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نظم الفوج الكشفي بالحامة قافلة تضامنية نحو قطاع غزة بالتعاون مع 
الهالل األحمر التونسي و أطلق عليها »قافلة األحرار«، و تهدف القافلة 
التجهـــيزات  بعـــض  يف  خاصة  تتمثل  املساعدات  من  جملة  توفري  إىل 
الطبية و بعـض األصناف من األدوية  املفقـودة فـــي غزة نتيجـــة الحصار 
املستمر علــى القطاع والتي تفتقـــر إليـــها املراكز الصحية و ذلك بالتعاون 
مع فوج القدس الكشفي و مديرية الخدمات الطبية، كما تهــــدف القافلة 
من   80% يعيش  الذي  الفلسطيني  الشباب  مساعدة  يف  املساهمة  اىل 
سكانـــــه تحت خط الفقر، يف حني تصــــل فيه معدالت البطالـــــة إىل 
%65، و قد تمكن الوفد الكشفي من االطالع على الواقع الصحـــــي يف 

القطاع الذي يعاني من حصار مستمر للعام الخامس على التوالي.
على  التونسية  للكشافة  العام  القائد  اهلل  فتح  علي  القائد  أشرف  قد  و 
ندوة صحفية انتظمت بمقر الكشافة التونسية صحبة قائد فوج الحامة 
و رئيس الهالل األحـــمر التونسي و مـــمثل سفارة فلســـطني بتونس 
و بحضور مكثف لوسائل اإلعالم املرئية و املسموعة و املكتوبة، حيث تم 
تقـــديم القيادات الكشفــــية املشاركة يف القافلة و الربنامج العام للرحـــلة، 
و تم التأكيد على أن الوفد قد حصل على كافة التأشريات و املصادقات 
من السلطات املصرية و الفلسطينية لضمان وصول املساعدات. كما تم 
التنسق مع األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية و الكشافة املصرية 
و الفلسطينية لتسهيل مهمة الوفد. و قد تمكن الفوج الكشفي بفضل 
دعم املواطنني و رجال األعمال من توفري 4 أطنان من األدوية تم نقلها 
بدعم من الخطوط التونسية من تونس إىل القاهرة، حيث توىل الهالل 
الطبية  الخدمات  إىل مديرية  و منها  رفح  إىل معرب  نقلها  املصري  األحمر 

بقطاع غزة.
دامت الرحلة 8 أيام قضى الوفد جلها يف القاهرة بعد بعض التعطيالت يف 
اجراءات مرور األدوية و تدخلت سفارة تونس بالقاهرة لدعم الوفد، الذي 
تحول يوم 27 ديسمرب 2011 إىل قطاع غزة حيث قضى الوفد الكشفي 
يومني يف القدس حيث تم استقبالهم يف معرب رفع من قبل فوج القدس 
و مدير الخدمات الطبية و أعـــربوا عن ســـعادتهم بدعــــمهم للشـــعب 
مؤسسة  و  املستشفيات  بزيارة  الوفد  قام  قد  و  الفلسطيني  الشباب  و 
فضل شناعة اإلعــالمية، كما تم يف اليوم الختامي إبرام اتفاقيــــة تعاون 

و شراكة بني فوج الحامة و فوج القدس.
استضاف  حيث  التضامنية  أنشطته  بالحامة  الكشفي  الفوج  يواصل  و 
الطبية يف  الخدمات  مدير  و  القدس  فوج  وفدا عن  مارس  خالل شهر 
نطاق االستعداد الستضافة بعض الجرحى الفلسطينيني لعالجهم يف 
تونس خالل الشهر الحالي. و قام الوفد الفلسطيني بزيارة للعديد من 

األفواج الكشفية يف قابس و تطاوين و قبلي و مدنني.
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النشاط الوطني

القيادة العامة :
لقاءات مع السادة الوزراء : استقاللية املنظمة و ومراجعة  اتفاقيات الشراكة 

أبرز محاور االهتمام :
التونسيّة يف الفرتة األخرية جلسات مع عدد من  العام للكشافة  القائد  عقد 
الوزراء كان الهدف منها بالخصوص إطالع أعضاء الحكومة على سري نشاط 
املنظمة و ما أنجزته من أنشطة مختلفة خالل الفرتة املنقضية مربزا دورها 
الرتبوي و استعدادها للعمل و التعاون ومعاضدة مجهود الهياكل الحكوميّة 
من أجل  تكويــــن الناشئة و الشباب على القيم و الثوابت الكشفية حتى 
يكونوا مواطنني فاعلني معتمدين على أنفسهم ، و عزم املنظمة على دعم 
مسار االنتقال الديمقراطي الذي تعيشه البالد و االنخراط يف مجهود التنمية. 
و قد أكد السادة الوزراء بالخصوص على أن الكشافة التونسيّة تعد من أعرق 
مدارس الرتبية وهي جديرة  بالدعم ايمانا بنبل قيمها من ناحية و ما تتميز 
به من انفتاح  على جميع شرائح املجتمع يف مختلف املناطق من ناحية أخرى. 
و بيّن وزير الرتبية من ناحيته على ضرورة تعزيز حضور املنظمة الكشفيّـــة 
يف الوسط املدرسي و التفكري يف إدراج نصوص تجسّـم القيم الكشفية ضمن 
الربامج الرتبويّة و وضع برنامج تكويني خاص باملربـــني يف مجال التقـــنيات 
و الفنيات الكشفية. أما وزيرة املرأة فأكدت من ناحيتها على الدور الذي تلعبه 
الجمعيات يف النهوض باملجتمع، و دور الحركة الكشفية يف تكوين القيادات 
النسائية حتى تتدرب الفتيات على القيادة و تحمل املسؤوليّــــــــة و ضرورة 
تنشيط أطفال املراكز املندمجة سواء يف الوسط الريفي أو الحضـــــري. و من 
ناحية أخرى أكد وزير التكوين املهني و التشغيل على قيمة املنظمة الكشفية 
التى تشرف بأن يكون منخرطا فيها يف طفولته و على دورها الوطني الهام 

أيام مقاومة املستعمر أو يف بناء تونس ما بعد االستقالل.

و تناولت املقابلة مع السيد وزير التجهيز موضوع  دعم البنية التحتية ملراكز 
التخييم الكشفي يف كل من برج السدرية من والية بن عروس  و املحرس 
التعليم  وزير  و أشار  نابل.  البري من والية  وواد  و  من واليــــــــــــة صفاقس 
تكوين  خالل  من  الكشفية  الحركة  يف  الطلبة  تشريك  ضرورة  اىل  العالي 
عشائر طالبية تساهم يف تنشيط املؤسسات الجامعية ودعمها ماديا وأدبيا 

 وخالل اللقاء مع وزير البيئة  كان موضوع الشراكة يف انجاز مشاريع بيئية 
من ابرز محاور االهتمام السيما ان الرتبية البيئية من ركائز املناهج الكشفيّة 
. أما اللقاء بوزير أمالك أدولة فقد خصص للنظر يف الوضعية العقارية ملقرات 
بالخصوص  الرتكيز  تم  القراءات  هذه  وأثناء  الجهات.  مختلف  يف  النشاط  
على ضرورة مراجعة مختلف اتفاقيات الشراكة التي تربط منظمة الكشافة 
التونسيّة بمختلف الوزارات على ضوء برامج واضـــحة األهداف و واقعيـــــــة 
و طموحة بما يعطي للمنظمة الكشفيّة دورا فعاال للمساهمة يف عملية البناء 

و ترسيخ قيم املواطنة و االعتزاز بالهويّة و التشبع بالحس املدني.

المجلس األعلى :
عقد املجلس األعلى إجتماعه الدوري باملركب الرياضي بربج السدرية يومي 
رئيس  عرفة  بن  املنصف  القائد محمد  بإشراف   2011 ديسمرب   25 و   24
املجلس، و قد توىل القائد العام عرض التقرير األدبي لنشاط الكشافة التونسيّة 
خالل سنة 2011، و توىل اعضاء املجلس مناقشة التقرير األدبي و قد تمت 
املصادقة عليه بأغلبية األصوات. أما الجزء الثاني من االجتماع فقط خصص 
بأغلبية  األعلى  املجلس  قرر  و قد  القانون األساسي.  تنقيح  ملناقشة مقرتح 
أعضائه عقد مؤتمر استثنائي ملنظمة الكشافة التونسية خالل الصيف املقبل 

سيخصص للمصادقة على القانون األساسي.
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قسم األشبال
املحطات الرتبوية :

التنشيطية  التظاهرة   2012 جانفي   15 و   14 يومي  األشبال  قسم  نظم 
»تونس يف القلب« و التي تهدف باألساس إىل تنمية الحس الوطني لدى 
بالعيد  االحتفال  األشبال يف  فرق  كافة  تندرج ضمن مشاركة  األشبال وهي 
الوطني للثورة. و قد شارك يف هذا الربنامج أكثر من 3000 شبل من مختلف 
الجهات و قاموا بتنظيم أنشطة مميزة تراوحت بني اللعبة الكربى لتنشيط 
املدينة أو الحي أو القرية بالتنسيق مع بقية وحدات الفوج، كما قامت الوحدات 
بتنظيم ورشات تربويّة مفتوحة ألطفال املنطقة يف شكل مسابقات و ورشات 
بالنادي أو بمؤسسة تربوية أو بدار الشباب و يختتم النشاط بحفل ظريف 

يجمع كافة املشاركني.

قسم الكشّافة
ندوة العمداء حول دور الكشافة يف مقاومة الكوارث :

اريانة  بمفوضيات  الخاصة  العمداء  ندوة  انعقدت 
للتدريـــب  الدولـــي  باملركـــز  وبنعروس  وتونس 
و التخييم بربج السدرية يوم السبت 18 فيفري 
الكشافة  »دور  موضوع  بالدرس  وتناولت   2012
طليعة  مفوضية  كل  الكوارث«.مثلت  مقاومة  يف 
سيتم  هامة  توصيات  ورفعت  ثريا  الحوار  وكان 
الهام  النشاط  نشرها قريبا.وقد أشرف على هذا 

أريانة وبنعروس  القسم ومفوضي  الكشافة بحضور مالزم قائد  قائد قسم 
وتونس وعدد من أعضاء الدورية املركزية لقسم الكشافة. والجدير بالذكر أن 
الندوة نظمت يف إطار ملتقى العمداء الذي أعدته ونفذته مفوضيات الكشافة 

بأريانة وبنعروس وتونس يومي 18 و 19 فيفري 2012.

قسم الرواد و األحباء
اإلحتفال باليوم الوطني للرواد و األحباء :

أشرف القائد األسعد العشي مالزم القائد العام رفقة القائد عبد القادر األسود 
قائد قسم الرواد و األحــــباء على االحتفال باليــــوم الوطـــني للرواد و األحباء 
و ذلك يوم األحد 8 جانفي 2012 بالنادي املركزي بحضور عدد كبري من الرواد 
و األحباء، و قد تم باملناسبة تنظيم معرض وثائقي يربز مختلف األنشطة 
تقديم حوصلة شاملة حول  القسم  قيادة  أعضاء  توىل  كما  للقسم  السابقة 

مختلف أنشطة القسم املستقبلية.

لجنة اإلعالم و االتصال
الدورة التدريبية ملسؤولي اإلعالم و االتصال على املستوى الجهوي :

التدريبية  الدورة  و  الوطنية  الدورية  اجتماع  و االتصال  عقدت لجنة اإلعالم 
ملسؤولي اإلعالم و االتصال بالجهات أيام 10 و 11 و 12 فيفري 2012 بدار 
العام علي فتح اهلل  القائد  20 جهة. و قد أشرف  الشباب بسوسة بحضور 
صحبة القائد الراوي البداي قائد جهة سوسة و القائد فوزي الزارعي عضو 
اللجنة العربية ٌلإلعالم و االتصال على افتتاح الدورة صبيحة يوم السبت 11 

فيفري 2012.
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تناول اجتماع الدورية الوطنية تقييم النشاط السابق للجنة و املصادقة على 
االسرتاتيجية الوطنيّة و الربنامج السنوي للموسم الكشفي الحالي، و تم 
على  االتصال  و  اإلعالم  و مسؤوليات مسؤول  دور  نقاش مستفيض حول 

املستوى الجهوي. 
و انعقدت يوم السبت الدورة التدريبية ملسؤولي اإلعالم و االتصال تناولت 
مواضيع تتعلق بتنمية العالقة مع مسؤولي اإلعالم و تصميم خطة تسويقية 
عرب الشبكات االجتماعية. كما عقدت جلسة حوارية مفتوحة بني املشاركني 
بما  اإلعالمية  املنظومة  دار حوار ثري حول سبل دعم  العام حيث  القائد  و 

يخدم صورة الحركة الكشفية.

لجنة الشراكة
إبرام اتفاقية شراكة بني الكشافة التونسية و جمعية تونس الخريية :

توىل القائد علي فتح اهلل القائد العام للكشافة التونسيّة و الدكتور عبد املنعم 
الدائمي رئيس جمعية تونس الخريية بحضور الدكتور هاني البنا رئيس 
املنتدى اإلنساني و مؤسس اإلغاثة اإلسالميّة عرب العالم و ثلة من القيادات 
الكشفية و شباب جمعية تونس الخريية يوم الجمعة 1 ديسمرب 2011 إبرام 
اتفاقية شراكة و تعاون بني الجمعيتني. و تهدف االتفاقية بالخصوص إىل دعم 
األنشطة التضامنية خاصة لفائدة العائالت املعوزة و املتضررة من الفياضانات 
الجمعيتان  قانونيا تصبح بمقتضاه  إطارا  و غريها من األسباب و هي تضع 
قادرتني على القيام بهذا العمل اإلنساني عرب كامل مناطق الجمهورية بحكم 
تواجد هياكل الكشافة التونسية يف كافة الواليات و املعتمديات بدعم مادي 

من جمعية تونس الخريية.
الجنوب  يف  الجمعيتني  بني  املثمر  للتعاون  نتيجة  االتفاقية  هذه  تعترب  و 
أوىل  ناحـــية  من  بهم  العناية  و  الليبيني  الالجـــئني  استقبال  يف  التونسي 
و توفري املساعدات لعدد كبري من العائالت املعوزة و خاصة يف جهتي مدنني 
و تطاوين حيث تم تنظيم العديد من األنشطة. و أكد الدكتور عبد املنعم 
الدائمي يف تصريح له أن الكشافة التونسية رائدة يف ميدان العمل التطوعي 
و التضامني و أن جمعية تونس الخرييّة متكونة من شباب مروا بالكشفية 
يف يوم ما، و أبرز أن الجمعيتني ستعمالن على مزيد نشر العمل التطوعي 
و الخريي و مد يد املساعدة لكل من يحتاجها و لجمعية تونس الخريية عدة 
مشاريع كربى بالتعاون مع عدد من املنظمات العاملية و من أول األنشطة التي 
سيتم تنفيذها قريبا توزيع الحقائب املدرسية. و اعرب عن سعادته بالتعاون 
لبناء نسيج جمعياتي قوي يدعم  األدوار  العريقة و تكامل  املنظمة  مع هذه 
عمل الدولة. كما أبرز الدكتور هاني البنا دور الحركة الكشفية يف تونس ملدة 
أكثر من 70 سنة و مساهمتها الفعالة يف دعم العمل اإلنساني و اليوم لقاء 
تاريخي لربط مؤسسات املجتمع املدني ملا فيه الخري للجميع و أن يحملوا 

لواء الخري يف تونس العطاء تونس الثقافة تونس اإلخاء.

حملة توزيع 10000 حقيبة مدرسية »أطفالنا ... مستقبلنا« :
أشرف القائد العام للكــــشافة التونسية ورئيس جمـــعية تونــس الخريية 
 10000 توزيع  حملة  انطالق  على  بتونس  االسالمية  اإلغاثة  ممثل  و 
 2012 مارس   9 الجمعة  يوم  ذلك  و  الجهات  مختلف  يف  مدرسية  حقيبة 
تهدف  و   . بهيج  حفل  يف  باملرناقية 
مساعدة  إىل  باألساس  الحملة  هذه 
أو  صعوبات  يواجهون  الذين  األطفال 
ينتمون  و  قاس  وسط  يف  يعيشون 
بحقائب  ملدهم  نعوزة  عائالت  إىل 
تحدي  على  ملساعدتهم  مدرسية 
و  تعلمهم  دون  تحول  التي  العراقيل 
مساعدة هؤالء األطفال على التشبث 
تعزيز  من خالل  املستقبل  يف  باألمل 
فرص حصولهم على التعليم الضمانة 

الرئيسية لتغيري واقعهم اليوم وغدا.

