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بسم اهلل الرحمان الرحيم

تحية كشفية بعبق الياسمني ألبناء زهرة الزنبق.

نلتقي اليوم يف املنتدى الوطن األول للشباب الكشفي الذي ينعقد من 6 اىل 9 فيفري 
2014 بمدينة الحمامات.

يف البداية يسعدنا أن نتقدم لكم بتهانينا الحارة الختياركم كمشاركني يف النسخة 
األوىل للمنتدى الوطني للشباب الكشفي. هذا اللقاء الذي يجمعكم كنخبة متميزة 
من أبناء الكشافة التونسية من مختلف جهات البالد سيفتح لكم األبواب للمشاركة 
الفاعلة يف التعبري عن آرائكم. املساهمة يف رسم الخطوط العريضة لربامج الكشافة 
التونسية وإبالغ أصوات الشباب الكشفي بصفة خاصة والشباب التونسي بصفة 
التي ستساعدكم على  املهارات  عامة. كما يعرب فرصة للتدرب على مجموعة من 
تطوير قدراتكم يف مختلف املجاالت. وهو كذلك مجال واسع لتبادل تجارب عديدة و 
مختلفة فاحرصوا على االستفادة من كل الفرض واستمتاع بكافة الفقرات املربمجة. 
إن هذا املنتدى يف نسخته األوىل حدث هام وبادرة أوىل يعترب دوركم مهما يف إنجاحها 
وتجربة  مرجعا  لتكون  نجاحها  أساس  هو  الجاد  فعملكم  التألق  على  فاحرصوا 

نموذجية يحتذى بها مستقبال.

فلننطلق يف كتابة قصة نجاح سويا أنتم أبطالها...



رسالة القائد العام للكشافة التونسية القائد وحيد العبيدي لكل الشباب الكشفي:

اىل الشباب الكشفي التونسي،

يف البداية أتقدم بالشكر للجنة التنظيم. انه ملن دواعي سروري أن أهنئكم جميعا 
ببئر   2013 انعقد يف سبتمرب  الذي  الوطني  املؤتمر  بعد  مباشرة  املبادرة  روح  على 
على  الرتكيز  على  يساعدكم  متميزا  فضاء  األول سيكون  املنتدى  أن  أؤمن  الباي. 
تجميع مختلف األنشطة التي تساهم يف تشريك و تمكني الشباب على املستوى 
الجهوي و الوطني بغية الرتفيع من مستوى التأثري الذي قد يرتكه الشباب التونسي 
األهمية  من  إن  األفضل.  نحو  بحركتنا  نتقدم  حتى  عامة  بصفة  العربي  و  خاصة 
بمكان أن نؤمن جميعا بأن برامج الشباب تطبق يف نطاق شراكة فاعلة بني القادة 
أن  نأمل  الشباب.  قدرات  و  احتياجات  و  الكبار، مع مراعاة مصالح  القادة  و  الشبان 
تتناقشوا و أن تقدموا للمؤتمر الوطني القادم يف 2016 ان شاء اهلل مجموعة من 
األهداف الواقعية لتشريك الشباب يف الكشافة التونسية و التي تساهم بدورها يف 

تطوير سياسة عاملية جديدة لتشريك الشباب.

تمنياتي لكم بالتوفيق.
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مقدمة 

العمل  الكشفية على غرار  الرتبية  القرار ركيزة أساسية يف  أخذ  الشباب يف  تشريك 
بنظام املجموعات الصغرى أين يجد الفتية فضاءا للمساهمة الفاعلة يف أخذ القرارات 
وفق مستوياتهم املعرفية وقدراتهم العالئقية حيث يحقق تدريب الفتية على أخذ القرار 
بصفة مباشرة عناصر التنمية الذاتية ويساهم يف تكوين املواطن املتوازن الفاعل واملسؤول.

