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تقرير  منظمة  الكشافة التونسية  
خالل الفترة من 8 نوفمبر  2021 الى 30 أفريل 2022 

الكشفية نبض املجتمع
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منظمة  الكشافة التونسية 
 LES SCOUT TUNISIENS

شارع يوغرطة -تونس البلفدير - تونس 
الهاتف:  71790501-71792316 

الفاكس : 71790206
contact.scoutstunisiens@gmail.com : البريد االلكتروني

scouts.tn : البريد االلكتروني

تقرير  منظمة  الكشافة التونسية  
خالل الفترة من 8 نوفمبر  2021 الى 30 أفريل 2022 
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مقدمة :  

بسم اهلل الرحمان الرحيم

األخوات واإلخوةاألعزاء،
تحية كشفية

وبعد يســـــــــــــــــــــــــــرني أن أقدم لكم  تقريرا ألهم أنشطة  القيادة العامة للكشافة التونسية  للفترة بين من 8 نوفمبر 2021 
إلــى 30 أفريــل 2022 والــذي يضــم مختلــف األنشــطة والبرامــج التــي تــم تنظيمهــا ضمــن الخطتيــن االســتراتيجية والثالثيــة 

التي أقرها مجلسكم املوقر في اجتماعه املنق�ضي.

لقــد حرصــت القيــادة العامــة منــذ تشــكيلها علــى وضــع توصيــات املؤتمــر الوطنــي 23 حيــز التطبيــق ومواصلــة العمــل علــى 
 فــي 

ً
 واقليميــا

ً
تحقيــق رؤيــة املنظمــة الكشــفية 2016-2025 التــي رســمناها ســويا حتــى تظــل منظمتنــا منظمــة رائــدة وطنيــا

مجــال االرتقــاء بقــدرات األطفــال والشــباب.

لقـــد أولـــت القيـــادة العامـــة منـــذ اليـــوم األول اهتمامهـــا إلـــى اقـــرار حوكمـــة رشـــيدة مـــن خـــالل العمـــل علـــى تركيـــز ادارة عصريـــة 
واصدار دليل توصيف مهام القيادة العامة واملوظفين وتركيز منظومة معلوماتية متطورة لإلدارة املالية بشكل يضمن 

الشـــفافية املاليـــة واالســـتجابة ملتطلبـــات قانـــون الجمعيـــات ونظـــام الرقابـــة علـــى التمويـــل العمومـــي.

كمـــا أولـــت القيـــادة العامـــة اهتمامهـــا باألقســـام الفنيـــة وضـــرورة العنايـــة بالوحـــدة الكشـــفية مـــن خـــالل توفيـــر الدعـــم الـــالزم 
وذلك عبر اصدار اآلليات التربوية ملختلف األقسام الفنية وتنظيم مختلف لقاءات الدوريات الوطنية وزيارة الوحدات 

وشـــرح طريقة تطبيق املنهاج التربوي.

كمـــا ركـــزت القيـــادة العامـــة علـــى تعزيـــز صـــورة املنظمـــة الكشـــفية لـــدى الشـــركاء وهيـــاكل الدولـــة واملنظمـــات الوطنيـــة 
واالقليمية والدولية بما يسمح لها بمزيد االشعاع والتطور في اعداد وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على القيادات 

الكشـــفية والجمعيـــة.

ختاما أجدد الترحاب بكم في مدينة سوسة متمنيا لكم النجاح في مهامكم الكشفية.

وفقنا هللا وإياكم ملا فيه خير منظمتنا العريقة.

القائد العام 
محمد علي الخياري 
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تكريم القائد بشري املعريف ... 

لفائدة  املبذولة  واملجهودات  عطاء  سنوات  عىل 

منظمة  الكشافة التونسية  يف مختلف الخطط التي 

تقلدها.

زيارة للقائد محمد الرتييك ...

التونسية  للكشافة  العام  القائد  الخياري  عيل  محمد  القائد  أدى 

مرفوقا بالقائد محمد جراية قائد قسم الرواد والقائد محمود جمعة 

اين تم تكرميه بدرع  الرتييك مبنزله   للقائد محمد  زيارة  مجاملة 

وتاريخ  ذكريات  حول  الحديث  تبادل  وتم  الــ23  الوطني  املؤمتر 

املنظمة واالستفادة من خربة القائد محمد الرتييك بصفته قائدا عاما 

سابقا.

القائد العام يعود القائد ياسني الدراوي ... 

رئيس  رفقة  التونسية  للكشافة  العام  القائد  الخياري  عيل  محمد  القائد  زار 

بن  منترص  القائد  الجوالة  وقائد قسم  العبيدي  القائد وحيد  األعىل  املجلس 

مربوك وعدد من أعضاء القيادة العامة واملجلس األعىل وقيادات قسم الجوالة 

التاريخ  السرتجاع  فرصة  اللقاء  هذا  كان  وقد  الدراوي  ياسني  للقائد  زيارة 

والذكريات والنقاش حول عدد من املسائل التي تهم نشاط املنظمة.

الكشافة التونسية تكرم قادتها ...
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العالقات العامة : مجهود متواصل لدعم الحوكمة الرشيدة...

رئيسة الحكومة تستقبل القائد العام :
اســتقبلت رئيســة الحكومــة الســيدة نجــاء بــودن رمضــان، يــوم الثالثــاء 

30نوفمــرب2021 بقــرص الحكومــة بالقصبــة القائــد العــام للكشــافة 

ــر، أول  ــاء أوري ــدة  هيف ــاري والقائ ــي الخي ــد ع ــد محم ــية القائ التونس

امــرأة تــرتأس مؤمتــرا وطنيــا يف تاريــخ الكشــافة التونســية. وأشــادت 

رئيســة الحكومــة بنجــاح أشــغال املؤمتــر 23 للكشــافة التونســية، متمنيــة 

ــدة. ــة الجدي ــادة العام ــق للقي التوفي

كــا نوهــت رئيســة الحكومــة بتاريــخ املنظمــة ومبســاهمتها يف بنــاء دولة 

االســتقالل مــن خــالل العنايــة بالناشــئة وتربيتهــم عــىل القيــم الوطنيــة 

وتكويــن القيــادات الشــبابية وتكريــس روح املبــادرة لديهــم، مثمنــة 

ــة  ــة ملجابه ــود الدول ــدة جه ــية يف معاض ــافة التونس ــد للكش ــدور الرائ ال

ــية  ــافة التونس ــام للكش ــد الع ــأ القائ ــه هن ــن جهت ــا. وم ــة كورون جائح

ــب  ــذا املنص ــا ه ــة لتوليه ــة الحكوم ــاري رئيس ــيل الخي ــد ع ــد محم القائ

كأول امــرأة يف العــامل العــريب، مؤكــدا أن اللقــاء مــع رئيســة الحكومــة كان 

ــه التطــرق اىل عــدد مــن املســائل التــي تهــم  إيجابيــا ومثمــرا وتــم خالل

ــم،  ــل مواهبه ــة والشــباب وصق دور الكشــافة التونســية يف تنشــئة الفتي

ــة املنظمــة الكشــفية مبنظــات املجتمــع املــدين. ــة اىل عالق هــذا إضاف

القيادة العامة تكرم القائد وحيد العبيدي القائد  العام 
السابق :

ــدي  ــد العبي ــد وحي ــية القائ ــافة التونس ــة للكش ــادة العام ــت  القي كرم

القائــد العــام الســابق للمنظمــة  رئيــس املجلــس االعلــى نظــر مــا بذلــه 

مــن جهــود يف انفتــاح املنظمــة وتوفــر املــوارد ومــا شــهدته مــن اشــعاع 

دويل واقليمــي ووطنــي وعــدد مــن االنجــازات االخــرى التــي كانــت عامــاًل 

اساســياً يف منــو املنظمــة وتطورهــا.

والجديــر بالذكــر ان القائــد وحيــد العبيــدي تــوىل قيــادة الكشــافة 

التونســية يف دورتــني متتاليتــني أولهــا ســنة 2013 إثــر املؤمتــر الوطنــي 21 

واملــدة النيابيــة الثانيــة إثــر املؤمتــر الوطنــي ســنة 2016 املنعقــد بنابل،كا 

يشــغل حاليــا خطــة رئيــس املجلــس االعــىل للكشــافة التونســية.
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بطاقة تعريف منظمة 
الكشافة التونسية

االسم : منظمة الكشافة التونسية
النوع : جمعية تربوية شبابية

الوضعية القانونية : جمعية وطنية تونسية تخضع لقانون 
الجمعيات مرسوم 88 لسنة 2011

املنظمة :

نشأت الحركة الكشفية يف تونس سنة 1912 ثم 

 1933 سنة  التونسية  الكشفية  الحركة  تأسست 

التونسية  الكشافة  وتوحدت تحت راية منظمة 

سنة 1957. 

مفتوحة  تربوية  منظمة  التونسية  الكشافة 

للجميع، لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة 

مبقتىض األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

الهدف :

إعتادا  الجنسني  من  والشباب  الناشئة  تربية 

عىل مبادئ الحركة الكشفية واإلرشادية يف العامل 

وواقع  يتاىش  مبا  الكشفية  الطريقة  وحسب 

املجتمع التونيس وتساعدهم عىل تنمية قدراتهم 

الروحية والعقلية والجسدية واالجتاعية وتجذر 

فيهم القيام بالواجب نحو الله ونحو الذات ونحو 

اآلخرين مبا يؤهلهم ليكونوا مواطنني مسؤولني.

عضو بـ :

- املنظمة الكشفية العاملية منذ 1957.

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.

- املنظمة الكشفية العربية منذ 1956.

- الهيئة العربية للمرشدات.

الدولية للكشافة واملرشدات  الصداقة  - منظمة 

منذ 1977.

- الهيئة العاملية للربملانيني الكشفيني.

- االتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات.

- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

عضو مؤسس لـ :

- االتحاد الكشفي للربملانيني العرب.

- االتحاد الكشفي للمغرب العريب.

- االتحاد املغاريب لرواد الكشافة واملرشدات

عضو ماحظ بـ :

- املجلس االقتصادي واالجتاعي التابع لألمم 

املتحدة.

أرقام موسم 2021 - 2022

15 عدد املوظفني 2055 عدد الوحدات  

40 املتطوعون عرب آلية 348 عدد األفواج  
         تشغيل الشباب

32705 عدد املنخرطني 9464 عدد املتطوعني  
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النُـمــــــو ...

يف مويف شهر ماي 2022 بلغ عدد املنخرطني يف املنظمة 32705 منخرط،  

فرتة   وخاصة  الكشفي  املوسم  بانتهاء  للزيادة  قاباًل  العدد  هذا  ويبقي 

النشاط الصيفي...

والعامل يف تطور  النمو بعد جائحة كوفيد 19 هو عودة األنشطة بصفة 

تدريجية وطبيعية.

والحرص عىل  العضوية  تنمية  ألولوية  بالغاً  اهتاماً  املنظمة  أولت  فقد 

تحسني املنظومة الرقمية بصفة دورية آخذين يف االعتبار :

- استمرار تواجد نسب محرتمة لالناث.

- تشجيع االنتشار يف جميع املناطق وحث الهياكل عىل فتح افواج جديدة 

يف املناطق الصعب الوصول إليها.

العضــــــــــوية  

2019-2018

46315

2870727299

32705

2020-20192021-20202022-2021

تطور عدد املنخرطني 

عدد املنخرطني 2021-2022 ) مويف ماي 2022 ( 
الذكور  االنـــــاث  الرواد  املشاركون  القادة  
19660 13045 3621 23241 5843

النسبة العامة   
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الخطة الثالثية 2024-2021 
تتمحور الخطة الثالثية للقيادة العامة 2021-2024، والربنامج السنوي املصادق عليهم من قبل املجلس االعىل حول 

النقاط التالية : 

الهدف العام :
العمل عىل تحقيق التنمية الشاملة للمنظمة من خالل جودة العملية الرتبوية والتدريبية بتوفر االليات والوسائل 

الرتبوية وتهيئة الفضاء املالئم لالستثار وتعصر االدارة ودعم البناء املؤسيس وحسن تسويق الصورة الكشفية مبا 

يحقق األهداف الرتبوية وفق القيم املشرتكة. 

التأثري
املالحظات  نسبة التنفيذ  املؤشرات

18 %24
الوطنية  الكشفية  الهياكل   ويحفز  يلهم  إقليمياً  وطنياً  وتدريبياً  وتربوياً  تعليمياً  تنظيم 73حدثاً 

لتحسني الجودة والتأثر الرتبوي لربامج الفتية و الشباب فيها.

