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التقرير املرحيل 

لنشاط القيادة العامة
من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017





التوطئة

بقلم القائد العام

ملنظمة الكشافة التونسية

بسم الله الرحامن الرحيم،

لقــد شــهدت الفــرة الفاصلــة بــن دوريت مجلســكم املوقــر عــدة محطــات محوريــة يف تاريــخ منظمتنــا العتيــدة أهمهــا انعقــاد املؤمتــر الوطنــي 

الثــاين والعرشيــن مبدينــة نابــل تحــت ســامي ارشاف ســيادة رئيــس الجمهوريــة األســتاذ الباجــي قائــد الســبيس أيــام 21 و 22 و 23 أكتوبــر 2016 

تحــت شــعار »الكشــفية نبــض املجتمــع« .

هــذا وقــد حرصــت القيــادة العامــة خــال الفــرة املنقضيــة عــى التعهــد بــكل التزاماتهــا تجــاه منظوريهــا مــن جهــات وأفــواج و وحــدات 

وتجــاه رشكائهــا واملجتمــع.

الكشفية  نبض املجتمع :

تحــت هــذا الشــعار انعقــد املؤمتــر الوطنــي الثــاين والعــرشون وهــو يعكــس بصــدق مــدى ارتبــاط منظمتنــا الكشــافة التونســية وهــي تحتفــل 

بالذكــرى 84 النبعاثهــا مبشــاغل املجتمــع وبقدرتهــا عــى التفاعــل االيجــايب مــع كل املتغــرات املجتمعيــة وســعيها الــدؤوب للمشــاركة يف التنمية 

العامــة وباألخــص يف تنميــة قــدرات كل املنتســبن اليهــا حتــى يكونــوا مواطنــن فاعلــن.

أرشف الســيد يوســف الشــاهد رئيــس الحكومــة عــى حفــل افتتــاح أشــغال املؤمتــر رفقــة عــدد مــن اطــارات الدولــة والشــخصيات الوطنيــة 

وعــدد مــن الضيــوف مــن املنظــات والهيئــات الكشــفية االقليميــة والدوليــة ، هــذا وقــد أكــد الســيد رئيــس الحكومــة يف كلمتــه عــى مــا 

تحظــى بــه منظمــة الكشــافة التونســية مــن مكانــة متميــزة يف تونــس كــا أشــاد بدورهــا الرائــد والحيــوي عــى مــدى التاريــخ يف تربيــة الناشــئة 

والشــباب وترســيخ قيــم املواطنــة لديهــم، كــا شــدد عــى دعــم الدولــة بكافــة مؤسســاتها لهــذه املنظمــة العتيــدة و وعــد مبزيــد دعــم املنظمــة 

حتــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا وأداء رســالتها عــى الوجــه املطلــوب.

مخرجات املؤمتر الثاين والعرشون :

باالضافــة اىل مــا عرفــه املؤمتــر الوطنــي الثــاين والعــرشون مــن حســن اعــداد وتنظيــم فقــد حرصــت القيــادة العامــة عــى إيــاء املضمــون عنايــة 

فائقــة وعملــت عــى ترشيــك أكــر مــن 560 قائــدا وقائــدة بــن نــواب وماحظــن يف رســم التوجهــات املســتقبلية الكــرى للمنظمــة وبعــد 

نقــاش داخــل اللجــان ويف الجلســات العامــة صــادق نــواب املؤمتــر عــى :

1. الخطة االسراتيجية 2016-2025 رؤية 2025.

2. دليل أنظمة التأهيل القيادي وتوظيف املهام. 

3. الرنامج الربوي الكشفي »الكشفية ... أسلوب حياة«.

كا صادقوا عى التوصيات واملقررات التالية :

• رضورة العمــل عــى مزيــد تحســن صــورة الكشــفية يف املجتمــع مــن خــال العنايــة بالــزي الكشــفي وتنظيــم األنشــطة الخارجيــة واالنفتــاح 

أكــر عــى املؤسســات الربويــة والجامعيــة. 

• العنايــة مبراكــز التخييــم وتوفــر الفضــاءات املناســبة ملامرســة حيــاة الخــاء مبــا يســاعد قائــد الوحــدة امليــداين عــى تطبيــق املناهــج الرتبويــة 

وفقــا للطريقــة الكشــفية وتحقيقــا للهــدف واملبــادئ .

• تفعيل أنظمة التأهيل القيادي لكافة املهام واالهتامم خاصة بتدريب القائدات لدعم العضوية يف أقسام الفتيات. 

ــة  ــي يف العملي ــرواد ودورهــم الرئي ــادة ال ــة الق ــة األقســام واملراحــل وعــى مكان ــن كاف ــل ب ــى التكام ــة وع ــد عــى وحــدة املنظم • التأكي

ــفية.  ــاكل الكش ــة يف كل الهي الربوي
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ــة  ــة ملواجه ــل املتاح ــتثامر البدائ ــة واس ــة الحاصل ــرات املجتمعي ــي بالتغ ــن والوع ــر الراه ــات الع ــافن يف تحدي ــل للكش ــراط الفاع • االنخ

ــادة. ــان امل ــة التطــوع وطغي ــا انحســار قيم ــامل وأهمه ــس والع ــل الشــبايب يف تون ــي تواجــه العم ــدة الت ــات املتزاي الصعوب

• مراجعــة القوانــن والترشيعــات الجــاري بهــا العمــل مبــا يتناســب مــع التحــوالت الطارئــة ونبــذ كل الخافــات والراعــات التــي مــن شــأنها 

أن تــر مبصلحــة الجمعيــة.

ــادة  ــد الداخــي أو الخارجــي ومتكــن ق ــرشاكات واســتثامر الفــرص ســواء عــى الصعي ــاء ال ــة وانتق ــوارد املالي ــد احــكام التــرف يف امل • مزي

ــرشاكات ومــن املشــاريع املتاحــة. ــة لاســتفادة مــن هــذه ال ــات عملي الوحــدات مــن آلي

• االهتــامم أكــر بالجهــات التــي تعــاين صعوبــات يف تنميــة العضويــة واعتبارهــا جهــات ذات أولويــة و وضــع خطــط و برامــج عاجلــة للنهــوض 

بواقــع الكشــفية بهــا .

• دعم متثيلية الوحدات والقادة الشبان يف الهياكل الكشفية الجهوية والوطنية وترشيك الطاقات الواعدة يف مواقع أخذ القرار. 

• الرتكيــز عــى الــدور الرتبــوي للمنظمــة الكشــفية يف دعــم االخــاق الفاضلــة ومقاومــة الرذيلــة مــن خــال التوعيــة والتحســيس باملخاطــر التــي 

تهــدد األطفــال والشــباب عــى جميــع األصعدة.

والجديــر بالذكــر أن القيــادة العامــة ومنــذ اختتــام أشــغال املؤمتــر الوطنــي الثــاين والعرشيــن قــد رشعــت يف العمــل وفــق الخطــة االســراتيجية 

2016-2025 ووضعــت برنامجــا ســنويا متامئــا مــع األهــداف املرحليــة 2016-2019 وقــد تــم عرضــه عــى اخوتكــم وصادقتــم عليــه خــال 

اجتــاع مجلســكم االســتثنايئ املنتظــم يومــي 10 و 11 ديســمر بنابــل.

ــا يف الفــرة  ــي وقــع االشــتغال عليه ــر املعــروض عــى اخوتكــم يلخــص أهــم املحــاور الت االخــوة االعــزاء أعضــاء املجلــس األعــى ، ان التقري

ــى  ــادا ع ــتثنائية( واعت ــه االس ــى يف دورت ــس األع ــة للمجل ــنوية 2017/2016 املقدم ــة الس ــر الخط ــنوية )انظ ــة الس ــا للخط ــة وفق املنقضي

ــي 22 وهــي : ــر الوطن ــا املؤمت ــي صــادق عليه ــات الســتة الت ــا لألولوي ــا تحقيق ــاق عليه ــم االتف ــي ت ــة الت األهــداف االجرائي

1. الرنامج الكشفي.

2. التدريب.

3. الحوكمة.

4. صورة الكشفية.

5. الرشاكة. 

6. التمويل الذايت. 

واملؤمل أن يكون ما توصلت اليه القيادة العامة خال هذه السداسية من نتائج عر تنفيذ هذا الكّم الهائل من األنشطة املحلية والجهوية 

والوطنية مامئا للهدف العام االسراتيجي واألهداف املرحلية املراد تحقيقها خال الفرة.

