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يســعد القائــد العــام للكشــافة التونســية التوجــه بالّدعــوة 
لــكل الجمعيــات الكشــفية العربيــة للمشــاركة يف اللقــاء الواحــد 
ــرة  ــينظم للم ــذي س ــرب، ال ــات الع ــة والدلي ــرون للجوال والع
الرّابعــة بــراب تونــس الخــراء، وذلــك مــن 21 إىل 30 جويليــة 

)يوليــو( 2022.
ــر، باملركــز  ــوي العــريب الشــبايب الكب ســينظم هــذا الحــدث الكشــفي الرب
الــدويل للتدريــب والتخييــم بــرج الســدرية، وهــو أكــر وأهــم مركــز تخييــم 
ــز  ــر وتجهي ــات تعص ــن عملي ــنتن األخرت ــهد يف الس ــية، ش ــة التونس بالجمهوري
بأحــدث املعــّدات الربويــة والرفيهيــة، ليكــون فضــاء متكامــا يوفــر للشــباب أحســن 
ــون  ــن أن يك ــن م ــا ميك ــة، مب ــفية والرياضي ــطة الكش ــف األنش ــي مختل ــروف لتعاط الظ
إطــار مناســبا لدعــم قدراتهــم الجســمية والعقليــة والروحيــة والعاطفيــة، ومامرســة مختلــف 
الهوايــات التــي يفضلهــا الشــباب رياضــات متنوعــة وتخييــم وســمر واكتشــاف وتنميــة املواهــب.

ــارف  ــدة للتع ــة جدي ــب فرص ــا ري ــرب ب ــات الع ــة والدلي ــريب للجوال ــكر الع ــذا املعس ــيمثل ه س
ــة املتأصلــة يف نفوســهم ويفتــح آفاقــا أرحــب  وتبــادل الخــرات بــن الشــباب الكشــفي العــريب، مبــا يعــّزز أوارص األخــوة واملحبّ

ــع ملســتقبل أفضــل. ــم والتطل ــر بينه ــاون املثم للتع
تفتــح تونــس الخــراء ذراعيهــا ألبنــاء وطننــا العــريب العزيــز مــن الجوالــة والدليــات لإلطــاع عــى مخزونهــا الثقــايف والــرايث 
العريــق مــن خــال مختلــف األنشــطة املرمجــة يف اللقــاء ومنهــا الورشــات والزيــارات والعمــل التطوعــي امليــداين. كــام ســيوفر 

فرصــة للتعــرف عــام بلغتــه تونــس مــن تطــور يف مختلــف املجــاالت اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة والربويــة والثقافيــة والعلميــة.
ــة  ــع لقــادة العشــائر مــن ناحي ــدى الكشــفي الراب ــة واملنت ــوط مــن ناحي ــرواد الرّه ــدى الكشــفي الســابع عــر ل وســيوفر املنت
ثانيــة، مناســبة جديــدة للحــوار البّنــاء حــول عديــد القضايــا التــي تشــغل الجوالــن والدليــات العــرب والتــي لهــا عاقــة بتطلعــات 
الشــباب العــريب وطوقــه للتقــدم ومواكبــة مــا يشــهده العــامل مــن تقــدم تكنولوجــي ورقمــي ونهضــة يف جميــع املياديــن. كــام 
ســتكون فرصــة للنظــر يف الســبل التــي ميكــن ان تقدمهــا عشــائر الجوالــة والدليــات مــن إجابــات لبعــض مشــاغل الشــباب العــريب 

يف عــامل متغــّر، أثـّـرت فيــه يف الســنوات القليلــة املاضيــة ومــا زالــت جائحــة كوفيــد19-.
إن الكشــافة التونســية بالراكــة والتعــاون مــع املنظمــة الكشــفية العربيــة، ترحــب بالجوالــن والدليــات والقيــادات الكشــفية 
العربيــة بــأرض تونــس الخــراء، يف اللقــاء 21 للجوالــة والدليــات العــرب، وتفتــح ذراعيهــا بــكل حــّب ووّد الســتقبالهم يف الصائفة 
القادمــة بــن ظهرانينــا. وســنوفر كّل الظــروف واإلمكانيــات إن شــاء اللــه، إلنجــاح هــذه املناســبة، حتــى تُخلّــد بعبــق الياســمن 
التونــي الفــّواح يف أذهــان وقلــوب كل املشــاركن فيهــا، وتكــون لبنــة جديــدة ملــّد جســور التواصــل والتعــاون والتضامــن بــن 

الشــباب الكشــفي العــريب. 