تعريف املنتدى 
الوطني للشباب الكشفي

- يعترب املنتدى الوطني للشباب الكشفي فضاءا تربويا يدعم مشاركة الشباب يف 
صنع القرار وهو نشاط تربوي موجه للشباب يوفر لهم مجاالت لتطوير مهارات صنع 

القرار واستخدامها يف حياتهم الخاصة والكشفية واالجتماعية.
- املنتدى فضاء جديد للتدريب وتبادل الخربات للتعلم من األنداد من خالل التواصل 
عمل  وأساليب  تجارب  واكتشاف  جديدة  أفكار  على  واإلطالع  جدد  أشخاص  مع 

مختلفة.
ويوفر املنتدى فرصا للشباب املشارك، منها : 

- التعبري عن آرائهم حول املواضيع ذات العالقة بمشاغلهم من خالل إعداد مداخالت 
حولها ومناقشتها والتقدم بتوصيات إىل مختلف هياكل الكشافة التونسية و الندوة 

العربية واملنتدى العاملي للشباب الكشفي.
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- تنمية مهاراتهم لتعزيز قدراتهم على املشاركة يف صنع القرار وترشيده.
ويُمّكن املنتدى الوطني للشباب الكشفي املشاركني من :

- تبادل األفكار والخربات حول قضايا الساعة التي تؤثر يف الشباب.
- اقرتاح سبل تعزيز تدريب الشباب لصبحوا مواطنني مسؤولني وفاعلني.

- اقرتاح أفكار وتقديم توصيات للهياكل الكشفية تساعدها على إثراء الربامج الرتبوية 
املوجهة للفتية والشباب.

برنامج املنتدى 
الوطني للشباب الكشفي

أ- اللغة الرسمية : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمنتدى ويمكن اعتماد الرتجمة 
عند وجود مشاركني أو ضيوف أجانب.

أشغال  حولها  ترتكز  محاور  أو  محورا  املنتدى  إعداد  لجنة  تختار   : املوضوع  ب- 
املنتدى.

ج- جدول األعمال : تسهر لجنة إعداد املنتدى على إعداد مشروع جدول األعمال 
بالتنسيق مع الهياكل املعنية يف الكشافة التونسية. ويتم عرضه على املشاركني يف 
الجلسة العامة األوىل ملناقشته واملصادقة عليه باألغلبية. ويكون جدول األعمال مرنا 

قابال إلضافة مواضيع أخرى يقرتحها املشاركون وتحظى بموافقة األغلبية.
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د- أساليب العمل :
- تسعى لجنة إعداد املنتدى إىل اعتماد أساليب مبتكرة ومتنوعة ذات نهج تشاركي 

وتفاعلي لتضمن املشاركة االيجابية وتحقيق أهداف املنتدى.
- تدور أشغال املنتدى يف شكل: جلسات عامة – عمل لجان – ورشات عمل وفضاءات 
مفتوحة يتم خاللها تناول املواضيع التي تم اختيارها ملناقشتها وتبادل اآلراء حولها 

للخروج بالتوصيات واالقرتاحات الالزمة.

هـ- البعد الرتبوي :
تسهر لجنة إعداد املنتدى على : 

مع  للتفاعل  املشاركني  لدفع  الواضحة  والتفسريات  واملعطيات  املعلومات  توفري   -
محتوى ومضمون املنتدى.

التنمية  إتاحة فرض تدريبية للجميع بإعداد برنامج ثري ومتوازن يساعد على   -
الشاملة واكتساب مهارات جديدة للحياة.

الفاعلة يف  - إبراز دور الشباب الكشفي يف بلورة التوصيات واالقرتاحات واملساهمة 
وضع املخططات والتصورات لتنمية الحركة الكشفية.

- اعتماد الحوافز كإحدى العناصر األساسية يف الربامج الكشفية.

املشــاركــون
أ- شروط املشاركــة :

- السن : ما بني 18 و 26 سنة
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- منخرط يف الكشافة التونسية ملدة 3 سنوات على األقل
- اعتماد مبدأ التناصف : 2 فتيان و 2 فتيات.

