


النشاط الصيفيالنشاط الصيفي
التنظيمات و التراتيبالتنظيمات و التراتيب
للموسم الكشفي للموسم الكشفي 20212021 -  - 20222022

املصاحيب : مطبوعات مطلب النشاط الصيفي

                جدول املراكز الغابية

املوجه إليهم : جميع الهياكل الكشفية

املطالب : ترسل إىل قيادة الجهة التي تتوىل دراسة امللفات وإرسال مطالب الحجز فقط إىل القيادة العامة 

يف الفرتة املتدة من 1 ماي إىل 5 جوان 2022



الباب األول: تواريخ الدورات :
                                                                                                                                                          

حددت دورات النشاط الصيفي لهذه السنة كام ييل :

 - الدورة األوىل : من 15 إىل 24 جويليـة 2022

-  الدورة الثانية : من 26 جويليـة إىل 4 أوت 2022   

-  الدورة الثالثة : من 5 إىل 14 أوت 2022

-  الدورة الرابعة باملرامز الغابية فقط : من 15 إىل 30 أوت 2022

الباب الثاين : األحكام العامة :

تتأكـد مراعـاة األحكـام التاليـة يف النشـاط الصيفـي :

1 - ضـرورة تسجيـل الوحدة يف اآلجـال القانونيـة والحصـول علـى رخصـة التسجيـل من الجمعيـة.

2 - وجـوب اإلشرتاك بالجمعيـة سنـة املخيم عرب منظومة التسجيل األلكرتوين والحصـول علـى بطاقـة اإلنخراط مستوفـاة املعطيـات التـي تحمـل وجوبا 

ختـم الجهـة والصـورة الشمسيـة.

3 - تقديـم مطالـب حجـز النشـاط الصيفـي عن طريـق الجهـة علـى املطبوعـة الخاصـة يف اآلجال املحــددة.

4 - إعداد بطاقـات الضمـان اإلجتامعـي للكشافيـن واإلتصـال بالصنـدوق املحيل إلعـداد القامئـات مـع وجـوب تقدميهـا يف املواعيـد املضبوطـة باملنشـور 

الخاص بذلـك.

5 - إجـراء الفحـص الطبـي وجـوبا قبـل املخيـم علـى كافـة املشاركيـن وإصطحـاب بطاقـات الفحـص إلـى املخيـم.

6 - يقـود كـل مخيـم قائـد حامل للشـارة الخشبيـة وهـو مسـؤول مدنيـا عىل املشاركيـن ويساعـده إطـار فني مؤهـل ومتكامـل، ويحرص قائد املخيم 

عىل تطبيق الرتاتيب واالجراءات املتبعة عند إقامة أنشطة خارجية، حتى يتجنب كل من القائد أو القادة املبارشين لتلك االنشطة أو الذين رّخصوا فيها، عند 

االقتضاء، تحّمل املسؤولية القانونية، جزائيا ومدنّيا، عن كل حادث ذي صبغة جزائية يلحق رضرا باملشاركني.

7 - يرتاوح عدد املشاركني يف الوحدة بني 12 و 24 مشاركا و4 قادة عىل أقىص تقدير.

الخاصـة  للمخيـمـات  )بالنسبة  نشـاط صـيفـي سابقـا  بنجـاح يف  كامـل وقـد شاركـت  نشـاط كـل وحـدة موسـم كشفـي  مـر علـى  قـد  يكـون  أن   -  8

بالداخـل(.

لقـادة  الغابية ال غري، وميكـن  التخييـم  تفاضليـا ضمـن مراكـز  ترتيبـا  إلـى 3 واليـات مختلفـة ومرتبـة  تنتمـي  للمخيم  املختـارة  األماكـن  تكـون  ان   -  9

إرسـال نسخـة من  ثـم  الجهـة  بعـد موافقـة  الصيفيـة وذلـك  الجهويـة لألنشطـة  اللجـان  قامئـة  الحصـول علـى مراكـز غيـر موجـودة ضمـن  الوحـدات 

موافقـة مديـر املركـز رفقـة ملـف املخيـم.

الباب الثالث : دليل إقامة مخيم صيفي :

تسمح القيادة العامة للهياكل الكشفية بتنظيم مخيامت خاصة ومخيامت أفواج وملتقيات جهوية وفقا للرشوط املنصوص عليها بوثيقة التنظيامت والرتاتيب 

الخاصة بالنشاط الصيفي ووفقا لنتائج جلسة العمل مع الوزارة ذات العالقة واللجنة الوطنية  بخصوص املؤسسات الرتبوية املوضوعة عىل الذمة.

