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االفتتــــاحية :
بسم هللا الرحمان الرحيم

األخوات واإلخوة أعضاء املجلس األعلى،
تحية كشفية

وبعد،
دأبــت القيــادة العامــة للكشــافة التونســية، علــى نشــر إنجازاتهــا الدوريــة  لــدي منظوريهــا ، فــي تقاريــر خاصــة، توثــق 
 
ً
ملرحلــة مهمــة، بالكلمــة والصــورة، وذلــك مــن منطلــق ترســيخ مبــدأ املشــاركة والشــفافية، وحتــى تشــكل مصــدرا

تــم رصــده لعــدد املتابعيــن   لجمهــور املتعامليــن واملهتميــن بالشــأن الكشــفي وهــو مــا 
ً
 للمعلومــة، ومرجعــا

ً
موثوقــا

ملنظمــة الكشــافة التونســية علــى جميــع املســتويات ، حيــث  تجــدون فــي هــذا التقريــر الــدوري ملجلســكم املوقــر 
سلســلة مــن األنشــطة  التفصيليــة املدعمــة بالرســومات واألرقــام، بصفــة موجــزة وحوصلــة لألنشــطة التــي قامــت 
بهــا الكشــافة التونســية بجميــع هياكلهــا خــال الفتــرة مــن 1 أكتوبــر 2020إلــى 30مــاي  2021  فــي ظــل التحديــات 
 اثــر علــى الســير 

ً
 جديــدا

ً
التــي عشــناها وعاشــتها تونــس وأهمهــا انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد والــذي فــرض واقعــا

العــادي لألنشــطة الكشــفية فاضطررنــا فــي بعــض الفتــرات الــى عمليــة التخطيــط القصيــر املــدي وإلغــاء او تأجيــل 
بعــض منهــا ،وفــي املقابــل كانــت هياكلنــا  املحليــة والجهويــة و الوطنيــة علــى اتــم االســتعداد وفــي املقدمــة وثابتــة 

ومتواجدة في جميع املناطق واملجاالت ...

األخوات واألخوة أعضاء املجلس األعلى،
فــي محاولــة  منــا لضمــان  بــذل جهــود اســتثنائية خــال هــذه املرحلــة الحرجــة   تــم  فــي الكشــافة التونســية ،  هنــا 
واللقــاءات  األنشــطة  عديــد  اســتمرارية  وبيــن  جهــة  مــن  وكشــافينا  قياداتنــا  صحــة  علــى  الحفــاظ  بيــن  التــوزان 
واملؤتمــرات وتقديــم العــون واملســاعدة ألبنــاء وطننــا مــن جهــة أخــرى ،وقــد وفقــت فــي ذلــك الــى حــد كبيــر ، فعلــى 
ســبيل املثــال أصررنــا علــى عقــد الــدورات التدريبيــة  فــي موعدهــا ووفقنــا والحمــد هللا فــي إنجاحهــا ، كمــا واصلنــا فــي 
تحقيــق مؤشــرات مهمــة بفضــل املشــاريع  املنجــزة وعززنــا شــراكتنا وحققــت األقســام الفنيــة  عديــد النجاحــات 

فــي مواعيدهــا املحــددة  . وجــددت عديــد الهيــاكل الكشــفية الجهويــة واملحليــة عبــر انعقــاد مؤتمراتهــا 
وفــي خضــم مــا تقــدم فقــد كانــت الكشــافة التونســية فــي ريــادة املنظمــات الوطنيــة فــي املجتمــع، التــي تعمــل علــى تربيــة 
األجيــال علــى املبــادئ اإلنســانية الســامية وعلــى القيــم الفاضلــة و تعّدهــم للحيــاة مــن أجــل عالــم أفضــل مــن خــال 

أنشــطتها وبرامجهــا التــي تهــدف الــى خدمــة املجتمــع وصقــل مواهــب الناشــئة ولتجذيــر قيــم املواطنــة فــي نفوســهم،  
 ختاما أحييكم متمنيا لكم دوام الصحة.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته
معا و سويا نواصل االرتقاء بمنظمتنا. وهللا ولي التوفيق.

القائد العام      
وحيد العبيدي        
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االفتتاحية	 

 بيان املنخرطين  	 

  املنظمة في سطور  	 

املؤترمرات الجهوية 	 

 األنشطة والبرامج الفنية 	 

 أنشطة الشراكة واملشاريع 	 

أنشطة اللجان	 

الحفل السنوي	 

التقرير املالي	 

املشرف العام : وحيد العبيدي 
التنسيق العام : منتظر بن مرزوق 

ساهم في التحرير :  مكرم بالربيع - ايناس املثلوثي - أمين بن صالح - ياسين غراب 
التصميم واإلخراج الفني : ظافر التميمي 

الصور : فرق اإلعام 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�ضى  العامة  املصلحة 

الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

أعضاء القيادة العامة للفرتة 
أكتوبر 2020- سبتمرب 2021

القائد العام :    وحيد العبيدي

مازم القائد العام   :  محسن الزريقي

منسق عام البرامج والتدريب : ابراهيم درمول 

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي

املفوض الدولي : محمد علي الخياري

املفوضة الدولية : هالة أورير 

مستشار مكلف بالعاقات العامة والناطق الرسمي :  

فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد الع�ضي

أمين املال : ياسين غراب

منسق إدارة األزمات والكوراث : سامي بن عمار

املقرر العام : الهادي بنخود

التجمعات الكبرى وإعداد املؤتمر الوطني : عبد 

الوهاب بن اسماعيل

قائد مكلف بالشراكة :  عبد املؤمن سعايدة

قائد مكلف باملراقبة املالية : باسم بن حسن

قائد قسم الرواد : محمد الجراية

قائدة قسم العصافير : الجياني الطرابل�ضي

قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابل�ضي

قائد قسم األشبال : محمد الناجي عمار

قائدة قسم املرشدات : نجاة عيشاوي

قائد قسم الكشافة : زهر الدين الشابي 

قائدة قسم الدليات : رباب الخما�ضي

قائد قسم الجوالة : محمد نضال العرفاوي

 اإلعام وصورة الكشفية : رامي السعيدي

الحوكمة واالستراتيجية : رياض الككلي

حماية من االذي : اخاص زردوم

    الهدف :
من  والشباب  الناشئة  تربية 
مبادئ  على  إعتمادا  الجنسين 
في  واإلرشادية  الكشفية  الحركة 
العالم وحسب الطريقة الكشفية 
بما يتما�ضى وواقع املجتمع التون�ضي 
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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660 العصافري   

القيادات الوطنية        86                              

بيان يف املنخرطني يف املوسم الكشفي 2021-2020                         

4124 الزهرات    

املرشدات    3232 

818 الدليالت    

األشبال                            5298

موسم 
2018-2017

موسم 
2020-2019

موسم 
2021-2020

46315

41716

28716

25663

موسم 
 2019-2018

الكشافة                          4750

الجوالة                              1956

الرواد                                4739

هذه األرقام واالحصائيات الى حدود 30 أفريل 2021 

العدد  الجهة  العدد  الجهة 

1763 سوسة 253 باجة

1955 املنستير 141 الكاف

593 املهدية 353 جندوبة

348 القيروان 1914 بنزرت

841 سيدي بوزيد 1299 تونس

4892 صفاقس 839 بن عروس

1222 قابس 564 منوبة

967 قفصة 314 أريانة

613 توزر 1989 نابل

1410 قبلي 0 زغوان

1284 تطاوين 196 سليانة

1555 مدنين 1763 القصرين

86 الوطني  24 املهجر 
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I. املؤتمرات الجهوية 
عما بالنظامين األسا�ضي والداخلي عقدت عديد الجهات مؤتمراتها الجهوية حيث قامت بتجديد هياكلها وفق ما تقضيه اإلجراءات املعمول بها  

وهي فرصة للتعريف بإنجازات كل جهة  والتقييم الجدي لنشاط هياكله باعتباره   وتحقيق اهدافه   الطموحة.

انطاق عمليات عقد املؤتمرات مع مازمة الحذر بسبب الوضع الصحي في جميع املناطق وذلك عبر استكمال جميع الخطوات من نشر اولي 
لقائمات النواب واملرشحة لجهات القيروان، أريانة، بن عروس، سيدي بوزيد، تطاوين، قابس، صفاقس ونابل ثم نشر القائمات النهائية بعد 

استكمال عمليات الطعون التي اشرف عليها مجلس الشرف وهيئة املحكمين ..

