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أنشطة وطنية متميزة :
كرنفال الزهرات ينشر عطره من الشمال إلى الجنوب

الملتقى الكشفي المدرسي األول نحو شراكة فاعلة
اللقاء الوطني للمرشدات لنبدأ العد

من مارس إلى جويلية يستمر ربيع الجوالة
دراسة مساعدي قادة التدريب برؤية جديدة

اهلل أكبر ... اهلل أكبر ...
"يا أيتها النفس المطمئنة  ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

ببالغ األسى و الحسرة تنعى القيادة العامة للكشافة التونسية وفاة القائد الصادق الحاجي قائد 
قسم تنمية القيادات و الموارد البشرية، و بهذه المناسبة األليمة تتقدم القيادة العامة للكشافة 

التونسية بأحر التعازي لألسرة الكشفية  و قيادات التدريب و أسرة الفقيد  راجية من المولى العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يرزق أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان 

و إنا هلل و إنا إليه راجعون.



أشرف القائد العام للكشافة التونسية مساء يوم الجمعة 
29 جويلية 2012 على الحفل السنوي ملنظمة الكشافة 
التونسية بحضور عدد كبري من القيادات الكشفية و الرواد 
عن  ممثلي  و  الثقافة  وزير  السيد  بحضور  و  األحباء  و 
القيادة العامة للكشافة الفرنسية و القيادة العامة للكشافة 

االيطالية. 
انطلق الحفل بتوقيع جملة من اتفاقيات الشراكة مع كل 
من وزارة الثقافة و منظمة الكشافة و املرشدات الفرنسية 
و منظمة الكشاف االيطالي ستساهم يف تعزيز النشاط 
القيادات  بعض  تكريم  تم  كما  دوليا.  و  وطنيا  الكشفي 
مائوية  و  اإلرشادية  الحركة  بمائوية  االحتفال  بمناسبة 
الحركة الكشفية العربية و توسيم بعض القيادات بوسام 
جليلة  خدمات  من  قدموه  ما  نظري  الكشفي  االستحقاق 

لفائدة الحركة الكشفية التونسية.
و باملناسبة نظمت لجة االتصال و اإلعالم معرضا كشفيا 
هياكل  بها  قامت  التي  األنشطة  مختلف  أبرز  ضخما 
الكشافة التونسية من الثورة إىل اآلن. و قد حظي الحفل 
بتغطية إعالمية مكثفة من قبل مختلف وسائل اإلعالم 
املرئية و املكتوبة و املسموعة و كانت بعض القيادات تناولت 
األنشطة  اإلعالم  بالخصوص يف حديثها ملختلف وسائل 
امللتقى  و  املدرسي  الكشفي  املخيم  املستقبلية على غرار 

الوطني لفرق املرشدات و امللتقى الوطني للجوالة.

الحفل السنوي لمنظمة 
الكشافة التونسية
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قسم األشبال
املحطات الرتبوية :

تربوية:  محطات   3 بتنفيذ  الرتبوية  املحطات  تنظيم  األشبال  قسم  واصل 
الثانية خالل شهر  األوىل خالل شهر فيفري بعنوان »الهواء أمل الحياة«، و 
الصيفي  النشاط  خالل  الثالثة  و  اختالفنا«،  رغم  »متساؤون  بعنوان  ماي 
بعنوان »يا بيتنا السعيد«، وقد شهدت هذه املحطات مشاركة مكثفة من قبل 
وحدات األشبال يف كافة جهات الجمهورية مما ساهم يف تنشيط الوحدات 
بتطبيق مذكرات فنية جمعت بني العديد من األساليب الرتبوية منها الرباعة 

و املسرح و اإلنشاد و التجارب العلمية و الورشات.

مركز االقتبال بربج السدرية :
الصيفي،  النشاط  إنجاح  القسم على  حرصا من 
التوالي  الثانية على  للسنة  األشبال  نظم قسم 
للتدريب  الدولي  باملركز  وطني  إقتبال  مركز 
والتخييم بربج السدرية، توىل اإلشراف عليه عمل 
يساهم يف الدعم الفنّي للمخيّمات التي تنّظمها 

فرق األشبال املخيّمة طيلة النشاط الصيفي.

قسم تنمية القيادات و الموارد البشرية
رسالة التدريب :

»الطرق  موضوع  تناول  التدريب  رسالة  من  الجديد  العدد  القسم  أصدر 
أحمد  رشيد  الدكتور   / للقائد  النشط«   التدريب  أو  التدريب  يف  النشيطة 
الحفصي قائد تدريب ، متفقد عام ملادة الفيزياء بسلطنة عمان. و يتلخص 
يف إيضاح مفهوم التدريب النشط من خالل استعراض األهداف املقصودة من 
املوضوع ، و كذلك الحاجة إىل التدريب النشط و تعريفه و فوائده و معوقاته 

و عديد العناصر األخرى.
الدورة التدريبية ملساعدي قادة التدريب :

نظم القسم دورتني تدربيتني ملساعدي قادة التدريب من 30 جوان إىل 7 
الثانية  و  درمول  ابراهيم  القائد  بقيادة  السدرية  بربج  األوىل   ،2012 جويلية 
دارسة   و  دارس   48 فيهما  شارك  تقتق،  رياض  القائد  بقيادة  بصفاقس 
تهدف  و  التونسية.  بالكشّافة  التدريب  قادة  من  مؤطر   20 إشراف  تحت 
هاتني الدراستني إىل تكوين جيل جديد من مساعدي قادة التدريب الذين 
سيتولون مستقبال قيادة الدورات التدريبية يف مختلف االختصاصات و أيضا 

متابعة أنظمة التأهيل الكشفي.

لجنة الشراكة 
دورة تكوينّية يف مجال ثقافة حقوق اإلنسان :

يف اطار نشر ثقافة حقوق االنسان لدى الناشئة و الشباب نظمت الكشّافة 
التونسية  الرابطة  و  اإلنسان  لحقوق  العربي  املعهد  مع  بالتعاون  التونسية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان دورتني تكوينيتني لفائدة 50 شابا و شابة لتنشيط 
النشاط  دورات  خالل  كشاف  آالف  خمسة  قرابة  منها  استفاد  حصة   100
الصيفي. و قد ساهمت الكشّافة التونسيّة بـ 25 قائدا و قائدة من مختلف 
الجهات شاردوا يف الدورتني التدريبيتني. وقد عقدت  الدورة األوىل من 20 اىل 
24 جــــوان 2012 بمشــــاركة جهات : تونس و تـــطاوين وأريانة و مدنيــن 
وبنعروس وقبلي و زغوان وقابس و نابل و توزر و بنزرت و قفصة، و الدورة 

وشملت   2012 جـــــوان   29 اىل   25 من  الثانية 
وجندوبة  بوزيد  وسيدي  باجة   : جهات  مشاركة 
وصفاقس و الكاف و القصرين و منوبة والقريوان 
قد  و  هذا  واملنستري.  سوسة  و  واملهدية  وسليانة 
أشرف القائد العام للكشافة التونسية على افتتاح 
مع  الشراكة  اتفاقية  باملناسبة  أمضى  و  الدورات 

الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق اإلنسان.

قائمة القادة الموسمين 
بوسام االستحقاق الكشفي :

القائدة مريم بلحاج - القائدة مليكة املصمودي
القائد بشري اليحياوي - القائد علي بن فرحات - القائد الجيالني رجب
القائد نور الدين الصيد - القائد الهادي الزغل - القائد عبد الرزاق الكايف

القائد حسناوي الحامدي - القائد توفيق القالل - القائد كمال فريعة
القائد عبد املجيد بالحاج بوبكر - القائد سحنون الجوهري

قائمة القائدات المكرمات بمناسبة االحتفال
بمأوية الحركة اإلرشادية العالمية :

القائدة بهيجة الشربطي - القائدة آسيا فتح اهلل - القائدة سعيدة الحامي

قائمة القادة المكرمين بمناسبة االحتفال
بمأوية الحركة الكشفية العربية :
القائد محمود الطريقي - القائد محمد الجراية 

القائد الشاذلي باشا - القائد رشيد رحومة

 توقيع اتفاقية 
 شراكة مع 

 الكشافة الفرنسية

                                               السيد وزير الثقافة يزور املعرض 
                                                 الكشفي صحبة املفوض  

                                                 الدولي و القائد العام
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كرنفال الزهرات جنان 2012

بهدف تعزيز القدرات اإلبداعيّة و املوهبة الكامنة و السعي  لتنمية  الحرية 
الفكريّة لدى الزهرة، وذلك من خالل تعزيز و إكتشاف القدرات اإلبداعيّة لهنّ 
للسعي لتنمية الحرية الفكرية وللتشجيع على اإلبداع، وتنمية ملكة الخيال 
تاريخ  من  مقتبس   »2012 »جنان  الزهرات  كرنفال  تصور  الزهرات،  لدى 
كرنفال فينيسيا اإليطالي بروح عربية تونسيّة، أشرف على إعداده و تنظيمه 
و تنفــــيذه قـــسم الزهرات عرب 4 محطات رئيــسية جابت كل من تطاويـــن 

و صفاقس و القريوان لتحط الرحال بتونس العاصمة.

مراحل الكرنفال :
انظم الجزء األول بتطاوين يومي 28 و29 أفريل بمشاركة 50 زهرة من جهات 
قبلي و تطاوين و قابس. أما الجزء الثاني فكان باملحرس بمشاركة 80 زهرة 
من جهتي صفاقس و قابس. الجزء الثالث احتظنته عاصمة األغالبة القريوان 
بمشاركة 50 زهرة يمثلن جـــهات القريوان و املنستري و سوسة. الجزء الرابــع 
و األخري كان بتونس العاصمة بمشاركة أكثر من 100 زهرة من جهات تونس 

و أريانة و بن عروس و منوبة و بنزرت.

الربنامج العام :
ثورة  ثمار  أهم  من  واحدة  ليجسد  الكرنفال  ينطلق  الياسمني  ثورة  بعبق  و 
من  الكرنفال  ملكة جمال  انتخابات الختيار  تنظيم  تم  إذ  الكرامة،  و  الحرية 
ضمن الزهرات الالتي أظهرن روحا تنافسية عالية خالل الحمالت االنتخابية 
و التزاما بإجراءات سري العملية التي مثلت محاكات منقطعة النظري النتخابات 
23 اكتوبر 2011 بوجود خلوة و حرب أزرق و مالحظني و أعوان مكتب اقرتاع 
و إعالميني ما اىل ذلك. ثم تم تنظيم عدد من الورشات اختلفت باختالف 
املرحلة منها ورشة التنكر و ورشة الزهرة الفنانة و ورشة توضيب طاولة األكل 
و ورشة املسرح قامت خاللها الزهرات بفتح املجال أمام أفكارهن ليضعن نهاية 
البتكار  التي خصصت  و  النحت  ورشة  و  القائدة  قبل  من  تم سردها  لقصة 
أشكال و أزهار باالعتماد عجينة مكونة من أوراق الجرائد و اللصاق و ورشة 
التصوير الشمسي تم خاللها تتويج أفضل صورة تم التقاطها خالل الكرنفال 
و ورشة الرسوم الهزلية و ورشة الزهرة الصحفية و أخريا خيمة األمنيات حيث 
كانت الساحرة حاضرة بسلتها لتحقيق أمنيات الزهرات داخل الخيمة و تهدف 
هذه الورشة اىلتنمية القدرة على التعبري و ابداء الرأي. و كان ختام الكرنفال 
مسك كانطالقته، اذ شهد تتويج امللكة و األمريات بتيجان زادتهن بهاء و تألقا 
و هدايا بثت يف أنفسهن الفرح الذي تشاركن فيه مع باقي الزهرات و القائدات 

فكل واحدة أعربت عن سعادتها باملشاركة.
 