ب- اختيار املشاركيــن :
الجنسني  التوازن بني  املشاركني ومراعاة مبدأ  املنتدى باختيار  تقوم لجنة تنظيم 
كل  من  وشابتني  شابني  باحتساب  مشارك   96  : النموذجية  )الرتكيبة  والجهات 
جهة( وفق املعايري التي تضعها لجنة إعداد املنتدى وتستجيب لشروط املشاركة ويتم 
اإلعالن عن قائمة املشاركني مسبقا. يف  حالة تعذر وجود مشاركني من جهة معينة 
ال تتوفر فيهم هذه الشروط يمكن للجنة اإلعداد أن تسمح بمشاركة مالحظني من 

الجهة املعنية كاستثناء.
قائد  قبل  بعد ختمها من  التنظيم  لجنة  إىل  فردية  املشاركة بصفة  ترسل مطالب 

الجهة ويتم االستئناس بآراء قادة األقسام الفنية عند عملية االختيار.

ج- اإلستعداد للمنتدى :
- ترسل املعلومات املتعلقة بمواضيع املنتدى يف متسع من الوقت حرصا على اإلعداد 

الجيد للمنتدى.
- يتم التواصل مع املشاركني عرب االنرتنات والشبكات االجتماعية )الربيد االلكرتوني 

– الصفحات االجتماعية ...(
د- ما بعد املنتدى :

من  اثنني  اختيار  يف  املقرتح  ويتوجه  القرار  صنع  يف  الشباب  مشاركة  تشجيع   -
املشاركني لتمثيل الكشافة التونسية يف املنتدى العاملي للشباب الكشفي الذي يلي 

املنتدى مباشرة.



- يستوجب على املشاركني يف املنتدى تقديم تقارير حول املنتدى إىل جهاتهم يتضمن 
أبرز التوصيات واملقرتحات والتعريف باملنتدى خالل التظاهرات الكشفية الجهوية.

الضيوف واملتدخلون

يف  االختصاص  ذوي  من  املتدخلني  بعض  إىل  دعوات  املنتدى  إعداد  لجنة  توجه 
املواضيع املدرجة بجدول األعمال لالستفادة من خرباتهم وتجاربهم واختصاصاتهم. 
كما يمكن استدعاء عددا من الضيوف من الجمعيات واملنظمات التي تربطها شراكة 

مع الكشافة التونسية أو من يمكن أن يقدم إضافة للمنتدى.

اإلعداد والتنظيم

أ- لجنة اإلعداد :
* تكوينهــا :

تتكون من املستشارين الشباب املنتخبني ومن دورهم إعداد املنتدى املوالي للمنتدى 
الذين تم انتخابهم فيه.

أما فيما يخص املنتدى األول فتتكون لجنة إعداده من مجموعة من القادة املتطوعني 
الذين يتم اختيارهم لالضطالع بهذه املهمة.

* رئاسة املنتدى :
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ونائبه  اإلعداد  لجنة  رئيس  إلختيار  الشباب  املستشارون  يجتمع  انتخابهم،  بعد 
للمنتدى  األوىل  العامة  الجلسة  يفتتح  أعضاء.  اآلخرين  املستشارون  الثالث  ويعترب 
الجلسات  على  اللجنة  أعضاء  باقي  مع  يتداول  أن  يمكن  بينمـــا  الرئيس  املوالي 

األخرى حسب ما يتفقون عليه.
للمنتدى من  للمنتدى يف دورته األوىل يختار أعضاء لجنة اإلعداد رئيسا  بالنسبة 
ليضطلع  بفرتة  املنتدى  انعقاد  قبل  اللجنة  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح  بينما  بينهم 
املنتخبون يف الجلسة العامة األوىل من بني املرتشحني باملهام التالية : 2 نائبا رئيس 

ومقرران.
* دورهـــا :

يتمثل دور لجنة إعداد املنتدى يف :
- تحديد املواضيع التي تهم مشاغل الشباب

- إتاحة الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
- اإلعداد املسبق ملضامني املنتدى واملواضيع التي يمكن إدراجها ضمن جدول األعمال.