وشهدت عديد الجهات تقاليد التنافس الكشفي النزيه واملمارسة الديمقراطية املسؤولة التي تتميز بها منظمتنا العريقة وعقدت هذه املؤتمرات  
في احترام تام للبروتوكول الصحي  وفق لاتي : 

- أريانة : 21فيفري 2021   تحت اشراف القادة محسن الزريقي – رامي السعيدي 

- القيروان :  10 جانفي 2021 تحت اشراف القائد عبد الوهاب بن اسماعيل 

- بن عروس : 21 فيفري 2021 تحت اشراف  القادة رياض الككلي – الجياني الطرابل�ضي 

- سيدي بوزيد : 21 فيفري 2021 تحت اشراف القائد عبد الوهاب بن اسماعيل

- تطاوين :  21 فيفري 2021 تحت اشراف القائد محسن الزريقي 

- قابس :  21 فيفري 2021 تحت اشراف القادة   فتحي السدرواي – سامي بن عمار 

- صفاقس : 28 فيفري  2021 تحت اشراف القادة وحيد العبيدي – إبراهيم درمول 

- نابل : 21 فيفري 2021 تحت اشراف القادة محمد الناجي بن عمار -  وحيد العبيدي – إبراهيم درمول

وفي هذا االطار تتقدم الكشافة التونسية لجميع قادة الجهات املتخلين  عن عميق شكرها لكل ما قدموه من جهود في سبيل االرتقاء بالعمل 
–بن  بالربيع  مكرم  –اريانة،  القاسمي  محسن  –القيروان،  االرقش  الخالق  عبد  نابل،   – بنقريش  امال  والقائدات  القادة  وهم  الكشفي 

عروس،الهادي العبدولي – سيدي بوزيد،املنصف شفرودة  –تطاوين،حسن قببيع –قابس، حاتم دريرة–صفاقس.  
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II. األنشطة والربامج الفنية 
قسم العصافري : 

في إطار تنفيذ مكونات الخطة السنوية لقسم العصافير للموسم الكشفي2019 - 2020 نظم قسم العصافير بالشراكة مع مؤسسة هانس زايد 
امللتقى االفترا�ضي ملندوبي ومفو�ضي قسم العصافير وذلك يومي 14 و15 نوفمبر 2020 وتقديم البرنامج التالي :

 14 نوفمبر 2020 :

- عرض مشروع الخطة الثاثية 2020 - 2023 والبرنامج السنوي  2020 - 2021

- عرض الدليل التربوي لقسم العصافير

- عرض شارات الهواية لقسم العصافير

  15 نوفمبر 2020  

- تقديم مشروع االحتفال بعشرينية القسم 

- تقديم عرض حول دور ومهام املفوض

احتفاالت القسم بعشرينيته :
احتفل قسم العصافير بعشرينيته )2021/2001( على املستوى الوطني وذلك يوم 27 مارس 2021 بنزل املاجستيك وبمساهمة مؤسسة هانس 
زايدل الداعمة للقسم وأشرف على االحتفالية كل من السيدة وزيرة املرأة واألسرة وكبار السن والقائد العام للكشافة التونسية القائد وحيد 

العبيدي وحضر االحتفال قرابة 73 قائد وقائدة من الدورية املركزية ومختلف الجهات. 

البرنامج :

افتتاح معرض توثيقي حول أنشطة قسم العصافير خال عشرين سنة.	 

 امضاء اتفاقية اطارية بين وزارة املرأة واألسرة وكبار السن والكشافة التونسية.	 

 تكريم السيدة الوزيرة بدرع الكشافة.	 

عرض تقرير حول »قسم العصافير: مؤشرات وأرقام«.	 

تكريم القادة العامون وقادة االقسام السابقون  وأعضاء الدورية املركزية.	 

ندوة علمية » الطفولة والكورونا وانعكاساتها النفسية واالجتماعية«.	 

االصدارات :
أصدر قسم العصافير خال السنة الكشفية 2021/2020 أربعة اصدرات تؤثث مكتبة القسم

وهي : الدليل التربوي - كتيب االلعاب -  كتيب االناشيد  - شارات الهواية. وأثث هذه 

االصدارات مجموعة من القيادات الكشفية ومن اهل االختصاص من وزارة املرأة واألسرة 

وكبار السن ووزارة التربية ووزارة الشؤون الدينية.

مدى تحقق األهداف والصعوبات وفتح االفاق :
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  قسم األشبال : 

عدد املكانالتاريخالنشاط
أهم محاور النشاطاملشاركني

اجتماعات الدورية 

املركزية

من أكتوبر 2020 
إلى أفريل 2021

عقد القسم  4 اجتماعات حضورية و 04 25النادي املركزي

عن بعد ملتابعة تنفيذ الخطة السنوية.

اجتماع  الدورية 

الوطنية  

انتخاب نواب القسم باملؤتمر الوطني 23 / 60 عن بعدفيفري 2021

سبتمبر 2021.

اجتماعات اللجنة 

الفنية

اجتماعين )02( للجنة الفنية إلتمام إعداد 40سوسة - نابلفيفري-مارس2021
األدلة التربوية.

 مارس -أفريل  نظام االعتماد »فاف«

2021

 قام القسم بزيارة فرقة أشبال النورس بفوج بن عروس - سوسة
رادس جهة بن عروس و فرقة أشبال  بفوج 

سيدي بوعلي جهة سوسة قصد توسيمهما 

بدرع فاف 2020.
برج السدرية - هرقلة سوسة - مارس 2021زيارة الدورات التدريبية 

قابس - دوز قبلي

الربيع  لعطلة  التدريبية   الدورات  مواكبة  

مارس 2021 بمختلف املراكز

 قسم الزهرات : 
خال الفترة املنقضية من هذا املوسم كانت اغلب أنشطة القسم عن ُبعد و ذلك تأقلما مع الظروف الصحية العامة للباد.

- إجتماعات الدورية املركزية

- إصدار جذاذات البرنامج السنوي و الشهري للقسم

- الدورات التدريبية؛ التمهيدية والشارة الخشبية ببرج السدرية، هرقلة، 

دوز و قابس مارس 2021

- اإلحتفال بيوم الذكرى العالمي على مستوى الباقات و املفوضيات 

فيفري 2021. 

-برنامج »من قاع الخابية« على الصفحة الرسمية للقسم طيلة شهر رمضان.

-حمات تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا من تأثيث الزهرات على 

مستوى املفوضيات و الباقات.
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قسم الجوالـــــــــة :

واصل قسم الجوالة تنفيذ أنشطته  افتراضيا واملساهمة في حسن إعداد األنشطة والتظاهرات والبرامج املستقبلية. وفيما يلي أهم أنشطة قسم 
الجوالة املنفذة خال الفترة من 1 نوفمبر 2020 الى  30 افريل 2021.

- اجتماعات الدورية املركزية لقسم الجوالة )املقّر املركزي - عن بعد(.

- اجتماعات اللجنة الفنية لقسم الجوالة )برج السدرية - نابل(.

- التمهيدية والشارة الخشبية برج السدرية - سوسة - قابس 15 الى 20 مارس 2021.

املشاركة بوفد جوالة في اللقاء الكشفي العربي االفترا�ضي لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الذي نظمه االقليم العربي من 11 إلى 14 
مارس 2021

- امللتقيات واألكاديميات الجهوية للجوالة التي نظمتها جهات تونس وقبلي واملنستير )ديسمبر - جانفي - فيفري(.

- مواصلة اإلعداد للملتقى العالمي 16 للجوالة والدليات بإيرلندا 2022.

- مواصلة الحمات التطوعية والتحسيسية للوقاية من وباء الكورونا التي تنفذها عشائر الجوالة.
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- 5 االجتماعات الدورية املركزية لقسم الدليات 
- 4 اجتماعات اللجنة الفنية لقسم الدليات 

- اجتماع الدورية الوطنية االفترا�ضي لقسم الدليات 20 فيفري 2021
- االجتماع التصويتي االفترا�ضي لقسم الدليات 06 فيفري 2021

- التمهيدية والشارة الخشبية برج السدرية -سوسة -قابس 15 الى 20 مارس 2021
- مشاركة وفد من الدليات في جلسة اإلقليم العربي للمرشدات بعنوان "دور الدليات في خدمة وتنمية املجتمع بشكل فعلي" 18 نوفمبر 2020

- مشاركة وفد من الدليات في اللقاء الكشفي العربي االفترا�ضي لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الذي نظمه االقليم العربي من 11 إلى 14 
مارس 2021

- االحتفال بوم الذكرى العالمي من قبل مفوضيات الدليات في كامل تراب الجمهورية 22 فيفري 2021
- تكريم العشائر الفائزة باملسابقة الوطنية لقسم الدليات والعشيرة الفائزة باملرتبة األولى من تحدي دليات تونس للتنمية املستدامة إثر الحفل 

السنوي للكشافة التونسية 26 مارس 2021
- امللتقيات االفتراضية التي نظمتها مفوضيات الدليات بجهات منوبة، صفاقس ونابل أفريل 2021

قسم الدليالت :
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قسم الكشافة : 

في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها الباد وبالرغم من اعتماد التخطيط قصير املدى لم يتمكن قسم الكشافة من تنفيذ خطته السنوية 
للموسم الكشفي الحالي  واقتصر على التعهد بإنجاز

استحقاقات ترتيبية وتنظيمية كما يبينها الجدول التالي :