االختتام : 
و قد أشرف القائد العام و أعضاء القيادة العامة على اختتام الكرنفال يوم 27 
األولياء  من  عدد  و  تونس  جهة  قيادة  بحضور  الباساج  بحديقة   2012 ماي 

ومحبي الحركة الكشفيّة كما كانت مناسبة لالحتفال بعيد األمهات.
برافو قسم الزهرات، و إىل اللقاء يف كرنفال 2013.
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و العمران البـــشري، اما يف املجمــــوعة الثانية تنـــاولت النظافة الشــخصية 
و االمراض املنقولة جنسيا، و يف املجموعة الثالثة تناولت العنف و فيه عرض 
املختصني فلم »عنف بني الوقاية و العالج« و على هامش هذه الورشات تم 
تم احداث خلية انصات متكونة من مختصني من الديوان، و تم كذلك توزيع 

مطويات و يوميات على جميع املرشدات.
االحتفال بمائوية الحركة االرشاديّة :

كان يوم مميز بحضور عدة ضيوف اللي كان لهم بصمات خاصة يف قسم 
املرشدات و احتفلن املرشدات على طريقــــتهن بتـــقديم مسرحية و أناشيد 

و تنشيط متواصل و رقصات و انتهى الحفل بتكريم القادة .
املسابقات و السهرات :

ووطنية  املرشدات  فرق  ثقافية بني  امللتقى من  متنوعة يف  كانت  املسابقات 
ابتكارات  و  انتاجات  مسابقة مواطنة ونصف و تم تخصيص فضاء لعرض 
املرشـــدات و مسابقات كشــــــفيّة فيها اجتـــــياز لدرجات و شارات الهـــوايات 
و كذلك مسابقة القصور الرملية. و يف نار املخيم تم تتويج الفائزين يف املسابقة 
الوطنية و تكـــريم كل املشاركني. السهرة التـــنكرية كانت فرصــــة لإلبداع 

و التميز ملرشدات تونس.
اليوم الجهوي :

يوم مميز هو مجال للتعرف على عادات و تقاليد الجهات املتواجدة من أكالت 
شعبية، لباس تقليدي، ألعاب شعبية و أغاني شـــعبية بحضور عدة ضـــيوف 

و أولياء وتغطية إعالمية من عدّة إذاعات.

اإلعدادية  باملدرسة  8 اىل18 جويلية  انتظم من  املرشدات  ببادرة من قسم 
النموذجية باملنستري ملتقى الوطني لفرق املرشدات تحت شعار »طريقك اىل 
القمة لنبدا العد« بمشاركة 126 مرشدة من 11 جهة. برنامج امللتـــقى كان 
ثريا و متــنوعا حيث جمع بني األنشــطة الكشـــفية و التثقيفية و الرتفيهية. 
املمارسة  على  تعود  و  املواطنة  لروح  تجسيم   ... الكشفيّة  االنتخابات 

الديمقراطيّة  :
انطلق املخيم باالنتخابات البلديّة و الشرطة و تقدمن 10 مرشحات بربامج 
مكتب  البلدي  عبري  القائدة  ترأست  و  بالشفافية  تميزت  متنوعة  انتخابية 
االقرتاع الذي شهد يومها إقباال مكّثفا من قبل املرشدات ويف تصريح خاص 
للكشفية أكدت لنا املرشدة مريم ساملي أن االنتخابات تميزت هذه السنة 
بوجود خلوة و حرب جاف و لكن املرشدة أريج املؤدب صرحت لنا بعدم فرض 
طويلة،  مدة  تتنظر  جعلها  مما  االقرتاع  مكتب  املكثف  االقبال  بحكم  النظام 
واستغرقت عملية الفرز يومني التي تميزت بالشفافيّة برتشح مرشدة ملنصب 

رئيسة بلدية و مرشدة لرئيسة الشرطة.

ورشات متنوّعة :
تنوعت الورشات من موسيقى و صنع مشاميم الفل و البـــطاقات الربيــديّة 
و الرسم و الفسيفساء و الفخار و التطريز و املسرح حيث انقسمن املرشدات 

حسب ميوالتهم و هواياتهم و كانت فرصة الكتشاف عدة مواهب.
ويف اطار االسرتاتيجية العاملية للحد من العنف املوجه نحو املرأة تم تنظيم 
حيث  باملنستري  البشري  العمران  و  األسرة  ديوان  مع  بالتنسيق  ورشات 
انقسمن املرشدات إىل ثالث مجموعات حسب الفئات العمرية و تم تقديم 
يف املجـــــموعة االوىل النظافة الشخـــصيّة اثثها مختصــني من ديوان األسرة 

5النشاط الوطني

الملتقى الوطني لفرق المرشدات
 تقرير هناء كاروس / املنستري 
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الملتقيات الوطنية لقسم الجوالة
تقرير الشاذلي املحمدي / تونس 

ربيع قسم الجوالة :
نظم قسم الجوالة امللتقيات الوطنية لالختصاص و ذلك أيام 24 و 25 و 26 
و 27 و 28 مارس 2012 يف إدارة الكوارث و مجابهة األزمات بدار الشباب 
بسوسة بإشراف القائد لسعد الجوهري و استكشاف املغاور بعني بوسعدية 

سليانة بإشراف القائد باديس الدريدي.

امللتقى الوطني لعشائر الجوالة :
يف نطاق  الربنامج  السنوي  لقسم الجوالة  نظم قسم الجوالة من 7 إىل 
19 جويلية 2012 امللتقى الوطني لعشائر الجوالة بمشاركة 95 جواال و 10 
بورقيبة جهة  البحرية  بمنزل  العشرية  يمثلون تسعة  عشائر  وهي  فادة 
بنزرت  وعشرية  ابن  خلدون بفـــوج  الحرايرية  جهة تونـــس و عشرية 
قرنبالية جهة نابل  و عشرية  القصيبة سوسة و عشرية القلعة الكربى سوسة 
و عشرية خنيس باملكنني و عشريتا ابو لبابة و املنارة من قابس و عشرية 

القدس  بالقريوان. 

انقسم الربنامج العام للمخيم على عديد الفقرات حيث انطلق  امللتقى  من 
مركز  االصطياف  بالزارات قابس خيث تعرف الجوالون على خصائص املنطقة 
كما تمت برمجة سهرة ثقافية وقع خاللها تكريم الشاعر أحمد  اللغماني ابن 
املنطقة و سهرة علمية بيئية باالشرتاك مع جمعية الصيد  البحري تم خاللها 

التطرق مع البحارة إىل مخاطر  الصيد البحري العشوائي.
خال ل الفقرة الثانية من اللقاء و التي دامت ثالثة أيام ) من 11 اىل 14  جويلة 
2012 ( انقسم  الجوالة  إىل  ثالث فيالق  فيلق  البيئة و فيلق السالم وفيلق 

التنمية :
املفوضيّة   رفضت  أن  بعد  االوتوستوب  إىل جربة عرب  اتجه  السالم  فيلق   -
السامية لشؤون الالجئني  بتونس دخول  الجوالة إىل مخيمات الشوشة   
و قد قاد هذا الفيلق القائد محمود الدغري قائد امللتقى و عمل على الجانب  

الثقايف و الحضاري و الديني لسكان جربة.
فيلق  البيئة  تنقل  إىل شط سيدي عبد  السالم بمدينة قابس و قد تمكن  
القيام بسور جريدي على طول الشاطئ و زرع األشجار بجانب سكة  من 
الرمال على السكة الحديديّة و الطريق  القطار و على الشاطئ ملنع زحف 
والسكان و قد قاد هذا الفيلق القائد منتصر بن مربوك و القائد مراد الزيدي  

مفوض جهة قابس.
فيلق التنمية تنقل إىل منطقة تمزرط حيث قام بعمل تنموي يتمثل يف صيانة  
أعمال   و  للسور  ترميم  و  و  للجدران  طلي  من  بتمزرط  االبتدائية  املدرسة 
الدريدي    باديس  محمد  القائد  الفيلق  هذا  قاد  قد  و  املدرسة  لفائدة  أخرى 

عضو الدورية املركزية.
عرب   جربة  السوق  بحومة  الصحي  املسلك  إىل  الفيالق  كل  تنقلت  ثم 
االوتوستوب لتنفيذ  الجزء الثالث و االخري  من  امللتقى حيث تكون  فيه  
اغلب  الفقرات  ترفيهية  بعد  التعب  الذي  لحق  بالجوالة  خالل  أيام  
تنفيذ  املشاريع  يف  الفرتة  الثانية وكانت ابرز  فقرات الجزء األخري  هو  رحلة  
بحرية  بيوم تحت  شار  الجوال  السندباد  اىل راس  الرمل  لينتهي  امللتقى 

بسهرة  نار  املخيم.  
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نظمت وزارة الرتبية بالتعاون مع الكشّافة التونسيّة امللتقى الكشفي املدرسي 
األوّل و ذلم من 8 إىل 17 جويلية 2012 باملركز القطاعي للتكوين يف الجلود 
واألحذية بتازركة بمشاركة أكثر من 150 كشافا و مرشدة يمثلون مختلف 
جهات الجمهوريّة و قد توىل قيادته القائد رشاد خرباش مالزم القائد العام 
صحبة ثلة من خرية القيادات الكشفية. و مثل اللقاء فرصة ألبنائنا التالميذ 
لتبادل اآلراء وربط الصلة وإقامة عالقات مع غريهم من التالميذ من مختلف 
واليات الجمهورية. كما يعترب هذا املخيّم حجر األساس األوىل ملزيد تركيز 
و تدعيم إتّفاقيّة الشراكة التي تجمع الطرفني. تمّ تنظيم هذا امللتقى من 
قبل وزارة الرتبية التي أوكلت مهمة اإلشراف عليه و قيادته ملنظمة الكشافة 

التّونسيّة،

الربنامج العام :
تميّز هذا امللتقى بثراء و تنمع و نموذجيّة األنشطة املقدّمة من ناحية واملحاور 
خالل  من  والرتفيه  التكوين  بني  تراوحت  حيث  ثانية  ناحية  من  املتناولة 
تنظيم عدة ورشات يف الصحافة واإلعالم واإلعالميّة وفنون الرّيادة واإلنشاد 
واإلسعافات األولية والرّسم والخزف وغريها باإلظافة إىل الخرجات والرّحالت 

التي شملت جّل الوطن القبلي.
هذا نظمت قيادة اللقاء ندوتني حول الزمن املدرسي وحول املواطنة استطاع 
بشكل  تهمّهم  مواضيع  يف  اآلراء  تبادل  واملرشدات  الكشافون  خاللها  من 

مباشر.

السهرات :
تنوعت السهرات هالل املخيم بني الكشفيّة و الرتفيهية و التنكرية أضفت 
جو من البهجة و االتشراح يف نفوس املشاركني. و شهدت سهرة نار املخيّم 
حضور كّل من السيّد وزير الرتبية مرفوقا بالكاتبة العّامّة للوزارة واألخ القائد 
العام للكشافة التّونسيّة مرفوقا بقائد قسم الكشافة لالطالع على ظروف 

تنظيم هذا املخيم و مختلف األنشطة املنجزة.

املعرض الكشفي :
حرصت قيادة املخيم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لالعالم و االتصال على 
امللتقى يربز مختلف  أيّام  التونسيّة طيلة  تنظيم معرض خاص بالكشافة 
األنشطة التي نظمتها مختلف عياكل الكشافة التونسية منذ جانفي 2011، 
و قد زار املعرض العديد من األولياء و القيادات الكشفية و مختلف الضيوف 
من و املسؤولني من وزارة الرتبية طيلة أيام اللقاء. كما تولت اللجنة اإلعالم 

تغطية مختلف فغاليات اللقاء بالصوت و الصورة.
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ورشة عمل حول توحيد املفاهيم الكشفية يف لغة االشارة على مستوى الوطن العربي يف التخاطب بني الصم و الناطقني :
اقامت املنظمة الكشفيّة العربية بالتعاون مع جمعية الكشّافة و املرشدات القطرية ورشة عمل حول توحيد املفاهيم 
اللقاء أكثر  الناطقني و شارك يف هذا  التخاطب بني الصم و  العربي يف  الوطن  الكشفية يف لغة االشارة على مستوى 
من 11 دولة عربية و هي تونس، الجزائر، املغرب، موريتانيا، السودان، فلسطني، السعودية، البحرين، الكويت و قطر 
و شمل اللقاء على كثري من الربامج كان منها عرض التجارب الدول املشاركة يف هذا املجال و من ثم توزيع املشاركني 
على مجموعتي عمل كان من أبرزها توصيف املفاهيم الكشفيّة إلنشاء و إعداد قاموس كشفي عربي خاص بالصم 
ويحتوي على توحيد املفاهيم الكشفية العربية املستخدمة يف لغة اإلشارة. كما شمل اللقاء عدة زيارات ميدانية للجهات 
ذات االختصاص كان منها املركز القطري الثقايف االجتماعي للصم و مجمع الرتبية السمعية و االطالع على الربامج العاملة 
يف هذه املؤسسات و بحث سبل التعاون املشرتك بني املشاركني و املنظمة و بني هذه املؤسسات، كما شارك مجموعة 
كبرية من خرباء لغة االشارة من الدول املشاركة و مذيعي لغة االشارة يف قناة الجزيرة حيث اثمر اللقاء على العديد من 

التوصيات كان ابرزها االتفاق على مفاهيم كشفية عربية موحدة تستخدمها كافة الجمعيات الكشفيّة العربيّة يف آليات و تدريب الكشافني الصم كما أثمر 
ايضا على اعداد للقاء كشفي عربي أو مخيم يجمع الكشافني الصم العرب بنظرائهم من الناطقني. كما تم اإلقرار بحقهم  باملشاركة يف كافة األنشطة 

واللقاءات الكشفية العربية. 