عاشت األخوة الكشفية العربية، والسام

القائد العام للكشافة التونسية       

            محمد علي اخلياري

    مرحبا بكم يف تونس



األهداف اإلجرائية:
• توثيــق أواصــر الــود وبــث الــروح الوطنيــة والقوميــة بيــن الجواليــن العــرب وتعزيــز وحدتهــم للعمــل علــى بنــاء مجتمعهــم والنهــوض بــه 

والحفــاظ علــى تراثــه والتعــرف علــى تقاليــده.
• تبادل الخبرات واملعارف بين الجوالين وغرس روح االستكشاف واملغامرة ودعم الصداقة العربية.

• التعريف بالحركة الكشفية وما تحتويه من برامج تنموية هادفة وذلك من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.
• إثراء تجربة القادة في املشاركة في إعداد وتنظيم التجمعات الكشفية الكبرى.

• مد جسور التعارف والتعاون بين الشباب العربي قصد التعرف على مختلف الحضارات العربية.
• تطبيق املناهج والبرامج التربوية الكشفية وإبراز نظام التقدم الشخ�صي من خالل اآلليات واملدعمات التربوية املتوفرة.

• التعرف على املخزون الثقافي والتاريخي للبالد التونسية. 

الهدف

التاريخ

املكان

 لوحدتهــم 
ً
 الحتياجاتهــم، وتعزيــزا

ً
تطويــر مهــارات الجواليــن والديــالت العــرب عبــر برامــج وأنشــطة موجهــة تتناســب وخصوصيــة املرحلــة تلبيــة

للعمــل علــى بنــاء مجتمعهــم العربــي والنهــوض بــه والحفــاظ عليــه والتعــرف علــى تراثــه مــع توثيــق أواصــر الــود والصداقــة واألخــوة بينهــم. 

يمتــد اللقــاء علــى مــدى عشــرة أيــام مــن 21 الــى 30 جويليــة - يوليــو 2022، 
: ويكــون 

- االســتقبال :- االســتقبال : يــوم 21 جويليــة - يوليــو  2022 مــع ضــرورة إعــالم الكشــافة 
التونســية  واإلقليم الكشــفي العربي )املنظمة الكشــفية العربية( بموعد وبيانات 

الوصــول قبــل املخيــم بوقــت كاف )ال يقــل عــن ثالثــة أســابيع(.
- برنامــج اللقــاء :- برنامــج اللقــاء : صبــاح يــوم 22 جويليــة  2022  حتــى مســاء يــوم 29 جويليــة 

. 2022
- املغــــــــادرة :- املغــــــــادرة : يوم  30 جويلية - يوليو 2022.   

ســينعقد اللقــاء فــي رحــاب املركــز الدولــي للتدريــب والتخييــم ببــرج الســدرية، ويبعــد املركــز الكشــفي عــن 
العاصمــة  التونســية حوالــي  30 كلــم، ويمكــن الوصــول إليــه بالقطــار أو بالحافلــة، وتكــون االقامــة 

تحــت الخيــام لجميــع املشــاركين والوفــود العربيــة والضيــوف.

التنظيم
تتولــى جمعيــة الكشــافة التونســية  بالتعــاون مــع اإلقليــم الكشــفي 

إعــداد وتنظيــم اللقــاء. )املنظمــة الكشــفية العربيــة(  العربــي 



التأشرية رسم االشرتاك
علــى الجمعيــات الكشــفية املشــاركة 
مشــاركيها  حصــول  مــن  التأكــد 
للجمهوريــة  الدخــول  تأشــيرة  علــى 
التونســية قبــل موعــد اللقــاء بوقــت 

  . ف كا

 200 مبلــغ  قائــد)ة(   / يدفــع كل مشــارك)ة( 
دوالر أمريكــي تتضمــن االقامــة واألكل والتنقــل 
والبرنامــج الفنــي، وتتحمــل الجمعيــات املشــاركة 
مصاريــف االقامــة والتنقــل خــارج فتــرة اللقــاء.

الربنامج
يتضمن العديد من األنشطة التي تتناسب مع مرحلة الجوالة والدليالت من أهمها :

• برامج وأنشطة تنموية مستدامة تناسب خصوصية املرحلة.
• فضاءات و ورشات لتبادل الخبرات واملعارف بين الجوالة والقادة العرب.