18 %28 تنظيم 59 حدثاً  تدريبياً وطنياً، إقليمياً تلهم وتحفز القيادات واملدربني لتحسني الجودة يف التدريب.

6 رشاكات   %66.6 عقد 9 رشاكات تعزز مهمة املنظمة.

%30 ترشيك الشباب يف اتخاذ القرار عرب توسيع مجاالت املشاركة والتمكني  يف 60 ٪ من الجهات.

%0 تدريب ودعم 36 مدرب )ة( يف مجال االستشارة و 36 قائد )ة( كمؤثرين.

%0 مراجعة تنفيذ السياسة الوطنية للربنامج الكشفي.

%52 تدريب ودعم 105 من الشباب من الجنسني التخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية.

54 فوج /20 جهة %63 دعم 105 من األفواج الكشفية لتنفيذ مبادرات مجتمعية.

اعادة صياغة  %100 تفعيل »العضوية« يف اللجان الحكومية واملنظات والهيئات الدولية الكشفية.  

%15 إصدار الهوية البرصية املحدثة للمنظمة.

%15 إنشاء ُمخترب تدريبي وتربوي وفق مقاييس معتمدة.

%25
إنشاء 4 منصات )التدريب  والتعلم عن بعد ومتابعة املسار الوظيفي لكل القيادات، برامج، نظام 

الخدمة، املنظومة الرقمية(.

%0 إنشاء متحفاً كشفياً وطنياً لحفظ الذاكرة الكشفية.

%5 االحتفال بتسعينية الكشافة التونسية. 

%5
تنظيم  األحداث الدولية التالية :

املؤمتر الرتبوي األول  2023 - الجامبوري الوطني الثالث - لقاء الجوالة العرب.

%33 املشاركة  يف االحداث العاملية  واالقليمي. 
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الوحدة
املالحظات  نسبة التنفيذ  املؤشرات

%15
تعزيز القيم املشرتكة من خالل  متابعة تنفيذ وتفعيل السياسات الوطنية واصدار مدونة القيم 

املشرتكة.

%0
اعتاد 60 % من الفرق الكشفية ضمن برامجها عنارص الرتبية من أجل السالم - التسامح – برامج 

اطار عامل افضل. 

5 جهات  %20 اعتاد  رؤية 2025  كمرجع  عند وضع الربامج السنوية من طرف  %70 من الجهات.

%0
وضع مدونات صفات وأخالقيات اختصايص االتصال والتسويق الكشفي يف ظل التكنولوجيا الرقمية 

الحديث.

%0 اعتاد يوماً وطنياً للكشاف.

األثر االجتماعي
املالحظات  نسبة التنفيذ  املؤشرات

%0 قياس تأثر  الحركة الكشفية  يف سلوكيات ومهارات املنتسبني عرب اجراء استبيان وطني.

%30 الوصول اىل مصادر متويل جديدة لدعم األنشطة الكشفية.

قياس تقريبي 2356 
تدخل 

 %17
تنفيذ أكرث من 12000تدخل لخدمة وتنمية مجتمع يضاهي مليون ساعة تطوع.

%0 وضع منظومة الكرتونية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل االنشطة الكشفية.

فريق اطار عامل افضل  %20 تفعيل الفرق الوطنية وتوصيف مهامها.

النمو والتنوع
املالحظات  نسبة التنفيذ  املؤشرات

 32705  %65 البلوغ  إىل 50 الف منخرط.

9 افواج جديدة   %36 بعث 25 فوج جديد.

%100 دعم 6 أنشطة للفتيات وطنياً وإقليمياً.

%30 وصول الكشفية يف  للمناطق ذات الدخل املحدود.

%50
من  تقييم  عىل  بناء  انتشارا  واألوسع  األكرث  التونسية  الجمعيات  قامئة  التونسية  الكشافة  تصدر 

هيئات وطنية ودولية.

16 نشاط يف اطار 
املشاريع  %40

تنظيم 36 حدثا يف اطار انشطة الرشاكة واملشاريع وفق األهداف واالتفاقيات املشرتكة )املشاريع(.

%0 توفر اليات مساعدة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف النشاط الكشفي.
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التنمية املؤسسية
املالحظات  نسبة التنفيذ  املؤشرات

7 اجتاعات قيادة عامة 

و 1 مجلس أعىل و 1 

قيادة عامة موسعة

%30

االتاحة االلكرتونية الجتاعات الهياكل العليا بعقد 30 اجتاعاً للقيادة العامة و11 اجتاعاً مجلس 

أعىل.

اعادة صياغة
%16

املقاييس  وفق  الـ24  الوطني  املؤمتر  وتنظيم  واملمتازة  الجهوية  واملجالس  املؤمترات  جميع  عقد 

املعتمدة يف النظامني األسايس والداخيل.

%33 تقدم يف املعادالت املالية مقارنة بالثالثية السابقة بــ 12 %

 %40  العمل عىل تجويد  العمل املؤسيس داخل ادارة املنظمة.

10% سوسة عقد 60 %من املنتديات الجهوية للشباب واملنتدي الوطني للشباب.

%10 إصدار السياسات الكشفية الوطنية ملشاركة الشباب واالتصال. 

%0
وضعت نظاماً لخدمة الهياكل الكشفية يف جميع املجاالت مالمئاً  ملعاير الجودة للهياكل الكشفية 

الوطنية. 

%0 اعتاد 70 % من الجهات  نظام الترّصف اإلداري واملايل بكفاءة.

%10 صيانة وتهيئة املقر املركزي للمنظمة.
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تشكيلة القيادة العامة...
بعد  تشكيل فريق القيادة العامة واملصادقة عليه خالل املجلس األعىل املنعقد يف 8 جانفي 2022، أفضت 

تركيبة الهياكل إيل اآليت :

دعم الحوكمة : تشكيلة القيادة العامة وقيادة الجهات واإلدارة 
التنفيذية للموسم الكشفي 2021 - 2022

القيادة العامة :

القائد العام : محمد عيل الخياري

مازم القائد العام مكلف بقطب الربامج 

والطرق التدريبية : ابراهيم درمول

مازم القائد العام مكلف بالقطب اإلداري 

واملايل والهياكل : رامي السعيدي

أمني املال : رياض الككيل

رئيس اللجنة الوطنية للمراحل : فوزي الزارعي 

قائد قسم الرواد واألحباء : محمد الجراية

قائدة قسم العصافري : نوال يحي

قائدة قسم الزهرات : آمنة الخمري

قائد قسم األشبال : مهدي فتح الله

قائدة قسم املرشدات : اسالم الضيف

قائد قسم الكشافة : عز الدين املذيوب

قائدة قسم الدليات : غفران بن حامد

قائد قسم الجوالة : منترص بن مربوك

املفوض الدويل : سليم الحديجي

املفوضة الدولية : درة القيزاين

املفوضة الدولية للرواد : آسيا فتح الله

رئيس اللجنة الوطنية لتنمية القيادات : سامي بن عار

األنشطة الكربى : محمد نضال العرفاوي

البناء املؤسيس : هالة إلهام أورير

التطوير الرقمي وبنك املشاريع : نضال بن عمر

املراقبة املالية والشؤون العقارية : باسم بن حسن

 الرشاكة والعمل االنساين : آمال بن قريش

اللجان الفرعية : 
تنمية املوارد ومتابعة املشاريع : فوزي الشاوش

دار الضيافة والتأمني : البشر اليحياوي

اللجنة الوطنية لاعام واالتصال :
رئيس : جهاد الحاج يوسف

قادة الجهات :

شكري الدريدي تونس   

حاتم الحداد أريانة  

منر بوعيل بنعروس  

عيل العوين منوبة  

توفيق التوهامي زغوان   

سيف الله املشاط نابل   

مالك بن جدو بنزرت  

محمد زياد العبديل باجة  

عادل خملية جندوبة  

البشر هميلة  الكاف  

رانية املحمدي سليانة   

رضا العذاري سوسة  

محفوظ مرزوق  املنستري  

محمد الحبيب صفر املهدية  

خاد الرماح القريوان  

اساعيل الدلهومي القرصين  

يرسي اللومي صفاقس   

حبيب العيوين سيدي بوزيد 

محمد الهادي بشاتنية قفصة  

عبد املنعم بوعقة توزر  

ادريس الزريل قابس   

مهدي جمعة قبي   

مراد بن عبد الله مدنني  

الحبيب جميل  تطاوين   

لجنة الحامية من االذى :

رئيس : اخالص زردوم

لجنة الحكامء :

رئيس : اكرم الزريبي

عضو  : عيل فتح الله

عضو  : الهادي بنخود

اللجنة االستشارية للشباب :

رئيس : محمد الطاهر الغنويش

اإلدارة التنفيذية :

املدير التنفيذي : منتظر بن مرزوق

مسؤول الطرق الرتبوية : معز الرسائري

مسؤول املصالح املشرتكة : ظافر التميمي

التدريب : عزة حالب

مسؤول الرشاءات : محمد املنذر القنوين

املالية : أمرة الفجاري / حاتم أحمد

مكتب الضبط : سمرة العيساوي

التجهيز : عاد بوعديلة

الخدمات : حسني الجاليص / حسن الجاليص

وفاء الخزري

املشاريع :

قادة املستقبل : ايناس املثلويث

سليم البوساملي / سيف الدين الجبايل

بصمة الكشفية : أمني بن صالح

محمد منذر القنوين

وعي : مكرم بالربيع

محمد بن عثان

تراث وسفراء الحوار : 

محمد أمني حامدي

املرصد الوطني لألمراض الجديدة

واملستجدة : ظافر التميمي

مازمو قادة األقسام الفنية :

مازم قائد قسم الرواد واألحباء : محمود جمعة 

مازمو قائدة قسم العصافري : مكرم القريب  

ليىل الكويك

مازمة قائدة قسم الزهرات : هبة الظاهري

مازم قائد قسم األشبال : جابر معاوية

مازمة قائدة قسم املرشدات : نادين السهييل

مازم قائد قسم الكشافة : صديق املاليك

مازمة قائدة قسم الدليات : سعاد الورغمي

مازم قائد قسم الجوالة : عالء جرادي

الحوكمة  
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- تعزيز القيادة العامة بالكفاءات الشابة بحوايل 12 قائدة وقائد اي بنسبة 

57.14%

- تنفيذ مقرتح املجلس االعىل السابق )الذي مل تتم املصادقة عليه يف املؤمتر 

الوطني( يف متثيل الفتيات يف تشكيلة القيادة العامة بنسبة الثلث 1/3 .

وقفصة  وصفاقس  نابل  هي  جهات   5 لتشمل  الجهات  متثيلية  توسيع   -

وتطاوين وباجة اي بنسبة %46 و 10 قادة متثل هذه الجهات.

واالهم توسيع املشاركة يف اجتاعات القيادة العامة لتشمل مالزمي قادة 

االقسام ومديري االدارة املركزية ورؤساء اللجان الفرعية وخاصة الحضور 

املتميز والدائم لرئيس اللجنة االستشارية للشباب.

- تقليص يف عدد أعضاء القيادة العامة إىل 22 عضو.

التي  التخيل عن 5 مقاعد االخرى  اعتبار  - تغير يف عدد 11 مهمة دون 

يسمح بها النظام االسايس اي تغير  بنسبة 64%.

انعقد املجلس االعىل يومي 8 و 9 جانفي 2022 مبدينة الحامات للنظر  

يف جدول األعال التايل : 

1. عرض تشكيلة القيادة العامة 2022/2021 للمصادقة.

واللجان  واألقسام  العامة  للقيادة   2024/2021 الثالثية  الخطة  عرض   .2

الوطنية للمصادقة.

3. عرض مرشوع امليزان املايل السنوي ملنظمة الكشافة التونسية للمصادقة.

4. انتخاب أعضاء اللجان القارة للمجلس االعىل للكشافة التونسية :

- أعضاء مجلس الرشف الوطني

- أعضاء لجنة املراقبة املالية

- أعضاء لجنة الصندوق االجتاعي

5. عرض ومناقشة مرشوع ميثاق عمل املجلس األعىل

6. املصادقة عىل الرتخيص للقيادة العامة يف بيع عقار كلياً أو جزئياً. 

- انتخاب أعضاء اللجان القارة للمجلس االعىل للكشافة التونسية.

