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الهدف العام 

تغيــر الســياق الــذي تعمــل فيــه الحركــة 
تأثيــر  بســبب  كبيــر؛  بشــكل  الكشــفية 
جائحــة كوفيــد- 19 العالميــة، وعليــه فــأن 
هــذه الخطــة الثالثيــة 2021-2024  ترتكــز 

ــا: ــن، هم ــن مهمي ــى عنصري عل

المــدى  طويلــة  األساســية  -المجــاالت 
المرتبطــة بالوصــول إلــى رؤيــة 2025   
االســتراتيجية، باألولويــات  وارتباطهــا 

-دعــم الهيــاكل الكشــفية للتعافــي مــن 
آثــار الجائحــة .

العمــل علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة للمنظمــة مــن 
خــالل جــودة العمليــة التربويــة والتدريبيــة بتوفيــر االليات 
المــالءم  الفضــاء  الكفيلــة بذلــك وتهيئــة  والوســائل 
المؤسســي  البنــاء  ودعــم  االدارة  وتعصيــر  لالســتثمار 
وحســن تســويق الصــورة الكشــفية بمــا يحقــق األهــداف 

ــتركة.  ــم المش ــق القي ــة  وف التربوي



الهدف العام 
تحقيــق  علــى  العمــل 
الشــاملة  التنميــة 
خــالل  مــن  للمنظمــة 
ــة  ــة التربوي ــودة العملي ج
والتدريبيــة بتوفير االليات 
والوســائل الكفيلــة بذلــك 
ــة الفضــاء المــالءم  وتهيئ
لالســتثمار وتعصيــر االدارة 
ــي  ــاء المؤسس ــم البن ودع
وحســن تســويق الصــورة 
يحقــق  بمــا  الكشــفية 
األهــداف التربويــة  وفــق 

المشــتركة.  القيــم 

تهيئة الفضاء 
املالءم لالستثمار 

وتعصير االدارة 
ودعم البناء 

املؤس�سي وحسن 
تسويق الصورة 

الكشفية

العمل على تحقيق 
التنمية الشاملة 

للمنظمة

الكشافةالتونسية 
- منظمة رائدة  على 

املستوى الوطني 
منتشرة في جميع 

املناطق الهشة 
والحدودية.

- املحافظة على 
املكاسب العاملية 

-التعزيز املؤس�سي 
للهياكل . 

  -  بناء  قدرات 
الهياكل من خالل 

االجراءات  االداراية 
واملالية متطورة 

وعصرية .

-توفير األليات 
والوسائل التربوية.

-الخطة موجهة 
باألساس للوحدة 

الكشفية ومن 
ثم الفوج، الجهة 
،األقسام الفنية .

- تفعيل املختبر 
التربوي والتدريبي .

اسناد  ودعم جميع 
الهياكل الكشفية 

ودعمها  والعمل على 
توحيد الجهود في 
اهداف مشتركة 

سياسة وطنية 
لالتصال.

- تعزيز الشراكات 

2024-2021

 - توحيد الجهود .
- تعزيز القيم 

املشتركة في 
جميع األنشطة  

واالجراءات .

جودة العملية 
التربوية والتدريبية 

بتوفير االليات 
والوسائل التربوية

وفق القيم 
التربوية  املشتركة. 

من تحقيق 
أهدافها 

تسويق الصورة 
الكشفية



الوحــدة                    األثر االجتماعي                     التأثير                     النمو والتنوع     التنمية المؤسسية

األولويات 
اإلستراتيجية 

رؤية  2025 
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المجاالت األساسية



 التأثري   

يلهــم ويحفــز 	  إقليميــا  تعليميــا وتربويــا وتدريبيــا وطنيــا  حدثــا   80 تنظيــم 
الهيــاكل  الكشــفية الوطنيــة لتحســين الجــودة والتأثيــر التربــوي لبرامــج الفتيــة 

و الشــباب فيهــا.

