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االفتتاحية :

                                                               بسم اهلل الرحمان الرحيم
   األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعلى، 

تحية كشفية
وبعد،

                     »كسبنا حب الناس و تقدير كل مؤسسات الدولة«
يسعدني أن أقدم لكم بصفة موجزة حوصلة لنشاط الكشافة التونسية خالل الفترة من 1 أكتوبر 2019 
2020 حيث شهدت هذه الفترة عديد التحديات و اهمها انتشار فيروس كورونا املستجد  30 سبتمبر  إلى 
و فرضت واقعا جديدا اثر  على السير العادي لالنشطة الكشفية فاضطررنا في بعض الفترات الى تأجيل 
عديد األنشطة املبرمجة على جميع املستويات ، و الغاء البعض منها كالنشاط الصيفي وفي  املقابل كانت 
الكشافة التونسية  بجميع هياكلها الوطنية والجهوية واملحلية  على اتم االستعداد وفي املقدمة ملعاضدة 
جهود الدولة للحد من انتشار هذا الوباء  وقد سجلنا بكل فخر واعتزاز ارقام قياسية في نسب التدخل  في 

عديد املجاالت  تمت تغطيتها من قبل جميع الوسائل السمعية والبصرية . 
 

دولة  بناء  في  املساهمة  وفي  االستعمار  ملقاومة  الوطني  الكفاح  في  بتاريخها  املعتزة  التونسية  الكشافة  إن 
الحديثة هى اليوم فخورة بانخراطها الكلي في العمل التطوعي ملعاضدة مجهود الدولة في مكافحة جائحة 
19 بتجنيد احدئ عشر الفا من قياداتها امليدانية لخدمة املجتمع بكل تفان ووطنية ومسؤولية  الكوفيد 
. جسدنا بكل ايمان و جدية املبدأ الثاني للحركة الكشفية اال وهو »الواجب نحو اآلخرين« و أكدنا بكل 
ثبات باّن الكشافة التونسية منظمة شبابية تربوية السياسية متشبثة بمبادئها و أهدافها و برامجها وتحترم 

القانون و مؤسسات الدولة و في خدمة الوطن و االنسانية. 

   األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعلى،
الوحدات  تمكين  مزيد  نحو  ثبات  بكل  ماضون   نحن  و  متواصلة  ديمومة  في  الكشفي  التطوير  مسار  إن 
الكشفية  من اليات العمل من خالل مراجعة األدلة التربوية لالقسام الفنية بما يراعي تطور نضج الناشئة 
والشباب   واملجتمع مع مراعاة مواكبته للعصر ال سيما في مجال التعلم عن بعد  مع املحافظة على الثوابت 
والطقوس الكشفية والتكامل بن املراحل، هذا الى جانب إيالء تدريب القيادات املكانة املميزة  حيث  شهدت 
املرحلة السابقة اصدار  أدلة تربوية لبعض االقسام الفنية و تصدر قريبا باقي االدلة  والسياسات الكشفية 

الوطنية.
ان هذه السياسات التي سيناقشها املؤتمر الوطني ستزيد من ترسيخ  مبادئ  الحوكمة  الرشيدة وتجسد 
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 ، الــ23   الوطني  باملؤتمر  تتعلق  محطات  مجموعة   من  محطة  تعد  ولعلها  املمارسات  أفضل 
فناهيك عن هذا نحن عازمون على عقد مؤتمرنا في افضل الظروف بما يعكس مكانة املنظمة 
وقيمتها من خالل خارطة طريق رسمت بكل دقة  اخذين بعين االعتبار لكل الظروف التي  تمر 
بها البالد محترمين في ذلك كل االجراءات والتراتيب املنصوص عليها في النظامين  واالسا�سي و 

الداخلي  .

على  األجيال  تربي  املجتمع،  خدمة  و  الصادقة  للوطنية  مدرسة  التونسية  الكشافة  ستظل 
املبادئ اإلنسانية السامية وعلى القيم الفاضلة و تعّدهم للحياة من أجل عالم أفضل من خالل 
أنشطتها وبرامجها التي تهدف الى خدمة املجتمع وصقل مواهب الناشئة ولتجذير قيم املواطنة في 
نفوسهم، بعيدا عن كل توظيف سيا�سي وحزبي وعن كل اصطفاف إيديولوجي مهما كان نوعه.  

    ختاما أحييكم متمنيا لكم دوام الصحة.
         والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

معا و سويا نواصل االرتقاء بمنظمتنا. وهللا ولي التوفيق. 

                 
والسالم

                   القائد العام
             وحيد العبيدي
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محتوى التقرير :

املشرف العام : وحيد العبيدي 
التنسيق العام : منتظر بن مرزوق 

ساهم في التحرير :  عزة حالب - مكرم بالربيع - ايناس املثلوثي - أمين بن 
صالح - ياسين غراب 

التصميم واإلخراج الفني : ظافر التميمي 
الصور : فرق اإلعالم محليا وجهويا

هيئة التحرير واإلعداد :
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    املنظمة :
ظهرت الحركة الكشفية في تونس 
سنة  الفرنسية  الفرق  ضمن 
الكشفية  الحركة  1912.تأسست 
وتوحدت   1933 سنة  التونسية 
الكشافة  منظمة  راية  تحت 

التونسية سنة 1957. 
مفتوحة  تربوية  منظمة  وهي 
ذات  املنظمة  صفة  لها  للجميع، 
األمر  بمقت�سى  العامة  املصلحة 

الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

أعضاء القيادة العامة للفرتة 
أكتوبر 2019 - سبتمرب 2020

القائد العام :    وحيد العبيدي

مالزم القائد العام   :  محسن الزريقي
منسق عام البرامج والتدريب : ابراهيم درمول 

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي

مستشار مكلف بلجنة املشاريع واملالية:حاتم عيشاوية
املفوض الدولي : محمد علي الخياري

املفوضة الدولية : هالة أورير 

مستشار مكلف بالعالقات العامة والناطق الرسمي :  

فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد الع�سي

أمين املال : ياسين غراب

املقرر العام : الهادي بنخود
بن  سفيان   : القيادات  لتنمية  الوطنية  اللجنة  رئيس 

فرج

التجمعات الكبرى و إعداد املؤتمر الوطني : عبد الوهاب 

بن اسماعيل

قائد مكلفة بالشراكة :  عبد املؤمن سعايدة

قائد مكلف باملراقبة املالية : باسم بن حسن

قائد قسم الرواد : محمد الجراية

قائدة قسم العصافير : الجيالني الطرابل�سي

قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابل�سي

قائد قسم األشبال : محمد الناجي عمار
قائدة قسم املرشدات : نجاة عيشاوي

قائد قسم الكشافة : الطاهر الطرابل�سي
قائدة قسم الدليالت : رباب الخما�سي

قائد قسم الجوالة : محمد نضال العرفاوي
 اإلعالم وصورة الكشفية : رامي السعيدي

الحوكمة واالستراتيجية : رياض الككلي

    الهدف :
من  والشباب  الناشئة  تربية 
مبادئ  على  إعتمادا  الجنسين 
في  واإلرشادية  الكشفية  الحركة 
العالم وحسب الطريقة الكشفية 
بما يتما�سى وواقع املجتمع التون�سي 
قدراتهم  تنمية  على  وتساعدهم 
والجسدية  والعقلية  الروحية 
القيام  فيهم  وتجذر  واالجتماعية 
الذات  ونحو  هللا  نحو  بالواجب 
ونحو اآلخرين بما يؤهلهم ليكونوا 

مواطنين مسؤولين.

     عضو بـ :
منذ  العاملية  الكشفية  املنظمة   -

.1957
- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.

منذ  العربية  الكشفية  املنظمة   -
.1956

- الهيئة العربية للمرشدات.
الدولية  الصداقة  منظمة   -

للكشافة 
واملرشدات منذ 1977.

- الهيئة العاملية للبرملانيين 
الكشافين.

الكشافة  لرواد  العربي  االتحاد   -
واملرشدات.

- االتحاد العالمي للكشاف املسلم.

     عضو مؤسس لـ :
- االتحاد الكشفي للبرملانيين العرب.

- االتحاد الكشفي للمغرب العربي.
الكشافة  لرواد  املغاربي  االتحاد   -

واملرشدات.
- شبكة كفى.

     عضو مالحظ بـ :
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس   -

التابع لألمم املتحدة.

منظمة الكشافة التونسية يف سطور :
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أرقام هامة لسنة 2020
- 6027 قائدا)ة( متطوعا)ة(.

- 538 عصفورا بين 5 و 7 سنوات.
- 11105 شبال وزهرة بين 7 و 12 سنة.

- 9993 كشافا ومرشدة بين 12 و 17 سنة.
- 3328 جواال ودليلة بين 17 و 25 سنة.

- 3152 رائدا ومحبا.
- 19 موظفا )وقت كامل(.

- 987.074 2262  امليزانية العامة للمنظمة.
- 000 60 كشاف ناشط غير منخرط.

اإلدارة التنفيذية : 
املدير التنفيذي : منتظر بن مرزوق

مدير الطرق التربوية : معز السرائري 

مدير اإلعالم واالتصال : ظافر التميمي 

مكلفة بإدارة التدريب : عزة حالب 

مكلف بوحدة التجهيز واملمتلكات : بشير املعرفي 

 

فرق املشاريع :
مشروع قادة املستقبل : 

 / الطرابل�سي  ماهر   / جبران  آمال   : املشروع  مدير 

إلياس الزين

املساعدون : ايناس املثلوثي 

منسق مشروع صوت الشباب العربي : أمين حامدي

مشروع بصمة الكشفية :

مدير املشروع : أمين بن صالح

املساعد : منذر القنوني

مشروع وعي :

مدير املشروع : مكرم بالربيع

املساعدون : سيف الدين الجبالي / محمد بن عثمان

                               إحصائيات :

توزيع املنخرطني حسب األقسام :

6465

5996

4640

2367

961

3152

538

3997

الرواد واألحباء

 الزهرات

 الكشافة

  األشبال

   املرشدات

 العصاف�

 الجوالة

الدليالت

2020 2019 2018 2017 السنوات
28716 46315 41716 35108 عدد املنخرطني
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املجالس الجهوية املمتازة :
الصادرة  واملناشير  األخيرة  دوراته  في  االعلى  املجلس  قرارات  على  بناء 
تم  الوطني،  املؤتمر  لتنظيم  الجيد  االعداد  قصد  العامة  القيادة  عن 
االستعداد لعقد املجالس الجهوية املمتازة طبقا للفصل 56 من النظام 
الداخلي وذلك خالل الفترة من 13 سبتمبر الى 18 اكتوبر 2020 على أن 
يتم دفع االشتراك السنوي للموسم -2020 /2021 بالنسبة للمشاركين 

في املجالس الجهوية املمتازة التي ستعقد خالل شهر أكتويبر 2020.