انعقاد اجتماع املجلس األعلى يف دورته 
األوىل بعد املؤتمر الوطني 23 بالحمامات 

يومي 8 و 9 جانفي 2022 

الحوكمة  

قراءة يف تشكيلة القيادة العامة
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االجتماعات واملؤتمرات واملجالس الجهوية

طبقا ملقتضيات النظام االسايس املتعلقة باجتاعات القيادة العامة ودوريتها، عقدت القيادة العامة 7 اجتاعات، كا أرشفت عىل انعقاد مؤمترات ومجالس  

الجهات التالية : 

اجتماعات القيادة العامة :

الحوكمة  

املشاركوناملكانالتاريخع/ر
30النادي املركزي  20 نوفمرب 012021
حضوري / عن بعدالنادي املركزي17 ديسمرب 022021

حضوري / عن بعدالنادي املركزي29 جانفي 032022

حضوري / عن بعدبرج السدرية30 مارس 042022

حضوري / عن بعدالنادي املركزي14 ماي  052022

حضوري / عن بعدالنادي املركزي21 ماي 052022

االشراف على مؤتمرات الجهات :

النتائجاإلشرافالتاريخالجهةع/ر
انتخاب القائدة رانية املحمدي  قائدة للجهةسامي بن عار - باسم بن حسن25 فيفري 2022سليانة01

انتخاب القائد فرحات خالد قائدا للجهةسليم الحديجي - غفران بن حامد 27 مارس 2022مدنني02

بقرار من القيادة العامة تم  تكليف القائد رياض املالف زغوان03

انتخاب القائد رضا العذاري قائدا للجهةإبراهيم درمول - منتظر بن مرزوق 27 مارس 2022سوسة04

انتخاب القائد  املنجي عبد النبي قائدا  للجهةعزالدين املذيوب 25 ماي 2022قبيل05

29 ماي 2022املنستر05
فوزي الزراعي - محمد عيل الخياري - 

رياض الككيل  
انتخاب القائد سفيان بن فرج  قائدا للجهة
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االشراف على املجالس الجهوية :

اإلشرافالتاريخالجهةع/ر
محمد عيل الخياري5 ديسمرب 2021 بن عروس01

رامي السعيدي - هالة أورير- صديق املاليك13 فيفري 2022 سيدي بوزيد02

أمال بن قريش- إسالم الضيف13 فيفري 2022القرصين03

إبراهيم درمول - آمنة الخمري - جابر معاوي13 فيفري 2022منوبة04

محمد عيل الخياري -رامي سعيدي - هبة ضاهري13 فيفري 2022بنزرت05

باسم بن حسن13 فيفري 2022القروان06

باسم بن حسن- عالء جرادي20 فيفري 2022تونس 07

رامي سعيدي26 فيفري 2022تطاوين08

رامي سعيدي27 فيفري 2022قابس09

منترص بن مربوك  5 مارس 2022أريانة10

مهدي فتح الله6 مارس  2022قفصة11

محمد نضال العرفاوي-غفران بن حامد6 مارس  2022جندوبة12

رامي سعيدي   19 مارس 2022باجة13

عز الدين املذيوب  27 مارس 2022توزر14

سامي بن عار 27 مارس 2022الكاف15

محمد عيل  الخياري - رامي السعيدي 9 افريل 2022املهدية16

رامي السعيدي -ابراهيم درمول 29 ماي 2022صفاقس17

الحوكمة  
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قيــادات  الكشــافة التونســية عضــو  يف اللجــان العاملية 
 : واالقليمية 

ــة   ــة والعاليم ــات االقليم ــا يف الهيت ــية  متثيالته ــافة التونس ــل الكش تواص

ــار : ــم اختي ــث ت حي

- القائدة آمل ريدان مستشارة لجنة التظاهرات العاملية الكربى.

- القائد وحيد العبيدي عضو لجنة األوسمة العاملية.

ــة  ــة الفرعي ــة العاملي ــو يف اللجن ــح عض ــن صال ــني ب ــور ام ــد  الدكت -القائ

ــة. للالي

- القائد منتظر بن مرزوق مستشارا للمنظمة الكشفية العاملية.

ــار  ــم  اختي ــة فقــد ت ــة للمنظمــة الكشــفية العربي ــا يف اللجــان الفرعي ام

ــن : كل م

- القائد محمد عيل الخياري رئيس للجنة العربية الفرعية للالية.

- القائدة هالة إلهام أورير نائبة لرئيس لجنة التنوع واالندماج.

- القائــدة آمــال بوزيــد بــن قريــش نائبــة لرئيــس لجنــة تنميــة املجتمــع 

واملســؤولية املجتمعيــة.

- القائد امني بن صالح عضو لجنة االسرتاتجية.

- القائد نضال بن عمر عضو لجنة التطوير االداري وتنمية املعلومات.

اجتماعات رؤساء الجمعيات الكشفية العربية :
بدعــوة مــن اللجنــة الكشــفية العربيــة واالقليــم الكشــفي العــريب حــر 

القائــد العــام اجتــاع رؤســاء الجمعيــات الكشــفية العربيــة خــالل الفــرتة 

3 - 6 مــارس 2022 باملركــز الكشــفي العــريب الــدويل بالقاهــرة للنظــر يف 

ــل  ــة القادمــة وقــد مث مســتجدات العمــل العــريب واالســتحقاقات العربي

فرصــة للتعريــف باللقــاء العــريب للجوالــة العــرب. 

حــر القائــد محمــد عــيل الخيــاري القائــد العــام  اجتــاع  رؤســاء 

ــة  ــاي 2022 بدول ــي 8 و 9 م ــك يوم ــة وذل ــفية العربي ــات الكش الجمعي

ــع املهمــة والتــي  الكويــت، وتضمــن جــدول األعــال عــددا مــن املواضي

ــي كاآليت :   ــية وه ــافة التونس ــص الكش تخ

- املوضــوع الرئيــيس للمؤمتــر الكشــفي العــريب الـــ 30 واملنتــدى الكشــفي 

الـ5 للشــباب. 

- موضوعات جدول أعال املؤمتر ووثائق املؤمتر. 

كــا ناقــش االجتــاع اســتضافة األحــداث الكشــفية العربيــة الكــربى ومــن 

أهمهــا : املؤمتــر الكشــفي العــريب الـــ 31 واملنتــدى الكشــفي العــريب الـــ 

ــدوة  ــة العــرب والن 6 للشــباب وامللتقــى الكشــفي العــريب الـــ 21 للجوال

ــى  ــائر، وامللتق ــادة العش ــس لق ــى الخام ــوط ، وامللتق ــرواد الره الـــ 7 ل

ــة لرؤســاء السداســيات  ــدوة الرابع الكشــفي العــريب الـــ 6 لألشــبال، والن

وامللتقــى الثــاين لقــادة األشــبال، واملخيــم الكشــفي العــريب الـــ 34، واللقــاء 

ــراءات  ــد إج ــت قواع ــا ُعرض ــني، ك ــني الدولي ــفي الـــ 17 للمفوض الكش

ــرارات  ــذت الق ــث اتخ ــباب، حي ــدى الش ــريب، ومنت ــفي الع ــر الكش املؤمت

ــبة. ــة واملناس ــات الالزم والتوصي

الحوكمة  
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الحوكمة  

ــد العــام للكشــافة  شــاركت الكشــافة التونســية يف شــخص كل مــن القائ

التونســية القائــد محمــد عــيل الخيــاري ورئيــس مجلــس االعــىل للكشــافة 

التونســية القائــد وحيــد العبيــدي وبرعايــة وحضــور دولــة الرئيس األســتاذ 

نجيــب ميقــايت رئيــس مجلــس الــوزراء اللبنــاين احتفــاالت الكشــافة 

اللبنانيــة مبــرور مئــة وعــرشة اعــوام عــىل تأسيســها واســتعدادا للمؤمتــر 

العــريب الــذي ســينعقد بلبنــان.

احتفاالت الكشافة اللبنانية مبرور مئة وعرشة اعوام عى تأسيسها :

الكشافة التونسية تشارك يف احتفاالت الجمعيات الكشفية العربية : 

املشاركة يف احتفاالت الكشافة االسامية الجزائرية :

دعــا الوارص االخــوة والصداقــة الكشــفية، شــارك كل مــن القائــد العــام 

للكشــافة التونســية ورئيــس املجلــس األعــىل واملفــوض الــدويل يف فعاليات 

الحفــل الــذي نظمتــه الكشــافة اإلســالمية الجزائريــة تكرميــا للســيد 

رئيــس الجمهوريــة الجزائــري عبــد املجيــد تبــون وذلــك لدعمــه للحركــة 

الكشــفية يف الجزائــر وقــد كان يف مقدمــة اســتقبال الوفــد التونــيس القائــد 

عبــد الرحــان الحمــزاوي القائــد العــام للكشــافة االســالمية الجزائريــة...

ــخصيات  ــات والش ــاء الجمعي ــن رؤس ــدد م ــل ع ــذا الحف ــر ه ــا ح ك

ــة  ــام للمنظم ــني الع ــدي االم ــرو حم ــيد عم ــم الس ــن بينه ــفية م الكش

الكشــفية العربيــة املديــر االقليمــي، تخلــل اللقــاء جلســات مــع الســادة 

رؤســاء الجمعيــات الكشــفية  الحــارضة حــول االفــاق املســتقبلية للعمــل 

ــي.. ــر االقليم ــور املدي ــرتك بحض املش

زيارة سفري فلسطني بتونس : 

ادي القائــد العــام زيــارة ملقــر ســفارة فســطني بتونــس ايــن  تــم التطــرق 

ــة تعــاون  ــرام اتفاقي ــات الكشــفية الفلســطينية واالســتعداد إلب اىل العالق

بــني جانــني بحضــور الفريــق جربيــل رجــوب  ، كــا كانــت فرصــة لتقديــم 

واجــب العــزاء يف الشــهيدة االعالميــة شــرين ابوعاقلــة .
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الربنامج 
الكشفي   

اللجنة الوطنية للمراحل 

كانت األنشطة متنوعة ومتثل أبرزها يف :

1 / متابعة أنشطة األقسام وإسنادهم :
متــت يف الفــرتة الســابقة متابعــة أنشــطة األقســام الفنيــة التــي متّيــزت بالتنــوع والــرثاء. ويســتقطب اإلعداد 

لللقــاء العــريب للجوالــة والدليــالت يف الصائفــة املقبلة. 

ــم  ــي ت ــاء الت ــة للق ــد مــن اإلجتاعــات لإلســتعداد للحــدث وإعــداد النــرشة التقدميي ــم العدي ــم تنظي وت

ــة. ــات الكشــفية العربي ــا عــىل الجمعي توزيعه

2 / مراجعة األدلة الرتبوية :
ــة  ــة الوطني ــت اللجن ــد قام ــا. وق ــدأت يف توزيعه ــة وب ــا الرتبوي ــة أدلته ــام الفني ــدت كل األقس ــد أع لق

ــة. ــة اللغوي ــة املراجع ــل بعملي للمراح

وســتنكب اللجنــة الوطنيــة للمراحــل مســتقبال بالتعــاون مــع قــادة األقســام عــىل تجويــد األدبيــات الرتبوية 

وتوحيــد املنهجيــة والشــكل والتكامــل بــني املراحل.

3 / املخترب الوطني :
رشعــت اللجنــة يف التفكــر يف طريقــة وأســس بعــث املختــرب الرتبــوي وتوصيــف مهامــه. وقــد تــم عقــد 

ــهر  ــون ش ــتنظم يف غض ــل. وس ــالق يف العم ــام واإلنط ــيل األقس ــام وممث ــد الع ــور القائ ــاع أول بحض اجت

ــه. ــة عمل ــد رزنام ــة لألقســام وتحدي ــه باللجــان الفني ــرب وعالقات ــف دور املخت ــدوة لتوصي جــوان ن

ومــن مشــموالت املختــرب الرتبــوي، توحيــد املصطلحــات واملفاهيــم مــن خــالل اصــدار قامــوس يف الغــرض، 

والتفكــر يف تطويــر املناهــج الكشــفية مبــا ميكــن مــن تجويــد العمــل الرتبــوي الكشــفي.

4 . مجلة السبيل :
ــة »الســبيل « التــي مــن املنتظــر أن  ــة للمراحــل يف إعــداد العــدد 70 مــن مجل ــة الوطني انطلقــت اللجن

تصــدر يف جويليــة 2022 وتــوزع يف الحفــل الســنوي. وبذلــك ســتعود للصــدور بعــد انقطــاع دام 12 ســنة، 

ــا  ــا وروادن ــاب املشــاركة مفتــوح لقياداتن إذ صــدر آخــر عــدد يف ســنة 2010 . املحتــوى تربــوي ثقــايف وب

وللمثقفــني ولألكادميــني.
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أنشطة االقسام الفنية  

الربنامج الكشفي   

فري
صا

الع
سم 

ق

االجتماعات :
- الدوريــة املركزيــة : حــرص القســم عــىل عقــد اجتاعــات دوريــة وذلــك قصــد توزيــع املهــام عــىل أعضائــه وإعــداد 

الخطــة الثالثيــة والســنوية للقســم واعــداد رزنامــة االنشــطة والزيــارات واجتاعــات اللجنــة الفنيــة ومتابعــة انشــطة 

املفوضيــات واملندوبيــات.