تنظيم 63 حدث   تدريبي  وطني و إقليمي  يلهم ويحفز القيادات واملدربين 	 
لتحسين الجودة في التدريب .

عقد 9 شراكات  تعزز مهمة املنظمة  .	 

تشــريك الشــباب   فــي اتخــاذ القــرار عبــر توســيع مجــاالت املشــاركة والتمكيــن  	 
فــي 60 ٪ مــن الجهــات .

تدريب ودعم 36 مدرب )ة( في مجال االستشارة و 36 قائد )ة( كمؤثرين  	 

مراجعة تنفيذ السياسة الوطنية للبرنامج الكشفي.	 

تدريــب ودعــم 105 مــن الشــباب مــن الجنســين التخــاذ خطــوات إيجابيــة 	 
لتنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة.

دعم 105 من األفواج الكشفية لتنفيذ مبادرات مجتمعية  .	 

احلركة الشبابية 
التربويةالرائدة 
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احلركة الشبابية 
التربويةالرائدة 

في تونساااا

تفعيل » العضوية » في اللجان الحكوميةواملنظمات والهيئات الدولية 	 
الكشفية  .

إصدار الهوية البصرية املحدثة  للمنظمة .	 

إنشاء ُمختبر  تدريبي  وتربوي  وفق مقاييس معتمدة.	 

إنشــاء  4منصــات )التدريــب  و التعلــم عــن بعــد و متابعــة املســار الوظيفــي  	 
لــكل القيــادات، برامــج ، نظــام الخدمــة ، املنظومــة الرقميــة( .

إنشاء متحف  كشفي  وطني  لحفظ الذاكرة الكشفية.	 

االحتفال  بتسعينية الكشافة التونسية 	 

تنظيم  األحداث الدولية التالية :	 

املؤتمر التربوي األول  2023 .	 

الجامبوري الوطني الثالث .	 

لقاء الجوالةوالدليالت العرب.	 

املشاركة  في االحداث العاملية واالقليمية 	 
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الوحدة 

تعزيز  القيم املشتركة من خالل  متابعة تنفيذ وتفعيل  السياسات الوطنية 	 
واصدار مدونة القيم والثوابت الكشفية.

اعتمــاد 60 %   مــن الفــرق الكشــفية  فــي وضــع برامجهــا  علــى عناصــر التربيــة 	 
مــن أجــل الســالم- التســامح – برامــج اطــار عالــم افضــل ضمــن برامجهــا  . 

اعتماد  رؤية 2025  كمرجع  عند وضع البرامج السنوية من طرف  %70 	 
من الجهات.

وضــع مدونــة صفــات وأخالقيــا ت مســؤول االتصــال والتســويق الكشــفي فــي 	 
ظــل التكنولوجيــا الرقميــة الحديــث.

اعتماد يوم وطني  للكشاف .	 

اااا بناء على القيم 
المشتركةاا
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فــي ســلوكيات ومهــارات املنتســبين 	  قيــاس تأثيــر  الحركــة الكشــفية  
عبــر اجــراء اســتبيان وطنــي.

الوصول الى مصادر تمويل جديدة لدعم األنشطة الكشفية .	 

12000تدخــل لخدمــة وتنميــة مجتمــع يضاهــي 	  مــن  أكثــر  تنفيــذ 
مليــون ســاعة تطــوع .

وضــع منظومــة الكترونيــة لتحقيــق  أهــداف التنميــة املســتدامة  مــن 	 
خــالل االنشــطة الكشــفية ,

تفعيل الفرق الوطنية وتوصيف مهامها   .	 

 اااأن يكونوا 
مواطنني فاعلني مما 
يحدث تغييرا إيجابيا 

في جمتمعاتهم  ا  

األثر االجتماعي 
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الوصول  إلى 55 الف منخرط .	 

بعث  25 فوج جديد .	 

نشرالكشفية في  املناطق الهشة والحدودية .	 

تصــدر الكشــافة التونســية قائمــة الجمعيــات التونســية األكثــر 	 
واألوســع انتشــارا بنــاء علــى تقييــم مــن هيئــات وطنيــة ودوليــة .