• رحالت و زيارات للتعرف على ما تزخر به الجمهورية التونسية من معالم وآثارة.
• املشاركة فـي أنشـطة مختلفـة من بينها : 

- سـهرات وعـروض متنوعة. 
- املنتدى الكشفي العربي الـسابع عشر لرواد الرهوط. 

- املنتدى الكشفي العربي الرابع لقادة العشائر.
- أنشـطة بحريـة وجويـة.

- أنشطة توعوية. 
- خدمة عامة. 

- مشاريع تنموية. 

االفتتاح واالختتام
- حفل االفتتاح : يوم 22 جويلية - يوليو 2022
- حفل االختتام : يوم 29 جويلية - يوليو 2022

املشاركون
تشارك كل جمعية كشفية عربية بعشيرة من 
الجوالــة )32  جــوال( وعشــيرة مــن الجــواالت 
/ الدليــالت )32  دليلــة( تتــراوح أعمارهــم)ن( 
مــا بيــن 17 إلــى 23 ســنة تاريــخ انعقــاد اللقــاء، 
باإلضافــة إلــى أربــع قــادة بــكل عشــيرة وكل زيــادة 
في عدد يتم باالتفاق املسبق مع قيادة اللقاء.

- رحالت استكشـافية وثقافيـة.
- أنشـطة كشـفية.

- مبادرات مجتمعية.
- ألعـاب و مباريات رياضيـة. 

- اليـوم العربـي. 
- مسـابقات ثقافيـة.

- تحديات و مغامرات.



معطيات عامة

أهم املدن
تنقســم الجمهوريــة التونســية إلــى 24 واليــة، وتختلــف العــادات والتقاليــد بيــن الشــمال والوســط والجنــوب. وتتمتــع الجمهوريــة التونســية 

بتنــوع تراثــي وثقافــي وســياحي يجعلهــا قبلــة ألكثــر مــن تســع مالييــن ســائح )احصائيــات ســنة 2019(، ومــن بيــن أهــم املــدن التونســية :
- نابل والحمامات : مدخل الوطن القبلي، مدن تطل على البحر األبيض املتوسط وتشتهر بالبرتقال وصناعة الفخار.

- سوسة واملنستير : مدن ساحلية تبتعد عن العاصمة جوالي 150 كلم وتشتهر باملوانىء السياحية.
- القيروان : مدينة في وسط الجمهورية تبتعد عن العاصمة حوالي 180 كلم وتشتهر بجامع عقبة بن نافع وفسقية األغالبة.

 - توزر : في الجنوب التون�صي تبتعد عن العاصمة حوالي 400 كلم وتشتهر بالتمور وتعتبر مدخل الصحراء التونسية.
- جزيرة جربة : تلقب بجزيرة األحالم يمكن الوصول إليها بالسيارة أو الطائرة.

تقــع الجمهوريــة التونســية فــي شــمال القــارة االفريقيــة يحدهــا مــن الشــمال والشــرق البحــر األبيــض 
املتوســط، ومــن الجنــوب الشــرقي ليبيــا ومــن الغــرب الجزائــر.

- العاصمة : تونس    
- املساحة : 163610 كلم مربع 

- عدد السكان : حوالي 12 مليون نسمة 
- العملة : الدينار التون�صي )الدينار حوالي 2,8 دوالر( 

GMT + 1 : املنطقة الزمنية -
.tn : رمز األنترنات -

- رمز الهاتف الدولي : 00216
- الحرارة : خالل شهر جويلية بين 30 و 40 درجة مأوية

تونس
أرض 

الحضارات



الكورونا يف تونس

منــذ شــهر مــارس 2020 تعيــش الجمهوريــة التونســية علــى غــرار دول 
العالــم علــى وقــع جائحــة كورونــا.

وقــد اتخــذت الســلطات التونســية كافــة االحتياطــات مــن أجــل حمايــة 
املواطنيــن التونســيين مــن خطــر انتشــار فيــروس كورونــا، ولــذا يتعيــن علــى 
الوفــود العربيــة املشــاركة اتخــاذ كافــة االجــراءات واحتــرام التراتيــب الصحيــة 
للدخــول للتــراب التون�صــي،  وذلــك بتقديــم بطاقــة أو شــهادة التلقيــح الدوليــة ضــد 
فيــروس كورونــا، واالســتظهار بتحليــل PCR منجــز قبــل 72 ســاعة مــن تاريــخ الوصــول 
الــى الحــدود التونســية، ويمكــن للســلطات التونســية إنجــاز تحليــل ســريع عنــد  الدخــول 

للتــراب التون�صــي.
كما أنه من الواجب توفير التأمين الصحي الخاص بالسفر للخارج.