- الدورية الوطنية : تم عقدها عن بعد وتم خاللها املصادقة عىل الخطة الثالثية والسنوية والهدف العام.

ــوي  ــل الرتب ــع الدلي ــة املســتدامة م ــع اهــداف التنمي ــة تطوي ــا مناقشــة امكاني ــم خالله ــة : ت ــة الفني ــاع اللجن - اجت

للقســم.

- اجتاع املخترب الرتبوي : وتم خالله اعداد خطة العمل ملتابعة تنفيذ الدليل الرتبوي للقسم.

- اجتاع املندوبني : تم خالله تقديم الخطة السنوية وتشجيع املندوبني عىل تنظيم اللقاءات االقليمية للقادة.

االنشطة :
- امللتقى االقليمي للجنوب يومي 5 و 6 مارس 2022 بدوز مبشاركة 41 قائدة وقائد.

- املشاركة يف االحتفال بحفل الصعود.

- انشاء قاعدة بيانات.

- تعيني مكلف باالعالم لتفعيل الصفحة الرسمية وفتح قنوات التواصل بني مختلف هياكل القسم.

الزيارات :
- مهرجان ابداعات الطفولة بالقروان.

- ندوة قادة األرساب بجهة املنستر.

- يوم الجدة بنب عروس.

- لقاء قادة األرساب بتطاوين.

- االحتفال بعرشينية قسم العصافر بجهة سوسة.

- االحتفال بيوم الذكرى ويوم العصفور وكشافة العائالت بصفاقس.
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الربنامج الكشفي   

ات
هر

الز
سم 

ق

االجتماعات :
- الدوريــة املركزيــة : تجتمــع دوريــا لتقييــم األنشــطة الســابقة والخطــة الثالثيــة  والنظــر يف مــرشوع الخطةالثالثيــة 

ــور  ــاد منش ــات واعت ــني الباق ــة ب ــابقة الوطني ــر يف املس ــان والنظ ــدة لج ــل إىل ع ــق العم ــيم فري ــم تقس ــة. وت املقبل

ــة  ــة اإلدارة الرقمي ــة وأعــال لجن ــة الفني ــة ومتابعــة أعــال اللجن ــة الوطني ــوم الذكــرى واالعــداد للدوري االحتفــال بي

ــرى. ــوم الذك ــال بي وأنشــطة االحتف

- الدوريــة الوطنيــة : انعقــدت عــن بعــد وتــم خاللهــا عــرض الخطــة الثالثيــة والســنوية وأعــال اللجــان، كــا تــم عقــد 

اجتــاع املندوبــات واملفوضــات وإجتــاع الخبرات.

- اجتــاع اللجنــة الفنيــة : تــم عقــد ثــالث اجتاعــات للجنــة الفنيــة قصــد تقييــم الخطــة الثالثيــة الســابقة للقســم 

والنظــر يف مــرشوع الخطــة الثالثيــة والســنوية ومتابعــة وتقييــم أنشــطة القســم واملندوبيــات.

- اجتــاع املندوبــني : تــم عقــد ثــالث اجتاعــات للجنــة الفنيــة قصــد تقييــم  الخطــة الثالثيــة الســابقة للقســم والنظــر 

يف مــرشوع الخطــة الثالثيــة والســنوية واالســتاع ملشــاغل املندوبــات واملفوضيــات.

االصدارات :
قــام القســم باعــداد كنــش شــارات الهوايــة وتصميــم شــارات الهوايــة واعــداد كتيــب املذكــرات الفنيــة وقــدد حققــت 

مختلــف هــذه االصــدارات نســبة تقــدم كبــرة وســيتم اصدارهــا قريبــا.

االنشطة :
- االحتفال بيوم الذكرى.

- الندوات التدريبية عن بعد لفريق املندوبات.

- تفعيل نظام الجودة »البتلة الذهبية« داخل الوحدات.

- تجميع املعلومات والصور )توثيق تاريخ القسم( وتفعيل الصفحة الرسمية للقسم.

- احداث الهوية البرصية واملحامل االتصالية والنص االشهاري للقسم.

- مسابقة وطنية بني الباقات الفضل مرشوع تنموي.

Google drive نرش مذكرات للرشاكات واملشاريع املجتمعية عرب الصفحة الرسمية للقسم ومنصة -

Google drive تصميم قاعدة بيانات حول محتوى املشاريع التنموية والرشاكات عرب -

الزيـــــارات :
- احتفاالت الباقات بيوم الذكرى العاملي للفتيات بجهات باجة وبنزرت وسليانة وسوسة ومنوبة ونابل.

- ملتقى القائدات leave plastic live better بصفاقس.

- ملتقى القائدات مبنوبة.

- ملتقى القائدات بربج السدرية
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الربنامج الكشفي   
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االجتماعات :
- الدوريــة املركزيــة : اجتــاع دوري لقيــادة القســم يتــم خاللــه تقييــم األنشــطة الســابقة للقســم و تخطيــط وبرمجــة 

الخطــة الثالثيــة والســنوية وعــرض ومناقشــة برامــج الخطــة الســنوية للقســم وأنظمــة الجــودة فــاف ومــاف.

- الدورية الوطنية : انعقدت عن بعد وتم خاللها عرض ونقاش ومصادقة الخطة الثالثية والسنوية للقسم.

- اجتــاع اللجنــة الفنيــة : تضمنــت ورشــات عمــل حــول اإلصدارات)محطــات تربويــة - قيــادة 52 )وأنظمــة الجــودة(

فــاف - ماف(. 

االنشطة :
- امللتقى الوطني لفريق املفوضية بقابس خالل شهر فيفري مبشاركة 80 قائد.

- احداث صفحة تواصل اجتاعي خاصة بالقسم عىل األنستغرام وتحيني صفحة القسم عىل الفايسبوك.

الزيارات :
- امللتقى الجهوي لقادة األشبال ببنزرت.

- امللتقى الجهوي لقادة األشبال بتطاوين.
- امللتقى الجهوي لقادة األشبال وامللتقى الجهوي للعرفاء واملساعدين ببرج السدرية.

- توسيم فرقة أشبال الفل بفوج سيدي بوعلي بجهة سوسة بوسام نظام فاف.
- يوم األلعاب لألشبال بصفاقس.

- امللتقى الجهوي للعرفاء واملساعدين بقابس.
- امللتقى الجهوي لقادة األشبال بقبلي.

- توسيم فرقة أشبال نسيم الغاب بفوج املدينة الرديف بجهة قفصة بوسام نظام فاف.
- امللتقى الجهوي لقادة األشبال بمدنين.
- امللتقى الجهوي لقادة األشبال بمنوبة.

- امللتقى الجهوي لقادة األشبال بنابل.
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الربنامج الكشفي   

ات
شد

املر
سم 

ق

االجتماعات :
ــدوة  ــة للن ــداد الخطــة االعالمي ــدات واع ــدوة القائ ــاج ون ــة للمنه ــة الفني ــة أشــغال اللجن ــة : متابع ــة املركزي - الدوري

ومتابعــة تقــدم عمــل اللجــان الفرعيــة للقســم ودرس املنهــاج الرتبــوي وآليــات تطبيقــه واالعــداد لنــدوة القائــدات.

- الدوريــة الوطنيــة : انعقــدت عــن بعــد وتــم خاللهــا وضــع برنامــج الثالثيــة وتوصيــف مهــام املندوبــات واملفوضــات 

وعــرض أعــال اللجــان.

- اجتــاع اللجنــة الفنيــة : انعقــدت يف مناســبتني لعــرض التعديــالت املقرتحــة عــىل الدليــل الرتبــوي وتغيــر التصميــم 

الغرافيــيك وادراج الخطــوات الخلفيــة.

االنشطة :
- امللتقى الوطني للمرشدات  دوز - ماي  2022 

الزيـــــارات :
- الدليل الرتبوي لقائدات الفرق
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الربنامج الكشفي   

فة
شا

الك
سم 

ق

االجتماعات :
- الدوريــة املركزيــة : تــم عقــد مثانيــة اجتاعــات تــم خاللهــا إصــدار الدليــل الرتبــوي لقــادة الفــرق وإصــدار آليــات 

تطبيــق املنهــاج الرتبــوي.

- الدورية الوطنية : انعقدت عن بعد وتم خاللها املصادقة عىل الخطة الثالثية والسنوية للقسم.

- اجتــاع اللجنــة الفنيــة : تــم خاللهــا النظــر يف الدليــل الرتبــوي لقــادة الفــرق واملصادقــة النهائيــة عليــه واملصادقــة 

النهائيــة عــىل كتــاب شــارات الهوايــات.

- املخترب الرتبوي : إعداد الخطة الثالثية والخطة السنوية للقسم والعدد األول والثاين من نرشية العميد.

- تنظيم واعداد الدورية الوطنية وإعداد امللتقات االقليمية للعمداء.

االصدارات :
- الدليل الرتبوي.

- الربنامج الشهري.

- بطاقة التدرج.

- املذكرة الفنية.

االنشطــــــــة :
- االحتفال باليوم الوطني للصعود والقبول.

- امللتقى الوطني لفريق املفوضية.

- امللتقيات االقليمية للقادة.

- اعداد قاعدة بيانات لقيادات القسم.

- امللتقيات الجهوية للقادة.

- اعداد الية رقمية لتجميع التقارير ومتابعتها.

الزيــــــــــــارات :
- لقاء القادة باريانة.

- امللتقى الجهوي للقادة ومساعديهم بالكاف.

- اجتاع فريق املفوضية باملنستر.

- امللتقى الجهوي للفرق باملهدية.

- امللتقى الجهوي للفرق ببنزرت.

- اجتاع فريق املفوضية بتوزر.

- امللتقــى الجهــوي للقــادة ومســاعديهم بالــكاف- زغــوان-    سوســة- ســيدي بوزيد-صفاقس-قابــس- قبــيل -قفصــة-

نابــل- بنب عــروس.
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الربنامج الكشفي   

الت
دلي

م ال
قس

االجتماعات :
- الدورية املركزية :إعداد الخطة الثالثية وتوزيع املهام والخطة السنوية ودعم الندوات االقليمية ويوم الذكرى.

- الدورية الوطنية : عرض الخطة الثالثية والربنامج السنوي للقسم واملصادقة عليها.

- اجتاع اللجنة الفنية : اعداد كتيب يوم الدليلة و املذكرات التدريبية لعرض الدليل الرتبوي لقائدات العشائر.

- املخترب الرتبوي : تحديد أهداف ومشموالت املخترب الرتبوي الوطني وعالقاته باألقسام الفنية.

- اجتاعــات املندوبــني : متابعــة املفوضيــات وتصميــم ورشــات العمــل الخاصــة باالقاليــم يف الدوريــة الوطنيــة ومتابعــة 

املفوضيــات واألنشــطة االقليميــة ورشوط اختيــار العشــائر يف لقــاء الجوالــة والدليــات العــرب.

االصدارات :
- اصدار الدليل الرتبوي لقائدات العشائر.

- اصدار كتيب يوم الدليلة.

االنشطــــــــة :
- املشاركة يف فعاليات 16 يوم ضد العنف القائم عىل النوع االجتاعي.

- املشاركة يف ندوة موضوعها العنف ضد املرأة من تنظيم وزارة املرأة.

- املشاركة يف ورشة الحاية من األذى من تنظيم االقليم العريب.

- االحتفال بيوم التطوع من تنظيم مكتب االمم املتحدة بتونس.

- املشاركة يف ندوة عن العنف ضد املرأة من تنظيم جمعية مرشدات الكويت.

- املشاركة يف دورة أمناط القيادة للمدربات من تنظيم االقليم العريب.

ــوب الغريب-الجنــوب الرشقي-الشــال الرشقي-بالوسط-الشــال الغريب-الوســط.-  ــدات بالجن ــة للقائ ــدوة االقليمي - الن

االحتفــال بيــوم الذكــرى.

- االحتفال بيوم الدليلة.

الزيــــــــــــارات :
- مواكبة ملتقى قائدات وقادة األفرقة باملنستير.

- مواكبة االحتفاالت بيوم الذكرى باملنستير.
- مواكبة ملتقى الدليالت والجوالة باملهدية.

- تظاهرة 16 يوم ضد العنف ومواكبة الدورية الجهوية للدليالت ببن عروس.
االحتفال بيوم الدليلة ببن عروس.