والسالم         

             القائد العام
           وحيد العبيدي
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تشكيلة القيادة العامة وقادة الجهات 

ملنظمة الكشافة التونسية 

للموسم الكشفي 2016 - 2017

القائد العام : وحيد العبيدي

مازم القائد العام : محسن الزريقي

منسق عام الرامج والتدريب : ابراهيم درمول

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي

مستشار مكلف باملشاريع وتنمية املوارد : محمد عيل الخياري

مستشار مكلف بالحوكمة واالسراتيجية : مهدي بن خليل

مستشار مكلف باالتصال والناطق الرسمي : فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد العيش

أمن املال : ياسن غراب

املفوض الدويل : فوزي الشاوش

املفوضة الدولية : هندة املعريف

املقرر العام : الهادي بن خود

رئيس اللجنة الوطنية لتنمية القيادات : سفيان بن فرج

مازمة رئيس اللجنة مكلف برامج الجمعية العاملية للمرشدات : هالة إلهام أورير 

قائدة قسم العصافر : جيهان الرقيق

قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابليس

قائد قسم األشبال : سامي بن عار

قائدة قسم املرشدات : اميان بن حامد

قائد قسم الكشافة : الطاهر الطرابليس

قائدة قسم الدليات : رباب الخايس

قائد قسم الجوالة : عبد املؤمن سعايدة

قائد قسم الرواد واألحباء : محمد الجراية

قائد مكلف باملراقبة املالية  : باسم بن حسن 

قائد مكلف باإلعام وصورة الكشفية : رامي السعيدي

قائد مكلف بالثقافة الرقمية : غازي الكايف

اإلدارة التنفيذية :

املدير التنفيذي و قائد مرشوع قادة املستقبل : ماهر الطرابليس

مكلف مبهمة لدى القائد العام مكلف بالتجهيز واملراكز : البشر املعريف

مكلف بإدارة الرامج والتدريب ومدير مرشوع نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف العنيف : معز الرسائري

مكلف باإلعام واالتصال ومترصف رشكة برورمو سكوت : ظافر التميمي
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البشر يحياوي تونس   

محمد معز الرسايري أريانة  

مكرم بالربيع بنعروس  

عبد الوهاب بن اساعيل منوبة  

توفيق التوهامي زغوان   

الصحبي عطية نابل   

البشر املغريب بنزرت  

محمد نضال العرفاوي باجة  

رؤوف الستيتي جندوبة  

البشر هميلة  الكاف  

جاد الغريب سليانة   

شمس الدين حمودة سوسة  

محفوظ مرزوق  املنستر  

فيصل فرحات املهدية  

خالد املروك القروان  

يوسف العبايس القرصين  

حاتم دريرة صفاقس   

الهادي عبدويل سيدي بوزيد 

محمد الهادي بشاتنية قفصة  

عبد املنعم بوعقة توزر  

الجياين رجب قابس   

لطفي القمودي قبيل   

خالد بن حميدة مدنن  

صالح عسل  تطاوين   
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بطاقة تعريف
منظمة الكشافة التونسية

االسم : منظمة الكشافة التونسية / النوع : جمعية تربوية شبابية

الوضعية القانونية : جمعية وطنية تونسية تخضع لقانون الجمعيات 

مرسوم 88 لسنة 2011

املنظمة :

ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق 

الفرنسية سنة 1912. تأسست الحركة الكشفية 

راية  تحت  وتوحدت   1933 سنة  التونسية 

منظمة الكشافة التونسية سنة 1957. 

لها  للجميع،  مفتوحة  تربوية  منظمة  وهي 

مبقتىض  العامة  املصلحة  ذات  املنظمة  صفة 

األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

الهدف :

الجنسن  من  والشباب  الناشئة  تربية 

الكشفية  الحركة  مبادئ  عى  إعتادا 

الطريقة  وحسب  العامل  يف  واإلرشادية 

املجتمع  وواقع  يتاىش  مبا  الكشفية 

قدراتهم  تنمية  التونيس وتساعدهم عى 

الروحية والعقلية والجسدية واالجتاعية 

الله  نحو  بالواجب  القيام  فيهم  وتجذر 

يؤهلهم  مبا  اآلخرين  ونحو  الذات  ونحو 

ليكونوا مواطنن مسؤولن.

عضو بـ :

منذ  العاملية  الكشفية  املنظمة   -

.1957

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.

منذ  العربية  الكشفية  املنظمة   -

.1956

- الهيئة العربية للمرشدات.

للكشافة  الدولية  الصداقة  - منظمة 

واملرشدات منذ 1977.

- الهيئة العاملية للرملانين الكشافن.

الكشافة  لرواد  العريب  االتحاد   -

واملرشدات.

- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

عضو مؤسس لـ :

- االتحاد الكشفي للرملانين العرب.

- االتحاد الكشفي للمغرب العريب.

الكشافة  لرواد  املغاريب  االتحاد   -

واملرشدات

عضو مالحظ بـ :

- املجلس االقتصادي واالجتاعي 

التابع لألمم املتحدة.

أرقام موسم 2016 - 2017

13 عدد املوظفن 1614 عدد الوحدات  

25 املتطوعون عر آلية 319 عدد األفواج  
         تشغيل الشباب

20462 عدد املنخرطن   7547 عدد املتطوعن  
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رؤية املنظمة

الكشفية للفرتة بني

2025 - 2016

مهمة الحركة الكشفية :
»املســاهمة يف التنميــة الشــاملة للفتيــة والشــباب لتحقيق أقىص قدراتهم الـــــبدنــــية والعــقلــــية واالجتاعــــية 
والــــروحية والوجـــــدانية  ليــــــكونوا مواطــــــنن صـالحـــــــن ومـــسؤولن  كأعـضاء يف مجتمــــعاتهم املحــــلية 

والوطنيــة والعامليــة«.

الرؤية :
ــال  ــدرات األطف ــاء بق ــا يف مجــال االرتق ــا وإقليمي ــدة وطني ــة رائ ــون الكشــافة التونســيّة منظم ــول 2025 تك بحل
والشــباب مــن الجنســن، تشــاركية يف حوكمتهــا وتســيرها، محققــة ملواردهــا املاليــة الكافيــة، مؤثــرة يف إحــداث 

ــة املشــركة. ــم الربوي ــر اإليجــايب يف كل أرسة ويف املجتمــع، بانتشــار واســع، وفــق القي التغي

الشعار املنطوق : » الكشفية ... نبض املجتمع«

عنــارص الخطــة االســرتاتيجية : والتــي متــت املصادقــة عليهــا خــال املؤمتــر الوطنــي 22 املنعقــد بنابــل خــال شــهر 
أكتوبــر 2017.

األهداف الثالثية 

للكشافة التونسية

2019 - 2016

التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017
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احصائيات عامة حول النشاط 

الكشفي بالبالد التونسية



التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

إحصائيات

حسب عدد األفواج والوحدات

319
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توزيع الوحدات حسب األقسام الفنية

26 تونس   

4 أريانة  

7 بنعروس  

12 منوبة  

11 زغوان   

22 نابل   

16 بنزرت  

10 باجة  

4 جندوبة  

 4 الكاف  

8 سليانة   

17 سوسة  

 18 املنستر  

13 املهدية  

9 القروان  

16 القرصين  

39 صفاقس   

15 سيدي بوزيد 

21 قفصة  

11 توزر  

18 قابس   

0 قبيل   

10 مدنن  

 8 تطاوين   

319 املجموع  

توزيع األفواج حسب 

الجهات



األولوية االسرتاتيجية األوىل

الربنامج الكشفي



التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

قسم العصافري
من 5 إىل 7 سنوات

قسم األشبال
من 7 إىل 12 سنة

قسم الزهرات
من 7 إىل 12 سنة

قسم املرشدات
من 12 إىل 17 سنوات

قسم الكشافة
من 12 إىل 17 سنوات

قسم الدليالت
من 17 إىل 23 سنة

قسم الجوالة
من 17 إىل 23 سنة

قسم الرّواد واألحباء
بداية من 23 سنة
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

تقديم :

الرنامــج الكشــفي هــو كل مــا يقــوم بــه الفتيــة والفتيــات مــن أنشــطة باســتخدام الطريقــة الكشــفية لتحقيــق الهــدف. أّمــا املنهــاج فهــو ذلــك 

الجــزء مــن الرنامــج الــذي يطلــق عليــه نظــام التقــدم الشــخيص أو نظــام الشــارات.

ــة والشــباب واملجتمــع  ــي احتياجــات الفتي ــد العمــل عــى مراجعــة الرنامــج الكشــفي مبــا يلب ــل التوجــه اإلســراتيجي املقــرح يف مزي ويتمث

مــع مراعــاة مواكبتــه للعــرص ال ســيا يف مجــال تقنيــات اإلتصــال والتواصــل مــع املحافظــة عــى الثوابــت والطقــوس الكشــفية و العمــل عــى 

التكامــل بــن املراحــل. مــع الحــرص عــى مزيــد ترشيــك الشــباب الكشــفي و األوليــاء يف وضــع و الرنامــج و تقييمــه خصوصــاً عــر منتديــات 

الشــباب و إستشــارات لألوليــاء.  وايــاء األهميــة الازمــة لتحســن آداء القــادة يف الوحــدات يف مجــال تطبيــق الرنامــج عــر ملتقيــات االختصــاص 

و العمــل عــى توفــر آليــات تطبيــق الرنامــج وتحســينها إىل جانــب وضــع نظــام للتحفيــز.

األهداف اإلسرتاتيجية :

بحلول 2025 تكون الكشافة التونسية قد :

- حرصت عى إيجاد آليات لالتزام بالثوابت وتثمن الطقوس الكشفية يف كافة األنشطة.

- اعتمدت مناهج كشفية متطّورة ومامئة لخصوصيات األقسام والجهات واألفواج والوحدات.

- رشعت يف تقييم الرنامج الكشفي وتحيينه وتطويره عند االقتضاء.

- فّعلت انفتاحها عى املؤسسات الربوية والكفاءات واألولياء.

- وفرت خمسة مراكز كشفية مجّهزة ألنشطة حياة الخاء موزّعة عى أقاليم الجمهورية التونسية.

- بعثت مرشوعا تنمويا غر ربحّي يف كل جهة.

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أصدرت و نرشت النسخة التجريبية للدليل الربوي لكل املراحل واألقسام الفنية. 