اجتماع لجنة العالقات الخارجيّة مع وفد الكشافة االنجليزية :
انعقد يوم الجمعة 15 جوان 2012 بمقر القيادة العامة اجتماع مشرتك بني لجنة العالقات الخارجية 
نظر  الذي  االجتماع  أعمال  تسيري  خليل  بن  مهدي  القائد  توىل  االنجليزية.  الكشافة  يمث  وفد  و 
بالخصوص يف هيكلية الجمعيتني و طرق عملها ثم االطالع عن منظومة االعالم و االتصال بكلتا 
الجمعيتني و سبل التعاون املقرتحة و إقرتاح مقرتح عام يتضمن الخطوط العريضة لالتفاقية و اقرتاح 
برمجة للجزء األول من الخطة. و قد حضر القائد العام و املدير التنفيذي جزء من أعمال اللجنة. كما 
قام الوفد بزيارة مدينة صفاقس صحبة القائد نضال بن عمر عضو لجنة العالقات الخارجية املكلف 
بالشراكة مع الكشافة االنجليزيّة و تم عقد سلسلة من االجتماعات تطرقت ملحاور الشراكة منها 

التبادل الشبابي و التعاون يف مجال الربامج املوجهة.

املرحلة األوىل لربنامج وسام كشايف العالم بالقريوان :
انتظم باملدرسة اإلعدادية النموذجية بالقريوان املخيم الوطني األول لالستكشاف لربنامج وسام كشايف العالم من 22 
إىل 25 مارس 2012 بمشاركة 32 قائد وقائدة من مختلف جهات الجمهورية. وقد افتتح املخيم القائد العام للكشّافة 

التونسية صحبة املدير التنفيذي للجمعية وقائد جهة القريوان وثلة من أعضاء قيادة جهة القريوان.
الفهم  على  تعتمد  أساسية  محاور  ثالث  على  والتأكيد  العاملية  املواطنة  ملفهوم  الشباب  بإعداد  يختص  الربنامج  هذا 
الصحيح، واكتساب املهارات واملعرفة، للتمكن من العيش على كوكب صغري مثل األرض، وهذه املحاور هي: السالم، البيئة 

والتنمية.
تميز املخيم بربنامج ثري ومتنوع شمل املراوحة بني الجلسات التدريبية والخرجات 
تعزيز  إىل  التي هدفت  الحواجز  ألعاب كسر  فبعد  املهارية.  والتطبيقات  االستكشافية 
روابط الصداقة بني املشاركني انطلق النشاط بجلسة حول التعريف بالوسام وكيفية 
الحصول عليه قدّمها القائد خالد املربوك، فتنظيم االجتماع الناجح قدمها القائد شمس 
الدين الزمزمي ثم مبادئ ومهارة التفاوض قدمها القائد األسعد الكيالني وخالل بقية 
أيام  املخيم  تم تقديم جلسات تدريبية حول حل املشكالت واتخاذ القرار قدّمها القائد 
رياض تقتق،  وجلسة حول فن اإلقناع قدّمها القائد عبد الخالق األزرق، إعداد بطاقة 
مشروع قدمها القائد كمال الزغواني، حرائق الغابات وطرق الحد منها قدمها مختص 
من الحماية املدنية الزيارات االستكشافية التي كانت عبارة عن مغامرة مشوقة استمتع 
برقادة، متحف  األثرية  املنطقة  برقادة   التخييم  مركز  املشاركون شملت مشروع  بها 
رقادة، مسجد ابن عبد الغالب بالقريوان هذا إىل جانب طرح موضوعني متعلقني بمحور 
التنمية املتمثل يف ترميم مسجد ابن عبد الغالب األثري والذي ناهز عمره 900 سنة 
غابة  من  هكتار   20 تشجري  يف  املتمثل  البيئة  ومحور  النخلي  الشاذلي  القائد  قدمه 
الصنوبر الثمري بغابة الزوارع بباجة التي تعرضت لحريق هائل دام خمسة أيام سنة 

2002 قدمه القائد أيمن الدالعي.
وعلى إثر إعداد املشاركني ملعرض االستكشاف يف نطاق مجموعات صغرى للتعريف 
بمشكلتني وطرح أسبابها والحلول املمكنة ملعالجتها أعدوا خططهم الشخصية املتمثلة 
يف اختيارهم إلحدى املشروعني قصد إنجازه خالل املرحلة الثانية من مراحل برنامج 

وسام كشايف العالم.
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هاوي العقد 

تذكر  

 3 

• حبال مشروكة : وهي حبال مصنوعة من 
بتروكيماوية  و  نباتيّة  مختلفتين  مادتين 
حبال  ومنها  ومعدنيّة  بتروكيماوية  أو 
وتمتاز  والقطن  البالستيك  من  مصنوعة 
هذه األنواع بخفتها وقوة تحملها ونعومتها 

وتنوع ألوانها في نفس الوقت .

وعمومًا تقدر أطوال الحبال في االصطالحات 
أقدام    6 والقامة =  بالقامـــة  الـــكشـفيــة 

و القدم يساوي 30 صم .

ب - أنواع الحبال من حيث التكوين  :
نمور)الفتل(.   3 من  ويتكون  ثالثي  حبل   •
من  كثير  في  استعماله  الشائع  )هو 

األغراض(.
• حبل رباعي ويتكون من 4 نمور  ) يستخدم 

في األلعاب الكشفية ( .
• حبل مركب ويتكون من 3 حبال ثالثيّة أو 

رباعية مجدولة .
• حبل منسوج ويتكون من مجموعة خيوط 

مكسوة بنسيج خيطي أو قطني .

ت-  اصطالحات يجب معرفتها :
وصل  في  تستعمل  التي  هي   : العقدة   •

حبل بآخر أو تعمل في الحبل نفسه.

إلى  منه  وتصنع  القطن  بعد  الحبال  أنواع 
وورق  الكتانية  المنسوجات  الحبال  جانب 

السجائر وورق الكتابة. 
• القطن : نبات معمر من الفصيلة الخبازية 
النباتية، تستخدم  األلياف  ويعتبر من أهم 

أليافه لصناعة المنسوجات القطنية.
• حبال المساكن : وهو نبات قديم خشبي 
الجدران  على  يتسلق  الخضرة  مستديم 

يغطي األرض  و يزرع في المنازل.

األنواع  هذه  وتمتاز   : صناعية  حبال    -
الذي  واللون  والسمك  بالطول  الحبال  من 

يتحكم فيه الصانع ومنها : 
:حيث  )عضوية(  بتروكيماوية  حبال   •
تستخدم أحد مشتقات البترول كمادة أولية 

في صناعتها مثل :
 حبال النايلون .
 البوليســـــتر .
 الداكـــــرون .

• حبال معدنية )غير عضوية( ومنها :
رفع  حبال  ـ  المركبات  جر  حبال   : +الحديد 

اآلليات ـ حبال رفع مواد البناء … 
+ النحاس : حبال الوصالت الكهربائية ….

الــوصــالت  حـــبال   : األلمنيوم   +
الكــهربائية …

ـ  للنساء  الزينة  : عقود  الذهب والفضة   +
سالسل الذهب والفضة …

1 / الحبال:
الحبل  أداة للربط، صنعت قديمًا من ألياف 
النباتات والشعر الحيواني وتصنع حاليًا من 
الكتان وألياف النخيل و المواد البالستيكية 
الصناعية  البترول  ومشتقات  )النايلون( 
 ) األلياف   ( والحبال  الزجاجية  واأللياف 

المعدنية.

أ- أنواع الحبال :
تنقسم الحبال إلى ثالثة أنواع رئيسية :

التي تصنع  الحبال  : وهي  - حبال طبيعية 
من النباتات وتمتاز بقوتها الطبيعيّة وعدم 
محدودة  ولكنها  والشمس  بالحرارة  تأثرها 

الطول  ومنها :
الليف : وهي الحبال المصنوعة من ليف   •
وتوفرها  تصنيعها  بسهول  وتمتاز  النخيل 
بها  تكثر  التي  المناطق  في  وباألخص 
أعمال  في  تستخدم  وهي  النخيل  زراعة 
الزراعة من الجر والرفع وعمل آليات الجني 

وغيرها.
• القنب : وهو نبات حولي غزير النمو شجري 
أغراض  وله  آسيا  األصلي  موطنه  المظهر 
من  ويستخلص  الحبال  منه  تصنع  طبية 

بعض أنواعه األدوية الطبية.
الكتان : وهو نبات عشبي حولي موطنه   •
األصلي البحر المتوسط و يعتبر من أفضل 

من المهارات الكشفية الضرورية في المخيمات و الخرجات و أنشطة الهواء
الطلق ... وهي التي تجعل حياة الخالء و الحياة الكشفية ممتعة تجذب الكشافين. إتقانك لمثل هذه المهارة

                                                                       عنصر أساسي لنجاخ القائد في النشاط الكشفي.

لدى  المحببة  الكشفية  المهارات  من 
الحبال،  استعمال  مهارة  الكشافين 
المرافق  من  مخيم  يخلو  يكاد  وال 
فيها  تستخدم  التي  الكشفية 
الكشفية  النماذج  عمل  مثل  الحبال 
من  تجعل  التي  الريادة   ومشروعات 
.ومـــن  للكشافين  متعة  الخالء  حياة 
األفضل قبل أن نبدأ أخي القائد في 
عدة  نعرف  أن  الحبال  استــخدامات 

أمور منها :
- معرفة الحبال وأنواعها وطريقة صنعها ومم تصنع .

- كيفية العناية بالحبال وطرق حفظها وتخزينها .
- معرفة العقد والربطات والدورات و استخدامات كل واحدة منها .



اعلم 

الحبال  
و العقد الكشفية 

- عقدة الحطاب :

الدورات  و  الربطات  و  العقد  بعض   /  2
المستعملة في مشروعات الريادة :

أ- العقد :

- العقدة المربعة :
تستخدم  و  المبططة  أو  األفقية  تسمى  و 
أو  واحد،  سمك  من  معا  حبلين  لوصل 
ال  و  بسرعة  تفك  ألنها  مصاب  إلسعاف 
تسبب آالما وهي أكثر العقد استعماال لحزم 

األغراض غير المتخلخلة.

- العقدة الوتدية :
بداية  وهي  بالوتد  الخيمة  لشد  وتستعمل 

للدورة المربعة والمقصية.

تثبيت  في  تستعمل  التي  هي   : الربطة   •
حبل بقائم أو وتد أو غيره.

تثبيت  في  تستعمل  التي  هي   : الدورة   •
وهي  البعض،  ببعضهما  أكثر  أو  قائمين 

األكثر استخدامًا في أعمال الريادة.
ث-  العناية بالحبال :

من  للحبل  حبك  يعمل   : الحبل  طرف   •
العصفور"  "رجل  عقدة  عمل  أو  أطرافه 
على  للمحافظة  وذلك  البسيطة  العقدة  أو 

األطراف من التفكك.
الحبال  تجفف  االستعمال  بعد   : التجفيف   •

بعد تنظيفها في مكان به تيار هوائي.
تجفيفها  بعد  الحبال  تخزن   : التخزين   •

معلقه وبعيدة عن األرض.
للحبال  الجيد  االستخدام  إن   : االستعمال   •
يمّكن  والدورات  والربطات  العقد  في عمل 

من استخدامها  مرات أخرى دون تلف.

الحبال  و  الجيدة  الحبال  بين  التمييز   ج-  
الرديئة :

وال  ثابتًا   لونه  ماكان  هو   : الجيد  الحبل   •
يتساقط منه شيئًا إذا فتحت نموره.

• الحبل الردئ : لونه متغير وتتساقط منه 
ذرات رفيعه إذا فتحت نموره.

بمقــدار  الحبل  قــوة  يضعف  التخزين   •
الربع.

ح-  كيفية قياس قوة الحبل :
مربع   = سماكته  من  الحبل  قوة  تقدر   •

سماكة الحبل × 2.  
• وعند معرفة الطول المستخدم ألي دورة 
بالبوصة  عصا  أغلظ  قطر  تقدر  معينة 
لالحتياط  قلياًل  وتزيد    1.5 في  وأضربه 

)البوصة = اإلنش = 2.54 صم(. 

تنظم األقسام الفنية و الجهات دورات تدريبية متخصصة في مجال
المهارات الكشفية ... فاحرص ايها القائد على التواجد فيها و تشجيع الكشافين على المشاركة بما يساهم 
                                                                 في تعزيز القدرات الفردية للكشاف للعيش بين احضان الطبيعة.