وفــق 	  واملشــاريع  الشــراكة  انشــطة  اطــار  فــي  حدثــا   36 تنظيــم 
. املشــاريع(   ( املشــتركة  واالتفاقيــات  االهــداف 

فــي 	  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لدمــج  مســاعدة  اليــات  توفــر 
الكشــفي  النشــاط 

النمو والتنوع

متكني اا   55 الف 
منخرط  ااااااااا
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ً
االتاحــة االلكترونيــة الجتماعــات الهيــاكل العليــا بعقــد 30 اجتماعــا

 مجلــس أعلــى ..
ً
للقيــادة العامــة و 11 اجتماعــا

 عقــد جميــع املؤتمــرات واملجالــس الجهويــة وتنظيــم املؤتمــر الوطنــي 	 
. فــي النظاميــن األسا�ســي والداخلــي   الــــ24وفــق املقاييــس املعتمــدة 

تقدم في املعادالت املالية مقارنة بالثالثية السابقة بــ 12 %	 

العمل على تجويد  العمل املؤس�سي داخل ادارة املنظمة .	 

عقد 60 %من املنتديات الجهوية للشباب واملنتدي الوطني للشباب	 

إصدار السياسات  الكشفية الوطنية ملشاركة الشباب و االتصال 	 

 	  
ً
 لخدمــة الهيــاكل الكشــفية فــي جميــع املجــاالت موائمــا

ً
وضعــت نظامــا

ملعاييــر الجــودة للهيــاكل الكشــفية الوطنيــة » 

اعتماد 70 % من الجهات  نظام التصّرف اإلداري واملالي بكفاءة.	 

صيانة وتهيئة  املقر املركزي  للمنظمة .	 

فــي 	  التصــرف  ترشــيد  و  صيانتــه  و  العقــاري  املخــزون  تقييــم  و  جــرد 
املنقــوالت

التنمية املؤسسية
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األهداف     ،     المؤرشات

األنشطة ، هياكل التنفيذ



األهداف المرحلية - المؤشرات  الشرح - هياكل التنفيذ  الرمز 
 تنظيم  امللتقي الوطني للشارات و األوسمة  للمرشدات .	 
تنظيم  امللتقي الوطني  للمرشدات.	 
تنظيم 5  ملتقيات اقليمية  لقائدات فرق  املرشدات .	 
مهرجان املرشدة التونسية .	 
املهرجان املتوسطي للتطوع واالبداعات الكشفية 	 
تنظيم 15 نشاط جهوي لالسراب 	 
تنظيم 3 ملتقيات اقليمية لالسراب  ) قادة االسراب ومساعديهم ( 	 
تنظيم 3 ملتقيات وطنية لقيادات  العصافير 	 
تنظيم ملتقي عربي لقادة العصافير 	 
امللتقي املغاربي للزهرات .	 
امللتقي الوطني العريفات 	 
امللتقي الوطني  للمفوضيات واملالزمات الزهرات 	 
امللتقي الوطني للعرفاء 	 
امللتقي الوطني لقادة االشبال 	 
مركز االقتبال الصيفي لالشبال 	 
امللتقيا ت االقليمية  الخمسة  للسداسيات  االشبال .	 
امللتقيا ت االقليمية  الخمسة  لقادة االشبال .	 
اللقاء ات العربية للمفوضين الدولين العرب للرواد ) 5-4-3( 	 
لقاء الصداقة الخامس .	 
اليوم العربي للرواد واليوم الوطني للرواد .	 
اللقاء األسري للرواد .	 
امللتقيات االقليمية الخمسة  للعمداء .	 
فريق املفوضين  لقسم الكشافة .	 
امللتقي الوطني  لالستكشاف واملغامرة .	 
الندوات  االقليمية لقائدات  للدليالت .	 
امللتقيات االقليمية للدليالت .	 
الندوات االقليمية للعشائر الطالبية  .	 
تنظيم ورشتيان لالعالمي الصغير .	 
اليوم الوطني للكشاف .	 
امللتقي الوطني للجوالة .	 
امللتقيات االقليمية للجوالة	 

وتربــوي  	  تعليمــي   80حــدث   تنظيــم 
الهيــاكل   ويحفــز  يلهــم  وإقليمــي   وطنــي 
الجــودة  لتحســين  الوطنيــة  الكشــفية 
والتأثيــر التربــوي لبرامــج الفتيــة و الشــباب 

فيهــا.