- تقديم مشروع جدول أعمال املنتدى إىل الجلسة العامة.
العمل  مهارات  لتنمية  املنتدى  أشغال  لطريقة  ومتنوعة  حديثة  أساليب  اختيار   -

الجماعي املشرتك.
نشاطهم  ومجاالت  مناطقهم  ويف  املنتدى  داخل  بدورهم  املشاركني  تعريف   -

الجمعياتي واملهني.
ب- لجنة تنظيم املنتدى :

تشرف لجنة تنظيم املنتدى على تطبيق الربنامج الذي تم إعداده من طرف لجنة 
اإلعداد. وتتكون لجنة التنظيم من لجنة إعداد املنتدى باإلضافة إىل مجموعة من 
)مثل لجنة  املنتدى وذلك  املساعدة يف تنظيم  القادرين على  واملتفرغني  املتطوعني 



االستقبال، لجنة اإلعالم، لجنة التوصيات...(
* دورها : 

يتمثل دورها يف :
- إعداد أماكن االجتماعات )قاعات الجلسات – املكاتب – املعدات ...(

- تنظيم عملية استقبال املشاركني نقلهم وإقامتهم.
- تنظيم حفالت االفتتاح واالختتام.

- توفري املوارد البشرية الالزمة من موظفني ومتطوعني وغريهم إلنجاح املنتدى.

التقرير والتوصيات 
يتم صياغة التقرير النهائي ألشغال املنتدى الذي يوجه بعد املصادقة عليه يف الجلسة 
الوطني  املؤتمر  يف  لعرضه  التونسية  للكشافة  العامة  القيادة  اىل  الختامية  العامة 

واملجلس الوطني والهياكل املعنية.
أ- طبيعة التوصيات :

العربية واملنتدى  املنتدى موجهة إىل املؤتمر الوطني، الندوة  إن توصيات واقرتاحات 
العاملي للشباب الكشفي الستثمارها يف وضع املخططات واالسرتاتيجيات الكشفية 

الوطنية والعاملية مع ضرورة األخذ بعني االعتبار إستقاللية املنظمة.
ب- لجنة اعداد التوصيات :

- تدوين التوصيات املقرتحة يف املنتدى.
- الرتجمة – كتابة النصوص – التحليل والصياغة.

- صياغة التقرير النهائي والتوصيات واملقرتحات املنبثقة عن املنتدى.
- تقديم التوصيات يف الجلسة الختامية للمناقشة واملصادقة عليها.
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أشغال 
املنتدى 
الوطني 
األول 
للشباب 
الكشفي



فيفري   9 إىل   6 من  األوىل  نسخته  يف  الكشفي  للشباب  الوطني  املنتدى  انتظم 
2014 بمدينة الحمامات بحضور 88 مشاركا من 21 جهة من الكشافة التونسية 
وباإلضافة إىل حضور ضيوف من الجمعيات الكشفية من الدنمارك و فرنسا و اململكة 

املتحدة الربيطانية.
و كان هذا اللقاء فرصة لإلنطالق يف إرساء املنتدى الوطني للشباب الكشفي كفضاء 
لتشجيع الشباب على املشاركة يف تحديد التوجهات املستقبلية للكشافة التونسية 

بالتعاون مع فريق مشروع قادة املستقبل يف إطار الشراكة الدنماركية التونسية.
برنامج املنتدى: إمتدتّ أشغال املنتدى طيلة أربع أيّام و تمّثلت أهمّ الفقرات فيما 

يلي :

بناء الفريق : بعد إنهاء إجراءات التسجيل تمّ تنظيم نشاط جماعي إلذابة الجليد 
لتتواصل  املرافقني  صحبة  بمجموعاتهم  إلتحقوا  ثمّ  املشاركني  على  والتعرّف 
أنشطة بناء الفريق  لخلق لحمة بينهم و ضمان أجواء عمل طيّبة داخل مختلف 

املجموعات طيلة فرتة املنتدى.