- امللتقى الجهوي لعشائر للدليالت بتطاوين.
- االحتفال بيوم الذكرى بتطاوين-تونس-سليانة- ببنزرت-منوبة.

- مواكبة مهرجان Gender Fest لنبذ العنف بصفاقس.
- لقاء تكويني خاص بالدليالت بصفاقس.

- مواكبة االحتفاالت بيوم الذكرى ويوم الدليلة - تقاسيم بصفاقس.
- مواكبة امللتقى الجهوي لقائدات الدليالت بقابس.

- تظاهرة 16 يوم ضد العنف بمنوبة.
- مواكبة امللتقى الجهوي لقائدات الدليالت عن بعد بنابل.
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الربنامج الكشفي   

الة
جو

م ال
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االجتماعات :
- الدوريــة املركزيــة : تحديــد الخطــوط العريضــة للخطــة الثالثيــة والربنامــج الســنوي وتوصيــف مهــام قيــادات الدوريــة 

املركزيــة وتحديــد تركيبــة لجــان القســم ومناقشــة الخطــة الســنوية ومتابعــة اعــال اللجــان واعــداد مقــرتح برنامــج 

لقــاء الجوالــة العــرب.

- الدوريــة الوطنيــة : تحفيــز قيــادات القســم للعمــل عــىل تحســني مســتوى العشــائر وتحديــد توجهــات القســم خــالل 

الثالثيــة القادمــة لالشــعاع وطنيــا واقليميــا وعامليــا.

- املخترب الرتبوي : مناقشة اعال لجنة اعداد لقاء الجوالة العرب.

- اجتاعات املندوبني : تحديد اولويات نشاط القسم يف املندوبيات.

االصدارات :
- اصدار الهوية البرصية الجديدة لقسم الجوالة.

- اصدار النرشة االوىل والثانية للقاء الجوالة العرب.

االنشطــــــــة :
- امللتقى الوطني لقادة العشائر ومساعديهم بالقرص - قفصة.

- اجتاع لجنة اعداد لقاء الجوالة العرب.

الزيــــــــــــارات :
- زيارة مخيم خاص لعشريت جال واملكنني.

- زيارة مفوضية الجوالة باملهدية وتشجيع القيادات عىل مزيد االشعاع بالحركة الكشفية باملنطقة.

- زيارة مخيات عشائر بومهل وومقرين.

- زيارة ملتقى قادة العشائر ومساعديهم لجهة تونس ومخيات خاصة لعشائر تونس املدينة والوردية.

- زيارة مخيم عشرة بوحسينة.

- زيارة جهة قابس وتشجيع القيادات عىل مزيد االشعاع بالحركة الكشفية باملنطقة.

- زيارة ملتقى قادة العشائر والفوج الطالبي قفصة وعشرة املدينة الرديف وعشرة املناجم الرديف.

- زيارة امللتقى الجهوي لقادة العشائر ومساعديهم بنابل ومخيم عشرة قليبية.



25

الربنامج الكشفي   
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االجتماعات :ق
- الدوريــة املركزيــة : تحديــد الخطــوط العريضــة للخطــة الثالثيــة والربنامــج الســنوي للقســم وتوصيــف مهــام قيــادات 

الدوريــة املركزيــة واالســتعداد لالنشــطة القادمــة.

االنشطــــــــة :
-  اللقاء الوطني من 18 اىل 20 مارس2022 سوسة.

-تنظيم  الدورية الوطنية  للرواد يومي 5 و 6 مارس2022

-املشاركة  يف املؤمتر العاملي  منظمة الصداقة الدولية

- املشاركة يف اجتاع الجمعيات العربية بالكويت.
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وزير الشباب والرياضة يستقبل ثلة من 
الشباب التونسي ...

اســتقبل وزيــر الشــباب والرياضــة عــددا مــن الشــباب التونــيس، وقــد مثل 

ــاء  ــدرج اللق ــهيي. وين ــن الس ــدة نادي ــية القائ ــافة التونس ــة الكش منظم

ــتقبلية  ــرتاتيجية مس ــة اس ــد ورؤي ــار جدي ــاء مس ــتعداد لبن ــار االس يف إط

ــا وركائزهــا  ــة تشــاركية يكــون الشــباب أوكــد أولوياته مــن خــالل مقارب

وذلــك يــوم الخميــس 11 نوفمــرب 2021 مبقــر الــوزارة وبحضــور عــدد مــن 

االطــارات الســامية للــوزارة.

وأكــد الوزيــر خــالل اللقــاء عمــل ســلطة االرشاف عــىل التاســيس لتوجــه 

جديــد الســرتجاع ثقــة الشــباب مبؤسســات الدولــة وفتــح قنــوات الحــوار 

ــاًل  ــكاً فاع ــه رشي ــه وجعل ــات ملقرتحات ــه واالنص ــل مع ــل للتفاع والتواص

ــة  ــق رؤي ــح مســتقبله وف ــرار ورســم مالم ــع الق ــاً يف صن ومســاهًا فعلي

ــدة. ــترشافية جدي اس

أساس  القائم على  العنف  الفعّاليات ضد  يوم من   16 
النوع االجتماعي ...

حملــة 16 يــوم مــن الفّعاليــات ضــد العنــف القائم عــىل النــوع االجتاعي 

هــي حملــة عامليــة تنــادي بوضــع نهايــة للعنف ضــد النســاء والفتيات. 

وهــي حملــة ســنوية تبــدأ يف 25 نوفمــرب مــن كل عــام، )اليــوم العاملــي 

للقضــاء عــىل العنــف ضــد املــرأة(، وتنتهــي يف 10 ديســمرب، )اليــوم 

ــان(. ــوق اإلنس ــي لحق العامل

الشباب الكشفي يف قلب الحدث ...

»قصتها هي قصتنا«...

الربنامج الكشفي   

ــة  ــة "أوقفــوا العنــف" الحركــة لالنضــام إىل حمل ــة العامليــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة والكشــافة التونســية   اىل حمل يف كل عــام، تدعــو الجمعي

ــا". ــادة التوعيــة مبوضــوع محــدد. وقــد كان موضــوع هــذا العــام "قصتهــا هــي قصتن لزي

وتســاهم الحملــة يف توفــر الفضــاءات للتحــدث تجربتهــا وذلــك للمشــاركة بأصواتهــن وقصصهــن يف نقــل تجاربهــن وأفكارهــن املتعلقــة بالعنــف القائــم 

عــىل النــوع االجتاعــي ومــدى انتشــاره، نحــن بذلــك نقــف شــهوًدا عــىل الوجــود العاملــي ملشــكلة إبــادة النســاء بكافــة صورهــا، ونتحــد يف تضــان 

مــع الناجيــات، ونتشــارك يف رســائل التضامــن ونلتــزم باتخــاذ اإلجــراءات لوضــع نهايــة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتاعــي. "قصتهــا هــي قصتنــا".

ملتقى تمكني الشباب الكشفي العربي بدولة الكويت
شــارك القائــدان عزيــز الحــاج طيــب ونــدى كشــط يف فعاليــات ملتقــى 

ــل  ــن قب ــم م ــت املنظ ــة الكوي ــريب بدول ــفي الع ــباب الكش ــني الش متك

ــة الكشــافة  ــة باإلشــرتاك والتعــاون مــع جمعي املنظمــة الكشــفية العربي

الكويتيــة واإلتحــاد الكشــفي للربملانــني العــرب واملعهــد العــريب للتخطيط.

ــاالت  ــباب يف مج ــدرات الش ــر ق ــى بتطوي ــاحة تعن ــاء مس ــرب اللق ويعت

مختلفــة وتنميــة مهاراتهــم مــن خــالل تنظيــم جلســات  تدريبيــة 

متخصصــة.
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بساعة  االحتفال  يف  العالم  تشارك  التونسية  الكشافة 
األرض ...

نظمــت التظاهــرة يــوم الســبت 22 مــارس 2022 مبدينــة الثقافــة، وهــي 

ــاء  ــىل إطف ــالت ورشكات ع ــراد وعائ ــن أف ــاس م ــجيع الن ــدف إىل تش ته

ــة ملــدة ســاعة واحــدة، مــن الســاعة 08:30  األضــواء واألجهــزة اإللكرتوني

ــد.  ــيل ألي بل ــت املح ــاًء بالتوقي ــاعة 09:30 مس ــى الس ــاًء وحت مس

ــرب أكــرب حركــة شــعبية عــىل مســتوى العــامل مــن أجــل  ســاعة األرض تعت

البيئــة ولنــرش الوعــي بهــذه املناســبة والحفــاظ عــىل البيئــة عــرب منصــات 

ــازل،  ــالت يف املن ــراد والعائ ــة إىل األف ــك، باإلضاف التواصــل االجتاعــي كذل

كــا يدعــو الصنــدوق العاملــي للطبيعــة املؤسســات والــرشكات للمشــاركة 

وتوعيــة املوظفــني بشــأن التغــر املناخــي مــن خــالل القيــام بأنشــطة وفعاليــات مختلفــة يف هــذه املناســبة، باإلضافــة إىل اتبــاع أســاليب وخطــوات فّعالــة 

لالســتفادة مــن الطاقــة املســتدامة يف أماكــن العمــل وغــر ذلــك.

وتتمثــل اهــداف ســاعة االرض بشــكٍل رئيــيس يف تشــجيع النــاس مــن حــول العــامل عــىل اتخــاذ مبــادرات لرتشــيد اســتهالك الكهربــاء واملــاء يوميــاً، إىل 

ــة يف العــامل، حيــث يشــارك فيهــا ماليــني  ــات البيئي ــة األرض، وهــي اآلن واحــدة مــن أكــرب الفعالي ــة ونــرش الوعــي لحاي جانــب املحافظــة عــىل البيئ

األشــخاص يف أكــرث مــن دولــة حــول العــامل بهــدف بــدء محادثــات ومبــادرات دوليــة لحايــة الطبيعــة ومكافحــة أزمــة املنــاخ.

الكشافة التونسية تشارك يف عدة تظاهرات وبرامج شبابية ...

الربنامج الكشفي   

العربي  للشباب  الرقمية  الحياة  وجودة  سالمة  منتدى   
باإلمارات ... 

ــاح عــىل  ــن األذى واإلنفت ــة م ــة للحاي ــل السياســة العاملي يف إطــار تفعي

التجــارب والــرؤى العربيــة وبدعــوة مــن جمعيــة كشــافة االمــارات 

بالرشاكــة مــع اإلقليــم الكشــفي العــريب، شــاركت الكشــافة التونســية يف 

ــة للشــباب العــريب إكســبو 2020  ــاة الرقمي ــدى ســالمة وجــودة الحي منت

املنتظــم بــديب مــن 23 إىل 26 مــارس 2022  ممثلــًة بالقائــدة إســام 

ضيــف والقائــد جابــر املعــاوي والقائــدة آمــال بــن ڨريــش. وشــهد 

امللتقــى عديــد الفعاليــات واالنشــطة منهــا زيــارة بعــض أجنحــة إكســبو 

ــات  ــورت الورش ــريب، ومتح ــفي الع ــوة الكش ــوم األخ ــال بي 2020 واإلحتف

ــربى وهــي :  ــاور ك ــالث مح ــا حــول ث أساس

- رؤى وأفاق مستقبلية للحياة الرقمية.

- متطلبات تحقيق السالمة عىل األنرتنت )الحاية من األذى(.

- واقع وتحديات التحول الرقمي.

العربية  والجامعات  بالكليات  الجوالة  اخصائي  ملتقي   
باألردن ... 