نصيحة 

الدورة 
المربعة و المعينة و المقصية 

ب- الدورات :

- الدورة المربعة :
الخشب  لتثبيت عمودين من   : استعماالتها 
يكونان معًا زاوية 90 درجة )+( وهي ثابتة 
سليمة.  بطريقة  أنجزت  ما  إذا  تنزلق  ال 
المحبذ  ومن  المنظر.  جميلة  كذلك  وهي 
باستعماله  البدء  قبل  الحبل  يبلل  أن  عند 

صيفا  ألنه عندما يجف سيضغط أكثر.

خطوات تنفيذها :
العمود  على  وتدية  بربطة  العمل  إبدأ   -

الرأسي فوق موضع العمود األفقي تماما.
األفقي  العمود  أمام  مشدودًا  الحبل  مرر   -
وخلف العمود الرأسي ثم أمام األفقي من 
األسفل  من  الرأسي  وخلف  األخرى  الجهة 
قد  تكون  وبهذا   ، بدأت  حيث  إلى  لتعود 

أتممت لفة واحدة.

مع  مرات  ثالث  السابقــة  الخطوة  كرر 
التأكيد :

- أن تكون اللفات مشدودة ومتراصة.
- أن تكون كل لفة خارج سابقتها على أحد 

العمودين وداخلها على اآلخر. 
أو ثالثًا  العمودين مرتين  الحبل بين  - لف 

مع الشد المناسب. 
اختم  وتدية  بربطة  العمل  بدأت  كما   -

بوتدية أخرى على العمود األفقي. 
المربعة  الدورة  إتمام  يمكن  مالحظة: 
بعقدة مربعة مع أخر حبل العقدة الوتدية 

األولى.

- الدورة المعينة :
استعماالتها : تستخدم لتثبيت عمودين من 
الخشب على بعضهما في شكل ) X (. و تبدأ 

غالبا بربطة الحطاب و تنتهي بوتدية.

خطوات تنفيذها :
العمودين  ضع  منفصلين:  عمودين   -
أحطهما  وتدية.  بعقدة  وأبدأ  متوازيين 
الدورة  إتمام  ومتراصة.  مشدودة  بلفات 
المعينة بعقدة مربعة مع أخر حبل العقدة 

الوتدية األولى أو بعقدة الحطاب.
الحبل.  ثلث طول  خذ   : مثبتين  عمودين   -
تقاطع  مستوي  في  وتدية  عقد  أنجز 
من  القصير  الجزء  بواسطة  العمودين. 
بربطة  اختم  و  األسفل  الجزء  ثبت  الحبل 

وتدية.
ثبت  الحبل  من  الطويل  الجزء  بواسطة   -
بربطة  اختم  التقاطع.  من  األعلى  الجزء 

وتدية. قص الحبل الزائد.

- الدورة المقصية :

عمودين  لربط  تستخدم   : استعماالتها 
هي  و  المطلوبة  الزاوية  على  للحصول 
تختلف عن المعينة ألن هذه  زواياها ثابتة 

بينما المقصية يمكن التحكم في زواياها.

- خطوات تنفيذها : أبدأ بدورة مربعة. ثم 
حركهما حسب الشكل المطلوب. مرر الحبل 
اختم  المناسب.  الشد  مع  العمودين  بين 

بربطة وتدية. قص الحبل الزائد.

أخي القائد ... إن العقد و الدورات و الربطات تساعد الكشافين في حياتهم
اليومية فاعمل على تنظيم ورشات شهرية في نطاق الطالئع أو الفرقة لتعلم مختلف أنواع العقد و الربطات

                                                                    و الدورات بطريقة واضحة و سلسة.



تحياتي 

الدورة 
المتقاطعة و الثالثية 

- الدورة المتقاطعة :

عمودين  لوصل  تستعمل   : استعماالتها 
90 درجة. و تختلف عن الدورة  متقاطعين 
القوة  و  الحمل  توزع  كونها  في  المربعة 
المربعة  الدورة  العمودين معا بخالف  على 
التي يكون فيها الثقل على العمود األفقي.

خطوات تنفيذها : أبدأ العمل بربطة وتدية 
على العمود الرأسي. لف الحبل 3 لفات كما 
في الصورة. لف الحبل 3 لفات في مستوى 
اختم  بقوة.  الشد  مع  العمودين  التقاء 

بربطة وتدية. قص الحبل الزائد.

- الدورة الثالثيّة :
في  الدورة  هذه  تستخدم   : استعماالتها 
لصنع  عصي  ثالث  من  مكون  حامل  صنع 

طاولة- مغسل- بوابة...

- خطوات تنفيذها : تبدأ بربطة وتدية. ثم 
3 كما هو  اتبع اتجاه الحبل. قم بلفتين أو 
الشد  مع  اللف  الصورة. مواصلة  مبين في 
الشكل  و  الحبل  اتجاه  على  الحفاظ  بقوة. 
األنيق. لف الحبل 3 لفات في مستوى التقاء 
األعمدة مع الشد بقوة. اختم بربطة وتدية. 

ثم قص الحبل الزائد.

 

الخاتمة :
ورقتنا الفنية تنتهي و تبقى اآلفاق مفتوحة 
للقيادات الكشفية للغوص في مهارة العقد 
و تشجيع الكشافين على اإلهتمام بها من 

خالل إجتياز وسام العقاد أو حياة الخالء.

مذكرة فنية داخلية - تصدر مع نشريّة الكشفيّة.
هذا العدد من إعداد القائد عبد الخالق األزرق - التصميم الفني القائد حسن جعفر

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

                                                                                                              



لسان الحركة الكشفية التونسية 

2 ـ عنوان املقر الرئيسي للجمعية.
3 ـ بيانا ألهداف الجمعية ووسائل تحقيقها

4 ـ شروط العضوية وحاالت انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
5 ـ بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة االنتخاب وصالحيات كل هيئة 

من هيئاتها.
6 ـ تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صالحية تعديل النظام الداخلي 

واتخاذ قرار الحل او االندماج او التجزئة.
7 ـ تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.

8 ـ مبلغ االشرتاك الشهري أو السنوي إن وجد.«

من خالل احكام هذا الفصل يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خالل عملية 
تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانني األساسية.

غري أن بني هاتني املرحليتني املهمتني هناك بعض الخطوات اإلجرائية منها 
املؤسسني  باألعضاء  إعداد الئحة  املهام،  التحضريية، تقسيم  اللجنة  تكوين 

واالتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.
و تعترب األنظمة األساسية يف الجمعية من بني الوثائق األساسية يف ملف 
، أما  التأسيس وطرق التسيري والحل  التأسيس وهي تحدد مبدئيا كيفية 
القانون الداخلي فهو يكمل ويوضح املقتضيات الواردة يف األنظمة األساسية .

1. األنظمة األساسيّة :

إن إعداد األنظمة األساسية من طرف الجمعية والقيام بإجراءات إيداعها لدى 
على  الجمعية  لتوفر  ضروريا  وشرطا  قانونيا  إجراء  يعترب  املحلية  السلطات 

التصريح القانوني وبالتالي الحصول على األهلية القانونية .
أهمية  األساسية  األنظمة  تكتسي  القانونية  املتطلبات  هذه  إىل  وباإلضافة 
قصوى من الناحية العملية ،حيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة دستورا لتنظيم 
وفق  سويا  للعمل  املؤسسني  األعضاء  إرادة  عن  وتعبريا  الجمعية  وتسيري 
أهداف ومبادئ محددة ومقبولة .فاألنظمة األساسية قبل كل شيء هي عقد 

بني األعضاء، وبمجرد قبول هذا العقد يتعني عليهم احرتام مقتضاه.
واألنظمة األساسية تنظم بكامل الحرية مع احرتام أحكام تأسيس الجمعية 

وطرق تسيريها وحلها.
بصفة  إال  الجانب  لهذا  يتعرض  ال  القانون  دام  وما  بالتسيري  يتعلق  ففيما 
عرضية ومقتضبة، فإن األنظمة األساسية تلعب دورا معياريا ومكمّال حيث 
الحرية  ارتقاب كيفية تسيري مؤسستهم بكامل  يمكن لألعضاء بواسطتها 

اعتمادا على التجربة املعاشة.
و البد من اإلشارة إىل أن يف إعداد األنظمة األساسيّة من املستحسن تفادي 
عديمــة  تبقى  ال  حتى  والسطحية  القـــصرية  األساسية  األنظمة  إعداد 
املنفعة و لتفادي أن تكون سببا يف نشوء نزاعات ومشاكل ال حصر لها داخل 

الجمعيّة.
والدقيقة ألن هذا  الطويلة  األساسية  األنظمة  إعداد  تفادي  كما يستحسن 
حيث  تطورها،  ويعوق  الجمعية  وتسيري  تنظيم  يعرقل  أن  يمكن  اإلجراء 
األساسية  األنظمة  مقتضيات  تعديل  أو  بتغيري  القيام  األعضاء  على  يفرض 

باستمرار وعند ابسط مناسبة .
وتشتمل األنظمة األساسية عموما على املقتضيات التالية:

• األهداف
• العضوية يف الجمعية 

• موارد الجمعية
• التسمية

• املدة
• مقر الجمعية

• هياكل التسيري و اإلدارة
• اإلشارة إىل القانون الداخلي 

• املجموعات العامة
• حل الجمعية

القوانين التأسيسيّة
اليمقراطية،  ملبادئ  والتي تسري طبقا  قانوني  املكونة بشكل  الجمعيات  »ان 
واملعايري العقالنية، تشكل بدون شكّ أحد الشروط األساسية لربوز وتدعيم 
مجتمع مدني مسؤول يشارك بكامل الفعاليّة يف النموّ االجتماعي والثقايف 

واالقتصادي. 
فيه  تبذل  الذي  الجماعي  والعمل  للتأمّل  فضاءات  الجمعيات  هذه  وتكون 
تتولد  خصبا  مرتعا  تشكل  كما  مشرتكة،  قضايا  أجل  من  املشرتكة  الجهود 
وتختمر فيه الطموحات الجماعية، وتعرب فيه عن نفسها. وبهذا املعنى تظهر 
الستخالص  ممتازة  كمصادر  الكبري،  تنوعها  رغم  املنظمة،  التجمعات  هذه 
العرب والدروس، وعلى جميع املستويات، بالنسبة لكل من يريد االنصات اىل 

انشغاالت املجتمع«. 

وبهذا التعريف تعترب الجمعيات أحد أبرز املكونات الفاعلة يف املجتمع املدني 
ألنها تشكل فضاء واسع لفهم جانب أساسي من املجتمع املدني مثلما تعترب 
اطارت تنظيمها لتأطري املواطنني وتوعيتهم قصد االندماج واملشاركة يف تفعيل 

عمل املجتمع املدني.

ويعرّف قانون الجمعيات الجمعية يف فصله األول بأنهاّ:اتفاق لتحقيق تعاون 
مستمرّ بني شخصينب أو عدّة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم 

لغاية غري توزيع االرباح فيما بينهم«. 

وتعرّف الجمعية انطالقا من الدور الذي تقوم به بانها اطار للعمل من أجل 
طرح  يف  واملشاركة  للتفكري  وتحفيزها  بمشاكلها  املستهدفة  الفئات  توعية 

الحلول املناسبة ومساعدتها على تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع.
هذا التعريف يعد تعريفا جامعا لكل الجمعيات على أن لكل جمعية أهدافها 

وفئاتها املستهدفة كما أن طرق العمل تختلف باختالف الجمعيات. 

الشكليات القانونية لتأسيس الجمعيات :

ينص الفصل العاشر من مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب 
2011 يتعلق بتنظيم الجمعياتّ. يف فقرته الثانية:«على الرّاغبني يف تأسيس 
مع  الوصول  مضمون  مكتوبا  للحكومة  العام  الكاتب  إىل  يرسلوا  أن  جمعية 

اإلعالم بالبلوغ يتضمّن :

أ ـ تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرات 
فروعها إن وجدت.

ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الطبيعيني التونسيني 
املؤسسني للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند االقتضاء، و نسخة من 

شهادة اإلقامة يف ما يخص األجانب،
من  أو  املؤسّسني  طرف  من  ممضيني  األساسي  النظام  من  نظريين  ـ  ج 

يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام األساسي ما يأتي :
1 ـ االسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند االقتضاء.
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2 القانون الداخلي:

إن إعداد القانون الداخلي ليس إجباريا يف حد ذاته، غري أن فوائده العملية 
الجمعية وعالقاتهم  إليه لضبط عالقات األعضاء مع  اللجوء  العديدة تحتم 
فيما بينهم فضال عن توضيح وتكملة املقتضيات الواردة يف األنظمة األساسية، 

السيما يف مجال التسيري.
فالقانون الداخلي يوضح أمورا دقيقة و مهمة يف التسيري ال يمكن التطرق إليها 

يف القانون األساسي.
اضافة اىل انه يتميز باملرونة مقارنة مع القانون األساسي بحيث يمكن تغيري 
بنوده أو إضافة بنود جديدة كلما دعت الضرورة دون عقد جمع عام استثنائي 

أو القيام بإجراءات التصريح القانوني بالتعديالت.
لذلك من األفضل عدم الدخول يف التفاصــــيل عند وضع القانـــون األساسي 

و الرتكيز عليها بشكل دقيق يف القانون الداخلي.
ويقوم بإعداد مشروع القانون الداخلي األعضاء املؤسسون أو املجلس اإلداري 

وتصادق عليه الجمعية العامة العادية .
الجمعية كما هو  أعضاء  الداخلي جميع  القانون  يلزم  املوافقة عليه  وبمجرد 

الشأن بالنسبة لألنظمة األساسية.
بعد  إعداده  املستحسن  ،من  كامال  دوره  الداخلي  القانون  يلعب  ولكي  هذا 
بنوده  إعداد  من  األعضاء  لتمكني  الجمعية  تسيري  على  محددة  فرتة  مرور 
، وتفادي عدم دقة ووضوح  التسيري  املعاشة يف ميدان  التجربة  اعتمادا على 

بعض املقتضيات الواردة يف األنظمة األساسية .
هو  كما  باستمرار  للتعديل  قابلة  مقتضيات  ارتقاب  املستحسن  من  وأخريا 

الشأن بالنسبة ملبلغ واجب االشرتاكات السنوية .

أميمة السايف
حقوقيّة وصحفيّة متحصّلة على اإلجازة يف الحقوق

مواطنتك 
بين حقك و واجبك

ما هي املواطنة؟

املواطنة هي حالة اإلنتماء إىل مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي 
وسياسي وثقايف موحد يف دولة معينة. وتبعا لنظرية جون جاك روسّو »العقد 
إليه وهو يف نفس  املواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم  اإلجتماعي«  
الوقت يحمل مجموعة من املسؤوليات اإلجتماعية التي يلزم عليه تأديتها. 
وينبثق عن مصطلح املواطنة مصطلح »املواطن الفعال« وهو الفرد الذي يقوم 
باملشاركة يف رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي 
ينتمي إليه أوالعمل التطوعي. ونظرا ألهمية مصطلح املواطنة تقوم كثري من 
الدول اآلن بالتعريف به وإبراز الحقوق التي يجب أن يملكها املواطنني كذلك 
املسؤوليات التي يجب على املواطن تأديتها تجاه املجتمع فضال عن ترسيخ 

قيمة املواطن الفعال يف نفوس املتعلمني.
يف القانون يدل مصطلح املواطنة على وجود صلة بني الفرد والدولة. بموجب 
القانون الدولي املواطنة هي مرادفة ملصطلح الجنسيّة، على الرغم من أنه 
قد يكون لهما معان مختلفة وفقا للقانون الوطني. والشخص الذي ال يملك 

املواطنة يف أي دولة هو عديم الجنسيّة .

ما هي القيم التي ترتكز عليها املواطنة؟

أوال- قيمة املساواة:
التي تنعكس يف العديد من الحقوق مثل حق التعليم، والعمل، والجنسية، 

واألدوات  األساليب  إىل  واللجوء  والقضاء،  القانون  أمام  املتساوية  واملعاملة 
واملعرفة  القضاء،  إىل  اللجوء  هذا  يف  بما  الحكومة  موظفي  ملواجهة  القانونية 
واإلملام بتاريخ الوطن ومشاكله، والحصول على املعلومات التي تساعد على 

هذا.

ثانيا- قيمة الحرية :
التي تنعكس يف العديد من الحقوق مثل حرية االعتقاد وممارسة الشعائر 
مع  بحرية  واملناقشة  الحديث  وحق  الوطن،  داخل  التنقل  وحرية  الدينية، 
االحتجاج  أو  تأييد  وحرية  ومستقبله،  املجتمع  مشكالت  حول  اآلخرين 
على قضية أو موقف أو سياسة ما، حتى لو كان هذا االحتجاج موجها ضد 
الحكومة، وحرية املشاركة يف املؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع االجتماعي أو 

السياسي.

ثالثا- قيمة املشاركة :
الضغط  حمالت  تنظيم  يف  الحق  مثل  الحقوق  من  العديد  تتضمن  التي 
أو  برامجها  أو  سياستها  لتغري  املسئولني  بعض  أو  الحكومة  على  السلمي 
بعض قراراتها، وممارسة كل أشكال االحتجاج السلمي املنظم مثل التظاهر 
واإلضراب كما ينظمها القانون، والتصويت يف االنتخابات العامة بكافة أشكالها، 
وتأسيس أو االشرتاك يف األحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات 
أخرى تعمل لخدمة املجتمع أو لخدمة بعض أفراده، والرتشيح يف االنتخابات 

العامة بكافة أشكالها.

رابعا - املسئولية االجتماعية:
التي تتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، وتأدية الخدمة 
اآلخرين.  وخصوصية  حرية  واحرتم  القانون،  واحرتام  للوطن،  العسكرية 

واإلنخراط يف تنمية الوطن

هل أنا مواطن؟

أن تكون مواطنا فهذا يكفله القانون وفقا لعدّة إعتبارات أهمّها مكان الوالدة 
فحسب،  جنسيّة  أو  إنتماًء  ليست  املواطنة  لكنّ  والعرق.  واألصل  والعائلة 

فاملواطنة إنخراط يف بناء الوطن وانصهار يف خدمة مصلحته.
يؤّكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على »حق اإلنسان يف بيئة سليمة« 
لكن هل حافظ اإلنسان على هذا الحق؟ أليست ممارستنا لحّقنا يف بيئة 

سليمة مقرتنة بواجبنا يف املحافظة عليها؟
لي على وطني حقوق لكن قبل أن أتساءل عن حقوقي لدى هذا الوطن، حقَّ 

علي التساؤل عن واجباتي تجاهه حتّى تكتمل مواطنتي.

القائد عبد الخالق األزرق
عضو اللجنة الوطنية لإلعالم

بتصرف
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11النشاط الجهوي

مراسلة منتصر كمخ :

فوج أريانة :
العزيز  الشهيد محمد  فرقة  احتفلت 
أريانة  بفوج  التونسية  للكشافة  تاج 
تأسيسها  على  سنة   40 بمرور 
وذلك صباح يوم األحد 1 ماي 2012 
خصص  وقد  أريانة.  الكشاف  بدار 
من  الفرقة  قدماء  للقاء  النشاط 
مختلف األجيال الذين وفدوا على دار 
اخوي  ودي  لقاء  وجمعهم  الكشاف 
بنادي الفرقة بحصور القيادة  الشابة 
الحالية والعمداء. وقد اطلع الضيوف 
على معرض وثائقي مصور عن تاريخ 
والخارج. بالداخل  ونشاطها  الفرقة 

وقد  بينهم.  الذكريات  حوار  دار  كما 
قدماء  هيئة  بتكوين  اللقاء  خلص 
الفرقة تهدف لدعم نشاطها وتدعيم 
بالحواسيب  منه  السيما  تجهيزاتها 
على  أشرف  وقد  التخييم.  واثاث 
القائد  الودي  اللقاء  هذا  فعاليات 
العام  القائد  مالزم  العشي  لسعد 
الكشافة  قسم  قائد  الزارعي  وفوزي 
بحضور ثلة من اعضاء القيادة العامة 
من أبناء الفرقة )أكرم الزريبي وظافر 

التميمي(. 

مراسلة مالك بن جدو :

نشاط الجهة :
ماي   20 األحد  يوم  الجهة  نظمت 
ندوة  ببنزرت  الكشاف  بدار   2012
بمشاركة   مساعيديهم  و  املال  أمناء 
16 قائد و قائدة. وقد احتوى الربنامج 
قصد  الجلسات  من  مجموعة  على 
مساعدة أمناء املال و املقتصدين من 
القيام بدورهم املطلوب : جلسة حول 
املالية - جلسة  املالي لكراس  املسك 
األفواج  داخل  املشاريع  بعث  حول 
جلسة   - املالية  املوارد  تنمية  قصد 
املالي لألنشطة الكربى  حول املسك 
خالل  تم  كما  الصيفية  املخيمات  و 
اللقاء االستماع اىل مشاغل أمناء املال 

و الوضعيات املالية لألفواج.

مفوضية الكشافة :
تجدد املوعد مع امللتقى الجهوي 100 
املرتاوحة  الفرتة  يف  وذلك  مغامرة   %
بني 13 و 17 جوان 2012 بمشاركة 
متنقل  وكان  قادة   4 و  كشاف   18
مشرق-كاب  سيدي  منطقة  بني 
سراط-كاب نيقروا. هو موعد سهرت 
نسخته  يف  تنظيمه  على  املفوضية 
الخامسة والتي أشرف على افتتاحها 
جهة  قائد  الزرعي  حمزة  القائد 
باملسافة  املرة  هذه  تميز  وقد  بنزرت، 
الكشافني على  التي قطعها  الطويلة 
 60 حوالي  إىل  وصلت  حيث  االقدام 
مغامرة  تخللتها  وقد  أكثر  أو  كلمرت 
ليلية و سباحة اىل جانب فن التخيم 
إذ  الكشفية  مهارات  من  ومجموعة 
بكل  الخالء  حياة  املشاركني  عاش 
املنطقة  بجمال  متمتعني  بساطة 
حول  تطبيقية  ورشة  و  والربمجة 
تحت  الشهري  و  السنوي  الربنامج 
ورشة  و  لويز  عتيب  القائد  إشراف 

أخرية حول املذكرة الفنية.
مفوضية الزهرات :

الرتبصات  و  التخيم  بمركز  التئم 
جوان   17 و   16 يومي  بالرمال 
لقيادات  الجهوي  امللتقى   2012
تحت  وذلك  ببنزرت  الزهرات  فرق 
شعار » من أجل أن تتفتح الزهور2« 
اىل  يهدف  و  قائدات.   8 بمشاركة 
بجهة  الكشفية  الفتاة  عنصر  تنمية 
على  العمل  و  وكيفا  كما    بنزرت 
الطريقة  على  تدريبها  و  تكوينها 
لحسن  وإعدادها  الرتبوية  الكشفية 
املسؤولية، وذلك من  القيادة وتحمل 
خالل نصيب وافر من التطبيقات يف 

اطار رمزي فيه تشويق و حماس. 
بزيارة  القسم  قيادة  قامت  وقد 
للحضور  اضاف  ما  وهذا  للملتقى 

مزيد الحماس والتشجيع. 

مراسلة محمد نذير فرحاتي :

مفوضية الجوالة :
األنشطة  لجنة  و  املفوضية  نظمت 
املشرتكة بجهة بن عروس باالشرتاك 

الصحة  لوزارة  الرياضية  الجمعية  مع 
املدنية  للحماية  الجهوية  واالدارة 
تحت  كشفيّة  تظاهرة  عروس  بنب 
شعار »يوم اللقاء الكشفي« بمنطقة 
مرناق.  معتمدية  من  الكبوطي 
تضمن اللقاء مجموعة من الورشات 
ورشة  و  مجانية  عيادات  يف  املتمثلة 
وتنشيط  األولية  اإلسعافات  يف 
تطوعي  وعمل  املنطقة  أطفال 
طالء  يف  متمثل  البكباكة  بمدرسة 
دورة  و  للمدرسة  الخارجي  السياج 
بساحة  تذكاري  نصب  وتركيز  املياه 
مرناق  معتمد  بحضور  املدرسة 
ورئيس النيابة الخصوصية بمرناق. 
و شارك يف هذا اللقاء عشرية مرناق 
وعشرية املروج 1 وعشرية أبو القاسم 

الشابي املروج 4 و 5.
مفوضية الزهرات :

و24   23 أيام  املفوضية  نظمت 
الدولي  باملركز   2012 مارس  و25 
السدرية  بربج  والتخييم  للتدريب 
امللتقى الجهوي للزهرات تحت شعار 
بمشاركة  تزهر«  بيئة  تنمو  »زهرة 

50 مشاركة يمثلن أربع باقات. 
حول  للقاء  العام  الربنامج  تمحور 
بمائوية  واالحتفال  البيئة  موضوع 
مائة  بزرع  العربية  الكشفية  الحركة 
البالستيكية  املواد  رسكلة  و  شجرة 
إلنتاج  ورشات  شكل  يف  األوراق  و 
الرباعات. و قد وقعت زيارة امللتقى من 
قبل قائد جهة بن عروس و مفوض 
املوارد البشــــرية  القيادات و  تنمـــية 

و قيادة قسم الزهرات.