الجلسة اإلفتتاحية : تمّ خالل هذه الجلسة تقديم املنتدى ووضعه يف إطاره يف 
من طرف  العمل  طريقة  وشرح  العربية  الندوة  و  للشباب  العاملي  باملنتدى  عالقته 
األوّل  املنتدى  الطرابلسي. كما تمّ تقديم رئيسة  القادة مهدي بن خليل و ماهر 

القائدة هندة املعريف. 
و إثر ذلك تمّ فتح الباب إلنتخاب باقي أعضاء لجنة رئاسة املنتدى األوّل و أعضاء 

لجنة الفرز.
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أحمد-  صفاء  السريحي-  سليم  املعريف-  هندة  األوّل:  املنتدى  رئاسة  لجنة  أعضاء 
حنني الدياري- هارون فالحي.

أعضاء لجنة الفرز : نسرين حراثي - إيناس فضالوي - الكيالني غراب - تيسري 
السويسي - عبد السالم ساسي.

سهرة اإلقالع : بإعتبارها اإلفتتاح الرّسمي للمنتدى أشرف القائد وحيد العبيدي 
السّهرة  هذه  كانت  و  رسميا.  األوّل  املنتدى  و  السهرة  إنطالق  إشارة  إعطاء  على 
فرصة لتحفيز املشاركني و شحذ عزائهم للتفكري خارج الصندوق من خالل التعرّف 

على تجارب ناجحة لضيوف املنتدى و هم: 
- الشابّ محمد الطاهر الدريدي، وهو شابّ يافع ال يتجاوز عمره 15 سنة و قد 
إحرتف التمثيل بعد إنطلق يف ممارسة هوايته عندما كان شبال. و قد روى محمد 
الطاهر قصّته مع الكشفية و املسرح ثمّ قدّم بعض املشاهد املسرحية و إثر ذلك 

تحاور مع املشاركني باإلضافة إىل بعض الشهادات من والده
- القائد الدكتور عبد املنعم الدائمي، و هو شابّ متحصّل على الدكتوراه و أستاذ 
جامعي باإلضافة إىل رئاسته ألحد الجمعيات التونسية. تحدّث القائد عبد املنعم 
عن تجربته منذ الصغر يف صفوف الحركة الكشفية يف األنشطة الوطنية و الدولية 

وكيف ساهمت يف صقل مواهبه و تطوير قدراته.
اللجنة  رئيس  نائب  و  التونسية  للكشافة  العامّ  القائد  العبيدي،  وحيد  القائد   -
الكشفية العاملية تحدّث يف مداخلته على تجربته الكشفية و كيف تدرّج يف املهام 
يف مختلف املستويات ليصري أوّل عربي يتقّلد مهمّة نائب رئيس اللجنة الكشفية 
التونسي قادر على  أّن كّل الشباب  أّن املستحيل ليس تونسيا و  العاملية و كيف 

تحقيق أحالمه.
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جلسة »مهارات الحياة« : بوصفه أحد املحاور األساسية للمنتدى، تمّ خالل هذه 
الجلسة الخوض يف مفهوم مهارات الحياة و أهمّيتها بالنسبة للكشاف خصوصا ويف 
القيزاني مع كافة املشاركني حول  القائد سليم  اليومية عموما. و قد تحاور  الحياة 

الطرق املثلى لتطوير مهاراتهم و كيفية توظيفها لتساهم يف نجاحهم. 

الثاني للمنتدى و قد تطرّق  املحور األساسي  : كان  جلسة »املقاربة باملشاريع« 
الدكتور الهاني البنا يف مداختله إىل أهمّية اإلعتماد على املقاربة باملشاريع يف العمل 
الجمعياتي و خصوصا الكشفي. باإلضافة إىل عرض األدوات الالزمة للنجاح يف إعتماد 

هذه املقاربة و اإلستفادة منها كأفراد و مجموعات.

جلسة »صورة الحركة الكشفية« : عمل املخرج السينمائي إلياس بّكار على دفع 
املشاركني للتفكري يف كيفية مزيد تنمية صورة الحركة الكشفية يف تونس و الدور 

املهمّ الذين يضطلعون به يف رسم هذه الصورة لدى املواطن العادي.

