر

متمّيزون1

25 فيفري 
2017

22 فرقة
صدور نتائج متميزون 2016 

قيادة 
القسم

27 مارس 
2017

38 فرقة
فتح باب الترشح ملتميزون 

 2017

3 فيفري 
2020

116 فرقة
فتح باب الترشح ملتميزون 

 2020

2 نوفمبر 
2017

قفصة
فرقة املنجي بالي فوج 

ينــدرج ضمــن املناجم الرديف برنامــج متمّيــزون 
سياســة القســم لرفــع أداء جميــع 

فرقــه.
اذ يهــدف هــذا البرنامــج الــى تحفيــز 
الفــرق و دفعهــا للعمــل مــن أجــل 
مــن  الرفــع مــن مســتوى أدائهــا، 
أوســمة  علــى  الحصــول  خــال 
تكــون مؤشــرا  تحــّدد مســتواها.  
علــى بلوغهــا  مســتوا معّينــا بعــد 
مــن  جملــة  تحقيــق  مــن  التأكــد 

املتطلبــات.
املتحصلــة  الفــرق  وتوســم 
بنواديهــا  متميــزون  وســام  علــى 
خــال  أو  الجهــات  نــوادي  أو 

املنظمــة. االنشــطة 

10 ديسمبر 
2017

املنستير
فرقة خالد بن الوليد 

بفوج املكنين

21 جانفي 
2018

سوسة
فرقتي احمد ياسين بفوج 

جوهرة و ابو القاسم 
الشابي بفوج الرياض

20 مارس 
2018

الناطور
فرقتي عقبة بن نافع بفوج 
جرزونة وبن سينا بفوج 
احمد الدهماني بنزرت

25 مارس 
2018

قليبية
فرقتي حمادي الغربي 
بفوج قليبية وحمادي 
بالرجب فوج بني خيار

14 افريل 
2018

بومهل
توسيم فرقة البشير صفر 

بفوج بومهل

15 افريل 
2018

مجاز 
الباب

فرقة عمر املختار بفوج 
مجاز الباب
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2
الكشفية 

ببساطة

من 3 الى 
5 فيفري 

2017

برج 
السدرية

ً
150 مشاركا

تنمية قدرات القادة في 
التــي  االختصاصــات  مــن  عــدد 
تســاعدهم علــى تحســين أدائهــم 

فــي قيــادة فرقهــم.

قيادة 
القسم

من 2 الى 
4 فيفري 

2018
الصدقة

ً
250 قائدا

تقديــم أنشــطة نموذجيــة ملخيــم 
التعريــف  و  الخــاء  حيــاة  فــي 
التضامنــي. بمفهــوم االقتصــاد 

من 7 الى 9 
افريل 2019

سانية 
الذكار توزر

ً
150 قائدا

التجريبيــة  النســخة  عــرض 
قائــد لدليــل 

من 7 الى 
9 فيفري 

2020

لسودة 
سيدي 
بوزيد

ً
400 قائدا

و  الكشــافة  لقســم  الفرقــة 
التربــوي  املنهــاج  تطبيــق  اليــات 

املطــورة.  نســخته  فــي 

3

متعة 
الحياة 

الكشفية

من 13 الى 
15 افريل 

2017

جربة
150 مشاركا من 
الجنوب الشرقي

لـــ  نموذجيــة  انشــطة  تطبيــق 
خــال  متقــدم  كشــاف   610
لطائــع  اقليميــة  ملتقيــات   5
دعمــا  املتقــدم  الكشــاف 
تطويــرا  و  القــرب  لسياســة 
املتقــدم  الكشــاف  لطائــع 

  . لقســم با

قيادة 
القسم

املعمورة
153 مشاركا من 
الشمال الشرقي

سد املصري 
بوعرقوب

87 مشاركا من الوسط

برج 
السدرية

84 مشاركا من الشمال 
الغربي

من 11 الى 
13 افريل 

2017
طينة

136 مشاركا من 
الجنوب الغربي

من 8 الى 
10 فيفري 

2019
704 مشاركغابة البندق

تطبيقات حول البرنامج 
الكشفي الجديد لقسم 

الكشافة.

4

اليوم 
الوطني 
للكشاف

3 جوان 
نوادي 2018

الفرق 
والجهات

كل الكشافين و القادة

الحسنة اليومية
املفوضون 

وقادة 
الفرق

قيمة العمل1 ماي 2019

الوعد الكشفيجوان 2020

5

فريق 
المفوضية

»الكشفية 
عشق ال 
ينتهي«

من 18 الى 
20 مارس 

2017

سانية الباي 
قابس

146  قائدا
قــدرات  بنــاء  فــي  املســاهمة 

ألداء  ودعمهــم  القــادة 
فريــق  بنــاء  خــال  مــن  دورهــم 

ومتجانــس. متكامــل  عمــل 
و تشــريك قــادة قســم الكشــافة 
التربــوي  املنهــاج  اعــداد  فــي 

تطبيقــه. آليــات  و  للقســم 

قيادة 
القسم من 28 الى 

30 افريل 
2018

جزيرة 
قرقنة

262 قائدا
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مهرجان 
األنشودة 
الكشفية

1 جويلية 
2017

تونس 
العاصمة

300 مشارك
احياء االنشودة الكشفية 
واصاح االناشيد املتداولة.

قيادة 
القسم

7

الملتقى الوطني 
للبيئة والمغامرة 

»ملك الرياح«

من 27 
فيفري الى 2 
مارس 2017

ضيعة جاكي 
الهوارية

62 كشافا 
وكشافا 
متقدما 

عيش املغامرة وحياة الخاء 
في مخيم نموذجي والتدرب 

على عدد من االختصاصات 
البيئية.

قيادة 
القسم

شهر رمضان موائد االفطار8
2018

جهات 
تونس 

الكبرى، 
بنزرت، 
الكاف 
وقفصة

2000 متطوعا 
و متطوعة

التطوع لخدمة عائات 
محتاجة بتقديم 20.000 

وجبة افطار خال شهر 
رمضان. 

قيادة 
القسم

9
اجتماعات اللجنة 

الفنية

18 و 19 
مارس 2017

قابس
ً
العمل على اعداد أدلة 30 قائدا

واليات تساعد قائد الفرقة 
للقيام بدوره على أحسن وجه 

و تطوير البرنامج الكشفي 
الذي يلبي احتياجات 

الكشاف. 

اللجنة 
الفنية

26 و 27 
جانفي 2018

سانية 
براهم، 
سوسة

ً
30 قائدا

30 نوفمبر 
و 1 ديسمبر 

2019

برج 
السدرية

ً
70 قائدا

10
مخيم الدورية 

المركزية
3 نوفمرب 

2017

برج 
السدرية

ً
40 قائدا

دعما لشعار القسم ان 
الخيام  تنادي نظمت الدورية 

املركزية  مخيمها الثاني.

11
اجتماعات 

الدورية الوطنية

70 قائدانوفمرب 2016

قييم البرنامج الكشفي 
وإعداد 

الخطة السنوية للقسم.

قيادة 
القسم

4 نوفمرب 

2017

برج 
السدرية

70 قائدا

نوفمرب 2018
برج 

السدرية
70 قائدا

70 قائداسوسةنوفمرب 2019
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12

اجتماعات 
الدورية 
المركزية

مرة كل 
اسبوعين

النادي املركزي 
ونادي الحدائق

30 قائدا
االشراف على حسن سير عمل برامج 

القسم. 
قيادة 
القسم

13
كشفية 

القرب

12 نوفمبر 
2017

24 كشافاالقيروان
ترســيخا لكشــفية القــرب التــي يواصــل 
القســم  فيهــا القســم احتفلــت قيــادة  

بعيــد الشــجرة فــي مدينــة القيــروان. 

قيادة 
القسم

24 نوفمبر 
2016

نادي جهة تونس
االشــراف علــى اجتمــاع مفوضيــة قســم 

الكشــافة بجهةتونــس. 
26 نوفمبر 

2016
زيارة الفرق املخيمة برج السدرية. برج السدرية

27 نوفمبر 
2016

نادي فوج 
سعيدة

االشــراف علــى اجتمــاع مفوضيــة قســم 
الكشــافة بجهــة منوبــة. 

3 ديسمبر 
2016

برج السدرية
واملســاعدين  العمــداء  ملتقــى  زيــارة 

للكشــافة.  عــروس  بــن  ملفوضيــة 

21 و 22 جانفي 
2017

صفاقس
زيــارة مفوضيــة القســم لجهــة صفاقــس 
ومهرجــان املدينــة لفــوج اإلمــام اللخمــي. 

29 جانفي 
2017

برج السدرية
زيــارة امللتقــى الجهــوي لقــادة مفوضيــة 

قســم الكشــافة بجهــة تونــس. 

27 فيفري 
2017

برج السدرية
زيــارة امللتقيــات الجهويــة للطائــع لجهــات 

منوبــة وتونــس واريانــة. 

26 مارس 2017
نادي فوج 
الجديدة

الجديــدة  بفــوج  الكشــافة  زيــارة فرقــة 
منوبــة.  جهــة 

14
ان الخيام 

تنادي

القيروان1 نوفمبر 2017
طائع جهة 
القيروان

شــجعت قيادة القســم الفرق الكشــفية 
تحــت  خاصــة  مخيمــات  تنظيــم  علــى 
عيــش  علــى  الفــرق  لتحفيــز  و  الخيــام. 
أســندت قيــادة القســم  حيــاة الخــاء 

خياما كجوائز للطائع املشاركة 
بجامبوري الطائع اوت 2017

بمركز التخييم بالناظور.

قيادة 
القسم

قفصة2 نوفمبر 2017
جهــة  طائــع 

قفصــة

برج السدرية19 مارس 2018
طائع جتهي 
منوبة و بن 

عروس

الناظور20 مارس 2018
طائع جهة 

بنزرت

بلدية سدويكش22 مارس 2018
طائع جهة 

مدنين

نادي فوج الوفاء23 مارس 2018
طائع جهة 

قابس

25 مارس 2018
قليبية 

والحمامات
طائع جهة 

نابل

منتزه النحلي3 جوان 2018
طائع جهة 

اريانة
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املخيم الدولي 
للكشاف 
املتقدم

من 26 جويلية 
الى 2 اوت 

2018
6 كشافين و قائداعمان

تمثيل الكشافة التونسية و تمتين 
اواصر االخوة بين املشاركين.

قيادة 
القسم

16
املعسكر 

العربي

من 25 اوت 
الى 5 سبتمبر 

2018
الجزائر

120 بين كشافين و 
مرشدات و قائدا ت 

و قادة

تمثيل الكشافة التونسية و 
تمتين اواصر االخوة بين مختلف 

الشعوب العربية.

قيادة 
القسم

17
الجامبوري 

الدولي للطائع
أوت 2017

مركز 
التخييم 
الناظور

250 مشارك
تقديم انشطة نموذجية في حياة 
الخاء العمل على تطوير أداء 

الطليعة داخل الفرقة الكشفية.

قيادة 
القسم

18
الجامبوري 

العالمي

من 22 جويلية 
الى 2 اوت 

2019

الواليات 
املتحدة 
االمريكية

36 مشارك

تمثيل الكشافة التونسية في 
اكبر تجمع كشفي عالمي و تبادل 
الخبرات مع منظمات كشفية 

وطنية من مختلف انحاء العالم.

قيادة 
القسم

واصــل القســم نشــاطه بصفــة حثيثــة مــن خــال الســعى لتنفيــذ كافــة عناصــر الخطــة وخاصــة منهــا املتعلقــة باســتكمال املنهــاج 
التربــوي  للقســم والعمــل  علــى  تشــجيع  مختلــف  الفــرق  علــى تنظيــم مخيمــات فــرق  خاصــة تحــت الخيــام ســواء كانــت قــارة او 
متنقلــة، فــي مراكــز التخييــم والغابــات والحقــول. والجديــر بالذكــر ان قســم الكشــافة انتقــل بأنشــطته الــى مختلــف جهــات البــاد 
ســعيا منــه لتقريــب املســافات و كذلــك املســاهة فــي نشــر الحركــة الكشــفية. الــى ايجــاد فضــاءات جديــدة للتخييــم او احيــاء مراكــز 

اخــرى.
كمــا حــرص القســم علــى التواجــد فــي مختلــف التظاهــرات الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة مــن خــال مشــاركة الكشــافين والقيــادات 

فــي  مختلــف  األنشــطة  املبرمجــة  واكتســاب  خبــرات  اضافيــة  تمكــن  مــن تطويــر نشــاط القســم.

في ضل الظروف االستثنائية التي تمر بها الباد و بالرغم من اعتماد التخطيط قصير املدى لم يتمكن قسم الكشافة من تنفيذ 
خطته السنوية للموسم الكشفي 2021/2020 واقتصر على التعهد بإنجاز استحقاقات ترتيبية و تنظيمية كما يبينها الجدول 

التالي :

املخرجاتالربنامجاملشاركنياملكانالتاريخالنشاط

الدورية 
المركزية

النادي 18 سبتمبر 2021
املركزي

أعضاء الدورية 
املركزية

افتتاح املوسم و النظر في 
مشروع الخطة السنوية 

للقسم

التكليف باملهام املستوجبة 
داخل الدورية املركزية

أعضاء الدورية افترا�سي07 افريل 2021
املركزية

متابعة أنشطة املفوضيات 
و النظر في التدابير 

الجديدة

تعليق جميع األنشطة طبقا 
لقرار القيادة العامة

اللجنة الفنية

9-10-11جانفي 
2021

مركز التخييم 
و التدريب 

ببرج السدرية

21 قائد 
أعضاء اللجنة 

الفنية

مراجعة األدلة التربوية 
لقسم الكشافة

تشكيل لجان فرعية العداد 
بعض االعمال تعرض في 

االجتماع املقبل

13-14مارس 
2021

نزل الهدى 
بالحمامات

18 قائد 
أعضاء اللجنة 

الفنية

عرض اعمال اللجان 
الفرعية و استكمال األدلة 

التربوية

التعهد بتقديم اعمال اللجنة 
الفنية في نسخة نهائية نهاية 

شهر افريل 2021

الملتقيات 
االقليمية

29 و 30 نوفمبر 
2021

افترا�سي 
من تنظيم 
اإلقليم 
العربي

طليعة 
مختلطة بين 

عمداء و 
عميدات

للمشاركة في املخيم 
الكشفي العربي البيئي 

االفترا�سي االول

انجاز مشاريع أنشطة بيئية في 
اطار طائع

الملتقيات 
الدولية

25 كشاف االفترا�سي20 مارس 2021
متقدم

ملتقى العمداء من تنظيم 
االتحاد العالمي للكشاف 

املسلم بالتعاون مع 
الكشافة التونسية

تقديم مداخات حول التصرف 
مع جائحة الكورونا

ندوة 
المندوبين 

والمفوضين

2 و 3 اكتوبر 
2021

مركز التخييم 
و التدريب 

ببرج السدرية

60 قائد وطني 
و املندوبين و 

املفوضين

عرض الدليل التربوي في 
نسخته االخيرة

اجماع على ان يكون الدليل في 
نسخة تجريبية
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قسم الدليالت
عمــل القســم علــى مزيــد النهــوض باملرحلــة العمريــة الخاصــة بقســم الدليــات مــن خــال اعــادة النظــر فــي املنهــاج التربــوي 
وتأهيــل قيــادات القســم حتــى يســهمن فــي تنميــة العضويــة بمــا يحقــق رؤيــة املنظمــة ويدعــم تواجــد الفتيــات فــي النشــاط 

الكشــفي.