كام تسمح القيادة العامة بعدم التقيد بتواريخ الدورات الرسمية بالنسبة للمخيمني يف مراكز التخييم وترك حرية اختيار تاريخ املخيم للهياكل املخيمة يف 

املراكز الغابية والجبلية مع رضورة االستظهار بوثيقة الحجز ضمن امللف وااللتزام بتاريخ الدورات الرسمية بالنسبة للمخيمني يف املباين.

كـل فرقة ترغب يف إقامـة مخيـم صيفـي يف أحسـن الظـروف ينبغـي عليـها العمـل مبـا ورد ببـاب األحكـام العامـة وإتبـاع املنهجيـة التاليـة يف مختلـف 

مراحـل النشـاط.

أوال : مرحلة اإلعداد للمخيم : 

كل فرقة ترغب يف اقامة نشاط صيفي مطالبة بإعداد ملف وإرساله إىل الجهة يف اآلجال املحددة.

* حـث الكشافيـن  علـى توفري أزيـاء كشفيـة الئقـة حسـب املواصفـات الرسميـة وإرتدائها يف املحافـل الرسميـة وعنـد الخـروج إلـى املدينـة وتوفيـر زي 

خاص باملخيـم.

* حـرص قيـادة املخيـم علـى إجـراء اإلتصاالت الرضورية إلعـداد املخيـم وزيـارة مركـز التخييـم قبل موعـد املخيـم.
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* يجب اصطحاب نسخة مطابقة لألصل لكل مشارك من دفرت العالج الخاص بعائلته )معرف بها لدى السلط( وكذلك نسخة من صلوحية استعامل الدفرت 

الفوج أو الجهة دون غريها  الفرقة أو  لالستظهار بها يف صورة احتياجه للعالج داخل املؤسسات الصحية من مستشفيات ومستوصفات حكومية وتتحمل 

املصاريف الخاصة بالعالج يف صورة عدم حمل النسخة املطلوبة من دفرت العالج.

* يسهر قائد املخيم )املنظم يف غري املراكز املوجودة بوثيقة الرتاتيب والتنظيامت( عىل توفري أرسة النوم والطاوالت والكرايس وأثاث املطبخ والثالجة وصندوق 

االسعاف وكل األثاث الرضوري إلنجاح املخيم.

* مطلب يف إقامة مخيم صيفي )تعمري املطبوعة الخاصة بكل دقة( مرفوقة بنسخة من حوالة الحجز بنص يف قسيمة املراسلة منها عىل اسم الوحدة والفوج 

والجهة واسم القائد.

* الربنامج الفني للمخيم حسب املرحلة السنية عىل أن يحمـل مالحظـات وموافقـة مفـوض القسـم بالجهـة.

* مشـروع ميزانيـة املخيـم مضبوطـة ومبوبـة مع مراعاة جوانب الرصف من إقامة وتغذية وأثاث تربوي بحيث تغطي املداخيل كافة املصاريف.

إعـداد ميزانيـة للمخيـم ومراعـاة جميـع جوانـب الصـرف وتحديـد معاليـم اإلشرتاكات عىل ضوئهـا بحيـث تغطـي املداخيـل كافـة مصاريـف املخيـم.

* نسخـة من جـداول  اإلشرتاكـات السنويـة للمنخرطيـن قبـل 31 مـارس.

* قامئـة إسميـة للمشاركيـن يف املخيـم حسـب كل وحـدة والقيـادة املرشفـة عليهـا.

* الربوتوكول الصحي.

* إلتزام الويل.

 

ال يجوز  ألي وحدة كشفية التخييم بدون نسخة من االلتزام ورخصة القيادة العامة.ال يجوز  ألي وحدة كشفية التخييم بدون نسخة من االلتزام ورخصة القيادة العامة.

ثانيا : مرحلة التخييم :

* إعـالم الجمعية بالوصـول برقيـا أو عن طريق الفاكس 71791206 أو عن طريق الربيد اإللكتورين contact.scoutstunisiens@gmail.com وذلـك حـال 

إنطالق  املخيـم ويف يومـه األول )املكـان، عـدد األفراد، عـدد اإلطـار، إسم قائـد املخيـم ( مع إرسال نسخة إىل قائد الجهة املقـام بهـا املخيم ونسخة ملصلحـة 

الشبـاب باإلدارة الجهوية للشبـاب والرياضة مع التأكد من القيـادة العامـة بوصـول اإلعـالم او عدمـه هاتفيـا ويف اإلبـان.