ألول مرة في تونس
إنشاء قاعدة كشافي العالم

معطيات حول الربنامج : 
بقدوم  أنه  ومنها  التحديات  من  الكثري  تهدده  األرض  كوكب  مستقبل  إن 
الالزم  املاء  أفراد ال يملكون  2025 سيكون هناك فردان من كل ثالثة  عام 
الحتياجاتهم األساسية، مليار شخص ال يستطيعون الوصول إىل ماء نظيف 
صالح للشرب, فاملاء امللوث يهدد صحة 1,2 بليون شخص، ظاهرة التصحر 

تؤثر يف مليار شخص من جراء تآكل الرتبة الذى يهدد ثلث كوكب األرض.
375 كيلومرتًا مربعًا من الغابات يختفي كل يوم، 2 مليار شخص ال تصل 
إليهم الكهرباء، 3.1 مليون شخص ماتوا بسبب مرض اإليدز )السيدا( يف 
العالم  %25 من سكان  للمرض،  مليون شخص حاملني   42 و   2002 عام 
مدى  على  و  العالم.  طاقة  من   75% ويستهلكون  الغنية  بالدول  يعيشون 
األعوام السابقة، حدثت الكثري من الصراعات التي أدت إىل وفاة أكثر من 10 

ماليني من البشر. 
يف سبتمرب 2000 وضع مائة وتسع وثمانون دولة عضو بمنظمة األمم املتحدة 
إعالن األلفية الذي تضمن ما يلي » لن ندخر أي جهد لتخليص البشرية 
)الرجال، والنساء، واألطفال( من ظروف الفقر املدقع املهينة والإلنسانية التي 
يتعرض لها اآلن أكثر من مليار شخص ... إننا نؤمن بأن التحدي األساسي 
الذي يواجهه العالم اليوم هو ضمان جعل العوملة قوة ايجابية تعمل لصالح 
جميع الشعوب ... إن العوملة توفر الكثري من الفرص ولكن تقاسم فوائدها 
يجري اآلن على نحو يتسم إىل حد كبري بعدم التكافؤ ويتم توزيع تكاليفها 

بشكل غري متساو«. 
تشجيع  أجل  من  العالم  كشايف  وسام  برنامج  إطالق  تم  ذلك   أجل  من 
املهارات  بإعطائهم  وذلك  أقوى،  بشكل  املجتمع  تنمية  يف  الشباب  مشاركة 
والفرص ملواجهة تحديات وصعوبات عاملنا اليوم، وهذا الربنامج يختص بإعداد 
تعتمد  أساسية  محاور  ثالث  على  والتأكيد  العاملية  املواطنة  ملفهوم  الشباب 
على  العيش  من  للتمكن  واملعرفة،  املهارات  واكتساب  الصحيح،  الفهم  على 

كوكب صغري مثل األرض, وهذه املحاور هي: السالم، البيئة والتنمية.

الهدف العام لوسام كشايف العالم :
البيئة،  املهارات والخربات يف مجال  اليافعني على اكتساب  تشجيع الشباب 
والتنمية املستدامة، والسالم، واملشاركة يف ابتكار مشروعات تخدم املجتمعات 
املحلية و تحديد تلك املشروعات التى تعزز مشاركة الشباب يف تنمية املجتمع 
والرتويج لها و تشجيع الجمعيات الكشفيّة الوطنيّة لتوفري فرص تعليمية 

بشكل أكرب للشباب من أجل إعداد وتكوين مواطن صالح للعالم.
كشايف  وسام  يهدف  و 
مساعدة  إىل  العالم 
تحقيق  يف  الشباب 
الرتبوية  األهداف 
على  القدرة   : التالية 
التي  التحديات  شرح 
القدرة  العالم و  يواجهها 
على التعايش والتفاعل 

مع اختالف الثقافات و الشعور بالتضامن وروح املجتمع و القدرة على إيجاد 
وتحليل البيانات و االستقاللية وفن القيادة و القدرة على استخدام مهارات 
التفاوض، الوساطة، وطرق حل املشكالت و القدرة على تطوير وإدارة العمل 
التي  املبادرة وتنفيذ وإكمال مشروعات خالقة  القدرة على أخذ  و  الجماعي 
والتنمية  البيئة  ثقايف, خاصًة يف مجاالت  أو  اجتماعي  أو  اقتصادي  تأثري  لها 

والسالم.
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واألولويّة التي تحضى بها الكشافة التونسيّة عند جميع األطراف وخاصّة 
وزارة الرتبية ملا تقوم به هذه املنظمة من دور فاعل يف تربية الناشئة تربية 
سليمة على اساس هدف و مبادىء الحركة الكشفيّة و  املتعلقة بالواجب 
نحو اهلل و الوطن و الذات و السعي للمساهمة يف تربية األجيال القادمة حتى 

يكونوا فاعلني ومسؤولني داخل مجتمعاتهم املحلية و الوطنية و العاملية.
و تهدف هذه الدّورة إىل تكوين قادة من رجال التعليم من أجل املساهمة يف 

نشر و دعم وتطوير الحركة الكشفيّة داخل الوسط املدرسي.
و قد تم بالخصوص خالل الدورة التعريف بهدف و مبادئ الحركة الكشفية 
و تقديم اتفاقية الشراكة و كيفية التعامل بني املندوبيات الجهوية و الهياكل 
باملناسبة عرض  تم  و  املشرتكة،  الخطة  لتنفيذ  العملية  املراحل  و  الكشفية 
بعض التجارب الناجحة لبعض الوحدات املدرسيّة ومناقشة سبل تطويرها.
و سيساهم املشاركون يف هذه الدّورة يف رسم إسرتاتيجيّة وطنيّة لتطوير 
الوحدات املدرسيّة وتفعيل دورها ال سيما وأّن الوسط املدرسي يشهد تصاعدا 
يف الظواهر السلبيّة التي تعيق العمليّة الرتبويّة وبالتالي فإّن دور الكشّافة 
التونسيّة مهم يف هذه الفرتة لتأطري التالميذ وتنمية الحس الوطني والوعي 

باملسؤوليّة.

من  جملة  تعقد  الرتبية  وزارة  و  التونسيّة  الكشافة  بني  الشراكة  لجنة 
االجتماعات :

على إثر اجتماع القائد العام بالسيد وزير الرتبية، عقدت اللجنة عدة اجتماعات 
بمقر وزارة الــــرتبية تحت إشراف السيدة الكاتـــبة العامة راضيــــة الطايـــــع 
إطارات  بحــــضور  و  بوبك  معز  الوزير  الســـيد  ديوان  رئــــــيس  السيد  و 
الوزارة و وفد عن الكشافة التونسية برئاسة القائد رشاد الخرباشي مالزم 
القائد العام  خصصت للنظر يف مقرتح تطوير الشراكة بني الكشافة التونسيّة 
املبادىء  وفق  واضحة  و خطة  عامة  أهداف  الرتبية من خالل ضبط  وزارة  و 
األساسية التي ألح عليها السيد وزير الرتبية يف لقائه بالقائد العام للكشافة 

التونسيّة يوم 12 جانفي 2012.

املشاركة يف اليوم الوطني للجمعيات : 
الرتبية  وزارة  نظمته  الذي  الجمعيات  يوم  يف  التونسيّة  الكشافة  شاركت 
الكشافة  مثل  قد  و  العلوم،  بمدينة   2012 مارس   19 اإلثنني  يوم  صبيحة 
لجنة  عن  الشامخ  بشري  القائد  صحبة  الخرباشي  رشاد  القائد  التونسيّة 
إعداد معرض ألهم أنشطة  باملناسبة  الرتبية، كما تم  أفراد فوج  و  الشراكة 
الكشافة التونسيّة يف الفرتة األخرية، و قد أكد السيد الوزير لدى زيارته ملعرض 
حظي  كما  له.  دعمه  و  الكشفي  للنشاط  تقديره  عن  التونسية  الكشافة 

معرض الكشافة التونسية بتغطية إعالمية واسعة.

الدورة التدربية للمربني القادة الكشفيني : 
نّظمت الكشافة التونسيّة بالتعاون مع وزارة الرتبية الدّورة التكوينيّة األوىل 
للقادة املربّني باملنستري من 21 إىل 23 مارس 2012  وذلك يف نطاق التعاون 
بني الوزارة و املنظمة الكشفيّة إثر العديد من االجتماعات التي عقدت مؤخرا 
يف الغرض و كذلك تفعيال إلتّفاقيّة الشراكة املربمة بني الطرفني، شارك فيها 

90 مربيا و مربية من كافة جهات الجمهورية.
و قد توىل افتتاح الدّورة القائد رشاد الخرباشي مالزم القائد العام والسيّد 
املختار الهدّاوي املدير الجهوي للتعليم باملنستري والقائد محفوظ مرزوق قائد 
جهة املنستري. حيث تمّ الرتحيب بالحاضرين والتنويه بأهمّيّة هذه اإلتّفاقيّة 
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الكشافة التونسيّة و وزارة التربية 
عمل دؤوب من أجل شراكة مثمرة

 تقرير عبد الخالق األزرق / املنستري 



لسان الحركة الكشفية التونسية 
6النشاط الوطني

أنشطة تدريبية مكثفة
تقرير رامي السعيدي و ثامر بيوني 

الدورة الوطنية لتكوين مفوضي األقسام الفنية :
ارتقاءا باملستوى الفني للمفوضني و تفعيال لدورهم داخل الجهات انعقدت 
أيام 29 و 30 و 31 مارس و 1 أفريل 2012 فعاليات الدورة الوطنية لتكوين 
مفوضي األقسام الفنية التي أشرف على تنظيمـــها قسم تنــمية القيادات 
و املوارد البشرية و إدارة التدريب بالقريوان. شارك يف الدورة 80 مفوضا من 
22 جهة يمثلون جميع االقسام الفنية. توىل القائد علي فتح اهلل افتتاح الدورة 
االضطالع  على  وحثهم  القريوان  جهة  قائد  و  العامة  القيادة  أعضاء  صحبة 
بما  الكشفية  الوحدات  بمستوى  االرتقاء  و  الجهات  داخل  بمهامهم  االمثل 

يضمن تحقيق االهداف الرتبوية للمنظمة الكشفية. 

تم تنفيذ الربنامج التدريبي املعد مسبقا و شهد تفاعال من املشاركني، و قد 
احتوت الدورة على عديد الجلسات التدريبية التي تساعد املفوض يف تسيري 
شؤون قسمه داخل الجهة و االرتقاء بمستوى انشطته قدمها ثلة من أبرز 
املدربني على املستوى الوطني زيادة عن حلقات االنشاد و الرتويحيات التي 

أمنها القائد الشاذلي الكوباجي.

هذا و قد فسح املجال يف آخر الدورة الي األقسام الفنية لالجتماع بمفوضيها 
التطرق  اقليميا وجهويا و وطنيا وتم  الربيع  الستعراض أهم أنشطة عطلة 
واإلصغاء ملشاغل املفوضني و النظر يف اإلستعدادات للنــشاط الصيفي 2012 

و املشاركة يف األنشطة الدولية املستقبلية و قد اشرف عليها قادة االقسام.

املشاركون حسب األقسام الفنية :

مرشدات     كشافة     عصافري     زهرات     دليالت     جوالة     أشبال

جهة سيدي بوزيد تحتضن دورة تدريبية :
نظم قسم تنمية القيادات و املوارد البشرية بالتعاون مع جهة سيدي بوزيد 
الدورة التمهيدية و ذلك من 18 إىل 24 مارس 2012 باملعهد الثانوي األسودة 
قيادات  من  ثلة  بمشاركة  و  العيوني  حبيب  القائد  بقيادة  بوزيد  بسيدي 
التدريب و حضرها قرابة 50 دارسا. و قد تناولت الدورة العديد من الجلسات 
الوحدة.  قائد  مساعد  تأهيل  لنظام  طبقا  التنشيطية  الورشات  و  التدريبية 
األرصفة  دهــــن  القيام بحملة تطوعية تم من خاللها  الدارسون  توىل  كما 
حول  تحسيسية  بحمالت  القيام  و  بــــوزيد  سيدي  بمدينة  تنظــــيفها  و 
السلوكيات املحفوفة باملخاطر لدى الشباب على غرار ظاهرة تعاطي الكحول 
و اإلدمان. أما البحوث الجهوية فقد تركزت بالخصوص حول آليات التدخل 
املركز  و  املدنية  الحماية  مع  بالتعاون  الكوارث  مواجهة  و  اإلغاثة  يف عمليات 
الجهوي للتدريب و التكوين املهني. كما تم تخصيص جلسات تدريبية يف 
شكل منابر حوارية حول قيم املواطنة و ما تتضمنه املناهج الرتبوية الكشفية 
العمومية و تربية  من بنود تتعلق بالسلوك الحضاري و حماية املؤسسات 

النشىء حتى يكون مواطنا صالحا و مسؤوال.
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بعد موجة البرد :
قوافل كشفية باتجاه المناطق المتضررة

تقرير زهرة بن عبد السالم / تونس 

تأهبت منظمة الكشافة التونسيّة للقيام بواجبها و التطوع ومد يد املساعدة 
وتقديم اإلعانات العينية املمكنة ملتساكني الشمال الغربي التونسي املتضررين 
من موجة الربد. و قد انطلقت العملية بحملة لجمع التربعات أسفرت على 

تجميع أضخم الكميات من املواد الغذائية و املالبس واألغطية.
 

و تفسر قدرة منظمة الكشافة التونسيّة على امكانية السرعة و القدرة على 
تجميع أكرب الكميات من املساعدات من جهة و الدقة يف التجميع و التوزيع 
من جهة أخري للثقة و السمعة التي تتمـــتع بها هذه املنــــظمة الرتبـــوية 
هياكل  يف  ينخرط  أن  مبكرة  منذ سن  للطفل  يمكن  حيث  و خصوصياتها 
املنظمة دون تحديد سن معني فهي جمعية مفتوحة للجميع تربوية تهتم 

بالطفولة والشباب و تجمع بني كل األجيال.

و بفضل ذلك تمكنت املنظمة من التغلغل يف املجتمع التونسي و أن تفرض 
وجودها و أن تكسب ثقة االولياء منذ نشأتها. و تعمل الكشافة التونسيّة 
من خالل الفرق الكشفية يف كامل تراب الجمهورية التي توزع على األفواج 
تجندت  االفواج  هذه  كل  للجهات.  التابعة  املهنية  او  الجامعية  أو  الرتابية 
لتجمبع أكرب كم ممكن من املساعدات بمساهمة من أفرادها من مختلف 
االعمار تجسيما ألهداف الكشافة التونسيّة باعتبارها جمعية تربوية تعمل 
على تنمية الحس الوطني وتقديس القيم االنسانية من تضامن و تعاون 
عن طريق التعلم باملمارسة و لعل فرصة مساعدة متساكني الشمال الغربي 
كانت من أهـــم و أكرب الفرص و املحطات ليطبق الكشافون ما تعلموه من 

الكشفية من حب االخرين و خدمة املجتمع.
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وقد نظمت الكشافة التونسيّة العديد من القوافل التضامنيّة انطلقت من 
مختلف الجهات و األفواج لتحط الرحال يف العديد من األماكن التي شهدت 
من   العديد  عزل  يف  تسبب  مما  الثلوج  تساقط  و  الربد  من  كبرية  موجة 
العائالت التونسية و بقائها بدون تموين و غري قادرة على مجابهة الظروف 

املناخية الصعبة. 

وتولت القيادات الكشفيّة عملية تجميع اإلعانات من املواطنني الذين كانوا 
تضامني  و  مدنــي  بحس  اإلعانات  تقديم  على  بكثافة  يقبلون  كعادتهم 
كبري، و تمثلت هذه املساعدات أساس يف مـــواد غذائية و أغـــطية و مالبس 

صوفية، و كان عمل مخــــتلف الهياكل الكــــشفية متواصال.