- أنتجت آليات لتطبيق الرنامج الكشفي مع االلتزام بالثوابت والطقوس الكشفية.

- دعمت تدريب القيادات عى آليات تطبيق الرنامج الكشفي.

- قيّمت النسخة التجريبية للدليل الربوي وعدلتها عند االقتضاء.

- بعثت لجنة عليا مشركة لتفعيل الرشاكة مع وزارة الربية.

- بعثت خمس تجارب منوذجية لترشيك األولياء يف تصميم األنشطة صلب األفواج والوحدات.

- أعّدت دراسة مرشوع لبعث مراكز كشفية عى ملك الكشافة التونسية.

- أصدرت دليا لتصميم املشاريع غر الربحية.

- بعثت مرشوعا تنمويا غر ربحي يف اثنتي عرشة جهة.
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التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

ماحطات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

قسم الزهرات

اإلحتفال بيوم الّذكرى 

العاملي الذي كان محوره 

لهذه الّسنة هو »الّنمّو«

19 و 26 

فيفري 2017

يوم الّذكرى العاملي 1

تنظيم املنتديات الجهوّية عى 

مستوى املفوضيات وتحت 

إرشاف القسم ويتواصل العمل 

باملنتديات طيلة املوسم يف 

مختلف املفوضيات

ترشيك الزّهرات يف إّتخاذ 

القرار ووضع الرامج من 

خال توفر الفرص إلبداء 

أرائهّن والّتعبر عنها بكّل 

حّرّية

خال شهري 

مارس وأفريل 

2017

املنتديات الجهويّة للزّهرات 2

عرض الرنامج الّربوي 

الجديد لقسم الزّهرات 

ودليل شارات الهواية للقسم

مشاركة 100 

قائدة ممّثات 

لـ20 جهة

 مركز الّتكوين

 املهني الفاحي

بالة-قفصة

من 18 اىل 20 

مارس 2017

امللتقى الوطني لقائدات الزّهرات

L’avant-première

3

زيارة ملتقى العريفات 

واملساعدات ملفوضية بن 

عروس

برج الّسدريّة 03 ديسمر 

2016

الزيارات الفنية 4

 زيارة مفوضية أريانة يف إطار

إحتفالها بيوم الّذكرى

منتزه برئ بلحسن 

بأريانة

19 فيفري 

2017

 زيارة مفوضية مّنوبة يف إطار

إحتفالها بيوم الّذكرى

دار الّشباب 

بالّدندان

19 فيفري 

2017

وضع اإلطار الرّمزي لقسم 

الزّهرات والعمل عى دليل 

قائدة الباقة و دليل شارات 

الهواية للقسم

مركز اإلتحاد 

التونيس 

للمتخلفن ذهنيا 

بسيدي بوعيل 

سوسة

24و25و26 

فيفري 2017

اجتاعات اللجنة الفنية 5

إصدار مذّكرات فّنّية رقمّية 

شهرّية

منذ شهر 

ديسمر

املذكّرات الفّنيّة 6

قسم األشبال

يف نطاق االحتفال باليوم 

العاملي للغة العربية ويف نطاق 

الدعم الفني لقيادات األشبال

إصدار املحطة الربوية تحت 

عنوان »عريب وبلغتي افتخر« 

حيث تحتوي هذه املحطة 

عى برنامج حصة نشاط 

متكون من فقرات عديدة 

وبأساليب مختلفة 

املحطات الربوية 7

التعريف وتقديم الرنامج 

الربوي الجديد، نظام التدرج 

إضافة إىل اإلطار الرمزي 

وشارات الهواية

90

130

برج السدرية

تطاوين

 18 و19 و20 

مارس 2017 

امللتقيات اإلقليمية لقيادات 

األشبال

8

قسم املرشدات

تونس  22 فيفري 

2017

يوم الذكرى العاملي 9

قسم الكشافة

صدور نتائج متميزون 2016 25 فيفري 

2017

متميزون 10

 فتح باب الرشج ملتميزون

2017

27 مارس 

2017

11



                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

تنمية قدرات القادة يف 

عدد من االختصاصات التي 

تساعدهم عى تحسن 

أدائهم يف قيادة فرقهم

مشاركة 150 قائدا 

عن 24 جهة

برج السدرية  من 3 اىل 5

فيفري 2017

امللتقى الوطني لقادة قسم 

الكشافة »الكشفية ببساطة«

11

عاشوا املغامرة وحياة الخاء 

يف مخيم منوذجي وتدربوا 

علة عدد من االختصاصات 

البيئية

مشاركة 62 كشافا 

وكشافا متقدما 

عن 22 جهة

ضيعة جايك 

الهوارية

 من 27 فيفري

 اىل 2 مارس

2017

 امللتقى الوطني للبيئة واملغامرة

ملك الرياح

12

يهدف للمساهمة يف بناء 

قدرات القادة ودعمهم ألداء 

دورهم من خال بناء فريق 

عمل متكامل ومتجانس

شارك يف اللقاء 

146 قائدا ممثلن 

عن 24 جهة

سانية الباي 

قابس

 من 18 اىل 20

مارس 2017

 امللتقى الوطني

للقادة فريق املفوضية

13

مواصلة العمل عى اعداد 

دليل قائد الفرقة.

قابس 18 و 19 

مارس 2017

اجتاعات اللجنة الفنية 14

 االرشاف عى اجتاع

 مفوضية قسم الكشافة بجهة

تونس

نادي جهة تونس 24 نوفمر 

2016

الزيارات الفنية 15

 االرشاف عى اجتاع

 مفوضية قسم الكشافة بجهة

منوبة

 نادي فوج

سعيدة

27 نوفمر 

2016

 زيارة الفرق املخيمة برج

السدرية

برج السدرية 26 نوفمر 

2016

زيارة ملتقى العمداء 

واملساعدين ملفوضية بن 

عروس للكشافة

برج السدرّية 3 ديسمر 

2016

 زيارة مهرجان املدينة لفوج

 اإلمام اللخمي للكشافة

التونسية

صفاقس 21و22 

جانفي 2017

 زيارة امللتقى الجهوي لقادة

 مفوضية قسم الكشافة بجهة

تونس

برج السدرية 29 جانفي 

2017

 زيارة امللتقيات الجهوية

 للطائع هة منوبة وتونس

واريانة

برج السدرية 27 فيفري 

2017

 زيارة فرقة الكشافة بفوج

الجديدة جهة منوبة

الجديدة 26 مارس 

2017

قسم الدليات

 مواكبة لفعاليات يوم الذكرى

لدليات جهة تونس

املنتزه الحري 

قرص السعادة 

باملرىس

19 فيفري 

2017

زيارة احتفاالت يوم الذكرى 16

 مواكبة لفعاليات يوم الذكرى

لدليات مرناق-جهة بنعروس

مرناق 19 فيفري 

2017

زيارة لفعاليات الدورة 

التدريبة ملناهضة العنف ضد 

املرأة تحت ارشاف الكشافة 

التونسية بالرشاكة مع منظمة 

انا يقظ

برج السدرية 25 ديسمر 

2017

 زيارة الدورة التدريبية ملناهضة

العنف

17
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التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

 زيارة مخيم العشرة الجهوية

بتوزر

 طرقة وعن

دراهم

28 و 29  

نوفمر2016

زيارة االنشطة املميزة للعشائر 18

 مواكبة لتظاهرة »من اجل

 فلسطن« لدليات مرناق-جهة

بن عروس

مرناق  ديسمر 27

2016

برج السدرية مشاركة 40 دليلة 13و 15 

جانفي 2017

 امللتقي اإلقليمي لقائدات العشائر

ومازماتهن بالشال

19

 مشاركة 350

طالب وطالبة

26/25/24 

فيفري 2017

20 امللتقي اإلقليمي للعشائر الطابية

 مواكبة للملتقى التحسييس 17

 لعشائر فوج ديوان الخدمات

الجامعية للشال

مشاركة 62 دليلة 

و10 قائدات

الناظور-بنزرت 11و13 مارس 

2017

امللتقي الوطني للدليات 21

مشاركة 3 قائدات برج السدرية              26/25/24

ديسمر2016  

 She camp » Ladys against

» corruption

22

قسم الجوالة

إرتكز الرنامج العام لألكادميية 

حول تدعيم القدرات القيادية 

للقادة و دعمهم فنيا فكان 

الرنامج موجه نحو بناء فريق 

وطني تتوحد أهدافه و رؤاه 

و الثاين تدعيم حرفية اآلداء 

من خال التعريف بالدليل 

الربوي و أهم مجاالته

و كان من اهم محاور الرنامج 

يف مجال الرنامج الكشفي :

- بورصة املشاريع 

- الدليل الربوي 

- مجاالت أنشطة الجوالة

 تدريب القيادات عى آليات

 تطبيق الرنامج الكشفي

للقسم

 أكادميية القادة " عى املستوى "

الوطني

23

ضمن نفس الرنامج وكا 

توجهت االكادمية الوطنية 

لفرق املفوضيات حيث 

استهدف قادة العشائر 

ومساعديهم بكل جهة قصد 

الحصول عى اجازة االكادمية 

مع اعتاد نفس الشبكة 

التدريبية وقد انطلقت فعا 

عديد الجهات يف تنفيذ 

الرنامج عى غرار جهات  

تونس / قفصة / منستر/ باجة 

/ بنزرت / منوبة / نابل / 

زغوان يف انتظار استكال بقية 

الجهات

 أكادميية القادة " عى املستوى "