وتمثل املجالس الجهوية املمتازة أولى الخطوات نحو املؤتمر الوطني والذي 
يتم فيه انتخاب عضو املجلس األعلى عن الوحدات بالجهة و مناب الجهة 
من نواب املؤتمر الوطني وقد إلتأمت في دفعة أولى يوم 27 سبتمبر 2020 

مجالس كل من :
جهة باجة      يوم  27 سبتمبر 2020     باشراف القادة   الجيالني 	 

الطرابل�سي - الحبيب بوحامد 
جهة املنستير    يوم   27 سبتمبر 2020     باشراف القادة    عبد 	 

الوهاب بن اسماعيل - سامي  بن عمار -فهمي شقرون 
جهة أريانة    يوم   27 سبتمبر 2020    باشراف القادة     رباب 	 

الخما�سي - محسن الزريقي - خولة عامر 
جهة املهدية   يوم  9 أكتوبر 2020  باشراف القادة    سامي بن  	 

عمار - هالة اورير - عز الدين املذيوب
جهة القيروان    يوم  27 سبتمبر  باشراف القادة  الناجي عمار 	 

- الحبيب العيوني - ريم البوزيدي .
  

عقدت هذه املجالس في احترام تام للبروتوكول الصحي وباشراف مشترك 
بين اعضاء القيادة العامة وأعضاء املجلس األعلى للكشافة التونسية.

صنف  الستكمال  الحقا  املمتازة  الجهوية  املجالس  التآم  ويتواصل  هذا 
نواب الجهات طبقا للفصل 17 من النظام األسا�سي.  
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  الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :

منذ ظهور البوادر األولى لألزمة كانت الكشافة التونسية سباقة في أخذ االحتياطات الالزمة وانطالقا من تجربتها وثراء الخبرات والقدرات 
البشرية، تكونت خلية وطنية ملواجهة فيروس كورونا داخل القيادة العامة برئاسة القائد العام، كما تكّونتخاليا جهوّية ومحلّية لتنظيم 

العمل في تناسق تام مع مؤسسات الدولة واملنظمات الوطنية والدولية، وكانت االنطالقة.

1. تركيز الخلية الوطنية إلدارة األزمات :
بحسب تراكم التجارب التي خاضتها منظمة الكشافة التونسية، تكونت لديها الخبرة الكافية في تسيير متطوعيها في مجال االستجابة 
بتكوين خلية مركزية بعضوية أعضاء قيادة عامة ومجلس أعلى ومتفّرغين لإلدارة  العامة  القيادة  للكوارث وبحسب هيكليتها باشرت 

التنفيذية وهم على النحو التالي : 
- رئيس الخلية : القائد وحيد العبيدي القائد العام للكشافة التونسية. 

- إدارة الخلية : القائد منتظر بن مرزوق املدير التنفيذي للمنظمة.
- مالية الخلية : القائد محمد معز السرايري متفرغ باإلدارة التنفيذية. 

- الناطق الرسمي : القائد رامي سعيدي املكلف باإلعالم واإلتصال. 
- منسقو الخاليا الجهوية واملتطوعين : القائد إبراهيم درمول منسق عام البرامج والتدريب 
                                                                       القائد محمد نضال العرفاوي قائد قسم الجوالة. 

- العالقات العامة : القائد محمد علي الخياري املفوض الدولي 
                                   القائد األسعد الجوهري عضو املجلس األعلى.

- اللوجستيك : القائد محمد املنذر قنوني عضو املجلس األعلى، متفرغ لإلدارة التنفيذية.   
وبعد التنسيق مع قادة الجهات تم بعث 24 خلية جهوية إلدارة األزمات في كامل الجهات لتترّكز 406 خلية محلية تضّم جميعها 11650 

متطوع. 

2. تحديد خارطة االنتشار : 
بما  إلكترونية لالنخراطات السنوية  التونسية في مجال رقمنة اإلدارة ووضع منظومة  التوجه الذي اتخذته منظمة الكشافة  إلى  نظرا 

ساعد في تحديد أماكن توّزع متطوعينا وتحديد خارطة االنتشار للقادة والجوالين والدليالت.

3. وضع مخطط التدخل :
السناريو األول : وهو مرحلة بداية تف�سي الفيروس أو ما سمي مرحلة العدوى العمودية :

- رفع جاهزية فرق املتطوعين وتوفير شروط الساملة.
-تصميم مطويات وملصقات وومضات تحسيسية بالتعاون مع الهياكل ذات العالقة. 

-حمالت توعوية للوقاية من الفيروس وترسيخ السلوك السليم.
- املساهمة في مراقبة مدى تطبيق القواعد الصحية للحد من انتشار الوباء.

-املساهمة في حمالت التعقيم بالساحات واملباني واملرافق العمومية.
-تنظيم عمليات التزود مع مراعاة القواعد الصحية عند إسداء الخدمات.

-اإلرشاد والتوجيه واإلعالم ونقل املعلومة الدقيقة.
السناريو الثاني : وهو مرحلة تف�سي الفيروس أو ما سمي مرحلة العدوى األفقية : 

- املساهمة في بث الطمأنينة وروح التضامن بين املواطنين.
-املساهمة في مراقبة القواعد الصحية ملنع انتشار الوباء.



الكشافة التونسية - القيادة العامة10

- املساهمة في حمالت التعقيم بالساحات واملباني واملنازل واملرافق العمومية. 
-اإلرشاد والتوجيه واإلعالم وتأمين نقل املعلومة الدقيقة. 

-املساهمة في تنظيم عمليات التموين والتزود باألغذية واملواد الضرورية.
- املساهمة في حماية املمتلكات العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات الرسمّية.

4.  التنسيق مع الهياكل الحكومية ملعاضدة مجهوداتها طبقا للخطط املرسومة :
بعد اإلعداد املادي وإعداد الخطط الالزمة تم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية إما بطلب منها أو بطلب من املنظمة وذلك قصد 

التنسيق وإحكام التدخل بما يراعي إمكانيات الكشافة التونسية وهم : 
- رئاسة الحكومة.

- السادة الوالة واملعتمدين.
- السادة رؤساء البلديات.

- وزارة شؤون الشباب والرياضة.
- وزارة الصحة. 

- وزارة الشؤون املحلية.
- وزارة النقل.

- وزارة الشؤون االجتماعية.
- وزارة الداخلية.

- وزارة حقوق اإلنسان والعالقات مع املجتمع املدني.

توعية املواطنني وتحسيسهم بضرورة االلتزام بإجراءات الحجر الصّحّيّ املوجّه : 
تلقت قيادات الكشافة التونسّية تكوينا خاّصا في تقنّيات االّتصال والّتواصل مما يخّول لها القيام بهذه املهّمة على أكمل وجه بل إن 

الحوار بين املتطوعين ميدانيًا واملواطنين كان في كنف االحترام والّتقدير املتبادلين.
لم يكن بالغريب على قياداتنا القيام بمثل هذه املهمات خاّصة وأّنها تتطّلب عماًل ميدانّيًا مباشرًا مع املواطنين، فاّتباع إجراءات الحجر 
الّصّحي املقترحة من قبل الّدولة، كان محور اّتصال املتطّوعين باملواطنين ميدانّيًا، إذ تّم الّتأكيد على ضرورة الّتباعد الجسدي في 
مختلف الفضاءات الخاّصة منها والعاّمة كاملستشفيات واألسواق على سبيل الّذكر ال الحصر وضرورة غسل اليدين على مدى اليوم 
وااللتزام باستعمال املطّهر اليدوّي إثر  كل مالمسة األسطح في األماكن العاّمة باإلضافة إلى ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة  

وإجراءات الّتعقيم والّتطهير في منازل املواطنين. 
ومن الجدير أن نذكر أّن عملّية توعية املواطنين كانت قد 
انطلقت منذ بداية جائحة فيروس كورونا إذ لّبى 20000 
منتصف  في  املوجة  هذه  بداية  فور  الّنداء   متطّوعون 
شهر مارس تقريبا وقد ُعّممت على مختلف الجهات الـ 24 
وتمّثلت تحديدا في االّتصال املباشر مع املواطنين وتركيز 
وذلك  كورونا  فيروس  من  الّتوّقي  حول  إرشادّية  لوحات 
في األماكن العاّمة واملحاّلت والّشوارع الرئيسّية باإلضافة 
إلى الحمالت الّتحسيسّية امُلقامة عبر الوسائط الّرقمّية 
اّتباع  في األحياء والشوارع على ضرورة  املواطنين  وتنبيه 

اإلجراءات الوقائّية عبر مضّخمات الّصوت. 

الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :
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الّتبّضع لفائدة كبار الّسّن وأصحاب األمراض املزمنة وذوي االحتياجات الخصوصّية وقضاء شؤونهم اليومّية واملستعجلة، وقد حّذرت 
منّظمة الّصحة العاملّية وتليها وزارة الّصّحة الّتونسّية من إصابة كبار الّسن وأصحاب األمراض املزمنة بهذا الفيروس وذلك ملا له من 
تأثير سلبّي على صّحتهم خاّصة، مما جعل الكّشافة الّتونسّية تفّكر في هاتين الفئتين على وجه الخصوص للمساهمة في إنجاح الحجر 
اّلتي جعلت من  الّصّحّي اإلجباري بقضاء شؤونهم عوضًا عنهم كي ال يضطّروا للخروج من منازلهم ولم تكن هذه املناسبة هي الوحيدة 
قادة الكّشافة الّتونسّية حريصين على صّحة املواطنين بشّتى الوسائل فالهدف الثالث من أهداف الّتنمية املستدامة هو الّصّحة الجّيدة 

والّرفاه وهذا ما تسعى إليه املنّظمة من خالل سياستها.

خّصصت الكّشافة الّتونسّية أفرقة من املتّطوعين في مختلف الخاليا املحلّية لقضاء شؤون هذه الفئات ويكون ذلك من خالل االّتصال 
بالقادة املكّلفين بهذه املهّمة في قاعة عملّيات مخّصصة لذلك ومن ثّم ُيكّلف أحد القادة بقضاء هذه الشؤون وإيصالها إلى ذويها. 

جمع املساعدات العينيّة وتوزيعها لفائدة الفئات املستحّقة بالتنسيق مع السّلط املحليّة 
ووزارة الشؤون االجتماعيّة : 

شهدت فترة الحجر الصحي ركودًا اقتصاديًا مّما جعل العديد من املواطنين يعيشون فترة بطالة مطّولة ، هذا ما دفع الكّشافة الّتونسّية 
إلى توفير جميع الّسبل بالّتنسيق مع الّسلط املحلّية ووزارة الّشؤون االجتماعّية واالتحاد التون�سي للتضامن االجتماعي لجمع املساعدات 

لذلك  مهّيئة  فضاءات  في  وتجميعها  واألسواق  الّتجارّية  املحالت  أمام 
وتوزيعها على مستحّقيها. 