عملــت قيــادة قســم الدليــات فــي هــذه الفتــرة علــى النهــوض بالقســم مــن خــال تأهيــل ودعــم دور وقــدرات القائــدات علــى 
املســتوى املركــزي ثــم الوطنــي كمرحلــة أولــى مؤكــدة دعمهــا دور املندوبــات واملفوضــات وحثهــن علــى العمــل فــي اطــار فريــق واحــد متكامــل 
ثــم التركيــز علــى تطويــر برنامجهــا التربــوي ليكــون دليــا لــكل قائــدة متمكنــة يســاعدها فــي تطويــر أنشــطها وتنميــة العضويــة فــي جهتهــا 
كمرحلــة ثانيــة، كمــا عمــل القســم علــى تفعيــل دور الدليلــة داخــل مجتمعهــا مــن خــال تشــجيعهن علــى تنفيــذ املبــادرات املجتمعيــة 

واملشــاريع التربويــة.

كمــا حــرص قســم الدليــات علــى تنميــة االتصــال ودعــم االعــام الذاتــي للقســم لنشــر صــورة مشــرفة تعــرف بهــذه الفئــة العمريــة مــن 
الفتيــات والقيــادات الكشــفية وبأنشــطتهن ودعمــا لصــورة الكشــافة التونســية بصفــة عامــة.

أهم األنشطة يف الفرتة 2021-2016:
االشرافالهدفاملشاركنياملكانالتاريخالنشاطع/ر

1

امللتقــى االقليمــي لقائــدات 
»قائــدات  العشــائر 

» ل لشــما ا

يومي 14 
و15 جانفي 

2017

برج 
السدرية

مهــارات 35 قائدة وتأطيــر  اكتشــاف 
العشــائر  قائــدات 

القسم

2

امللتقــى االقليمــي لقائــدات 
الشــمالين والوســط تحــت 

شــعار 
Be a star» laiceps eB«

من 17 الى 
19 مارس 

2018

برج 
السدرية

30 قائدة
القائــدات  مهــارات  تطويــر 
أق�ســى  إلبــراز  وتحفيزهــن 

قدراتهــن
القسم

3

امللتقــى االقليمــي لقائــدات 
الجنوبيــن تحــت شــعار

»Discover your smile 
with us«

من 18 الى 
21 مارس 

2018

سانية 
الباي 
قابس

30 قائدة
القائــدات  مهــارات  تطويــر 
أق�ســى  إلبــراز  وتحفيزهــن 

قدراتهــن
القسم

4

امللتقى الوطني للدليات 
تحت شعار 

»نحبك يا تونس«

من 18 الى 
21 مارس 

2017
الناظور 
بنزرت

 72
مشاركة

بعيــد  االحتفــال 
روح  وترســيخ  االســتقال 
الدليــات  لــدى  املواطنــة 
ودعــم مبــدأ الواجــب نحــو 
اآلخريــن مــن خــال انجــاز 
فــي  مجتمعيــة  مبــادرة 

. ملنطقــة ا

القسم

5

امللتقى الوطني للدليات 
تحت شعار »ملة 

الدليات«

من 31 
أوت الى 03 

سبتمبر 
2019

هرقلة  
سوسة

 100
مشاركة

تطبيق املنهاج التربوي عن 
طريــق األنشــطة املقترحــة 
فــي  فــي امللتقــى واملســاهمة 
الدليــات  مهــارات  تنميــة 
القياديــة  والقائــدات 
بــذل  نحــو  لتحفيزهــن 
والقيــام  قدراتهــن  أق�ســى 

جــودة. ذات  بأنشــطة 

القسم

6 
امللتقى االقليمي لدليات 

الجنوبين

من 01 الى 
03 فيفري 

2020
دوز - قبلي

 50
مشاركة

تطبيق البرنامج التربوي 
للقسم من خال 

ممارسة بعض األنشطة 
والورشات وحلقات 

النقاش.

القسم

7

امللتقى الوطني التاسع 
للعشائر الطابية 

تحت شعار »في رحاب 
الكشفية«

من 14 الى 
16 أفريل 

2017
برج 

السدرية
 250

مشارك

تنمية العضوية من 
خال استقطاب قيادات 

من العشائر الطابية 
املشاركة.

قسمي الجوالة 
والدليات

8

امللتقى الوطني االفترا�سي 
للدليات تحت شعار

»Camp inside because 
corona is outside »

من 18 الى 
19 أفريل 

2020
كل 

مشاركة 
من منزلها

 70
مشاركة

احاطة القائدات نفسيا 
ومناقشة األوضاع التي 
تمر بها الباد والعالم 

وأهمية دورنا في الحفاظ 
على سامتنا وسامة 
ذوينا الى جانب تطوعنا.

القسم

9

جنة الفّنّية
ّ
إجتماعات الل

29 أفريل 
2017

فوج 
الحدائق

50 قائدة

تطوير البرنامج التربوي 
لقسم الدليات بما 
يستجيب لتطلعات 
هذه الفئة العمرية 

من الفتيات وبما يعزز 
تكوينهن الشخ�سي 

والقيادي.

القسم

 25 و 26 
نوفمبر 
2017

برج 
السدرية

- 23و24 
ديسمبر 

2017

برج 
السدرية

27 و28 
جانفي 
2018

برج 
السدرية

24 و 25 
فيفري 
2018

دار 
الكشاف 
بقفصة

01 و02 
ديسمبر 

2018

برج 
السدرية

 30 نوفمبر 
01 ديسمبر 

2019

دار 
الشباب 
سوسة

املسابقة الوطنية لقسم 10
الدليات »تميزي«

طوال 
املوسم 
الكشفي 

من السنة 
الكشفية 

 2017-2016
الى السنة 
الكشفية 

2020-2019

على كامل 
التراب 

الجمهورية 
التونسية

كل عشائر 
الدليات

السعي الى االرتقاء 
باملستوى الفني للعشائر 
وتحفيزهن على االبداع في 
البرمجة و التنفيذ بهدف 

التميز و االشعاع

القسم
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امللتقى االقليمي لدليات 

الجنوبين

من 01 الى 
03 فيفري 

2020
دوز - قبلي

 50
مشاركة

تطبيق البرنامج التربوي 
للقسم من خال 

ممارسة بعض األنشطة 
والورشات وحلقات 

النقاش.

القسم

7

امللتقى الوطني التاسع 
للعشائر الطابية 

تحت شعار »في رحاب 
الكشفية«

من 14 الى 
16 أفريل 

2017
برج 

السدرية
 250

مشارك

تنمية العضوية من 
خال استقطاب قيادات 

من العشائر الطابية 
املشاركة.

قسمي الجوالة 
والدليات

8

امللتقى الوطني االفترا�سي 
للدليات تحت شعار

»Camp inside because 
corona is outside »

من 18 الى 
19 أفريل 

2020
كل 

مشاركة 
من منزلها

 70
مشاركة

احاطة القائدات نفسيا 
ومناقشة األوضاع التي 
تمر بها الباد والعالم 

وأهمية دورنا في الحفاظ 
على سامتنا وسامة 
ذوينا الى جانب تطوعنا.

القسم

9

جنة الفّنّية
ّ
إجتماعات الل

29 أفريل 
2017

فوج 
الحدائق

50 قائدة

تطوير البرنامج التربوي 
لقسم الدليات بما 
يستجيب لتطلعات 
هذه الفئة العمرية 

من الفتيات وبما يعزز 
تكوينهن الشخ�سي 

والقيادي.

القسم

 25 و 26 
نوفمبر 
2017

برج 
السدرية

- 23و24 
ديسمبر 

2017

برج 
السدرية

27 و28 
جانفي 
2018

برج 
السدرية

24 و 25 
فيفري 
2018

دار 
الكشاف 
بقفصة

01 و02 
ديسمبر 

2018

برج 
السدرية

 30 نوفمبر 
01 ديسمبر 

2019

دار 
الشباب 
سوسة

املسابقة الوطنية لقسم 10
الدليات »تميزي«

طوال 
املوسم 
الكشفي 

من السنة 
الكشفية 

 2017-2016
الى السنة 
الكشفية 

2020-2019

على كامل 
التراب 

الجمهورية 
التونسية

كل عشائر 
الدليات

السعي الى االرتقاء 
باملستوى الفني للعشائر 
وتحفيزهن على االبداع في 
البرمجة و التنفيذ بهدف 

التميز و االشعاع

القسم
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الندوة الوطنية لقائدات 11
الدليات تحت شعار 

»أكتشف دربي«

من 07 الى 
09 أفريل 

2018

املحرس 
صفاقس

الســعي لارتقــاء باملســتوى 31 قائدة
للقائــدات  الفنــي 
أق�ســى  لبــذل  وتحفيزهــن 
قدراتهــن والقيــام بأنشــطة 

جــودة. ذات 

القسم

12

الندوة االقليمية لقائدات 
الشمال الغربي والوسط 

تحت شعار »منهاجي 
دليلي«

من 12 الى 
14 جانفي 

2019

سيدي 
بوعلي 
سوسة

الدليــل 40 قائدة وشــرح  عــرض 
العشــيرة  لقائــدة  التربــوي 

التجربــة حيــز  ووضعــه 

القسم

الندوة االقليمية لقائدات 13
الشمال الشرقي تحت 
شعار »منهاجي دليلي »

من 12 الى 
14 جانفي 

2019

شبدة - 
بن عروس

الدليــل 16 قائدة وشــرح  عــرض 
العشــيرة  لقائــدة  التربــوي 

التجربــة حيــز  ووضعــه 

القسم

14
الندوة االقليمية لقائدات 

الجنوبين تحت شعار 
»منهاجي دليلي«

 03-02
مارس 2019

الدليــل 12 قائدةقفصة وشــرح  عــرض 
العشــيرة  لقائــدة  التربــوي 

التجربــة حيــز  ووضعــه 

القسم

15

الندوة الوطنية للقائدات 
تحت شعار »هي من أجل 

عالم أفضل«

من 07 الى 
09 فيفري 

2020

برج 
السدرية

الســعي لارتقــاء باملســتوى 150 قائدة
للقائــدات  الفنــي 
تنميــة  فــي  واملســاهمة 
الشــخصية  قدراتهــن 
القياديــة  مهاراتهــن  و 
وتمكينهــن مــن فهــم مــدى 
البرامــج  وتكامــل  ترابــط 
التربويــة ألقســام الفتيــات.

القسم

 الدورة التأهيلية 16
ملساعدات قائدات تدريب

من 17 الى 
19 ديسمبر 

2017

بجمال 
املنستير

 11
قائدات

للــدورة  القائــدات  تأهيــل 
ملســاعدات  الرســمية 

التدريــب قائــدات 

اللجنة الوطنية 
لتنمية القيادات

17
الدورة الرسمية 

ملساعدات قائدات 
التدريب

من 16 الى 
20 مارس

برج 
السدرية

شــهادة 6 قائدات علــى  الحصــول 
قائــدات  مســاعدات 

ريــب لتد ا

اللجنة الوطنية 
لتنمية القيادات

18

رحلة القسم

من 13 الى 
20 جويلية 

2019

عــادات 30 قائدةالجزائر علــى  التعــرف 
البــاد  وتــراث  وتقاليــد 
املجــاورة لنــا ومــدى تقاربهــا 
وعاداتنــا  تراثنــا  مــن 
تاريخهــا  علــى  واالطــاع 
النضالــي وتراثهــا الجميــل، 

القسم
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عمــل قســم الجوالــة طيلــة الفتــرة 2016-2020 علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الحركــة الكشــفية بتونــس مــن 
خــال وضــع الخطــط الســنوية املتائمــة مــع رؤيــة الحركــة الكشــفية ومــع السياســة العامليــة لبرامــج الشــباب وأهــداف 
التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــال تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة ومشــاريع جديــدة متنوعــة تهــدف باألســاس إلــى مزيــد 
االنتشــار وتنميــة العضويــة وتدريــب القيــادات وتوفيــر أق�ســى قــدر ممكــن مــن فــرص التعلــم واملمارســة للجواليــن بمــا 

يتناســب مــع احتياجاتهــم.

أهم األنشطة يف الفرتة 2021-2016 :
االشرافالهدفاملشاركنياملكانالتاريخالنشاطع/ر

1
اجتماعات 
الدورية 
الوطنية

10 و 11 نوفمبر 
2016

نابل
 

- تقييم أنشطة القسم للفترة 50مشارك
السابقة

- طرح مشاغل املفوضيات
- عرض و مناقشة خطة القسم 

للفترة الاحقة

قيادة القسم

4 و 11 نوفمبر 
2017

برج 
السدرية

 
50مشارك

قيادة القسم

20 و 21 أكتوبر 
2018

برج 
السدرية

 
50مشارك

قيادة القسم

9 و 10 نوفمبر 
2019

سوسة
 

50مشارك
قيادة القسم

2
 

اجتماعات 
اللجنة 

الفنية للقسم

13 فيفري 2016
برج 

السدرية
 

30مشارك
- الدليل التربوي ملرحلة الجوالة
- إحداث وسام سفير الشباب
- آليات تطبيق منهاج القسم

قيادة القسم

25 مارس 2017
برج 

السدرية
قيادة القسم30مشارك

قيادة القسم30مشاركجّمال13 جانفي 2019
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20 و 21 و22 أكاديمية القادة 31

صفاقسجانفي 2017
 

50مشارك
قــادة  تدريــب  و  تعريــف   -
علــى  واملفوضيــن  العشــائر 
الجديــد  التربــوي  الدليــل 
تطبيقــه آليــات  و  للقســم 
تخطيــط  علــى  التــدرب   -
واملبــادرة  العشــيرة  مشــروع 
تطبيــق  إطــار  فــي  املجتمعيــة 