ت 1

 التأثري   



 التأثري   

ندوة املندوبات واملفوضات ملرحلة املرشدات .	 
دورات االختصــاص للمرشــدات ) املهــارات الحياتيــة مهــارات اجتماعيــة ، علــم نفــس املرشــدات ، 	 

. )  scout donation ، مهــارات كشــفية، بعــث املشــاريع
الدورات التدريبية  االقليمية 5 لقادة االفواج .	 
النــدوات الوطنيــة للتدريــب 4لقــادة التدريــب حول)الحقائــب التدريبيــة ، اطــار الشــارة الخشــبية 	 

،حــول الشــباب الصعــب الوصــول اليهــم ، قائــدات ومســاعدات قــادة التدريــب (.
الندوة الوطنية  لرؤساء اللجان الجهوية لتنمية القيادات .	 
الدورة الرسمية لقادة  التدريب.	 
الدورتين الرسميتين ملساعد قائد التدريب. 	 
الدورة الرسمية للتدريب الوظيفي ..	 
تنظيــم 9 دورات تدريبيةلقيــادات العصافيــر) متابعــة تقــدم العصافيــر ، التربيــة الوالديــة، تنميــة 	 

املســتدامة وحقــوق الطفــل (.
تنظيم 9دورات تدريبية لقادة  العصافير  حول املهارات ..	 
امللتقى الوطني لفريق املفوضية .	 
الندوات التكوينية العضاء املفوضيات وقيادات الرابطات .	 
الدورات ا لتمهيدية والشارة الخشبية للرواد  ) 2دورة (.	 
الدورات ا لتمهيدية والشارة الخشبية ) 70 دورة (.	 
 دعم تنظيم 80 دورة ابتدائية .	 
 تنظيم 15 دورة تدريب سنوية في اطار مركز روافد .	 
تنظيم 2  لقاء تدريبي لقادة الجهات .	 
ندوة مفو�سي قسم الكشافة  .	 
الورشة السنوية)3(  للبناء املؤس�سي  للقيادة العامة 	 
 	 E-rovers تدريبات حسب الطلب

 	 
ً
إقليميــا و  تدريبيــا وطنيــا  حدثــا    63 تنظيــم 

يلهــم ويحفــز القيــادات واملدربيــن لتحســين الجــودة 
فــي التدريــب) 150حــدث تدريــب رســمي( .

ت 2

عقد شراكتين  في مجال دعم املؤس�سي للمنظمة .	 
عقد شراكتين في  مجال  تطوير القدرات والكفاءات .	 
عقد 3 شراكات مع املنظمات االممية بتونس .	 
عقد شراكتين تتما�سى واهداف املشتركة للمنظمة . 	 

عقد 9 شراكات   تعزز مهمة املنظمة  .	  ت 3

زيادة نسبة التمثيل الشبابي في قيادة الجهة .	 
التشجيع على قيادة الشباب من الجنسين في االحداث الوطنية والجهوية 	 

 توســيع مجــاالت املشــاركة والتمكيــن للشــباب   	 
فــي 60 ٪ مــن الجهــات .

ت 4

 تدريــب ودعــم 36 مــدرب )ة( فــي مجــال االستشــارة مرتبطــة بنظــام الخدمــة ملســاعدة الجهــات 	 
واالفــواج علــى تحســين جــودة أنشــطتهم

تدريب ودعم 36 قائد )ة( كمؤثرين في تحسين صورة  الحركة الكشفية   .	 