املخرجاتالبرنامجاملشاركيناملكانالتاريخالنشاط
18 سبتمبر الدورية املركزية

2021
أعضاء الدورية النادي املركزي

املركزية
افتتاح املوسم 

والنظر في مشروع 
الخطة السنوية 

للقسم

التكليف باملهام املستوجبة داخل 
الدورية املركزية

أعضاء الدورية افترا�ضي7 أفريل 2021
املركزية

متابعة أنشطة 
املفوضيات 

والنظر في التدابير 
الجديدة

تعليق جميع األنشطة طبقا لقرار 
القيادة العامة

9 و 10 و 11 اللجنة الفنية
جانفي 2021

مركز التخييم 
والتدريب ببرج السدرية

21 قائد أعضاء 
اللجنة الفنية

مراجعة األدلة 
التربوية لقسم 

الكشافة

تشكيل لجان فرعية العداد بعض 
االعمال تعرض في االجتماع املقبل

13 و 14 مارس 
2021

18 قائد أعضاء نزل الهدى بالحمامات
اللجنة الفنية

عرض اعمال 
اللجان الفرعية 

واستكمال األدلة 
التربوية

التعهد بتقديم اعمال اللجنة 
الفنية في نسخة نهائية نهاية شهر 

افريل 2021

امللتقيات 
االقليمية

29 و 30 نوفمبر 
2020

افترا�ضي من تنظيم 
اإلقليم الكشفي العربي

طليعة مختلطة 
بين عمداء 
وعميدات

املشاركة في املخيم 
الكشفي العربي 

البيئي االفترا�ضي 
االول

انجاز مشاريع أنشطة بيئية في اطار 
طائع

امللتقيات 
الدولية

ملتقى العمداء 25 كشاف متقدمافترا�ضي20 مارس 2021
من تنظيم االتحاد 

العالمي للكشاف 
املسلم بالتعاون مع 
الكشافة التونسية

تقديم مداخات حول التصرف مع 
جائحة الكورونا
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قسم املرشدات :
في ظل الظروف التي شهدتها الباد بسبب تف�ضي وباء كورونا و القرار الذي اتخذته الحكومة بتطبيق الحجر الصحي الشامل الذي نتج عنه توقف 
2020 واملسمى  النشاط طيلة شهر رمضان  الذي استمر  العشر تحديات  برنامج  بأعداد دليل  الكشفية، قام قسم املرشدات  جل األنشطة 

ب«ليالي الكرنتينا »  .

يتمثل هذا  النشاط في  10 تحديات مختلفة موجهة للمرشدات بعناوين مختلفة و مواضيع تثقيفية وتربوية واجتماعية يومية لتنشيط فرق 
املرشدات و قد كان لهذا البرنامج اثر ايجابي لدى املرشدات واضفى عليهن مسحة من التفاؤل والنشاط في ظل الظروف االجتماعية و النفسية 
التي عاشها الشعب التون�ضي بسبب الوباء  و قد قامت قيادة البرنامج بنشر اسماء كل من شاركن في التحدي على الصفحة الرسمية لقسم 

املرشدات.

كما تم اعداد  دردشة رمضانية تتمثل في  تقديم 7 جلسات إفتراضية ملواضيع مختلفة على تطبيقة زووم  :

  29أفريل 2021  مع القائدة رانية العلوي : املوضوع : الحماية من األذى 	 

30 أفريل 2021  القائدة رباب السنو�ضي في موضوع  » أهداف التنمية املستدامة« 	 

3 ماي 2021 جلسة إفتراضية مع القائدة  هيفاء أورير   وموضوع : التمييز.	 

12 ماي 2021 جلسة إفتراضية مع القائدة أمل بكار »األزمة«	 

14 ماي 2021جلسة إفتراضية مع القائدة إبتسام قلنزا »التفكير اإلبداعي«.	 

08 مارس 2021جلسة افتراضية مع القائة هند يحي »الشخصية القيادية«	 

20 فيفري  2021جلسة إفتراضية مع القائدة نهلة الحمداني »العنف األسري«	 
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 مشروع وعي : 

إن ما يشهده العالم منذ ديسمبر 2019، من انتشار هائل وسريع لجائحة فيروس كورونا املستجد، وضعت الدول واملنظمات الدولية أمام تحديات 
جمة على عدة مستويات حيث يتوجب عليها السيطرة على انتشار الفيروس، دعم قطاع الرعاية الصحية للحد من انتشاره، ودعم مجتمعاتهم من 

خال تقديم الخدمات الحياتية بطريقة مختلفة، دعم املواطنين الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم وانعدام األمان املالي...

ومنذ انطاق األزمة بتونس، تظافرت جهود الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها مع مختلف مكونات املجتمع املدني في التوقي والحد من 
انتشار فيروس كورونا املستجد، ولعبت وزارة الصحة الدور الرئي�ضي بمختلف هياكلها في ارشاد وتوجهيه املجموعة الوطنية للعمل بتناسق للتوقي 
والحد من انتشار فيروس كوفيد19-،الرهان الحقيقي اليوم يقع على عاتق املواطن، على وعيه والتزامه بتداعيات األزمة، وضرورة احترام التدابير 

الوقائية لحماية نفسه أوال واإلحاطة ببقية مكونات املجتمع.

وهنا كان للعمل بين مختلف الشركاء من وزارة الصحة، املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة ومنظمة اليونيسف مكتب تونس، ومنظمة 
الكشافة التونسية وبتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، املبادرة لتنفيذ مشروع يتما�ضى ومقتضيات املرحلة يهدف لتوعية املواطنين من 

خال مشروع وعي Awareness يحمل شعار "وعيك ينجيك انت والعزاز عليك".

 يهدف املشروع الذي يمتد بين سبتمبر2020  - سبتمبر 2021  الى  مزيد توعية وتحسيس املواطنين وخاصة منهم األطفال والشباب، بأهمية التأهب 
واالستعداد والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد "كوفيد19-" من خال اكتساب سلوكيات وقواعد الصحة والسامة والنظافة 

الصحيحة والسليمة في املجتمع واملؤسسات التربوية وفق املؤشرات التالية :

توعية 500.000 مواطن خاصة منهم األطفال والشباب، بجميع واليات الجمهورية، وتحسيسهم بأهمية اتباع قواعد النظافة والصحة، 	 
واحترام إجراءات البروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد "كوفيد19-".

توعية 200.000 تلميذ بأهمية اكتساب السلوكيات الحسنة للنظافة والصحة واحترام إجراءات البروتوكول الصحي داخل املؤسسات 	 
التربوية.

التشبيك مع 48 جمعية و24 شخصية مؤثرة وطنيا وجهويا لدعم برامج املشروع.	 

 	.U-report تدريب 3.000 طفل مؤثر، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا املستجد "كوفيد19-" عبر منصة

برامج وأنشطة املشروع
 تدريب 20 متطوع وطني.	 

 تدريب 24 منسق جهوي.	 

 تدريب 260 متطوع جهوي.	 

 قافلة وعي: 24 جهة - 48 تظاهرة 	 

 10 تظاهرات توعية للمناطق ذات األولوية "املحرومة"	 

 دليل موجه لألطفال والشباب للوقاية والحماية من األوبئة.	 

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

 احداث شارة ألفضل السلوكيات الحسنة للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد "كوفيد19-".	 

 انشاء تطبيق ملتابعة أنشطة وبرامج املشروع.	 

 تدريب 60 سفير داخل املؤسسات التربوية.	 

 96 تظاهرة توعوية وتحسيسية باملؤسسات التربوية. 4 تظاهرات بكل جهة	 

III. املشــــــاريـــــع 
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 72 ورشة لاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين: 1 روضة 1- مدرسة ابتدائية - 1 معهد او مدرسة اعدادية.	 

 مشاركة 48 جمعية وطنية وجهوية في أنشطة.	 

 دعم 24 شخصية مؤثرة وطنية وجهوية.	 

 	.U-reporter 40 تدريب 

 	.U-Reporter 24 حملة توعوية وتحسيسية عبر منصة 

 مسابقة وطنية ألفضل صورة وفيديو ألفضل املمارسات.	 

الهوية البصرية للمشروع :
حرصت قيادة املشروع، قبل انطاقه أن تقدم هوية بصرية للمشروع تكون جذابة، ومعبرة عن أهداف املشروع وتتمثل أساسا في :

 Awareness - اسم املشروع :   وعـي

الشعار املنطوق : وعيك ينجيك انت والعزاز عليك.

البرامج التي تم تنفيذها :

الدورة التدريبية للمنسقني الجهويني:    
- التاريخ : أيام -02-03 و04 أكتوبر 2020.

 - املكان : نزل مارينا الحمامات

- الهدف : تدريب املتطوعين )املنسقين الجهويين( لتنفيذ برامج املشروع بجهته، وتوعية املواطنين بأهمية احترام قواعد الصحة والنظافة 
للحد من انتشار فيروس الكوفيد19.

شارك في هذه الدورة 18 قائد وقائدة مثلوا 18 جهة، حيث تم تدريبهم على 3 محاور أساسية وهي:

التأهب واالستعداد والوقاية من فيروس كوفيد19- من تقديم الدكتورة ليلي بوعبيد مديرة املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.	 

تقنيات االتصال والتواصل بالجماهير من تقديم السيدة آمال الشيخ روحه من مكتب اليونيسف.	 

التعريف باملشروع ودور ومهام املنسق الجهوي من تقديم القائد مكرم بالربيع مدير املشروع.	 