* يتعيـن علـى قائـد املخيم اإلتصال باملكتـب الجهـوي للضمـان اإلجتامعي التابع ملكـان التخييـم وجوبـا يف بدايـة املخيم ويعلمـه بالوصـول ويتفـق معـه 

علـى موعـد الزيـارة امليدانيـة التـي يجـب أن تتـم قبـل إنتهـاء املخيـم ويحـرص علـى الحصـول علـى نسخـة من بطاقـة الزيـارة ويرسلهـا مباشـرة إلـى 

القيـادة العامـة عن طريـق الربيـد أو عـن طريـق الفاكـس  71791206.

* تتـم زيـارة املراكـز الخاصـة بالتخييـم من طـرف فـرق من وزارة الصحـة العموميـة واملصالـح اإلدارية املختصـة واملهتمـة بالنظافـة والوقايـة الصحيـة  

والتغذية ولذلـك يجب  إعطـاء هـذا املوضـوع كل ما يستحقـه من العناية اليومية.

* تحيني كراس املالية الخاص باملخيـم يوميـا  وتكون مرفوقة بالفواتيـر والوصوالت الالّزمـة دخـال ورصفـا.

* إعـالم الجمعيـة برقيا )خـالل 24 ساعـة( عنـد وقـوع أي حادث بتقريـر يحمـل إسم ولقـب املتضـرر، تاريـخ والدته، إسم الوحدة والفوج والجهة ونوع 

الحادث ونسخة من بطاقة  بتقريـر تفصيلـي عن كيفية وقـوع  إلـى الجمعيـة مصحوبة  التامني بكل دقـة وإرسالهـا فورا  الرضر مع رضورة تعمري بطاقة 

اإلنخراط مع وجوب إعالم قائد الجهـة املقام بهـا املخيم وقائـد جهته.

* وجـوب إعـالم قائـد الجهـة )أو من ينوبه أو املنسق بصفتـه املسؤول عن املنطقـة الرتابيـة( أين يقـام املخيم بكل ما يجد من  أحداث وإتصالت حتـى يتم 

التنسيـق يف أحسـن الظـروف.

* رضورة املحافظة عىل مراكز التخييم وتنظيم أعمـال تطوعية تهدف إىل تجميلها وصيانتها واإللتزام برتاتيـب اإللتحـاق واملغـادرة.

* العمل علـى توثيـق األنشطـة املتميـزة واألعمـال التطوعيـة املنفـذة خـالل املخيـم بالصـورة 

ثالثا : مرحلة نهاية املخيم :

يف نهايـة املخيـم ينبغـي علـى قائـد املخيـم أن :

- يقـوم بإصـالح كـل ما تـم إتالفـه  فـي مركـز التخييـم.

- يحصـل علـى شهـادة من مديـر املركز تؤكـد إبـراء الذمـة.

- يحـرر تقريـرا أدبـيـا مفصـال عن املخيـم ويرفقـه بكـل املدعمـات من صـور وشهـادات )قرص مضغوط( ويرسله إىل القيـادة العامـة.

- يرسـل نسخـة من التقريـر املالـي النهائـي للمخيـم  للقيـادة العامـة يف ظـرف أقصـاه 30 يـوما من إنتهـاء املخيـم.
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الباب الرابع : الرتاتيب املالية :

1 - معاليم النشاط الصيفي :

- تسدد الوحـدات معاليـم الحجـز التاليـة الخاصـة بالنشـاط الصيفـي وال ميكن اسرتجاعها :

* 22,500 د )اثنان وعرشون دينارا وخمسة مائة مليم( معلـوم حجـز للنشـاط الصيفـي لكل مخيم وحدة خاص.

* يف صورة الرتخيص للملتقيات الجهوية 25,000 د )خمسة وعرشون دينارا(.

* يف صورة الرتخيص للمخيامت الخارجية 25,000 د )خمسة وعرشون دينارا(.

2 - الضامن االجتامعي :

املكتـب  من طـرف  وقبلـت  بطاقاتهـم  وثبتـت صحـة  املحــددة  اآلجـال  اإلجتامعــي يف  الضامن  بطاقـات  قدمـوا  والذيـن  إجتامعيـا  املضمونـون  يتمتـع 

الوطنـي للضمـان اإلجتامعـي بتغطيـة ماليـة يحددهـا املنشـور الخـاص بذلـك .