فوج فوشانة :
نظم فوج فوشانة بجهة بن عروس 
ختان  حفل   2012 اوت   12 يوم 
العائالت  من  طفل   23 ل  جماعي 
نسائم  جمعية  بمشاركة  املعوزة 
و جمعية  التنمية  و  للتعاون  الرحمة 
بفوشانة.  األطفال  نادي  و  مرحمة 
قيادات  من  بعض  الحفل  وحضر 
الجهة و فرقة هاني جوهرية للكشافة 

بفوج بن عروس.
من  بمساعدة  الفوج  قام  كما 
الجمعيتني بالتكفل بجميع املصاريف 
العيد  لباس  و  الختان  مالبس  من 

وبعض املساعدات . 

مراسلة زهرة بن عبد السالم :

فوج الرتبية :
شهر  من  الثاني  النصف  بمناسبة 
الكشفي  الفوج  املبارك نظم  رمضان 
جماعية  افطار  موائد  الرتبية  لوزارة 
واملواطنني  الحال  ضعاف  لفائدة 
املارين و الذين تعذر عليهم االلتحاق 
وتولت  عملهم،  بحكم  بمنازلهم 
قيادة الفوج إعداد و تنظيم هذه املوائد 
و قد بلغ عدد الوافدين أكثر من 80 
شخص يوميا و ذلك بمقر الفوج 33 

نهج باب الخضراء تونس. 
فوج النقل :

بادر الفوج ببناء مدارج الطابق العلوي 
الكشفي  والتدريب  التخييم  ملركز 
ماي  وذلك يف شهر  الرصاص  بجبل 
من  التربعات  كانت  وقد   .2012
الكشافني واملرشدات و اإلطار والفوج، 
الذي  املركز  تحسني  لزيادة  وذلك 

مازال يحتاج للكثري.
دينية  محاضرة  الفوج  نظم  كما 
الدينية  املعلومة  »أخذ  عنوان  تحت 
ألقاها  وقد  الصحيحة من مصادرها« 
اإلمام  الرباملي«  »صهيب  الشيخ 
الخطيب بالجامع اليوسفي واملدرس 
باملناسبة  تم  كما  الزيتونة.  بجامع 
من  التقاعد  على  املحالني  تكريم 
شركة نقل تونس والشركة الوطنية 
للنقل بني املدن كما تم توزيع الهدايا 
أحمد  املرحومان  القائدان  لعائلتي 

عبد النبي ومقداد جاباهلل. 
فوج باردو :

لنتميز«  »نتنافس  شعار  تحت 
انتظم املخيم الصيفي باملهدية 2012 
حيث  باردو  فوج  وزهرات  ألشبال 
شارك فيه 73 فردا بني أشبال وزهرات 
األنشطة  وتركزت   . وقائدات  وقادة 
يف  مسابقات  ضمن  التنافس  على 
الثقافة والرياضة وإاإلنشاد والرباعات 
الشاطئ  على  الرملية  القصور  وبناء 
واأللعاب والحلقات ...فضال عن اللعبة 
واالنتخابات  الهواية  الكربى وشارات 
النظافة  وحمالت  والرئاسية  البلدية 
والتكوين يف مجال الطقوس الكشفية 
الوعد  أداء  وحفل  والزي  التحية  من 
نار  بسهرة  املخيم  اختتم  وقد  ..ألخ 
املخيم حيث وزعت جوائز املنافسات 
املشاركة  وشهادات  الهواية  وشارات 
يف  ساهم  من  لكل  الشكر  ورسائل 
إنجاحه. وكان حضور األولياء  متميزا 
حيث زاد يف إضفاء جو البهجة والفرح 

يف عيون أبنائنا وقادتنا.
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مراسلة عاطف الغريغري :

مفوضية الرواد و األحباء :
الثقايف  باملخزون  التعريف  إطار  يف 
الغربي  الشمال  لجهة  السياحي  و 
نظمت املفوضية بقيادة املفوض عبد 
املنعم بوعقة رحلة ترفيهية إىل جنان 
حيث  الغربي،  الشمال  وفراديس 
عني  و  طربقة  من  لكل  بزيارة  قاموا 
بالريجيا  بآثار  إستمتعوا  و  دراهم، 
ميناء  و  خمري  جبال  من  مرآ  على 
ومناظر  غزيرة  ومياه  مناخ  يف  طربقة 
بني  سد  إىل  تحولوا  ثم  ساحرة، 
مطري وباجة وجندوبة. وقد شارك يف 
الرحلة 25 عضو من األحباء و القدماء 
بالجهة، وقد عرب  املنخرطني  الرواد  و 
تميز  و  الرحلة  نجاح  على  الجميع 
تنظيم  بإعادة  مطالبني  برنامجها، 

املزيد من الرحالت يف أقرب اآلجال.
مفوضية العصافري :

نظمت  السنوي،  برنامجها  إطار  يف 
الزابي  إلهام  بقيادة  املفوضية 
بفوج  النوارس  سرب  وبمشاركة 
القائدة  الشقراطسي وتحت إشراف 
إستكشافية  رحلة  الشتوي،  عائشة 
إىل الشبيكة و تمغزة شارك فيها 37 
وبتأطري  أولياء   5 و  قادة  و7  عصفور 
فرصة  وكانت  املفوضية.  قيادة  من 
واملغامرة،  اإلستكشاف  و  للرتفيه 
من  جملة  املشاركون  خاللها  طبق 
الحلقات واألناشيد، و شاركوا يف عدة 
الجوائز  بعديد  توجت  مسابقات، 

تحفيزية. 

مراسلة حمدي الخاليفي :

مفوضية تنمية القيادات و املوارد 
البشرية :

األفواج  لقادة  ندوة  املفوضية  نظمت 
يوم االحد 17 جوان 2012 و قد تم 
دور  تهم  مواضيع  عدة  اىل  التطرق 
الجمعية  هيكل  و  الفوج  قائد  ومهام 
املحلي و الجهوي و الوطني و تمت 
مناقشة عدة مواضيع تتموحور حول 
القرار  اتخاذ  و  الفوج  تسيري  حسن 
بني  التنسيق  و  املشكالت  حل  و 

الوحدات املكونة للفوج.
فوج سليانة املدينة :

ملساندة  مفتوحا  يوما  الفوج  نظم 
عنوان  تحت  الفلسطينية  القضية 

االحد  يوم  ذلك  و  ترسم«  »سليانة 
جانفي   14 بساحة   2012 ماي   20
فقرات  تضمنت  الوالية  ملقر  املقابلة 
الرسم  يف  مسابقات  و  تنشيطية 
الفوج  وحدات  فيها مختلف  شاركت 
القنطرة  فوج  و  مكثر  فوج  كان  كما 
التي  التظاهرة  هذه  يف  ممثلني 
للثقافة  الجهوية  املندوبية  دعمتها 
العام  الربنامج  واحتوى  بسليانة، 
للتظاهرة على رسم يف الهواء الطلق 
أمنها  موسيقية   وفقرات  تنشيط  و 
النحاسية  الفرقة  قائد  القائد يونس 
بالوالية. كان الحضور متميزا وكانت 
فرصة للتعريف بالقضية  الفلسطينية 

لدى  االطفال و الشباب. 

مراسلة محمد صالح عمارة :

مفوضيات العصافري :
شاب  اليوم  »عصفور  شعار  تحت 
اإلحتفال  فعاليّات  إنطلقت  الغد« 
بيوم العصفور الذي نّظمته املفوضيّة  
تحت إشراف القائدة علياء الجلجلي 
كبري  عدد  وبحضور  القسم  قائدة 
بمساكن  الشباب  بدار  األولياء  من 
افتتح   .2012 ماي   25 األحد  يوم 
سرب  بكورال  اإلحتفالي  اليوم 
انطلق  ثمّ  مساكن   بفوج  الرباعم 
العمل يف عدّة ورشات منها : ورشة 
جفاف  بالورق  الرسومات  تزويق 
وورشة  املائية  باأللوان  وورشة رسم 
 PUZZLE وورشة  الحر  التصوير 
اإلحتفال  واختتم  الصلصال.  وورشة 
الجوائز  وتوزيع  ثقافيّة  بمسابقات 
النشاط   هذا  لقي  وقد  والشهادات. 
من  الحاضرين  وإعجاب  إستحسان 
إنبهروا  الذين  شرف  وضيوف  أولياء 
ما  مرحلة  يف  العصافري  لهؤالء  بما 
ومن  مواهب  من  الدّراسة  قبل 
كيفيّة تكييف املنظمة الكشفيّة لهذه 
الّطاقات وفق أساليبها لتنطلق رحلة 
من  املسؤولة  املواطنة  هدف  تحقيق 
سنّ الستّ سنوات لتتواصل حتّى 
الشيخوخة يف تجربة يف الفريدة من 

نوعها يف العالم.
فوج بوحسينة :

لفوج  الخارجي  املخيم  اختتم  
»فاسارو«  التخيّم  بمركز  بوحسينة 
مشاركة  شهد  الذي  و  بالسويد  
إمتداد  على  مرشدة  و  كشافا   40
24 يوما  من غرّة جويلية إىل الرّابع 
بقيادة   الشهر  نفس  من  والعشرين 
أشرف  سعيد.  بن  املنصف  القائد 
بركة  على  املجموعة  انطالق  على 
اهلل القائد محمّد الرّاوي البداي قائد 
قيادة  أعضاء  وبعض  سوسة  جهة 
الجهة واألولياء.  وقد احتوى الربنامج 
على العديد من األنشطة الكشفيّة 
الهادفة  الزيارات  و  املتنوعة  الغابيّة 
السويد  معالم  على  اإلطالع  قصد 
لتعطش  تلبية  املتميّـزة  وفنلندا 
أبنائنا لإلطالع على خصائص عالم 
آخر وحضارة مختلفة يف هذه املرحلة 
العمريّة ملرشداتنا وكشافينا. تمّ هذا 
املخيّم بنجاح ضمن اتفاقية توأمـة مع 
فوج سويدي وكانت املشاركة مشرّفة 
اىل  املخيّم  قيادة  بادرت  وقد  ومثمرة 
دعوة املشاركني الجتماع موسّع قصد 
تقييم هذا النـّشاط املتميّز و االحتفال 
بنجاحه . نسأل اهلل املزيد من التألق 
لوحداتنا النـّاشطة ومنظمتنا العتيدة 

وإىل األمام.

مراسلة نادر بيوني :

نشاط الجهة :
شاركت الجهة يف العديد من األنشطة 
الجهوية لعل أهمها املهرجان اإلقليمي 
 4 أيام  الطفولة  ملؤسسات  للمسرح 
و5 و6 ماي 2012، و الدورة التكوينية 
لفائدة إطارات املنظمات غري الحكومية 
حول التخطيط والربمجة و وموضوع 

األمراض املنقولة جنسيا.
كما عقدت الجهة اجتماع قادة األفواج 
يوم 13 ماي 2012 خصص للنظر يف 
األنشطة املستقبلية للجهة و إشكالية 
مقرات األفواج و االشرتاكات السنوية 

و النشاط الصيفي.

مراسلة الجيالني رجب :

نشاط الجهة :
نظمت الجهة باإلشرتاك مع املندوبية 
الجهوية للرتبية بقابس يوم 10 ماي 

إعالمي  تحسيسي  يوم   ،2012
باملركز  وذلك  املربني  القادة  لتكوين 
بقابس  املستمر  للتكوين  الجهوي 
وشارك يف هذا اللقاء 28 قائدا وقائدة 
ضمن  النشاط  هذا  ويندرج  مربني 
بني  القائمة  الشراكة  تفعيل  إطار 

الكشافة التونسية ووزارة الرتبية. 
إنعقد يوم 20 ماي 2012 إجتماع جهة 
قابس املوسع و الرابع يف هذا املوسم 
واعضاء  االفواج  قادة  يضم  الذي  و 
باملدرسة  اإلجتماع  وإنعقد  الجهة 
اإلعدادية اإلشعاع وبحضور 12 قائد 
يف  لنظر  وذلك  الجهة  واعضاء  فوج 
املجلس الجهوي واإلعداد له وكذلك 
اإلستثنائي  املؤتمر  مسألة  يف  لنظر 
للجمعية  االساسي  القانون  لتنقيح 
وكذلك  للجهة  املخصصة  النيابات 

اإلستعدادا للمخيمات الصيفية.
فوج محمد علي بالحامة :

األخوة«  »مخيم  شعار  اتحت 
إىل   12 من  الصيفي  املخيم  إنتظم 
لفوج  بسوسة   2012 جويلية   20
محمد علي الحامي بالحامة و ذلك 
قسنطينة.  نهج  اإلعدادية  باملدرسة 
التنافس  على  األنشطة  وتركزت 
ضمن مسابقات يف الثقافة والرياضة 
واأللعاب  والرباعات  وإاإلنشاد 
الكربى  اللعبة  عن  فضال  والحلقات 
البلدية  واالنتخابات  الهواية  وشارات 
والرئاسية وحمالت النظافة والتكوين 
من  الكشفية  الطقوس  مجال  يف 
برمجة  تمت  كما  والزي  التحية 
رحلة للمنستري وزيارة الربج الفاطمي 
بورقيبة  بورقيبةرة  الحبيب  ومقربة 

واملنتزه ومارينا.