بالنسبة للجهات التي تعذر عليها املشاركة في هذه الدورة تم التنسيق مع املنسقين الجهويين في جلسة قطاعية لتدريبهم افتراضيا، ليتمكنوا في القيام 
بدورهم في الجهات ،واكب فعاليات هذه الدورة كل من القائد رياض الككلي والقائد رامي السعيدي أعضاء القيادة العامة والهيئة التسييرية للمشروع.
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الدورة التدريبية للفريق الوطني :
        التاريخ : أيام -02-03 و04 أكتوبر 2020.

        املكان : نزل مارينا الحمامات

        الهدف : تدريب املتطوعين لتقديم ورشات تفاعلية جماهرية، وتوعية املواطنين بأهمية احترام قواعد الصحة والنظافة للحد من انتشار فيروس 
الكوفيد19-.

شارك في هذه الدورة 20 قائد وقائدة، حيث تم تدريبهم على 3 محاور أساسية وهي:

التأهب واالستعداد والوقاية من فيروس كوفيد19- من تقديم الدكتورة ليلي بوعبيد مديرة املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.	 

تقنيات االتصال والتواصل بالجماهير من تقديم السيدة أماني التوهامي من مكتب اليونيسف	 

التعريف باملشروع أهدافه وبرامجه ودور ومهام الفريق الوطني من تقديم القائد مكرم بالربيع مدير املشروع.	 

واكب فعاليات هذه الدورة كل من القائد رياض الككلي والقائد رامي السعيدي أعضاء القيادة العامة والهيئة التسييرية للمشروع.	 

اليوم العاملي لغسل اليدين : 
خال الفترة من 13 أكتوبر إلى غاية 27 أكتوبر 2020.عقدت األيام العاملية لغسل األيادي حيث  يهدف هذا البرنامج لتوعية األطفال باملؤسسات 
التربوية )-1روضة، -1 مدرسة ابتدائية، -1مدرسة إعدادية(، بأهمية غسل اليدين كحركة صحية سليمة للحد من انتشار الفيروسات واساسا 
الكوفيد19- وذلك في إطار االحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين،تم تنفيذ هذا البرنامج في 24 جهة حيث تجاوز عدد ساعات العمل حوالي 1848 
ساعة عمل . ولتنفيذ هذا البرنامج تم إعداد محطة تربوية تتضمن أنشطة تربوية كسند تربوي توجيهي لتنفيذه خال هذه التظاهرة و توفير الفتات 

لجميع الجهات حسب الهوية البصرية للمشروع مع تقديم دعم مالي قدره 1000دينار  لتنفيذ هذا النشاط.

الدورات التدريبية الجهوية :  
خال الفترة من 13 أكتوبر إلى غاية 6 ديسمبر 2020  تم تدريب 260 من القيادات لتكوين فريق جهوي وذلك على القواعد الصحية السليمة للحد 
من انتشار فيروس كورونا املستجد، وتقنيات االتصال والتواصل مع الجماهير والتعريف بمشروع وعي أهدافه وبرامجه تم  تنفيذ هذا البرنامج في 19 

جهة حيث تجاوز عدد ساعات العمل حوالي 76 ساعة عمل وذلك حسب الجدول التالي:

 Porte( ولتنفيذ هذا البرنامج تم توفير الفتة لكل جهة حسب الهوية البصرية للمشروع-كمامات وجال مطهر-حقيبة الدورة حسب الهوية البصرية
document ; Stylo ; Bloc note ; Flyer ; Autocollant( مع تقديم دعم مالي قدره 450دينارا  لتنفيذ هذا النشاط كما تم التنسيق مع االدرات 

الجهوية للصحة لتدخل األطباء لتقديم جلسات حول الكوفيد19-

عدد 

الدورات

عدد 

املستفيدين

مجموع 
املتدخلين

عدد ساعات

 العمل

192773876
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:U-Reporter  الدورات التدريبية الوطنية للسفراء و
:U-Reporter خال الفترة من 4 نوفمبر إلى غاية 7 نوفمبر 2020 تم تنفيذالدورات التدريبية الوطنية للسفراء و

املستجد، 	  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  السليمة  الصحية  القواعد  على  الفتية  من   60 تدريب 
لوسط وتقنيات االتصال والتواصل مع الجماهير والتعريف بمشروع وعي وأهدافه وبرامجه بهدف تنفيذ برامج في  ا

التلمذي.

املستجد، 	  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  السليمة  الصحية  القواعد  على  الفتية  من   40 تدريب 
Uوتقنيات االتصال والتواصل مع الجماهير والتعريف بمشروع وعي وأهدافه وبرامجه بهدف تفعيل منصة  - R e -

porterكآلية ملشاركة الشباب والتعريف بقضايا مجتمعهم - جائحة الكوفيد19.

الدورات على إثر اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من إجراءات خاصة ملنع التظاهرات والتجمعات، تم القيام بهذه 
التدريبية افتراضيا في انتظار تنفيذها حضوريا.

شارك في هذه الدورات 22 جهة، وبلغ عدد املستفيدين 92 مشاركا .

الحملة التوعوية الوطنية 60 ثانية : 
على إثر سرعة انتشار الفيروس، وبالتشاور مع الشركاء تم اقتراح القيام بحمات مجتمعية، وذلك من خال برنامج حملة وطنية تحت شعار 
»60 ثانية بش تسمعنـي موش برشا على حياتك  وتهدف هذه الحملة إلى التخاطب مع املواطنين املتواجدين بالفضاءات التجارية، محطات 
عقدت  ثانية   60 في  الفيروس،  انتشار  خطر  من  وعائاتهم  أنفسهم  لحماية  السليمة  الصحية  بالقواعد  لتذكيرهم  وذلك  واالحياء،  النقل، 

الحملة خال الفترة من 19 نوفمبر إلى غاية 15 ديسمبر 2020. 

تم تنفيذ هذا البرنامج في 24 جهة حيث بلغ عدد املستفيدين 71820 مواطنا .

الدورة التدريبية الوطنية
U-REPORT

ا��مامات
نوفم��اكتو�ر 31/30012020
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قيمة املنحة الفوج  قائد املبادرة الجهة املبادرة
2500د محمد أمين خمار البحري بنزت حث الدولة على إستعمال الطاقة البديلة
2500د صهيب جعفر املاتلين بنزرت تهيئة حديقة نباتات باملدرسة االعدادية
2500د أنيس املاجري تينجة بنزرت املدارس الخضراء
3500د محمد الجياني زعفران قبلي فضاء زعفران العائلي
2500د فتحي الشافعي بن قردان مدنين ساحة اإلبداع
2500د اكرام عاشور املكنين املنستير يد بيد
2500د نزار بن عبد هللا املكنين املنستير طاقة وليس إعاقة
2500د محمد صديقي التحرير الرديف قفصة الضيعة البيولوجية
2500د عادل السامي ابناء قوات االمن قفصة حديقة الكشاف
2500د جواهر بن ابراهيم حي الحبيب صفاقس مدرسة املستثمرين
1800د خلود النيفر م دخان املحطة صفاقس مختلف فقط
2500د محمد مهدي الشعري مركز كمون صفاقس على خاطرك عزيز علينا صحتك تعنينا
2500د عبد العزيز فريخة مركز السامي صفاقس  30دقيقة رياضة

1800د أمين مكور الصداقة صفاقس مؤثرون
2500د عاء الدين الدبار الصخيرة صفاقس صحتنا في الصخيرة
2500د عزيز الحاج طيب سيدي بوعلي ةسوس كركون

2500د محمد سليماني السامة سيدي بوزيد جيل يقرأ …جيل يبدع

2500د العجمي النوري املنجي بالي سيدي بوزيد خير جليس

1500د أحام فار�ضي أوالد حفوز سيدي بوزيد مبادرة بيئة

1500د احمد ابراهمي الصداقة بئر الحفي سيدي بوزيد الكشافة توحدنا و الكورونا ما تبعدنا
2500د منير الزارعي السنابل سيدي بوزيد سفراء املدارس

مشروع قادة املستقبل : 

املشروع الفرعي- الريادة املجتمعية
إلنشاء  الازمة  الكفاءات  ومنحهم  التون�ضي  الشباب  تمكين  هو  املجتمعية  لريادة  الفرعي  املشروع  يهدف 
مبادرات مجتمعية في محيطهم االجتماعي عبر جعل املجتمعات أكثر قدرة على الصمود وتضمين الشباب 

املهمشين. 

يتم تدريب أصحاب املبادرات من خال دورات تدريبية إلدارة املبادرات املجتمعية واملشاريع الصغرى وتدريب املدربين )تعزيز مهارات التنمية 
للريادة  يكن  لم  الرسمي.  غير  والتعليم  الديمقراطي  والحوار  واملواطنة  البيئة  مثل  مواضيع  حول  تحسيسية  وندوات  للمدربين(  الشخصية 
املجتمعية أي أنشطة بسبب جائحة كوفيد 19 في سنة 2020،لكن لحسن الحظ، تغيرت األمور في ديسمبر 2020، عندما أطلق الفريق منشور 

املبادرات املجتمعية ، وتم اختيار 22 فكرة مبادرة من 7 جهات، وصلت قيمة التمويات 50100 دينارا.  