و قد توجهت هذه القوافل إىل عديد األماكن نذكر منها بنة املعدن و فخ الغبارة 
و عرقوب مشاو منطقة الرويعي بعني دراهم والية جـــندوبة و منطقة نرب 
الزريبة من  منطقة  و  بوالية سليانة  و منطقة كسرى  باجة  بني مطـــري  و 
القيادات  و  اإلعانات  التي حملت معها  الكشفيّة  القوافل  والية زغوان. هذه 
الطبيعة  التمتع بسحر  و  املغامرة  الغري جمعت بني متعة  املتطوعة ملساعدة 
بكسائها األبيض الناعم و بحب كبري من أجل خدمة الغري و تقديم املعونة 
الشرقي.  الشمال  بواليات  االستغاثة  نداءات  تعدد  مع  التونسيّة  للعائالت 
قيادات الكشافة التونسيّة و رغم قلة املوارد املالية و صعوبة العثور على وسائل 
نقل عملت على تخطي الصعاب لتكون يف مقدمة منظمات املجـــتمع املدني 

و لتساهم يف عمليات اإلغاثــة و النجدة. 



لسان الحركة الكشفية التونسية 
النشاط العالمي

قسم الرّواد و األحباء يشارك يف املؤتمر العاملي للصداقة بايطاليا :
انعقد املؤتمر العاملي ملنظمة الصداقة الدولية للكشافة واملرشدات السادس والعشرون 
بمدينة كومو شمال إيطاليا من 26 سبتمرب إىل 2 أكتوبر 2011. وشارك قسم الرواد 

و األحباء بوفد كبري ضم 19 قائدة و قائدا.
و ينعقد هذا املؤتمر كل ثالث سنوات و نظر بالخصوص يف تقرير النشاط الثالثي 
وميزانية املنظمة بما فيها عمل صندوق التنمية الدولي وكذلك الربامج املستقبلية. 
املؤتمر  والتصويت الختيار مكان  العاملية  اللجنة  أعضاء  انتخاب  املؤتمرون  كما توىل 

القادم من بني الرتشحات املقدمة الستضافته.
و تأتي هذه املشاركة الكبرية للوفد التونسي يف نطاق التعريف بنـــشاط قسم الرواد 
و األحباء من خالل معرض تم إعداده للغرض، كما توىل الوفد التونسي الرتويج للقاء 
الوطني للرواد الذي سينعقد خالل شهر أكتوبر 2012 و دعوة وفود البلدان املشاركة 

حتى تكون يف ضيافة قسم الرواد.
و شارك الوفد التونسي بعد املؤتمر يف رحلة ثقافية وسياحية خاصة بمناطق فرونا 

وفنيزيا.
 

امللتقى املتوسطي للشباب بكوستنزا بايطاليا :
أكتوبر   30 إىل   27 من  ذلك  و  للشباب  املتوسطي  امللتقى  فعاليات  التونسيّة يف  الكشافة  شاركت 
2011 بمدينة كوسنزا جنوب ايطاليا بمشاركة 18 دولة و 81 جمعية. و قد خصص اللقاء باألساس 
إىل تقديم عروض حول مشاركة الشباب يف الثورات العربية وقد كانت الثورة التونسيّة أبرز محاور 

االهتمام. 
كما كان للمشاركني الفرصة لتبادل االفكار و الخربات و التحاور مع شباب مختلف الدول املشاركة 
الحديثة  االتصال  ووسائل  الفلسطينية  القضية  بينها  من  الشباب  تهم  التي  املواضيع  عديد  حول 

واملساواة بني الجنسني التمييز العنصري و التبادل الثقايف...
و كانت ملمثلي الكشافة التونسية فرصة للتالقي بممثلي الفوج الكشفي بمنطقة كوسنزا  وهو ما 
مثل فرصة متميزة للتحاور حول العمل الكشفي و التجارب التونسيّة و تبادل املناديل و الشعارات. 
و يف اليوم الختامي ثم التوقيع على امليثاق  و قد حظيت الكشافة التونسية بالعضوية يف الشبكة 
املستقلة للشباب املتوسطي وتلى مراسم التوقيع احتفاال جماعيا و عرض ألهم الفقرات التي تخلله 
املــــشاركني و املسريين بما أنجزه الشـــعب  اللقاء. ما يجب ان نذكره يف الختام هو مدى اعجاب 
الــتونسي و ما تمكن من تحقيقه يف وقت قياسي و دعوتهم للشباب املتوسطي بالسري على خطاه 

و جاصة حسن استغالل الوسائل الحديثة كاملواقع االجتماعية و املدونات و غريها اىل جانب املستوى املتميز ملداخالتنا و هو ما يشهد به الجميع.

ورشة تدريب املدربات املشرتكة بني االقليم العربي واقليم آسيا والباسيفيك :
مثلت القائدة علياء الجلجلي الكشافة التونسيّة يف الورشة التي أقيمت من 28 نوفمرب اىل 03 ديسمرب 2011 بماليزيا. وقد عملت هذه الورشة على اكتشاف 
أساليب التدريب يف حركة املرشدات و فتيات الكشافة و التعرف على أساليب تدريب جديدة لضمان تنفيذ فعال لربامج الحركة و تقديم املهارات ألعضائها 
و معالجة احتياجات الفتيات والشابات يف القرن الجديد خاصة يف خضم التحديات الجديدة. و يعترب اللقاء حدثا فريدا من نوعه خاصة يف هذه الظروف 

والتحديات الراهنة إذ أنها املرة األوىل التي يقدم فيها إقليم آسيا والباسيفيك على تنظيم نشاط مشرتك 
مع اإلقليم العربي التي أتيحت فيها له هذه الفرصة لحضور فعاليات هذه الورشة و تقديم صورة على 

الكشافة العربية يف كافة أنحاء العالم .
وقد شارك كال اإلقليمني يف وضع التصور األول لورشة العمل يف كل جوانبها ماديا و منهجيا و تنظيميا 
بهدف تبادل الخربات و تشريك كل األطراف وتعد هذه الفرصة مجاال للتعرف على مجموعة أكرب من 
أساليب التدريب املتنوعة إذ أن املدربات يف منظماتنا هن حلقة الوصل خاصة بني مهمة حركتنا وفتياتنا 
ومساهمتهن يف تفعيل السالم العاملي وذلك يف  اإلطار العام للتدريب املحاط باملرح والصداقة أثناء تنمية 
مهارات القيادة لديهن لتصبحن قائدات يف مجتمعاتهن و تصبحن مواطنات صالحات يف العالم وقد حاول 
إطار الدراسة وتفعيل شعار الورشة »ابداع تحدي وتغيري من أجل بث روح املرشدات و فتيات الكشافة« إذ 
أنه وخاصة يف هذا القرن الجديد يجب أن تتصالح مع حقيقة أننا نعيش جميعا يف سفينة فضائية صغرية 
جدا و نحن جميعا متشابكني على حد قول نادين العشي رئيسة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
التغيريات  الورشة إىل مواكبة  التواصل كما دعيت هذه  التي تدعو للشراكة كمفتاح للحوار و  الكشافة 
التكنولوجية و دعم مزيد االتصال لتصغري الحدود بني العالم و سرعة إيصال املعلومة و لعل أهم هدف 
من هذه الورشة   مع معرفة خربات الغري و معرفة مدى تطورنا  من خالل تطور اآلخرين و قيمة ما 

تقدمه يف حلقات التدريب من خالل ما عرفناه عن حلقاتهم و معرفة احتياجاتنا الخاصة من خالل احتياجاتهم و بالتالي يعرب شعار هذه الورشة دفعا لنا ملزيد 
تحدي وقاع الفتاة يف الحركـة الكشفية بتونس والبحث عن كل السبل املماثلة لهذه الورشة إليصال املعلومة لكل القادة والقائدات و مزيد تفعيل مشاركاتهن 

يف مثل هذه األنشطة .
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هاوي اإلسعاف 

تذكر  

- إصابات الظهر والعمود الفقري
أولويات الدرجة الثالثة :
- كسور وجروح بسيطة

فيها  يستحيل  واضحة  واسعة  جروح   -
االنقاذ

- موتى عند الوصول

تدبير الشخص المصاب الواعي :
- أن ينظر ويقدر حجم االصابة بالتقريب

- أن يسأل المصاب عن وجود ألم أو شكوى 
في مكان ما بالجسم

- أن يقوم بخلع مالبس المصاب
- أن يفحص الجسم من الرأس إلى القدم 

للتأكد من وجود إصابات
واألظافر،  الجلد،  لون  المسعف  يالحظ   -

وداخل العين
المصاب  تنفس  ضيق  المسعف  يالحظ   -

ويشم رائحته. لماذا؟
- يقيس النبض والحرارة

تدبير المصاب فاقد الوعي :
اإلسعاف  مهمة  تكون  األحوال،  هذه  في 
إلى دقة  المسعف  لذا يحتاج  أكثر صعوبة. 
فيجب  والعناية.  الفحص  في  وتفصيل 

عليه أن :
- يتأكد من أن المجرى التنفسي مفتوحا

- يبحث عن وجود نزيف وأن يحاول وقفه 
مع األخذ بعين االعتبار وجود نزيف داخلي

عن  المصاب  عند  الوعي  مستوى  يقدر   -
Glasgow Coma Scale أو AVPU طريق

- يقيس العالمات الحيوية
- وضع المريض بوضعية االستفاقة

االستفاقة.
إن  النزيف،  : يجب تحديد مصدر  النزيف   -
على  الضغط  طريق  عن  وإيقافه  أمكن، 

مكان النزف.
هو  الصدمة  سبب  كان  إذا   : الصدمة   -
يجب  واألمالح،  السوائل  فقدان  أو  النزيف 
الجسم  وتزويد  الحيوية  العالمات  قياس 
إلى  المصاب  ونقل  الوريدية،  بالسوائل 

المستشفى.
- إصابات الرأس : يجب تقييم تفاعل حدقة 

العينين ومستوى الوعي عند المصاب.
نقل  يجب   : الفقري  العمود  إصابات   -

المصاب بالوضعية السليمة.
- كسور الصدر، الفخذ، والساق.

 - جروح البطن
- الحروق

- التسمم بأنواعه

األولية  اإلسعافات  تقديم  أولوية 
لعدة مصابين :

تكون  مصابين  أشخاص  عدة  وجود  عند 
أولوية العناية للشخص الذي تكون إصابته 
على  يجب  ولذلك  غيره.  من  خطورة  أكثر 
المصابين  بفحص  يقوم  أن  المسعف 
اإلسعاف  تقديم  يولي  وأن  بسرعة  جميعا 

بناءا على األسس التالية :
أولويات الدرجة األولى :

- االختناق وتوقف النفس
- توقف القلب
- نزف ضخم

- إصابات الرأس الشديدة
- صدمة عصبية

- اإلغماء
أولويات الدرجة الثانية :

- الحروق
- الكسور المتعددة

تعريف المسعف :
باألعمال  للقيام  المؤهل  الشخص  هو 

اإلسعافيّة األولية.

صفاته ومؤهالته :
صفات  بعدة  المسعف  يتصف  أن  يجب 
األخـــــالق  و  األمانـــة  و  اإلخالص  أهمها 
و المحافظة على سرية معلومات المصاب 
و سرعة البديهة و الثقة بالنفس و اإللمام 
التدريب،  و  النظرية  بالمعلومات  الكافي 
وذلك عن طريق تطبيق االسعافات األولية 
الفعالة  المشاركة  أو  مجسمة  نماذج  على 
مسعف  إشراف  تحت  االسعاف  عمليات  في 

مختص. 

واجبات المسعف :
الشروع  قبل  الحادث  أسباب  معرفة   -

باالسعافات األولية
وعدم  األعصاب  هدوء  على  المحافظة   -

الخضوع لالنفعاالت والعواطف
- تهيئة الوسط الذي وقع فيه الحادث

- ابعاد المصاب عن مصدر الخطر إن وجد
)Assessment( تقييم وضع المصاب -

- قياس العالمات الحيوية للمصاب
- تقديم االسعاف األولي

- نقل المصاب إلى المستشفى

أولويات اإلسعاف لالصابات العدة :
األولي  باإلسعاف  المسعف  يقوم  عندما 
أهميتها  اإلصابات بحسب  مع  يتعامل  فإنه 
البدء  عليه  يتوجب  حيث  وخطورتها، 
أهمية.  فاألقل  أوال  الهامة  باإلصابة 

وأولويات اإلسعاف هي :
- التنفس : التأكد من أن المجاري التنفسية 

سالكة.
وضعية  في  المصاب  ضع   : الغيبوبة   -

من الضروري أن يكون في كل وحدة كشفية قائد متخصص في االسعافات
األولية حتى يقدم المعونة خالل الخرجات و الرحالت و المخيمات. و من الضروري أن يكون بحوزة الوحدة صندوق

                                                                             اإلسعاف الذي يحتوي على كافة الضروريات.  

االسعافات األولية هي اإلجراءات التي 
مكان  في  الموجودين  لألفراد  يمكن 
الناقلين للمصاب تقديمها  الحادث أو 
الرعاية  مركز  إلى  وصوله  قبل 
الصحية . وقد تكون هذه اإلسعافات 
والموت  الحياة  بين  الفاصل  هي 
فالتدرب  لذا  األحيان،  من  كثير  في 
لعامل  إضافة  السليم  التصرف  على 
في  أساسيان  عنصران  السرعة 

اإلسعاف األولى .



اعلم 

أهداف 
اإلسعاف األولي 

النبض : هو حس الضربة التي تشعر بها 
الشرايين،  إحدى  ضغطها  حين  األصابع 
الشرياني  الوعاء  ويحدث ذلك بسبب تمدد 
القادمة  الدموية  الموجة  قوة  عن  الناجم 
األصلية  لحالته  بعدئذ  ورجوعه  القلب  من 

بتأثير خاصيته المرنة.

فيها  يتم  التي  العملية  هي   : التنفس 
استخدام األوكسجين من قبل الخاليا الحية 

من أجل أكسدة المواد الغذائية.
األشخاص  في   : بالنبض  التنفس  ارتباط 
مرة  هو  التنفس  معدل  يكون  العاديين 

واحدة إلى 4 مرات ضربات قلب.
معدل التنفس :

40 مرة  30 إلى  - األطفال حتى عام : من 
في الدقيقة. 

في  مرة   20 إلى   12 من   : الكـــبار   -
الدقيقة.  

على  الجانبي  الضغط  هو   : الدم  ضغط 
مرور  عن  الناشئ  الدموية  األوعية  جدران 
أعظمي  ضغط  بين  ويتذبذب  فيها،  الدم 
 .)Diastolic( أصغري  وضغط   )Systolic(
األعظمي  الضغط  يبلغ  الصحة  حالة  في 
ملم   80 واألصغري  زئبقي،  ملم   120

زئبقي.  

5 - اإلسعاف األولي : يحد اإلسعاف األولي 
ويؤثر  اإلصابة  تفاقم  من  ملحوظ  بشكل 

إيجابا على سالمة المريض.

األسباب المؤدية لإلصابات :
1 - مصادرها الطبييعية.

2 - مصادرها من صنع اإلنسان أو إهماله 
أو جهلة.

أما إسعاف هذه اإلصابات يحتاج إلى مسعف 
أو اثنين، وبعضها يحتاج إلى تعاون هيئات 

ومنظمات دولية.
* الكوارث: الزالزل ، البراكين.

* حوادث السير والقطارات والسفن.
* المشاجرات.

* األوبئة.
* الغرق واإلختناق .

* السقوط من المرتفعات .
* التسممات الغذائية والدوائية.

* األمرض المفاجئة.

العالمات الحيوية :
الطبيب  عنها  يبحث  سريرية  عالمات  هي 
الجسماني    الفحص  خالل  من  المسعف  أو 
لالستدالل على الوظائف األساسية للجسم. 
النبض،  الحرارة،  على  تشتمل  وهي 

التنفس، وضغط الدم. 