القائدة سامية  قدّمت  تفاعلية  ورشة  يف   : التواصل«  و  اإلتصال  »وسائل  ورشة 
الفيتوري للمشاركني مجموعة من األدوات التّي تمّكنهم من إتقان مهارات اإلتّصال 
و التواصل باإلعتماد على عدد هامّ من التمارين التطبيقية و املتجدّدة و بالتعاون مع 

مرافقي املجموعات.

بها  تقدّم  التّي  املشاريع  مقرتحات  على  إعتمادا   : »املشاريع«  إعداد  ورشات 
املشاركون ضمن ملف ترشحهم للمشاركة يف املنتدى تمّ توزيع املشاركني حسب 
صنف املشاريع: مواطنة، بيئة، اإلجتماعية و املنتجة . و قد قاموا يف مرحلة أوىل بالعمل 
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على تطوير هذه األفكار و من ثمّ عرضها على فريق من الخرباء حسب املجال و من 
بينهم القادة Bruno GAUDRY من فرنسا و Tonnie EHLERS من الدنمارك.

توصيات  إعداد  على  املشاركني  كافة  الفرتة  هذه  إنّكب خالل   : التوصيات  كتابة 
للكشافة  العامة  للقيادة  إحالتها  ثمّ  من  و  الختامية  الجلسة  يف  لتقديمها  املنتدى 

التونسية واملجلس الوطني.

اإلنتخابات : يف إطار إنتخاب املستشارين الشبّان تمّ يف مرحلة أوىل إعطاء الفرصة 
للمرتشحني لتقديم أنفسهم للمشاركني من خالل عرض شرائح لصورهم خالل 
نشاطهم داخل وحداتهم و من ثمّ إلقاء كلمة للناخبني. و إثر ذلك توجّه الجميع 
للقيام بعملية اإلنتخاب اإللكرتوني من خالل تطبيقة صمّمها القائد طاهر الطرابلسي 
خصّيصا للمنتدى و التّي تمّ إستعمالها ألوّل مرّة يف الكشافة التونسية و قد كانت 

تجربة ناجحة لفاعليتها و سرعة اإلنجاز يف ظرف 30 دقيقة.

السّهرة الختامية : تمّ يف بداية السّهرة عرض النتائج النهائية لإلنتخابات من 
خالل شاشة عمالقة و عملية فرز آلية. إثر إحتفال املستشارين مع زمالئهم شارك 
الجميع يف فقرة العادات و التقاليد من خالل عرض مميّز لألزياء التقليدية التونسية 

من كّل أنحاء البالد رافقتها األغاني الرتاثية و األجواء التونسية.

بعد  و  املنتدى  األخري من  و  الرّابع  اليوم  : يف صبيحة  الختامية  العامّة  الجلسة 
إفتتاح رئيسة املنتدى للجلسة مرّرت الكلمة لكّل من القائد العام و رئيس املجلس 
الوطني إللقاء كلمتيهما التي توجها فيها للمشاركني بتحيّة شكر و التّهاني على 
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نجاح هذه املحطة الهامة يف تاريخ الكشافة التونسية. و إثر عرض شريط يلخّص 
أهمّ فقرات املنتدى تمّ تنصيب املستشارين الشبان املنتخبني. ثمّ عرض فريق 
الصياغة التوصيات و التّي تمّ التصويت بقبولها من الجلسة العامّة. و قبل رفع 
أشغال الجلسة الختامية تمّ تكريم القائد محمد الجرّاية بصفته أحد روّاد الحركة 

الكشفية بتونس.

إحصاء املشاركني :
املشاركون: 

66 مشارك : 25 قائدة / 41 قائدا / 21 جهة

فريق العمل :
لجنة التنظيم :  10

فريق اإلعالم : 6
لجنة الصياغة : 3

ممثلي الكشافة الدنماركية : 3

املستشارون الشبّان :
محمد منذر القنوني

مروى قدّاس
محمد خليل بوقطف

محمد بسّام بوشعالة
محمد تقي بوترعة



قائمة
املشاركني
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قائمة املشاركني
اإلسم و اللقب   الجهة العدد  