الغرض مفادها  في  توزيع مناشير  في هذا املجال فتّم  الّتبّرعات  تنّوعت 
يضمن  قانونّي  غطاء  تحت  املالّية  املساعدات  تجميع  عملّيات  تنظيم 
وصول األمانة إلى مستحّقيها وهذا ما تعّودت على فعله املنّظمُة في شّتى 

معامالتها املالّية قبل فترة الحجر الّصّحي وخاللها.
ترافق عملية الّتجميع هذه متابعة إدارّية تتمّثل في جمع اإلحصائّيات 
الجزئّية إلى حين اكتمال فترة الحجر الّصّحي إذ بلغت قيمة املساعدات 
إلى  باإلضافة  مجتمعة  املحلّية  الخاليا  بين  د.ت.   3.430.845 الجملّية 
الّطرود الغدائّية املوّزعة واّلتي بلغت 76241 طردا موّزعا على 24 جهة. 

اإلسناد الّلوجستي داخل مراكز الحجر الصّحّيّ وتقديم الخدمات التّطوّعيّة بها 
بالتّعاون مع وزارة الصّحّة : 

إّن تكوين متطّوعي الكّشافة الّتونسّية هو تكوين خاّص 
يساعدهم  ما  تدريبهم  فترة  خالل  يتلقون  إذ  نوعه  من 
تحّمل  على  قادرين  يجعلهم  بما  الكوارث  مجابهة  على 
املثال  سبيل  وعلى  حّساسة  فترات  خالل  املسؤولّية 
فترة الحجر الّصحّي وخاّصة داخل مراكز الحجر الّصّحّي 
وحسن  باملسؤولّية  حّسًا  هذا  يقت�سي  إذ  ذاتها،  حد  في 
الصحي.  الحجر  بمراكز  املصابين واملقيمين  التعامل مع 
وشارك  61 متطّوعا في 8 مراكز للحجر صّحّي التونسّية 

الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :
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ملا  الّصّحة  في ذلك تدريبا مقّدما من وزارة  تلّقوا  إيجابّية.  وقد  أو مّمن احتّكوا بذوي تحاليل  إلى من جاؤوا من خارج تونس  خدماتهم 
يّتصف به هذا العمل التّطوعّي من حساسّية خاّصة في معامالت القاطنين في مركز الحجر الّصّحّي، يتمّثل هذا الّتدريب في كيفّية الّتعامل 
داخل الفضاءات وكيفّية اّتخاذ إجراءات الّسالمة والوقاية وتّم إعداد دليل إجراءات في ذلك تتقّيد به كّل األطراف املوجودة في مراكز 

الحجر الّصّحّي. 

تنظيم املواطنني أمام مكاتب الربيد بالتّعاون مع 
الربيد التّونسيّ : 

 ّ. يهدف هذا الّتنظيم أساسا إلى تسّلم املساعدات املالّية اّلتي قّدمتها 
اّلذي كّون  الّتون�سّي  البريد  بالّتعاون مع  الهّشة  الفئات  لفائدة  الّدولة 
متطّوعي الكّشافة الّتونسّية في توجيه املواطنين والّتحّقق من الوثائق 
الكّشافة  هياكل  كاّفة  على  ُوّزع  ذلك  في  دليل  إعداد  وتّم  املطلوبة 
الّتونسّية واملتخّصصة في هذا املجال. من أهّم اإلجراءات اّلتي أّكدت 
واّلذي  االجتماعّي  الّتباعد  الّصّحي  الحجر  فترة  في  الّصّحة  وزارة  عليها 
دون  املواطنين  بين  العدوى  انتشار  من  الحّد  في  كبير  بشكل  يساهم 

نسيان إجبارّية ارتداء الكمامة وضرورة استعمال املطّهر اليدوي

 تنظيم املواطنني وتحسيسهم داخل املحطات النقل العمومي بالتعاون مع وزارة النقل  : 
شهدت محّطات الّنقل العمومي اكتظاظا هائال خاّصة في أوقات الّذروة مّما ساهم في انتشار عدوى هذا الفيروس، لذلك فإّن أنسب 

مكان لتنظيم املواطنين هو محّطات الّنقل العمومّي.
الّنقل  وسائل  داخل  الكمامات  ارتداء  إجبارية  إلى  باإلضافة  املواطنين  بين  االجتماعي  بالتباعد  الّتذكير  في  هذه  الّتنظيم  عملّية  تتمّثل 
ّتقليص عدد  أيضا فيالعمل على  تمّثلت  بل  الّتنظيم فحسب،  الفيروس ولم تكن هذه هي عملّية  انتشار  للحّد من  العمومي وخارجها 

املسافرين داخل وسيلة النقل الواحدة وتوزيع الكمامات على املسافرين مرتديها  فقد بلغ عدد الكمامات املوّزعة 43250 كمامة . 

 القيام بعمليات التطهري والتعقيم يف الشوارع والفضاءات العامة بالتعاون مع وزارة 
الشؤون املحلية واملجالس البلدية : 

بداية  منذ  املحلية   التونسية  الكشافة  خاليا  انطلقت 
العامة  الفضاءات  وتعقيم  تطهير  عمليات  في  األزمة 
تلقوا  واّلذين  التونسية  الكشافة  متطّوعو  بها  قام  التي 
الصحيحة  والطرق  البخ  أجهزة  استعمال  على  تدريبات 
دورية  بصفة  تنّفذ  التعقيم  عمليات  وكانت  الستعمالها 
ومتكررة ضمانا للحّد من انتشار فيروس كورونا املستجد 

من قبل كّل الهياكل املحلية للكشافة التونسية.

الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :
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رقن مطالب املساعدات االجتماعية وفرزها 
بالتعاون مع السادة املعتمدين : 

تسهيل  جانب  إلى  إذ  ضرورة  الرقمنة  تعتبر  التونسية  الكشافة  إّن 
املعامالت وتسريع الخدمات فهي تحّد من التلوث البيئي وتقّلص عدد 
الوثائق الورقية املستعملة وهو ما يحّد من التغيرات املناخية ويساهم 
عناصر  من  عنصر  الطبيعة  أّن  بما  الغابية  الثروة  على  الحفاظ  في 
الكشاف  يعيش فيه  أن  يمكن  الذي  الفضاء  الكشفية فهي  الطريقة 

حياة الخالء وتنّفذ به مجموعة من األنشطة التربوية.
خالل فترة الحجر الصحي ساهم متطوعو الكشافة التونسية في رقن 
في  املهمة  هذه  وتأتي  اجتماعية  منح  على  للحصول  مطلب   180.000

إطار مساعدة السادة املعتمدين على تحيين قاعدة البيانات املتوفرة لديهم إذ كان للحجر الصحي العام تبعات اجتماعية واقتصادية 
على املواطنين واملواطنات ولسرعة تطور األزمة ظهرت حاالت عوز جديدة وهو ما تطّلب تدخال سريعا ضمانا لحماية املتضررين وحفظ 
حقهم في حياة كريمة في ظّل الظروف الصعبة. هذه املهمة اقتضت تنسيقا محكما بين هياكلنا والسلط املحلية وتَعّد جهات جندوبة 
وتطاوين والقصرين وتوزر أكثر هياكلنا الجهوية تدّخال في هذا املجال لكثافة الفئات املهمشة بها وملا يترّتب عن هذا من كثرة مطالب 

املساعدات االجتماعية املقّدمة للسلط املحلية هناك.
التطوع ضمن برنامج »جسر املحبة« بالتعاون مع األلكسو ووزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني. كانت 
الكشافة التونسية فاعلة منذ انطالق املبادرة وذلك بالتنسيق مع وزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني 
وبعض منظمات وجمعيات املجتمع املدني األخرى وتمّكنت منّظمتنا في إطار هذه املبادرة من جمع 62000 مساعدةولفها وتوزيعها وهذا 

بفضل 784 من متطوعي الحركة الكشفية املوزعين على 145 مركز تجميع ضمن برنامج »جسر«.

التطوع ضمن املستشفيات الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة : 
باملنزه  التونسية في اإلعداد اللوجستي للمستشفى الطارئ  التنسيقية والتخطيطية ساهمت الكشافة  إلى حضور االجتماعات  إضافة 
من خالل تصفيف األسّرة وأسّرة اإلنعاش والتجهيزات الالزمة وجرد وإحصاء اللوجستيك املتوفر وتصميم ملف متابعة املر�سى وذلك 

.)Général militaire(-بالتنسيق مع طبيب
كان عدد املتطوعين داخل املستشفى الطارئ باملنزه 36 قائدا وقائدة تلقوا تدريبا في كيفية لبس أجهزة الوقاية ومالبسها ونزعها 

باإلضافة إلى كيفية التعقيم والتنظيف واإلجراءات داخل املستشفى وهذا االختيار على قادة وقائدات الكشافة التونسية 
تّم العتبارين، إذ  تقّدم الكشافة التونسية تدريبا مختّصا ملنتسبيها في إدارة األزمات إلى جانب ما يتمّتع به الكشافون من 
قدرة على الصمود والتأقلم وهي مهارات اكتسبوها من خالل التربية غير الرسمية التي توّفرها الحركة الكشفية من خالل 

املخيمات واملشاركة امليدانية في إدارة األزمات التي مّرت بها الدولة التونسية.

التربع بالدم لفائدة املركز الوطني لنقل الدم : 
بالنظر إلى الوضع الصحي بالبالد وجّراء الحجر الصحي العام تراجع عدد املتبرعين بالدم تلقائيا وصعبت مهمة التبرع بالدم 
األزمة  لتجاوز هذه  التونسية حملة وطنية  الكشافة  ،أطلقت  الدم  بنك  تراجع احتياطي  الطارئة وأمام  الحاالت  لفائدة 
خاصة وأّن عملية تنقل القادة والقائدات خالل فترة الحجر الصحي الشامل كانت نسبيا سهلة بما أّن أغلبهم متطوعون 

ومتطوعات على امليدان ولهم تراخيص تسمح لهم بالتنقل على مستوى محلي .

الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :
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أشرفت الخلية الوطنية إلدارة األزمات على عملية التنسيق مع املركز 
كل  تولت  ثّم  التونسية.  للكشافة  الجهوية  الخاليا  ومع  للدم  الوطني 
املحلية  بالدم  التبرع  حمالت  تواريخ  تحدد  رزنامة  وضع  جهوية  خلية 
وقام املركز الوطني للتبرع بالدم وفروعه الجهوية بالتنقل إلى مختلف 
هذه  بفضل  بالدم  املتبرعين  عدد  وبلغ  املحلية  الكشفية  املجموعات 

الحملة  2052متبرعا.

االستعداد لتنظيم االمتحانات الوطنية بالتعاون 
مع وزارة الرتبية : 

ببعد االجتماعات التنسيقية مع وزارة الصحة، تطوع قادة الكشافة 
التجهيزات  وصيانة  واملعاهد  املدارس  لتنظيف  وقائداتها   التونسية 
ووضع عالمات توجيهية داخل املدارس لضمان احترام التباعد الجسدي لتكون مؤهلة الستقبال التالميذ من جديد بعد فترة انقطاع 

طويلة نسبيا كما أشرفوا على توزيع الكمامات والسائل املعقم وتنظيم الصفوف وتوعية التالميذ بضرورة احترام البروتوكول الصحي .
الحركة  )منتسبي  واملرشدات  الكشافين  من  مجموعة  ساهمت  كذلك 
الكشفية الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 سنة( في تحرير االمتحانات 
لتالميذ الباكالوريا املكفوفين نظرا إلى صعوبة إيجاد متطّوعين للمهمة 

من قبل وزارة الصحة لحساسية الوضع الصحي.