التنميــة. أهــداف 

قيادة 
القسم

 12 و 13 و14 أكاديمية القادة 42

جّمالجانفي 2019
 

قيادة 50مشارك
القسم

اللقاء الوطني 5
لقيادات قسم 

الجوالة »مبادرون 
»2020

  27 و 28 

و29 ديسمرب 

2020
جّمال

 
قيادة 50مشارك

القسم

- 08 و 09 دروب الجّوالة 62

و 10 أفريل 
  2016

عين سلطان - 
شط مامي - تمغزة

التربــوي  املنهــاج  تطبيــق 
للقســم الجديــد 

املغامــرة  حــب  غــرس   -
الخــاء  بحيــاة  واالســتمتاع 

الجّوالــة عنــد 
مناطــق جديــدة  اكتشــاف   -

التونســية  البــاد  مــن 
- النهوض بالنشــاط الكشــفي 

فــي املؤسســات الجامعّية
- غــرس مفهــوم االختصــاص 

فــي أنشــطة العشــائر
مــن  نمــاذج  علــى  التــدرب   -

ريع ملشــا ا

قيادة 
القسم

املندوبون
املفوضون

امللتقيات اإلقليمية 7
للعشائر الطابية

24 و 25 و26 
فيفري 2017

قليبية -سوسة - 
توزر

امللتقيات اإلقليمية 8
لقادة األفرقة و 

مساعديهم

12 و 13 و14 
جانفي 2018

تيبار - جبل 
بوقبرين-  قابس

دروب الجّوالة 3 9
)الوسط والجنوب(

 02 و 03 
و04 فيفري 

2020

السد املصري - 
جربة

دروب الجّوالة 3 10
)الشمال(

21 و 22 و23 
مارس 2020

عين بوسعدية

الوطنــي 11 امللتقــى 
»فــي  للعشــائر الطابيــة 
»3 الكشــفية  رحــاب 

11 و 12 و13 
فيفري 2016

تطبيق املنهاج التربوي برج السدرية
الجديد للقسم

- غرس حب املغامرة 
واالستمتاع بحياة الخاء 

عند الجّوالة
- اكتشاف مناطق جديدة 

من الباد التونسية 
- النهوض بالنشاط الكشفي 

في املؤسسات الجامعّية
- غرس مفهوم االختصاص 

في أنشطة العشائر
- التدرب على نماذج من 

املشاريع

قيادة 
القسم

امللتقى الوطني 12
للعشائر الطابية »في 
رحاب الكشفية 4«

14 و 15 و16 
أفريل 2017

برج السدرية

29 و 30 اليوم الوطني للجّوال13
أفريل 2017

تونس العاصمة
نــــابل

املخيم امللتقى 14
الصيفي لعشائر نادي 

مبادرون

15 إلى 22 
أوت 2017

الكــــاف

امللتقى الوطني 15
للجّوالة

 29 أفريل 
- 02 ماي 

2018

سد سيدي البراق 
)نفزة(

امللتقيات الوطنية 16
 Rover’s« لإلختصاص

»life

22 و 23 و24 
مارس 2019

دوز
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امللتقى املغاربي للجّوالة17
MAGH ROVER 2018

07 إلى 14 
أوت 2018

برج 
السدرية

- االحتفال بمئوية الجّوالة
الوحــدة  علــى  التأكيــد   -
واملغاربيــة  عامــة  العربيــة 
حــث  خــال  مــن  خاصــة 
الشــباب املغاربــي علــى الحــوار 
وممارســة  األفــكار  وتبــادل 

الجّوالــة  أنشــطة 

قيادة 
القسم

اللقاء الـ 20 للجّوالة 18
العرب

12 إلى 21 
جويلية 

2016

املعمورة 
)املغرب(

وتبــادل 13 مشارك املفاهيــم  توحيــد   -
الخبــرات مــن خــال التنافــس 
أنشــطة  وتنفيــذ  الشــريف 
وبرامــج مرحلــة الجوالــة علــى 
املســتويين اإلقليمــي والعالمــي
حركــة  بمئويــة  االحتفــال   -

ل لتجــوا ا

قيادة 
القسم

امللتقى العالمي الـ 15 19
للجوالة و الدليات

25 جويلية 
- 03 أوت 

2017

19 مشاركآيسلندا

امللتقى الشبابي لجّوالة 20
الجامعات العربية

18 إلى 24 
أكتوبر 
2018

القاهرة - 
اإلسكندرية 

)مصر(

9 مشارك

سفراء الشباب2: 21
مكافحة ظاهرة 

املخدرات لدى الشباب 
التون�سي

قيادة 2016
القسم

سفراء الشاب3 : الحد 22
من املخاطر و التدريب 
على مجابهة الكوارث

 / 2017
2018

-2020برنامج مبادرون23
2016

لتشــجيع 500 مشاركطيلة الفترة ســنوية  مســابقة 
العشــائر  وتحفيــز  ودعــم 
نــادي  وســام  علــى  للحصــول 
إلــى  واالنضمــام  مبــادرون 
مبــادرون  نــادي  شــبكة 

املتميــزة للعشــائر 

قيادة 
القسم

املندوبون
املفوضون

 
-لــدى قســم الجوالــة عديــد نقــاط القــوة كالخبــراء والقيــادات مــن الشــباب املتحّمــس والطمــوح والقــدرة 
علــى التخطيــط والتنظيــم، إذ يجــب اســتثمار كل هــذا لتطويــر عمــل القســم ومزيــد إشــعاعه وطنيــا 

ودوليــا.
- نو�ســي الجميــع بمزيــد التماســك والتآخــي واالنشــغال بمــا يهــّم الشــباب التون�ســي وذلــك بمزيــد العمــل 
بــروح الفريــق والتفكيــر بعمــق فــي احتياجــات الشــباب فــي الوقــت الراهــن ووضــع البرامــج املناســبة 
وخاصــة السياســة الوطنيــة لبرامــج الشــباب 2020-2023 ومزيــد االنفتــاح وعقــد شــراكات مــع الهيئــات 

واملؤسسات ذات االهتمام املشترك.
- يثّمــن قســم الجوالــة مجهــودات كافــة الجواليــن وكل القيــادات املحليــة والجهويــة والوطنيــة الذيــن عملــوا طيلــة الفتــرة 2020-2016 
وســاهموا بــكّل جهــد وتمّيــز فــي تنفيــذ األنشــطة وتحقيــق أهــداف املرحلــة، كمــا كان لهــم األثــر الطيــب والــدور البطولــي فــي قيــادة خايــا 

األزمــة للتصــدي لوبــاء كورونــا. شــكرا لكــم ودمتــم مبــادرون.
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قسم الرواد واألحباء 
نشطة قسم الرواد واألحباء بين 2016 و 2020 خاصة بما يلي : -

ٔ
تميزت ا

نشــطة القســم العاديــة مــن اجتماعــات للدوريــة املركزيــة ولقيــادة القســم املوســعة وللدوريــة الوطنيــة ومــن 
ٔ
اســتمرار ا

اتصاالت مســتمرة باملندوبين واملفوضين ومن الزيارات وغيرها مواصلة اصدار مجلة القســم »دأيما مســتعد« من عدد 
60 في ديســمبر 2016 ٕالى عدد 65 ديســمبر 2019 تطور عدد الرابطات ) من 148 رابطة ســنة 2016 الى 164 رابطة ســنة 2019 

( وعــدد املنخرطيــن ) مــن 3200 منخــرط الــى 4018 منخــرط ســنة 2019 (
انطــاق تجربــة الــدورات التكوينيــة لقيــادات الرابطــات بتنظيــم دورتيــن اثنتيــن للدراســة التمهيديــة ودورة للشــارة الخشــبية ، 
نها مواصلــة تنظيــم اللقــاءات الوطنيــة 

ٔ
تجربــة يتعيــن تقييمهــا والوقــزف علــى ٕايجابياتهــا وســلبياتها والتوصــل ٕالــى توصيــات فــي شــا

جيــل اللقــاء العاشــر 2020(.
ٔ
كل ســنتين )مــع تا

تكثيــف األنشــطة الدوليــة للقســم بالداخــل والخــارج كل ذلــك ٕالــى جانــب األنشــطة املحليــة والجهويــة واملركزيــة للرابطــات 
واملفوضيــات واملندوبيــات مــن اجتماعــات وســهرات ومحاضــرات ونــدوات وملتقيــات ورحــات ومســاعدات كشــفية واجتماعيــة 

ٕاهــداء تجهيــزات صحيــة ملستشــفى...( و ترميــم نــواد و مــدارس، 
ٔ
ا بنــاء  )ٕاهــداء كتــب مدرســية، »قفــة رمضــان«، 

أهم األنشطة يف الفرتة 2020-2016 :
املشاركنياملكانالتاريخالنشاطع/ر

1
   400  مشاركسوسة2016اللقاء الوطني الثامن للرواد واألجباء

2
سيس القسم 

ٔ
   437  مشاركسوسة2017لقاء العيد األربعين لتا

   317  مشاركسوسة2018اللقاء الوطني التاسع للرواد واألحباء3

2018الدراسة التمهيدية األولى لقيادات رابطات الرواد4
برج 

السدرية
   25  مشارك

2019الدراسة التمهيدية الثانية لقيادات  الرابطات5
برج 

السدرية
   27  مشارك

2019دراسة الشارة األولى لقيادات الرابطات6
برج 

السدرية 
القاهرة

   24  مشارك

   76  مشاركسوسة2018تنظيم لقاء الصداقة الرابع بتونس7

ندونيسيا2017املشاركة في املٔوتمر العالمي8
ٔ
   2  مشاركينا

9
املشاركة في املٔوتمر التاسع لاتحاد العربي لرواد الكشافة 

واملرشدات
   5  مشاركينالقاهرة2019

   12  مشاركسوسة2018استضافة اجتماع اللجنة العاملية ملنظمة الصداقة الدولية10

11
تنظيم واستضافة اللقاء األول للمفوضين الدوليين 

برابطات الرواد العربية
   17  مشاركتونس2019

   55  مشاركالحمامات2020تنظيم واستضافة اللقاء األول للرأيدات العرب12
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وفي الختام، الجدير بالذكر خاصة :     
واصلــت  القســم  قيــادة  ان   -
طباعــة كتيبــات املنظمــة الدوليــة 
بعــد  للــرواد"  العملــي  "الدليــل 
ترجمتهــا الــى العربيــة كمــا واصلــت 
الــرواد  قيــادات  لــدى  ترويجهــا 
التونســية والعربيــة. بالرابطــات 
- ان تونــس واصلــت خــال الفتــرة 
في اطار انشطة رواد الكشافة واملرشدات اقليميا وعربيا 
لرٔييــس  األول  النأيــب  بمســٔووليات  االضطــاع  ودوليــا 
للكشــافة  الدوليــة  الصداقــة  ملنظمــة  العامليــة  اللجنــة 
الكشــافة  لــرواد  العربــي  االتحــاد  ورٔييــس  واملرشــدات 
واملرشــدات واألمينــة العامــة املســاعدة لاتحــاد العربــي 
واملرشــدات  الكشــافة  لــرواد  املغاربــي  االتحــاد  ورٔييــس 

العامــة. مينتــه 
ٔ
وا

- ان قيــادات قســم الــرواد واالحبــاء بالكشــافة التونســية 
حصلــت خــال الفتــرة علــى 3 قــادات ووســامين اثنيــن مــن 
قبــل االتحــاد العربــي لــرواد الكشــافة واملرشــدات،وذلك 
بمناســبة املٔوتمريــن الثامــن بالكويــت والتاســع بالقاهــرة.
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التقرير املالي 
للفرتة 2021-2016
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اخواتي القائدات .،اخوتي القادة....

ال يســعنا فــي نهايــة هــذه الــدورة إال أن نعّبــر عــن اعتزازنــا و فخرنــا بمــا حققتــه جمعيتنــا مــن مكاســب 
وايجابيات ساهمت في النقلة النوعية ملختلف هياكل الجمعية وأنشطتها رغم الصعوبات املادية 
وقلــة املــوارد والتغييــرات السياســية واالجتماعيــة التــي عاشــتها بادنــا ورغــم القوانيــن واإلجــراءات 
الخاصة بالتمويل العمومي و حجب بعض املنح الدورية فان جمعيتنا حاولت ايجاد طرق تمويل 
جديدة و مشــاريع شــراكة وعّولت على التمويل الذاتي ألنشــطتها و عولت على تفهم قادتها و غيرت 

سياســة الصرف و ترشــيد االســتهاك.

 وهي مناســبة لنرفع اســمى عبارات الشــكر واالمتنان لجميع كشــافينا وقادتنا وهياكلنا ملســاهمتهم 
الفعالــة لتحقيــق هــذه االنجــازات مــن خــال املســاهمة فــي تمويــل االنشــطة، والتكفــل بمصاريــف 
التنقل , وتقبل قرار القيادة العامة بحجب منح النشاط الصيفي، اضافة الى تحمل القادة اعباء 

املشــاركة فــي االنشــطة الخارجيــة.

كمــا انتهجــت الجمعيــة سياســة التقشــف فــي االدارة، مــن خــال الضغــط علــى مصاريــف الطباعــة 
حيــث تــم بيــع حافلــة والتفويــت فــي اخــرى إلحــدى هياكلنــا  والــورق واالتصــاالت واملحروقــات، 

الكشــفية , واعتمــاد طريقــة التراســل اإللكترونــي وسياســة صفــر أوراق.

وتوصلنــا الــى تســوية الديــون املتخلــدة بذمــة الجمعيــة فــي االنخــراط بالهيــاكل االقليميــة والعامليــة 
وهنــا ضــروري االشــادة بمجهــود القيــادة العامــة فــي االحتفــاظ بمبلــغ محتــرم بالخزينــة، وتســوية 
الديــون الجبائيــة والقيــام بمراقبــة دوريــة ملاليــة الجمعيــة مــن قبــل مكتــب مراقــب الحســابات 
ممــا تمكنــا مــن الحصــول علــى التمويــل  وتحييــن جميــع الوثائــق واملســتندات املاليــة،  معتمــد، 

العمومــي بعــد جهــد جهيــد.

ولتمويــل انشــطة االقســام الفنيــة ودعــم الجهــات واالفــواج ابرمــت القيــادة العامــة عــدة اتفاقيــات 
PRO-  شراكة ومشاريع وفرت موارد جديدة، اضافة إلى احداث شركة النهوض بالعمل الكشفي
MOSCOUT، ومشــروع القريــة الســياحية بالبقالطــة، قاعــة املؤتمــرات واملتجــر الكشــفي، وهــو مــا 
ممكننا من تحسين الوضعية االجتماعية للموظفين والعملة و تقبل سيارة جديدة كهبة و اعداد 

ملــف لبنــاء الطابــق االول مــن دار الضيافــة بالنــادي املركــزي .

وضمانا لديمومة جمعيتنا واســتقالها املالي ســنواصل العمل بكل شــفافية ونجتهد إليجاد موارد 
ماليــة جديــدة لتحقيــق اهدافنــا التربويــة واملحافظــة على بريق واشــعاعها.

                                                        امني مال الكشافة التونسية
                                                             القائد ياسني غراب 
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21الباقي من المؤتمر 
3%

2016السداسي الثاني 
6%

2017مداخيل سنة 
9%

2018مداخيل سنة 
19%

2019مداخيل سنة 
14%

2020مداخيل سنة 

37%

2021مداخيل السداسي األول 
12%

المداخیل للفترةصافي میزان
21الباقي من المؤتمر 

2016السداسي الثاني 

2017مداخيل سنة 

2018مداخيل سنة 

2019مداخيل سنة 

2020مداخيل سنة 

2021مداخيل السداسي األول 

التقرير املالي للفرتة املمتدة
من غرة جويلية 2016 اىل 30 جوان 2120

تميــزت الفتــرة املمتــدة مــن غــرة جويليــة 2016 الــى 30 جــوان 2021 بارتفــاع فــي امليــزان العــام للتصــرف بنســبة %202 قياســا بالفتــرة 
الســابقة التــي ســجلنا فيهــا 5643919.869 دينــارا مقابــل 17054347.953 دينــارا للــدورة الحاليــة حيــث بلــغ صافــي املداخيــل 
10454041.643 دينــار يضــاف اليــه مــا تبقــى مــن الــدورة الســابقة والبالــغ 298744.976 دينــار وبذلــك يكــون امليــزان الصافــي 
للمداخيل 10752786.619 دينارا في حين سجلنا في باب املصاريف مبلغا قدره 9790699.691 دينارا يضاف اليه الباقي للفترة 
الحاليــة ولغايــة 30 جــوان 2021 أي 962086.928 دينــارا ليصبــح بذلــك امليــزان الصافــي للمصاريــف 10752786.619 دينــارا.