الجهوي

24

تم خال اإلجتاعات الدورية 

للجنة الفنية املركزية للقسم 

إنجاز مرشوعن لتطبيق 

الوسام تم عرضه خال اللجنة 

الفنية املوسعة واملصادقة عى 

مرشوع متكامل لتنفيذ برنامج 

الوسام سيصدر يف مفتتح 

املوسم الكشفي القادم

 تشجيع الشباب التونيس عى

 اإلنخراط باملنظمة وتعزيز

روح اإلنتاء و املواطنة

وسام حنبعل للشباب التونيس 25
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

عملت اللجنة الفنية املركزية 

عى إعداد حزمة من املذكرات 

الفنية تم عرضها عى اللجنة 

الفنية املوسعة للمصادقة 

عليها و سيبتدأ نرشها يف 

مفتتح املوسم القادم

 مساعدة العشائر عى تنفيذ

برامج طبقا للدليل

26 بوصلة الجوال

تقييم الدليل الربوي إجتاعات اللجنة الفنية املوسعة 27

- إعداد مرشوع » بوصلة 

الجوال »

- إعداد مرشوع » وسام 

سفر الشباب »

إجتاعات اللجنة الفنية املركزية 28

- امللتقى الجهوي للعشائر 

بجهة سليانة

- امللتقى الجهوي للعشائر 

بجهة قابس

- أكادميية القادة بجهة قابس

- أكادميية القادة بجهة قبيل

- أكادميية القادة بجهة 

املنستر 

- إجتاع املفوضية املوسعة 

بجهة نابل 

- امللتقى الجهوي لألفرقة 

بجهة بن عروس 

- امللتقى الجهوي لألفرقة 

بجهة تونس

- أكادميية القادة بجهة 

تونس

- أكادميية القادة املشركة 

جهات منوبة ونابل وبنزرت    

وزغوان

الزيارات الفنية 29

قسم الرواد واألحباء

قيادة القسم يقوم بإحيائه الرواد 

وقياداتهم عى مستوى 

املفوضيات والرابطات

باملفوضيات 

والرابطات

 7 ديسمر 

2016

اليوم العريب للرواد 28

قيادة القسم واملندوبون  احتفاالت وخدمات

 يف مستوى املفوضيات

 والرابطات مع زيارات من

قبل قيادة القسم واملندوبن

 باملفوضيات

والرابطات

8 جانفي 

2017

اليوم الوطني للرواد 29

قيادة القسم  إصدار العدد 60 من املجلة

مرزا العيد ال 40 للقسم

تونس جانفي 2017 "مجلة "دامئا مستعد 30

قيادة القسم  تضمن الرنامج ندوة

 للمفوضن وندوة لقيادات

 الرابطات  وحفل تكريم

 القيادات والرواد )وسام

الرواد( وسهرتن

418 سوسة مارس 2017 لقاء العيد األربعن 31
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األولوية االسرتاتيجية الثانية

التدريب



                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

تقديم :

ــد إســتقطاب و تدريــب اإلطــار  ــره والعمــل عــى مزي ــد العمــل عــى  تعصــر التدريــب وتطوي ــل التوجــه اإلســراتيجي املقــرح يف مزي يتمث

الربــوي و مراجعــة رشوط االلتحــاق بالتدريــب للفتيــات. مــع مزيــد توفــر فــرص التدريــب وفــق اإلختصــاص ولــكل املهــام و دعــم التكويــن 

الــذايت للقيــادات يف مجــال التنميــة البرشيــة و بعــث املشــاريع مــع رضورة دعــم تحفيــز القــادة. 

األهداف اإلسرتاتيجية :

بحلول 2025 تكون الكشافة التونسية قد :

- أنشأت إدارة فرعية عرصية ومتطورة للتدريب.

- وفرت عى األقل مركزا وطنيا للتدريب الكشفي والتكوين املستمر.

- واصلت املراجعة املنتظمة للمحتوى التدريبي ملختلف املهام.

- فّعلت أنظمة التأهيل لكل املهام. 

- حيّـنت السياسة الوطنية لتنمية القيادات يف الحركة الكشفية.

- أرست نظاما تدريبيا معرفا به وطنيا و دوليا.

- حّققت تناصفا حسب النوع االجتاعي يف عدد الرّاشدين.

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- اعتمدت آليات لتشجيع املربن عى املشاركة يف الدورات التدريبية.

- اعتمدت آليات خاصة لتشجيع الفتيات عى املشاركة يف التدريب والتكوين.

- أرست نظام تدريبي متكامل وشامل.

- أعّدت دراسة مرشوع لبعث مركز وطني للتدريب الكشفي والتكوين املستمر.

- نظّّمت بصفة دورية دورات تدريبية يف االختصاص )فنون التخييم، اإلسعافات األولية، مجابهة الكوارث ...(.

- أرشفت عى إدارة الدورات االبتدائية وساعدت الجهات عى تنفيذها وتقييمها.

-  أرشفت عى إدارة الدورات التدريبية )التمهيدية والشارة الخشبية( ونفّذتها وتابعتها وقيّتمها بالتعاون مع قادة األقسام الفنية.

-  أرشفت عى إدارة دورات تدريبية وظيفية لشاغيل املهام الكشفية ونفـّذتها باالشراك مع قادة األقسام الفنية ورؤساء اللجان.

- دّربت قادة القادة و ساهمت يف تأهيلهم.

- أعّدت دراسة العتاد شهائد الدورات التدريبية التّي تنظمها الكشافة التونسية.
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التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

ماحطات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

اللجنة الوطنية لتنمية القيادات

استهلت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات عملها هذا املوسم الكشفي بوضع الخطة الثاثية و مرشوع الخطة السنوية، وقد كان موجهنا يف ذلك الخطة االسراتيجية 

للكشافة التونسية )2016-2025( و الخطة الثاثية للقيادة العامة.

و تتمثّل أهّم األهداف التي وضعناها لتنمية القيادات يف املرحلة القادمة يف التايل :

- تكريس وحدة التدريب.

- تجويد التدريب وتطويره.

- دعم فرص التدريب وفق املهمة.

- إرساء إدارة تدريب فاعلة ومتطورة

- تعزيز فرص االختصاص للمدربن.

- تفعيل أنظمة التأهيل وتطويرها.

تضمن الرنامج عديد 

الجلسات التدريبية منها 

القيادة )ملاذا، كيف، متى، 

ملن(، القيادة الداخلية، التغير، 

فريق العمل، التيسر...

62 مفوضا ميثلون 

21 جهة

نابل 23 و24 و25 

ديسمر 2016 

الندوة الوطنية للمفوضن 1

عرض كيفية متابعة تنفيذ 

الخطة الثاثية للقيادة العامة 

واتخاذها منوذجا إلعداد 

وتنفيذ الخطط الثاثية 

للجهات كا تناول اللقاء 

منظومة التسجيل االلكروين        

وطريقة النفاذ اليها

15 قائد جهة الحامات 3 إىل 5 مارس 

 2017

الندوة السنوية لقادة الجهات 2

حول دور ومهام قائد الفوج، 

التخطيط والرمجة، صورة 

الكشفية، منظومة التسجيل 

االلكروين، بناء الفريق...  

89 قائد فوج 

ميثلون 22 جهة

الحامات 3 إىل 5 مارس 

2017

الندوة الوطنية لقادة األفواج 3

355 مشارك 

ومؤطر

برج السدرية

دوز

8 إىل 14 

جانفي 2017

 الدورات التدريبية لقادة

 الوحدات و مساعديهم )متهيدية

)والشارة الخشبية

4

900 مشارك 

ومؤطر

كافة الجهات طيلة املوسم الدورات االبتدائية 5

السهر عى اعداد ورقات عمل 

ملواضيع تهم تنمية القيادات 

والتدريب تقع مناقشتها يف 

لجان التفكر التي تضم خراء 

من قادة التدريب ثم املصادقة 

عليها يف اجتاع اللجنة 

الوطنية لتنمية القيادات وعى 

هذا األساس اجتمع أعضاء 

املختر التدريبي يف مناسبتان 

للنظر يف الدورات االبتدائية 

والطرق التدريب 

طيلة املوسم املختر التدريبي 6

قسم الجوالة

إستقطاب الطلبة للمنظمة 

الكشفية و تدريبهم

352 مشارك امللتقيات اإلقليمية للطلبة 7
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                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

مرشوع قادة العامل

62 مشارك نابل 23 و24 و25 

ديسمر 2016

الدورات التدريبية لفنون القيادة 

والتسير

8

اللجنة الوطنية لإلعام واالتصال وصورة الكشفية

تدريب يف مجال اإلعام 

واالتصال

مشارك واحد القاهرة ذيسمر 2016 

جانفي 2017

دبلوما اإلعام واالتصال  9

نسبة التأطري عدد القيادات  نسبة الناجحني  عدد الناجحني  نسبة الحضور  عدد الحارضين    عدد املدعوين  الدورة     