كل املبادرات املقدمة مرتبطة ببعض أهداف التنمية املستدامة مثل التعليم واملياه النظيفة والطاقة املتجددة والحياة على األرض وحقوق 
اإلنسان …

وفي ما يلي مجموعة املبادرات املجتمعية :

أفكار  أكبر عدد من  لتجميع  قائد وقائدة  لــ25ـــ  الحمامات   بمدينة  "مارطونا لألفكار"   2021 في 8-9-10جانفي  املجتمعية  الريادة  نظم فريق 
جاهزة  مبادرة  فكرة   20 تجميع  تم  حيث  للدعم  املحتاجين  القادة  على  وتوزيعها  املستدامة  التنمية  أهداف  على  مبنية  مجتمعية  مبادرات 

لاستعمال.

وفي نفس التاريخ واملكان، انتظمت دورة تدريبية في إدارة املشاريع ألصحاب املبادرات التي تمت املوافقة عليها في شهر ديسمبر 2020.هذه الدورة 
شملت تدريبا في كتابة املشاريع, كيفية القيام بحملة اتصالية وتسويقية للمبادرة, التصوير الفوتوغرافي وكيفية الحصول على التمويات من 

مصادر أخرى..
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كما أطلق املشروع املنشور الثاني للمبادرات املجتمعية في بداية شهر أفريل 2021, إذ تم تسجيل 66 مبادرة مجتمعية من 19 جهة, وهو نتيجة 
ندوات قادة االفواج االقليمية التي روجت للمبادرات املنتظمة في شهري فيفري ومارس 2021 بحضور 304 قائدا وقائدة ومرشدي األفواج.

وقام فريق الريادة املجتمعية بتنظيم دورات تدريبية للمتدربين TOT عن بعد ل 26 قائد و قائدة بمشاركة النظير الدنماركي.

تضمنت هذه الدورات جلسات حوارية و تبادل للخبرات بين الجانبين في مجال التدريب عن بعد والوسائل املعتمدة الحديثة. 

املشروع الفرعي- فضاءات املجتمع املدني
يهدف املشروع الفرعي فضاءات املجتمع املدني إلى تقديم فرص متساوية للشباب في كل الجهات وخاصة في املناطق املهمشة من الباد والتي 
تحفز إبداعاتهم ونشاطهم وحيويتهم، وتمكينهم من الوسائل الازمة لتشكيل قوة فاعلة في تعزيز التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم حيث يشعرون 

بالتقدير والشمول واالحترام.

كما يهتم املشروع بإدماج العائلة في النشاط الكشفي بمفهوم كشافة العائات على الطريقة الدنماركية 

يهدف هذا املشروع الفرعي الى:

1. تشكيل أفواج كشفية جديدة في املناطق املهمشة

2. إطاق مفهوم الكشافة العائلية )انضمام العائات إلى األنشطة الكشفية(

3. تدريب مرشدي األفواج )VOD( الذين يمكنهم تقديم االستشارات ودعم األفواج الكشفية 

4. تنمية قدرات وامكانيات قادة األفواج الكشفية و مرشديهم )املنتديات والدورات التدريبية(

5. انجاز دليل قادة األفواج ودليل كشافة العائات

6. ندوة قادة األفواج, ندوة كشافة العائات, ندوة مرشدي األفواج  

في عام 2020 ، وبسبب األزمة الصحية، لم يكن لفريق فضاءات املجتمع املدني أية أنشطة,  ولكن في شهر أكتوبر 2020 أعد املشروع الفرعي 
خطة عمل عامة لسنة 2021 في ندوة االنطاق.

واستأنف الفريق العمل على دليل قادة األفواج و دليل كشافة العائات ليكونوا جاهزين بحلول ماي 2021.

.)VOD( كما أجرى فريق فضاءات املجتمع املدني جلستي تقييم عن بعد ل38 للمرشدي األفواج

بدأ فريق فضاءات املجتمع املدني العام الجديد بإطاق رسمي للكشافة العائات يوم 10 جانفي في مركز التخييم ببرج السدرية بمشاركة أكثر 
 Facebook من 150 شخص كشافة وغير كشافة. تم تداول مقاطع الفيديو ترويجية و صور خاصة بهذا النشاط في جميع أنحاء تونس عبر

وكان لها تأثير كبير على الكشافة وغير الكشافة.

أطفالهم  بإمكان  كان  إذا  العائات عما  ، ودعت بعض  أنشطتنا  إلى  50 طلًبا على فيسبوك لانضمام  أكثر من  تلقينا  النشاط  اثر هذا  على 
االنضمام إلى الكشافة التونسية ، وانضم العديد بالفعل إلى أفواج في مدنهم.

https://www.facebook.com/FutureLeadersDKTN :صفحة الفيسبوك

تجدون في الصفحة كل الصور و التفاعات و الفيديوهات الترويجية يوم املرح العائلي.

تحدي كشافة العائالت رمضان 2021

2021 بمشاركة الكشافة الدنماركية تحت عنوان "التبادل الثقافي" بين تونس و  3 تحديات كشافة العائات لشهر رمضان  وأطلق املشروع 
الدنمارك. 
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ع. ساعات 

الجماعية

ع. ساعات 

الفردية

عدد 

املشاركين

األهداف العامة املكان التاريخ النشاط

150 30 5

تصميم لعبة مقاومة 
 4D التطرف العنيف

وتجربتها في بعض 
املخيمات والورشات

تونس
نوفمبر  -ديسمبر 

2020
التطرف  مقاومة  لعبة  تصميم 

 4D العنيف

150 15 10 تونس
نوفمبر  -ديسمبر 

2020
التطرف  مقاوم  بادج  تصميم 

العنيف

102 6 17 تونس
نوفمبر  -ديسمبر 

2020

االفواج  بين  مسابقة  نشر 
تصوير  حول  والقادة  والوحدات 
موضوع  حول  ومضة  او  فيديو 

نبذ التطرف العنيف

1500 50 30 تونس
نوفمبر  -ديسمبر 

2020
لقائد  الفنية  الحقيبة  اعداد 

الفوج

27552 48 574
كامل انحاء 
الجمهورية

نوفمبر  -ديسمبر 
2020

دعم التدريب في الجهات )ابتدائية 
– تمهيدية...(

252 36 7 تونس ديسمبر 2020
االنتخابات  عن  فيديو  إنتاج 

الكشفية ) املؤتمر الوطني(

2613 3 871
كامل انحاء 
الجمهورية

ديسمبر 2020
دعم املجالس الجهوية املمتازة

مشروع بصمة الكشفية :

يقوم فيه املشاركون بتسجيل فيديو حسب موضوع التحدي املعلن عنه في الصفحة الرسمية للمشروع ويكون الفوز للفيديو الحاصل على 
 like/comment /partage أكبر عدد من

يتحصل الفائزون باملراتب الثاثة األولى على هدايا مالية و شارة التبادل الثقافي تشجيعا على املجهود املبذول و تشريكا للعائات في النشاط 
الكشفي عن بعد. 
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2 تونس

نوفمبر 2020
افريل 2021

االنتهاء من اشغال مركز التدريب 
ببرج السدرية

2 تونس
املخطر  اشغال  من  االنتهاء 

الصعب ببرج السدرية

2 تونس
املخبر  اشغال  من  االنتهاء 

االلكتروني ببرج السدرية

2 تونس
األلعاب  كافة  شراء  من  االنتهاء 

وتخزينها ببرج السدرية

161 23 7 تونس 23 ديسمبر 2020
امضاء اتفاقية شراكة مع اللجنة 

الوطنية لإلرهاب 

960 3 320

بنزرت – 
تونس- بن 

عروس- 
سوسة – 

نابل-منوبة- 
مدنين

فيفري 

مارس 2021

التطرف  مقاومة  لعبة  اختبار 
 4D العنيف

110.5 1.30 85 تونس  مارس 2021
عرض و تقديم مشروع بصمة 

الكشفية للدارسين في التمهيدية 
و الشارة 

116 4 29 21 مارس 2021

تقديم جلستين حول عوامل 
الدفع والجذب لفائدة كشافين 

ومرشدات  فوج قليبية بمناسبة 
مخيم الحوار

420 6 70 سوسة 27 مارس 2021 ماراطون الدراجات الهوائية

9600 24 400

بجهة قبلي  كانت عبارة عن تنظيم ماراثون 
بطول 116 كم من الحامة إلى دوز.شارك 
املنافسين  من  مجموعة  التحدي  هذا  في 

اآلخرين من جميع الجهات التونسية.
ويهدف الحدث إلى تعزيز السام من خال 
التطرف  ومكافحة  الرياضية  األنشطة 

العنيف في منطقة املغرب العربي.
كان الحدث أيًضا فرصة لشباب الكشافة 
أساس  على  للرسم  مسابقة  إلجراء 

موضوع السام

8-9 افريل 2021 ماراطون السام 

500 5 100
زغوان 20 مارس 2021 ماراطون السام

15546 6 2591
كامل 

الجهات
فيفري مارس افريل  

 2021
دعم يوم الذكرى حول موضوع 

السام و الصمود

50064 48 1043
كامل 

الجهات
مارس  افريل 2021 دعم التدريب في الجهات 

)ابتدائية – تمهيدية...(

786 6 131
مدنين مارس 2021 تدريب و دعم االفواج املنشئة 

حديثا
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: PNUD مشروع املبادرات املجتمعية للشباب الصعب الوصول اليهم

يهدف هذا املشروع املشترك بين برنامج األمم املتحدة اإلنمائي PNUD، وهيئة األمم املتحدة للمرأة UN WOMENS، واليونسكو مع الكشافة 
التونسية إلى تعزيز التماسك االجتماعي والقدرة على الصمود من خال إدراج الشبان والشابات األكثر صعوبة للوصول إلى الشأن املحلي. 
يسعى املشروع إلى إثبات فعالية استخدام نهج قائم على املرونة الذاتية باإلضافة إلى نهج موجه نحو املستفيدين. ويركز على املنطقة الجنوبية 

واملناطق الحدودية مع ليبيا حيث تم استهداف 7 بلديات هي مدنين وتطاوين ورمادة وقابس وبن قردان وجرجيس وجربة أجيم.
 تضمنت استراتيجية تنفيذ املشروع منذ البداية )سبتمبر 2021 – أفريل 2021( العديد من الشركاء املنفذين ، كل حسب مجال خبرته. 