الحرارة : تمثل درجة حرارة الجسم التوازن 
بين الحرارة الناتجة أو المكونة في الجسم 
 )metabolism( اإلستقالب   عمليات  نتيجة 
وبين الحرارة المفقودة بالطرق الفيزيائية 
طريق  عن  والتوصيل  واإلشعاع  كالتعرق 
من  السطحية  الطبقات  يروي  الذي  الدم 
)بالدرجة  الحرارة  درجة  تصنيف  الجلد.  
 37.5 طبيعية،   37.5  –  36.5 المئوية( 
– 38.5 إرتفاع بسيط 39 ارتفاع معتدل، > 
ارتفاع  ارتفاع شديد، > 40.5   40.5 –  39

شديد جدا

منع الوفاة مباشرة :
يتم ذلك : 

* بايقاف النزيف
* فتح المجاري التنفسيه

* عودة حالة الوعي عند المصاب
أمثلة :

* في حالة توقف التنفس .
* اإلختناق.

* اإلغماء : يجب وضع المريض في وضعية 
اإلستشفاء .

عدم تدهور حالة المريض :
سوًء  المريض  حالة  ازدياد  دون  للحيلوله 

ويتم عن طريق :
1 - تنظيف الجروح .
2 - تثبيت الكسور .

3 - وضع المصاب في الوضعية المناسبة.
* في حالة الصدمه : يكون الرأس منخفض 

عن مستوى الجسم.
*في حالة ضيق النفس : نصف الجلوس.

البطن: يستلقي على ظهره مع  * إصابات 
الساق  بين  مخدات  ووضع  الركبتين  ثني 

والفخذ إلراحة عضالت الطرف السفلي  

المساعدة على الشفاء :
*طمأنة المريض .

*تخفيف األلم .
*الحفاظ على حرارة جسم المصاب ؛تغطية 

المريض.
الحاالت  تقتضيها  التي  *المعالجه 

المختلفة.
*األسباب التي تحدث اإلصابات .

مراحل  بخمس  يمر  يقع  حادث  -أي 
مختلفة:

1 - اإلنسان : منحط القوى ، منشغل الفكر، 
ناقص التدريب .

انقطاع   ، األدوات  في  نقص  الخلل:   -  2
الكهرباء.

3 - الخطر : ظروف عمل خطرة.
يواجه  عندما  الحادث  يقع   : الحادث   -  4
إجراءات  يتخذ  وال  مستمر  خطر  اإلنسان 

إسعافية.

من خصال الكشاف مساعدة الغير، فكن أيها الكشاف في مستوى 
المسؤوليّة و احرص على التدخل متى كان ذلك ضروريا لخدمة الغير و تقديم المعونة.

                                                     تدخلك الناجع يمكنك من تحقيق الحسنة اليومية.



نصيحة 

الجروح 
العضة - الحروق 

الجروح :
يحصل  اتصال  تفرق  كل  هي   : التعريف 
في نسيج الجسم نتيجة لتعرضه لمؤثرات 

مختلفة.

أنواع الجروح :
المغلقة : هي الجروح التي تصيب األنسجة 
في  تمزيق  أو  تفرق  بها  يحدث  أن  دون 

الجلد. تقسم إلى قسمين :
أو  بعصا  الضرب  نتيجة  تحدث   : الرض   -
الثلج  حجر. و تتم معالجتها بالراحة، وضع 
استعمال  الوذمة،  لمنع  البارد  الماء  أو صب 

الرباط الضاغط، ورفع الطرف المصاب.
لرض  نتيجة  يحدث   : الدموي  اإلنصباب   -
الجلد.  تحت  النازف  الدم  تجمع  إلى  يؤدي 
مذكور  هو  كما  اإلسعافية  المعالجة  تتم 

أعاله.
تصيب  التي  الجروح  هي   : المفتوحة 
االنسجة محدثة فيها تمزق وتفرق اتصال 

وتشمل :
)Cut wound( الجرح القاطع -

)Puncture wound( الجرح الواخز -
)Lacerated wound( الجرح المتهتك -

- العضات : الكالب، القطط، االنسان

الجروح  معالجة  تهدف   : الجروح  معالجة 
األسس  على  وتقوم  اندمالها  تسهيل  إلى 

التالية :
- إيقاف النزيف.

- إغالق الجرح إغالقا أوليا بالخياط ويجري 
المنتظمة  النظيفة  القطعية  للجروح  ذلك 
الحواف والتي لم يمر على حدوثها أكثر من 

6 ساعات.
بسحب  القيام  مع  جزئيا  الجرح  إغالق   -

.)Drainage( السوائل
-ترك الجرح مفتوحا في حالة التلوث.

يعتمد  وهذا   )Debridement( التنظيف   -
واألجسام  الميتة  األنسجة  استئصال  على 

الغريبة.
- زراعة الجلد.

- التضميد.

عضة الكلب :
تكمن خطورة عضة الكلب بوجود فيروسات 

داء الكلب بجسم الحيوان.

األعراض المرضية : 
- الصداع، التقيؤ، ارتفتع درجة الحرارة.

- أعراض التهاب الدماغ حيث فرط النشاط 
الحركي المتمثل بالهياج، القلق، التشوش 

العقلي، التشنج العضلي.
- عالمات وأعراض تأثر سحايا الدماغ وهي 
تقوس الظهر، رهبة الضياء، فرط الحس، 

والتشنجات.
العين،  حدقة  توسع   ،42 حرارة  درجة   -

زيادة إفراز اللعاب، الغيبوبة.

إسعاف المصاب بعضة كلب :
- تنظيف الجرح بالماء والصابون.

- ترك الجرح مفتوحا وتمنع خياطته.
الحيوان  على  القبض  إلقاء  محاولة   -

وتشخيصه.
- نقل المصاب إلى المستشفى.

الحـروق :
في  الحاصل  األذى  هو   : الحرق  تعريف 
الجسم لدى تعرضه تعرضا مباشرا لمصدر 
خاصية  لهما  سائل  او  لمادة  او  حراري 

كيماوية كاوية لالنسجة.

أسباب الحروق :
- أسباب فيزيائية : الحرارة الجافة، اللهب، 
البرودة  الساخنة،  السوائل  الكهرباء، 

الشديدة، واالحتكاك.
او  الحامضية  المواد   : كيماوية  -أسباب 

القلوية الشديدة.
مثل  طبيعيهة  اشعاعات   : شعاعية  أسباب 
مثل  اصطناعية  اشعاعات  الشمس،  أشعة 

أشعة معالجة السرطان.

درجات الحروق :        
: تصاب فيها  طبقة االدمة  الدرجة االولى 
فى  احمرار  بوجود  الدرجة  هذه  وتتميز 
المنطقة المصابة وشعور المريض باأللم 
المصاب  يشعر  و  فقاعات  وجود  وعدم 
بارتفاع فى درجة الحرارة وصداع  ويحدث 
الشفاء خالل 7 أيام وال يحدث فى الغالب أى 

اسعافها  يكون  و  للجلد.  فيزيولوجي  تغير 
بنقل المصاب بسرعة بعيدًا عن الحريـــق 
و نزع الساعـــة أو أى مصـــوغات أو حُلِىّ 
و غمس الجزء المحترق فى ماء بارد لمدة 
يتم  كما  األلم.  اختفاء  لحين  أو  10دقائق 

وضع غيارًا نظيًفا فوق الجزء المحترق.

طبقة  فيه  تصاب  حيث   : الثانية  الدرجة 
الجلد  تحت  ما  طبقة  من  جزء  مع  األدمة 
الفقاعات  بما يسمى  المرحلة  وتتميز هذه 
الى  تؤدى  فيزيولوجية  تغيرات  وتحدث 
ويحدث  الجلد  من  جديدة  طبقة  تكوين 
يتم  و  أسابيع.   3  -  2 خالل  في  الشفاء 
ماء  على  المصاب  الجزء  بوضع  اسعافه 
أو  ثلج  بارد-ال تستعمل  جاري-كمادات ماء 
ماء مثلج ألنه يسبب تلف األنسجة. إذا كانت 
كحروق  نعاملها  صغيرة  الحرق  مساحة 
الواسعة  المساحات  أما  األولى،  الدرجة 

فترسل للمستشفى.

جميع  فيه  تصاب  حيث   : الثالثة  الدرجة 
وقد  الجلد  تحت  والطبقات  الجلد   طبقات 
تشمل الحروق األنسجة العضلية والعصبية 

والعظام. و يمكن اسعافه بــ :
وتأمين  الهوائي  المجرى  بفتح  قم   -

التنفس.
- اذا كان الحرق في الرأس يوضع المريض 
الرأس  رفع  مع  االستلقاء  وضعية  في 

ومنطقة الصدر.
بالجزء  الملتصقة  المالبس  تنزع  ال   -

المحترق.
- تهدئة المصاب.

- منع تلوث الحرق وذلك بتطهيره وتنظيفه 
ثم تغطيته بغيار معقم.

المريض  بتزويد  الصدمة  حدوث  منع   -
بالسوائل واألمالح المعدنية.

- اعطاء المصل المضاد للكزاز.
- اعطاء المضادات الحيوية.

- عدم وضع المراهم والمواد غير الطبية.
على  والمثلج  البارد  الماء  وضع  عدم   -
من  خوفا  الحروق  من  الكبيرة  المساحات 

حدوث الصدمة.

إن اإلسعافات األولية هي الفاصل بين الحياة والموت في كثير من األحيان،
فال تدعي معرفة أو أنك طبيب ستقوم بالعالج ... مهمتك األساسية تصرف سليم و اجراءات بسيطة

                                                          تضمن الحياة للمصاب في انتظار حضور الطبيب أو نقله للمستشفى.  



تحياتي 

النزيف 
الكسور - اإلغماء 

النزيف :
الدم من أحد األوعية  التعريف : هو خروج 
بعد  الشعيرية  أو  الوريدية  أو  الشريانية 

حدوث تفرق اتصال في جدرها.

أسباب النزيف :
1.الرضوض والحوادث.

2. االلتهابات.
3.ارتفاع التوتر الشرياني.

4. تحطم جدار وعاء دموي.
في  البالون  يشبه  انتفاخ  هو  الدم:  أم   .5
الشرايين، و يمكن َأن يتشكل في الشرايين 

بمختلف أحجامها.
6. األورام.

الصفيحات  نقص  مثل  الدم  7.أمراض 
الدموية.

8. أمراض إستقالبية كنقص الفيتامينات.

نزف األنف الرعاف :
عالج الرعاف :

1. اجلس المصاب ورأسه ممدد إلى األمام 
ومنحن إلى األسفل.

2. اطلب إليه أن يتنفس بواسطة الفم وأن 
يغلق بإصبعيه الجزء الطري من األنف.

في  تجمع  دم  اي  يبصق  ان  إليه  اطلب   .3
فمه.

4. أوقف العمليه بعد 10 دقائق.
حول  بلطف  ونظف  لألمام  الرأس  ابق   .5

األنف والفم.
6. عندما يتوقف النزف اطلب من المصاب 

أن ال يجهد نفسه.
7. إذا ظل النزف أكثر من 30 دقيقه اطلب 

مساعده طبية.
                           

نزف اللسان :
الفم  اللسان داخل  التي تصيب  الجروح  أن 

قد تكون بسيطة أو كبيرة.
المعالجة اإلسعافية :

ورأسه  يجلس  ان  المصاب  إلى  اطلب   -
منحن إلى الجانب المتضرر.

فوق  نظيفا  ضمادا  ضع  النزف،  أوقف   -
الجرح واضغط على الجرح.

ألن  فمه  من  الدم  يبصق  ان  إليه  اطلب   -
الدم المبتلع يسبب القيء.

أو  دقيقة   20-10 من  النزف  استمر  إذا   -
إلى  المصاب  انقل  عميقا  الجرح  كان  اذا 

المستشفى.
ان  شانه  من  الغسل  ألن  الفم  تغسل  ال   -

يمنع وقف النزف.

نزف األسنان :
المعالجة اإلسعافية :

1. اطلب من المصاب أن يجلس مائال برأسه 
باتجاه المكان المتضرر.

قماشا  أو  شاشه  أو  سميكا  ضمادا  ضع   .2
نظيفا فوق التجويف.

الضماد  يمسك  ان  المصاب  إلى  اطلب   .3
 20  –  10 لمدة  عليه  يعض  وأن  بأصابعه 

دقيقة.
يتجمع في  أي دم  ان يبصق  إليه  اطلب   .4

الفم مبقيا الضماد في مكانه.
5. انزع الضماد بعد 10 20- دقيقه بلطف 

وتأن لمنع النزف وافحص التجويف.
نزفا  يسبب  الغسل  ألن  الفم  تغسل  ال   .6

جديدا. االبتعاد عن السوائل الحارة.
7. إذا استمر النزف أو عاد بعد دقيقة اطلب 

مساعده طبية.
وجدته  ضرسا  أو  سنا  المصاب  فقد  اذا   .8
ضعه في وعاء نظيف وأرسله مع المصاب 

إلى المستشفى.

الكسور :
أو شقوق  تهتك  عبارة عن  : هي  التعريف 
تحدث في العظام سواًء في مكان واحد أو 

أكثر.

أنواع الكسور :
- الكسر المفتوح )الجلد مقطوع(.

- الكسر المغلق )الجلد سليم(.

أماكن الكسور :
- العظام الطويلة )الذراعين والرجلين(.
- العظام القصيرة )الكفين والقدمين(.

- عظام الحوض.
- عظام الضلوع.

- عظام العمود الفقري.
- عظام الجمجمة.

عالمات الكسر :
يزيد  اإلصابة  مكان  في  شديد  ألم   -

بالحركة.
- قِصَر أو تغير شكل الطرف المكسور.

- تورم في مكان الكسر.
أو  مغلق(  )كسر  سليمًا  يكون  قد  الجلد   -

مقطوعًا )كسر مفتوح(.

اإلسعاف : )قواعد عامة(
- انزع أي مالبس فوق منطقة الكسر.

- ثبت الكسر على وضعه.
- انقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

انتبه :
- ال تحرك المصاب قبل تثبيت الكسر.
- ال تعط المصاب أي طعام أو شراب.

الطرف  تعديل  أو  إصالح  تحاول  ال   -
المكسور.

- ال تحاول دفع العظم البارز داخل الجسم 
)في الكسر المفتوح(. 

اإلغماء :
التعريف : هو فقدان الوعي لمدة قصيرة، 
بسبب  العضالت،  في  ضعف  مع  متزامن 
نوبة  بالدم.تحدث  الدماغ  تروية  نقص 
اإلغماء والمريض في حالة االنتصاب، وتبدأ 
بالدوخة،  المريض  يشعر  حيث  تدريجيا 
ويفتح فمه ويتثاءب ويغشى بصره، وتطن 
وبمجرد  بالشحوب.  وجهه  ويصاب  أذناه 
وقد  النوبة  تتوقف  األرض،  على  استلقاءه 
ال يفقد وعيه أو يكون فقدان الوعي كامال 

مع عدم القدرة على االستجابة.

عالمات اإلغماء :
- النبض السريع والضعيف.

- هبوط الضغط.

- ضعف التنفس.
- شحوب اللون.

المعالجة اإلسعافية :
- تهدئة المريض.

- فك المالبس الضيقة واألربطة.
- وضع المريض بوضعية االستلقاء بحيث 

تكون رجاله مرفوعتان.

مذكرة فنية داخلية - تصدر مع نشريّة الكشفيّة.
هذا العدد من إعداد القائد ظافر التميمي - التصميم الفني القائد حسن جعفر

                                                                    اإلخراج القائد ظافر التميمي - بإمكانكم تحميلها عبر
           www.scout-tunisien.org                                                                                                                    

                                                                                                              



لسان الحركة الكشفية التونسية 

الفئات اإلجتماعية.وقد بدأ يشيع )بدرجات متفاوتة( استعمال وسائل اإلتصال 
والشباب.وقد  املراهقني  والريفي وخاصة بني  الحضري  بالوسطني  الحديثة 

انخرط الشباب الكشفي يف سياق استعمال وسائل اإلتصال الحديثة.