تنظيم املصلني داخل املساجد : 
التونسية في رفع الحجر  التي اتخذتها الحكومة  إلى السياسة  استجابة 
هذه  أّن  وبما  املساجد  األولى  املرحلة  في  شملت  والذي  تدريجّيا  العام 
األخيرة حاضنة ملواطنين ومواطنات ،من مختلف الشرائح العمرية وال 

سيما كبار السن، في أوقات محّددة من اليوم وهو ما يمّثل تجّمعات كبرى ، تطّوع قادة  الكشافة التونسية وقائداتها لضمان حسن 
تطبيق البروتوكول الصحي من خالل تنظيف املساجد والجوامع وصيانتها لتصبح قادرة على فتح أبوابها مجددا أمام املصلين بعد طول 
غلق وساهموا في تنظيم املصلين داخل املساجد وتوعيتهم ليضمنوا احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات باإلضافة إلى حمالت 

التعقيم املنتظمة للحّد من خطر انتقال الفيروس.

   جمع التربع باملعدات لفائدةاملستشفيات: 
حين تشتّد األزمات ينبغي أن تتظافر الجهود للحّد من آثارها 
والتعاون بين مختلف األطراف وهو ما ما أّمنته كّل من خلية 
جرجيس وخلّية دار شعبان الفهري من خالل إشرافهما على 
جمع التبّرع باملعّدات لفائدة املستشفيات فكانت الكشافة 
خاصة  مؤسسات  من  املتبّرعين  تصل   قاطرة  التونسية 
باملواطنين واملؤسسات العمومية االستشفائية وذلك لتعزيز 

التجهيزات وإسنادها باملعّدات لتكون قادرة على استقبال املر�سى في أفضل الظروف وحّتى ال تتأثر الخدمات الصحية 
املقّدمة من اإلطارات الطبية وشبه الطبية بضعف اإلمكانيات املادية وخاّصة في ظّل فترة صعبة واستثنائية يصعب فيها 

التنسيق بين مستشفيات من واليات مختلفة ويكون نقل املر�سى بالنظر إلى الوضع الوبائي حرجا.

الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :
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حصيلة تدخالت الكشافة التونسية :
) تبقي هذه االرقام اولية  باعتبارها  مسجلة في املوجة االولى ( 

سارعت املنظمة الكشفية بالتدخل املباشر من خالل تنظيم أنشطة لتوعية املواطنين منذ بداية شهر مارس، وكانت حصيلة مختلف 
التدخالت إلى حدود موفى شهر ماي كما يلي :

22680
1875818

11650
1450

متطوع ميدا� يف مختلف 
أنحاء الجمهورية التونسية

تدخل ميدا� يف مختلف 
مجاالت التدخل (التوعية - 

النقل - التربعات - 
اإلعانات ...)

منسق ومرشف يف كافة 
الخاليا وطنيا وجهويا

ومحليا

جملة ساعة العمل امليدانية
طيلة فرتة التدخل

6565363
القيمة املالية الجملية 

للعمل التطوعي بالدينار

3430845
القيمة املالية الجملية

للمساعدات املوزعة عىل 
العائالت املحتاجة 

بالدينار

8

6
254

142

145

69250

8

6
254

142

145

69250

مراكز
التجميع

مكاتب
الربيد

مراكز
الحجر الصحي

محطات
النقل العمومي

األدلة
االجرائية

وجبات
اإلفطار

الحدث : أنشطة تطوعية يف مواجهة وباء كورونا :
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القائد العام للكشافة التونسية يلتقي السيد وزير شؤون الشباب والرياضة :
في إطار دعم جهود الدولة ملجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومزيد دعم انخراط كافة مكونات املجتمع املدني لتوعية املواطنين 

وتحسيســهم وحمايتهم من املخاطر، عقد القائد العام جلســتين مع الســيد وزير شــؤون الشــباب والرياضة يوم الثالثاء 17 مارس 2020 
ويــوم الثالثــاء 14 أفريــل 2020 بحضــور املديــر العــام للشــباب وعــدد مــن إطــارات الــوزارة وقــد خصصــت للتباحــث حــول ســبل التعــاون 

وتنســيق الجهــود بيــن الــوزارة واملنظمــة الكشــفية لتنظيــم مبــادرات تطوعيــة لفائــدة املواطنيــن ضمانــا لســالمتهم ومزيــد الوقايــة مــن خطــر 

تف�ســي الفيــروس. كمــا تــم التطــرق  إلــى رســم دليــل إجــراءات لتقديــم املســاعدات العينيــة للمواطنيــن، وتثميــن انخــراط مجهــود املنظمــات 

التطوعيــة الوطنيــة لدعــم مجهــود الدولــة فــي التوقــي مــن فيــروس كورونــا املســتجد. كمــا تــم التباحــث فــي اســتعدادت الكشــافة التونســية - 

قســم الجوالــة   لتنظيــم اللقــاء 21 للجوالــة العــرب بتونــس.

االحتفال بعيد املرأة والذكرى 64 القرار مجلة األحوال الشخصية :
بدعــوة مــن الســيد قيــس ســعيد  رئيــس الجمهوريــة، شــاركت الكشــافة 

التونســية  يــوم الخميــس 13 أوت 2020 فــي املوكــب الرســمي املنتظــم 

بقصر قرطاج لالحتفال بعيد املرأة والذكرى 64 القرار مجلة األحوال 

الشــخصية وقــد مثلــت فتيــات الكشــافة التونســية ومرشــداتها كل مــن 

القائدة عزة حالب نائب رئيس املجلس األعلى والقائدة أمال بن قريش 

قائــدة جهــة نابــل للكشــافة التونســية.

لقاء الوفاء لروح القائد عياد قرنيط :
 2020 ســبتمبر   11 الجمعــة  العبيــدي   وحيــد  العــام  القائــد  أشــرف 

يتقدمهــم  الفقيــد  وأســرة  العامــة  القيــادة  أعضــاء  مــن  عــدد  صحبــة 

ابنــه القائــد يســري قرنيــط وبحضــور عــدد كبيــر مــن القيــادات على لقاء 

الوفــاء لــروح الفقيــد القائــد عيــاد قرنيــط والــذي أشــرفت جهــة تونــس 

علــى تنظيمــه. وقــد تــداول علــى أخــذ الكلمــة عــدد كبيــر مــن أصدقــاء 

وحــب  الكبيــرة  الخصــال  أكــدوا  الذيــن  عاشــروه  ومــن  الفقيــد 
الفقيــد  هللا  رحــم  الكشــفية.  باملنظمــة  وولعــه  الفقيــد 

ورزق أهلــه وذويــه جميــل الصبــر والســلوان.

عيد الفطر باملركز الرتبوي لفاقدي السند بسيدي ثابت 
شــارك القائــد العــام للكشــافة التونســية القائــد وحيــد العبيــدي رفقــة عــدد مــن اعضــاء القيــادة العامــة وقيــادة جهــة اريانــة 

فــي فعاليــات االحتفــال بعيــد الفطــر املبــارك باملركــز التربــوي اإلجتماعــي لفاقــدي الســند والــذي نظمتــه الخليــة املحليــة الدارة 

االزمــات بفــوج ســيدي ثابــت للكشــافة التونســية وقــد كانــت فرصــة ليتوجــه فيهــا القائــد العــام بالشــكر والتشــجيع ملتطوعــي 

الخليــة املحليــة بالفــوج مثمنــا جهودهــم خــالل الفتــرة الســابقة.

أنشطة العالقات العامة :
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أنشطة العالقات العامة :

إجتماع مع وزيرة العالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني :
الســيدة  مــع  عمــل  جلســة  العبيــدي  وحيــد  العــام  القائــد  عقــد 

ثريــا الجريبــي الوزيــرة املكلفــة بالعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية 

بمقــر   2020 8أكتوبــر  الخميــس  يــوم  مســاء  املدنــي  واملجتمــع 

واملســؤولين  العامــة  القيــادة  أعضــاء  بعــض  بحضــور  الــوزارة 

بالوزارة وتم خاللها توجيه الشكر ملجهودات الكشافة التونسية 

في معاضدتها ملجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا املستجد 

تفاقــم  ظــل  فــي  املســتقبلي  التعــاون  ســبل  إلــى  التطــرق  تــم  كمــا 

األوضــاع. وعبــر القائــد العــام عــن اســتعداد الكشــافة التونســية 

للمشــاركة فــي مختلــف األنشــطة والبرامــج فــي حــدود االمكانيــات 

املتاحــة.
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أنشطة األقسام الفنية   :

قسم العصافري :

االشرافالهدفعدد املشاركنياملكانالتاريخالربنامجنوع النشاطع/ر

الدورية الوطنيةاالجتماعات01
9 10- نوفمبر 

2019
48سوسة

تقييم املوسم 
الكشفي 

  اعداد الخطة 
السنوية

قائد القسم

امللتقيات02
 امللتقى الوطني

لالختصاص

 05 - 02

فيفري 2020
72قفصة

تكوين القيادات 
في مختلف 

املجاالت
قيادة القسم

اللجنة الفنية03
 اجتماع اللجنة

الفنية

13 ديسمبر 

2019
القيادة 
العامة

14
اعداد الدليل 

التربوي للقسم 
اعداد شارات 

الهواية

رئيس اللجنة
11 جانفي 

2020
القيادة 
العامة

20

 28 - 26

فيفري 2020
20الحمامات

الشراكة04
 امضاء اتفاقية

 شراكة مع مؤسسة
هانس زايدل

 القيادة
العامة

50
تمويل أنشطة 

القسم ملدة 
ثالث سنوات

القائد العام

دعمالزيارات05
سليانة 
،املنستير

74
متابعة أنشطة 

االسراب مع 
التحفيز

قيادة القسم

قسم الزهرات 
اصدار دليل قائدة الباقة :

حرصــت قيــادة القســم مــن دوريــة وطنيــة ومركزّيــة ولجنــة فّنّيــة علــى إعــداد وتوفيــر كل الوســائل واآلليــات الّضرورّيــة 

ربوّيــة املنشــودة. فــكان إصــدار دليــل قائــدة الباقــة واآلليــات املعينــة املرافقــة مــن أهــّم املحطــات 
ّ
لتحقيــق األهــداف الت

التــي إرتكــزت عليهــا بقّيــة األنشــطة فيمــا بعــد. ســّجلنا تفاعــال إيجابيــا كبيــرا مــن مختلــف قائــدات الباقــات فيمــا يخــّص 

اإلطار الّرمزي الجديد للقسم حيث وجدن مساحة كبيرة لإلبداع واإلبتكار في تنفيذ أنشطتهّن وفق مختلف إحتياجات 

الّزهــرات وخصوصيــات كّل جهــة.