مراسلة هناء كروس :

نشاط الجهة :
يوم  بقبلي  الكشاف  بدار  انعقد 
األحد 20 ماي 2012 اجتماع الجهة 
االفواج و أعضاء  قادة  املوسع بحضور 
نشاط  االجتناع  تناول  و  الجهة 
للمشاركة  االستعداد  و  املفوضيات 
كما  للمرشدات.  الوطني  امللتقى  يف 
تناول الحضور موضوع القادة املربني 

وضرورة إنشاء أفواج املدرسية. 
بدار  24جوان  األحد  يوم  انعقد  كما 
الكشاف بقبلي اجتماع قادة املخيمات 
تنظيم  تدارس  تم  قد  و  الصيفية 
املخيمات الصيفية لألفواج واملشاركة 

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 

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 



النقل العمومية و الخاصة.
الحملة  يف  الجهة  شاركت  كما 
دار  نظمتها  التي  التحسييسة 
املندوبية  مع  بالتعاون  الشباب 
الجهوية للشباب و الرياضة و الرتبية 
لالسرة  الجهوية  املندويبة  و  البدنية 
مضار  حول  البشري  العمران  و 
تحت  الزطلة  خصوصا  و  املخدرات 
امتد  قد  و    stop zakataka شعار 
تخللها  يومني  مدى  على  الربنامج 
تنشيط اذاعي و معرض تحسيسي 
قافلة  توجهت  كما   . الشباب  بدار 
تحسيسية للمركب الجامعي سيدي 
الطلبة  توعية  زروق حيث تم  احمد 
باخطار املخدرات و ما يتسبب عنها 
جزائية  تتبعات  و  صحية  مضار  من 
علمية  بندوة  التظاهرة  اختتمت  و 
اشرف  الرياضي  و  الثقايف  املركب  يف 
الرياضة  و  الشباب  مندوب  عليها 

ومندوب االسرة و العمران البشري.

فوج القطار :
احتفل فوج القطار يوم السبت 5 ماي 
الخمسني  و  السابع  بعيده   2012
بهيجا  حفال  الحدث  لهذا  نظم  و 
الفوج  وحدات  جميع  فيه  شاركت 
الطقوس  بعض  فيه  مورست  كما 
الكشفية و حفل اداء الوعد كما قدمت 
خاص  تقليدي  لباس  الفوج  فتيات 
باملنطقة وتخلل ايضا بعض األغاني 
الرتاثية، كما تم تكريم بعض القادة 
الكشفية يف  نشر  الذين ساهموا يف 

مدينة القطار.

مراسلة ايمان بنحامد :

نشاط الجهة :
اهلل  فتح  علي  القائد  إشراف  تحت 
التونسية  للكشافة  العام  القائد 
األحد  يوم  صفاقس  جهة  عقدت 
املجلس  اجتماع   2012 ماي   20
اللجان  بانتخاب  الخاص  الجهوي 
من  كل  النتخاب  خصص  الذي  و 
لجنة مجلس  و  املالية  املراقبة  لجنة 
الشرف الجهوي و قد واكب النشاط 
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اخر  و  لألقسام  الوطنية  امللتقيات  يف 
التحضريات و االستعدادات بالنسبة 

لبقية االفواج ويف االنشطة الصيفية.
فوج السالم بنويل :

بفوج  االحباء  و  الرواد  رابطة  نظمت 
السالم بنويل دروس دعم و مراجعة 
السادسة  السنة  تالميذ  لفائدة 
االلتحاق  ملناظرة  املرتشحني  ابتدائي 
 1 من  ذلك  و  النموذجية  باملدارس 
جوان إىل 20 جوان 2012 بمشاركة 
املنخرطني  املعلمني  من  عدد 
الحصص  هذه  تتوزع  واملتطوعني.و 
املدرسة  و  النجاح  مدرستي  على 
الكربى يف قرية النويل بمعدل حصة 

كل يوم. 
فوج القلعة :

الوطني  باليوم  االحتفال  بمناسبة 
القلعاوي  صالح  فرقة  نظمت  للبيئة 
لبيب  مسابقة  القلعة  فوج  للكشافة 
جوان   17 إىل   10 يوم  من  ذلك  و 
سبع  على  العمل  انقسم   .2012
إنجاز  أجل  من  ذلك  و  مجموعات 
حول  أو  بيئية  منظمة  حول  بحث 
الطاقات املتجددة أو حول إنتاج إبتكار 
لالستفادة من بعض مخلفات البيئة 
موضوع  حول  عرض  إنجاز  حول  أو 
بيئي أو تقديم عرض مسرحي حول 
1كغ  جمع  أو  بالبيئة  العناية  اهمية 
جمع  أو  البالستيكية   النفايات  من 

1كغ من علب املشروبات الغازية.

مراسلة رامي السعيدي :

نشاط الجهة :
بدار   2012 افريل   22 يوم  انعقد 
االفواج  قادة  اجتماع  قفصة  الشباب 
الجهة  قائد  باشراف  قفصة  بجهة 
محمد الهادي بالقاضي بعض أعضاء 
الجهة و بحضور حوالي 15 قائد فوج 
تم التطرق خالله اىل أهم االنشطة 
التي قامت بها قيادة الجهة. كما تم 
عرض االنشطة املستقبلية واملجلس 
ينعقد يف شهر جوان  الذي  الجهوي 
تعتزم  الذي  و  الجهوي  املخيم  و 
االوىل  الدورة  خالل  به  القيام  الجهة 
اىل  الجهة  اعضاء  استمع  كما  هذا 
مشاكل االفواج و العراقيل التي تعيق 
تم  حيث  النقل  اهمها  و  نشاطهم 
االتفاق على تكوين لجنة من اعضاء 
مع  التباحث  مسؤولية  تتوىل  الجهة 
املعنية من والية و شركات  االطراف 

لتوعية  ومطويات  العمومية  الصحة 
املواطنني و نشرية الفوج ال للتدخني 
يف  توزيعها  تم  التي   2012 لسنة 
الحافالت والطرقات على إمتداد أيام 
بأنشطة  الحملة  واختتمت  الحملة. 
براعات  مفتوحة  ورشات  متنوعة، 
ثلة  قام  األثناء  ويف  وتنشيط  و سم، 
واألشبال  واملرشدات  الكشافني  من 
بتوزيع  القادة  بعض  مع  والزهرات 
للتدخني  ال   2012 سنة  مطوية 
على املواطنني يف الحافالت والسواق 
الجبلي  باب  املحطات  يف  والقباض 
والقصبة والرائد البجاوي ويف الطرقات 
مع التنشيط واإلذاعة الداخلية بباب 

القصبة.
فوج الشيحية :

مع اقرتاب موسم األنشطة الصيفية 
و نظرا ألهمية الحالة األمنية بالبالد 
نظم  األنشطة  هذه  على  تأثريها  و 
الديوانة  فوج  مع  باالشرتاك  الفوج 
التابعني لجهة صفاقس و دار الشباب 
»املنظومة  بعنوان  ندوة  بالشيحية 
األمنية يف تونس بعد الثورة« باشراف 
القائد العام للكشافة التونسية و قائد 
جهة صفاقس وحضور ثلة من القادة 
لبلدية  الخصوصية  النيابة  أعضاء  و 
قوات  نقابة  عن  ممثلني  و  الشحية 
باالضافة  بصفاقس  الداخلي  األمن 
الندوة  أثثت  األولياء.  بعض  إىل 
بعنوان  األوىل  فكانت  بمداخلتني 
الواقع  التونسية...  األمنية  املنظومة 
بعنوان  الثانية  كانت  و  اآلفاق  و 
املسؤولية املدنية للقائد و قدمها القائد 
األستاذ  التعقيب  لدى  املحامي  و 
األخري  يف  و  الطرابلسي،  جربان 
شفعت املداخلتان بنقاش و تدخالت 
من الحضور أثرت النقاش و فتحت 
اآلفاق للحوار خاصة مع ممثلي نقابة 
قوات األمن و هو ما يبني وعي القادة 
و حرصهم على االرتقاء بهذه البالد.

مراسلة عبد الخالق األزرق :

نشاط الجهة :
املستمر  للتّكوين  سعيها  إطار  يف 
ما  ووفق  معارفهم،  ولدعم  للقادة 

ثلة من  و  األفواج  قادة  مجموعة من 
وقد  الوحدات.  قادة  و  الجهة  أعضاء 
االوىل  بمداخلتني  الجلسة  افتتحت 
بسطة  فيها  قدم  عبيد  نوري  للقائد 
منذ  الجهة  أنشطة  عن  موجزة 
مؤتمرها األخري أما الثانية فقد كانت 
استغل  الذي  العام  القائد  طرف  من 
اعداد  بضرورة  القادة  لتذكري  الفرصة 
واتخاذ  الصيفية  لألنشطة  العدة 
سريها  لضمان  الالزمة  االحتياطات 
بصفة جيدة تعكس املستوى املتقدم 
للمنظمة. ثم تم فتح باب الرتشحات 
تمت  و  املذكورة  للجان  القادة  امام 
العملية بسالسة و توافق بني جميع 
االطراف. كما تم عرض مجموعة من 
أنشطة  تلخص  التي  الفيديوهات 
االجتماع  كان  قد  و  الفنية  االقسام 
فرصة للحوار و النقاش حول مشاغل 
القائد  حضور  يف  خاصة  الجهة  قادة 
العام الذي استمع ملختلف املداخالت 

و تم مناقشتها مع القادة املعنيني.
مفوضية األشبال :

نظمت  السنوي  لربنامجها  تطبيقا 
 2012 ماي   27 األحد  يوم  املفوضية 
باملركب  واملائية  الربية  لأللعاب  يوم 
بمشاركة  سنرت«  »الشفاء  الرياضي 
انطلق  قد  و  قائد.   17 و  شبال   63
تلته  جماعي  بتنشيط  النشاط 
على  الربية  االنشطة  من  مجموعة 
سباق  لعبة  الحبل،  شد  لعبة  غرار 
يف  الحصن.  اخرتاق  لعبة  الحواجز، 
حني خصصت الفرتة املسائية لأللعاب 
املائية التي تمت يف حوض استحمام 
لعبة  الكنز،  البحث عن  املركز كلعبة 
بناء األهرامات. واختتمت املسابقات 
بحصة سباحة جماعية استمتع فيها 

األشبال و القادة. 
فوج النقل :

الشركة  مع  باإلشرتاك  الفوج  نظم 
الحملة  بصفاقس  للنقل  الجهوية 
التدخني  مضار  حول  التحسيسية 
وذلك يف خضم  عنه  اإلقالع  وكيفية 
اإلحتفال باليوم العاملي بدون تدخني 
والتي أشرف عليها السيد عبد الرزاق 
للشركة  العام  املدير  الرئيس  املزيو 
والقائد  بصفاقس  للنقل  الجهوية 
عبيد  النوري  والقائد  للفوج  الشريف 
قائد جهة صفاقس للكشافة التونسية 
وذلك من 31 ماي إىل غاية 3 جوان 
معرض  الفوج  جهز  وقد   .2012
خاص باملناسبة وتركيز إذاعة داخلية 
كما تم تحضري محاضرة يف التعريف 
بمضار التدخني وكيفية اإلقالع عنه 
عن  العفاس  محمد  الدكتور  ألقاها 

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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لتنمية  العامليّة  السياسة  يف  جاء 
القيادات ملختلف الوظائف ومن أجل 
يف  بدورهم  القيام  على  مساعدتهم 
وتطويرها؛  الكشفيّة  الحركة  تنمية 
الجهة يوما تكوينيّا مفتوحا  نّظمت 
لفائدة قادة األفواج ومالزميهم، وأمناء 
املكّلفني  والقادة  واملقتصدين،  املال 
األفواج  داخل  واإلتّصال  باإلعالم 
 2012 ماي   20 األحد  يوم  وذلك 
بدار الثقافة بجمّال. أشرفت اللجنة 
الوطنيّة لإلعالم واإلتّصال بالتعاون 
الدّورة  على  الجهويّة  اللجنة  مع 
التكوينيّة الخاصّة بممّثلي اللجنتني 
داخل األفواج يف حني أشرفت مفوّضيّة 
تنمية القيادات واملوارد البشريّة على 
الدّوالات  شهدت  الدّورات..  بقيّة 
املداخالت  من  هائل  كمّا  الثالث 
النظريّة والورشات التطبيقيّة ليكون 
القيام  على  قادر  مشارك  قائد  كل 
الطارئة  للمستجدّات  وفقا  بمهمّته 
القائد  الّلقاء  زار  مجال.  كل  على 
املنستري  جهة  قائد  مرزوق  محفوظ 
والقائد ظافر التميمي رئيس اللجنة 

الوطنيّة لإلعالم واإلتّصال.