افتتــح معــايل الســيد  محمــد ســالمة 

والرياضــة  وزيرالشــباب   - النابلــيس 

الجوالــة  اخصــايئ  ملتقــي  االردىن 

بالكليــات والجامعــات العربيــة  الــذي 

عقــد باململكــة االردنيــة الهاشــمية خــالل 

الفــرتة مــن 22 إىل 29 مــاي 2022 مبشــاركة ممثــيل جمعيــات األردن، 

ــت،  ــس، الســعودية، العــراق، ســلطنة عــان، قطــر، الكوي ــن، تون البحري

ــارات أخصــايئ نشــاط  ــارف ومه ــة مع ــدف تنمي ــك به ــان، مــرص، وذل لبن

ــات  ــات والجامع ــفى بالكلي ــل الكش ــر إدارة العم ــم وتطوي ــة لدع الجوال

العربيــة، والــذي ينظمــة اإلقليــم الكشــفي العــريب بالتعــاون مــع جمعيــة 

:ومثــل  العربيــة  الجامعــات  واتحــاد  االردنيــة  واملرشــدات  الكشــافة 

الكشــافة التونســية القائدتــني ســعاد الورغمــي وزينــب الفوزاعــي.
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ــريب  ــى الع ــات امللتق ــوار يف فعالي ــفراء الح ــيس لس ــق التون ــارك الفري  ش
ــة  ــة مبحافظ ــرص العربي ــة م ــه جمهوري ــذي احتضن ــوار   ال ــفراء الح لس

الفيــوم مــن 14 إىل 20 فيفــري  2022 مبشــاركة الفــرق القوميــة لســفراء 

ــىل   ــرف ع ــى  التع ــدف امللتق ــس، ويه ــرص واالردن وتون ــن م ــوار م الح

ــر عــن أنفســهم  ــة للتعب ــب، وطــرق مختلف ــة عــن كث ــات املختلف الثقاف

ــون. ــتخدام الفن باس

امللتقى العربي لسفراء الحوار بمصر

الربنامج الكشفي   

اللقاء الكشفي اإلقليمي 
الـ16 للمفوضني الدوليني العرب... فلسطني 

 شــارك القائــد العــام للكشــافة التونســية محمــد عــيل الخيــاري والقائــد ســليم الحديجــي املفــوض الــدويل يف  اللقــاء الـــ16 للمفوضــني الدوليــني العــرب   

الــذي عقــد بدولــة فلســطني مــن 23-18 مــارس 2022  حيــث تضمــن اللقــاء ورشــة عمــل حــول دليــل املفوضــني الدوليــني - االحــداث الكشــفية العربيــة 

والعامليــة  - االوليــات االســرتاتجية واملــوارد والفــرص املتاحــة ، وتشــّكل اســتضافة دولــة فلســطني لهــذا اللقــاء، فرصــة للحركــة الكشــفية الفلســطينية 

إليصــال رســالتها، والتفاعــل مــع عمقهــا العــريب وتشــبيك العالقــات وتطويرهــا. وتقــام عــىل هامشــه سلســلة مــن الفعاليــات للوفــود العربيــة املشــاركة،  

وجــوالت يف املحافظــات وخاصــة محافظــة القــدس، وزيــارة للمتاحــف الفلســطينية واملعــرض الوطنــي الكشــفي.

لقاء املفوضني الدوليني العربي األوروبي ... 
يف إطــار اللقــاءات التــي يعقدهــا اإلقليــم الكشــفي العــريب مــع األقاليــم الكشــفية األخــرى عقــد يــوم  15 مايــو 2022 لقــاء املفوضــني الدوليــني العــريب 

األورويب افرتاضيــاً وذلــك بهــدف تفعيــل العالقــات والتعــاون املشــرتك بــني الجمعيــات الكشــفية العربيــة واألوروبيــة لتحقيــق األهــداف املشــرتكة، شــارك 

يف اللقــاء 25 مفــوض دويل مــن اإلقليمــني الكشــفيني العــريب واألورويب مــن بينهــم القائــد ســليم الحديجــي تضمــن اللقــاء الورشــات التاليــة :

1/ عرض عن أفضل املارسات حول التعاون األورويب العريب )الدمنارك – تونس(

2/  غــرف جانبيــة ومناقشــات عــن دور املفوضــني الدوليــني يف املواضيــع التاليــة : الحايــة مــن األذى- نحــو رشاكات أوروبيــة عربيــة ناجحــة -  االســتدامة  

- عــروض الــدول املشــاركة عــن أهــم األنشــطة والفعاليــات الوطنية.

3/ املؤمتر الكشفي العاملي.

4/ مفهوم االكادميية االوروبية.

5/ عرض من فرنسا عن اليوم العاملي للعيش سويا بسالم.
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التدريب
اســتهلت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات عملهــا هــذا املوســم الكشــفي بوضــع مــرشوع الخطــة الثالثيــة 

و الســنوية وقــد متثلــت اهــم االهــداف االجرائيــة التــي وضعتهــا اللجنــة يف املرحلــة القادمــة :

- مواصلة تجويد التدريب ودعم آلياته.

- تفعيل أنظمة التأهيل القيادي. 

- دعم فرص التدريب لكل املهام.

- مواصلة إرساء الحوكمة وتعصر االدارة.

- توفر املراجع التدريبية الرقمية. 

- توفر سبل االشعاع الوطني واالقليمي. 

هذا ونستعرض يف هذا التقرير أبرز األنشطة خالل الفرتة من نوفمرب 2021 إىل مارس 2022 :

1 . مواصلة تجويد التدريب و دعم ألياته : 
ــة  ــاع الدوري ــة اجت ــة الوطني ــادات : عقــدت اللجن ــة القي ــة لتنمي ــة الوطني ــة للجن ــة الوطني 1.1 الدوري

الوطنيــة لتنميــة القيــادات عــن بعــد يف 30جانفــي 2022  مبشــاركة جــل رؤســاء اللجــان الجهويــة لتنميــة 

القيــادات حيــث متــت مناقشــة الخطــة الثالثيــة والربنامــج الســنوي للجنــة كــا تــم االســتاع اىل برامــج 

رؤســاء اللجــان ومشــاغلهم. 

2.1 الدوريــة املركزيــة  للجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات : نظمــت اللجنــة 3 اجتاعــات للدوريــة املركزية 

ــع املهــام، كــا  ــة القادمــة ومتابعــة أســاليب املتابعــة والتقييــم لجمي متحــورت حــول املحطــات التدريبي

ــة  ــد اللجــان الفرعي ــم تشــكيل عدي ــا ت ــواج، ك ــل دور مرشــدي االف ــات لتفعي تطــرق يف هــذه االجتاع

إلعــداد ورقــات عمــل حــول تصميــم اليــة الكرتونيــة للتقييــم واملتابعــة، واملنصــة التدريبيــة، والحقائــب 

التدريبيــة ملناقشــتها خــالل نــدوات قــادة التدريــب.

2 . تفعيل أنظمة التأهيل القيادي : 
أولــت اللجنــة الوطنيــة أهميــة كــربى يف تفعيــل أنظمــة التأهيــل القيــادي مــن خــالل الحــرص عــىل تطبيــق 

ــات   ــات والصعوب ــوف عــىل الهن ــات النجــاح والوق ــر الي ــل عــىل توف ــل والعم ــة التأهي ــا جــاء يف أنظم م

خــالل تنفيــذ الوحــدات التأهيليــة ودورات االختصــاص، هــذا وقــد تابعــت اللجنــة جــل الــدورات الجهويــة 

التــي تــم تنظيمهــا خــالل هــذه الفــرتة.

ــدات  ــذ الوح ــم وتنفي ــات تنظي ــض الجه ــت بع ــاص :  واصل ــة ودورات االختص ــدات التأهيلي 1.2 الوح

التأهيليــة ودورات االختصــاص الســتكال مســار تأهيــل املتدربــني واعدادهــم الجتيــاز الــدورات التدريبيــة 

ــدات  ــاص ووح ــادات دورات اختص ــة القي ــة لتنمي ــة الوطني ــت اللجن ــياق نظم ــس الس ــمية، ويف نف الرس

تأهيليــة عــن بعــد، ابــان صــدور البــالغ الحكومــي بتعليــق األنشــطة والتظاهــرات بســبب املوجــة االخــرة 

مــن فــروس كورونــا، وقــد متكنــت اللجنــة مــن تنفيــذ هــذه الــدورات مــن خــالل توفــر االليــات الروريــة 

للعمليــة التدريبيــة عــن بعــد. والجــدول التــايل يبــني عــدد الــدورات الوطنيــة التــي تــم تنظيمهــا.

التدريب أساس العمل الكشفي وديمومة املنظمة ...
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: M الوحدات التأهيلية -

       M 2 الوحدات التأهيلية 
3 و 5 و 7 فيفري 2022 تاريخ الدورات 

4 عدد الدورات 

181 عدد املسجلني 

96 عدد الحارضين 

 % 53,03 نسبة الحضور 

 % 46,97 نسبة الغياب 

  M3 الوحدات التأهيلية
2 و 4 و 6 فيفري 2022 تاريخ الدورات 

3 عدد الدورات 

89 عدد املسجلني 

69 عدد الحارضين 

 % 77,52 نسبة الحضور 

 % 22,48 نسبة الغياب 

 S2 دورات االختصاص 
7 و 8 و 9 فيفري 2022

8 و 9 و 10 فيفري  2022تاريخ الدورات 

10 و 11 و13 و14 فيفري 2022

4 عدد الدورات 

144 عدد املسجلني 

135 عدد الحارضين 

 93,75% نسبة الحضور 

 % 6,25 نسبة الغياب 

2.2 التدريب االسايس :  

- الــدورات االبتدائيــة : رخصــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات 

ــفي  ــم الكش ــة للموس ــدورات االبتدائي ــم ال ــت تنظي ــي طلب ــات الت للجه

بــــ6 زيــارات لألنشــطة  الوطنيــة  اللجنــة  2022/2021، وقــد قامــت 

التدريبيــة لجهــات )الــدورات االبتدائيــة(  نابــل وباجــة وصفاقــس ومدنني 

ــرثاء. ــوع وال ــزت بالتن ــي متي ــروس الت ــن ع وب

3.2 الــدورات التدريبيــة لقــادة الوحــدات ومســاعديهم )التمهيديــة 

والشــارة الخشــبية( :

- عــىل الصعيــد الوطنــي : نظمــت اللجنــة الوطنيــة الــدورات التدريبيــة 

)التمهيديــة والشــارة الخشــبية( مــن 20 إىل 25  مــارس 2022 باملركــز 

التخييــم الدويــرات الشــابة ومنتــزه قفصــة وتــم تأجيــل تنظيــم الــدورات 

التدريبيــة باملركــز التدريــب والتخييــم بــربج الســدرية بســبب بــالغ 

ــة بــن عــروس مــن 19 إىل 25 مــارس 2022   حســب  انقطــاع املــاء بوالي

ــايل : ــة يف الجــدول الت ــات املبين املعطي

أ – التمهيديات :  

اناثذكوراملتدربنيالدورةاملركز 

منتزه 

قفصة

*2929  أشبال 
22*22  زهرات 
17170  كشافة 

16*16  مرشدات 
27720 جوالة ودليالت 

الدويرات
1697  أشبال وزهرات 

*1717  كشافة 
 1447965املجموع العام
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ب – الشارة الخشبية :

عــىل الصعيــد الجهــوي، أســندت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات 

ــة  ــة الجهوي ــدورات التدريبي ــم ال ــص لتنظي ــني رخ ــس ومدن ــة صفاق لجه

ــد  ــة وق ــم بجرب ــز التخيي ــس ومرك ــة بصفاق ــمرب 2021 يف الغربي يف ديس

دارت هــذه الــدورات يف ظــروف طيبــة، هــذا وقــد قــررت اللجنــة 

الوطنيــة لتنميــة القيــادات ايقــاف اســناد رخــص التمهيديــة الجهويــة إىل 

حــني تقييــم نتائجهــا ومخرجاتهــا واتخــاذ القــرار املناســب يف نــدوة قــادة 

ــة. ــب القادم التدري

4.2 الدورة الرسمية ملساعدي قادة التدريب مارس 2022 :

نظمــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات الدورتــني الرســميتني ملســاعدي 

قــادة التدريــب باملركــز الــدويل للتدريــب والتخييــم بــربج الســدرية مــن  

16 إىل 20 مــارس 2022 ، مــع العلــم أنــه ترشــح للــدورة التأهيليــة األوىل 

مــا يقــارب عــن 58 متــدرب ، متكــن 29 متــدرب منهــم مــن اجتيــاز املســار 

ــة  ــدورة التأهيلي ــبة لل ــا بالنس ــمية، ام ــدورة الرس ــاق بال ــاح وااللتح بنج

الثانيــة  ترشــح 42 متــدرب للــدورة، ومتكــن 21 متــدرب مــن التواجــد يف 

الــدورة التدريبيــة الرســمية، هــذا ومتكــن 3 متدربــات شــاركن يف الــدورة 

التأهيليــة ملســاعدات قائــدات التدريــب مــن اســتكال خطــوات املســار 

التدريبــي وبالتــايل االلتحــاق بالــدورة الثانيــة.