و لإلشارة فان توزيع صافي مداخيل الفترة الحالية كاآلتي : ) الرسم البياني الخاص بصافي ميزان املداخيل للفترة ( 
%3 الباقي من املؤتمر السابق  -

%6 في السدا�سي 2 من سنة 2016  -
%9 في سنة 2017  -

%19 في سنة 2018  -
%14 في سنة 2019  -
%37 في سنة 2020  -

%12  في السدا�سي 1 من سنة 2021  -

وناحظ ايضا أن املصادر املتأتية منها مداخيل الفترة متنوعة ومتعددة وهي كاآلتي :
الشراكة ) املشاريع الكبرى( : 45%  o 

الشراكة ) املشاريع الصغرى واملتوسطة( : 24%  o
األنشطة الكشفية الوطنية: 7%  o

التمويل الوطني) عمومي ودعم خاص(: 6%  o
اشتراكات املنخرطين : 8%  o

األنشطة الكشفية الخارجية : 3%  o
مشاريع الجمعية :  4%  o

توظيفات مالية:  2%  o
التأمين : 1%  o
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إشتراكات المنخرطین
8%

التمویل 
عمومي و (وطني

)دعم خاص 
6%

)المشاریع الكبرى ( الشراكة 
45%

)ط المشاریع الصغرى والمتوس( الشراكة
24%

التأمین 
1%

الحساب االجتماعي
0% األنشطة الكشفیة 

الوطنیة 
7%

األنشطة الكشفیة الخارجیة
3%

مشاریع الجمعیة 
4%

لوسائل النق
0%

یةتوظیفات مال
2%

2021جوان  30الى  2016من غرة جویلیة مداخیل الفترة

إشتراكات المنخرطین

)عمومي و دعم خاص (التمویل وطني

)المشاریع الكبرى ( الشراكة 

) المشاریع الصغرى والمتوسط( الشراكة

التأمین 

الحساب االجتماعي

األنشطة الكشفیة الوطنیة 

األنشطة الكشفیة الخارجیة

مشاریع الجمعیة 

وسائل النقل

توظیفات مالیة

و على غرار املداخيل فقد سجلنا تقريبا نفس التوزيع في باب املصاريف وهوكاآلتي :  
) الرسم البياني الخاص بصافي ميزان املصاريف للفترة ( 

%5  في السدا�سي 2 من سنة 2016  -
%10 في سنة 2017  -
%11 في سنة 2018  -
%23 في سنة 2019  -
%27 في سنة 2020  -

%15 في السدا�سي 1 من سنة 2020  -
%9 الباقي الى 30 جوان 2021   -

مصاريف السداسي 
2016الثاني 

5% 2017مصاريف سنة 
10%

2018مصاريف سنة 
11%

2019مصاريف سنة 
23%

2020مصاريف سنة 

27%

2021مصاريف السداسي األول 
15%

2021جوان  30الباقي الى 
9%

صافي میزان المصاریف للفترة
مصاريف السداسي 

2016الثاني 

2017مصاريف سنة 

2018مصاريف سنة 

2019مصاريف سنة 

2020مصاريف سنة 

2021مصاريف السداسي األول 

2021جوان  30الباقي الى 
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أما على مستوى األنشطة فكان التوزيع كاآلتي : ) الرسم رقم 6 ( 
%46  األنشطة الكشفية الوطنية والخارجية والتأمين والنشر واإلعام ) أنشطة تربوية (  •

•  %17 األجــور واملنــح وأجــور خدمــات خاصــة بمكتــب املحاســبة والصيانــة والكهربــاء واملــاء واالتصــاالت والطباعــة واإلداريــات 
) تســيير اداري (

%5 مشاريع الجمعية   •
%5 وسائل النقل و التجهيزات  •

%3 االنخراط في املنظمات الكشفية االقليمية والدولية  •
%2 منح الجهات  •

%20 الشراكة ) املشاريع الصغرى واملتوسطة (  •
%2 العقارات  •

املـداخـيل الخاصة بالفترة ) الجدول رقم 1 (
املداخيــل   بلــغ صافــي  حيــث   279% بنســبة  الســابقة  بالفتــرة  املداخيــل مقارنــة  فــي حجــم  تطــورا  هــو معلــوم ســجلنا  كمــا    
10454026.643دينارا في حين بلغ في الفترة السابقة 276170.600دينارا و هذا راجع أساسا الى كثافة األنشطة وتنوعها جهويا 

ووطنيــا وكذلــك علــى مســتوى األنشــطة الخارجيــة ويتجلــى ذلــك مــن خــال : 
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املـــــــــــــــــداخيل
الجدول رقم 1

بالدينار
سداسي 2 من البيانات

سداسي 1 من سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 20162017
مداخيل الفرتة2021

21700,000103509,800124700,500141417,500250679,000146916,500788923,300إشرتاكات املنخرطني

التمويل وطني 
)عمومي 

ودعم خاص(
193948,050184410,051105605,90029782,130105360,0003000,000622106,131

الشراكة )املشاريع 
الكربى(

190506,290312533,1221299039,043826684,1351479754,240638793,6004747310,430

الشراكة )املشاريع 
الصغرى واملتوسط(

2230,0407000,00088105,25065403,8201864302,496421619,7002448661,306

136593,825  35712,32532166,75035319,00033395,750التأمني 

2900,000   200,0002700,000 الحساب االجتماعي

األنشطة الكشفية 
الوطنية 

96881,690149931,063236174,906184803,52139272,06164304,316771367,557

األنشطة الكشفية 
الخارجية

36199,01233883,317122252,719148708,2504450,0006000,000351493,298

41535,84982541,50057213,04582976,66766334,45140584,284371185,796مشاريع الجمعية 

13500,000  13500,000   وسائل النقل

200000,000 200000,000    توظيفات مالية

618713,256906175,6032071110,3631526671,7734010152,2481321218,40010454041,643املجموع

96881,69

149931,063

236174,906

184803,521

39272,061

64304,316

771367,557

36199,012

33883,317

122252,719

148708,25

4450

6000

351493,298

35712,325

32166,75

35319

33395,75

136593,825

168793,027

215981,13

393746,625

366907,521

43722,061

70304,316

1259454,68

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

2016من  2سداسي 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 

2020سنة 

2021من  1سداسي 

مداخيل الفترة
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المجموع

التأمین 

األنشطة الكشفیة 
الخارجیة

األنشطة الكشفیة 
الوطنیة 

1.مساهمة القادة يف األنشطة الكشفية حيث بلغت 1259439.680 دينارا موزعة كاآلتي :
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مساهمات القادة يف األنشطة الكشفية
بالدينارالجدول رقم 2

سداسي 2 من البيانات
سداسي 1 من سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 20162017

مداخيل الفرتة2021
األنشطة 
الكشفية 
الوطنية 

96881,690149931,063236174,906184803,52139272,06164304,316771367,557

األنشطة 
الكشفية 
الخارجية

36199,01233883,317122252,719148708,2504450,0006000,000351493,298

136593,825  35712,32532166,75035319,00033395,750التأمني 

168793,027215981,130393746,625366907,52143722,06170304,3161259454,680املجموع

املوارد الذاتية خالل الفرتة
الجدول 

بالديناررقم 3

سداسي 2 البيانات
سداسي 1 سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 2017من 2016

مداخيل الفرتةمن 2021
إشرتاكات 
املنخرطني

21700,000103509,800124700,500141417,500250679,000146916,500788923,300

الحساب 
االجتماعي

 200,0002700,000   2900,000

مشاريع 
الجمعية 

41535,84982541,50057213,04582976,66766334,45140584,284371185,796

13500,000  13500,000   وسائل النقل

63235,849186251,300184613,545237894,167317013,451187500,7841176509,096املجموع

املداخيل الشراكة )املشاريع الكربي+ املشاريع الصغرى واملتوسط(

بالدينارالجدول رقم 4

سداسي 2 البيانات
سداسي 1 سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 2017من 2016

مداخيل الفرتةمن 2021
الشراكة 

) املشاريع 
الكربى (

190506,290312533,1221299039,043826684,1351479754,240638793,6004747310,430

الشراكة) 
املشاريع 
الصغرى 

واملتوسط (

2230,0407000,00088105,25065403,8201864302,496421619,7002448661,306

192736,330319533,1221387144,293892087,9553344056,7361060413,3007195971,736املجموع

األنشــطة الكشــفية الوطنيــة 771352.557 دينــارا حيــث ســجلت أمانــة مــال الكشــافة التونســية مــوارد هامــة عنــد   o
اقامــة األنشــطة الوطنيــة كالتدريــب والتنقــات واالجتماعــات الوطنيــة وأنشــطة االقســام والنشــر واإلعــام واملؤتمــرات والنــدوات 
حيــث ســجلت تباعــا منــذ السدا�ســي الثانــي لســنة 2016 مايلــي 96881.690 دينــارا و149931.063 دينــار فــي ســنة 2017 فــي حيــن 
بلغت سنة 2018 236174.906 دينار و2019 184803.521 دينار للتتراجع في سنتي 2020 و2021 لتسجل تباعا 39272.061 
دينــارا و64289.316 وذلــك راجــع باألســاس الــى عــدم اقامــة أنشــطة كشــفية نظــرا للظــروف الصحيــة والوبائيــة التــي تمــر بهــا البــاد 
فــي املقابــل تجنــدت الكشــافة فــي معاضــدة مجهــود الدولــة فــي مكافحــة هــذا الوبــاء مــن خــال اقامــة أنشــطة بالشــراكة مــع بعــض 

املنظمــات الوطنيــة والدوليــة .
حيــث ســجلت أمانــة مــال الكشــافة التونســية أيضــا  دينــارا   351493.298 الخارجيــة  الكشــفية  األنشــطة   o
مداخيــل هامــة مــن خــال املشــاركات فــي التظاهــرات الدوليــة واإلقليميــة وخاصــة فــي ســنتي 2018)122252.719 دينــارا( و2019 

واملشــاركة املتميــزة للمنظمــة فــي جامبــوري أمريــكا. دينــرا(   148708.250(
التأمني 136593.825 دينارا  o

/مساهمة املوارد الذاتية للكشافة حيث بلغت 1176509.096 دينارا موزعة كاآلتي ) الجدول رقم 3    2
اشرتاكات املنخرطني  :788923.300 دينارا )التقارير املالية  السنوية املفصلة(   o

مشــاريع الجمعيــة: 371185.796 دينــارا )التقاريــر املاليــة  الســنوية املفصلــة( وهــي متأتيــة أساســا مــن التوظيفــات   o
املالية لدى بعض البنوك )Placements( حيث بلغت خال هذه الفترة 159760.732 دينارا والبقية موزعة بين كراءات مقرات 
راجعــة بالنظــر للكشــافة أو حافــات ومبيعــات وتســجيل أفــواج وفــي هــذا البــاب ال بــد أن نشــير للعنايــة الكبيــرة التــي توليهــا املنظمــة 

للمشــاريع املنتجــة.
وسائل النقل: 13500.000 دينارا )التقارير املالية  السنوية املفصلة(  o

الحساب االجتماعي 2900.000 دينارا )التقارير املالية  السنوية املفصلة(  o
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املداخيل الشراكة )املشاريع الكربي+ املشاريع الصغرى واملتوسط(

بالدينارالجدول رقم 4

سداسي 2 البيانات
سداسي 1 سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 2017من 2016

مداخيل الفرتةمن 2021
الشراكة 

) املشاريع 
الكربى (

190506,290312533,1221299039,043826684,1351479754,240638793,6004747310,430

الشراكة) 
املشاريع 
الصغرى 

واملتوسط (

2230,0407000,00088105,25065403,8201864302,496421619,7002448661,306

192736,330319533,1221387144,293892087,9553344056,7361060413,3007195971,736املجموع

21700

103509,8

124700,5

141417,5

250679

146916,5

788923,3

41535,849

82541,5

57213,045

82976,667

66334,451

40584,284

371185,796

13500

13500

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

2016من  2سداسي 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 

2020سنة 

2021من  1سداسي 

مداخيل الفترة

وسائل النقل

مشاریع الجمعیة 

الحساب االجتماعي

إشتراكات المنخرطین

;  2016من  2سداسي 
2230,04 ;0%

;  7000; 2017سنة 
0% ;  2018سنة 

88105,25 ;4%

;  2019سنة 
65403,82 ;3%

;  2020سنة 
1864302,496  ;

76%

من سنة  1سداسي 
2021 ;421619,7  ;

17%

)المشاریع الصغرى والمتوسط ( الشراكة

2016من  2سداسي 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 

2020سنة 

2021من سنة  1سداسي 

;  2016من  2سداسي 
190506,29 ;4% ;  2017سنة 

312533,122 ;7%

;  2018سنة 
1299039,043  ;

27%

;  2019سنة 
826684,135 ;17%

;  2020سنة 
1479754,24 ;31%

من سنة  1سداسي 
2021 ;638793,6  ;

14%

)المشاریع الكبرى ( الشراكة 

2016من  2سداسي 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 

2020سنة 

2021من سنة  1سداسي 

3 . مساهمة الشراكة حيث بلغت 7195971.736 دينارا موزعة كاآلتي)الجدول رقم 4 والرسم البياني رقم 4:
o  املشاريع الكربى  :4747310.430 دينار )التقارير املالية  السنوية املفصلة(

املشاريع الصغرى واملتوسطة: 2448661.306 دينارا )التقارير املالية  السنوية املفصلة(  o
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50000; رئاسة الجمھوریة 50000; رئاسة الجمھوریة
20000; رئاسة الجمھوریة 120000; رئاسة الجمھوریة

100000; وزارة الشباب 

50000; وزارة الشباب  50000; وزارة الشباب  90000; وزارة الشباب  290000; وزارة الشباب 

28320; الضمان االجتماعي

20280; الضمان االجتماعي

28140; الضمان االجتماعي

20700; الضمان االجتماعي

97440; الضمان االجتماعي

15628,05; دعم خاص

64130,051; دعم خاص

7465,9; دعم خاص

9082,13; دعم خاص

15360; دعم خاص

3000; دعم خاص

114666,131; دعم خاص

دعم خاص

الضمان االجتماعي

وزارة الشباب 

رئاسة الجمھوریة

االتمويل العمومي والدعم الخاص

بالدينارالجدول رقم 5

سداسي 2 البيانات
سداسي 1 سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 2017من 2016

مداخيل الفرتةمن 2021

التمويل 
العمومي 

والدعم الخاص
193948,050184410,051105605,90029782,130105360,0003000,000622106,131

رئاسة
لجمهورية

50000,00050000,00020000,000   120000,000

290000,000 90000,000 100000,00050000,00050000,000وزارة الشباب 

الضمان 
االجتماعي

28320,00020280,00028140,00020700,000  97440,000

15628,05064130,0517465,9009082,13015360,0003000,000114666,131دعم خاص

4. مســاهمة التمويــل العمومــي والدعــم الخــاص حيــث بلغــت 114666.131  دينــارا موزعــة كاآلتي)الجــدول 
رقــم 5 والرســم البيانــي رقــم 5:

رئاسة الجمهورية 120000.000 دينارا  o
وزارة الشباب 290000.000 دينارا  o

الضمان االجتماعي 97440.000 دينارا  o
الدعم الخاص 114666.131 دينارا  o

   ســجلنا فــي هــذا البــاب تراجعــا كبيــرا مقارنــة بالفتــرات الســابقة لتبلــغ فــي الــدورة الحاليــة 410000.000 دينــارا مجمعــة بيــن 
رئاســة الجمهوريــة ووزارة الشــباب .