- البحث عن أرضية مشتركة لبناء قدرات املنظمات غير الحكومية الشريكة وآليات التنسيق بالدولة في نهج تعبئة الشباب واملرونة،
- الكشافة التونسية، لدعم  وتدريب الشباب في تطوير املبادرات وتنفيذها  ومرافقتهم .

تم االنتهاء من تخطيط أنشطة املشروع بحلول نهاية ديسمبر 2020 ووضع جدول زمني نهائي لجميع الشركاء املنفذين ، مع  ضمان تجميع جهود 
وتدخات األشخاص املقيمين ، وبالتالي تقليل سفر املستفيدين إلى أق�ضى حد ممكن بسبب جائحة كورونا ، حيث اختارت الكشافة التونسية 

14  قائدا وقائدة كمنسقين محليين و 3 منسقين وطنين ملتابعة املبادرات.
- ضمان تنسيق جميع األنشطة واملبادرات حيث تم تمويل 107 مبادرة ويتراوح التمويل بين 7500 و9500 دينار حسب طبيعة املبادرة  حيث 

وفقنا في تنفيذ 82 % من املبادرات  منها 8 مبادرات لكشافين، كما استفدنا من هذه التجربة في بعث 9 افواج جديدة  
تم في هذا املشروع تنفيذ جميع املؤشرات املوضوعة سلفا من خال :

- تجاوز مبادرات الفتيات والنساء 42 % 
-  تنفيذ مبادرات بالشراكة مع البلديات وتتجاوز فيها االستفادة للبلديات واملجتمع املحلي ب67 %

- التعريف باملواقع واملعالم التراثية والتاريخية باملناطق الجنوبية .

3072 6 512
كامل 

الجهات
مارس افريل 2021 دعم الدورات التدريبية الجهوية 

لألعام و االتصال

8 8 1

تونس 10-12 مارس  2021 املشاركة في الحوار الوطني 
رفيع املستوى حول التهديدات 

اإلرهابية وأثرها على األمن 
القومي ،

0.30 0.30 1

تونس افريل 2021 تقديم مشروع بصمة الكشفية 
لوزير النقل اثناء الحفل السنوي 

للكشافة التونسية
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الحملة الوطنية للتلقيح : 

تنفذ الكشافة التونسية الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة، وبتمويل من مكتب اليونيسف بتونس، 
وتهدف هذه الحملة إلى:

.EVAX 1.تحسيس 1000.000 مواطن بأهمية التلقيح ضد الكورونا، والتسجيل باملنصة الوطنية للتلقيح
.EVAX 2.مساعدة املواطنين من مختلف الفئات العمرية في عملية التسجيل عبر مختلف طرق التسجيل باملنصة الوطنية للتلقيح

حيث تم التدخل بأربعة عمادات من كل معتمدية بالباد التونسية، وشملت هذه التدخات مركز املعتمدية و3 عمادات قروية-ريفية 
أو صعبة الوصول إليها.

   ولحسن تنفيذ هذه الحمات من قبل القيادات الكشفية تم عقد دورة تدريبية وطنية شارك فيها قرابة 80 لفائدة املنسقين الجهوية وفرق 
االستراتيجية  الكورونا،  ضد  للتلقيح  الوطنية  االستراتيجية  الكورونا،  ضد  التلقيح  بأهمية  التعريف  في  الدورة  هذه  تمحورت  حيث  عملهم 

الوطنية لاتصال للحملة وتقنيات االتصال والتواصل مع الجماهير.
ثم تم االنطاق في تدريب القيادات على املستوى الجهوي وذلك بالتنسيق مع اإلدارات الجهوية للصحة ومختصين في مجال االتصال والتواصل.

كما تمت تغطية هذه الحمات من وسائل االعام املرئية، املسموعة واملكتوبة على املستوى الوطني والجهوي.
وتم التنسيق مع السلط الجهوية واملحلية لتنظيم هذه الحمات و تشريك العديد من الجمعيات في هذه الحمات وذلك ملزيد ضمان االنتشار 

األكثر للمصول للمواطنين وخاصة منهم كبار السن.
وفيما يلي مؤشرات ملدي تقد الحملة إلى غاية 18 ماي 2021.

العدداملحور

27عدد الدورات التدريبة الوطنية – الجهوية واملحلية

970عدد املستفيدين من الدورات التدريبية 

88عدد املعتمديات التي تم التدخل بها

21832عدد املواطنين الذين تم التحدث معم 

5755عدد املواطنين الذين تم تسجيلهم باملنظومة

1074عدد املتطوعين الذين نفذوا الحمات

670عدد املتطوعين الفتيان
406عدد املتطوعين الذكور

146عدد املتطوعين بين 15 و17 سنة )فتيان وفتيات(

5952العدد الجملي لساعات العمل
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فريق عمل املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة  : 

في نطاق الشراكة بين الكشافة التونسية واملرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة وبدعم من منظمة الصحة العاملية، تم انتداب فريق 
من املتطوعين على املستوى الوطني وفي الجهات لدعم مجهودات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وتتمثل أدوار هذا الفريق فيما يلي :

- متابعة العوافدين على الجمهورية التونسية منمختلف املعابر الحدودية واالتصال بهم بصفة يومية ومتابعة راجراءات الحجر الصحي.
- االتصال باملواطنين واعامهم بنتيجة التحاليل املخبرية وتقديم النصائح.

- جمع املعطيات املتعلقة بعدد املر�ضى وعدد التحاليل وعدد املتوفين من مختلف املستشفيات العامة واملصحات الخاصة ومخابر التحاليل 
وترتيبها وتوظيبها لإلعان عن االحصائيات الوبائية بصفة يومية من طرف وزارة الصحة.

- االجابة عن أسئلة املواطنين فيما يتعلق بأعراض املرض وكيفية التعامل معه.

هذا وقد انطلق فريق عمل املتطوعين منذ شهر أوت 2020 بحوالي 24 متطوع ليبلغ حاليا حوالي 72 متطوع في املرصد الوطني بتونس العاصمة 
وفي جهات منوبة وأريانة وبن عروس وبنزرت والكاف وجندوبة وسيدي وبوزيد وقفصة ونابل واملنستير وقابس والقيروان وقبلي. 

وقد بلغ العدد الجملي للمتطوعين منذ بدأ العمل أكثر من 112 متطوع.

وقد أدى السيد وزير الصحة زيارة للمرصد واطلع على ظروف العمل واملجهودات املبذولة من طرف فرق املتطوعين من القيادات الكشفية، 
وعبر عن شكره الكبير ملا تقوم به الكشافة التونسية من مجهودات كبيرة لدعم الوزارة في هذه الفترة الحرجة.
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اللجنة الوطنية لتنمية القيادات :  
1/ الدورات التدريبية االبتدائية : 

خال  بادنا  بها  مرت  التي  القاهرة  القوة  ظرف  رغم 
الدورات  تنظيم  من  الجهات  بعض  تمكنت  الفترة  هذه 
التدريبية االبتدائية وهذا الجدول يوضح عدد القيادات 

الجدد الذي تم استقطابهم :

عدد الدورات  عدد املتدربين الجهات 

4 77 تونس 

2 * صفاقس

2 70 املنستير

1 17 تطاوين
3 78 نابل
2 28 منوبة
2 46 مدنين

1 19 بنزرت

1 * أريانة

1 * سليانة

1 * الكاف

2 63 سوسة

1 * القصرين

1 * بن عروس

1 * املهدية

1 * سليانة

1 * سيدي بوزيد

1 * القيروان

1 * توزر

1 26 قبلي

30 424 املجموع 

عدد املتدربين 
M1

عدد املتدربين 
M2

عدد املتدربين 
M3

الجهات 

5 تونس 

9 16 صفاقس

29 املنستير

12 26 17 تطاوين
22 60 نابل

31 منوبة
مدنين

17 بنزرت

أريانة

سليانة

14 17 الكاف

10 47 سوسة

القصرين

16 22 بن عروس

املهدية

28 سليانة

25 سيدي بوزيد

23 القيروان

10 14 توزر

14 44 قبلي

قابس

زغوان

قفصة

جندوبة 

ترسل  ولم  االبتدائية  الدورات  نظمت  جهات   )*(  	
تقاريرها.