She for a better world الندوة الوطنية للقائدات
الوطنيــة  النــدوة  الســدرية  ببــرج  والتخييــم  للتدريــب  الدولــي  باملركــز   2020 فيفــري  8و7و9  أيــام  الزهــرات  قســم  نظــم 

للقائــدات. الشــخصية  التنميــة  ودعــم  للقســم  التربــوي  البرنامــج  علــى  التعــرف  إلــى  النــدوة  هــذه  وتهــدف  للقائــدات، 
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قسم األشبــــــال 
اللقاء الوطني السابع للعرفاء :

تعمــل الكشــافة علــى تربيــة النشــأ مــن خــالل طريقــة تربويــة متكاملــة تهــدف الــى بلــوغ أق�ســى قــدرات الفــرد اعتمــادا برنامــج كشــفي 

يحقــق جملــة مــن االهــداف التربويــة. 

ولقد مثل اللقاء الوطني الســابع للعرفاء »مملكة األشــبال 2020 » الذي نظمه قســم األشــبال واشــرف على افتتاحه مالزم القائد 
العــام القائــد محســن الزريقــي بمدينــة القيــروان مــن 2 إلــى 4 فيفــري2020 بمشــاركة 130 عريــف و22 مرافقــا ممثليــن لعشــرين 

جهة، مثل مناسبة متميزة النطالق العمل بالدليل التربوي للقسم الذي يطمح من خالله لتكوين الطفل تكوينا متوازنا ويكتسب 

من خالله جملة من املعارف و املهارات والســلوكيات. 

اللقاء العربي األوروبي األول اقادة األشبال من 1 إىل 4 نوفمرب 2019
في إطار العمل على  توحيد الجهود العربية واألوروبية  لالرتقاء بمرحلة االشبال عبر تحديث أدوات وطرق تقديم العملية التربوية 

الكشــفية بكفــاءة مواكبــة  لتطــور نضــج االشــبال فــي القــرن الواحــد والعشــرين واستشــرافا لرؤيــة الحركــة الكشــفية ومــن اجــل 

مزيــد ربــط الصلــة بالتجــارب املقـــــــــــارنة عربيــا و اوروبيــا،  نظمــت  

الكشــافة التونســية  و بمبــادرة مــن قســم األشــبال مــن 1الــي 5 
نوفمبــر 2019  بمدينــة الحمامــات مــن واليــة نـــــــــــابل وبالتعــاون 
مــع املنظمــة الكشــفية العربيــة ، اللقــاء العربــي االوروبــي االول 

120 قائــدا:   لقــادة برامــج االشــبال ، حيــث  ضــم هــذا امللتقــى 

81 مشــارك مــن تونــس يمثلــون  قســمي األشــبال و الزهــرات مــن 
مختلــف جهــات الجمهوريــة و39 مشــارك مــن   الخــارج  يمثلــون 

تســع دول مــن اإلقليميــن العربــي و األوروبــي ) املغــرب – الجزائــر 

 – الدنمــارك   – اليمــن   – لبنــان   – األردن   – الكويــت   – ليبيــا   –

) روســيا 

إصدارات جديدة لقسم األشبال :
حرصت قيادة قسم األشبال طيلة هذه الفترة على توفير العديد من األدلة  و اآلليات املساعدة على فهم املنهاج التربوي الجديد 

و القدرة على تطبيقه في الوحدات ، ومن ذلك نذكر:

- الدليل التربوي ملرحلة األشبال

- دليل شارات الهوايات ملرحلة األشبال

- دليل نظام االعتماد فاف » فرقة أشبال فاعلة«

- دليل العريف

- البرنامج التربوي ملرحلة األشبال

- كنش العريف

أنشطة األقسام الفنية :
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أنشطة األقسام الفنية   :

- وثيقة بطاقة املتابعة للقائد    

- وثيقة بطاقة املتابعة »املضمار«

- وثيقة البرنامج الشهري لفرقة األشبال.

- عدد 12 وثيقة محطة تربوية شهرية.

- عدد  4 نشرة  دورية فنية إعالمية كل ثالثة أشهر.

قسم املرشدات 
مرشدات تونس يحتفلن بيوم ذكراهم :

تحت شــعار » الخيوط الحية » أحيت مرشــدات تونس وفتياتها كســائر الجمعيات الكشــفية في العالم آخر هذا االســبوع بمختلف 

جهــات البــالد، يــوم الذكــرى العالمــي الــذي يوافــق يــوم 22 فيفــري مــن كل ســنة وهــي ذكــرى اول مخيــم كشــفي للفتيــات والــذي قادتــه 

اوليــف بــادن بــاول زوجــة مؤســس الحركــة الكشــفية. 

وتحتفــل لعبــة يــوم الذكــرى العالمــي هــذا العــام بشــعار »الخيــوط الحيــة«، داللــة علــى التنــوع فــي الحركــة االرشــادية العامليــة وذلــك مــن 

خــالل أنشــطة تــدور حــول موضوعــات »التنــوع والعدالــة والشــمولية« وضعتهــا الجمعيــة العامليــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة.

قسم الكشافة  
امللتقى الوطني لقسم الكشافة : الكشفية ببساطة... يف نسخته الرابعة :

إن تعزيز القدرات الفنية للراشدين احد املحاور التي تعمل عليها 

الكشــافة فبهــم تكتمــل الطريقــة الكشــفية التــي تعتمدهــا الحركــة 

فــي تحقيــق اق�ســى قــدرات االفــراد لتنميــة شــخصيتهم. » الكشــفية 

هــذا  انتظــم  الكشــافة  قســم  لقــادة  الســنوي  امللتقــى  ببســاطة« 
املوســم بغابــة لســودة مــن واليــة ســيدي بوزيــد بيــن 7 و 9 فيفــري 

2020 بغايــة تدريــب قــادة القســم علــى فــن التخيــم والعيــش فــي 

الطبيعــة وهــي الســيمات التــي تميــز هــذه املرحلــة عــن باقــي املراحــل 

العمريــة بالحركــة الكشــفية.

هــذا وقــد كان اللقــاء فرصــة هامــة ليتبــادل قــادة القســم التجــارب فيمــا بينهــم باالضافــة لالطــالع علــى مــا توصــل لــه القســم مــن 

عمــل دؤوب فــي اصــدار االدلــة التربويــة ناهيــك عــن عــدد مــن الورشــات مكنــت القــادة مــن اكتســاب مهــارات جديــدة بغايــة 

تطبيقهــا داخــل الفــرق.

قسم الدليالت 
امللتقى اإلقليمي للدليالت بالجنوب :

تولــي الكشــافة اهتمامــا كبيــرا لتكويــن الفتيــات لتكــون امللتقيــات فرصــة هامــة تتجلــى فيهــا جملــة االنشــطة املوجهــة، وفــي 

هــذا اإلطــار نظــم قســم الدليــالت امللتقــى االقليمــي لدليــالت الجنــوب وذلــك بمركــز التخييــم والتربصــات بــدوز بواليــة قبلــي 

مــن 1 الــى 3 فيفــري 2020 فضــاء مميــز التقــت فيــه حوالــي 60 دليلــة مــن مختلــف جهــات الجنــوب التون�ســي ليتبادلــن فيــه 

الخبــرات والتجــارب ويطبقــن برنامجــا اســتند للدليــل التربــوي.
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أنشطة األقسام الفنية   :

قسم الجوالة 
امللتقيات االقليمية » دروب الجوالة« :

يمثــل الشــباب آخــر مراحــل مســار التنميــة الشــخصية التــي تعمــل 

علــى الكشــافة علــى تحقيقــه مــن خــالل برنامــج كشــفي متميــز يعتمــد 

اساســا علــى حيــاة الخــالء والنشــاط فــي الهــواء الطلــق.  نظــم قســم 

الجوالــة امللتقيــات االقليميــة » دروب الجوالــة« قصــد تطبيــق جملــة 

مــن االهــداف التربويــة الخاصــة بهــذه املرحلــة حيــث انتظــم بالجنــوب 

 04/03/02 أيــام  بنابــل  املصــري  بالســد  الوســط  و  جربــة  بجزيــرة 

فيفــري 2020 بمشــاركة 280 جــوال وقائــد مــن كافــة جهــات الوســط 

والجنــوب وكان برنامجــا متميــزا تعــددت فــي االنشــطة والورشــات. 

اللقاء الوطني لقادة الجوالة »مبادرون« :
إنعقد اللقاء الوطني لقادة الجوالة »مبادرون« باملركز الفالحي جمال املنستير من 27 إلى 29 ديسمبر 2019  للنظر في الخطة السنوية 

لقســم الجوالة وســبل تنفيدها على مســتوى العشــائر ...

قسم الرواد 
تونس تستضيف اللقاء العربي األول للرائدات :

اشــرف القائــد أكــرم الزريبــي رئيــس املجلــس األعلــى للكشــافة التونســية علــى افتتــاح اللقــاء األول للرائــدات العربــي الــذي ينظمــه االتحــاد 
العربي لرواد الكشافة واملرشدات وبقيادة األمينة العامة املساعدة لالتحاد العربي آسيا فتح هللا حيث تشارك فيه مايزيد عن خمسون 

رائــدة مــن مــن ليبيــا و اململكــة االردنيــة وجمهوريــة مصــر وبمشــاركة مميــزة للرابطــة املركزيــة لــرواد وأحبــاء الكشــافة التونســية. 

 وأشــرف يــوم االثنيــن 9مــارس 2020 القائــد العــام للكشــافة التونســية ونائــب رئيــس اللجنــة الكشــفية العامليــة ملنظمــة الصداقــة الدوليــة 

القائــد وحيــد العبيــدي علــى اختتــام فعاليــات امللتقــى االول للرائــدات واملحبــات لالتحــاد العربــي لــرواد الكشــافة واملرشــدات. 

إجتماعات اللجان الفنيةولجنة الربامج :
عقدت اللجان الفنية ملختلف األقسام الفنية إجتماعات دورية حضورية وعن بعد قصد استكمال مختلف األدلة 

التربوية لجميع املراحل وإعدادها حتى تكون جاهزة قبل انعقاد املؤتمر الوطني،وبتنسيق من لجنة البرامج  عقدت عديد 

االجتماعات  ليكون هنالك تناغم وتكامل  بين االدلة التربوية لالقسام الفنية..