 أما منح الضمان االجتماعي فشهدت بدورها تراجعا خاصة في سنتي 2020و2021 وذلك راجعا لعدم القيام بأنشطة نظرا 
للظروف الصحبة والوبائية التي تمر بها بادنا  في حين لم تسجل أمانة مال الكشافة التونسية أي تمويا عموميا خال هذه 
الســنة ولزامــا علــى قــادة الكشــافة التعويــل علــى الــذات والبحــث عــن مــوارد أخــرى إلقامــة األنشــطة وتغطيــة تكاليفهــا كالتوجــه 
نحــو ابــرام اتفاقيــات شــراكة مــع منظمــات وطنيــة و دوليــة وهــو مــا تحقــق فعــا علــى غــرار املنظمــة العامليــة للصحــة واليونســيف 
والجامعة األمريكية والكشافة الدنماركية. وايجاد شركات خاصة قادرة على توفير الدعم واملساندة الذي سجل بذلك مبلغ 

114666.131 دينارا ألنه مرتبـطا أساسا باألنشطة والتظاهرات الكبرى.
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املـــــــــــــــــداخيل
الجدول رقم 6

بالدينار
سداسي 2 من البيانات

سداسي 1 من سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 20162017
مداخيل الفرتة2021

االنـــخراط يف 
املــــنظـمات 

االقليمية والدولية
35923,54757457,80355457,23436553,37244285,5006580,862236258,318

81960,869151686,094194272,374254962,827305668,471170838,9061159389,541األجور واملنح

الشراكة- 
املشاريع الصغرى 

واملتوسط
1598,00022780,06430823,590105940,324978858,750691966,7691831967,497

0,00058038,350 20493,00017015,35020530,000 التأمني 

الحساب 
االجتماعي

 1300,0001500,0002200,0003550,000900,0009450,000

أجور خدمات ) 
مكتب املحاسبة(

17698,00012768,47512351,20011401,20031031,36115357,870100608,106

األنشطة الكشفية 
الوطنية 

195806,378411456,117506001,1151012916,955638545,768512694,0713277420,404

األنشطة الكشفية 
الخارجية

28593,157114400,005133935,602280408,55911026,2000,000568363,523

38380,90180425,38453139,130217554,70034584,02233711,560457795,697مشاريع الجمعية 

الصيانة- 
الكهرباء- املاء-
االتصاالت- 

اداريات- طباعة-

18003,83545229,90539325,070126553,36134562,80140299,604303974,576

49884,60238425,38334042,07883603,48729376,67815211,622250543,850وسائل النقل 

1948,82210442,55328808,01342591,08249975,20530142,158163907,833التجهيزات

24116,00027280,91240076,06772158,0474050,0000,000167681,026منح الجهات

90671,62956345,992147017,621    العقارات

3517,70043408,46526936,86543297,80754515,38043243,207214919,424نشر واعالم

200000,000  200000,000   توظيفات مالية

مشروع مركز 
األلعاب برج 

السدرية
    643363,9250,000643363,925

497431,8111037554,1601173683,6882510671,7212954065,6901617292,6219790699,691املجموع

املصاريف الخاصة بالفرتة ) الجدول رقم 6  والرسم البياني رقم 6(
       علــى غــرار املداخيــل، فقــد ســجلنا فــي بــاب املصاريــف تطــورا مقارنــة بالفتــرة الســابقة بنســبة %277  حيــث بلغــت مصاريــف 
الفتــرة 9790700.891 دينــارا أمــا فــي الفتــرة الســابقة فبلغــت 2594774.536 دينــارا و هــذا راجــع أساســا الــى كثافــة األنشــطة 
وتنوعها جهويا و وطنيا ودوليا من خال أنشطة الشراكة مع املنظمات االقليمية و الدولية و يتجلى ذلك من خال املوارد التي  
تــم صرفهــا فــي تغطيــة مصاريــف مختلــف األنشــطة الكشــفية الداخليــة والخارجيــة، الــى جانــب املشــاريع، االدارة و التســيير، منــح 

الجهــات، االنخــراط فــي املنظمــات االقليميــة والدوليــة والعقــارات وخاصــة مشــروع مركــز األلعــاب ببــرج الســدرية .
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2021من  1سداسي 

مصاريف الفترة  -االتصاالت-الماء -الكھرباء -الصیانة
-طباعة -اداریات

)مكتب المحاسبة( أجور خدمات 

األجور والمنح

 مصاريف االدارة والتسيري
بالدينارالجدول رقم 5

سداسي 2 من البيانات
سداسي 1 من سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 20162017

مصاريف الفرتةسنة 2021

81960,869151686,094194272,374254962,827305668,471170838,9061159389,541األجور واملنح

أجور خدمات ) 
مكتب املحاسبة(

17698,00012768,47512351,20011401,20031031,36115357,870100608,106

الصيانة- 
الكهرباء- املاء-
االتصاالت- 

اداريات- 
طباعة-

18003,83545229,90539325,070126553,36134562,80140299,604303974,576

117662,704209684,474245948,644392917,388371262,633226496,3801563972,223املجموع

1 . االدارة والتسيري : ) الجدول رقم 7 (
 ســجلنا فــي هــذا البــاب ارتفاعــا بنســبة %292 مقارنــة بالــدورة الســابقة ) 398785.379 دينــارا( لتبلــغ 1563973.423 دينــارا منهــا 

1159389.541 دينارا أجور املوظفين والعملة وهذا يفســر بتزايد عدد املنتدبين ضمن مشــاريع الشــراكة )قادة العالم – بصمة 

الكشــفية – مشــروع نشــر ثقافــة التســامح( ومكتــب املحاســبة 100608.106 دينــارا فــي حيــن  بلغــت الصيانــة والكهربــاء واملــاء 

واالتصــاالت والطباعــة 303975.776 دينــارا.

2 . مصاريف األنشطة الرتبوية 4118741.701 دينار موزعة كاآلتي ) الجدول رقم 8 والرسم رقم 8 (
التأمني 58038.350 دينارا  o

األنشــطة الكشــفية الوطنيــة 3277420.404 دينــارا حيــث كانــت مكثفــة ومتنوعــة مــن خــال املشــاركات القيمــة   o
ملختلــف األقســام والجهــات فــي التظاهــرات الوطنيــة مــن أنشــطة صيفيــة وتدريــب وتنقــات واجتماعــات واســتقباالت مــا يؤكــد 

ذلــك هــو التطــور امللحــوظ فــي مصاريفهــا مــن ســنة الــى أخــرى.
ــارا خاصــة املشــاركة املتميــزة للقــادة فــي جامبــوري أمريــكا فــي  ــة 568363.523 دين ــفية الخارجي ــطة الكش األنش  o

ســنة 2019 الــى جانــب االجتماعــات الخارجيــة فــي اطــار الشــراكة. 
النشر واإلعالم 214919.424 دينارا   o
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مصاريف األنشطة الرتبوية للفرتة

بالدينارالجدول رقم 8
سداسي 2 من البيانات

سداسي 1 من سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 20162017
مصاريف الفرتةسنة 2021

0,00058038,350 20493,00017015,35020530,000 التأمني 

األنشطة الكشفية 
الوطنية 

195806,378411456,117506001,1151012916,955638545,768512694,0713277420,404

األنشطة الكشفية 
الخارجية

28593,157114400,005133935,602280408,55911026,2000,000568363,523

3517,70043408,46526936,86543297,80754515,38043243,207214919,424نشر واعالم

227917,235589757,587683888,9321357153,321704087,348555937,2784118741,701املجموع

20493

17015,35

20530

0

58038,35

195806,378

411456,117

506001,115

1012916,955

638545,768

512694,071

3277420,404

28593,157

114400,005

133935,602

280408,559

11026,2

0

568363,523

3517,7

43408,465

26936,865

43297,807

54515,38

43243,207

214919,424

227917,235

589757,587

683888,932

1357153,321

704087,348

555937,278

4118741,701

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000

2016من  2سداسي 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 

2020سنة 

2021من سنة  1سداسي 

مصاريف الفترة

ار
دين

بال

المجموع

نشر واعالم

األنشطة الكشفیة الخارجیة

األنشطة الكشفیة الوطنیة 

التأمین 

;  2016من  2سداسي 
35923,547

57457,803; 2017سنة 

55457,234; 2018سنة 

36553,372; 2019سنة 

44285,5; 2020سنة 

6580,862; 2021من سنة  1سداسي 

2016من  2سداسي 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 

2020سنة 

2021من سنة  1سداسي 

املنظمــات  يف  االنخــراط   .  3
االقليميــة والدوليــة ) الجــدول 

)  9 والرســم البيانــي رقــم   9 رقــم 
    أوفت منظمة الكشافة التونسية 
املنظمــات  تجــاه  التزاماتهــا  بــكل 
قامــت  حيــث  والدوليــة  االقليميــة 
دينــارا   236258.318 بتســديد 
وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن غــرة 
جويليــة 2016 الــى 30 جــوان 2021 

انخراطــات بعنــوان 

4 . وســائل النقــل والتجهيــزات 414451.683 دينــارا ) الجــدول رقــم 10 والرســم البيانــي رقــم  10( حيــث بلغــت 
مصاريــف أســطول النقــل طيلــة الفتــرة املمتــدة مــن غــرة جويليــة 2016 والــى موفــى جــوان 2021 250543.850 دينــارا بيــن قطــع 
فــي بلغــت مختلــف التجهيــزات  غيــار الســيارات ومـــحروقات و تأميــن واقتنــاء شــاحنة فــي ســنة 2019 ب 32406.509 دينــارا  

دينــارا  163907.833
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5 . املشاريع املنتجة 1248177.243 دينارا
مشــاريع الجمعيــة والعقــارات بلغــت 604813.318 دينــارا حيــث أولــت منظمــة الكشــافة التونســية اهتمامــا كبيــرا    o
بالعقــارات وبتســجيل النــوادي واســتخراج وثائــق امللكيــة العقاريــة الخاصــة بهــا وكذلــك ســاعدت بعــض الجهــات علــى بنــاء مقراتهــا 
واســتغالها فــي الكــراءات الــى جانــب دعمهــا املتواصــل فــي بنــاء وترميــم نــوادي بعــض الجهــات وكذلــك مراكــز التدريــب علــى غــرار بــرج 

الســدرية و جبــل الرصــاص.
مشــروع مركــز األلعــاب بــربج الســدرية والــذي بلغــت تكاليفــه اىل حــد اآلن 643363.925 دينــارا وبالتالــي   o

سيســاهم فــي تحســين املــوارد الذاتيــة للكشــافة التونســية.
6 . منــح الجهــات والهيــاكل بلغــت بدورهــا 167681.026 دينــار حيــث ســجلنا أهمهــا فــي ســنة 2019 لتبلــغ 72158.047 
دينار وموزعة اساســا بين منح الضمان االجتماعي ونصيب البعض الجهات من معاليم الكراءات  ومنح دعم للهياكل الكشــفية 

خاصة في اطار مكافحة الوباء والقيام بأنشطة تحسيسية و توعوية للتصدي للجائحة.
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التقرير املالي للسداسي الثاني من سنة 2016تق
  

 
 املصاريفاملداخيلالبيانات

  298744,976الفواضل اىل 30 جوان 2016

  21700,000إشرتاكات املنخرطني

 35923,547 االنخراطان يف املنظمات االقليمية والدولية

  193948,050التمويل الوطني)عمومي و دعم خاص (

  190506,290الشراكة ) املشاريع الكربى (

 2230,0401598,000الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

  35712,325التأمني 

 81960,869 األجور واملنح

 17698,000 أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

 96881,690195806,378األنشطة الكشفية الوطنية 

 36199,01228593,157األنشطة الكشفية الخارجية

 41535,84938380,901مشاريع الجمعية 

 18003,835 الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- طباعة-

 49884,602 وسائل النقل 

 1948,822 التجهيزات

 24116,000 منح الجهات

 3517,700 نشر واعالم

 917458,232497431,811املجموع

الفاضل اىل 31 ديسمرب 2016
420026,421 

تفاصيل املداخيل للسداسي الثاني من سنة 2016
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املبلغاملجاالتالنسبةاألنشطة

298744,976الفواضل اىل 30 جوان 2016%33الفواضل اىل 30 جوان 2016

21700,000إشرتاكات املنخرطني%2اشرتاكات سنوية 

%21التمويل الوطني)عمومي و دعم خاص (

50000,000منحة رئاسة الجمهورية

100000,000منحة وزارة الشباب

28320,000منح ضمان اجتماعي

7500,000دعم خاص

consuting fiancia/5000,000دعم خاص

3000,000منحة/ وزارة الشؤون الدينية

128,050دعم خاص

%21الشراكة ) املشاريع الكربى 

147348,690تمويل أجنبي/ قادة العالم

21187,600تمويل أجنبي/ سفراء الشباب

21970,000تمويل أجنبي/ ثقافة التسامح

2230,040جمعية أنا يقظ%0الشراكة ) املشاريع الصغرى واملتوسط

%11األنشطة الكشفية الوطنية 

1072,360معاليم حجز نشاط صيفي

4720,000ملتقى عربي/جوالة

1800,000اللقاء املغاربي/ أشبال

12035,000التدريب

3996,000االجتماعات

65062,623املؤتمر 22

3026,207نشاط األقسام

5169,500مختلفة

%4األنشطة الكشفية الخارجية 

2383,699الجمبوري األوروبي ببولونيا

29600,000مخيم ازلندا

1250,000مشاركات يف أنشطة دولبة

2965,313اسرتجاع مصاريف مهمة بالخارج

35712,325التأمني التكميلي%4التأمني 

%5مشاريع الجمعية

99,734توظيفات مالية

750,000كراء فوج سليانة

3465,000كراء نادي فوج بومهل

513,814كراء /جهة أريانة

8820,001كراء نادي فوج طرببة

1066,800مبيعات

25450,000كراء الحافالت

1370,500تسجيل افواج

917458,232%100املجموع
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تفاصيل املصاريف للسداسي الثاني من سنة 2016
املبلغاملجاالتالنسبةاألنشطة

35923,547االنخراطات%7االنخراط يف املنظمات االقليمية والدولية

1598,025الشراكة مع جمعية أنا يقظ%0الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