3 - التأمني :

* يف صورة وقوع حادث يتعني تعمري مطبوعة التأمني لإلعالم عن الحادث وإرفاقها بالوثائق الكاملة. رقم التأمني : 68234/331 الرشكة التونسية للتاميـن 

.)STAR( وإعـادة التاميـن

* إعالم القيادة العامة برقيا أو عن طريق الفاكس باسم املترضر وتاريخ والدته ورقم بطاقة انخراطه وأهم املعلومات عن الحادث ونتائجه خالل 24 ساعة 

من وقوع الحادث.

* االتصال بقائد الجهة املنتظم بها املخيم وإعالمه بالحادث مع إعالم قائد جهته.

ييل ذلك إرسال :

1/ تقرير عن كيفية وقوع الحادث.

2/ شهادة طبية.

3/ شهادة برء نهايئ.

بيــــانات مفيـــــدة :

• عنوان املراسلـة : الكشافة التونسية ص ب 339 تونس املهرجان 1082.

• املقــــــــــــــــــر : الكشافة التونسية نهج يوغرطة البلفدير تونس.

contact.scoutstunisiens@gmail.com   : الربيد اإللكرتوين •

• الهاتــــــــــــــــف :  71.790.501 / 71.792.316  - الفاكس 71.791.206

• فتــــــــــح النادي : من 9 صباحا إىل 14.00  بعد الزوال مع تأمني حصص استمرار مسائية للحاالت الطارئة.

• التأميـــــــــــــن : جميع الوحدات املشاركة يف النشاط الصيفي واملرخص لها وطنيا مؤمنة تأمينا داخليــــــــا.
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جدول املراكز الغابية :

املركز الوالية      

- املركز الكشفي الدويل للتدريب والتخييم بربج السدرية.  والية بنعروس :    

    

- مركز جبل الرصاص )جبيل(.     

- مركز الرجاء من معتمدية امليدة )يتم الحجز عرب مدير املركز(. والية نابل :      

   

- مركز وادي البرئ من معتمدية تاكلسة )طاقة االستيعاب 150 كشاف(.     

   

- غابة جايك )ناقص تجهيزات(.     

   

- مركز املعمورة )طاقة االستيعاب 150 تحت الخيام و 150 يف املبيت(.     

- مركز شط مامي رأس الجبل )يتم الحجز عرب مدير املركز(. والية بنزرت :    

- الناظور.     

- مركز عني سلطان )يتم الحجز عرب مدير املركز(. والية جندوبة :    

   

- مركز عني دراهم املريدج )يتم الحجز عرب مدير املركز(.     

- املركز الغايب لدار الشباب سوسة )يتم الحجز عرب مدير املركز(.  والية سوسة :     

- مركز السلوم بوفيشة )يتم الحجز عرب مدير املركز(.      

- مركز هرقلة )يتم الحجز عرب مدير املركز(.      

- مركز املحرس. والية صفاقس :    

 

- مركز اللوزة.     

 

- املسلك الصحي بحومة السوق جربة. والية مدنني :    

   

- مركز بنقردان )القصيبة(.     

- مركز الزارات )يتم الحجز عرب مدير املركز(. والية قابس :    
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الربوتوكول الصحي

www.scouts-tunisiens.orgwww.scouts-tunisiens.org

أقر القائد ........................................................... قائد فرقة .........................................

فوج ..................................................... جهة ..............................................................

باطالعي عىل رشوط الربوتوكول الصحي وألتزم بالتزامه طيلة املخيم.

* احرتام التباعد الجسدي بني جميع املشاركني يف املخيم.

* تعقيم دورات املياه والحرص عىل نظافتها دوريا.

* توفري مواد النظافة الرضورية طوال املخيم والحرص عىل غسل اليدين من قبل جميع 

املشاركني يف أوقات مختلفة من اليوم وإثر كل نشاط.

* حمل الكاممات من قبل كافة املشاركني باملخيم.

* إعتامد الخيام الفردية لإلقامة وإن تعذر ذلك استغالل نصف طاقة استيعاب الخيام العادية 

إلحرتام التباعد الجسدي.

* الحرص عىل غسل األواين باملواد املطهرة حفاظا عىل سالمة منتسبينا.

* برمجة أنشطة فردية وجامعية يحرتم فيها التباعد الجسدي بني األفراد.

* تنظيم حصة توعوية لألفراد للتوقي من فريوس كورونا.

التاريخ ..........................................

إمضاء القائد

scouts.tn
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مطلب حجز نشاط صيفي
للموسم الكشفي 2021 - 2022       

الدورة األولى )1( :
الدورة الثانية )2( :
الدورة الثالثة )3( :

الدورة الرابعة )4( :

القسم : ................................ الوحدة : .................................