املجموع      ليبيا  تونس      

1/4  5  100%  19  66%  19   19  29 متهيدية 1 دوز    

1/4  6  91%  20  79%  22   22  28 متهيدية 2 دوز    

1/4,5  5  91%  20  79%  22   22  28 متهيدية 3 دوز    

1/6  5  100%  29  90%  29  2  27  30 متهيدية 4  السدرية   

1/7  4  100%  27  96%  27   27  28 متهيدية 5  السدرية   

1/4  6  100%  26  83%  26  1  25  30 متهيدية 6  السدرية   

1/6  5  100%  28  97%  28   28  29 متهيدية 7  السدرية   

1/4,5  5  82%  18  81%  22   22  27 متهيدية القرصين    

1/4,5  4  83%  15  81%  18  1  17  21 شارة أشبال وزهرات 1   

1/4  5  84%  16  85%  19  2  17  20 شارة أشبال وزهرات 2   

1/3,5  5  94%  17  63%  18  1  17  27 شارة كشافة ومرشدات 1   

1/4,5  5  91%  21  82%  23   23  28 شارة كشافة ومرشدات 2   

1/3,5  5  89%  16  86%  18   18  21 شارة جوالة ودليات   

 

1/4,5  65  93%  272  82%  291  7  284  346 املجموع    

إحصائيات الدورات التدريبية جانفي 2017 / املرجع إدارة الربامج والتدريب         
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األولوية االسرتاتيجية الثالثة

الحوكمة



                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

تقديم :

الحوكمــة هــي مجموعــة مــن القوانــن والنظــم والقــرارات التــى تهــدف إىل تحقيــق الجــودة والتميــز ىف األداء عــن طريــق اختيــار األســاليب 

ــي ميكــن أن تســاهم يف تطويــر عمــل منظمــة  املناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف املنظّمــة. و تعتــر الحوكمــة مــن املارســات التّ

الكشــافة التونســية مبــا ميكــن أن تضفيــه مــن شــفافية ووضــوح يف املعامــات ومــن تكريــس للمســاواة يف الفــرص بــن مختلــف األفــراد والهياكل، 

ــق الجــودة  ــا وتحقي ــز منخرطيه ــة وغرهــا بهــدف تحفي ــة ومالي ــوارد مــن برشي ــف امل ــف مختل مــن خــال إدارة رشــيدة تعمــل عــى توظي

والتميــز يف أدائهــم ألدوارهــم. 

ويتمثــل التوجــه اإلســراتيجي يف مزيــد إرســاء قواعــد الدميقراطيــة يف أخــذ القــرار عــر دعــم مقاربــة تشــاركية و نــرش ثقافــة الحوكمــة و إعتــاد 

آليــات تنفيذهــا  ودعــم الحــق يف النفــاذ إىل املعلومــة و الشــفافية مــع  الحــرص عــى تطبيــق القوانــن .

هــذا باإلضافــة إىل تعصــر اإلدارة مــع مزيــد دعــم الجــودة يف التســير اإلداري عــر إعتــاد دليــل إداري ومــايل و تحيــن دفاتــر التجهيــز واملمتلــكات 

والعقــارات وإرســاء منظومــة التســجيل اإللكــروين بالنســبة لإلشــراكات الســنوية و الهيــاكل و املشــاركة يف األنشــطة الوطنيــة و التدريبية والنشــاط 

الصيفــي. و مراجعــة النظاميــن األســايس والداخــيل مبــا يضمــن متثيليــة للقيــادات الشــبابية والفتيــات يف املجالــس الوطنيــة والجهويــة  والعمل عى 

مزيــد إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة. إىل جانــب نــرش ثقافــة التقييــم و الحــرص عــى إحــرام الهيــاكل مــع ضــان حقــوق املنخرطــن و العمــل 

عــى حايــة األطفــال منهــم.  

األهداف اإلسرتاتيجية :

بحلول 2025 تكون الكشافة التونسية قد :

- حّققت معاير النزاهة والشفافية والجودة يف الترصّف اإلداري واملايل محليّا وجهويا ووطنيا.

- أسست ملقاربة تشاركية يف مسارات اتخاذ القرار وتحديد التوجهات العاّمة محليّا وجهويا ووطنيا.

- ضمنت متثيلية ومشاركة الشباب والفتيات وذوي اإلعاقة يف هياكل صنع واتخاذ القرار محليّا وجهويا ووطنيا.

- اعتمدت منظومة للمتابعة والتقييم ومعاير التحفيز محليّا وجهويا ووطنيا.

- أرست رشوطا تضمن عدم تضارب املصالح يف الهياكل واملهام الكشفية محليّا وجهويا ووطنيا.

- عملت بأدلة اإلجراءات املؤسساتية و توصيف املهام الوظيفية.

- استكملت املنظومة اإللكرونية يف الترصّف اإلداري وإدارة املشاريع وعّممت استخدامها.

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :
- أصدرت دليل إجراءات يف الترصّف اإلداري.

- أصدرت دليل إجراءات يف الترصّف املايل.
.)code d›éthique( أصدرت مدّونة سلوك القادة -

- ركزّت نظاما للجودة خاّصا بالهياكل الكشفية جهويا ومحليّا.
- نرشت كّل اإلصدارات واملناشر عى املوقع الرسمي إثر املصادقة عليها.

- عّممت نظام االستبيانات و سر اآلراء يف تحديد الخيارات واتخاذ القرارات و تقييم األنشطة وأداء الهياكل.
- اعتمدت استطاعات القبول واالستحسان )الرضا enquête de satisfaction( لتقييم أداء املتطوعن واملتفرغن.

- بلغت نسبة %30 عى األقل يف مجال ترشيك الشباب والفتيات وذوي اإلعاقة يف هياكل صنع واتخاذ القرار محليّا وجهويا ووطنيا 
- وفرّت فرص بناء قدرات الشباب والفتيات وذوي اإلعاقة يف مجال صنع القرار واتخاذه.

- أعّدت النسخة التجريبية للمنظومة اإللكرونية يف الترصّف اإلداري وإدارة املشاريع.
- أعّدت أدلة اإلجراءات املؤسساتية وتوصيف املهام الوظيفية.

- راجعت معاير الرّشح ملختلف الخطط واملسؤوليات الكشفية.
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التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

اإلرشاف األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

قسم الزهرات

تجتمع الدورية 

املركزية مرّة كّل 

أسبوعن وحسب 

أنشطة القسم

الّنادي املركزي

نادي جهة تونس

نادي فوج الحدائق

8 إجتاعات اجتاعات الدورية املركزية 

 

   

  

1

نزل الكيوبس بنابل  10 ديسمر 

2016

اجتاعات الدورية  

الوطنية 

2

تجميع مطالب 

الباقات الرّاغبة يف 

اإلنضام للرنامج 

ملتابعتها خال 

األسابيع القادمة 

وتوسيم املتميّزة 

منها بوسام البتلة 

الّذهبيّة

طيلة املوسم البتلة الّذهبّية 3

قسم األشبال

تقييمية ولتحديد 

الخطوط العريضة 

وتوجهات العامة 

للقسم

كل يوم 

جمعة

اجتاعات الدورية املركزية 4

عرض الخطة 

الثاثية والرنامج 

السنوي للقسم 

واملصادقة عليها

نزل الكيوبس بنابل  10 و11 

ديسمر 

2016

اجتاع الدورية الوطنية 5

قسم الكشافة

تجتمع الدورية 

املركزية مرتن 

يف الشهر 

وحسب أنشطة 

القسم 

القيادة العامة

نادي فوج الحدائق

برج السدرية

 10

اجتاعات 

اجتاع الدورية املركزية 6

التأمت الدورية 

الوطنية بتمثيل لـ 

24 مفوضية

نزل الكيوبس بنابل 10 ديسمر 

2016

اجتاعات الدورية  الوطنية 7
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قسم الدليات

مرة كل شهرين املقر املركزي 8 اجتاعات اجتاعات الدورية املركزية 8

مشاركة 24 جهة نابل 10 و11 

ديسمر 

2016

اجتاعات الدورية الوطنية 9

قسم الجوالة

عرض الخطة 

السنوية والثاثية 

للقسم وتصوراته 

املرحلية

إجتاعات الدورية الوطنية 10

تسير شؤون القسم 

ومواكبة األنشطة 

الجهوية واملحلية 

واإلعداد لألنشطة 

الوطنية

إجتاعات الدورية املركزية 11

تجتمع اللجان أسبوعيا 

و حسب الحاجة إليها

- إعداد مشاريع 

األنشطة

- تيسر العمل 

داخل الدورية

إجتاعات اللجان الفرعية  12

فتح نادي مبادرون 

ابواب االنخراط له 

للموسم الثاين عى 

التوايل و تم قبول 

ملفات 8 عشائر جدد 

ليصبح عدد العشائر 

االعضاء 15 عشرة 

خاضعة يف شهر 

مارس 2017 للزيارات 

االدارية كمرحلة اوىل 

ضمن 4 مراحل متر 

بها العشائر لتوسيمها 

نهاية املوسم و تقييم 

آدائها. 