%16األجور واملنح

53182,402االدارة املركزية

2651,554الشراكة مع الدنمارك

23151,888قادة العالم

2975,025مشروع نشر ثقافة التسامح

17698,000مكتب املحاسبة%4أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

%39األنشطة الكشفية الوطنية 

1260,000منح تنسيق

1743,800اللقاء املغاربي/أشبال

5703,987التدريب

10064,750تنقالت

1832,887االستقباالت

12483,330االجتماعات

2349,057نشاط األقسام

116778,340املؤتمر الوطني +22 +منتدى الشباب

34053,300اجتماعات املشاريع الداخلية

763,752الطباعة

8773,150أنشطة وطنية

%6األنشطة الكشفية الخارجية

10305,250مخيم بولونيا

3758,070امللتقى العربي جوالة باملغرب

8340,547مشاركات يف األنشطة الخارجية

6189,290اجتماعات املشاريع الخارجية

%8مشاريع الجمعية 

30000,000منحة لجهة قفصة

7497,001نصيب فوج طرببة /كراء  نادي الفوج

883,900استغالل الحافالت

%4الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 

5755,300كهرباء وغاز وماء وتطهري

2408,659الهاتف

مواد ادارية واعالمية و تنظيف وآداءات 
بنكية

3727,199

الطباعة+ استخراج وثائق خاصة ببناء 
نزل بالنادي املركزي 

6112,677

 )محروقات-صيانة-تأمني-معلوم %10وسائل النقل 
جوالن(- بوكسري 

3013,800

46870,802

1948,822تجهيزات/ 2 حاسوب%0التجهيزات

%5منح الجهات
22080,000منح ضمان اجتماعي

2036,000منح لألفواج

3517,700نشر واعالم%1نشر واعالم

497431,811%100املجموع
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التقرير املالي لسنة  2017
املصاريفاملداخيلالبيانات

 420026,421الفواضل اىل 31 ديسمرب 2016

103509,800إشرتاكات املنخرطني
 

االنخراط يف املنظمات االقليمية 
والدولية

 57457,803

 184410,051التمويل وطني)عمومي و دعم خاص (

 312533,122الشراكة ) املشاريع الكربى (

7000,00022780,064الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

32166,750التأمني 
20493,000

200,0001300,000الحساب االجتماعي

151686,094 األجور واملنح

12768,475 أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

149931,063411456,117األنشطة الكشفية الوطنية 

33883,317114400,005األنشطة الكشفية الخارجية

82541,50080425,384مشاريع الجمعية 

الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- 
اداريات- طباعة-

 45229,905

38425,383 وسائل النقل 

10442,553 التجهيزات

27280,912 منح الجهات

43408,465 نشر واعالم

1326202,0241037554,160املجموع

288647,864الفاضل اىل 31 ديسمرب 2017
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تفاصيل مداخيل 2017

املجاالتالنسبةاألنشطة 

الفواضل اىل 2016-12-31%32الفاضل اىل 31/12/2016

اشرتاكات املنخرطني%8اشرتاكات سنوية

%14التمويل وطني)عمومي و دعم خاص (

ضمان اجتماعي

رئاسة الجمهورية

وزارة الشباب

دعم خاص

%24الشراكة ) املشاريع الكربى (

قادة العالم

سفراء الشباب

مشروع وصل

يونيسيف%1الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

%11األنشطة الكشفية الوطنية

معاليم حجز

ملتقيات وطنية

مخيمة الدليالت والجوالة/ ازلندا

جامبوري وطني قسم الكشافة/ الناظور

التدريب

اجتماعات مجلس أعلى وقادة الجهات

مؤتمر املرشدات بالحمامات

القدماء

نشاط األقسام

%3األنشطة الكشفية الخارجية

جامبوري أمريكا

مشاركات يف أنشطة خارجية

اسرتجاع مصاريف /مشاركات حارجية

تأمني تكميلي%2التأمني

%6مشاريع الجمعية

توظيفات مالية

كراءات

املبيعات

كراء الحافلة والسيارة

تسجيل أفواج

مساهمات أو تربعان/ دار الضيافة

الحساب االجتماعي%0الحساب االجتماعي

 %100املجموع
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تفاصيل املصاريف للسنة 2017

املجاالتالنسبةاألنشطة
االنخراط يف املنظمات االقليمية 

والدولية
االنخراطات6%

%2الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

الشراكة الصغرى/ تحويل لفائدة فوج النقل

منحة لفوج ساقيت الزيت/ صفاقس

اليونيسيف

%15األجور واملنح

االدارة املركزية

قادة العالم

سفراء الشباب

مشروع نشر ثقافة التسامح

مكتب املحاسبة%1أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

%40األنشطة الكشفية الوطنية 

منح تنسيق

الجامبوري الدولي للطالئع /قسم الكشافة /الناظور 

التدريب

تنقالت

االستقباالت

االجتماعات

بقية مصاريف املؤتمر 22 بنابل

املندوبيات

نشاط األقسام

اجتماعات املشاريع الداخلية

األنشطة الوطنية

%11األنشطة الكشفية الخارجية

املخيم العالي باليابان

تسبقة/االشرتاك باملخيم العاملي للجوالة والدليالت بايزلندا 2017

بقية ديون خاصة بملتقى الجوالة العرب باليمن/ منظمة عربية

مشاركات يف األنشطة الخارجية

اجتماعات املشاريع الخارجية

%8مشاريع الجمعية 

دار الضيافة

تهيئة وتسجيل نادي فوج زعفران  بقبلي 

مصاريف تقاضي / نادي جهة سليانة

منحة لجهة قفصة) بناء دار الكشاف بقفصة(

املركز الكشفي بزغوان

منحة لجهة قابس/ بناء نادي الجهة

تسجيل عقار تابع لجهة تطاوين

خالص قسط / نادي فوج بومهل

استغالل الحافالت

نصيب جهة سليانة من الكراءات
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الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- 
اداريات- طباعة-

4%

كهرباء وغاز وماء وتطهري

الهاتف

صيانة+مواد ادارية واعالمية و تنظيف وآداءات بنكية+أدوات مكتبية

الطباعة

محروقات +معلوم جوالن +صيانة+تأمني%4وسائل النقل 

%1التجهيزات

معلوم 02حاسوب محمول +تجهيزات واكسسوارات اعالمية/قادة 
العالم

معلوم تجهيزات رقمية/كامري+اقتناء حاسوب/ مشروع نشر ثقافة 
التسامح

%3منح الجهات

منح ضمان اجتماعي

نصيب بنعروس من كراء نادي بومهل

ترميم مقر جهة املهدية

%4نشر واعالم

نشر واعالم/ قادة العالم

نشر واعالم) قسم الجوالة /خياطة أقمصة + ماديل(/ سفراء الشباب

نشر واعالم/ ثقافة التسامح

الحساب االجتماعي%0الحساب االجتماعي

التأمني%2التأمني

 %100املجموع
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التقرير املالي لسنة 2018

املصاريفاملداخيلالبيانات

 288647,864الفواضل اىل 31 ديسمرب 2017

 124700,500إشرتاكات املنخرطني

55457,234 االنخراط يف املنظمات االقليمية والدولية

 105605,900التمويل وطني)عمومي و دعم خاص (

 1299039,043الشراكة ) املشاريع الكربى (

88105,25030823,590الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

35319,00010432,800التأمني 

2700,0001500,000الحساب االجتماعي

194272,374 األجور واملنح

12351,200 أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

236174,906506001,115األنشطة الكشفية الوطنية 

122252,719133935,602األنشطة الكشفية الخارجية

57213,04553139,130مشاريع الجمعية 

الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 
طباعة-

 39325,070

34042,078 وسائل النقل 

28808,013 التجهيزات

منح الجهات) ضمان اجتماعي - دراسات 
ابتدائية- منح دعم للهياكل(

 40076,067

6582,550 تأمينات / قائد من جهة قفضة

26936,865 نشر واعالم

2359758,2271173683,688املجموع

1186074,539الفاضل اىل 31 ديسمرب 2018
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تفاصيل املداخيل لسنة 2018
املجاالتالنسبةاألنشطة 

الفاضل اىل 31 ديسمرب 2017%12الفاضل اىل 31 ديسمرب 2017

االنخراطات السنوية%5اشرتاكات سنوية

%4التمويل وطني)عمومي و دعم خاص (
تمويل عمومي

دعم خاص

%55الشراكة ) املشاريع الكربى (

بصمة الكشفية

قادة العالم

مشروع وصل

ثقافة التسامح

سفراء الشباب

%4الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

 برنامج شراكة مع اليونيسيف

شراكة لجهة نابل من اليونيسيف

سفارة كندا/ شراكة مع جهة نابل

%10األنشطة الكشفية الوطنية

تدريب

نشاط صيفي

اجتماعات

حوار األديان

نشاط االقسام

%5األنشطة الكشفية الخارجية

جامبوري أمريكا

منح من هيئات خارجية

مساهمات يف أنشطة خارجية

التأمني التكميلي%1التأمني

%2مشاريع الجمعية

فوائد بنكية

كراءات العقارات تابعة للجهات

اسرتجاع ديون

مبيعات

كراء الحافلة

الحساب االجتماعي%0الحساب االجتماعي

2359758,227%100املجموع
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تفاصيل املصاريف لسنة 2018
املجاالتالنسبةاألنشطة

االنخراطات%5االنخراط يف املنظمات االقليمية والدولية

%3الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (
برنامج األيادي النظيفة

برنامج الشراكة مع سفارة كندا/ جهة نابل

%17األجور واملنح

االدارة املركزية

قادة العالم

سفراء الشباب

مشروع نشر ثقافة التسامح

مكتب املحاسبة%1أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

%43األنشطة الكشفية الوطنية

تدريب

نشاط صيفي

اجتماعات - استقباالت- تنقالت

حوار األديان

سفراء الشباب

نشاط األقفسام

مشاركات يف األنشطة الخارجية%11األنشطة الكشفية الخارجية

%5مشاريع الجمعية 

مصاريف العقارات

خالص قسط / نادي فوج بومهل

تحويل نصيب الكراءات

سلفة لجهة قابس

الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 
طباعة-

3%
صيانة+مواد ادارية واعالمية و تنظيف وآداءات 

بنكية+أدوات مكتبية+ طباعة+ الهاتف + 
الكهرباء +املاء

محروقات +معلوم جوالن +صيانة+تأمني%3وسائل النقل 

حواسيب+ فيديو بوجاكتور+ أجهزة اعالمية%2التجهيزات

%3منح الجهات

منح للهياكل

منح ضمان اجتماعي

منح دراسات ابتدائية

نشر واعالم%2نشر واعالم
 %0الحساب االجتماعي

قائد من جهة قفصة%1تأمينات 

التأمني%1التأمني

1173683,374%100املجموع
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التقرير املالي لسنة 2019تق
 املصاريفاملداخيلالبيانات

  1186074,539الفواضل اىل 31 ديسمبر 2018

  141417,500إشرتاكات املنخرطني

 36553,372 االنخراط يف املنظمات االقليمية والدولية

  29782,130التمويل الوطني)عمومي و دعم خاص (

  826684,135الشراكة ) املشاريع الكربى (

 65403,820105940,324الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

 33395,75020530,000التأمني 

 2200,000 الحساب االجتماعي

 254962,827 األجور واملنح

 11401,200 أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

 184803,5211012916,955األنشطة الكشفية الوطنية 

 148708,250280408,559األنشطة الكشفية الخارجية

 82976,667217554,700مشاريع الجمعية 

الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- 
اداريات- طباعة-

 126553,361 

 13500,00083603,487وسائل النقل 

 42591,082 التجهيزات

 72158,047 منح الجهات

 43297,807 نشر واعالم

 200000,000 توظبفات مالية

 2712746,3122510671,721املجموع

 202074,591الفاضل اىل 31 ديسمرب 2019
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تفاصيل املداخيل لسنة 2019
املبلغاملجاالتالنسبةاألنشطة

1186074,539فواضل 31 ديسمرب 2018%44الفواضل 

اشرتاكات سنوية 
141417,500إشرتاكات املنخرطني5%

%1التمويل الوطني)عمومي و دعم خاص (
20700,000ضمان اجتماعي

9082,130دعم خاص

%2الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط 

27790,000الجامعة األمريكية/فوج صنهاجة

24880,000يونيسيف

6500,000الالجئني

6233,820سفارة كندا

%30الشراكة ) املشاريع الكربى 

811091,229قادة العالم

7198,536سفراء الشباب

8394,370مشروع وصل

%7األنشطة الكشفية الوطنية 

8196,500معاليم حجز نشاط صيفي

34482,100التدريب

60192,899مؤتمر املرشدات بالحمامات

71276,832نشاط األقسام

9657,190مختلفة

998,000يصمة الكشفية

%5األنشطة الكشفية الخارجية 

123573,000جامبوري أمريكا

4300,000مشاركات يف أنشطة خارجية

6270,300اسرتجاع مصاريف /مشاركات حارجية

14564,950االجتماعات بالخارج

33395,750التأمني%1التأمني 

%3مشاريع الجمعية 

57877,717فوائد بنكية

16031,050كراءات

2209,400املبيعات

3540,000كراءات الحافلة والسيارة

3318,500تسجيل أفواج

13500,000بيع البارتنار%0وسائل النقل

2712746,312%100املجموع
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تفاصيل املصاريف لسنة 2019
املبلغاملجاالتالنسبةاألنشطة

36553,372االنخراطات%1االنخراط يف املنظمات االقليمية والدولية

%4الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (
27790,000الشراكة الصغرى/ تحويل لفائدة فوج صنهاجة

78150,324الشراكة  مع اليونيسيف/جهة نابل

20530,000التأمني %1التأمني 

2200,000الحساب االجتماعي%0الحساب االجتماعي

254962,827األجور واملنح%10األجور واملنح

11401,200أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(%0أجور خدمات ) مكتب املحاسبة(

%40األنشطة الكشفية الوطنية 

4650,000منح تنسيق

35814,066التدريب

9529,400منح تنقل

3619,225آداءات على املشرتيات

1820,790االستقباالت

15338,120التنقالت

37180,792االجتماعات

140482,018مؤتمر املرشدات بتونس

337,200املندوبيات

7279,000مراكز التخييم

84661,103نشاط األقسام

191,961مختلفة

5000,000نشاط/سرقة

40958,563سفراء الحوار

7261,767القادة الشبان

9664,108اجتماعات املشاريع الداخلية

239484,675أنشطة وطنية

47274,640تدريب

27884,835تنقالت

2856,088استقباالت

41047,753املهرجان الكشفي

374,000سفراء التغيري

7024,635آداءات للقباضة

2356,785سفراء الشباب

30695,835أنشطة وطنية

80,400مخنلفة

24345,000منح تدريب

72786,645تدريب

6708,989تنقالت

20703,061اجتماعات املشاريع الداخلية

37628,345أنشطة وطنية

29350,603تقييم املشروع

5006,115آداءات للقباضة

1650,980استقباالت

11869,458اجتماع املجلس االعلى
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%11األنشطة الكشفية الخارجية 