2 ( الحركة الكشفيّة ووسائل اإلتصال الحديثة 
نظرا لإلنتشار غري املتكافىء لوسائل اإلتصال الحديثة حسب البلدان وحسب 
الرقمية".  "الفجوة  وهو  جديدا  مصطلحا  اإلختصاص  أهل  استعمل  الفئات 
ويعني هذا المصطلح " درجة التفاوت يف مستوى التقدم )سواء باالستخدام 
أو اإلنتاج ( يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بني بلد وأخر أو تكتل 
وأخر أو مناطق البلد الواحد." و من هنا نجد بأن الفجوة الرقمية هي تلك 
الفجوة التي تفصل بني من يمتلكون املعرفة والقدرة على استخدام التقنيات 
الحديثة وبني من ال يملكون هذه املعرفة وتلك القدرة. وإجماال يمكننا القول 
بأن املجتمع أصبح ينقسم على هذا النحو باالضافة إىل انقساماته التقليدية 
األخرى.على أننا نالحظ إن هناك فجوة رقمية بني البلدان العربية وداخل 
هذه البلدان حسب الوسطني الحضري والريفي وحسب الفئات اإلجتماعية.
إن لوسائل اإلتصال الحديثة مزايا عديدة يف الحركة الكشفية. ماهي ؟وكيف 

ننميها؟
 البد للكشافني يف كل أنحاء وطننا العربي من اإلستفادة من ما توفره وسائل 
اإلتصال الحديثة من فرص للتواصل والتقدم من أجل مواكبة العصر وجذب 
متيسر  الكشفي.وهذا  العمل  جودة  أجل  ومن  الكشفية  للحضرية  الشباب 
بحكم انتشار الحواسيب بني فئات عريضة من شبابنا خصوصا وان الجيل 
الجديد من ناشئتنا يدرس اإلعالمية يف املدارس واملعاهد يف عديد األقطار 

العربية.
توفر األنرتنات فرصا لتمتني الروابط والتفتح على اآلخر وزيادة تحسني األداء 

يف الرتبية الكشفية ومنها:
- يمكن اإلبحار على شبكة األنرتنات من تطوير التدريب غري الرسمي وإثراء 

املعارف.
التقليدية  املراسالت  عن  التدريجي  واإلستغناء  الكشفية  اإلدارة  تطوير   -

الورقية وتعويضها باملراسالت اإللكرتونية ويف ذلك اقتصاد كبري يف الكلفة.
- تطوير املكتبة الكشفية ببعث مكتبة الكرتونية.

- تنظيم ندوات ولقاءات افرتاضية عرب الشاشات اإللكرتونية
وللتواصل بني  الكشفية  الحركة  لتنمية  اإلجتماعية  املواقع  من  اإلستفادة   -

الكشافني.
- نقل تقارير وصور األنشطة الكشفيّة بسرعة مع جودة أفضل.

وتمتني  تقريب  على  تساعد  العنكبوتية  الشبكة  على  واب  مواقع  بعث   -
الوطنية.كما  الكشفية  بمنظماتهم  واألحباء  والرواد  الكشافني  بني  الروابط 
توفر فرصا لنقل املعلومات بسرعة .وتوفر مواقع الواب بوابة هامة تمد رجال 

اإلعالم والرأي العام باملعلومات الصحيحة واملحيّنة عن النشاط الكشفي.

الخاتمة:
 إن انخراط الجمعيات الكشفيّة العربية يف الثورة االتصالية واضح ويف نمو 
مطرد.واملطلوب بذل جهود أكرب لإلستفادة منها واستثمارها وتطوير األنشطة 
الكشفية املوجهة للفتية والشباب التي تعتمد على وسائل اإلتصال الحديثة 
وبذلك يمكن املساهمة يف جذب أعضاء جدد للحركة الكشفية. ومن ناحية 
أخرى البد من تطوير الجهود وتكثيفها للتحسيس بالجوانب السلبية لسوء 
استعمال األنرتنات بما يف ذلك املواقع اإلجتماعية حتى نظمن" إبحارا سليما" 

على الشبكة العنكبوتية لشبابنا الكشفي.
 

املراجع:
www.itu.int   2011 موقع اإلتحاد الدولي لإلتصاالت
www.ati.tn )موقع الوكالة الوطنية لألنرتنات )تونس

املعهد الوطني البيداغوجي، املجال العاملي، 2008
اليزابيث تريني:فن تفعيل مهارات اإلتصال،الدار العربية للعلوم 1998

املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلداب )الكويت( "عالم الفكر" عدد خاص 
حول"العوملة ظاهرة العصر" املجلد 28، 1999

الحركة الكشفية 
وتكنولوجيات اإلتصال 

الحديثة
القائد فوزي زارعي / أريانة

 
تاريخ  يف  مثيل  لها  ليس  اتصالية  ثورة  بداية  عقدين  منذ  العالم  شهد 
الجوال وغريها من وسائل  اإلنسانية.فقد شاع استعمال األنرتنات والهاتف 
املتاجرة  ونقلها وحتى  املعلومة  إنتاج  الذي ساهم يف سرعة  الشيء  اإلتصال 
بها.وقد كان لهذا التحول التقني املشهود آثارا عديدة يف مختلف أوجه الحياة 
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياسية،حتى أن املجتمع العاملي الحالي 

أصبح يطلق عليه"مجتمع اإلعالم".
للتعريف  املذهل  التقدم  هذا  من  )أواألهلي(  املدني  املجتمع  استفاد  وقد   
باألنشطة والتسويق لها وربط عالقات تواصل متينة بني مختلف األطراف 
يف  الحديثة  اإلعالم  وسائل  دور  عن  نتساءل  أن  حركتها.ويمكن  يف  الفاعلة 

سياق تطور الحركة الكشفية يف زمن العوملة؟

1 ( وسائل اإلتصال الحديثة من األدوات األساسيّة للعوملة :
من  التسعينات  تدعم خالل  تاريخي  العوملة يف سياق  معالم  أهم  تتمثل   
القرن املاضي وله عديد األبعاد السياسيّة والثقافية واإلجتماعية ومن أبرزها 
البعد اإلقتصادي الذي يتجسد من خالل اندماج اقتصاديات عدد متزايد من 
تنامي  طريق  عن  ترابطها  تدعم  كلي/شامل.وقد  عاملي  نظام  الدول ضمن 
العالم  أصبح يوصف  .وقد  واإلعالم  األموال  ورؤوس  والخدمات  السلع  ادفاق 

ب"القرية الصغرية" نظرا لسرعة نقل املعلومات.
 لم تشهد اإلنسانية سرعة يف تبادل املعلومات على نطاق واسع مثلما شهدته 
اإلتصال  وسائل  املسجل يف  الكبري  التقدم  بفضل  املاضي  القرن  أواسط  منذ 
واإلعالم..فقد تطور عدد مواقع الواب يف العالم من 21 مليون إىل 98 مليون 
موقع بني سنتي 2000و2006 ونما عدد الرسائل اإللكرتونية باملليار يف اليوم 
الهاتف على  أما عدد خطوط   .2005 و   2000 60 بني سنتي  إىل   10 من 
األنرتنات فقد قفزت من 7 مليون خط يف سنة 2000إىل 63 مليون خط يف 

.20006
الوكالة  حسب  بلغ  العربية(  للبلدان  )كمثال  التونسية  للبالد  وبالنسبة   
الوطنية لألنرتنات عدد مزودي الخدمات 11 وناهزعدد مستعملي األنرتنات 
10 ماليني( كما يقدر  الجملي اليتجاوز  السكان  3900000)علما وأن عدد 
عدد مواقع الواب التونسيّة بـ11795. أما عدد مستعملي املوقع اإلجتماعي 
"الفايس بوك" فقد وصل مليون شخص يف 2009.وقد نما عدد املشرتكني يف 
األنرتنات يف تونس من 153.453 يف 2008 إىل 305.960 يف 2009. إن هذه 
املواكبة للتقدم العلمي يف تكنولوجيا اإلتصال طيبة ولها عدة آثار إيجابية على 

اإلقتصاد واملجتمع.وقد شهدت عديد البلدان العربية تطورا مماثال.
ونشرها.كما  ونقلها  املعلومة  إنتاج  سرعة  يف  املذهل  التقدم  هذا  ساهم  لقد 
النقالة وهذا ما جعلها قريبة من كل  انخفضت أسعار الحواسيب والهواتف 
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خطر الفيضانات في تونس: 
األسباب والحلول ودور 
الكشافة في الحد من 

آثارها السلبية
تمهيد

دائم  وهو  وأطولها  التونسيّة  البالد  يف  ألودية  أكرب  من  مجردة  واد  يعترب   
 200 و  التونسية  بالبالد  كلم   400 منها  كلم   600 طوله  )يبلغ  السيالن 
الثانية ويبلغ الحوض  الواد متوسط إذ يبلغ 30 م3 /  كلم بالجزائر( صبيب 
السفحي 23.700 كلم2. يتميز بتباين شهري كبري إذ يبلغ أدناه يف املوسم 
الثانية  91.7 م3 يف  إىل  الشتاء  تقريبا يف جويلية(ويصل  يف  )3.2 م3  الجاف 
فرتة  يف  3500م3/الثانية  من  أكثر  إىل  الصبيب  يصل  أن  يمكن  فيفري.  يف 
الفيضان. هذا و نالحظ  ان الشمال التونسي يوفر اكثر من 81 باملائة من 

الثروة املائية السطحية التونسية.
بالخصوص  الجريان منها  روافد غري منتظمة  وادي مجردة عدة  تتفرع عن 
عرب  يتدفق  سليانة.  وواد  تاسة  ووادي  الزرقاء  ووادي  باجة  وواد  كساب  واد 
 %  8,5 يمثل  ما  أي  السنة  املاء يف  800 مليون م3 من  أكثر من  واد مجردة 
سدود  عدة  مجراه  على  شيدت  لذلك  التونسية؛  بالبالد  املائية  املوارد  من 
أكربها سد سيدي سالم تخزن مياه األمطار لري األراضي الفالحيّة و لتوفري 
املياه ملختلف اإلستعماالت املنزلية والحضرية والصناعية. ينقل جزء من مياه 
الوطن  نحو  وروافده  مجراه  على  املبنية  بالسدود  املجمعة  واملياه  مجردة  واد 
يف  حاد  نقص  من  تشكو  مناطق  وهي  والساحل  العاصمة  وتونس  القبلي 

املوارد املائية.
تشهد واليات الشمال الغربي التونسي السيما منها جندوبة وباجة زيادة على 
والية منوبة خطر الفيضانات من فرتة إىل اخرى عادة ما تكون لها انعكاسات 
التي   1969 فبضانات  ها  ابرز  من  ولعل  كارثية  الحاالت  بعض  ويف  سلبية 
الخسائر  عن  فضال  بيتا   70.540 وتهديم  542 شخصا  موت  يف  تسببت 

املادية،وفيضانات 2003 لكن بأقل حدة وكذلك فيضانات فيفري 2012 .
ماهي عومل اندالع الفيضانات يف تونس؟وكيف يمكن ان تساهم املنظمة 
آثارها  والسعي لتجاوز  الحد منها  الكشفيّة عن طريق مختلف هياكلها يف 

السلبية؟
عوامل ظهور خطر الفيضانات يف تونس :

العامل  وهما  عاملني  يف  تونس  يف  الفيضانات  عوامل  نلخص  ان  يمكن 
الطبيعي والعامل البشري. 

- العامل الطبيعي :
يتمثل يف خصائص املناخ املتوسطي الذي يشمل تونس والذي يتميز بالتغري 
الشديد والتقلب فضال عن امكانية نزول االمطار بعنف وبكميات كبرية تفوق 
املعدالت العادية بكثري ويمكن ان يكون ذلك لفرتات طويلة حسب معطيات 
العامة واملحلية فريتفع منسوب مياه مجاري  الضغط الجوي وحالة الطقس 
و  واملباني  اإلنسان  على  مدمرة  النتائج  فتكون  األودية  أسرّة  وتتجاوز  املياه 
الثروة الحيوانية  والغطاء النباتي الطبيعي  والزراعات. وتبلغ الكارثة اوجها 
مع ذوبان الثلوج على املرتفعات مثل ما حصل هذه السنة.وتزيد املناطق التي 

تسود  بها الرتبة الكتيمة)اي غري نفاذة( املشكل تعقيدا.
و تجدر اإلشارة إىل ان املناخ املتوسطي غري مستقر عرب السنوات والتوقعات 
الجوية الدقيقة ال يمكن ان تتجاوز 3 ايام. لذلك كان من الهام اإلحتياط كل 
سنة من امكانية حدوث كوارث طبيعية إن كانت فيضانات أو جفاف.لذلك 
الكوارث  أكثر من ما تحتمل يف تفسري  الطبيعية  العوامل  ال يمكن تحميل 

الناتجة عن الفيضانات.
- العامل البشري :

إن البناء غري املرخص فيه بالقرب من حافتي الوادي يؤدي إىل كوارث عند 
ومواصفاتها  النقض يف جودتها  أو  التحتية  البنى  غياب  إن  .كما  الفيضانات 
يؤدي إىل انزالقات بالطرقات وعدم نجاعة تحويل املياه وتجميعها.ولقد أهملت 

السلطة يف العقود األخرية الجهات الداخلية ومنها مناطق الشمال الغربي يف 
مختلف امليادين وتركت املنطقة رديئة التجهيز ولم تكن هناك إرادة سياسية 
الفيضانات هذا بالرغم من أن  الباب من  لحماية بوسالم وجندوبة ومجاز 
الخرباء يف مختلف الوزارات يدركون أن خاصية مناخنا تنذر بحدوث الكوارث 
تتحمل  و  واإلحتياط  التوقي  املجدى  من  فكان  تقريبا.  سنة  كل  الطبيعية 
الفيضانات طيلة عقود من  دمار  استمرار حدوث  األوىل يف  املسؤولية  الدولة 

الزمن نظرا لكونها لم تبادر بتشييد املنشآت الحمائية الضرورية.
الحلول لخطر الفيضانات ودور الكشافة يف الحد من آثارها

- الحلول على املستوى الوطني :
حسب الخرباء من الحلول التي يمكن تطبيقها  مد القنوات وتحويل مجري 
الحضرية  التجمعات  تحمي  التي  املائية  املنشآت  وتشييد  اصطناعيا  الواد 
الكربى من الفيضانات.ويتطلب هذا مجهودات كبرية واعتمادات مالية هائلة 
الدولة  تهم  الحل  عسرية  عقارية  اشكااليات  التنفيذ  عمليات  ستواجه  كما 
و مالكي األراضي الفالحية.  اليمكن للحكومة الحالية  تقنيا تقديم حلول 
جذرية  آنية . فالحل الجذري يتطلب عمال جديا من قبل الخرباء مع توفري 
اإلمكانيات املادية والبشرية والتقنية الالزمة و توفر اإلرادة السياسيّة لإلنجاز..
ومن الحلول التي يمكن تطبيقها تعويض السكان الذين توجد مساكنهم 
او بالقرب منه ونقلهم للسكن بمناطق آمنة. كما البد من  الواد  يف مجرى 
بعث هيكل مختص يف اإلغاثة من الكوارث من مستوى عال مع توفري املوارد 
البشرية الالزمة وحسن تدريبها وتمكينها من املعدات الضرورية كما ونوعا 

فهذه الفيضانات ليست األوىل وال األخرية،ولكن التوقي منها ممكن 
ويمكن أن نلخص دور الكشافني يف دعم الجهد التضامني واإلغاثي الوطني 

من خالل ثالث طرق وهي :
- التحسيس والتوعية :

لقد جاء يف البند التاسع من قانون الكشاف التونسي " الكشاف نافع ويقاوم 
اآلفات ".لذلك ومن باب الواجب نحو اآلخرين يمكن للكشافني  نشر الوعي 
أخرى بحكم خصائص مناخها  إىل  بالفيضانات من سنة  البالد مهددة  بأن 
والحيطة بعدم البناء بالقرب من مجاري الوديان واحرتام القوانني الجاري بها 
العمل يف مجال التمدين حتى نتوق من األخطار الطبيعية.كما يمكن على 
مستوى األنشطة املوجهة للمنخرطني من الناشئة والشباب التشجيع على 