و تجدر االشارة انه 

تم وضع معاير تقييم 

جديدة لهذا املوسم 

تطويرا لعمله

تجويد العمل 

داخل العشائر 

ودعمها فنيا 

نادي مبادرون  13
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التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

تم تكريم 9 قادة يف 

الخمسة اشهر الفارطة 

سواء اثناء تواجد 

القسم بجهات قياداتنا 

مثل صفاقس وسليانة 

او اثناء اجتاعات 

الدورية املركزية وصوال 

اىل زيارتهم مبنازلهم 

و قد تم اىل حد اآلن 

تكريم القادة  : 

حادي سعد الله / 

يرس سعد الله / عيل  

املدلل / محمد الكراي 

عبد اللطيف الرشيف / 

عاطف علولو / محمد 

القرمايس / حسن 

الرفاعي / احمد مختار 

بو عزيز 

تكريم قيادات 

القسم و اإلعراف 

بالجميل لها

ملسة فاء 14

قسم الرواد واألحباء

قيادة القسم وضع الرامج 

ومتابعة إنجازها

11 النادي املركزي نصف 

شهرية

اجتاعات قيادة القسم 15

اللجنة الوطنية لتنمية القيادات

طيلة املوسم رقمنة السجات التدريبية وتطوير 

منظومة التسجيل عن بعد 

ملختلف األنشطة التدريبية

16

لجنة الثقافة الرقمية

تسجيل كافة 

املنخرطن وإعداد 

إحصائيات حولها

طيلة املوسم إعداد وتصور وتنفيذ منظومة 

رقمية لتسجيل املنخرطن عن 

بعد

17

منظومة لتسهيل 

عملية تقييم القادة 

املربصن

طيلة املوسم إعداد وتصور وتنفيذ منظومة 

تقييم الدورات التدريبية لقادة 

الوحدات وقادة القادة

18

تسهيل مراقبة نظام 

التأهيل للقادة 

املربصن

طيلة املوسم إعداد وتصور وتنفيذ ملنظومة 

ملتابعة نظام التأهيل للقادة من 

طرف رؤساء اللجان الجهوية 

لتنمية القيادات واللجنة الوطنية 

وإدارة التديرب

19

اللجنة القانونية

بعد مصادقة املؤمتر 

الوطني عليه

دسيمر 

2016

إصدار النظام األسايس 20

بعد مصادقة 

املجلس األعى عليه

فيفري 2017  إصدار النظام املايل 21

لجنة متابعة الهياكل

القادة فتحي 

السدراوي، سفيان بن 

فرج، طاهر الطرابليس، 

ماهر الطرابليس

مؤمتر جهة نابل 11 ديسمر 

2016

نابل 22

23



                                       الكشافة التونسية - القيادة العامة

24

القائد محسن الزريقي مؤمتر جهة باجة 25 ديسمر 

2016

باجة 23

القادة األسعد العيش; 

فوزي الزارعي، باسم 

حسن 

مؤمتر جهة بنزرت 25 ديسمر 

2016

بنزرت 24

القادة ابراهيم درمول، 

طاهر الطرابليس 

مؤمتر جهة تونس 25 ديسمر 

2016

تونس 25

القادة وحيد العبيدي، 

عبد الؤمن سعايدة، 

رامي السعيدي

مؤمتر جهة قفصة 25 ديسمر 

2016

قفصة 26

القادة محسن 

الزريقي، إبراهيم 

درمول، باسم بن حسن

مؤمتر جهة الكاف 15 جانفي 

2017

الكاف 27

القائدان فوزي زارعي، 

مهدي بن خليل 

مؤمتر جهة منوبة  22 جانفي 

2017

منوبة  28

القائدان فوزي زارعي، 

األسعد العيش

مؤمتر جهة بن عروس 26 فيفري 

2017

بن عروس 29

القائدان محسن 

الزريقي، باسم بن 

حسن

مؤمتر جهة جندوبة 26 فيفري 

2017

جندوبة 30

القائد الهادي بنخوذ املجلس الجهوي لجهة 

صفاقس

25 ديسمر 

2016

صفاقس 32

القائدان محسن 

الزريقي، سفيان بن 

فرج

املجلس الجهوي لجهة 

املنستر

22 جانفي 

2017

املنستر 33

لجنة العاقات الخارجية

4 سلطنة عان نوفمر 

2016

املنتدى الكشفي العريب للشباب 

الكشفي

34

8 سلطنة عان نوفمر 

2016

املؤمتر الكشفي العريب 28 35

تكريم املرشوع 

التونيس لرسل 

السام كأحد أفضل 

املشاريع املنفذة

1 السعودية ديسمر 

2016

لقاء مسؤويل مشاريع رسل السام 

يف العامل

36

1 الدوحة - قطر ديسمر 

2016

املنتدى العريب األرويب للشباب 37

إعداد برنامج 

وخطة عمل 

مستقبلية لاتحاد

25 الحامات مارس 2017 إجتاع اللجان الفنية لاتحاد 

الكشفي للمغرب العريب

38

متابعة حصول 

منظمة الكشافة 

التونسية عى 

شهادة الحوكمة

1 ماليزيا مارس 2017 زيارة املدير التنفيذي ملقر املكتب 

الكشفي العاملي

39



التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

25

عرض تجربة 

الكشافة التونسية 

يف مجال العمل 

التطوعي

1 السعودية مارس 2017 مؤمتر التطوع 40

وضع تصورات 

للعمل العريب 

املشرك

1 القاهرة ديسمر 

2016

إجتاع اللجنة العربية للكشافن 

الرملانين

41

التعريف بأنشطة 

الكشافة التونسية 

يف مجال خدمة 

وتنمية املجتمع

1 القاهرة مارس 2017 الورشة العربية ملفويض تنمية 

املجتمع ومسؤويل الخدمة 

االجتاعية

42



األولوية االسرتاتيجية الرابعة

الصورة الكشفية



التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

تقديم :

ــورة  ــث ص ــده و تحدي ــفي وتوحي ــزي الكش ــة بال ــال العناي ــن خ ــي م ــامل الخارج ــى الع ــاح ع ــد االنفت ــراتيجي يف مزي ــه اإلس ــل التوج ويتمث

ــز  ــة و تركي ــم تظاهــرات كــرى منوذجي ــاج برنامــج تلفــزي كشــفي و الحــرص عــى تنظي الكشــفية بالعمــل عــى بعــث إذاعــة كشــفية و إنت

ــي هــي يف عاقــة بهــدف الحركــة مثــل  ــا التّ ــة املجتمــع و منــارصة القضاي ــة الجهــود يف أنشــطة تنمي حديقــة الكشــاف. باإلضافــة إىل مواصل

ــف األنشــطة الكشــفية.  ــات مدروســة للتســويق ملختل ــاد آلي ــة. و إعت ــل و البيئ ــوق الطف حق

األهداف اإلسرتاتيجية :

بحلول 2025، تكون الكشافة التونسية قد :

- أقرت يوما وطنيا للكشاف.

- اعتمدت ووفرت الزّي الكشفي وفق معاير محددة.

- حققت حضورا إعاميا بصفة مستمرة.

- أنشأت متحفا كشفيا وطنيا لحفظ الذاكرة الكشفية.

- بعثت إذاعة وقناة تلفزية كشفية خاصة بها عى االنرنات.

- ابتكرت وسائل تواصلية متنوعة ومتطّورة.

- اعتمدت سياسة لحاية العامات التجارية وامللكية الفكرية لإلصدارات واألنشطة الكشفية.

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 ، تكون الكشافة التونسية قد :

- أقرت يوما وطنيا للكشاف.

- اعتمدت الزّي الكشفي وفق معاير محددة ووضعته عى ذمة املنخرطن.

- حققت حضورا إعاميا دوريا بصفة شهرية يف وسائل اإلعام املرئية.

- حققت حضورا إعاميا دوريا بصفة أسبوعية يف وسائل اإلعام املسموعة واملكتوبة.

- أنشأت متحفا كشفيا وطنيا لحفظ الذاكرة الكشفية.

- بعثت إذاعة كشفية خاصة بها عى االنرنت.

- قامت بإنتاج ومضات تسويقية لألنشطة الكشفية وأرشطة وثائقية حول تاريخ الحركة الكشفية.

- فّعلت سياسة لحاية العامات التجارية وامللكية الفكرية لإلصدارات واألنشطة الكشفية.
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املاحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

مرشوع قادة العامل

120 مشارك نابل أكتوبر 2016 املنتدى الوطني الثاين للشباب 

الكشفي

1

تكوين شباب 

كشفي قصد 

التعبر عن مشاغله 

ومنارصة القضايا 

الشبابية

100 مشارك الحامات فيفري 2017 دورات املتحدثن الشبان 2

اللجنة الوطنية لإلعام واالتصال وصورة الكشفية

حضور مختلف وسائل 

اإلعام )تلفزات / 

إذاعات / صحافة 

مكتوبة ورقمية(

-املنتدى الوطني 

للشباب الكشفي

-املؤمتر الوطني 22 

للكشافة التونسية

-الدورات التدريبية

كافة الجهات طيلة الفرة التغطية اإلعامية لألنشطة 3

تشجيع الهياكل 

الكشفية عى 

االنخراط يف 

منظومة التسجيل 

األلكروين

كافة الجهات مارس 2017 الحمات اإلعامية 4

تحين دوري 

لألخبار واملناشر 

واإلصدارات الرقمية 

ملختلف األقسام 

واللجان

طيلة الفرة موقع الواب 5

النرش الدوري 

لألخبار واملناشر 

واإلصدارات الرقمية 

ملختلف األقسام 

واللجان

طيلة الفرة الصفحة الرسمية عى الفايس 

بوك

6

وضع تصورات 

مستقبلية لدعم 

صورة الكشفية عى 

الصعيد املغاريب

4 مشاركن  الحامات إجتاع لجنة اإلعام املغاربية مارس 2017 7

قسم الزهرات

اعداد ومضات 

تسويقية ألنشطة 

القسم و العمل 

عى تحسن الّصورة 

الكشفيّة واإلرشاديّة

قبل أنشطة 

القسم 

ومضات تسويقية 8

إصدار رشيط الفيديو 

إلحتفال مختلف 

الباقات و املفوضيات 

بيوم الّذكرى العاملي 

2017

بعد األنشطة 

املتميّزة 
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التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