مجــال 	  فــي  )ة(  مــدرب   36 ودعــم  تدريــب 
. كمؤثريــن   )ة(  قائــد   36 و  االستشــارة 

ت 5



مراجعةالسياسة الوطنية للبرنامج الكشفي.	 
مواءمة السياسة الوطنية للبرنامج الكشفي مع السياسات االخرى ..	 
اصدار تحيين السياسة الوطنية للبرنامج الكشفي 2024 .	 

مراجعــة و تطويــر وتنفيــذ السياســة الوطنيــة 	 
للبرنامــج الكشــفي.

ت 6

تدريــب الشــباب  الكشــفي مــن الجنســين علــى تنفيــذ مبــادارت مجتمعيــة  تعــود بالنفــع علــى الكشــافة 	 
والشــأن املحلي .

تسويق املبادرات املجتمعية لتحسين صورة املنظمة كممارسات افضل 	 

مــن 	  الشــباب  مــن   105 ودعــم  تدريــب 
لتنفيــذ  إيجابيــة  خطــوات  التخــاذ  الجنســين 

مجتمعيــة. مبــادرات 

ت 7

اصدار دليل وفق املقاييس لدليل الجودة في الجهات واالفواج  والوحدات .	 
اصدار قائمة اولية في الجودة للجهات واالفواج والوحدات .	 

للجهــات 	  الجــودة  فــي  متكاملــة  منظومــة  دعــم 
والوحــدات. واألفــواج 

ت 8

تدريب عدد 105على تنفيذ املبادرات املجتمعية واملشاريع  االيجابية 	  لتنفيــذ 	  الكشــفية  األفــواج  مــن   105 دعــم 
. مجتمعيــة   مبــادرات 

ت 9

... ( واللجــان الوطنيــة 	  فــي اللجــان الحكوميــة ) وزارة الشــباب والتربيــة   تفعيــل عضويــة املنظمــة   
. واملحليــة  والجهويــة 

العمل على مواصلة تمثيلة الكشافة التونسية في الهيئات الكشفية العربية والدولية 	 

الحكوميــة 	  اللجــان  فــي   « العضويــة   « تفعيــل 
الكشــفية  الدوليــة  والهيــات  واملنظمــات 

ت 10

تحديث   الهوية البصرية املحدثة  للمنظمة  	  ت 11 إصدار الهوية البصرية املحدثة  للمنظمة.	 
إنشاء  4منصات:

التدريب  و التعلم عن بعد و متابعة املسار الوظيفي  لكل القيادات: منصة للتدريب والتعلم 	 
عن بعد ومتابعة تقدم ومسار القادة .

برامج : منصة خاصة بالبرامج .	 
نظــام الخدمــة : منصــة لطلــب الخدمــة مــن الهيــاكل الكشــفية الجهــات - االفــواج - الوحــدات  بعــد 	 

املــرور فــي نظــام الجودةومنصــة الدارة املعرفــة لجميــع االقســام الفنيــة 
املنظومة الرقمية  :تحيين املنظومة الرقمية بما يواءم باقي املنصات .	 

إنشــاء  4منصــات )  التدريــب  و التعلــم عــن 	 
لــكل القيــادات،  بعــد و متابعــة املســار الوظيفــي  

برامــج ، نظــام الخدمــة ، املنظمــة الرقميــة  ( .

ت 12

 لحفظ الذاكرة الكشفية بالنادي املركزي اثر التجديد 	 
ً
 وطنيا

ً
 كشفيا

ً
إنشاء متحفا إنشاء   متحف  كشفي  وطني  لحفظ الذاكرة 	 

الكشفية.
ت 13

االحتفال بمرور 90 سنة على بعث  الكشافة التونسية ووضع برنامج لالحتفالية  	  االحتفال  بتسعينية الكشافة التونسية	  ت 14
عقد االحداث الدولية التالية :	 