أحمد بن رحومة   الكاف   1

هيثم الطرابلسي   باجة   2

محمد تقي بوترعة   بن عروس   3

سهيل البجاوي   بنزرت   4

حسام الدين الباهي  تونس   5

يوسف بن علي   تونس   6

سيف الدّين غاّلب  زغوان   7

هارون فالحي   سيدي بوزيد   8

محمد فريطيس   صفاقس   9

علي الكاروس   قبلي   10

أمني الصقال   مدنني   11

نادر الجاسوستي   مدنني   12

أحمد بن حاحا   نابل   13

وسام بوسعايدي   أريانة   14

غسان رجب   أريانة   15

محمد بزيوش   املنستري   16
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وليد املاطوسي   باجة   17

محمد منذر القنوني  بن عروس   18

صربي بوزيان   بنزرت   19

محمد سليم غزواني  جندوبة   20

رامي سعيدي   قفصة   21

خبيب موحلي   منوبة   22

سماح عزوزي   املنستري   23

جندوبة إيناس فضالوي     24

جندوبة صفاء الخليلي      25

حنان عبيدي   قفصة   26

رحاب الطرابلسي   منوبة   27

رباب الكايف   الكاف   28

أروي املهري   املنستري   29

صفاء أحمد   املهدية   30

انس البحريني   باجة   31

غزالن اسبايني   بنزرت   32

إيمان بوعون   تطاوين   33

أسماء تيني   سوسة   34

مروي قداس   سوسة   35

نسرين حرّاثي   صفاقس   36

ياسمني بن مربوك   قبلي   37

بالل شبيل   أريانة   38

صابر سحنوني   الكاف   39
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سليم السريحي   املنستري   40

نضال عبّاس   املنستري   41

إيهاب األديب   املنستري   42

محمود فارس   بن عروس   43

الكيالني غراب   تطاوين   44

أكرم بن خليفة   تونس   45

سليم البوساملي   تونس   46

أمني عبيدي   جندوبة   47

رضوان  بنجيمة   زغوان   48

عبد السالم الساسي  سوسة   49

كيالني أم هاني   سيدي بوزيد   50

محمد بسام بوشعالة  صفاقس   51

يوسف فرحات   قابس   52

مالك عمران ذياب   قابس   53

سهيل بن علي   قبلي   54

محمد تليجاني   قفصة   55

محمد خليل بوقطف  منوبة   56

راغب الزين   نابل   57

الجازية الربيكي   القريوان   58

امنة بن منصور   الكاف   59

أميمة الوشتاتي   باجة   60

إيمان عسل   تطاوين   61

حنان املناعي   تونس   62
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نهلة الحمداني   صفاقس   63

تيسري السويسي   قابس   64

أمل بكار    قابس   65

حنني الدياري   منوبة   66

  
فريق العمل

اإلسم و اللقب   الجهة العدد  

منوبة ماهر الطرابلسي     1

تونس هندة املعريف     2

إدارة املشروع سليم القيزاني     3

مستشار املنتدى / القيادة العامة مهدي بن خليل     4

منوبة هالة الطرابلسي     5

بن عروس آمنة الفيتوري     6

قفصة عبد املؤمن سعائدة     7

قبلي بشري العجيمي     8

بن عروس محسن بشري     9

تونس شادلية الطرابلسي     10
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لجنة الصياغة
اإلسم و اللقب   الجهة العدد  

بن عروس درّة القيزاني     1

صفاقس منية العقربي     2

إدارة املشروع محمد معز السرايري    3

الفريق اإلعالمي
اإلسم و اللقب   الجهة العدد  

بن عروس سامية الفيتوري     1

بنزرت مالك بن جدّو     2

قبلي هناء كاروس     3

تونس محمد وسام التياهي    4

منوبة جهاد بالحاج يوسف    5

زغوان تقي الدين املسعودي    6
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ممثلي الكشافة الدنماركية
اإلسم و اللقب العدد  

   

Tonnie Ehlers   1

Jette Krogh Karmark   2

 Mikkel Larsen   3

  
               



توصيات
 املنتدى





قد تحمل األفكار و اآلراء طموحات أصحابها لتحقيق ما يرضي احتياجاتهم، حيث 
يمثل العمل الكشفي مجاال واسعا لتدريب الفتية وفق برامج خاصة بدعم و تنمية 
األول  املنتدى  ما  و  مسؤول،  و  فاعل  متوازن  مواطن  تكوين  و  القيادية  الشخصية 
تعلم  خالل  من  العالئقية  وقدراتهم  املعرفية  مستوياتهم  لرفع  فرصة  إال  للشباب 

وإتقان مهارات. الحياتية  و التعرف على املقاربة باملشاريع.