	 3 جهات لم تنظم خال هذه الفترة الدورات 
االبتدائية ) قفصة،قابس،زغوان(

ابتدائية خال شهر مارس  	 جهة جندوبة نظمت دورة 
لكنها لم تدرجها ضمن املنظومة 

2/ الوحدات التدريبية التأهيلية : 

الستكمال  االختصاص  دورات  و  التدريبية  الوحدات  تنظيم  الجهات  واصلت 
هذه  خال  الجهات  به  قامت  ما  يبين  الحالي  والجدول  املتدربين  تأهيل  مسار 

الفترة :
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عدد 
املتدربين 

S3

عدد 
املتدربين 

S2

عدد 
املتدربين 

S1

الجهات 

9 26 45 تونس 

8 19 26 صفاقس

18 53 76 املنستير

12 26 17 تطاوين
35 61 78 نابل
9 35 منوبة

مدنين

15 42 19 بنزرت

12 أريانة

27 سليانة

14 17 الكاف

36 77 سوسة

القصرين

23 19 بن عروس

27 املهدية

16 25 سيدي بوزيد

13 23 القيروان

10 14 توزر

14 46 قبلي

5 24 قابس

زغوان

قفصة

3/ دورات االختصاص : 

الجهة  أن  يعني  ال  الخانات  بعض  في  عدد  وجود  عدم   	
الوحدات  لتنظيم  احتياج  وجود  عدم  يعني  بل  تنظم  لم 

التأهيلية ودورات االختصاص 

4/ الدورات التدريبية االساسية : 

التدريبية  الدورات  نتائج  أهم  الحالي  التقرير  يلخص 
ضمن   2021 مارس  عطلة  خال  أقيمت  التي  األساسية 
الخطة الثاثية والبرنامج السنوي للجنة الوطنية لتنمية 

القيادات.

- عدد الدورات التدريبية : 
 24 بتاريخ  واختتمت   2021 مارس   15 بتاريخ  التدريبية  الدورات  ابتدأت 
مارس 2021، وقد تم تنفيذ 32 دورة تدريبية وشارك فيها 746 متدرب)ة( من 
مختلف الجهات والجدول الاحق يوضح تواريخ الدورات التدريبية التي جرى 

تنفيذها وعدد املشاركين فيها )جدول 1(.

- النسبة العامة للحضور : 
لم نسجل غيابات كبيرة مقارنة بالعدد املتوقع املسجل باملنظومة التدريبية 
وهي نفس النسبة تقريبا مقارنة بالسنوات املاضية اذ بلغت 6.16 % كنسبة 

غياب  بالتالي سجلت نسبة الحضور 94.84 %  

- نسبة التأطير : 
بلغت نسبة التأطير العامة في هذه الدورات التدريبية 1/5 وهي تعتبر نسبة 
عالية و كافية لكنها في الواقع وفي بعض الدورات التدريبية سجلنا نسب 1/7 
في  وأيضا  املتابعة   و  التقييم  عملية  في  ما  نوعا  أثرت  مؤشرات  وهي   1/9 و 
مركز  كل  في  التأطير  نسب  يبين  التالي  الجدول  التدريبية.  الجلسات  تقديم 

)جدول 2(.  

- املجموع العام باعتبار التنسيق واملرشدين والعملة )جدول 3( .

- توزيع املتدربين حسب األقسام الفنية  :
حسب  أخر  إلى  قسم  من  التدريبية  الدورات  في  املشاركين  اعداد  تباينت 
مجموعة من العوامل من بينها حجم القسم الفني واالحتياج التدريبي لكل 
قسم، هذا وناحظ تطور في عدد املتدربين لقسما الزهرات واملرشدات بـ20% 
و 17 %  من املجموع العام للمشاركين وهي تعتبر نسبة هامة اذ ما قارناها 
باعتبار  والكشافة  األشبال  أقسام  بنسب  وأيضا  املاضية  السنوات  بنسب 
ضعيفة   نسبة  تسجيل  أيضا  ناحظ  املسجلة،  وحداتهم  وعدد  حجمهم 
للمشاركين  العام   املجموع  من   )  6%  ( والدليات   ) الجوالة)9%  لقسما 
والجدول التالي يبين توزيع عدد املتدربين حسب كل قسم فني )جدول 4(.      

- توزيع املشاركين حسب الجهات :
 تباينت اعداد املشاركين في الدورات التدريبية من جهة إلى أخر حسب حجم 
الجهة و االحتياج التدريبي و ايضا حسب التزام الجهة بتطبيق املسار التأهيل 
القيادي ملتدربين هذا و نسجل بكل االرتياح التطور الذي شهدته جهة الكاف 
جدا  هام  مؤشر  هو  و  الخشبية  الشارة  و  التمهيدية  في  املتدربين  عدد  في 
للمساهمة في الرقي باألفواج والوحدات بالجهة كما ناحظ ركودا في جهات 
الدورات  تنظيم  لغياب  الركود  هذا  ويرجع  باجة،جندوبة،القصرين،زغوان 
التدريبية االبتدائية و لنقص في قادة التدريب ومساعديهم، كما نسجل بكل 
ارتياح االستقرار الذي شهدته جل الجهات من ناحية عدد املشاركين لكن ال 
بد من الوقوف على املستوي الفني للمتدربين الذي مثل نقطة ضعف ال بد 
من مراجعتها وتقويمها لتحسين االداء في قادم املحطات التدريبية ، والجدول 

التالي يبين توزيع عدد املتدربين حسب كل جهة  )جدول 5(   
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املجموع مدربين متدربين التاريخ الدورة التدريبية املركز
24 3 21 من 15إلى 20 مارس 2021 تمهيدية أشبال 1 برج السدرية
26 4 22 تمهيدية أشبال 2 
22 4 18 تمهيدية زهرات 1
21 4 17 تمهيدية زهرات 2 
35 4 31 تمهيدية مرشدات
23 4 19 تمهيدية كشافة 1 
23 3 20 تمهيدية كشافة 2 
50 7 43 تمهيدية جوالة ودليالت 
27 5 22 شارة أشبال وزهرات 1
28 5 23 شارة أشبال وزهرات 2
25 5 20 شارة مرشدات
29 5 24 شارة كشافة
40 6 34 شارة جوالة ودليالت 

373 59 314 املجموع
32 3 29 من 15إلى 20 مارس 2021 تمهيدية أشبال  مركب الشبابي 

30هرقلة 4 26 تمهيدية زهرات
19 4 15 تمهيدية مرشدات
37 5 32 تمهيدية كشافة
19 4 15 تمهيدية جوالة و داليالت 
31 5 26 شارة أشبال وزهرات
25 5 20 شارة كشافة ومرشدات

193 30 163 املجموع
23 3 20 من 15إلى 20 مارس 2021 تمهيدية أشبال  معهد أبو القاسم 

21الشابي بقابس 4 17 تمهيدية زهرات
20 4 16 تمهيدية مرشدات
18 4 14 تمهيدية كشافة
23 4 19 تمهيدية جوالة و داليالت 
33 5 28 شارة أشبال وزهرات
34 5 29 شارة كشافة ومرشدات

172 29 143 املجموع
28 4 24 من 18إلى 23 مارس 2021 تمهيدية أشبال وزهرات دوز
28 6 22 تمهيدية كشافة ومرشدات
31 5 26 شارة أشبال وزهرات 
87 15 72 املجموع
30 5 25 من 20إلى 24 مارس 2021 تمهيدية أشبال وزهرات برج السدرية
33 4 29 تمهيدية كشافة ومرشدات
63 9 54 املجموع

888 142 746 املجموع العام 

جدول 1
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نسبة التأطير عدد املدربين عدد املتدربين املركز
5/1 59 314 برج السدرية
5/1 30 163 سوسة
5/1 29 143 قابس
5/1 15 72 دوز
6/1 9 54 برج السدرية

جدول 2

املجموع العملة املرشدين التنسيق عدد املدربين عدد املتدربين املركز
392 6 6 7 59 314 برج السدرية
202 4 2 3 30 163 سوسة
183 5 3 3 29 143 قابس
95 3 1 4 15 72 دوز
72 5 1 3 9 54 برج السدرية

944 23 13 20 142 746 املجموع 

جدول 3

املجموع عدد املدربين بالشارة الخشبية عدد املتدربين بالتمهيدية القسم الفني
193 72 121 أشبال
151 53 98 زهرات
174 57 117 كشافة
117 36 81 مرشدات

69 20 49 جوالة

42 14 28 داليالت
746 252 494 املجموع

جدول 4
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املجموع العام الشارة الخشبية التمهيدية الجهة
املجموع اناث ذكور املجموع اناث ذكور

16 6 1 5 10 3 7 أريانة
74 9 4 5 65 32 33 تونس
43 21 11 10 22 9 13 بن عروس
48 16 6 10 32 16 16 منوبة