املؤتمر التربوي األول  2023 	 
الجامبوري الوطني الثالث 	 
لقاء الجوالة العرب	 

تنظيم  االحداث الدولية التالية :	 
املؤتمر التربوي األول  2023 	 
الجامبوري الوطني الثالث 	 
لقاء الجوالة والدليالت  العرب	 

ت 15

و 	  والــرواد(  والكشــافة  للمرشــدات  وعامليــة  عربيــة  )مؤتمــرات  العامليــة  االحــداث  فــي  املشــاركات  
... العالمــي  الجوالــة  ولقــاء  الجامبــوري 

املشاركة  في االحداث العاملية  واالقليمية 	  ت 16

 التأثري   



 التأثري   

تصميم 3 العاب تربوية للمرشدات .	 
اليات تطبيق الدليل التربوي ملرحلة الجوالة  .	 
 انشاء حقيبة  رقمية لجميع املهمات في مرحلة الجوالة .	 
 ترجمة 3 مراجع دولية للشباب ملرحلة الجوالة .	 
ترجمة 2 مراجع تدريبية  .	 
 اصدر دليل االختصاصات لدليالت .	 
 اصدار كتيب الدليلة .	 
اعداد اوسمة التدرج للدليلة .	 
اصدار دليل ادارة االنشطة الكبرى .	 
انتاج وثائقي حول الحركة الكشفية التونسية .	 
اصدار الدليل التربوي لقسم الكشافة .	 
اصدار دليل النشطة العاصافير ) اليات تطبيق دليل العصافير (.	 
 دليل شارات الهوايات لقسم الزهرات .	 
اصدار دليل العريفة لقسم الزهرات .	 
االستشارة الوطنية لقسم الدليالت .	 
تحيين الهوية البصرية وشهار قسم الدليالت .	 
اصدار نهائي لدليل قائد الفرقة  واليات التطبيق لقسم الكشافة .	 
انتاج 6 وسائل تعليمة جديدة للتدريب .	 
اصدار الحقائب التدريبية لجميع شاغلي املهام .	 
املحطات التربوية 9   لقسم االشبال .	 
 اصدار القيادة 52   لالشبال..	 
اصدار 3 اعداد من نشرية  دائما مستعد .	 
اعداد دليل   protype للبرامج املشوقة لجميع املراحل .	 
 	.. 

ً
 ورقميا

ً
 ورقيا

ً
 جديدا

ً
 وتربويا

ً
 تدريبيا

ً
توفير 16 مرجعا

 للشراكات .	 
ً
إصدار  دليال

العمل على انشاء استديو تجريبي ..	 
دليل شارات الهوايات ملرحلة الجوالة .	 

إنشــاء  ُمختبــر  تدريبــي وتربــوي  وفــق مقاييــس 	 
معتمــدة ,

ت 17



الوحدة 

األهداف المرحلية - المؤشرات  الشرح - هياكل التنفيذ  الرمز 
وضع مدونة القيم املشتركة من اولويات املشاركة في االنشطة الكشفية .	 
تفعيل السياسات الوطنية للحد من تضارب املصالح والحماية من االذي .	 

متابعــة 	  خــالل   مــن  املشــتركة  القيــم  تعزيــز  
واصــدار  الوطنيــة  السياســات  وتفعيــل   تنفيــذ 

الكشــفية. والثوابــت  القيــم  مدونــة 

و 1

تضميــن مواضيــع  التربيــة مــن أجــل الســالم- التســامح – برامــج اطــار عالــم افضــل فــي 	 
انشــطة الفــرق الكشــفية   . 