التحصل على شارات الهوايات التي تهم املسعف واملنقد.
- املشاركة يف عمليات اإلغاثة :

إن جهود الدولة محدودة يف حالة الكوارث الطبيعية ووجب على الجمعيات 
وكل مكونات املجتمع املدني تقديم اإلعانة وإسناد الجهود الرسميّة ومن هذه 
الجمعيات الكشافة.فبحكم انتشار الحركة بكامل تراب البالد يمكن تنظيم 
قوافل اإلغاثة من خالل جمع التربعات من مواد غذائية ومالبس وأدوية ومياه 
الجهد  التونسيّة يف هذا  الكشافة  املتضررة.وقد ساهمت  للمناطق  إلرسالها 
للكشافني  أن  كما   .2012 لفيفري  األخرية  الفيضانات  خالل  ناجعة  بصفة 

باملناطق القريبة من املناطق املتضررة إمكانية اإلسراع باملبادرة.
- التواصل ونقل املعلومات :

كل شبابنا مرتبط يوميا بشبكة األنرتنات .ويمكن تبادل املعلومات بسرعة 
املعنية  السلطات  انتباه  للفت  الصور  ونشر  املهددة  باملناطق  األوضاع  عن 
أقصى  يف  واإلنذار  التوقي  يمكن  ،وبذلك  الفيضانات  إلمكانية حصول خطر 
ما يمكن من السرعة.كما تعني املواقع اإلجتماعية على تنظيم جهود جمع 
التربعات واإلغاثة ونقلها لألماكن املتضررة.وقد مثلت النرتنات أداة هامة جدا 
للمناطق  التضامنية  القوافل  وتنظيم  التربعات  لتجميع  الكشافني  جهد  يف 

املتضررة و املرتكزة أساسا بالشمال الغربي التونسي.
الخاتمة :

عمليات  يف  واملساهمة  التحسيس  مجال  يف  جدا  هام  دور  للكشافني  إن 
اإلنقاذ والدعم يف حالة ظهور أخطار طبيعية كالفيضانات والجفاف .كما أن 
دورهم متواصل كامل السنة يف مجال تنمية املجتمع وحماية البيئة )مقاومة 
الناتجة عن  األمراض  والتحسيس من خطر  الشواطئ...(  التصحر حماية 
التدخني واألمراض املنقولة جنسيا وغريها.إن ما يشهده عاملنا اليوم من تعقد 
لعديد املشاكل الحياتية وتهديدات بظهور أخطار طبيعية وبشرية يجعل دور 
الكشافة والجمعيات األهلية هام جدا وال يمكن اإلستغناء عنه لذلك وجب 

دعم جهودها.
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مراسلة منتصر كمخ :

مفوضية الكشافة :
العــــمداء  ملتــقى  املفوضية  نضمت 
و املساعدين يومي 18 و 19 فيفري 
2012 باملركـــز الـــدولي للتــدريـــب 
بمشاركة  السدرية  بربج  التخييم  و 
5 وحدات  29 عميدا و مساعدا من 
كشفية، و كانت مناسبة جيدة  حيث 
تونس  من  مفوضيات   3 إلتقت 
ناجحة،  مشرتكة  أنشطة  يف  الكربي 
العمداء  ندوة   : األنشـــطة  أهم  من 
يف  ورشة  و  الكشاف  طريق  لعبة  و 
اإلسعافات األولية و سهرة نار املخيم 

و حفل أداء الوعد.
فرقة البلبل لألشبال فوج أريانة :

الثورة،  عيد  و  الطفولة  بعيد  احتفاال 
يوم  تربويا  نشاطا  الفرقة  نظمت 
األحد 15 جانفي 2012 بدار الكشاف 
أريانة وتمثل االحتفال يف رفع العــلم 
التلقائي موضوعها  التصوير  و ورشة 
الدومينو  لعبة  القلب«و  يف  »تونس 
العمالقة »متمثلة يف شعارات رددت 
تفاعلية  كربى  لعبة  و  الثورة«  أثناء 
أشرف  قد  و  أريانة  الورود  بمدينة 
العشي  األسعد  القائد  النشاط  على 
والقائد محمد معز  العام  قائد  مالزم 
األشــبال  قــــسم  قائد  الســـرايري 
و أعطى القائد إيراهيم درمول عضو 
باألنشطة  املكلف  العامة  القيادة 
كما  النشاط.  إنطالق  إشارة  الكربى 
الكشافة  من  قيادات  النشاط  حضر 

الدنماركية.

مراسلة مالك بن جدو :

مفوضية تنمية القيادات :
نظمت املفوضية األكاديمية الكشفية 
 22 و   21 االحد  و  السبت  يومي 
جانفي 2012 بدار الشباب ببـــنزرت 
قائدة.   و  قائدا   12 بمشاركة  ذلك  و 
الجهة  قائد  افتتاحها  على  أشرف 
القائد حمزة الزرعي. وقد تم تقديم 
اوىل  جلسة  تدريبية...  جلسات   4

موضوعها االتصال و التواصل بإشراف 
الجلسة  و  القرماسي  محمد  القائد 
تنمية  قسم  قائد  بإشراف  الثانية 
صادق  البشريّة  املوارد  و  القيادات 
الحجي و كان موضوعها التخـــطيط 
حول  تطبيقية  ورشة  و  الربمجة  و 
تحت  الشهري  و  السنوي  الربنامج 
ورشة  و  لويز  عتيب  القائد  إشراف 

أخرية حول املذكرة الفنية.
فوج حسن النوري :

 يف إطــار االحتـــفال بعيــــــد الثــــورة 
أشــــبال  فرقة  نظمت  الشباب  و 
فوج  بالي  املنجي  فرقة  و  النـــور 
حسن النوري بجهة بنزرت برنامجا 
 15 و   14 يومي  مدار  على  احتفاليا 
جانفي 2012 بمشاركة 24 شـــبال 
و 22 كشافا باالظافة اىل أطفال أحياء 
 14 يوم   األهالي،  و  بنزرت  مدينة 
تنشيطيا  يوما  كان    2012 جانفي 
بتــنــظيم لعبـة كبـــرى شــــمــــلت 
مدينة  يف  ساحات  و  أحـــياء  عــدة 
معها عدد كبري من  تفاعل  و  بنزرت 
الشرائح...  كل  من  املدينة  سكان 
الجيش  تكريم  باملناسبة  تم  كما 
بعض  إهداء  خالل  من  الوطني 
الورود وشمل الربنامج زيارة اىل ضريح 
الشهداء بحديقة الشــهيد الحبـــيب 
بوقطــفة. أما يوم 15 جانفي 2012  
الفوج  بنادي  كشفي  حفل  فشهد 
جهة  قائد  مالزم  إشراف  تحت 
بنزرت و رئيس اللجنة الفنية القائد 
قسم  مفوض  و  الزواوي  الحبيب 
سكــــــمة  املازري  القائد  الجوالة 
الرواد   ومـــــجمـــوعة من األوليـــاء و 
و قد شهد الحفل أداء الوعد لبعـــض 
اىل  باالضافة  الكشافني  و  األشـــبال 
فقرات  تخللته  الذي  الصعود  حفل 
االختتام  وتم  الثورة  حول  تنشيطية 
جــــميع  على  الجوائز  بتوزيع 
املجــــموعات املــــــــشاركـة و توسيم 

بعض األشبال و الكشافني.

فوج رأس الجبل :
الشريف  النبوي  املولد  بمناسبة 
فيفري   04 السبت  يوم  الفوج  نظم 
برأس  الشباب  بدار  سهرة   2012
الجبل تحت شعار »سهرة الطقوس 
 80 بمشاركة  وذلك  الكشفية« 

مشارك بني أشبال و زهرات و كشافة 
قادة باإلظافة اىل  و  و جوالة وقائدات 
املنطقة  متساكني  وبعض  األولياء 
تنشيطية  فقرات  السهرة  تضمنت 
أداء   حفل  او  املخيم  نار  اىل  باالضافة 
ثلة  تكريم  و  الصعود  حفل  و  الوعد 
من رواد الفوج وقد القت هذه السهرة 
من  كبريا  استحسانا  الكشفيّة 
الحاضرين وخاصة االولياء و السكان 
حيث أنها قد ساهمت يف اثراء املشهد 

الكشفي باملنطقة.

مراسلة محمد نذير فرحاتي :

مفوضية الجوالة :
الجهوي  امللتقى  املفوضية  نظمت 
التخييم  بمركز   1 التحدي  للعشائر 
دراهم  عني  معتـــمدية  من  باملريج 
و ذلك أيام 29 و 30 و 31 ديسمرب 
2012 بمشاركة  1 جانفي  و   2011
طالبية.  عشرية  و  ترابية  عشائر   4
تضمن  وقد  جواال.   47 بـ  ممثلني 
زيارة  أهمها  أنشطة  عدة  الربنامج 
خرجة  و  ببالريجيا  األثرية  املنطقة 
مطري  بني  مدينة  اىل  استطالعية 
جبلي  مسلك  عرب  خلوية  خرجة  و 
قافلة  اىل مدينة عني دراهم تخللتها 
املعوزة  العائالت  لفائدة  تضامنية 
الخريية  الجمعية  مع  باالشرتاك 
»املرحمة« و حلقات نقاش و سهرات 

كشفية.

مفوضية تنمية القيادات :
السنوية،  خطتها  تنفيذ  إطار  يف 
ابتدائية  دراسة  املفوضية  نظمت 
بقيادة القائد مكرم بالربيع و ثلة من 
 4 و   3 أيام  ذلك  و  الشابة،  القيادات 
الدولي  باملركز   2012 فيفري   5 و 
السدرية  بربج  والتخييم  للتدريب 
من  وقائدة  قائدا   27 بمشاركة 
كانت  قد  و  الجهة.  أفواج  مختلف 
ثريا  الربنامج  كان  و  رائعة  األجواء 
مما خلق تفاعال كبريا بيـــن قيادات 
التدريب و املشاركني الذين يبشرون 
قادة جدد قادرين على حمل  بميالد 

املشعل يف ربوع جهتنا.

فوج املروج الرابع :
تالميذ  مع  باالشرتاك  الفوج  نظم 
قافلة  الرابع  باملروج  الثانوي  املعهد 
الزريبة  منطقة  أهالي  اىل  تضامنية 
العليا من معتمدية الزريبة من والية 
نطاق  يف  القافلة  هذه  تندرج  زغوان. 
املتضررة  املناطق  أهالي  مع  التضامن 
من  انطالقا  ذلك  و  الربد  موجة  من 
الكشفية  الحركة  مبادىء  و  ثوابت 
وقد  الغري.  مساعدة  على  القائمة 
تمثلت االعانات بالخصوص يف مواد 
أغـــطيـــــــة صـــــوفية  و  غــــذائــــية 

و مالبس.

مراسلة زهرة بن عبد السالم :

مفوضية األشبال :
الجهوي  امللتقى  املفوضية  نظمت 
»نحو  شعار  تحت  األشبال  لقيادات 
مستـــقبل واعد تبــــنيه الســـواعد« 
جانفي   22 و   21 يومي  ذلك  و 
الصنوبر  السياحية  باإلقامة   2012
القيادات  عدد  بلغ  و  السدرية،  برج 
املشاركة 68 قائدا يمثلون 18 فوجا، 
و تضمن اللقاء العديد من الجلسات 
فيها  ناقش  الرتويحية  و  التدريبية 
القادة واقع الوحدات بالجهة و االبتكار 
يف برامج األشبال و الربنامج الكشفي 
التنظيم  املالي و  التنظيم  املتكامل و 
اإلداري. أما السهرة التنشيطية فكان  
االعالم  وسائل  تأثري  مدى  محورها 

على الطفل يف شكل حصة تلفزية. 
مفوضية املرشدات :

فيفري   22 يوم  املفوضية  نظمت 
2012 بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة 
و األسرة و وزارة البيئة و مدينة العلوم 
أمسية إحتفالية بمناسبة اليوم العاملي 
للذكرى تحت شعار » نستطيع إنقاذ 
كوكبنا » بالفضاء األرضي لوزارة املرأة، 
القائدة  بتكريم  األمسية  افتتحت 
آسيا فتح اهلل و تضمن الربنامج ندوة 
تهدد  التي  »املخاطر  حول  علمية 
قدمها  تجاوزها«  كيفية  و  كوكــبنا 
مختصون من وزارة البيئة ممثلني يف 
شخصي الــــسيد و القائد محمد بن 
سعيد و السيد عماد املناعي باإلضافة 
إىل معرض كشفي ووثائقي و تكريم 
الــقائدات  من  عدد  حضر  للقائدات. 
و املرشــدات و الطالبات باإلضافة إىل 
قادة من أعضاء القيادة العامة و جهة 
مساهمة  شرف  كضيوف  تونس 
نشاط  دعم  و  تشجيع  يف  منهم 

الفتيات بالجهة.

جهة تونس 

جهة المنستير 

جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 

جهة مدنين 

جهة تطاوين 

جهة نابل 

جهة قبلي 

جهة سليانة 

جهة سوسة 

جهة المهدية 

جهة القصرين 

جهة الكاف 

جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 

جهة منوبة 

جهة بن عروس 

جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 

جهة زغوان 

جهة تونس 

جهة المنستير 

جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 

جهة مدنين 

جهة تطاوين 

جهة نابل 

جهة قبلي 

جهة سليانة 

جهة سوسة 

جهة المهدية 

جهة القصرين 

جهة الكاف 

جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 

جهة منوبة 

جهة بن عروس 

جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 

جهة زغوان 

جهة تونس 

جهة المنستير 

جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 

جهة مدنين 

جهة تطاوين 

جهة نابل 

جهة قبلي 

جهة سليانة 

جهة سوسة 

جهة المهدية 

جهة القصرين 

جهة الكاف 

جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 

جهة منوبة 

جهة بن عروس 

جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 

جهة زغوان 

جهة تونس 

جهة المنستير 

جهة بنزرت 

جهة توزر 

جهة أريانة 

جهة صفاقس 

جهة مدنين 

جهة تطاوين 

جهة نابل 

جهة قبلي 

جهة سليانة 

جهة سوسة 

جهة المهدية 

جهة القصرين 

جهة الكاف 

جهة قابس 

جهة القيروان 

جهة قفصة 

جهة منوبة 

جهة بن عروس 

جهة جندوبة 

جهة باجة 

جهة سيدي بوزيد 

جهة زغوان 
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فوج الخدمات الجامعية للشمال :
الخدمات  ديوان  فوج  دليالت  قامت 
يف  باملشاركة  للشمال  الجامعية 
القصبة  بساحة  العلم  رفع  موكب 
الفرقة  رفقة   2012 جانفي   14 يوم 
وذلك  الوطني  للجيش  الشرفية 
لثورة  األوىل  الذكرى  إحياء  نطاق  يف 
عشرية  من  ببادرة  والحرية  الكرامة 

زرقاء اليمامة مبيت باردو1.
فوج باردو :

قادة  لفائدة  الفوج يوما تكوينيا  نّظم 
بالخصوص  تمحور  الفوج  وقائدات 
حول موضوع »عالقات القائد« سواء 
بقية  مع  أو  والفوج  الوحدة  داخل 
واألولياء  باألفراد  عالقة  يف  القيادات 
مع  سواء  الفاعلة  العناصر  وبقية 
واملنّظمات  والجهوية  املحلية  السلط 
والجمعيات املدنية فضال عن الهياكل 
وغريها..أمّا  مفوّضية  من  الكشفية 
املوضوع الثاني فقد ترّكز على موضوع 

» كيفية تطبيق املنهاج الرتبوي«. 

مراسلة منى خليصة :

جهة تطاوين :
األوىل  الجهوية  الندوة  الجهة  نظمت 
يوم  بتطاوين  الكشفية  لإلطارات 
باملركب   2011 ديسمرب   18 األحد 
ما  ضمت  قد  و  بتطاوين  الشبابي 
يزيد عن 60 قائدا من مختلف أفواج 
الخطة  تدارس  قصد  ذلك  و  الجهة 
الثالثية للجهة 2012-2014 و آفاق 
لواقع  معمق  تدارس  مع  تفعيلها، 
األفواج و مشاغل الكشافني بالجهة.