كما يتعدى املنتدى أن يكون مجرد نشاط تربوي أو تظاهرة كشفية، إنما يربز دور 
الشباب الكشفي يف تنمية ذاته و تنمية املجتمع وذلك ببلورة جملة من التوصيات 

واملقرتحات الفاعلة يف وضع إسرتاتيجية خاصة بتطوير املنظومة الكشفية عامة. 

أفرزت اعمال اللجان التي خصصت للعمل الئحة من التوصيات املنبثقة من جملة 
املواضيع املدرجة بكتيب املنتدى التي بوبت ضمن األربع محاور التالية :

1/ التوجه الكشفي :
جهوية  ندوات  تنظيم  من خالل  الكشفية  الرتبوية  املناهج  مراجعة  على  العمل   -

ووطنية. 
- تنظيم منتديات افرتاضية لرصد اآلراء ، املشاكل و املقرتحات. 

- إدراج الطرق البيداغوجية و الوسائل الحديثة يف إعداد و تنفيذ الربامج الكشفية. 
- مشاركة جميع الجهات يف برامج الشراكة املربمة مع الهياكل واملنظمات الكشفية 

العاملية قصد تبادل الخربات وتطوير الربامج. 
- العمل على التسويق االعالمي الخاص بالربامج الكشفية الوطنية والعاملية. 

- التأكيد على فاعلية العمل التطوعي الكشفي يف تنمية املجتمع. 
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2/ تنمية الشخصية :
- إدراج جلسات خاصة حول مهارات الحياة ضمن الشبكات التدريبية. 

- انفتاح الحركة الكشفية على محيطها الخارجي. 
- دعم ومتابعة أصحاب املواهب من املنخرطني بالحركة. 

- تشريك الشباب يف اتخاذ القرار. 
- تنظيم تظاهرات كشفية كربى جهوية ووطنية مفتوحة للجميع.

3/ صورة الحركة الكشفية :
- العمل على تطوير املوقع الرسمي للكشافة التونسية وتحيينه املستمر. 

- إحداث جملة من الومضات االشهارية واإلخبارية الخاصة بالحركة الكشفية. 
- السعي اىل إنشاء قناة تلفزية او إذاعة خاصة باملنظمة. 

- إعداد شريط وثائقي حول تاريخ الحركة الكشفية يف تونس. 
- الحث على املشاركة يف اإلحتفاالت الوطنية. 

- العمل على توحيد الزي الكشفي. 

4/ التدريب :
- مراجعة املنظومة التدريبية وتطويرها. 

- حث القادة على املشاركة يف دورات تدريبية حول التنمية البشرية. 
- ادراج مهارات الحياة يف الربامج الكشفية والتدريبية قصد دعم وتنمية الشخصية 

القيادية. 
- استثمار االنشطة التطوعية االجتماعية يف تكوين مواطنني فاعلني ومؤثرين يف 
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املجتمع. 
- العمل على انشاء فضاءات ومراكز مهيئة للتدريب. 

- تفعيل دور املسؤولني على التأهيل بمتابعة نظام تأهيل القادة الراجعني اليهم 
بالنظر. 

- التأكيد على احرتام شروط املشاركة يف الدورات التدريبية. 
- مراجعة شرط السن واملستوى التعليمي للمشاركني بالدورات التدريبية وذلك 

بالرتفيع فيها. 
- العمل بالتدريب وفق املهمة. 

- تحفيز القيادات بتقليد كل من استوفى نظام تأهيله القيادي.  
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املنتدى الوطني األول

للشباب الكشفي
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