1500,000مخيم بولونيا

155292,279جامبوري أمريكا

34126,200ارجاع تسبقات / جامبوري أمريكا

8120,383مشاركات يف األنشطة الخارجية

9107,490املؤتمر العربي بشرم الشيخ

67262,207اجتماعات املشاريع الخارجية

%9مشاريع الجمعية 

60000,000أزياء

10000,000منحة لجهة قابس

1915,716خالص قسط آخر / نادي فوج بومهل

6241,149تسجيل عقارات و أجور محاماة

1223,400استغالل الحافالت

135382,135ألعاب

2792,300عقارات

الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 
طباعة-

5%

11950,700كهرباء وغاز وماء وتطهري

11136,175الهاتف

6299,263مواد ادارية واعالمية و تنظيف وآداءات بنكية

14382,856الطباعة

4180,900الصيانة

52980,760أدوات مكتبية

17032,597الطباعة

686,796آداءات بنكية

7903,314تطوير منظومة املالية

%3وسائل النقل 

9464,300محروقات

32406,509معلوم الشاحنة الجديدة

41732,678وسائل النقل

%2التجهيزات
7725,341قادة العالم / تجهيزات لالدارة

34865,741بصمة الكشفية /تجهيزات لالدارة

%3منح الجهات

3000,000منحة لجهة تطاوين

16750,000منح ضمان اجتماعي

2633,782نصيب بنعروس من كراء نادي بومهل

12018,500منح للجهات ملناهضة العنف و مساعدة/ الكراءات

37755,765منح للهياكل

43297,807نشر واعالم%2نشر واعالم

200000,000توظيفات مالية%8توظيفات مالية 

2505671,721%100املجموع
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التقرير املالي لسنة 2020تق
املبلغاملصاريفاملبلغاملداخيل

الفواضل اىل 31 
ديسمرب 2019

االنخراطان يف املنظمات االقليمية والدولية202074,591
44285,500

األجور واملنح250679,000إشرتاكات املنخرطني
305668,471

التمويل وطني)عمومي 
و دعم خاص (

105360,000
الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 

مواد ادارة واعالمية وآداءان بنكية - مجابهة 
34562,801جائحة كورونا

الشراكة ) املشاريع 
الكربى (

وسائل النقل 1479754,240
29376,678

الشراكة) املشاريع 
الصغرى واملتوسط (

األنشطة الكشفية الوطنية 1864302,496
638545,768

األنشطة الكشفية 
الوطنية 

األنشطة الكشفية الخارجية39272,061
11026,200

األنشطة الكشفية 
4450,000الخارجية

الشراكة
978858,750

مشاريع الجمعية 66334,451مشاريع الجمعية 
34584,022

مشروع مركز األلعاب بربج السدرية200000,000توظيفات مالية
643363,925

الطباعة والنشر  
54515,380

مكتب املحاسبة  
31031,361

التجهيزات  
49975,205

العقارات  
90671,629

4050,000منح الجهات  

3550,000الحساب االجتماعي  

2954065,690املجموع4212226,839املجموع

الفاضل اىل 31 
ديسمرب 2020

1258161,149
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تفاصيل املداخيل لسنة 2020
املبلغاملجاالتاألنشطةاألنشطة 

الفواضل اىل 31 
ديسمرب 2019

202074,591الفواضل اىل 31 ديسمرب 2019 

250679,000اشرتاكات املنخرطني اشرتاكات سنوية

التمويل 
الوطني)عمومي و دعم 

خاص (
 

90000,000وزارة الشباب

2160,000الضمان االجتماعي

13200,000دعم خاص

الشراكة ) املشاريع 
الكربى (

435157,072تمويل أجنبي/ مشروع قادة العالممشروع قادة العالم

28271,000تمويل أجنبي/ مشروع وصلمشروع وصل

1016326,168تمويل أجنبي / مشروع بصمةمشروع بصمة

الشراكة) املشاريع 
الصغرى واملتوسط (

13152,615املنظمة الكشفية العربيةنشطا صيفي

12613,625املنظمة الكشفية العربيةاالجتماعات

72361,996املنظمة الكشفية العاملية للفتيات/ مرشداتالندوات واملؤتمرات

36717,710برنامج الغذاء العامليالشراكة

114500,000منظمة الصحة العامليةالشراكة

pnud1382381,550الشراكة

36000,000شراكة مع فوج صنهاجة HIالشراكة

196575,000اليونيسيفالشراكة

األنشطة الكشفية 
الوطنية ) أنشطة 

داخلية-اجتماعات- 
استقباالت- تنقالت 

وزيارات-تدريب(

175,000تأمني تكميليتأمني تكميلي

2364,000مساهمة املشاركونحجز نشاط صيفي

4015,000مساهمة املشاركونالتدريب

1310,000مساهمة املشاركوناالجتماعات

429,394اسرتجاع مبلغ التامني بعد بيع السيارةاسرتجاع مبلغ تامني

30978,667مساهمة املشاركوننشاط األقسام

األنشطة الكشفية 
الخارجية)  اجتماعات 

خارجية-املخيمات 
واملعسكرات بالخارج(

1000,000مساهمة املشاركونجامبوري أمريكا

3450,000مساهمة املشاركونمشاركات يف أنشطة دولية

مشاريع الجمعية 
)فوائد بنكية - معاليم 

كراءات - مبيعات - 
كراء حافلة-شراءات- 

نصيب الكراءات 
للجهات واألفواج(+ 

مساهمة املشاركني يف 
األنشطة

33743,234فوائض بنكيةتوظيفات مالية

15887,105كراءاتاملشاريع املنتجة

10436,112مبيعاتمبيعات

2460,000كراءاتاستغالل الحافالت

3808,000تسجيل الهياكلتسجيل الهياكل

200000,000اسرتجاع  املبلغ املودع ببنك األمان التوظيفات املالية

4212226,839  املجموع
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تفاصيل املداخيل لسنة 2020
املبلغاملجاالتاألنشطةاألنشطة 

الفواضل اىل 31 
ديسمرب 2019

202074,591الفواضل اىل 31 ديسمرب 2019 

250679,000اشرتاكات املنخرطني اشرتاكات سنوية

التمويل 
الوطني)عمومي و دعم 

خاص (
 

90000,000وزارة الشباب

2160,000الضمان االجتماعي

13200,000دعم خاص

الشراكة ) املشاريع 
الكربى (

435157,072تمويل أجنبي/ مشروع قادة العالممشروع قادة العالم

28271,000تمويل أجنبي/ مشروع وصلمشروع وصل

1016326,168تمويل أجنبي / مشروع بصمةمشروع بصمة

الشراكة) املشاريع 
الصغرى واملتوسط (

13152,615املنظمة الكشفية العربيةنشطا صيفي

12613,625املنظمة الكشفية العربيةاالجتماعات

72361,996املنظمة الكشفية العاملية للفتيات/ مرشداتالندوات واملؤتمرات

36717,710برنامج الغذاء العامليالشراكة

114500,000منظمة الصحة العامليةالشراكة

pnud1382381,550الشراكة

36000,000شراكة مع فوج صنهاجة HIالشراكة

196575,000اليونيسيفالشراكة

األنشطة الكشفية 
الوطنية ) أنشطة 

داخلية-اجتماعات- 
استقباالت- تنقالت 

وزيارات-تدريب(

175,000تأمني تكميليتأمني تكميلي

2364,000مساهمة املشاركونحجز نشاط صيفي

4015,000مساهمة املشاركونالتدريب

1310,000مساهمة املشاركوناالجتماعات

429,394اسرتجاع مبلغ التامني بعد بيع السيارةاسرتجاع مبلغ تامني

30978,667مساهمة املشاركوننشاط األقسام

األنشطة الكشفية 
الخارجية)  اجتماعات 

خارجية-املخيمات 
واملعسكرات بالخارج(

1000,000مساهمة املشاركونجامبوري أمريكا

3450,000مساهمة املشاركونمشاركات يف أنشطة دولية

مشاريع الجمعية 
)فوائد بنكية - معاليم 

كراءات - مبيعات - 
كراء حافلة-شراءات- 

نصيب الكراءات 
للجهات واألفواج(+ 

مساهمة املشاركني يف 
األنشطة

33743,234فوائض بنكيةتوظيفات مالية

15887,105كراءاتاملشاريع املنتجة

10436,112مبيعاتمبيعات

2460,000كراءاتاستغالل الحافالت

3808,000تسجيل الهياكلتسجيل الهياكل

200000,000اسرتجاع  املبلغ املودع ببنك األمان التوظيفات املالية

4212226,839  املجموع

     

 
تفاصيل املصاريف لسنة 2020

املبلغاملجاالتاألنشطةاألنشطة 

 
االنخراطان يف 

املنظمات االقليمية 
والدولية

العالقات الخارجية

34427,015املنظمة الكشفية العاملية للفتيان

1784,075املكتب العربي للمرشدات 

5281,760املنظمة العربية للكشافة 

2792,650املنظمة العاملية للمرشدات 

 

األجور واملنح

98021,685منح وأجوراالدارة املركزية

5756,861منح وأجورالشراكة/ مشروع وعي 

1034,760منح وأجورالشراكة 

90664,447منح وأجورقادة العالم 

110190,718منح وأجوربصمة الكشفية 

الصيانة- الكهرباء-  
املاء-االتصاالت- 

اداريات- طباعة- مواد 
ادارة واعالمية وآداءان 
بنكية - مجابهة جائحة 

كورونا

9523,000كهرباء وغاز االدارة املركزية

3500,200املاء والتطهرياالدارة املركزية 

7738,150الهاتفاالدارة املركزية 

 
اداريات+ صيانةالنادي املركزي - مواد تنظيف+ االدارة املركزية

شبكة االنرتنان
13725,751

 
مكتب املحاسبة

12901,170مكتب املحاسبةقادة العالم

15130,191مكتب املحاسبةبصمة الكشفية 

3000,000منظومة املاليةبصمة الكشفية 

وسائل النقل

8512,400محروقاتاالدارة املركزية

20575,478صيانة - معلوم الجوالن + تأمنيوسائل النقل

288,800محروقاتاستغالل الحافالت

ألنشطة الكشفية 
الوطنية ) أنشطة 

داخلية-اجتماعات- 
استقباالت- تنقالت 
وزيارات-تدريب- 

التكوين(

150,000اسرتجاع معلوم تأمنيالنشاط الصيفي

8143,570منح للوحداتالنشاط الصيفي

250,000منح تنسيقالنشاط الصيفي

2899,600تدريبالتدريب

8400,000منح تنقل املتطوعنياالدارة املركزية

13070,851مكافحة جائحة كورونااالدارة املركزية

576,730االستقباالتاالستقباالت

9766,650التنقالتالتنقالت

3960,802االجتماعاتاالجتماعات

2079,826الندوات واملؤتمراتالندوات واملؤتمرات

187,000املندوبياتاملندوبيات

17951,000تأمني النشاطتأمني النشاط

48904,595نشاط األقسامنشاط األقسام

31474,451منح دعم للجهات للقيام بأنشطة ضد العنفمنح الجهات

81233,747مشروع وعيالشراكة

42377,364املبادرات املجتمعيةقادة العالم

373,590اجتماعات املشاريع داخليةقادة العالم
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األنشطة الكشفية 
الخارجية)  اجتماعات 

خارجية-املخيمات 
واملعسكرات بالخارج(

39545,122أنشطة وطنيةقادة العالم

3944,100تنقالتقادة العالم 

440,798استقباالتقادة العالم 

2045,226سفراء التغيريقادة العالم 

3524,160آداءات للقباضة املالية+ البنكيةقادة العالم 

58373,449كشافة العائالتقادة العالم 

13250,920املتحدثني الشبانقادة العالم 

11836,000املجالس الجهويةبصمة الكشفية 

15378,081تدريببصمة الكشفية 

7296,570تنقالتبصمة الكشفية 

16586,529أنشطة وطنيةبصمة الكشفية 

9027,770آداءات للقباضة املاليةبصمة الكشفية 

3939,885الهاتفبصمة الكشفية 

398,498آداءات بنكيةبصمة الكشفية 

4358,625املجلس األعلىبصمة الكشفية 

17448,054املارطونبصمة الكشفية 

3020,000نشاط الفتياتبصمة الكشفية 

1520,000الندوات الجهويةبصمة الكشفية 

10000,000دراسة تقنية / فيلم ترويجيبصمة الكشفية 

41152,780سفراء الحوارقادة العالم 

3721,200املهرجان الكشفيقادة العالم 

26361,655مشروع وصلمشروع وصل 

59446,802التكوينبصمة الكشفية 

3342,884مواد ادارية ومكتبيةقادة العالم 

10786,884مواد ادارية ومكتبيةبصمة الكشفية 

1000,000جامبوري / اعادة تسبقةالنشاط الصيفي 

1905,600املشاركات يف األنشطة الدوليةالعالقات الخارجية 

8120,600اجتماعات املشاريع الخارجيةقادة العالم 

الشراكة

تنقالت + تغذية+ مواد تعقيم/ مقاومة األمراض منظمة الصحة العاملية
املستجدة

103102,905

PNUD تنقالت + تغذية+ مواد تعقيم/  + منح خاصة
بالجهات

789553,947

UN FemmesUN Femmes15715,390

Handicap International/شراكة 
مع فوج صنهاجة

Handicap International/شراكة مع 
فوج صنهاجة

36000,000

3193,166الشراكة مع جهة نابلاليونيسيف

PAM الربنامج العاملي للتغذيةPAM 31293,342الربنامج العاملي للتغذية

مشاريع الجمعية 
)فوائد بنكية - معاليم 

كراءات - مبيعات - 
كراء حافلة-شراءات- 

نصيب الكراءات 
للجهات واألفواج(+ 

مساهمة املشاركني    

منح املشاريع

3442,500نصيب جهة سليانة من الكراءات

1915,716قسط من خالص نادي فوج بومهل

7000,000منح دعم للمراكز واألفواج

5352,000خالص أتعاب محاماة وتقاضي+ تسجيل عقارات

مشروع مركز األلعاب 
بربج السدرية

16873,806الزي الكشفيبصمة الكشفية

643363,925مصاريف خاصة بمركز األلعاب بربج السدريةبصمة الكشفية
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األنشطة الكشفية 
الخارجية)  اجتماعات 