اعتماد 60 % من الفرق الكشــفية  في وضع 	 
برامجهــا  علــى عناصــر التربيــة مــن أجــل الســالم- 
ضمــن  افضــل  عالــم  اطــار  برامــج   – التســامح 

 . برامجهــا  

و 2

البرامــج 	  وضــع  عنــد  كمرجعيــة    2025 رؤيــة  التخــاذ  الجهــات  مــن  إلهــام%70 
املعتمــدة  الجــودة  معاييــر  وفــق  الســنوية 

وضــع 	  عنــد  كمرجــع     2025 رؤيــة  اعتمــاد   
. الجهــات  مــن   %70 فــي  الســنوية  البرامــج 

و 3

وضع مدونة صفات وأخالقيات مسؤول االتصال والتسويق الكشفي 	 
تحديد ووضع  االطار العام ملسؤولي االتصال 	 

مســؤول 	  وأخالقيــات  صفــات  مدونــة  وضــع 
االتصــال والتســويق الكشــفي فــي ظــل التكنولوجيــا 

الحديــث. الرقميــة 

 و 4

االحتفــال بيــوم وطنــي ســنوي للكشــاف ترافقــه انشــطة واحتفاليــات كشــفية لجميــع 	 
املراحــل .

اعتماد يوم  وطني  للكشاف .	  و 5

األثر االجتماعي 
األهداف المرحلية - المؤشرات  الشرح - هياكل التنفيذ  الرمز 

قيــاس تأثيــر  الحركــة الكشــفية  فــي ســلوكيات ومهــارات املنتســبين عبــر اجــراء اســتبيان 	 
وطنــي يحــدد تأثيــر الحركــة الكشــفية .

قيــاس تأثيــر  الحركــة الكشــفية  فــي ســلوكيات 	 
ومهــارات املنتســبين عبــر اجــراء اســتبيان وطنــي.

أ 1

الوصــول الــى مصــادر تمويــل جديــدة لدعــم األنشــطة الكشــفية عبــر  إرســاء لجنــة/ 	 
الذاتــي  للتمويــل  إدارة 

لدعــم 	  جديــدة  تمويــل  مصــادر  الــى  الوصــول 
 . الكشــفية  األنشــطة 

أ 2

 	 500 بمعــدل  مجتمــع  وتنميــة  لخدمــة  12000تدخــل  مــن  أكثــر  تنفيــذ 
تطــوع. ســاعة  مليــون  يضاهــي  بمــا    جهــة  كل  فــي  خدمةمجتمعيــة 

دعم العمل االجتماعي املوسمي الذي ينفذه قسم الرواد  	 

لخدمــة 	  12000تدخــل  مــن  أكثــر  تنفيــذ 
. تطــوع  ســاعة  مليــون  يضاهــي  مجتمــع  وتنميــة 

أ 3

تعزيز العمل باهداف التنمية املستدامة 	  أهــداف 	  لتحقيــق   الكترونيــة  منظومــة  وضــع 
التنمية املســتدامة  من خالل االنشــطة الكشــفية 

أ 4

توصيف مهام جميع شاغلي املهام في الهياكل الكشفية    .	 
افضــل                           	  عالــم  الطــار  الوطنــي  )الفريــق  مهامهــا  وتوصيــف  الوطنيــة  الفــرق  تفعيــل 

لالعــالم.  الوطنــي   الفريــق  و 

تفعيــل الفــرق الوطنيــة وتوصيــف مهــام جميــع 	 
شــاغلي املهــام فــي الهيــاكل الكشــفية    .

أ 5



التنمية املؤسسية
األهداف المرحلية  - المؤشرات  الشرح - هياكل التنفيذ  الرمز 

للقيــادة 	   
ً
اجتماعــا  30 بعقــد  العليــا  الهيــاكل  الجتماعــات  االلكترونيــة  االتاحــة   

العامــة وتنويــر الهيــاكل الكشــفية بقــرارات القيــادة العامــة  واجتماعــات املجلــس االعلــي   

الهيــاكل 	  الجتماعــات  االلكترونيــة  االتاحــة 
العامــة  للقيــادة   

ً
اجتماعــا  30 بعقــد  العليــا 

االعلــي    املجلــس  واجتماعــات 

م 1

 عقد املؤتمرات واملجالس الجهوية في االجال القانونية  .	 
وضع خارطة طريق لتنظيم املؤتمر الوطني الـ 24 .	 