ــه طبقــا لبــالغ رئاســة الحكومــة املــؤرخ فــي 12 جانفــي 2022 واملتعلــق 
ّ
أعلنــت وزارة النقــل فــي بــالغ لهــا أن

باإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا للتصــدي النتشــار فيــروس كورونــا يتعيــن تطبيــق مــا يلــي :
على مستوى املطارات وأثناء الرحالت الجوية :

1. مواصلة إسداء خدمات النقل الجوي باملطارات التونسية بنسق عادي،
2. تشديد مراقبة اإلستظهار بجواز التلقيح بالنسبة لجميع املسافرين والعاملين باملطارات التونسية طبقا ألحكام 

املرســوم الرئا�صــي عدد 1 لســنة 2021 املؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
3. اإللتــزام بتطبيــق شــروط قبــول املســافرين علــى متــن الرحــالت الجويــة التــي تقرهــا الســلطات التونســية للدخــول إلــى البــالد 

التونســية،
4. تشــديد تطبيــق اإلجــراءات الصحيــة املســتوجبة طبقــا للبروتوكــول الصحــي الصــادر عــن وزارة النقــل بتاريــخ 14 جــوان 2020، 
مــن خــالل خاصــة   : إجباريــة ارتــداء الكمامــات الطبيــة وفــرض تطبيــق التباعــد الجســدي مــع احتــرام الطــرق الصحيــة الرتدائهــا وإزالتهــا 
والتخلص منها، التعقيم والتطهير الدوري وتوفير السائل املعقم بجميع فضاءات املطارات، إستعمال حاويات خاصة بالنفايات املتعلقة 

باإلجــراءات الصحيــة )كمامــات، أوراق صحيــة...(،
6. التسريع في إجراءات تسليم األمتعة للمسافرين باملطارات التونسية.

وفــي جميــع االحــوال يتعيــن علــى كافــة الوفــود املشــاركة التنســيق املســبق مــع قيــادة اللقــاء لتســهيل الدخــول للتــراب التون�صــي واحتــرام التراتيــب 
الصحية املعمول بها، وستتولى قيادة اللقاء اعالم مختلف الوفود املشاركة بأي تغيير يطرأ على اجراءات الدخول للتراب التون�صي والتراتيب 

الصحيــة املعمــول بهــا.

آخر الرتتيبات الصحية



الربوتوكول الصحي

حفاظا على صحة املشاركين، وضعت قيادة اللقاء بروتوكوال  صحيا يتعين على كافة الوفود االلتزام به :
* ٕاعتماد الخيام الفردية لإلقامة. 

* احترام التباعد الجسدي بين جميع املشاركين في املخيم. 
* تعقيم دورات املياه والحرص على نظافتها دوريا. 

وقات مختلفة من اليوم 
ٔ
* الحرص على غسل اليدين من قبل جميع املشاركين في ا

وٕاثر كل نشاط سواءا باملاء والصابون بالجال املطهر. 
* ارتداء الكمامة من قبل كافة املشاركين باملخيم. 

* الحرص على غسل األواني باملواد املطهرة حفاظا على سالمة منتسبينا.
* تنظيم حصة توعوية لألفراد للتوقي من فيروس كورونا.

كما ستعمل قيادة اللقاء على :
* توفير  فريق طبي طيلة أيام اللقاء. 

* قياس درجة حرارة املشاركين في فترات متفاوتة من اليوم.
* تعقيم كافة مرافق النشاط ودورات املياه والحرص على نظافتها دوريا. 

* توفير أدوات التعقيم في مختلف األماكن الخاصة باألنشطة.
* توفير مكان للحجر الصحي في حالة اكتشاف اصابة بالفيروس خالل اللقاء.

* توفير التحاليل السريعة للتثبت من حالة تدعو للشك.
* عرض ملصقات توعوية للمشاركين وفي أماكن بارزة للجميع.



الكشافة التونسية
القيادة العامة / قسام الجوالة والدليات

العنوان : شارع يوغرطة 1002 تونس البلفيدير
الهاتف :  501 790 71 216 00
الفاكس : 206 792 71 216 00

arabscoutmoot21@gmail.com : الريد األلكرتوين
contact.scouts-tunisiens@gmail.com

www.scouts.tn : موقع الواب
facebook.com/arabscoutmoot21