خارجية-املخيمات 
واملعسكرات بالخارج(

39545,122أنشطة وطنيةقادة العالم

3944,100تنقالتقادة العالم 

440,798استقباالتقادة العالم 

2045,226سفراء التغيريقادة العالم 

3524,160آداءات للقباضة املالية+ البنكيةقادة العالم 

58373,449كشافة العائالتقادة العالم 

13250,920املتحدثني الشبانقادة العالم 

11836,000املجالس الجهويةبصمة الكشفية 

15378,081تدريببصمة الكشفية 

7296,570تنقالتبصمة الكشفية 

16586,529أنشطة وطنيةبصمة الكشفية 

9027,770آداءات للقباضة املاليةبصمة الكشفية 

3939,885الهاتفبصمة الكشفية 

398,498آداءات بنكيةبصمة الكشفية 

4358,625املجلس األعلىبصمة الكشفية 

17448,054املارطونبصمة الكشفية 

3020,000نشاط الفتياتبصمة الكشفية 

1520,000الندوات الجهويةبصمة الكشفية 

10000,000دراسة تقنية / فيلم ترويجيبصمة الكشفية 

41152,780سفراء الحوارقادة العالم 

3721,200املهرجان الكشفيقادة العالم 

26361,655مشروع وصلمشروع وصل 

59446,802التكوينبصمة الكشفية 

3342,884مواد ادارية ومكتبيةقادة العالم 

10786,884مواد ادارية ومكتبيةبصمة الكشفية 

1000,000جامبوري / اعادة تسبقةالنشاط الصيفي 

1905,600املشاركات يف األنشطة الدوليةالعالقات الخارجية 

8120,600اجتماعات املشاريع الخارجيةقادة العالم 

الشراكة

تنقالت + تغذية+ مواد تعقيم/ مقاومة األمراض منظمة الصحة العاملية
املستجدة

103102,905

PNUD تنقالت + تغذية+ مواد تعقيم/  + منح خاصة
بالجهات

789553,947

UN FemmesUN Femmes15715,390

Handicap International/شراكة 
مع فوج صنهاجة

Handicap International/شراكة مع 
فوج صنهاجة

36000,000

3193,166الشراكة مع جهة نابلاليونيسيف

PAM الربنامج العاملي للتغذيةPAM 31293,342الربنامج العاملي للتغذية

مشاريع الجمعية 
)فوائد بنكية - معاليم 

كراءات - مبيعات - 
كراء حافلة-شراءات- 

نصيب الكراءات 
للجهات واألفواج(+ 

مساهمة املشاركني    

منح املشاريع

3442,500نصيب جهة سليانة من الكراءات

1915,716قسط من خالص نادي فوج بومهل

7000,000منح دعم للمراكز واألفواج

5352,000خالص أتعاب محاماة وتقاضي+ تسجيل عقارات

مشروع مركز األلعاب 
بربج السدرية

16873,806الزي الكشفيبصمة الكشفية

643363,925مصاريف خاصة بمركز األلعاب بربج السدريةبصمة الكشفية

الطباعة والنشر 
واالعالم

19392,894الطباعة والنشرالطباعة والنشر

4759,994الطباعة والنشرقادة العالم

23128,291الطباعة والنشرقادة العالم

981,350الطباعة والنشربصمة الكشفية

6252,851الطباعة والنشربصمة الكشفية

التجهيزات

687,077تجهيزاتتجهيزات

17898,623تجهيزاتقادة العالم

31389,505تجهيزاتبصمة الكشفية

العقارات

81767,504السدريةمراكز التخييم

7849,800جبل الرصاصمراكز التخييم

1054,325دار الضيافةدار الضيافة

4050,000منح ضمان اجتماعيمنح الجهاتمنح الجهات

3550,000الحساب االجتماعيالحساب االجتماعيالحساب االجتماعي

2953989,990  املجموع
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التقرير املالي للسداسي 1 من سنة 2021
املبلغاملصاريفاملبلغاملداخيل

االنخراطان يف املنظمات االقليمية والدولية1258161,149الفواضل اىل 31 ديسمرب 2020
6580,862

األجور واملنح146916,500إشرتاكات املنخرطني
170838,906

3000,000التمويل وطني)عمومي و دعم خاص (
الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 
الطباعة+ مواد ادارة واعالمية وآداءان بنكية 

40299,604- مجابهة جائحة كورونا

وسائل النقل 638793,600الشراكة ) املشاريع الكربى (
15211,622

الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (421619,700الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (
691966,769

األنشطة الكشفية الوطنية 64304,316األنشطة الكشفية الوطنية 
512694,071

األنشطة الكشفية الخارجية
6000,000

مشاريع الجمعية 
33711,560

النشر واالعالم40584,284مشاريع الجمعية 
43243,207

مكتب املحاسبة  
15357,870

التجهيزات  
30142,158

العقارات  
56345,992

900,000الحساب االجتماعي  

1617292,621املجموع2579379,549املجموع

962086,928الفاضل اىل 30 جوان 2021
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تفاصيل مداخيل سداسي 1 من سنة 2021
املبلغاملجاالتاألنشطةاألنشطة 

1258161,149فواضل 2020فواضل 2020فواضل 2020

146916,500إشرتاكات املنخرطنيإشرتاكات املنخرطنيإشرتاكات املنخرطني

3000,000التمويل الوطني)عمومي و دعم خاص (منح دعم خاصةاملنح

638793,600الشراكة ) املشاريع الكربى (تمويل أجنبي/ مشروع قادة العالممشروع قادة العالم

منظمة الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية

الشراكة) املشاريع الصغرى واملتوسط (

167700,000

ONUfemmesONUfemmes60864,700

193055,000اليونيسيفاليونيسيف

مخيم ارلندامخيم ارلندا

األنشطة الكشفية الخارجية)  اجتماعات 
خارجية-املخيمات واملعسكرات بالخارج(

18150,000

3205,000حجز نشاط صيفيحجز نشاط صيفي

26365,689مساهمة املشاركونالتدريب

4470,000مساهمة املشاركوننشاط األقسام

12113,627مختلفةمختلفة

6000,000املخيم املتنقل / قسم الجوالةاملخيم املتنقل / قسم الجوالة

فوائض بنكيةفوائض بنكية

مشاريع الجمعية )فوائد بنكية - معاليم 
كراءات - مبيعات - كراء حافلة-شراءات- 

نصيب الكراءات للجهات واألفواج(+ مساهمة 
املشاركني يف األنشطة

28800,000

250,330فوائض بنكيةفوائض بنكية

825,000كراءاتكراءات

خالص اقساط الضمان االجتماعى/
منى مناعى 

خالص اقساط الضمان 
االجتماعى/منى مناعى 

2207,254

4000,000قسط من سلفة لجهة صفاقسقسط من سلفة لجهة صفاقس

1160,000كراءاتكراءات

587,200مبيعاتمبيعات 

2754,500تسجيل الهياكلتسجيل الهياكل

2579379,549املجموع
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تفاصيل مصاريف سداسي 1 من سنة 2021
االنخراط يف املنظمات االقليمية العالقات الخارجية

6580,862االنخراط يف املنظمات االقليمية والعامليةوالعاملية

السدريةمراكز التخييم

العقارات

55777,992

506,400جبل الرصاصمراكز التخييم

61,600دار الضيافةدار الضيافة

النشر واالعالمقادة العالم
النشر واالعالم

15678,653

27564,554النشر واالعالمبصمة الكشفية

تجهيزاتقادة العالم

تجهيزات

5556,983

11926,975تجهيزاتبصمة الكشفية

12658,200تجهيزات/ الكرفانبصمة الكشفية

900,000الحساب االجتماعيالحساب االجتماعيالحساب االجتماعي

منح دعم وتمويل املبادرات منح املشاريع
املجتمعية لألفواج

مشاريع الجمعية )فوائد بنكية - معاليم 
كراءات - مبيعات - كراء حافلة-شراءات- 

نصيب الكراءات للجهات واألفواج(+ مساهمة 
املشاركني يف األنشطة

9915,716

مصاريف خاصة بمركز األلعاب بصمة الكشفية
بربج السدرية

23795,844

اسرتجاع معلوم مشاركة/ مخيم النشاط الصيفي
الدنمارك/ قائد فوج قليبية

األنشطة الكشفية الوطنية ) أنشطة داخلية-
 اجتماعات

-  استقباالت- تنقالت وزيارات-تدريب(

300,000

100,000منحة نشاط صيفي/ فوج الورديةالنشاط الصيفي

59735,962تدريبالتدريب

3484,500منح تنقل املتطوعنياالدارة املركزية

18899,346االستقباالتاالستقباالت

4761,000التنقالتالتنقالت

2212,744االجتماعاتاالجتماعات

1800,000نشاط األقسامنشاط األقسام

2200,000منح دعم لألفواجمنح الجهات

164293,326املبادرات املجتمعيةقادة العالم

66547,323أنشطة وطنيةقادة العالم

34528,561سفراء الحوارقادة العالم

2085,900اجتماعات املشاريع داخليةقادة العالم

393,600تنقالتقادة العالم

241,300استقباالتقادة العالم

2853,313سفراء التغيريقادة العالم

3313,505آداءات للقباضة املالية+ البنكيةقادة العالم

كشافة العائالت+ املتحدثني قادة العالم
الشبان

82940,192

1462,900دراسة تقنيةبصمة الكشفية

1621,300تنقالتبصمة الكشفية

36221,377أنشطة وطنيةبصمة الكشفية

1760,260آداءات للقباضة املاليةبصمة الكشفية

134,055آداءات بنكيةبصمة الكشفية

805,000مشروع وصلمشروع وصل

19998,607مشروع وعي مشروع وعي
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مشروع وعي وتحسيس ضد الشراكة
الوفيد

الشراكة املشاريع الصغرى واملتوسطة

96414,869

185438,830منظمة الصحة العامليةالشراكة

PNUD405712,470الشراكة

UN Femmes4400,600الشراكة

محروقاتاالدارة املركزية
وسائل النقل )محروقات - صيانة - تأمني-

معلوم جوالن(

5315,900

9675,722صيانة - معلوم الجوالن + تأمنيوسائل النقل

220,000محروقاتاستغالل الحافالت

كهرباء وغاز االدارة املركزية

الصيانة- الكهرباء- املاء-االتصاالت- اداريات- 
طباعة- مواد ادارة واعالمية وآداءان بنكية

4268,000

380,900املاء والتطهرياالدارة املركزية

3802,665الهاتفاالدارة املركزية

اداريات+ صيانةالنادي املركزي - االدارة املركزية
مواد تنظيف+ شبكة االنرتنات

3887,466

8910,600الطباعة  الطباعة والنشر

12505,218الطباعة  بصمة الكشفية

2581,550الهاتفبصمة الكشفية

3963,205صيانة قاعة االجتماعاتبصمة الكشفية

منح وأجوراالدارة املركزية

املنح واألجور

68413,472

2273,143القروضاالدارة املركزية

56753,592منح وأجورقادة العالم

43398,699منح وأجوربصمة الكشفية

مكتب املحاسبةقادة العالم
مكتب املحاسبة

10972,870

4385,000مكتب املحاسبةبصمة الكشفية

1617292,621املجموع
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التقرير املالي 2015 - 2021
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تأسســت شــركة برومــو ســكوت فــي نهايــة ســنة 2015 وكان مــن مهامهــا تق
املســاهمة فــي دعــم املــوارد الذاتيــة للمنظمــة مــن خــال انشــاء مشــاريع 
منتجة على غرار القرية السياحية بالبقالطة واملشربة الكشفية وقاعة 
املؤتمــرات بالنــادي املركــزي وأخيــرا مركــز التدريــب وفضــاء األلعــاب ببــرج 

الســدرية.

وانطلقــت الشــركة رغــم محدوديــة مواردهــا املاليــة فــي تنفيــذ املشــاريع 
والتي كانت تدر موارد مالية معقولة، غير أنه ومع العديد من التدخات 
في أنشطة الشركة والتدخل في سياسة ضبط السعر ومع بروز جائحة 
كورونــا تغيــرت الوضعيــة املاليــة للشــركة ورغــم ذلــك حافضــت الشــركة 

علــى التــوازن العــام  بحكــم مــا يتوفــر لديهــا مــن تخزيــن للســلع.

وقــد ســجلت مداخيــل الشــركة ارتفاعــا كبيــرا خــال الســنوات األخيــرة 
بفضــل تنفيــذ املشــاريع الجديــدة وهــي كمــا يلــي :

وقــد ســاهمت مختلــف هــذه املشــاريع فــي تركيــز نــواة شــركة تجاريــة 
ربحيــة علــى غــرار العديــد مــن الشــركات فــي العالــم واململوكــة للجمعيــات 
كمــا تــم انجــاز موقــع واب  الكشــفية والتــي تــدر مــوارد ماليــة كبيــرة، 
وصفحــات الفايــس بــوك ملختلــف املشــاريع والتــي نأمــل مــع القيــادة 

: العامــة املســتقبلية أن تتطــور وذلــك مــن خــال 
- وضــع مجلــس إدارة مســتقل يتولــى متابعــة ســير الشــركة وضبــط قائمــة 

األسعار.

- القيــام بحمــات تســويقية وترويجيــة ملختلــف املنتوجــات 
والعمــل علــى أن تكــون الشــركة مفتوحــة للجميــع وخاصــة 
خــارج الحقــل الكشــفي مــن خــال توفيــر منتوجــات التخييــم 

وغيرهــا.

- ضرورة اعتماد منظومات رقمية متطورة في ادارة الشركة 
وضبط املنتوجات وتحديد املبيعات مع ضرورة فتح متجر 
كشــفي واقعــي بمقــر النــادي املركــزي ومزيــد تدعيــم فروعــه 
بــكل مــن أريانــة وبــرج الســدرية وبنــزرت واملنســتير وصفاقــس 

ومدنين.
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2015201620172018201920202021

29065286062008714196949832120األصول الثابتة
2000214782312322911526740774830األصول املتداولة

5931148511513184331236239806950املجموعاملجموع
الخزينة في نهاية 

السنة املالية
197264339275011787934960126480

(***)7262(**)12643-(**)14117-7350-5030814-(*)40451النتيجةالنتيجة

21098468544903863848126583129451134738تكاليف التصرفتكاليف التصرف

2638116301529022183257933136118519تكاليف املوظفين
رسوم استهاك 

األصول
906212578136438818695449830

78046316469120181198855362749تكاليف أخرى
61549432795035257198113221117508142000مجموع املداخيل

)*(بدايــة نشــاط الشــركة بمشــروع البقالطــة وهــو مشــروع ربحــي تمكنــت بفضلــه الشــركة مــن جمــع بعــض األمــوال واســتثمارها فــي 

مشــروع قاعــة املؤتمــرات واملشــربة بالنــادي املركــزي وببــرج الســدرية.
)**(ســجلت الشــركة ارتفاعــا ملحوظــا فــي رقــم املعامــات خاصــة مــع انشــاء املتجــر الكشــفي واالنطــاق فــي بيــع األزيــاء الكشــفية غيــر أن 

أقــرار مبــدأ البيــع بســعر الكلفــة جعــل املوازنــة املاليــة للشــركة تنخفــض خاصــة مــع حلــول أزمــة الكورونــا والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى 
مداخيــل الشــركة الربحيــة فــي الســنتين األخيرتيــن.

)**(املوازنة املالية للشركة الى حدود 31 اكتوبر 2021 بدون احتساب الضرائب وغيرها.

املوازنة املالية للشركة -2015 2021
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الكشافة التونسية - القيادة العامة

العنوان : شارع يوغرطة 1002 تونس البلفيدير

الهاتف :  501 790 71 216 00

الفاكس : 206 792 71 216 00

contact.scoutstunisiens.org : الربيد األلكرتوين

www.scouts.tn : موقع الواب
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104 بحلــول 2025 تكــون الكشــافة 
ــًا  ــدة وطني التونســيّة منظمــة رائ
االرتقــاء  مجــال  يف  وإقليميــًا 
ــن  ــباب م ــال والش ــدرات األطف بق
الجنســني، تشــاركية يف حوكمتهــا 
ملواردهــا  محققــة  وتســيريها، 
املاليــة الكافيــة، مؤثــرة يف إحداث 
التغيــري اإليجابــي يف كل أســرة 
واســع،  بانتشــار  املجتمــع،  ويف 
ــرتكة. ــة املش ــم الرتبوي ــق القي وف

القيادة العامة

العنوان : شارع يوغرطة 1002 تونس البلفيدير

الهاتف :  501 790 71 216 00

الفاكس : 206 792 71 216 00

contact.scoutstunisiens.org : الربيد األلكرتوين

www.scouts.tn : موقع الواب

رؤية الكشافة التونسية