على  باملوافقة  الندوة  واختتمت 
مجموعة من التوصيات و املقرتحات 
على  الجديدة  الجهة  قيادة  ستعمل 
تحقيقها. و على اثر االجتماع الدوري 
 2012 جانفي   6 ليوم  األفواج  لقادة 
نظمت الجهة زيارات ميدانية  ملقرات 
األفواج قصد اإلطالع عن قرب على 
القادة.  و  الكشافني  مشاغل  أهم 
وقد تمكنت الجهة من زيارة االفواج 
الفرش،  فوج  قرماسة،  فوج  التالية: 
فوج  تطاوين،  فوج  املقابلة،  فوج قصر 

الطيب املهريي، فوج الواحة.

مراسلة عاطف الغريغري :

مفوضية العصافري :
التعريف  يف  املساهمة  إطار  يف 

باملنظمة الكشفيّة ومناهجها الرتبوية 
نظمت املفوضية بقيادة املفوضة إلهام 
روضة   15 مع  وباالشرتاك  الزابي 
النخيل  جنان  بمنتزه  احتفاليا  يوما 
 200 »إيدن بارك« بمشاركة  قرابة 
عصفور وعشرين مؤطر وقائد وجولة 
»الكليس«،  باستعمال  الواحة  حول 
وتركز النشاط خاصة على جملة من 
والرتفيهية،  والفنية  اليدوية  األشغال 
أهمية  و  بالواحة  التعريف  تخلله 

املناطق الخضراء.
فوج عبد اهلل اإلدريسي :

بملعب  تنشيطيا  يوما  الفوج  نظم 
 5 يوم  العني  برأس  الصولجان 
فيفري 2012، شمل فرقتي األشبال 
إىل  التطرق  خاللها  تم  والزهرات 
أهمية استغالل املناطــق السياحــية 
على  الحفاظ  بأهمية  التعريف  و 
األساليب  من  بمجموعة  البيئية 
الحلقات  يف  خاصة  تمثلت  الرتبوية 

واملسابقات واألناشيد.
مفوضية الرواد و األحباء :

نظمت املفوضية عدة أنشطة تمثلت 
وقادة  قدماء  عدة  تكريم  يف  خاصة 
الحركة  تطوير  يف  ساهموا  سابقني 
الجهوي  املستوى  على  الكشفية 
الوطن  اىل  رحلة  تنظيم  و  والوطني 
ديسمرب   11 و   10 يومي  القبلى 
2011 إىل كل من مدن نابل وقليبية 
اليوم  بمناسبة  اقامت  كما  والهوارية 
كبريا  حفال  واألحباء  للرواد  الوطني 
بفضاء جنان النخيل وذلك يوم األحد 

29 جانفي 2012. 

مراسلة حمدي الخاليفي :

فوج سيدي حمادة :
سليانة  فوج  بمشاركة  الفوج  نظم 
آخر  مخيم  قعفور  فوج  و  املدينة 
أسبوع يومي السبت 11 و األحد 12 
فيفري 2012 ضــم عشائر الجــوالة 
و الدليالت و كذلك وحدات األشــبال 
و الزهرات و الكشافة و املرشدات. كان 
الثلوج  مخيما مميزا باعتبار تساقط 
على  البهجة  من  نوعا  أدخل  مما 
كشفية  مغامرة  ليعيشوا  الكشافني 

جديدة وسط الطبيعة البيضاء.

فوج سليانة املدينة :
للـــثورة  األوىل  الذكـــــرى  بمناسبة 
نظم  الطفولة  و  الشباب  عيد  و 
الفوج مسابقة يف الرسم و جداريات 
بدار   2012 جانفي   15 األحد  يوم 
فيها  شاركت  سليانة،  الكشاف 
مختـــلف وحدات الفـــــوج : أشـــبال 
و مرشـــدات  و كشافــة  زهـــــرات  و 
و جوالة، موضوعها : »تونس الثورة« 
األولياء  بحضور  النشاط  هذا  اختتم 
لجـــميع  مشاركة  شهائد  بتوزيع 
تتويج  و  املشاركات  و  املشاركــني 

الفائزين باملسابقة ببعض الجوائز.

مراسلة محمد صالح عمارة :

مفوضيات أقسام الفتيات :
الزهرات  مفوضية  من  كل  نظمت 
مفوضية  و  املرشدات  مفوضية  و 
للقائدات  جهويا  ملتقى  الدليالت 
بدار   2012 جانفي  و22   21 يومي 
الكشاف حمام سوسة  تحت شعار 
لقيادة افضل« تضمن  اليد  اليد يف   «
الربنامـــج عدة جــــلسات تدريبــيـــة 

و فقرات ترفيهية.
فوج أكودة :

يف  البلديات  عمال  دخول  إثر  على 
 23 إىل   20 يوم  من  شامل  إضراب 
بتنظيم  الفوج  بادر   ،2012 فيفري 
إزالة  و  املدينة  تنظيف  قصد  حملة 
الفضالت، و قد شارك يف هذه الحملة 
القائدات  و  القادة  من  كبري  عدد 
حيث تم توزيع العديد من األكياس 

البالستكية على املنازل.
فوج األسواق :

للثورة  االول  بالعيد  اطار االحتفال  يف 
النسرين  باقة  نظمت  التونسيّة 
باالشرتاك  االسواق  بفوج  للزهرات 
مع فرقة الرجاء لالشبال مع استضافة 
بفوج  الياســـــمني  باقـــة  من  كل 
الصحـــة و باقة الزنابق بفوج الرتبية 
الخصوصية مع تشريك اطفال املنطقة 
شارك يف هذا االحتفال ما يزيد عن 
النشاط بتطبيق  70 طفل. بدء هذا 
االشبال  لقسم  الرتبوية  املحطة 

التي تضمنت  و  القلب«  »تونس يف 
معرض  تنظيم  تم  كما  ورشات، 
يف  و  الزهرات  و  االشبال  النتاجات 
اللعبة  الفائزين يف  األخري تم تكريم 

الكربى و اختتم النشاط  بحفل اداء الوعد.

مراسلة نادر بيوني :

مفوضية الكشافة :
انعقد يوم 26 فيفري 2012 اجتماع 
الكشافة  لقسم  املوسع  املفوضية 
قادة  و  املفوضية  أعضاء  بمشاركة 
تضمن   حيث  بالجهة  الكشافة  فرق 
الفرق  نشاط  تقارير  عرض  الربامج 
على  حثهم  املفوض  توىل  و  بالجهة 
مناقشة  فيه  تم  كما  النشاط  مزيد 
على  الربيع  عطلة  نشاط  برنامج 

مستوى املفوضية.

مراسلة سفيان فرحات :

مفوضيتا الزهرات و املرشدات :
 22 األحد  يوم  املفوضيتان  احتفلت 
العاملي  الذكرى  بيوم   2010 فيفري 
انقاذ  نستطيع  »معا  شعار  تحت 
كوكبنا«. احتفال يف شكل يوم توعوي 
املشاركات  تحسيس  يف  يتمثل 
الحفاظ  يف  املساهمة  يف  بدورهن 
على نظافة املحيط الضيق و الكوكب 
املواطن  تحسيس  و  اوال  الواسع 
مسؤوليتهن  و  الفتيات  وعي  بمدى 
للمساهمة  له  دعوة  و  املجتمع  ازاء 
،وشارك  كوكبه  سالمة  تحقيق  يف 
فيه هذا امللتقى 90 فتاة بني زهرات 

ومرشدات.
فوج أبي لبابة :

للثورة  األوىل  بالذكرى  الفوج  احتفل 
جانفي   14 يوم  ذلك  و  التونسية 
التي  باملناطق  و  الفوج  بنادي   2012
ترابيا.افتتح  الفوج  اليها  ينتمي 
إشـراف  تحت  العلم  برفع  النشاط 
مــالزم قائـــد الجــهة و ممثل قسم 
انطلق  ثم  الفوج  قائد  و  األشبال 
النشاط باللعبة الكربى و تم تكليف 
معينة  بمهام  الزهرات  و  األشبال 
الـجامع  رصيف  طالء  يف  تمثلت 
الكبـــري بــجارة و غــــــرس األشـــجار  
الوادي ورسم علم تونس على  قــرب 
جدار مدرسة نهج الواحة و حملة نظافة 

أمام السوق البلدي و بيع الرزنامات.
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مراسلة هناء كروس :

نشاط الجهة :
من  املتضررة  العائالت  مع  تضامنا 
منطقة  اجتاحت  التي  الربد  موجة 
البالد  يف  الغربي  الوسط  و  الشمال 
انطلقت اليوم 19 فيفري 2012 من 
محملة  تضامنية  قافلة  قبلي  جهة 
بكميات معتربة من األغطية الصوفية 
و املواد الغذائية األساســـية و كميات 
القصريــــن.  واليـــة  اىل  الدقلة  من 
سياق  ضمن  املبادرة  هذه  تندرج  و 
مع  للمنظمة  االيجابي  التفاعل 
يف  انخراطهم  و  االجتماعي  املحيط 
اشكاله  بكافة  الوطني  التضامن  املد 
مناسبة  و  ظرف  كل  يف  سبله  و 
تستحث روح التاخي و التازر يف كافة 

جهات البالد.
فوج السالم بنويل :

الطفــولة  بعيد  االحتفال  نطاق  يف 
الفوج  نظم  الشباب  و  الثورة  وعيد 
يوم 14 جانفي 2012 بدار الشباب 
بنويل مدينة ألعاب هوائية لألطفال 
»الثورة  بعنوان  صغري  معرض  و 
التونسية يف صور« أعده بعض القادة 
مشاركة  املسائية  الفرتة  تضمنت  و 
ريفي  عدو  مارطون  يف  الفوج  أفراد 
عام  كل  بنويل.  الشباب  دار  نظمته 
الشباب  و  عام  كل  بخري  الطفولة  و 

بخري كل عام و تـــــونس بخري.

مراسلة رامي السعيدي :

املؤتمر الجهوي :
يوم  اهلل  فتح  علي  القائد  أشرف 
األحد 8 جانفي 2012 باملعهد العالي 
على  بقفصة  االنسانيات  لدراسة 
فعاليات املؤتمر الخامس والعشرين 
احتفالية  كشفية  أجواء  يف  للجهة 
تم  و  الجهة،  أفواج  أغلب  بحضور  و 
خالل املؤتمر تالوة التقريرين األدبي 
تم  كما  عليهما  املصادقة  و  املالي  و 
باملناسبة حفل تكريم لثلة من الرواد 

انتخاب  تم  قد  و  بالجهة،  األحباء  و 
قائدا  بالقاضي  الهادي  محمد  القائد 
جديدا للجهة خلفا للقائد محمد بن 

جنات للمدة النيابية املقبلة.
نشاط الجهة :

للحماية  الجهوية  االدارة  من  بدعوة 
الجهة  قيادة  شاركت  بقفصة  املدنية 
للحماية  العاملي  باليوم  االحتفال  يف 
املدنية تحت شعار » الحماية املدنية 
خالل  من   « املنزلية  السالمة  و 
الورشات التي تبني   أفضل السبل 
و الطرق املستحدثة من اجل التدخل 
الناجع يف مختلف الحوادث التي تقع 
يف املنزل و قد اشرفت قيادات مختصة 
الغاز عند  على ورشتي اطفاء قارورة 
قد حضر  و  الرفع  ورشة  و  االشتعال 
االحـــتفال عدد هام من الجــــمعيات 
و تالميذ املدارس و يف ختام االحتفال 
باسمى  الجهوي  املدير  السيد  تقدم 
و  املشاركني  لكل  التقدير  عبارات 
تقوم  وما  الكشفية  للمنظمة  خاصة 
التدخل  مجال  ريادي يف  دور  من  به 
و معاضدة جهود الحماية املدنية و ما 
تغرسه يف الناشئة من روح التطوع و 
حب االخر و الوطن هذا كما امر بان 
املركز  داخل  بجولة  الكشافون  يقوم 
التجهيزات  و  املعدات  على  للتعرف 
و اختصاصاتها كما تعرف الكشافون 
استقبال  و  العمليات  غرفة  على 

الهاتف.

مراسلة خالد املربوك :

مغامرات العالم املفقود :
املفقود  العالم  مغامرات  فريق  نظم 
)فرع تونس( يومي 19 و 20 نوفمرب 
مغامرات  من  جديدة  مغامرة   2011
إىل  املشاركني  قادت  املفقود  العالم 
من  السرج-  جبل   – القليعة  منطقة 
القريوان  بجهة  الوسالتية  معتمدية 
تونس  من  مغامر   16 بمشاركة 
فريق  أحمد موسى من  القائد  رفقة 
بجمهورية  املفقود  العالم  مغامرات 
من  املغامرة  انطلقت  العربية.  مصر 
الرسائل  باستعمال  القريوان  مدينة 
املغامرة  مكان  إىل  للوصول  السرية 
أروع  التشويق منشدين  يف جو من 
األناشيد و األهازيج الكشفية و لقضاء 
أحضان  بني  كشفي  مخيم  يف  ليلة 
الطبيعة و تحت الخيام  و االستعداد 
به  ستقوم  الذي  التطوعي  للعمل 
يف  خصوصا  املتمثل  و  املجموعة 
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إىل  باإلضافة  املجتمع  يف  بسهولة  
الذات  على  التعويل  على  تدريبهم 
بني  تجمع  متنوعة  أنشطة  صلب  
املنطقة  التعرف على ميزات و تاريخ 
األثرية من خالل الزيارات و البحوث 
االستكـــشاف  كـــذلك  و  امليـــدانية 
الخلوية  الرحلة  من خالل  املغامرة  و 
على  الكشافون  فيها  يعتمد  التي 
الخلق  يف  مكتـــسباتهم  و  مهاراتهم 
بســـحر  للتمتع  االبتكار  و  اإلبداع  و 
و جمال الطبيعة حرمتهم منه زحمة 

املدينة و صخبها.

مفوضية األشبال :
الجهوي  امللتقى  املفوضية  نظمت 
لفرق األشبال »امرباطورية األشبال« 
 2012 مارس   20 و   19 و   18 أيام 
بسيدي  السياقة  تعليم  بمركز 
منصور صفاقس بقيادة القائد محمد 
الشابة  القيادات  من  ثلة  مع  بلباي 
وليد  القسم  مفوض  إشراف  تحت 
امللتقى  يف  شارك  وقد  الطرابلسي. 
 6 قائد ممثلني عن   11 و  42 شبل 
العديد  على  النشاط  احتوى  فرق. 
)زي  الرباعات  أهمها  الفقرات  من 
الكربى  اللعبة  و  األسلحة(  املحارب, 
»الغزو على صفاقس« حيث واجهت 
الورشات  و  األلعاب  من  مجموعة 
مست شارات الهواية و بنود مرحلة 
املعلومات  من  مجموعة  و  القبس 
أما  صفاقس.  والية  تاريخ  حول 
عــروض  على  فاحتوت  السهرات 
عرض  و  املـــــشاركة  للوحـــدات 
حفل  و  صـــفاقس  حـول  شـــــــريط 
األشبال.  من  ملجموعة  الوعد  اداء 
اختتم امللتقى بتقديم مجموعة من 
الجوائز و شهائد الشكر و التشجيع.