قسم الكشافة

اعداد ومضات 

تسويقية ألنشطة 

القسم ضمن حمات 

لنرش صورة الكشفية 

و التعريف بأنشطة 

القسم للمنخرطن 

وغر املنخرطن 

بالحركة الكشفية

قبل أنشطة 

القسم 

ومضات تسويقية 9

قسم الجوالة

 صدور عدد 05 أعداد

خال الفرة السابقة

 التعريف بنشاط

 القسم وطنيا

وجهويا

صوت الجوال 10

- إصدار فيديو 

للتسويق ألكادميية 

القادة 

- إصدار فيديو 

للتسويق للملتقيات 

إلقليمية للطلبة 

إشهار لألنشطة فيديوهات إشهارية لألنشطة 11

 عملت قيادة القسم

 من خال الصفحة

 الرسمية للقسم عى

 نرش جميع األنشطة

 الوطنية و الجهوية

 و األنشطة املتميزة

للعشائر

نرش األنشطة 

والتعريف بها

الصفحة الرسمية للقسم 12

29
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صفحة الكشافة التونسية عىتدخات ممثيل الكشافة التونسية يف وسائل اإلعام

 الفايس بوك :

يبلغ عدد املعجبن : 65046 إىل يوم 5 ماي 2017

صفحة الكشافة التونسية عى التوير :

Tweets 5191

Abonnements 16

Abonnés 458



األولوية االسرتاتيجية الخامسة

الرشاكة



التقرير املرحيل لنشاط القيادة العامة من 1 أكتوبر 2016 إىل 31 مارس 2017

تقديم :

يتمثــل التوجــه اإلســراتيجي املقــرح يف مزيــد تفعيــل إتفاقيــات الرشاكــة املرمــة  وتطويرهــا مبــا يتــاىش و تحســن آداء الوحــدات واألفــواج 

ــرام إتفاقيــات رشاكــة  الكشــفية مــن خــال إيجــاد مزيــد الفــرص لتنويــع األنشــطة املقرحــة للمنخرطــن. و الّســعي إليجــاد رشكاء جــدد إلب

ميكــن أن توفــر مزيــد الفــرص للهيــاكل الكشــفية.  كــا يجــب العمــل عــى  اإلنفتــاح عــى القطــاع الخــاص  والحــرص عــى بعــث املزيــد مــن 

الوحــدات الكشــفية واألفــواج  املدرســية واملهنيــة. مــع الركيــز عــى اإلشــهار واإلستشــهار.

األهداف اإلسرتاتيجية :

بحلول 2025 تكون الكشافة التونسية قد :

- أصدرت ميثاق الرشاكات وتّم اعتاده رسميا محليّا وجهويا ووطنيا.

- وفرت فرصا للرشاكة مع القطاع الخاص.

- حيّـنت دوريا اتفاقيات الرشاكة املرمة وبحثت عن فرص جديدة لها.

- جلبت املزيد من الرشكاء من الجمعيات الكشفية ومكّونات املجتمع املدين.

- عّززت تواجدها بكل فاعلية يف املؤسسات الربوية والجامعية والشبابية والثقافية.

- بادرت بإيجاد إطار للتنسيق والعمل املشرك مع املنظات والجمعيات ذات العاقة.

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أصدرت ميثاق الرشاكات يف نسخته التجريبية.

- حــّددت قامئــة يف الــرشكاء املحتملــن حســب مجــاالت النشــاط مــن الجمعيــات الكشــفية، املنظــات الدوليــة، ومكّونــات املجتمــع املــدين، 

والقطــاع العــاّم والقطــاع الخــاّص.

- بعثت أو/ و جّهزت مركزا كشفيا بالرشاكة مع مستثمر خاّص.

- بعثت أو/ و جّهزت نادي جهة أو/ و  فوج بالرشاكة مع مستثمر خاّص.

- أصدرت وثيقة جامعة التفاقيات الرشاكة املرمة.

- ركّزت أفواجا باملؤسسات الربوية والجامعية.

- ضاعفت األنشطة املشركة مع املؤسسات الربوية والجامعية والشبابية والثقافية.

- فّعلت العمل املشرك مع املنظات والجمعيات ذات العاقة.

- دّعمت الهياكل الكشفية لتفعيل اتفاقيات الرشاكة.

- أعّدت نظاما موّحدا لتجميع التقارير ومتابعة أنشطة الرشاكة محليّا وجهويا وطنيا.
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املاحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

مرشوع قادة العامل

تنفيذ برامج رشاكة 

يف مجال تنمية 

الحس املواطني 

لدى الفتية 

والشباب

6 أفواج كافة الجهات طيلة السنة مشاريع املواطنة 1

مرشوع نرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف العنيف

إجتياز والحصول 

عى شارة املتسامح

1000 مشارك كافة الجهات  ديسمر

2016

إصدار شارة املتسامح 2

تنفيذ أنشطة يف 

مجال نرش ثقافة 

التسامح ومقاومة 

التطرف العنيف

10 هياكل كشفية كافة الجهات طيلة السنة مشاريع التسامح 3

لجنة الرشاكة

حضور القادة محسن 

الزريقي والهادي 

بنخود  والبشر املعريف 

وظافر التميمي

وزارة الثقافة  نوفمر

2016

تحين اتفاقية الرشاكة بن 

الكشافة التونسية ووزارة الثقافة

4

حضور القادة جيهان 

الرقيق والجياين 

الطرابليس

نزل قولدين توليب املشتل  نوفمر

2016

ورشة عمل مرشوع الخطة 

االتصالية للوقاية من العنف 

املوجه ضد األطفال داخل األرسة

5

حضور القائد الهادي 

بنخود

مقر الهيئة  نوفمر

2016

جلسة استاع علنية النتهاكات 

حقوق االنسان

6

حضور القادة محسن 

الزريقي وأكرم الزريبي

رئاسة الحكومة  نوفمر

2016

حول النظام االسايس املنقح 7

حضور القائد وائل 

العرفاوي

نزل نوفوتال تونس  نوفمر

2016

ندوة حول العدالة اإلنتقالية 

ودور املجتمع املدين

8

حضور القادة إبراهيم 

اإلدارسة والبشر 

الشامخ

مركز تونس الدويل 

لتكنولوجيات البيئة

 نوفمر

2016

يوم درايس علمي حول التكلفة 

االقتصادية لحوادث املرور

9

حضور القائد  لطفي 

براهم

نزل ديار األندلس سوسة  نوفمر

2016

منتدى أديناور الرابع : الربية 

عى املواطنة

10

حضور القائد  بشر 

الشامخ

مقر ادارة الرعاية الصحية 

األساسية

 نوفمر

2016

االحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

السيدا 2016  )حضور ملتقى 

تحضري(

11

حضور القادة  الصحبي 

عطية و أحمد بن 

عائشة

Russelior نزل ريسليور  نوفمر

2016

املؤمتر االفتتاحي للرنامج املشرك 

نحو املشاركة املفتوحة والشاملة 

للشباب  

12

حضور القادة  عبد 

الخالق األزرق و آمنة 

الفيتوري

نادي عيل البلهوان - نهج 

فلسطن الفايات

 نوفمر

2016

اليوم الفرنيس للتطّوع 13

حضور القائد  البشر 

الشامخ

مقر الديوان   نوفمر

2016

املائدة املستديرة حول السكان 

والصحة االنجابية 

14

 حضور القائد العام 

وحيد العبيدي والقائد 

اكرم الزريبي

الهيئة الوطنية ملكافحة 

الفساد

 نوفمر

2016

عقد جلسة عمل البرام اتفاقية 

رشاكة بن الهيئة وبن املنظمة 

الكشفية 

15
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 ديسمر  

2016 

املائدة املستديرة حول السكان 

والصحة االنجابية 

16

حضور القائد العام 

وحيد العبيدي 

والقائدين محسن 

الزريقي وظافر 

التميمي

مجلس نواب الشعب  ديسمر

2016

17 لقاء مع رئيس مجلس النواب

القادة رامي السعيدي 

وظافر التميمي

مقر وزارة البيئة  ديسمر

2016

ورشة عمل حول التمويل 

العمومي للجمعيات البيئية

18

حضور القادة محسن 

الزريقي وابراهيم 

درمول وماهر 

الطرابليس وجيهان 

الرقيق وخولة 

الطرابليس وسامي 

عار

مقر املرصد  ديسمر

2016

ندوة صحفية لتقديم التقرير 

الوطني حول وضع الطفولة 

بتونس لسنة 2015

19

حضور القادة إبراهيم 

درمول وخولة 

الطرابليس وظافر 

التميمي

املركز الوطني لإلعاميّة 

املوّجهة للطّفل بالحي 

الوطني الّريايض

 ديسمر

2016

ندوة صحفيّة حول التّقرير 

الوطني لوضع الطّفولة بتونس 

سنة 2015

20

فوج الشيحية صفاقس  ديسمر

2016

االرشاف عى حفل قبول جهوي 

للجوالة

21

حضور القادة رباب 

الخايس وطاهر 

الطرابليس وماهر 

الطرابليس

مقر الوكالة  ديسمر

2016

جلسة لتقييم الرشاكة و تحيينها 22

حضور  القادة ماهر 

الطرابليس وأمل ريدان

نزل البيت األبيض  ديسمر

2016

اللقاء التحضري للمؤمتر الوطني 

للشباب

23

حضور القائد ماهر 

الطرابليس

نزل رمادا قمرت  ديسمر

2016

املؤمتر الوطني للشباب 24

حضور القائد وحيد 

العبيدي وماهر 

الطرابليس

قرص املؤمترات  ديسمر

2016

املؤمتر الوطني للشباب 25

حضور  القائد وحيد 

العبيدي

قرص قرطاج  ديسمر

2016

إستقبال رئيس الجمهورية للقائد 

العام

26

حضور القائد محمد 

أمن الصديقي )فوج 

التحرير الرديف(

قرص قرطاج  جانفي

2017

إستقبال رئيس الجمهورية 

للشباب املشارك يف املؤمتر الوطني 

للشباب

27

مجلس نواب الشعب   جانفي

2017

مرشوع القانون املتعلق بتنظيم 

محاضن األطفال و رياض األطفال

28

مقر النادي املركزي   جانفي

2017

جلسة عمل  29

حرها القائد ماهر 

الطرابليس و مؤمن 

سعايدة و ممثل عن 

وزارة التعليم العايل 

والبحث والعلمي

مقر وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي

فيفري 2017 جلسة عمل  30
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النادي املركزي فيفري 2017 اجتاع اللجنة املشركة مع وزاريت 