102 36 16 20 66 31 35 نابل

0 0 0 0 0 0 0 زغوان

32 11 3 8 21 9 12 بنزرت

2 0 0 0 2 0 2 باجة

17 0 0 0 17 5 12 سليانة

17 9 3 6 8 2 6 الكاف

0 0 0 0 0 0 0 جندوبة

80 23 10 13 57 26 31 سوسة

54 18 11 7 36 11 25 املنستير

15 5 1 4 10 4 6 املهدية

14 7 4 3 7 3 4 القيروان

5 0 0 0 5 2 3 القصرين

45 15 4 11 30 10 20 صفاقس

24 10 3 7 14 4 10 سيدي بوزيد

12 5 2 3 7 1 6 توزر

15 10 2 8 5 4 1 قفصة

44 24 11 13 20 13 7 قابس

13 2 1 1 11 4 7 مدنين

22 10 3 7 12 5 7 تطاوين

52 15 7 8 37 13 24 قبلي

746 252 103 149 494 207 287 املجموع

جدول 5

النسبة النسبة الشارة الخشبية التمهيدية الجنس
59.12% 58.09% 149 287 ذكور
40.88% 41.91% 103 207 اناث

10 32 252 494 املجموع
58.44% نسبة الذكور مقارنة باملجموع العام للمشاركين

%41.56 نسبة اناث مقارنة باملجموع العام للمشاركين

تصنيف املشاركين حسب الجنس  :  نستنتج من الجدول رقم 6 تطورا واضحا في مشاركة الفتيات في الدورات التدريبية مارس 2021 مقارنة 
بالسنوات املاضية اذ بلغت النسبة في الدورات التمهيدية بـــ %41.91  و الشارة الخشبية بـــ 40.88 % حيث كانت في حدود 30 % في السنوات 
املاضية و هو مؤشر هام يبين نجاح الجمعية في تمكين الفتيات ودعمهن، و ال تعتبر نسبة مشاركة الذكور في تقلص نظرا لارتفاع املسجل في 

مشاركة االناث.

جدول 6
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افد :  5/ دورات رو

امام استحالة تنظيم الدورات التدريبية ملركز روافد حضوريا ارتأت اللجنة تنظيمها عن بعد و قد تمكنت من تنظيم 3 دورات تدريبية مخصصة 
للمتدربين في طور التأهيل للمشاركة في دورة مساعدي قادة التدريب و الجدول التالي يبين عدد الدورات و مواضيعها و املدربين املشرفين عنها .

التوقيت املدرب)ة( التاريخ موضوع الدورة
19:30 إلى 22:30 هالة الهام أورير 4 و5 فيفري 2021 التمارين وااللعاب التدريبية
19:30 إلى 22:30 صابر الفراتي  16و17 فيفري2021 أنماط املتدربين و الذكاءات املتعددة
19:30 إلى 22:30 منتظر بن مروزق 21 فيفري 2021 االداء التدريبي 

26 فيفري 2021

لجنة العالقات الخارجية :  

رغم ظروف الكورونا وتوقف كل األنشطة االقليمية والدولية، واصلت 
لجنة العاقات الخارجية عملها بحضور مختلف االجتماعات املنظمة 
أجل  من  الدولية  الهياكل  أو على مستوى  العربي  االقليم  على مستوى 
مجال  ضمن  وبرامج  أنشطة  من  التونسية  الكشافة  به  تقوم  ما  إبراز 
إلى  تسعى  التي  اللجان  مختلف  في  واملساهمة  املجتمع،  تنمية  وأنشطة 
املشاركة  أهم  ومن  الدولي،  املستوى  على  والبرامج  السياسات  تعديل 

الدولية يمكن إبراز ما يلي :
املؤتمر  لتنطيم  االستعداد  نطاق  في  التنسيقي  االجتماع  حضور   -

الكشفي العالمي افتراضيا.
- حضور اجتماع اللجان الفرعية لاقليم الكشفي العربي، واملصادقة 

على امليزانية املعدلة.
- حضور اجتماع املفوضين الدوليين افتراضيا.

- املشاركة في املخيم االفترا�ضي البيئي.
برامجها  التونسية  بالكشافة  للتعريف  دهمول  زينب  القائدة  -مشاركة 

ضمن الهياكل األممية.
وتقديم  االفترا�ضي  التدريبي  اللقاء  في  التميمي  ظافر  القائد  مشاركة   -

تجربة الكشافة التونسية في مجال املشاريع املنتجة.
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  الحراية  خديجة  القائدة  مشاركة   -

لليونيسيف وتقديم التجربة التونسية في مجابه كورونا.
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اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال وصورة الكشفية : 

الدورة التدريبية لإلعالم واالتصال : 
نظمت اللجنة الوطنية لإلعام واالتصال الدورة التدريبية اإلفتراضية في مجال اإلتصال والتسويق الكشفي لتأهيل مسؤولي االعام واالتصال 
قيادات اإلعام  الوطني لإلعام واالتصال وبمساعدة عدد من  املسؤول  السعيدي  رامي  القائد  بقيادة  وقائدة  قائدا   45 بمشاركة  افتراضيا 

واملختصين في املجال.
أقيمت الدورة افتراضيا من 11 إلى 15 نوفمبر 2020 وتضمنت عددا من الجلسات التدريبية في محاور تهم االختصاص.

العالقات مع وسائل االعالم وإدارة صفحات التواصل االجتماعي : 
بلغ عدد املحبين للصفحة الرسمية للكشافة التونسية حوالي 82500  وتشهد اقباال يناهز 60000 متفاعل أسبوعيا مع ما تنشره الصفحة 
الرسمية، والتي تعد مصدرا أساسيا للمعلومة بالنسبة للصحفيين والباحثين. كما تشهد الصفحة اقباال كبيرا من األولياء والشباب الراغبين 

في االنخراط باملنظمة الكشفية.
كما تعمل اللجنة على تطوير العمل على اليوتوب وانستغرام ملا  لهم من أهمية الستقطاب الرأي العام للبرامج واألنشطة الكشفية.

االستعداد لالصدار الجديد للموقع الرسمي للكشافة التونسية : 
في نطاق توجه اللجنة الوطنية لإلعام واالتصال بتدعيم العمل اإلعامي تم التعاقد مع شركة مختصة في تصميم  مواقع الواب وذلك قصد 
إصدار املوقع الرسمي للمنظمة الكشفية في شكل جديد وجذاب وتفاعلي يمكن كل املبحرين على األنترنات من الحصول على املعلومة وتحميل 

املنشورات واالطاع على الصور والفيديوهات.
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الحفل السنوي : 

محطة من املحطات الهامة التي تأخر تنظيمها بسبب القوة القاهرة 
العامة  القيادة  حرصت  وقد  املاضية،  الفترة  في  بادنا  بها  مرت  التي 
الحفل  لتنظيم  املناسبة  الحلول  ايجاد  على  التونسية  للكشافة 
السنوي إيمانا منها بضرورة تنظيمه اعتبارا لكوننا دأبنا على تنظيمه 
من  قدموه  ملا  واحبائها  روادها  وتضحيات  ملجهودات  واعترافا  سنويا 
الصعيد  على  التونسية  الكشفية  املنظمة  لفائدة  جليلة  أعمال 
التي رافقت تنظيم  الوطني والعربي والعالمي. هذا و رغم الصعوبات 
هذا الحفل تمكنت القيادة العامة من تنظيمه يوم الجمعة 26 مارس 
النقل  وزير  شقشوق  معز  السيد  بإشراف  العلوم  بمدينة   2021
واللوجستيك صحبة القائد العام للكشافة التونسية وحيد العبيدي 
ووالي تونس واملدير العام للنقل ونائب رئيس املجلس األعلى الحبيب 
بوحامد ورئيس مجلس الشرف الوطني شكري براهم وبحضور أعضاء 
والرواد  الضيوف  من  كبير  وعدد  األعلى  واملجلس  العامة  القيادة 

واألحباء. 
وفي كلمته أبرز القائد العام أهمية هذه املحطة مبرزا أهم اإلنجازات 
الوزير  السيد  أكد  كما  املنصرمة،  الكشفية  السنة  خال  واألنشطة 
من جهته على قيمة العمل الذي تقوم به منظمة الكشافة التونسية 
معاضدة  في  دورها  وعلى  عامة  بصفة  األجيال  تربية  في  ومساهمتها 
وقد  هذا  خاصة،  بصفة  الكروونا  جائحة  خال  الدولة  مجهودات 
اعترافا  الكشفي  االستحقاق  بوسام  وقائدة  قائد   50 توسيم  تم 
بالحركة  الرقي  سبيل  في  قدموها  التي  والتضحيات  باملجهودات  لهم 
اللجان  تكريم  الحفل  وتخلل  واقليمياوعامليا.هذا  وطنيا  الكشفية 
لقاء اسداء خدمات تطوعية جليلة قاموا  الكروونا  الجهوية ملجابهة 
أثناء فترة الحجر الصحي الشامل كما تم تكريم و شكر مختلف  بها 
في  ساهموا  وأشخاص  ومنظمات  وهيئات  سفارات  من  املتعاونين 

انجاح االنشطة و املحطات التي نظمتها الكشافة التونسية.

و في ختام الحفل ابرمت القيادة العامة للكشافة التونسية اتفاقية 
شراكة بينها وبين شركة السكك الحديدية التونسية وثانية بينها وبين  

تعاونية موظفي الديوان الوطني للصناعات التقلدية. 
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التقرير املالي : 
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التقرير املالي : 
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