5.2 الدورات التدريبية للتدريب الوظيفي : 

اصــدرت اللجنــة منشــور توضيحــي حــول املشــاركة يف الــدورات التأهيليــة 

والرســمية للتدريــب الوظيفــي يف خمــس مهــام )التســير اإلداري، التســير 

املــايل، االعــالم واالتصــال، التنميــة املجتمعيــة )الرشاكــة، تنميــة املجتمــع، 

املشــاريع ...(، املفــوض الفنــي( ، هــذا وســتقام هــذه الــدورات يف املركــز 

ــمرب  ــن  22 إىل 26 ديس ــدرية م ــربج الس ــم ب ــب والتخيي ــدويل للتدري ال

.2022

اناثذكوراملتدربني  املدعوونالدورةاملركز

برج 

السدرية 

2928262الدورة 1 

2423167الدورة 2

5351429املجموع العام

3 . دعم فرص التدريب لكل املهام :
1.3  الندوات اإلقليمية لقادة األفواج : 

ــدورات التدريبيــة االقليميــة لقــادة  ــرشوع قــادة املســتقبل ال ــم م نظ

القيــادات ضمــن  لتنميــة  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  بالتنســيق  االفــواج 

ــام 11  ــواج أي ــادة االف ــتمر لق ــب املس ــب والتدري ــي للتدري ــز الوطن املرك

و12و13مــارس 2022 مبشــاركة 222 قائــد فــوج ميثلــون 24 جهــة واقيمــت 

ــريب،  ــال الغ ــي، الش ــال الرشق ــي الش ــم  وه ــدورات يف 5 اقالي ــذه ال ه

الوســط، الجنــوب الرشقــي والجنــوب الغــريب، وقــد تلقــى املشــاركون يف 

هــذه الــدورات  تدريــب عــىل كتابــة املشــاريع، التمويــل الــذايت، العمــل 

ــز. ــن التحفي ــات وف ــال، إدارة األزم ــالم واالتص ــاين، اإلع اإلنس

2.3 دورات روافد : 

ــد  ــة وق ــة البرشي ــد للتنمي ــز رواف ــة تنشــيط مرك ــة الوطني ــت اللجن واصل

ــم :  ــذا املوس ــة ه ــت 5 دورات طيل برمج

املدرب التاريخالنشاط

دورة روافــد يف العمــل 

االنســاين 
وسيم خاجة 5 و 6  مارس 2022

دورة روافــد تصميــم 

املشــاريع وادارة 
هالة أورير13و14و15 ماي 2022

دورة روافــد تطبيقــات 

واســاليب التدريــب
خالد املربوك20و21و22 ماي 2022

سليم القيزاين28 و29 ماي 2022دورة روافد القيادة

دورة روافــد تقنيــات 

التدريــب والتيســر
هيفاء أورير4و5 جوان 2022

التدريب
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4 - مواصلة إرساء الحوكمة وتعصري االدارة :
1.4  تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية القيادات : 

حرصــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات عــىل تطبيــق وتنفيذ السياســة 

الوطنيــة لتنميــة القيــادات مــن خــالل وضــع اليــات لتقييمهــا ومراجعتهــا، 

كــا اســندت إلدارة التدريــب مهمــة تنفيــذ الربامــج واالنشــطة التدريبيــة 

ــة   واالعــداد املــادي واللوجســتي لهــا مــن خــالل اصــدار املناشــر الرتتيبي

الخاصــة بالــدورات التدريبيــة  ودورات االختصــاص والوحــدات التأهيليــة 

وكل األنشــطة ذات الصلــة.

ــي   ــاد التدريب ــام االعت ــرشوع نظ ــة م ــة مراجع ــت اللجن ــد أمت ــذا وق ه

والــذي ســيقع عرضــه يف نــدوة القــادة التدريــب املزمــع عقدهــا يف جــوان  

2022 للمصادقــة عليــه  ووضعــه حيــز التنفيــذ ملواصلــة اصــدار وتحيــني 

قامئــة االعتــاد التدريبــي.

2.4 إرساء منظومة الكرتونية موحدة ومتطورة إلدارة التدريب :

مــن أجــل تطويــر العمليــة التدريبيــة وحرصــا عــىل توفــر خدمــات 

تدريبيــة الكرتونيــة موحــدة رشعــت اللجنــة يف تنفيــذ جملــة مــن 

الخطــوات التنفيذيــة نذكــر أهمهــا :

ــد  ــن بع ــب ع ــة للتدري ــة االفرتاضي ــن املنص ــر م ــخة صف ــداد النس -  إع

.L1 L2 L3 الخاصــة بــدورات

 - عقــد 5 جلســات عمــل مــع الرشكــة التــي تعمــل عــىل إعــداد املنظومــة 

الرقميــة الجديــدة لتنميــة القيادات.

5 - توفري املراجع التدريبية : 
املخترب التدريبي : 

ــة يف الفــرتة الســابقة يف التفكــر يف طريقــة وأســس بعــث  رشعــت اللجن

املختــرب التدريبــي وتوصيــف مهامــه. وقــد تــم عقــد سلســلة مــن 

االجتاعــات   واالنطــالق يف العمــل. وســتنظم جلســة  يف غضــون شــهر 

ــدور  ــا ل ــم   عرض ــب لتقدي ــادة التدري ــدوة ق ــاد ن ــبة انعق ــوان مبناس ج

ــرب. املخت

التدريب
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  اتفاقية شراكة مع وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ...
ــر الفالحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري  ــة الســيد وزي تــوىل القائــد العــام للكشــافة التونســية صحب

امضــاء اتفاقيــة رشاكــة يف اطــار املبــادرة الوطنيــة "ميثــاق مــن أجــل تونــس خــراء" والتــي تهــدف إىل 

تدعيــم الرشاكــة بــني القطــاع العــام والخــاص واملجتمــع املــدين  للمحافظــة عــىل الــرثوات الغابيــة والرعوية 

وتنميتهــا.

وستســاهم منظمــة الكشــافة التونســية يف حمــالت التشــجر  الغــايب وذلــك  تعويضــا ألالف الهكتــارات مــن 

ثروتنــا الغابيــة التــي أتلفــت بســبب موجــة الحرائــق التــي شــهدتها البــالد يف الســنوات الفارطــة.

وقد حر هذا املوكب عدد من أعضاء القيادة العامة واملسؤولني السامني بالوزارة.

القائد العام يستقبل املندوب العام لحماية الطفولة ...
ــمرب 2021  ــوم 2 ديس ــة ي ــة الطفول ــام لحامي ــدوب الع ــية  املن ــافة التونس ــام للكش ــد الع ــتقبل القائ اس

ــة والعمــل االنســاين،  ــر الرشاك ــذي ومدي ــر التنفي ــام واملدي ــد الع ــزي وبحضــور مــالزم القائ ــادي املرك بالن

ــة  ــي ومجموع ــر الوطن ــة املؤمت ــات وخاص ــر املحط ــفية وآخ ــة الكش ــم املنظم ــام تقدي ــد الع ــوىل القائ وت

الوثائــق التــي تــم اعتادهــا ومنهــا وثيقــة الحايــة مــن األذى وأعــرب عــن دعــم املنظمــة ملجــال عمــل 

املنــدوب والتفاعــل ايجابيــا مــع مختلــف املقرتحــات. وأكــد  املنــدوب العــام لحايــة الطفولــة عــن اميانــه 

بــدور الحركــة الكشــفية ومــا تقــوم بــه مــن أنشــطة يف مجــال حقــوق الطفــل وحايتــه مــن شــتى أنــواع 

العنــف. 

 عقــد القائــد العــام للكشــافة التونســية جلســة عمــل مــع الســيد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

وذلــك يــوم 29 نوفمــرب 2021 مبقــر الــوزارة. وعــرب الســيد الوزيــر عــن تقديــره للمجهــودات التــي بذلتهــا 

املنظمــة قصــد نــرش ثقافــة املواطنــة يف صفــوف الطلبــة  وعــن دعمــه للنشــاط الكشــفي يف الجامعــات 

ــل  ــر للعم ــم الوزي ــام دع ــد الع ــكر القائ ــه ش ــن جهت ــة. وم ــا الداخلي ــة منه ــة وخاص ــات الجامعي واملبيت

الكشــفي مــربزاً أهــم االنشــطة الكشــفية املنظمــة لفائــدة الطلبــة وعــن رضورة دعــم النشــاط الكشــفي 

يف الوســط الجامعــي مبــا يســاهم يف مزيــد تكويــن الطالــب وترشيكــه يف الحيــاة الجمعياتيــة ومــا ميكــن 

ان تلعبــه الكشــافة مــن دور مبــا يتوفــر لديهــا 

ــاء  ــر اللق ــد ح ــذا املجال.ق ــة يف ه ــن تجرب م

ــام  ــد الع ــازم القائ ــول م ــم درم ــد ابراهي القائ

والقائــد محمــد عــي الجمــي قائــد فــوج وزارة 

التعليــم العــايل والقائــد ظافــر التميمــي مديــر 

الــرشاكات والعمــل االنســاين...

جلسة عمل مشرتكة بني منظمة الكشافة التونسية ووزارة التعليم العالي ...

الشراكة
والعمل 

االنساني 

شراكات متنوعة من أجل دعم الربامج الكشفية ...
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الكشافة التونسية تحتفل باليوم العاملي للتطوع ...
شــاركت الكشــافة التونســية  يف االحتفاليــة الرســمية باليــوم العاملــي 

ــر  ــيد وزي ــارشاف الس ــدة ب ــم املتح ــس لألم ــب تون ــر مكت ــوع مبق للتط

الشــباب والرياضــة حيــث تــوىل القائــد العــام القــاء كلمــة أعــرب فيهــا 

عــن شــكر الكشــافة التونســية للدعــم الــذي تلقــاه مــن مختلــف هيــاكل 

ــفية  ــة الكش ــوع يف املنظم ــة التط ــار اىل اهمي ــا اش ــدة، ك ــم املتح االم

وقــدم حوصلــة وجيــزة عــن انجــازات الكشــافة التونســية ومتطوعيهــا يف 

ــا... ــة الكورون ــة جائح مواجه

كــا شــارك  ثلــة مــن الشــباب الكشــفي يتقدمهــم القائــد رامي الســعيدي 

مــازم القائــد العــام يف فعاليــات االعــالن عــن نتائــج مســابقات التطــوع 

التــي نظمتهــا هيئــة االمــم املتحــدة للمتطوعــني والتــي تــوج فيهــا القائــد 

أمــني الســالميي وكان ضمــن الفائزيــن الثــالث األوائــل.

 مد جسور التعاون والشراكة مع 
وزارة الشباب والرياضة ... 

يف اطــار مــد جســور التعــاون والرشاكــة وتفعيلهــا، أبرمــت اتفاقيــة 

ــية يف  ــافة التونس ــة الكش ــة ومنظم ــباب والرياض ــني وزارة الش ــة ب رشاك

اطــار تنفيــذ مــرشوع ســفراء التطــوع للعمــل اإلنســاين بهــدف تدريــب 

قيــادات كشــفية عــىل اســتخدام املنهجيــة العلميــة للتعامــل مــع االزمــات 

ــة ( ... ــمي للمنظم ــع الرس ــة يف املوق ــة ) االتفاقي ــوارث واالوبئ والك

ــىل  ــد ع ــد محم ــام القائ ــد الع ــية القائ ــافة التونس ــة الكش ــل منظم مث

الخيــاري وعــن الــوزارة الســيد عبــد الخالــق الزاهي مديــر عام للشــباب...

الشراكة والعمل االنساني 

جلسة عمل  مع السيد وزير الرتبية ... 
يف رحــاب وزارة الرتبيــة عقــدت منظمــة الكشــافة التونســية جلســة عمــل 

مــع الســيد فتحــي الســاويت وزيــر الرتبيــة والقائــد العــام القائــد محمــد 

ــوزارة  ــني ال ــة ب ــة الرشاك ــل اتفاقي ــاق تفعي ــر يف اف ــاري للنظ ــي الخي ع

ومنظمــة الكشــافة التونســية.

ــذي  ــة العــرب ال حيــث تطرقــت الجلســة إىل االســتعدادات للقــاء الجوال

سيســتضيف دول عربيــة وأجنبيــة، النشــاط الصيفــي، افــاق الدعــم 

ــدورة  ــية وال ــواج املدرس ــة واألف ــات الرتبوي ــفي يف املؤسس ــاط الكش لنش

ــة، ــارات الرتبوي ــة لالط التدريبي

هــذا وقــد حــر اللقــاء كل مــن الســيد االســعد شوشــان مستشــار وزيــر 

الرتبيــة واملديــر التنفيــذي للمنظمــة القائــد منتظــر بــن مــرزوق والقائــد 

عصــام بــن عثــامن.
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شهر األمراض النادرة ...
ــن األنشــطة  ــد م ــهد  العدي ــذي ش ــادرة وال ــراض الن ــهر األم ــري 2022  ش ــهر فيف انتظــم خــالل ش

ــرأي  ــة ال ــد توعي ــك ملزي ــدة رؤى عتيــق  وذل ــادرة مــن القائ ــات مبب ــف الجه والتظاهــرات يف مختل

العــام بهــذه األمــراض واملســاهمة يف ايجــاد اآلليــات والحلــول الكفيلــة باخــراج املــرىض الخــراج مــن 

عزلتهــم.  