الربية والتعليم العايل

31

بحضور القائدين أكرم 

الزريبي ومحسن 

الزريقي 

مقر لجنة تصفية األموال 

والقيام الراجعة للتجمع 

املنحل

فيفري 2017 جلسة عمل  32

غازي الكايف نزل افريقيا فيفري 2017 ورشة العمل الوطنية حول املنصة 

االلكرونية للشباب

33

يحرها القائد البشر 

معريف 

االدارة العامة للنقل الري فيفري 2017 جلسة عمل  34

حرها القائدين 

ظافر التميمي و معز 

الرسايري

نزل قرطاج تاالسو بقمرت فيفري 2017 اجتاع برنامج عمل اجتاع 

شبكة "كفى"

35

حضور القائد العام 

وحيد العبيدي

قرص الرئاسة بقرطاج مارس 2017 حفل استقبال مبناسبة العيد 61 

لاستقال

36

حضور القائد العام 

وحيد العبيدي رفقة 

عديد من القيادات 

حفل تكريم القائد 

زكرياء بن مصطفى 

بارشاف وزير الثقافة 

بقرص بلدية تونس

مارس 2017  حفل تكريم  37

حضور القادة رشاد 

الخربايش وماهر 

الطرابليس وعبد 

املؤمن سعايدة ورباب 

الخامي وحاتم الحداد 

ومحمد معز الرسايري 

مقر وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي 

مارس 2017 اجتاع اللجنة املشركة مع وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي 

38
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35

لجنة العاقات الخارجية

النظر يف تدعيم 

الرشاكة املستقبلية 

بن املنظمتن

الدمنارك  نوفمر

2016

إجتاع لجنة العليا املشركة 

التونسية الدمناركية

39

دعم التبادل 

الشبايب بن 

املنظمتن والعمل 

املشرك يف تنظيم 

األنشطة الدولية 

واالقليمية

تونس  ديسمر

2016

إمضاء اتفاقية رشاكة بن الكشافة 

التونسية والبولونية

40



األولوية االسرتاتيجية السادسة

التمويل الذايت
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تقديم :

ــات  ــي تســاهم يف إنجــاح األنشــطة الكشــفية لتحقيــق هــدف الحركــة. و نظــرا لتعــّدد الصعوب ــة مــن أهــّم العنــارص التّ ــر املــوارد املالي تعت

التّــي تواجههــا املنظمــة مبختلــف هياكلهــا يف الحصــول عــى املــوارد الكافيــة لتحقيــق طموحاتهــا وأحامهــا، يعتــر التمويــل الــذايت مــن أهــّم 

ــة اإلســراتيجية. ــي تــّم طرحهــا وتناولهــا خــال مختلــف مراحــل إعــداد الخطّ التحّديــات التّ

و يتمثـّـل التوجــه اإلســراتيجي املقــرح يف رضورة عمــل كّل هيــكل )فــوج، جهــة، قيــادة عاّمــة( عــى بعــث مــرشوع تكــون لــه مردوديــة ماليــة 

و تنظيــم أنشــطة تربويــة ذات صبغــة ربحيــة باإلضافــة إىل العمــل عــى حســن إســتثار الــرشاكات و العاقــات لدعــم املــوارد املاليــة و البحــث 

عــن فــرص لإلستشــهار و اإلشــهار.

األهداف اإلسرتاتيجية :

بحلول 2025 تكون الكشافة التونسية قد :

- وفرت موارد مالية قارة من خال اإلشهار واالستشهار.

- أنشأت متجرا كشفيا وطنيا متطورا وثاثة مراكز جهوية لبيع اللوازم الكشفية. 

- بعثت مرشوعا تنمويا ربحيا يف كل جهة.

- اعتمدت سياسة لتنمية املوارد املالية.

- اعتمدت آليات لتمكن الوحدات واألفواج من التمتع باملنح التي تسندها الهيئات الوطنية والدولية املانحة للمشاريع الربوية.

- وفّرت فرصا للوحدات واألفواج للتمتع باملنح التي تسندها الهيئات الوطنية والدولية املانحة للمشاريع الربوية.

- وفرت موارد مالية كافية من خال رشكة النهوض بالعمل الكشفي.

األهداف املرحلية 2016 - 2019 :

بحلول 2019 تكون الكشافة التونسية قد :

- أعّدت ملفا منوذجيا لاستشهار.

- دّربت القيادات يف مجال االستشهار والتمويل الذايت وكتابة املشاريع.

- أنشأت متجرا كشفيا وطنيا.

- بعثت مرشوعا ربحيا عى املستوى الوطني.

- بعثت مشاريع تنموية ربحية جديدة يف سّت جهات.

- نظمت تظاهرتن كبرتن موجهتن للتمويل.

- نرشت بصفة دورية فرص متويل املشاريع واألنشطة التّي توفّرها الهيئات الوطنية والدولية املانحة.

- ضاعفت رقم معامات وكالة النهوض بالعمل الكشفي.

- دّعمت الهياكل الكشفية لتفعيل اتفاقيات الرشاكة.
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املاحظات األهداف عدد املشاركن املكان التاريخ النشاط ع/ر

اللجنة الوطنية للمشاريع وتنمية املوارد

متابعة امللف 

وانطاق األشغال

12 مشارك النادي املركزي طيلة املدة لجنة بناء دار الضيافة 1

إعداد موقع املتجر 

وإنجاز العقود 

متهيدا النطاق 

عملية البيع

4 مشاركن النادي املركزي طيلة املدة املتجر الكشفي 2

قسم الزهرات

إصدار دليل رقمي 

إلحداث موارد 

ماليّة للباقات

فيفري 

 2017

دليل املورد املايل للباقة 3
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ارفادالاـــــــــــــتارم
120171+2016 2/ ت اا651,500 54ا

2,1 ط / ط40 968,38423 555,550
46 150,000ط / ت اري ا ا2,2
4 720,0003 758,070ط  /ا ا ا اب اب2,4
3,1را ر/ 50 000,000
100 000,000 /وزارة اب3,2
3,3ن ا طوق اا/28 320,00018 880,000
3,4/ص د/ 26 099,080
4رة واا/ر875,900 917,50021 12ا
5 دارة ا596,649 112ا
6و ا 873,954 1ا

7,1رت ا850,547 365,3139 4ا
7,2وا وت ا تاا 57 227,668
903,010ات  8
787,565 6ات9
10(أ  +تدة ا+طت اورا) ت956,105 760,00016 6ا
305,002 54و ا ( -  و + آداءات)11
410,540اات 12
13ب ا500,000ا
334,599 132,623124 65اوات واات14
28 982,91311 484,501 ار/ات ااءات18
18  دي ء وع70 000,000
200,000 200,0003 3اء ( ء ار واد) 20
1 639,500ت22
11 288,00014 451,826ط ام24
964,100 670,0001 4ال ات25
25ا 22 500,000
14 568,891 ات/   ان ا-اات26
28 ا620,425 230,0401 2ا
32ق ا / ركا / ا755,124 8ا
33 ا ا 3 261,500
34ظو ا  5 303,3203 900,000
35 ا  دة وع247 950,690140 698,734
21 187,6005 023,219وع اء اب36
37ا   وع99 308,70738 181,653
30   تو /5 342,000

896 948,670767 663,632
2016/06/30 ا 744,976 298ا
2017/03/31 ا 030,014 428ا

693,646 195 693,6461 195 1اــــــــــــــان اــــــــــــــــم 

400 000,000وظت  ا 31 رس 2018

 أن ل ا                         اد ام
    ن راب                       ود ادي

  ر ارا             
ن  01و 2016 ا 31 رس  2017

اـــــــــــــــــــع
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تقرير القيادة العامة
للفترة أكتوبر 2016 - مارس 2017

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
إصدار الكشافة التونسية/القيادة العامة

ماي – 2017
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

القائد العام/ق. وحيد العبيدي
املتابعة واملراجعة اللغوية / ق. محسن الزريقي
التصفيف واإلخراج الفني/ ق. ظافر التميمي

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
الكشافة التونسية

شارع يوغرطة البلفيدير تونس 
الهاتف : 71790501 الفكس :  70201050

www.scouts-tunsiens.org



00 216 71 790 501
00 216 70 201 050

contact.scoutstunisiens@gmail.com