كما اطلعت لجنة البرامج على الخطط السنوية لالقسام الفنية  ودعت الى التنسيق فيما بينها في عديد املجاالت 

مالحظة : هنالك  تقرير تفصيلي النشطة االقسام الفنية  باستفاضة في التقرير العام لالنشطة الكشافة التونسية 2016-2020 
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النشاط الصيفي  :

فــي اجــراءات اســتثنائية ونظــرا ألهميــة  النشــاط الصيفــي مــن ناحيــة وأمــام جديــة مخاطــر العــدوي بفيــروس كورونــا املســتجد، وحــرص 

الوحــدات علــى التخييــم مــع تطبيــق اجــراءات الســالمة ، ارتــأت القيــادة العامــة وبصفــة اســتثنائية الســماح للوحــدات دون غيرهــا بتنظيــم 

مخيــم صيفــي خــاص باملراكــز الغابيــة وفــق شــروط منصــوص عليهــا بوثيقــة التنظيمــات واالجــراءات الخاصــة بالنشــاط الصيفــي -2019

:  2020

املجموعالخدماتالقادةعدد املخيمينالدورات

88642154الدورة 1

3467612434الدورة 2

871197201088الدورة 3

41810413535الدورة 4

1723441472211املجموع

املجموعالدورة 4الدورة 3الدورة 2الدورة 1املراحل

197413177301األشبال

12407532159الزهرات

44116305160625الكشافة

1360114116303املرشدات

05619326263الجوالة

0029736الدليالت

0024024الرواد و االحباء

212201347الخدمات

6476197104438القادة

15443410885352211املجموع
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أنشطة التدريب  :

الندوة السنوية لقادة التدريب واجتماع الدورية الوطنية لتنمية القيادات :
نظمــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات أيــام 27-28-29 أكتوبــر 2019 إجتمــاع الدوريــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات ومــن 22 الــى 24 

نوفمبــر 2019 باملهديــة النــدوة الســنوية لقــادة التدريــب بمشــاركة 80 مدربــا  وقــد تــم خــالل هــذه األنشــطة عــرض تقريــر نشــاط اللجنــة فــي 

املوســم املنق�ســي وتقييمهــا ومناقشــة مشــروع البرنامــج الســنوي للموســم الحالــي.

الدورة الوطنية للحوكمة املالية واملشاريع املنتجة :
نظمــت الكشــافة التونســية الــدورة الوطنيــة للحوكمــة املاليــة واملشــاريع 

املنتجة خالل شــهر ديســمبر 2019 باملنســتير بمشــاركة 30 قائدة وقادة 

ممثليــن عــن أمنــاء مــال الجهــات ورؤســاء لجــان املراقبــة املاليــة الجهويــة و 

املكلفيــن باملشــاريع املنتجــة علــى املســتوى الوطنــي، وتناولــت الــدورة عــدة 

جلســات تدريبية في مجال التســيير والتنظيم املالي.

الدورة التدريبية الوطنية على أهداف التنمية املستدامة :
الــدورة التدريبيــة الوطنيــة علــى أهــداف  نظمــت الكشــافة التونســية 

التنميــة املســتدامة يــوم 22 ديســمبر 2019 بمشــاركة 55 قائــدة وقائــد 

من كافة جهات الجمهورية، وكانت انطباعات املشاركين طيبة خاصة 

بعد تطبيق ورشات إطار عالم أفضل خالل تظاهرة مهرجان الشباب 

بشــارع الحبيــب بورقيبــة بتونــس العاصمــة وتمــت زيــارة الورشــات مــن 

قبل أكثر من 3000 مواطن وكشاف. وتجدر االشارة أن زوار الورشات 

قــد تعرفــوا علــى أهــداف التنميــة املســتدامة عبــر ورشــات إطــار عالــم 

أفضل.

مركز روافد لتنمية القيادات :
 نظمــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات ثــالث دورات ملركــز روافــد خــالل شــهري جانفــي وفيفــري 2020 حــول مواضيــع تهــم ادارة االداء 

والحضــور الركحــي ولغــة الجســد  فــي دورتيــن وقــد شــارك  فــي هــذه الــدورات 64 مدربــا مــن العديــد مــن الجهــات. ولــم يتســنى اجــراء 

باقــي الــدورات بحكــم بدايــة انتشــار فيــروس  كورونــا املســتجد.

الدورات التدريبية لقادة الوحدات ومساعديهم :
 نظمت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات مختلف الدورات التدريبية الرسمية والتأهيلية سواءا على املستوى الوطني أو 

الجهــوي، غيــر أنــه بحكــم أزمــة كورونــا انخفــض عــدد الــدورات خاصــة منها الحضورية.
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أنشطة التدريب  :

الورشة الكشفية الوطنية للشباب الحمامات  :
 الورشــة الكشــفية الوطنيــة للشــباب بيئــة غنيــة،  ســمحت  للشــباب 

الكشفي بالتفاعل مع صناعي القرار والتواصل معهم حول ما مرت به 

بالدنــا مــن تحــدي فيــروس  كورونــا املســتجد وكانــت فرصــة الستشــراف 

للشــباب أن يعاضــد  مــا يمكــن  فــي  للقــادم   واســتباقا 
ً
املســتقبل تدريبــا

جهــود الدولــة فــي مجابهــة األزمــات والكــوراث،

عقــدت  الورشــة الكشــفية الوطنيــة للشــباب خــالل الفتــرة مــن 4 الــى 

9 أوت 2020 بــدار الشــباب بالحمامــات فــي مرحلتهــا األولــى حيــث شــارك 

فــي الورشــة  .... قائــدا وقائــدة مــن .... جهــة،  وقــد اشــتملت علــى عــدة 

مواضيــع منهــا اســتعراض التجــارب واملمارســات األفضــل لــكل جهــة، التشــبيك املجتمعــي فــي إدارة االزمــات والكــوراث، ورشــة حــول املبــادرات 

املجتمعيــة للشــباب الكشــفي،إدارة االتصــال فــي ظــل األزمــات والكــوراث، االعــالم واالتصــال وقــت األزمــات، وضــع الخطــط فــي األزمــات 

والكــوراث، التطــوع والعمــل االنســاني، االطــار القانونــي للعمــل االنســاني، انتخابــات ممثلــي الشــباب الكشــفي.

في مرحة ثانية نظمت وزارة الشباب والرياضة   الورشة  الوطنية للشباب خالل الفترة من 21 الى 28أوت 2020 بدار الشباب بالحمامات 

بمشاركة 4 جمعيات وطنية  وتم تقديم تجربة الكشافة التونسية في مجال مجابهة فيروس كورونا املستجد .. 

الندوة الوطنية لالعالم واالتصال ...
أشرف القائد محسن الزريقي مالزم القائد العام   صحبة القائد رامي السعيدي على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية لالعالم واالتصال 

بمشاركة حوالي 50 قائدة وقائد من مختلف الجهات املنعقدة بالحمامات ايام 11-12-13 جانفي 2020  وكانت الندوة فرصة الستعراض 

خطة اللجنة للفترة املقبلة وتحديد املهام، كما تم باملناسبة تقديم بعض الجلسات التدريبية الخاصة بتقديم قصص النجاح وصحافة 

الهاتف الجوال.

وقد اشرف القائد العام صحبة عدد من أعضاء القيادة العامة على اختتام الندوة وإجراء حوار مع املشاركين وذلك للتطرق ملشاغلهم 

...
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أنشطة الشراكة واملشاريع  :

انعقاد الندوة الوطنية للشراكة وتنمية املجتمع :
أشــرف القائــد مؤمــن ســعايدة علــى فعاليــات النــدوة والتــي افتتحهــا القائــد محســن الزريقــي مــالزم القائــد العــام، ونظــر املشــاركون فــي جملــة 

من املواضيع قصد تطوير منظومات الشراكة، وتولى املشاركون املساهمة في صياغة العديد من آليات العمل على غرار ملف االستشهار.

وقد زار الندوة القائد العام صحبة عدد من أعضاء القيادة العامة.

إبرام اتفاقية شراكة  مع وزارة الشؤون املحلية : 
قامت الكشافة التونسية في نطاق دعم أنشطتها وشبكة العالقات مع 

مختلــف الــوزارات بتوقيــع اتفاقيــة شــراكة وتعــاون مــع وزارة الشــؤون 

املحلية، وقد حضر حفل التوقيع القائد العام وحيد العبيدي والسيد 

وإطــارات  العامــة  القيــادة  أعضــاء  مــن  وعــدد  املحليــة  الشــؤون  وزيــر 

... وتدخــل هــذه االتفاقيــة ضمــن خطــة عمــل القيــادة العامــة  الــوزارة 

لتعزيــز التعــاون مــع الــوزارة وتتبعهــا عــدة اتفاقيــات شــراكة بيــن األفــواج 

الكشــفية والبلديــات ... 

تكريم الكشافة التونسية يف تدخلها يف جائحة كورونا : 
أشــرف وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة علــى مراســم تكريــم الكشــافة التونســية بحضــور الســيد وحيــد العبيــدي القائــد العــام للكشــافة 

باملخيم الكشفي ببرج السدرية ،وذلك بعد نجاح تونس في التصدي لجائحة كورونا من خالل معاضدة املنظمة الكشفية لجهود الدولة 

وإدارتهــا للخليــة الوطنيــة إلدارة االزمــات بمختلــف فروعهــا جهويــا ومحليــا والتــي ســاهم فيهــا  متطوعــي الكشــافة بتنظيــم طوابيــر املواطنيــن 

امام الفضاءات التجارية والبريد واملحالت والتبضع لفائدة كبار السن واصحاب االمراض املزمنة وذوي االحتياجات الخاصة إضافة الى 

تعقيم الفضاءات العامة والشــوراع واملؤسســات العمومية و املؤسســات الســياحية والشــبابية والرياضية التي اســتقبلت وافدي الحجر 

الصحــي اإلجبــاري.

النــدوة العلميــة حــول النشــاط الصيفــي ومخاطــر انتشــار 
ــا : العــدوى بفــريوس كورون

العــام  القائــد  صحبــة  الوزيــر  الهاشــمي  الدكتــور  أشــرف 

للكشــافة التونســية وحيــد العبيــدي ورئيــس املجلــس 

األعلــى أكــرم الزريبــي وبحضــور أعضــاء القيــادة العامــة 

وعــدد مــن أعضــاء املجلــس األعلــى وقــادة جهــات إقليــم 

تونــس الكبــرى وبعــض قــادة األفــواج والوحــدات علــى 

الصيفــي  النشــاط  حــول  العلمــي  الحــوار  فعاليــات 

ومخاطر انتشــار العدوى بفيروس كورونا وذلك مســاء 

يــوم الثالثــاء 16 جــوان بمقــر النــادي املركــزي ... وقــد 

تسنى للدكتور تقديم الرأي العلمي والقائد أكرم الزريبي الرأي القانوني ... كما تمت االجابة على أسئلة املتدخلين سواءا 

مباشرة أو عبر الفايس بوك. يذكر أن اللجنة الوطنية لإلعالم تولت نقل وقائع هذا الحوار مباشرة عبر الفايس بوك ...
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برنامج العطلة اآلمنة صيف 2020 :
أطلق املرصد الوطني لسالمة املرور بداية من  شهر جويلة 2020 برنامجا تحسيسيا خاصا بالعطلة اآلمنة 2020 تحت شعار سالمتكم 

مسؤوليتنا بالشراكة مع الكشافة التونسية ولفيف من منظمات املجتمع املدني  من الهالل األحمر التون�سي وجمعية سفراء السالمة 
املروريــة وجمعيــة تونــس للســالمة املروريــة والجمعيــة الوطنيــة للســالمة املروريــة  مــن خــالل القيــام بحمــالت  التوعويــة علــى مــدى شــهري 

جويلية وأوت.
وتتمحور الحملة األولى على مدى شهر جويلية حول موضوع اإلفراط فق السرعة وارتداء حزام األمان، أما الحملة الثانية التي ستكون 

علــى مــدى شــهر اوت  تمحــورت حــول الدراجــات الناريــة وارتــداء الخــوذة. و هدفــت حملــة العطلــة اآلمنــة 2020 إلــى تخفيــض عــدد حــوادث 

املــرور علــى املســتوى الوطنــي بنســبة 25 باملائــة، مقارنــة بمعــدل حــوادث الســنوات الثــالث الفارطــة أي أن ال يتجــاوز عــدد الحــوادث علــى 

املستوى الوطني خالل العطلة اآلمنة 975 حادث مرور.  كما هدفت الحملة إلى تخفيض عدد قتلى حوادث املرور على املستوى الوطني 

بنســبة 25 باملائة مقارنة بمعدل قتلى الســنوات الثالث الفارطة أي أن ال يتجاوز عدد القتلى على مســتوى وطني 225  قتيال.