مفوضية الكشافة : 
فوج  مع  بالتعاون  املفوضيّة  نّظمت 
املستقبل بجمّال يومي 23 و24 جوان 
2012 بمدينة جمّال امللتقى الجهوي 
من  كشاف   32 بمشاركة  للطالئع 
الوحدات وقد تمركزت جّل  مختلف 
واملغامر  اإلستكشاف  حول  األنشطة 
كربى  بخرجة  الكشافون  قام  حيث 
كربى  تنشيطيّة  لعبة  إىل  باالظافة 

جابت كّل أرجاء مدينة جمّال.
مفوضية األشبال :

فوج  مع  بالتعاون  املفوّضيّة  نّظمت 
زرمدين امللتقى الجهوي للسداسيّات 
 2012 جوان  و25  و24   23 أيام 
بمدينة زرمدين حيث حرصت قيادة 
املنهاج  تطبيق  حسن  على  امللتقى 
الرتبوي للقسم من خالل الورشات 
والرباعات والشارات وتطبيق لبعض 
برحالت  عليها  املنصوص  البنود 
املحّطة  تنفيذ  إىل  إظافة  األشبال 
زيارة  تمت  للقسم.   14 الرتبويّة 
القائد حسني ثابت على هامش هذا 
امللتقى الذي شارك فيه أكثر من 70 

شبال.

مراسلة فاتن العرفاوي :

فوج واد الليل :
رمضانية  كشفية  سهرة  الفوج  نظم 
يقارب  ما  إمتداد  على  تواصلت 
الساعتان من الزمن باملعهد الثانوي 
أسد بن الفرات - وادي الليل. تضمنت 
من  لكل  متميزين  عرضني  السهرة 
للكشافة  الشابي  القاسم  أبو  فرقة 
كان محتواها الحضرة وأنشودة لفرقة 
عليسة للمرشدات. كما ساهم املمثل 
واملتقمص  بوهالل  رؤوف  املسرحي 
من  10 سنوات  لـ  املهرج  لشخضية 
)بيشا  التونسية  التلفزة  يف  التجربة 
واملنشط  فرهود مع عمي رضوان(  و 
يف   2 الوطنية  بالقناة  أطفال  لربنامج 
إنجاح هذه األمسية بتقديمه للعديد 
نالت  التي  السحرية  األلعاب  من 
قبل  من  اإلعجاب  و  اإلستحسان 
من  أفراد  و  أولياء  الحاضر  الجمهور 
تضمنت  كما  العمرية.  الفئات  كافة 
صالح  الفوج  لقائد  تكريما  السهرة 

املنديلي.

فوج الدندان :
الذي  الدندان  مهرجان  نطاق  يف 
املهرجان  من  األول  الجزء  خصص 
تستهدف  بعروض  املدينة  لتنشيط 
أكرب  تحتضنها  و  الكبار  و  الصغار 
فوج  توىل  املنطقة،  يف  ساحتني 
تنشيطية  سهرات  تأمني  الدندان 

لفائدة األطفال.

مراسلة أيمن الشريف :

فوج الشابة :
لإلمتناع  العاملي  اليوم  بمناسبة 
حملة  الفوج  نظم  التدخني  عن 
»حياتي  شعار  تحت  تحسيسية 
أفضل بدون تدخني« و قد ساهم يف 
هذه الحملة فرقة أبو القاسم الشابي 
لألشبال  الحيتان  وحدة  و  للكشافة 
معظم  الحملة  هذه  جابت  وقد 

مقاهي مدينة الشابة.

فوج رجيش :
بحملة  الجبال  اشبال  فرقة  قامت 
يوم  املرورية  السالمة  يف  توعوية 
ساحة  يف   2012 جوان   29 الجمعة 
املدينة املهدية امام السقيفة الكحالء 
حاملني  باستعراض  قاموا  حيث 
العرفاء  قام  حني  يف  توعوية  الفتات 
حول  مطويات  بتوزيع  ومساعديهم 
اصحاب  على  املرورية  السالمة 
السيارات التي تعرب الطريق الرئيسي 

بمعيّة شرطة املرور وبلدية املهدية.
فوج الجم :

املربمة  الشراكة  اتفاقية  نطاق  يف 
مؤخرا بني الكشافة التونسية ووزارة 
الثقافة شاركت عشرية املرحوم نوفل 
سيدي  بفوج  للجوالة  سالم  بن 
علوان بجهة املهدية يف سهرة افتتاح 
بالجم  الدولي  السنفونية  مهرجان 
رفع  27 من خالل مراسم  يف دورته 
كرمز  منطاد   27 إطالق  و   العلم 
الدورة و ضربة بداية للمهرجان. ثم 
قامت أفراد العشرية باشعال الشموع 
للمعلم  مميزا  رونقًا  أضفت  التي 
كما حضرت جزءا من حفل  األثري. 

االفتتاح.

مراسلة شاكر التونكتي :

فوج سدويكش : 
النخيل  أشبال  فرقة  برنامج  إطار  يف 
و تطبيقا لبعض بنود شارات الهواية 
الحرف  قرية  برنامج  الفرقة  نظمت 
 2012 أفريل   8 األحد  يوم  ذلك  و 
بقرية سدويكش تمثل يف لعبة قرية 
الحرف و هي عبارة عن مراوحة بني 
منها  و  املنطقة  حرفيي  بعض  زيارة 
القصاب  و  الحداد  -النجار-  الخباز 
والنشاط يف النادي من خالل تحضري 
قلعة األشبال التي ساهم فيها أشبال 

الفرقة.

مراسلة أيمن املسطوري :

مفوضية األشبال : 

لقيادات  لقاء  املفوضية  نظمت 
 2012 06 ماي  يوم  ذلك  و  األشبال 
 40 بمشاركة  نابل  بلدية  بمقر 
اللقاء حول  قائد أشبال. تمحور هذا 
انطلقت  حيث  الصيفي  النشاط 
الفرتة الصباحية بدراسة حول مراحل 
اعداد للمخيم الصيفي قدمها املفوض 
حول  دراسة  ثم  اهلل  فتح  مهدي 
و  الصيفي  للمخيم  الفني  الربنامج 
كيفية إعداده قدمها القائد معز مامي. 
ورشات  تنظيم  تم  املسائية  يف 
االسعافات  و  الفنية  املذكرة  تناولت 

األولية و فن االنشاد.
فوج قرنبالية :

جويلة   01 األحد  يوم  الفوج  نظم 
2012 يوم احتفالي بمناسبة الذكرى 
الربنامج  تمحور  قد  و  النبعاثه.   60
أساسيتني.  فقرين  حول  االحتفالي 
مع  باالشرتاك  كانت  األوىل  الفقرة 
تم  حيث  علماء«   »أطفال  جمعية 
تركيز خيمة عمالقة وسط الحديقة 
 8 على  املشاركون  وتوزع  العمومية 
ورشات علمية نذكر منها بالخصوص 
رشة  و  الشمسي،  التصوير  ورشة 
ورشة  الطريان،  ورشة  الورق،  طي 
الورشات  وقد القت جميع  الرسم... 
بقية  و  الكشافني  من  كبريا  اقباال 
االطفال املشاركني. اما الفقرة املسائية 
حيث  بامتياز.  احتفالية  كانت  فقد 
انتظم حفل استقبال على شرف رواد 
أولياء  و  بقرنبالية  الكشفية  الحركة 
الكشافني بحضور قائد جهة نابل تم 
خالله افتتاح معرض للصور و ابتكارات 
بتالوة  الفوج  قائد  وقام  الوحدات. 
بمختلف  الفوج  نشاط  حول  تقرير 
وحداته منذ مؤتمر 30 أفريل 2011 
اىل غاية 30 جوان 2012 مشريا اىل 
تطور امللحوظ الذي شهده عدد القادة 
وتم  االنشطة.  تنوع  و  املنخرطني  و 
تكريم 19 قائدا من بينهم اصحاب 
مؤسسات ما انفكت تدعم و بسخاء 
انشطة فوج قرنبالية. واختتم الحفل 
املستقبلية  االنشطة  عن  باإلعالن 
رمضان  و شهر  العطلة  للفوج خالل 
و بالخصوص املخيم الصيفي و الذي 
سينتظم بمدينة املهدية من 12 اىل 

21 جويلية 2012.   
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الجمبوري الدنماركي
حضور الفت و متألق للكشافة التونسية

تحت تسمية أرض الحوار و تالقي الحضارات غربا شرقا و بمشاركة العديد من دول 

العالم و من الجمعيات الكشفية العربية على غرار الجزائر و مصر و األردن، شاركت 

الكشافة التونسية بوفد متكون 32 قائد من خرية قياداتها يف الجمبوري الدنماركي 

الذي تم يف مدينة هولستربو  من 19 إىل 31 جويلية 2012 .  

الحقيقية للكشافة  إبراز الصورة  الوفد منحصرة فقط يف تسويق و  لم تكن  مهام  

التونسية التي تتميز باالنفتاح و قبول اآلخر بل تجاوزت ذلك بمراحل حيث حرص 

أعضاء الوفد علي تجسيم و حمل روح الحياة التونسية الثرية و املتنوعة عرب تقديم 

و توضيح عاداتنا و تقاليدنا من خالل معارض خصصت لهذا الشأن، 

تمثل النشاط األول يف شكل قاعة ضيافة محالت بالعلم الوطني املفدى و لوحات 

معالم  و  جبالها  و  شواطئها  وروعة  السياحية  التونسية  املدن  جمال  تربز  حائطية 

هذا  لـقي  قد  و  الصنع  تقليدية  خزفية  أوانــــي  و  تحف  جانب  إىل  األثرية  تونس 

الصالون إقبال الفت و كان من أبرز زواره السيدة الوزيرة األوىل يف الحكومة الدنماركية 

و السيد رئيس بلدية مدينة هولسترب مكان التخييم.

 أما النشاط الثاني فهو عبارة عن خيمة تم  تقسيمها  إىل أهم مراحل التاريخ الوطني 

التونسي منذ نشأت الدولة القرطاجية إىل ما بعد الثورة مدعم بمعلقات و مطويات 

و خرائط و صور شخصـــيات تاريخية حيث اهتمـــت مجموعة من القادة بالــشرح  

التونسي  للفن  التي تخص كل عقبة زمنية. كما كان  الزوار  اإلجابة عن أسئلة  و 

األصيل حضور حيث تم عرض فقرات غنائية راقصة. 

كان الهدف األساسي يف هذا املحفل الدولي و عن طريق هذه األنشطة تقديم ما 

تتميز به البالد التونسية من جمال و حسن الضيافة و كانت دعوة مفتوحة لزيارة 

تونس و تدعيم جسور الصداقة واملحبة و تبادل الخربات الكشفية و االنفتاح عن 

اآلخر.

و الجدير بالذكر أن نتوجه بالشكر الجزيل لجميع القادة الدنماركني  على حسن 

األنشطة  اإلعداد لجميع  و  الربمجة  تعاونهم حيث تمت  و  اهتمامهم   و  ضيافتهم 

بحضورهم مما نتج عنه نجاح النشاط. و قد شهدت خيمة الوفد التونسي و املعرض 

تغطية نشاط  تولت  التي  الدنماركية  التلفزية  املحطات  إعالميا من طرف  اهتماما 

الوفد و إجراء حوارات مع بعض القيادات املشاركة.



الكشفية
نشرية إعالمية فنية
تصدرها الكشافة 
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البريد األلكتروني
scout.tunisien@planet.tn

موقع الواب
www.scout-tunisien.org

العنوان

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

املدير املسؤول
القائد العام : علي فتح اهلل

رئيس التحرير
ظافر التميمي

هيئة التحرير
وليد الفقي

رشاد الخرباش
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أشواق الرويسي