فوج النقل :
الحرية  احتفاال بالذكرى األوىل لثورة 
االحتفال بعيد  بالتوازي مع  والكرامة 
كافة  بمشاركة  الفوج  نظم  الطفولة، 
وحداته يوما كشفيا وذلك يوم األحد 
 85 بمشاركة   2012 جانفي   15
النشاط  افتتح  قد  و  وأفراد،  قادة  بني 
قائد جهة  إشراف  تحت  العلم  برفع 
ثم  عبيد،  النوري  القائد  صفاقس 
ورشات  عدة  على  املشاركون  تفرق 
الحائــط  علــــى  الرسم  ورشة  منها 
و اإلذاعة و األقنعة و كرة الطاولة كما 

إعادة تهيئة  و  الزقوقو  صيانة أشجار 
القائد  توىل  كما  الطبيعي،  املدرج 
أحمد موسى تقديم جلسة تعريفية 
ومراحل  العالم  كشايف  وسام  حول 
كشاف  أول  بوصفه  عليه  الحصول 
عربي حصل عليه. كما قام املغامرون 
بزيارة الكـــهوف بجــبـل الوســـالتية 
و إنجاز رسومات بيانية حولها، داخل 
الكهف كان املكان مظلما وقطرات املاء 
تدغدغ  املغارة  سقف  من  املتساقطة 
القوية  مصابيحهم  أشعلوا  الجميع  
خالبة   طبيعية  بمناظر  واستمتعوا 
املغامرون  اكتشف  خروجهم  وقبل 
زائري  على  خطرا  تمثل  قد  حفرة 
ردمها  على  الجميع  فتعاون  املغارة 
وجلب  املنجم  مغارة  زيارة  توىل  كما 
شربة ماء باردة منها و تناول الجميع 
تحملوا  و  املنطقة  أهالي  مع  الغذاء 
املنطقة  أهالي  صوت  إيصال  مهمة 
ضروريات  أبسط  من  املحرومني 

الحــياة الكريمة. 

نشاط الجهة :
نظمت جهة القريوان يوم األحد 12 
فيفري 2012 قافلة تضامنية ضخمة 
ملساعدة املتضررين من موجات الربد 
مكثر  معتمدية  اتجاه  يف  القارس 
فوج  فيها  شارك  سليانة  والية  من 
ومجموعة  الرتبية  وفوج  القدس 
تمثلت  و  الخريية،  الجمعيات  من 
املساعــــدات بالخصوص يف أغطـــية 
مالبس  و  غذائــــــية  مـــواد  و 
الوطنية  القناة  تولت  قد  و  صــوفية، 
األوىل إجراء حديث مع القائد حمادي 

الشويحي حول القافلة التضامنية.

مراسلة ايمان بنحامد :

مفوضية الكشافة :
فنون  ملتقى  املفوضية  نظمت 
إىل   26 من  الطالئع  لعمداء  الريادة 
التخييم  بمركز   2011 ديسمرب   28
بطينة صفاقس بمشاركة 53 عميدا 
بالجهة.  القسم  قيادات  و نخبة من 
و يعترب هذا امللتقى األول من نوعه و 
يمثل فرصة حقيقية للعمداء الكتساب 
االنسجام  من  يمكنهم  كشفي  زاد 
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تم عرض شريط فيديو حول حقوق 
بإجراء  النشاط  اختتم  و  الطفل، 
القادة  جميع  بني  طريفة  مقابلة 
جمعت  ثانية  مقابلة  ثم  والقائدات 
الهيئة املديرة لإلتحاد الرياضي للنقل 

بصفاقس وقيادة فوج النقل.

فوج الرتبية :
بصفاقس  النموذجي  املعهد  احتضن 
يوم السبت 28 جانفي 2012 الحصة 
االفتتاحية االوىل لورشة الرتبية على 
الفوج   نظمها  التي  االعالم  وسائل 
تونس  وكالة  عن  مندوب  بحضور 
مراسل  الصحايف  و  لالنباء  افريقيا 
بالي  عصام  السيد  الوطنية  التلفزة 
هذا باالضافة لعــــدد من الكـــشافني 
الذين  واألولياء  القادة  و  املرشدات  و 
من  اليه  تسعى  ما  و  الورشة  ثمنوا 
تعزيز للجانب التحليلي لدى الطفل 
ملكة  اكتساب  من  تمكينه  بهدف 
محتوى  فهم  و  النقد  و  التحليل 

الخطاب االعالمي.
ليوم   20 الدورة  الفوج  نظم  كما 
الورشات تحت إشراف السيد رشاد 
وزير  السيد  مستشار  الخرباشي 
والسيد  العام  القائد  ومالزم  الرتبية 
عصام بن عثمان مكلف بتشريفات 
وزارة  فوج  وقائد  الرتبية  وزير  السيد 
الرتبة للكشافة والسيد رضا بسباس 
بصفاقس  للرتبية  الجهوي  املندوب 
والسيد  للفوج  الشريف  والقائد   2
الجهوي  املندوب  القماطي  التيجاني 
النوري  والقائد   1 بصفاقس  للرتبية 
للكشافة  صفاقس  جهة  قائد  عبيد 
التدريب يف  قادة  وثلة من  التونسية 
الكشافة التونسية، و تضمن الربنامج 

جملة من الورشات الرتبوية.  
فوج  للمرشدات  الخنساء  فرقة 

اللوزة :
الحركة  بمائوية  االحتفال  بمناسبة 
الكشفية العربية قامت الفرقة بحملة 
وحدات  مختلف  بمشاركة  تشجري 
الفوج و حضرها قائد جهة صـــفاقس 
املشاركون  قام  حيث  مالزميه  و 
اللوزة  بمنطقة  شجرة   100 بزراعة 
و قد شارك يف عملية الزراعة أهالي 
للكشافة  شكروا  الذين  املنطقة 
أضفى  الذي  عملهم  و  مجهوداتهم 
الذي  و  جمالية  ملسة  املنطقة  على 

البيئي  أثره  مستقبال  له  سيكون 
املميز على سكان املنطقة. 

مراسلة عبد الخالق األزرق :

مؤتمر الجهة : 
 2012 11مارس  األحد  يوم  إنعقد 
باملنستري  األسنان  طب  بكليّة 
املنستري  لجهة  عشر  الرّابع  املؤتمر 
القلب«  يف  »الكشفيّة  شعار  تحت 
للكشافة  العام  القائد  إشراف  تحت 
لسعد   : القادة  وبحضور  التّونسيّة 
العشّي،محسن الزريقي، صابر الدّبار، 
عامر  العذاري  رضا  الكيالني،  لسعد 
حيث  جهة سوسة  قائد  و  العويتي، 
تمّ إفتتاح املؤتمر من قبل قائد الجهة 
الجلسة   رئاسة  وأحال  املؤتمر  وقدّم 
للقائد علي فتح اهلل القائد العام الذي 
بالحاضرين  بالرتحيب  بدوره  قام 
واقع  أهمّها  مواضيع  لعدّة  متطرّقا 
الكشافة التونسيّة قبل وبعد الثورة. 
املاليّة  املراقبة  لجنة  إختيار  تمّ  ثمّ 
واملالي  األدبي  التقريرين  وعرض 
هامش  على  تمّ  عليهما.  واملصادقة 
حول  تساؤالت  عدّة  طرح  الجلسة 
يف  العرضيّة  اإلشكاليّات  بعض 
مع  ومناقشتها  الكشفي  النشاط 
64 مؤتمر  املؤتمر  الحاضرين. حضر 
إعادة  وتمّ  ضيفا  و12  مالحظ  و52 
قائدا  القائد محفوظ مرزوق  إنتخاب 

للجهة.
مفوضية املرشدات :

يوم  إحياء  على  املفوّضيّة  أشرفت 
الذكرى العاملي يوم األحد 19 فيفري 
بمشاركة  املنستري  بمدينة   2012
تنوّعت  الجهة حيث  أفواج  مختلف 
عدد  بلغ  وقد  وتعدّدت،  األنشطة 
بني   67 اإلحتفال  يف  املشاركات 

تنوعت   إشراف.  وإطار  مرشدات 
وتوزّعت األنشطة إىل عديد الورشات 
الـــــرباعات و ورشة  منها ورشـــة يف 
يف الرّسم و ورشـــة يف تأليف مــقال 
و ورشة يف الطبخ و ورشة حول البيئة 
فاالز  يف  جولة  و  إعالميّة  ورشة  و 
الكربى.  اللعبة  املنستري حيث تمّت 

فهنيئا ملرشدات تونس بذكراهن.
مفوضية تنمية القيادات و املوارد 

البشرية :
بمشاركة 18 قائد وقائدة من املارّين 
بالدّراسة التمهيديّة للشارة الخشبيّة 
حديثا، نّظمت املفوّضيّة حلقة تعهّد 
بدار   2012 فيفري   19 األحد  يوم 
الكشاف بطبلبة خصصت ملوضوعي 
)مع  املتكامل  الكشفي  الربنامج 
تطبيقات حول الربنامـــج الشــــهري 
و برنامج اجتماع فرقة و برنامج مخيم 
واألساليب  جهة  من  االسبوع(  آخر 
الرتبوية من جهة أخرى وقد أشرف 
على هذا اّللقاء ثّلة من قادة التدريب 
ومساعديهم. وقد أّكد القائد سفيان 
القيادات  تنمية  مفوّض  فرج  بن 
والتنمية البشريّة على أهمّية هذه 
الحلقة يف استكمال النظام التأهيلي 

لقائد الوحدة.

مراسلة أيمن الشريف :

فوج سيدي علوان :
الكشفي  النشاط   تفعيل  إطار  يف 
سيدي  فوج  أفراد  شارك  باملنطقة، 
علوان يف تظاهرة أيام الرسم الحائطي 
باإلضافة  و  الثقافة،  دار  التي نظمتها 
إىل رسم لوحة فنية قام جميع القادة 
على  ملسة كشفية  برتك  الحاضرون 
الحديقة  تهيئة  يف  تتمتل  التظاهرة 

وتقديم بعض االنشطة الكشفية.
فرقة أشبال الجبال :

 22 األحد  يوم  الفرقة  نظمت 
مميزا تضمن  نشاطا   2012 جانفي 
بالثقافة  خاصة  حصة  بالخصوص 
الرقمية و قام االشبال باالبحار على 
منتديات  على  والتعرف  األنرتنات 
املواضيع،  يف  واملشاركة  االشبال  عالم 
 secret« كما تم عرض فلم لالشبال

.»of trabelthia

مراسلة شاكر التونكتي :

نشاط الجهة : 

وطن  واحد  »كشاف  شعار  تحت 
الربيع  مهرجان  اختتم  واحد« 
دورته  يف   2012 جربة  الكشفي 
أيام  فــعالياته  امتــدت  والتي  الرابعة 
23 و 24 و 25 و 26 مارس 2012 
السوق  بحومة  الصحي  باملسلك 
مدنني  جهة  قيادة  اشراف  تحت 
وبحضور اكثر من مائتي قائد وقائدة 
من كافة افواج الجهة وقد نال شرف 
حومة  لفوج  فقراته  واعداد  تنظيمه 
الكرنفالية  العروض  فكانت  السوق 
وكذلك  املدينة  لتنشيط  حاضرة 
الدراسات البيئية وتقديمها من طرف 
مختصني يف مجال االعشاب الطبية 
ظاهرة  ومقاومة  املدنية  الحماية  و 
على  االنرتنيت  ومخاطر  التدخني 
نفسية الطفل اما الورشات فتنوعت 
واملوسيقى  كاالنشاد  ثراءها  بتنوع 
براعة  و  االقنعة  وصنع  واملسرح 
اليوم  يف  للكشافني  وكان  القمصان 
االخري موعد مع اللعبة الكربى وملحة 
عن املسجد االقصى لتعريف االجيال 
بهذا االرث العظيم والكنز االسالمي 
العربية  بهويتهم  لربطهم  املغتصب 
.. وقد تفاعل املشاركون  واالسالمية 
املهرجان  يف  املربمجة  الفقرات  بجل 
التسلية  وملفات  الفلكية  كالسهرة 

وكذلك سهرة نار املخيم.

مفوضية تنمية القيادات و املوارد 
البشرية :

القيادي  للتكوين  دعمها  إطار  يف 
نظمت جهة مدنني للكشافة دراسة 
فيفري  و5   4 أيام  وذلك  ابتدائية 
2012 بفضاء املسلك الصحي بجربة 
قائدة  و13  34قائدا  فيها  شارك  وقد 
مجموعة  تأطريهم  على  وأشرفت 
من  الشابة  القيادات  من  متميزة 
بشوال  رفيق  القائد  بقيادة  الجهة 
بالجهة.  القيادات  تنمية  مفوض 
طيبا  إقباال  الدورة  هذه  شهدت  وقد 
بعض  وكذلك  والطلبة  التالميذ  من 
املربني واإلطارات و العملة من داخل 
الصفوف وهذا  الصفوف و من خارج 
التي  الطيبة  السمعة  على  دليال 
تحضى بها الكشفية يف هذه الربوع . 
وقد زار الدورة القائد كمال فريعة قائد 
اجتماعا  معه  عقدت  و  مدنني  جهة 

لتدارس أوضاع الجهة.
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»لنتواصل 
    مع 

    قواعدنا«

مشروع جديد بين 

الكشافة التونسية و الكشافة الدنماركية

»قادة المستقبل«
»قادة املستقبل« هو مشروع تسعى الكشافة التونسية من خالله إىل دعم و تطوير 

العمل الكشفي بما يتالءم مع واقع املجتمع ما بعد الثورة و العمل على تحسني صورة 

التنموي و كذلك تدريب  العمل االجتماعي و  الحركة الكشفية كمنظمة ريادية يف 

بقية  املشاريع حتى نساهم مع  إدارة  و  الكشفي على بعث  الشباب  مجموعة من 

عناصر املجتمع املدني يف التخفيض من نسبة البطالة يف بالدنا.

و يهدف الربنامج بالخصوص إىل تشجيع الشباب الكشفي على بعث مشاريع منتجة 

تحقق لهم الدخل املادي و تساهم يف خلق مواطن شغل جديدة و تعويدهم على 

اتخاذ القرار و ممارسة الديمقراطية داخل الهياكل الكشفية و التنسيق مع السلطات 

و املنظمات و الجمعيات قصد تفعيل دور الحركة يف العمل التنموي للبالد.

املشاريـــع«  بعــث  و  »إدارة  املجال تنظيم دورات تدريبية يف مجال  و سيتم يف هذا 

للكــشافيـــن و القادة بني 15 و 35 سنة و تطوير إسرتاتيجية الكشافة التونسية على 

املدى القريب و البعيد و املساهمة يف مراجعة و تحسني طريقة عمل الهياكل الكشفية 

و تطوير العمل االجتماعي للمنظمة )الخدمة العامة، الواجب نحو اآلخرين(.

برنامج »لنتواصل مع قواعدنا« هو برنامج جديد نظمت مؤخرا الجزء األول منه يف تونس لجنة الشراكة التونسية الدنماركية، 
و الربنامج هو عبارة عن رحلة كشفية يف كامل التـــراب التونســي و من ثمّ اإلتّجاه إىل الدنمارك عرب سيارة مجهـزة بوسائل اإلعالمية و وسائل 

معينة تساعد على تطبيق أنشطة كشفية باألماكن التي سيتم زيارتها و خاصة الداخلية منها. 
الدنماركي بصفة عامة حيث ستكون هناك زيارات  التونسي و  هذه األنشـــطة الرتبـــوية موجـــهة للكــــشافني بصــــفة خاصـــة، و الشباب 

للنوادي، املـــدارس، املــــعاهد، الفـــضاءات التـــربوية و الثــقافية و الفــــضاءات الخارجــية إن أمـــكن.
و يشرف على تسيري و تطــــبيق هذا الربنامج قائدان من تونـــس و قائـــدان من الدنـــمارك. و يساعدهــم يف ذلـــك قـادة و شبّان من املناطق 

املعنيـة. 
و يهدف الربنامج إىل تفعيل دور الحركة الكشفية محليا يف تحقيق هدفها بالرتكـــيز على دعم قيم املواطـــنة و املساهمة يف تشريك الشباب يف 

أخذ القرار.
و قد القى الربنامج صدى طيبا يف مختلف األفواج التي تمت زيارتـــها يف كــل من صـــفاقس و قابس و مدنـــني و قفـــصة و املهدية حيث تفاعل 

الكشافون مع مختلف األنشطة التي تم تقديمها.



الكشفية
نشرية إعالمية فنية

تصدرها الكشافة التونسية
من منشورات السبيل
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العنوان

شارع يوغرطة - 1002 البلفيدير تونس
الهاتف : 501 790 71 )216(
الفاكس : 206 791 71 )216(

األنشطة المستقبليّة
كونوا في الموعد

املدير املسؤول
القائد العام : علي فتح اهلل

رئيس التحرير
ظافر التميمي

هيئة التحرير
وليد الفقي

رشاد الخرباش
محسن الزريقي
أشواق الرويسي