الجهويــة 	  واملجالــس  املؤتمــرات  جميــع  عقــد   
املقاييــس  الــــ24وفــق  الوطنــي  املؤتمــر  وتنظيــم 

. والداخلــي   األسا�ســي  النظاميــن  فــي  املعتمــدة 

م 2

زيادة في املعادالت املالية  من البحث على مصادر تمويل جديدة	  بالثالثيــة 	  مقارنــة  املاليــة  املعــادالت  فــي  تقــدم 
%  12 بــــ  الســابقة 

م 3

داخــل 	  ادارة عصرية  مؤسسية  تعتمد الجودة .	  املؤس�ســي  العمــل  تجويــد   علــى  العمــل 
. املنظمــة  ادارة 

م 4

 عقد 60 %من املنتديات الجهوية للشباب	 
عقد املنتدي الوطني الرابع  للشباب	 

عقد 60 %من املنتديات الجهوية للشباب 	 
واملنتدي الوطني للشباب

م 5

إصدار السياسة الكشفية الوطنية ملشاركة الشباب  	 
إصدار السياسة الكشفية الوطنية   االتصال	 

إصدار السياسات  الكشفية الوطنية 	 
ملشاركة الشباب و االتصال 

م6

 دليــال ملعاييــر 	 
ً
املجــاالت موائمــا فــي جميــع  الكشــفية  الهيــاكل   لخدمــة 

ً
وضعــت نظامــا

 « الوطنيــة  الكشــفية  للهيــاكل  الجــودة 
فــي 	  الكشــفية  الهيــاكل  لخدمــة   

ً
نظامــا وضعــت 

للهيــاكل  الجــودة    ملعاييــر 
ً
جميــع املجــاالت موائمــا

 . الوطنيــة  الكشــفية 

م 7

اعتمــاد 70 % مــن الجهــات نظــام التصــّرف 	  وضع  نظام التصّرف اإلداري واملالي بكفاءة.	 
اإلداري واملالــي بكفــاءة.

م 8

صيانة وتهيئة  املقر املركزي   املنظمة .	  مقر جديد مركزي يليق باملنظمة 	  م 9

ترشــيد 	  و  صيانتــه  و  العقــاري  املخــزون  تقييــم  و  الجــرد  لعمليــات  منظومــة  اعــداد 
املنقــوالت. فــي  التصــرف 

احداث 3 مراكز كشفية .	 

العقــاري و صيانتــه و ترشــيد 	  تعزيــز املخــزون 
املنقــوالت فــي  التصــرف 

م 10
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بحلــول ســنة 2024 وصــول عــدد املنخرطيــن الــى 55 الــف منخــرط وفــق سياســة 	 
االنتشــار 

الوصول    55 الف منخرط .	  ن 1

زيادة عدد االفواج 25 فوج 	  بعث  25 فوج جديد .	  ن 2

انتشار الكشفية في املناطق ذات الدخل املحدود .	 
العمل على دمج ذوي االحتياجات الخاصة في العمل الكشفي 	 

نشر الكشفية في  املناطق الهشة والحدودية	  ن 3

 فــي اطــار املشــاريع  و انشــطة الشــراكة وفــق االهــداف 	 
ً
تنظيــم 36 حدثــا تربويــا وتدربيــا

واالتفاقيــات املشــتركة  .
دعم واسناد للهياكل الكشفية 	 

الشــراكة 	  انشــطة  اطــار  فــي  حدثــا   36 تنظيــم 
واملشــاريع وفــق االهــداف واالتفاقيــات املشــتركة ) 

. املشــاريع( 

ن 4

تصــدر الكشــافة التونســية فــي قائمــة الجمعيــات التونســية األكثــر واألوســع انتشــارا 	 
بنــاء علــى تقييــم مــن هيئــات وطنيــة ودوليــة

تصــدر الكشــافة التونســية قائمــة الجمعيــات 	 
التونســية األكثــر واألوســع انتشــارا بنــاء علــى تقييــم 

مــن هيئــات وطنيــة ودوليــة 

ن 5

النمو والتنوع