وقــد أشــرف الســيد وزيــر الداخليــة علــى افتتــاح برنامــج العطلــة اآلمنــة صيــف 2020 ومثلــت الكشــافة التونســية فــي  هــذا االحتفــال قائــدة 

جهة نابل عوضا عن القائد العام وثلة من أفواج الجهة بحضور ممثلي املرصد الوطني للمرور  وعدد من الجمعيات الناشطة في مجال 

الســالمة املرورية ... واطلع الســيد الوزير على نشــاط الكشــافة التونســية ومجال مســاهمتها في العطلة اآلمنة ... هذا وقد أشــاد والي نابل 

بالدور الكبير الذي تبذله الكشافة التونسية في مجال خدمة وتنمية املجتمع ...

املساهمة يف تأمني العودة املدرسية :
ســاهمت مختلف هياكل الكشــافة التونســية في مختلف الجهات وذلك تنفيذا للشــراكة مع وزارة التربية في املســاعدة على تأمين العودة 

املدرســية فــي مختلــف جهــات الجمهوريــة وذلــك مــن خــالل املســاعدة فــي قيــاس درجــة الحــرارة وتأميــن التباعــد الجســدي  وارتــداء الكمامــات 

وذلك بالتعاون الوثيق مع األسرة التربوية.

وتجدر االشارة أن مختلف الهياكل الكشفية قامت منذ بداية شهر سبتمبر في صيانة وتعقيم املؤسسات التربوية وذلك قصد املساعدة 

فــي االعــداد الجيــد للعــودة املدرســية فــي فتــرة تشــهد فيهــا البــالد ارتفــاع العــدوى بفيــروس كورونــا، وقــد بلغــت التغطيــة نســبة عاليــة   فــي 

مختلــف املؤسســات التربويــة 

أنشطة الشراكة واملشاريع  :
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مشروع وعي :  
 مشــروع وعــي ينــدرج فــي اطــار  شــراكة الدوليــة بيــن منظمــة  الكشــافة التونســية  مــع منظمــة اليونيســف العامليــة - مكتــب تونــس و املرصــد 

الوطنــي لألمــراض الجديــدة واملســتجدة  ووزارة الصحــة  بتمويــل مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة حيــث يهــدف املشــروع الــى مزيــد توعيــة 

وتحســيس املواطنيــن وخاصــة منهــم األطفــال والشــباب، بأهميــة التأهــب واالســتعداد والوقايــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد 

»كوفيــد19-« مــن خــالل اكتســاب ســلوكيات وقواعــد الصحــة والســالمة والنظافــة الصحيحــة والســليمة فــي املجتمــع واملؤسســات التربويــة.

أهداف المشروع :
1/ توعيــة 500.000 مواطــن خاصــة منهــم األطفــال والشــباب، بجميــع الواليــات الجمهوريــة، وتحسيســهم بأهميــة اتبــاع فواعــد النظافــة 

والصحــة، واحتــرام إجــراءات البروتوكــول الصحــي للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد19-«.
2. توعيــة 200.000 تلميــذ بأهميــة اكتســاب بأهميــة اكتســاب الســلوكيات الحســنة للنظافــة والصحــة واحتــرام إجــراءات البروتوكــول 

الصحــي داخــل املؤسســات التربويــة.

3. التشبيك مع 50 جمعية و30 شخصية مؤثرة وطنيا وجهويا لدعم برامج املشروع.

.U-report 4. تدريب 3.000 طفل مؤثر، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-« عبر منصة
برامج وأنشطة  ومؤشرات المشروع :

1. تدريب 24 متطوع وطني.

2. تدريب 24 منسق جهوي.

3. تدريب 260 متطوع جهوي.

4. قافلة وعي : 24 جهة - 48 تظاهرة 

5. 10 تظاهرات توعية للمناطق ذات األولوية »املحرومة«

6. دليل موجه لألطفال والشباب للوقاية والحماية من األوبئة.

7. ابتكار لعبة تربوية لألطفال لتثمين السلوكيات الحسنة للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-«.

8. احداث شارة ألفضل السلوكيات الحسنة للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-«.

9. انشاء تطبيق للمتابعة أنشطة وبرامج املشروع.

10. تدريب 60 سفير داخل املؤسسات التربوية.

11. 96 تظاهرة توعوية وتحسيسية باملؤسسات التربوية. 4 تظاهرات بكل جهة

12. 72 ورشة لالحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين: 1 روضة 1- مدرسة ابتدائية - 1 معهد او مدرسة اعدادية.

13. مشاركة 48 جمعية وطنية وجهوية في أنشطة.

14. دعم 30 شخصية مؤثرة وطنية وجهوية.

.U-reporter 40 15. تدريب

.U-Reporter 16. 24 حملة توعوية وتحسيسية عبر منصة

17/ مسابقة وطنية ألفصل صورة وفيديو ألفضل املمارسات.

تم خالل هذه الفترة التنسيق مع قادة الجهات وذلك عبر مناشير داخلية وأخرى للعموم في اختيار القيادات والكشافين لتنفيذ مختلف 

برامــج املشــروع بالجهــات.

أنشطة الشراكة واملشاريع  :
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أنشطة الشراكة واملشاريع  :

الدورة التدريبية للمنسقين الجهويين :
التاريخ : 3-2 و4 أكتوبر 2020.

املكان : نزل مارينا بالس بالحمامات

عدد املشاركين : 18 مع تغييب 6 جهات.

تهــدف هــذه الــدورة لتدريــب القيــادات علــى القواعــد الصحيــة الســليمة 

االتصــال  وتقنيــات  املســتجد،  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد 

والتواصــل مــع الجماهيــر، والتعريــف علــى دور ومهــام املنســق الجهــوي.
الدورة التدريبية الفريق الوطني :

التاريخ : 3-2 و4 أكتوبر 2020.

املكان : نزل مارينا بالس بالحمامات

عدد املشاركين : 19.

تهــدف هــذه الــدورة لتدريــب القيــادات علــى القواعــد الصحيــة الســليمة للحــد مــن انتشــار فيــروس 

كورونــا املســتجد، وتقنيــات االتصــال والتواصــل مــع الجماهيــر، والتعريــف علــى دور ومهــام الفريــق 

الوطنــي والــذي ســيؤثث الورشــات التفاعليــة لقافلــة املشــروع.

اليوم العالمي لغسل اليدين :
نفــذ مشــروع وعــي فــي إطــار تنفيــذ هــذا النشــاط 92 تدخــل داخــل املؤسســات التربويــة للتعريــف 

بأهميــة غســل اليديــن حيــث اســتفاد 1820 طفــل وتلميــذ مــن هــذا البرنامــج.

حيــث تــم التدخــل فــي الروضــات، املــدارس االبتدائيــة واملــدارس اإلعداديــة، كمــا تدخــل املشــروع فــي 

عــدد مــن الكتاتيــب واملبيتــات الجامعية.

وفي إطار األثر من هذا التدخل طلب العديد من املؤسســات إلقامة هذا النشــاط، كذلك تبني عدد من البلديات لتنفيذ هذا النشــاط 

فــي بقيــة املؤسســات التربويــة باملنطقــة، كذلــك تفاعــل هياكلنــا لتنفيــذ هــذا النشــاط بمناطقهــم.

                    كما تمت تغطية هذا النشاط من قبل العديد من الوسائل اإلعالمية الوطنية والجهوية.

الدورات التدريبية الجهوية :
انتظمــت هــذه الــدورات والتــي تهــدف لتدريــب القيــادات علــى القواعــد الصحيــة الســليمة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 

املســتجد، وتقنيــات االتصــال والتواصــل مــع الجماهيــر والتعريــف بمشــروع وعــي.

حيث نفذت 16 جهة هذه الدورات خالل الفترة من 24 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 2020. استفاد من هذه الدورات 240 قائد 

وقائدة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات الجهوية للصحة.

الدورات التدريبية للسفراء و U-reporter، تم تأجيل هذه الدورات تباعا لقرارات رئاسة الحكومة وبالتشاور مع الشركاء.
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أنشطة الشراكة واملشاريع  :

مشروع قادة املستقبل :
1. املشاركة في حدث كشفي رقمي  »جوتا جوتي«  من 18 إلى 20 أكتوبر 2019 في الدنمارك :

شــارك متطوعــان تونســيان مــن فريــق »قــادة املســتقبل« فــي حــدث »جوتــا 

جوتي« بالدنمارك ، وهو أكبر حدث كشف رقمي في العالم يعزز الصداقة 

واملواطنــة العامليــة.

2. املشــاركة فــي حــدث كشــفي رقمــي  »جوتــا جوتــي« 29 أكتوبــر  2019 فــي 

تونــس :

شــارك 6 متطوعون من الدنمارك ضمن فريق »قادة املســتقبل« في حدث 
يعــزز  العالــم  فــي  »جوتــا جوتــي« بتونــس ، وهــو أكبــر حــدث كشــف رقمــي 

الصداقــة واملواطنــة العامليــة.

3. ندوة توعوية من 1-3 نوفمبر 2019 ضمن تدريبات ريادة املبادرات املجتمعية :

ندوة بمدينة الحمامات ملواجهة التحديات ومقابلة أشخاص آخرين وإلهام بعضنا البعض للقيام بمبادرات محلية. كل ندوة لها موضوع 

مثل البيئة أو العنف - عدد املشاركين هو حوالي 77 منهم 8 من الدنمارك تتراوح أعمارهم بين 30-19.

4. نــدوة قــادة األفــواج مــن 8-11 نوفمبــر 2019 ضمــن منصــة املجتمــع 

املدني :

فــي هــذه النــدوة، قــادة املجموعــات الكشــفية املحليــة  هــم املشــاركون، 

الخبــرات واملعرفــة، ويناقشــون كيفيــة  الذيــن ســيلتقون ويتبادلــون 

قيادة مجموعة كشافة بأفضل طريقة ممكنة, عدد املشاركين 350 

فــي نــزل املــرادي سوســة.

5. ندوة مرشدي األفواج من 8-11 نوفمبر 2019 ضمن

منصة املجتمع املدني : 

نــدوة حيــث يمكــن للمتطوعيــن الذيــن تــم تدريبهــم كمرشــدي األفــواج تبــادل الخبــرات واملشــاركة فــي ورشــات العمــل والنــدوات التــي تؤهلهــم 

أكثــر , تســتهدف هــذه النــدوة مرشــدي األفــواج الذيــن تــم تدريبهــم بالفعــل, شــارك فــي النــدوة 264 متطــوع فــي نــزل املــرادي سوســة.