قائد المخيم
االسم و اللقب : .........................................................................................................................................................   

المستوى التدريبي : ............................... تاريخ الدراسة : .................. مكانها : ..................... قائدها : ...............................

الهاتف بالمنزل : ...................................... الهاتف بالعمل : ...................................... المحمول : .....................................

عدد المشاركين                                         عدد القادة                                       المجموع

           رأي مفوض القسم الفني                                        رأي قائد الجهة                                              رأي قائد القسم الفني
               التاريخ و اإلمضاء                                               التاريخ و اإلمضاء                                                التاريخ و اإلمضاء

األماكن المقترحة         1 - ..............................................................................                      المكان المسند نهائيا 
حسب األولوية              2 - .............................................................................           ..................................................

..................................................           .............................................................................. - 3                                    

مالحظات : .............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

C
od

e 
D

A
F0

09
/2

01
1

الفوج : ................................. الجهة : .................................

www.scouts-tunisiens.orgwww.scouts-tunisiens.orgscouts.tn
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إلتزام
خاص بالمنخرطين الذين سنهم تحت 18 سنة

www.scouts-tunisiens.orgwww.scouts-tunisiens.org

إين املميض أسفله السيد .......................................................... 

ويل الكشاف ...........................................................................

املنخرط بوحدة ...................................................................... 

فوج ....................................................................................... 

جهة .......................................................................................

وبعد اطالعي عىل منشور النشاط الصيفي للموسم الكشفي 2020 - 2021، ألتزم بعدم مطالبة 

منظمة الكشافة التونسية بأية تعويضات أو تغطية يف صورة اإلصابة بعدوى فريوس كورونا 

املستجد طبقا ملقتضيات قانون التأمني بالبالد التونسية.

التاريخ ..........................................

إمضاء الويل

scouts.tn
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إلتزام
خاص بالمنخرطين الذين سنهم فوق 18 سنة

www.scouts-tunisiens.orgwww.scouts-tunisiens.org

إين املميض أسفله .................................................................... 

املنخرط بوحدة ...................................................................... 

فوج ....................................................................................... 

جهة .......................................................................................

وبعد اطالعي عىل منشور النشاط الصيفي للموسم الكشفي 2020 - 2021، ألتزم بعدم مطالبة 

منظمة الكشافة التونسية بأية تعويضات أو تغطية يف صورة اإلصابة بعدوى فريوس كورونا 

املستجد طبقا ملقتضيات قانون التأمني بالبالد التونسية.

التاريخ ..........................................

إمضاء املعني باألمر

scouts.tn



قائمة المشاركين في المخيم
الوحدة  القسم    الفوج    الجهة   

..............................  ............................  ...........................  .........................

مركز المخيم نوع المخيم   الهاتف الخاص   قائد المخيم  

..............................  ............................  ...........................  .........................

قيادة المخيم :

مالحظات عدد بطاقة  الصفة   االسم واللقب    العدد 
االنخراط الرتبي       

..........................  ...............  ...............  ....................................  1

..........................  ...............  ...............  ....................................  2

..........................  ...............  ...............  ....................................  3

..........................  ...............  ...............  ....................................  4

األفراد :
 

مالحظات عدد بطاقة  الصفة   االسم واللقب    العدد 
االنخراط الرتبي       

..........................  ...............  ...............  ....................................  1

..........................  ...............  ...............  ....................................  2

..........................  ...............  ...............  ....................................  3

..........................  ...............  ...............  ....................................  4

..........................  ...............  ...............  ....................................  5

..........................  ...............  ...............  ....................................  6

..........................  ...............  ...............  ....................................  7

..........................  ...............  ...............  ....................................  8

..........................  ...............  ...............  ....................................  9

..........................  ...............  ...............  ....................................  10

..........................  ...............  ...............  ....................................  11

..........................  ...............  ...............  ....................................  12

..........................  ...............  ...............  ....................................  13

..........................  ...............  ...............  ....................................  14

..........................  ...............  ...............  ....................................  15

..........................  ...............  ...............  ....................................  16



..........................  ...............  ...............  ....................................  17

..........................  ...............  ...............  ....................................  18

..........................  ...............  ...............  ....................................  19

..........................  ...............  ...............  ....................................  20

..........................  ...............  ...............  ....................................  21

..........................  ...............  ...............  ....................................  22

..........................  ...............  ...............  ....................................  23

..........................  ...............  ...............  ....................................  24

إني الممضي أسفله .................................... أقر بصحة المعطيات الواردة في القائمة.

اإلمضاء          
                          االسم واللقب