6. ندوة كشافة العائالت من 13 - 15 ديسمبر 2019 ضمن تدريبات ريادة املبادرات املجتمعية :

في ندوة كشافة العائالت، يجتمع املنسقين و يتبادلون املعارف والخبرات من أجل تطوير املفهوم واكتساب املزيد من املعرفة حول كيفية 

تنفيــذه فــي املجموعــات الكشــفية املحليــة األخــرى. وبالتالــي ،تســتهدف النــدوة منســقي كشــافة العائــالت مــن جميــع أنحــاء تونــس باإلضافــة 

إلــى مجموعــة مــن املنســقين الدنماركييــن الذيــن سيشــاركون خبراتهــم مــن العمــل مــع مفهــوم استكشــاف األســرة فــي الســياق الدنماركــي, 52 

مشــارك تون�ســي و 9 مــن الدنمــارك باملنســتير.

7. مشــاريع بنــاء املجتمــع فــي تونــس 12-18  ديســمبر 
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أنشطة الشراكة واملشاريع  :

2019  ضمــن تدريبــات ريــادة املبــادرات املجتمعيــة :

بعــد هــذه التدريبــات ، يتــم تدريــب الشــباب علــى تصميــم وإدارة املبــادرات االجتماعيــة ويتــم تشــجيعهم علــى أن يصبحــوا رواد أعمــال 

اجتماعيين في مجتمعاتهم املحلية. يستهدف هذا الحدث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عاًما من الكشافة وغير الكشافة.

8. التدريب على إدارة املشاريع من 18-22 ديسمبر 2019 ضمن تدريبات ريادة املبادرات املجتمعية ببرج السدرية :

يتــم تدريــب الشــباب علــى تصميــم وإدارة املبــادرات االجتماعيــة ويتــم تشــجيعهم علــى أن يصبحــوا رواد نشــاطات مجتمعيــة فــي محيطهــم 

املحلــي. يســتهدف هــذا الحــدث الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و 30 عاًمــا مــن الكشــافة وغيــر الكشــافة. 

تدرب 39 متطوع في املركب الريا�سي ببرج السدرية.

9. مهرجان الشباب في 21 ديسمبر 2019 بشارع الحبيب بورقيبة : 

هــو نشــاط ســنوي )مهرجــان ليــوم واحــد( للكشــافة وغيــر الكشــافة. الهــدف مــن هــذا النشــاط هــو االقتــراب مــن املواطنيــن التونســيين 

الدنمــارك.  مــن   10 منهــم   3000 فــاق  املشــاركين  عــدد  الكشــفية.  فــي األنشــطة  ومشــاركتهم 

10. ندوة اإلنطالقة 02 جانفي 2020  بجربة و 08 جانفي 2020 بتونس

هو انطالقة املشروع للسنة الجديدة بمشاركة 60 متطوع. 

11. نــدوة املتحدثيــن الشــبان املحليــة 05-09 فيفــري 2020 بســيدي 

بوزيــد

منتــدى ونــدوة تربويــة تعقــد فــي أجــزاء مختلفــة مــن تونــس حيــث يتــم 

تدريــب الشــباب علــى عــدد مــن املهــارات )املناصــرة ، الحــوار ، حــل 

النزاعــات ، إلــخ( حتــى يســتخدموا أصواتهــم فــي الشــؤون السياســية 

هــذا  يســتهدف  املســؤولين.  مــن  وغيرهــم  السياســيين  علــى  للتأثيــر 

الحــدث الشــباب التون�ســي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 17 عامــا 

من الكشافة وغير الكشافة. وبلغ عدد املشاركين 60.

12. ندوة املتحدثين الشبان املحلية 09-05 فيفري 2020 بنزرت

منتــدى ونــدوة تربويــة تعقــد فــي أجــزاء مختلفــة مــن تونــس حيــث يتــم تدريــب الشــباب علــى عــدد مــن املهــارات )املناصــرة ، الحــوار ، 

حــل النزاعــات ، إلــخ( حتــى يســتخدموا أصواتهــم فــي الشــؤون السياســية للتأثيــر علــى السياســيين وغيرهــم مــن املســؤولين, وبلــغ عــدد 

.49 املشــاركين 

13. منتدى اإلنطالقة الثانية 4/3/2 أكتوبر 2020 بالحمامات:

شــارك في هذا املنتدى جميع املكونات للمشــروع بعد نهاية الحظر الصحي لتقديم إدارة املشــروع الجديدة واملقترحات لســنة 

2021. عدد املشــاركين بلغ 34 متطوع .
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أنشطة الشراكة واملشاريع  :

مشروع بصمة الكشفية :  

عدد ساعات العمل العدد   األهداف العامة للنشاطاملكانالتاريخالنشاط
الفعلية

الدورة التدريبية 
النهائية ملدربي 

ومنسقي مشروع 
بصمة الكشفية

09-10-11 نوفمبر 

2019

املرحلة األخيرة من تدريب سوسة

املدربين حول إدارة النزاع

22 ساعة عمل96

املختربات الجهوية 
ملشروع بصمة 

الكشفية

صياغة برنامج عمل تونس21/12/2019

جهوي حول مكافحة 

التطرف العنيف

يعاضد مجهودات الدولة 

و املؤسسات في تجذير 

قيم

املواطنة و التماسك 
االجتماعي و يعلي من دور 

الكشافة

التونسية و ريادتها في 

الشراكة والتشبيك و 

تنمية

املجتمع.

5 ساعات عمل140
5 ساعات عمل113نابل29/12/2020

5 ساعات عمل114زغوان29/12/2019
5 ساعات عمل90املنستير22/12/2019
5 ساعات عمل56سليانة30/12/2019
5 ساعات عمل95باجة14/12/2019
5 ساعات عمل52القيروان26/12/2019
5 ساعات عمل73سيدي بوزيد26/12/2019
5 ساعات عمل45قفصة29/12/2019
5 ساعات عمل40مدنين27/12/2019
5 ساعات عمل40منوبة12/01/2020
5 ساعات عمل65اريانة05/01/2020
5 ساعات عمل35بن عروس05/01/2020
5 ساعات عمل40املهدية19/01/2020
5 ساعات عمل150صفاقس05/01/2020
5 ساعات عمل68قابس05/01/2020
5 ساعات عمل62تطاوين25/01/2020
5 ساعات عمل30قبلي18/01/2020
5 ساعات عمل25جندوبة14/01/2020
5 ساعات عمل80توزر15/03/2020
5 ساعات عمل70القصرين15/03/2020

 اشغال بناء مركز
 التدريب النموذجي

 والدولي بربج
السدرية

انطالق االشغال20/11/2019
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أنشطة الشراكة واملشاريع  :

 اشغال بناء املخطر
 الصعب حائط
 التسلق بربج

السدرية

االستمرار في االشغال20/11/2019

 الدورة التدريبة
 ألمناء املال و  أصحاب
 املشاريع يف الكشافة

التونسية

27-29-29- 12 
-2019

الدورة التدريبة ألمناء املنستير
املال وأصحاب املشاريع 

في الكشافة التونسية

31

 دورة االعالم و
الشراكة

90دورة االعالم والشراكةالحمامات2020/01/12

 اجتماع مع اللجنة
الوطنية لإلرهاب

اجتماع مع اللجنة تونس2020/07/02
الوطنية لإلرهاب قصد 

التعريف باملشروع و 
ابرام اتفاقية شراكة

2020/01/14180بنزرتماراطون السالم

200 2020/01/14جبنيانة

2020/01/04200الصخيرة

2020/01/14335املنستير

2020/01/14235مدنين

اصدار اللعبة الرتبوية 
ملكافحة التطرف 

العنيف وتجربنها 
خالل بعض املخيمات 

الصيفية

جويلية 2020برج السدرية

اصدار الفيديو 
الرتويجي للخطوات 

نحو املؤتمر

سبتمبر 2020 
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 مشروع دعم املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة :
بدعــم مــن منظمــة الصحــة العامليــة، تــم تركيــز فريــق مــن املتطوعيــن بمقــر املرصــد الوطنــي لألمــراض الجديــدة واملســتجدة وبعــدد مــن 

املندوبيات الجهوية للصحة للقيام بعمليات تســجيل ومتابعة املصابين بوباء كورونا واملســاهمة في إعداد االحصائيات الرســمية. يتركب 

هــذا الفريــق مــن ســتين متطــوع يعملــون طيلــة األســبوع بصفــة مســتمرة تحــت إشــراف فريــق مــن األطبــاء واملختصيــن.

أنشطة الشراكة واملشاريع  :
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أنشطة العالقات الخارجية  :

اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية بالكويت :
شــارك القائــد وحيــد العبيــدي القائــد العــام للكشــافة التونســية 

في فعاليات اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية والذي 

املنظمــة  مــع  بالتعــاون  الكويتيــة  الكشــافة  جمعيــة  تســتضيفه 

 2020 جانفــي   25 و   22 بيــن  الفتــرة  خــالل  العربيــة  الكشــفية 

ويهدف هذا االجتماع الى متابعة التوصيات املنبثقة عن املؤتمر 

العربــي والتباحــث حــول عمــل املنظمــة العربيــة ورؤيتهــا.

إجتماع هيئة رئاسة االتحاد الكشفي للمغرب العربي :
شــارك القائــد العــام للكشــافة التونســية القائــد وحيــد العبيــدي 

محمــد  القائــد  رفقــة  بالجزائــر   2020 مــارس   07 الســبت  يــوم 

علــى الخيــاري املفــوض الدولــي فــي اجتمــاع هيئــة رئاســة االتحــاد 

الكشــفي للمغــرب العربــي بإســتضافة مــن الكشــافة االســالمية 

الجزائريــة.

و قــد كان محــور االجتمــاع النظــر فــي املســائل املتعلقــة بنشــاط 

االتحاد قدمها االمين العام القائد رشاد الخرباش كما تم النظر 

في جملة املحطات العربية والدولية التي تستضيفها الجمعيات 

الكشــفية االعضــاء فــي االتحــاد.

املنتدى العاملي للتعليم غري الرسمي :
شــاركت الكشــافة التونســية ممثلــة فــي القائــد ســفيان بــن فــرج رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات صحبــة القائديــن راقــي 

الخصخو�سي والقائد ق�سي اإلمام في فعاليات املنتدى العالمي للتعليم غير الرسمي في البرازيل، الذي شارك فيه ما يقرب من 70 

منظمــة مــن جميــع أنحــاء العالــم و100 جمعيــة كشــفية وطنيــة متخصصــة فــي مجــال التعليــم غيــر الرســمي.



35 التقرير املرحلي للنشاط للفرتة من 1 أكتوبر 2019 إىل 30 سبتمرب 2020 

التقرير املالي من 1 أكتوبر 2019 إىل 30 سبتمرب 2020 :
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