ــة  ــع وزارة الصح ــة م ــادرة بالرشاك ــراض الن ــول األم ــة ح ــدوة علمي ــوم ن ــة العل ــهدت مدين ــا ش ك

ــاء واملختصــني يف هــذا  ــن األطب ــدد م ــا ع ــي، أثثه ــد الطب ــول للتطــور والتجدي ــة شــارل نيك وجمعي

املجــال وشــارك فيهــا عــدد مــن املــرىض والشــباب الكشــفي ... كانــت هــذه النــدوة فرصــة للتعريــف 

ــا ...  ــادرة وأســبابها وعالجه باألمــراض الن

يف مشــهد احتفــايل صاحبــه اضــاءة للســاعة العمالقــة بشــارع الحبيــب بورقيبــة باأللــوان األربــع التــي 

ترمــز للحــدث وبحضــور عــدد كبــر مــن الكشــافني وممثلــني عــن جمعيــة شــارل نيكــول للتطويــر 

واالبتــكار الطبــي اختتمــت يــوم االثنــني 28 فيفــري 2022 تظاهــرة »شــهر األمــراض النــادرة«.

أرشف عــىل االحتفــال القائــد ابراهيــم درمــول مــالزم القائــد العــام والــذي أثنــى عــىل املجهــودات 

املواطنــني  لــدى  النــادرة  باألمــراض  التعريــف  ملزيــد  املبذولــة 

واصحــاب القــرار يف الدولــة، شــاكرا صاحبــة الفكــرة   وكافــة أعضــاء 

ــا. ــل معه ــق العام الفري

هكــذا كانــت انطالقــة الرحلــة ويســتمر العمــل مــن أجــل املســاهمة 

يف ايجــاد حــل ألكــرث مــن 600 ألــف مواطــن يحملــون مرضــا نــادرا 

يف تونــس.

مسابقة يف الرسم حول موضوع العنف ضد املرأة ...
نظمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بالرشاكــة مــع الكشــافة التونســية 

مســابقة يف الرســم حــول موضــوع العنــف ضــد املــرأة بــكل مــن صفاقــس 

وتونــس وبنــزرت والقــروان وأريانــة مبشــاركة أكــرث مــن 200 شــابة 

وشــاب ... النشــاط الختامــي كان مبنتــزه النحــيل بأريانــة بحضــور القائــد 

ــة  ــل هيئ ــدا بتونــس وممث ــل ســفارة كن العــام للكشــافة التونســية وممث

األمــم املتحــدة للمــرأة، كــم حظــر النشــاط بعــض أعضــاء القيــادة العامــة 

وقائــد جهــة أريانــة ... وقــد نــّوه الحــارضون باملســتوى املتميــز للشــباب 

ــد  ــاف العدي ــام اكتش ــذه األي ــالل ه ــم خ ــفي وت الكش

ــة  ــتقوم هيئ ــم ... وس ــفية يف الرس ــب الكش ــن املواه م

األمــم املتحــدة للمــرأة مســتقبال بنــرش حــوايل 23 لوحــة 

فائــزة طيلــة املســابقة...

أنشطة متعددة ومتنوعة مساندة لقضايا املجتمع ...

الشراكة والعمل االنساني 
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األسبوع املغاربي للصحة املدرسية والجامعية ...
شــاركت الكشــافة التونســية يف اإلحتفــال باألســبوع املغــاريب للصحــة 

املدرســية والجامعيــة الــذي عقــد تحــت شــعار : »التعامــل مــع الضغــط 

النفــيس يف مرحلــة الطفولــة )5-12 ســنة(« بهــدف  الحــرص عــىل مارســة 

النشــاطات البدنيــة والثقافيــة التــي تســاعد عــىل التحكــم يف ردود الفعــل 

لــدى املندفعــني.

 اليوم العاملي للمرأة ...
 8 مــارس.. اليــوم العاملــي للمــرأة تاريخــا مهــًا يف برامــج  منظمــة 

ــع  ــات بجمي ــد الفتي ــم تواج ــة تدع ــا منظم ــية  بصفته ــافة التونس الكش

ــور   ــال بالتط ــام لالحتف ــها كل ع ــي نكرس ــة الت ــي اللحظ ــم  وه أعاره

ــني  ــا بــرورة تكافــئ الفــرص  ب ــار التزامن ــك إلظه ــادة الوعــي، وكذل وزي

الجنســني وإلقــاء الضــوء عــىل أنشــطة النســاء والفتيــات الــاليت يشــكلن 

ــا. ــا يف منظمتن ــزءا هام ج

فقــد شــاركت جميــع أقســام الفتيــات هــذا االحتفــال  بكــم ثــري ومتنــوع 

ــطة. من األنش

االحتفال باليوم العاملي للحماية املدنية ...
الكشــافة التونســية تحتفــل باليــوم العاملــي للحايــة املدنيــة تحــت شــعار 

ــوارث  ــن الك ــكانية املــرشدة يف زم ــات الس ــة وإدارة الفئ ــة املدني »الحاي

الطبيعيــة واألزمــات، مبــا يف ذلــك دور املتطوعــني ومكافحــة الوبــاء« 

والــذي يوافــق غــرّة مــارس مــن كل ســنة.

ــا املنتســبون لهــذا الســلك،  ــي يقدمه ــة الت ــكل الخدمــات الجليل ــة ل تحي

وتحيــة لــكل املجهــودات املبذولــة واملتواصلــة عــىل مــدار الســنة يف عديــد 

املجــاالت )كإطفــاء الحرائــق، حــوادث الطرقــات واالنقــاذ، الحايــة مــن 

الكــوارث , املجــال الوقــايئ والتكوينــي...(

الشراكة والعمل االنساني 

اتفاقية شراكة مع جمعية تونسيو  الضفتني ...
ابرمــت الكشــافة التونســية  اتفاقيــة رشاكــة مــع جمعية تونســيو الضفتني 

يــوم 21 فيفــري 2022 بالنــادي املركــزي  تعنــى االتفاقيــة بتنظيــم وتنفيــذ 

األنشــطة التضامنيــة لفائــدة العائــات املعــوزة وذلــك مــن خــالل جمــع 

وتوزيــع التربعــات الصحيــة والغذائيــة واملدرســية عــىل كل مــن يحتاجهــا 

يف كامــل تــراب الجمهوريــة التونســية.
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 الكشافة التونسية تحيي اليوم الوطني للباس التّقليدي ... 
احتفلــت الكشــافة التونســية يــوم 16 مــارس 2022  وااليــام املواليــة باليــوم الوطنــي للبــاس التقليــدي وهــي عــادة انطلقــت 

منــذ ســنة 1996 للتعريــف بالهويــة التونســية مــن لبــاس وعــادات مــن خــالل ارتــداء اللبــاس التقليــدي املميــز يف مختلــف 

املؤسســات اإلداريــة والرتبويــة.

ــة  ــم الجمعي ــن تنظي ــال م ــباق األبط ــاركت الكشــافة التونســية يف تظاهــرة س ش

التونســية ملزروعــي النخــاع العظمــي وذلــك يــوم 22 مــاي 2022 بضفــاف 

ــني. ــن املواطن ــر م ــدد كب ــاركة ع ــرة1، ومبش البح

ــة  ــاعدة يف مقاوم ــوال للمس ــع األم ــوص إىل جم ــرة بالخص ــذه التظاه ــدف ه ته

مــرض الرسطــان مــن خــالل تنظيــم تظاهــرة رياضيــة مفتوحــة للجميــع. والجمعية 

التونســية ملزروعــي النخــاع العظمــي تهــدف اىل دعــم للمواطنــني ضعيفــي الحــال.

»بــش نعاونــو أبطالنــا اىل يصارعــو يف الرسطــان برشاســة« ... »ابطالنــا الصغــار زادة 

بــش يكونــو ضيوفنــا يف ســباق األبطــال«  حيــث انتظمــت الفعاليــة  بســباق 800م 

خــاص باالطفــال الذيــن تــرتواح أعارهــم  بــني 7و8 ســنوات    وبســباق 1000م 

خــاص باالطفــال الذيــن تــرتواح أعارهــم  بــني 9و10 ســنوات.

   Run of Heroes سباق األبطال

الشراكة والعمل االنساني 

اتفاقية شراكة بني مدينةالعلوم بتونس والكشافة التونسية ...  
يف اطــار ســعي الرشيكــني مدينــة العلــوم بتونــس  والكشــافة التونســية اىل تعميــم مبــدأ اإلســتفادة مــن برامجهــا العلميــة والتكنولوجيــة لــدى كافــة 

فئــات املجتمــع التونــيس بكامــل جهــات الجمهوريــة، ال ســيا  الشــباب والناشــئة منــه مــن خــالل تنويــع  االنشــطة واالنفتــاح عــىل مختلــف  الــرشكاء 

الفاعلــني يف مجــال نــرش الثقافــة العلميــة و التكنولوجيــة، والهيــاكل واملنظــات والجمعيــات التــي تعنــى بالشــباب، تــم  يــوم الثالثــاء 12 افريــل 2022، 

التوقيــع عــىل اتفاقيــة رشاكــة بــني مدينــة العلــوم بتونــس ومنظمــة الكشــافة التونســية، بــإرشاف الســيدان  املديــر العــام ملدينــة العلــوم الســيد فتحــي 

زقروبــة  والقائــد العــام للكشــافة التونســية القائــد محمــد عــي الخيــاري،  يتــم مبقتــىض هــذه  االتفاقيــة :

-  تنظيم دورات تكوينية لفائدة قادة ومنشطي  النوادي العلمية للكشافة التونسية بفضاءات مدينة العلوم بتونس. 

- االسهام يف احداث  نوادي علمية باملراكز الكشفية داخل الجهات.

- برمجة  زيارات خاصة ملدينة العلوم، تهم جميع اصناف الكشافني وخاصة املشاركني منهم يف  املخيات الصيفية.

- ترشيك الكشافة التونسية يف تنظيم التظاهرات  العلمية ذات االختصاص املربمجة مبدينة العلوم بتونس، وذلك يف اطار برنامجها السنوي.

- بعث فوج كشفي مبدينة العلوم بتونس، لفائدة اعوان املؤسسة وابنائهم.
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الكشافة التونسية بطلة لرسل السالم 

تــم اختيــار  فــوج قرمباليــة املدينــة .. جهــة نابــل وتحديــدا القائــدة »يــرس 

بوعزيــز « ومــن خاللهــا كامــل أفــواج الكشــافة التونســية لفوزهــا بجائــزة 

أبطــال رســل الســالم العامليــة 2021 تزامنــاً مــع أحتفــال املنظمــة مبــرور 

ــة للحــد  ــج رســل الســالم،  يف مســاهمتها الوطني ــىل برنام 10 ســنوات ع

مــن جائحــة كوفيــد 19  والجديــر بالذكــر أن جائــزة رســل الســالم أحدثــت  

ــة   ــادرات  لخدم ــاريع واملب ــة املش ــيل إقام ــاكل ع ــباب والهي ــث الش لح

املجتمعــات املحليــة.

رسل السالم يحتفلون بمرور 10 سنوات من العمل املتواصل ...
اجتمــع هــذا األســبوع 15 بطــال مــن أبطــال رســل الســالم يف الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية لالحتفــال مبــرور عــرش ســنوات عــىل جهــود الحركــة 

الكشــفية لبنــاء الســالم ومتهيــد الطريــق للســنوات العــرش القادمــة.

عــىل مــدى العقــد املــايض، قــام الشــباب بتقديــم أكــرث مــن 2.5 مليــار ســاعة مــن الخدمــة املجتمعيــة عاليــة التأثــر مــن خــالل برنامــج رســل الســالم 

فقــد متكنــوا مــن إبعــاد األطفــال عــن الشــوارع يف بنغالديــش وزيــادة الوصــول إىل خدمــات الصحــة العقليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك 

مــن أجــل عــاملً أفضــل.

مُتنــح جائــزة رســل الســالم للمشــاريع الناجحــة واملؤثــرة يف املجتمــع، وقــد شــارك أبطــال مــن 12 دولــة يف سلســلة مــن األنشــطة االحتفاليــة وأنشــطة 

بنــاء القــدرات والفعاليــات ملشــاركة تأثــر بنــاء الســالم وإلهــام املزيــد مــن الشــباب.

تــوج األســبوع بحفــل مميــز لتوزيــع جوائــز رســل الســالم، احتفــاالً مبــرور 10 ســنوات عــىل التأثــر. وشــارك الحائــزون عــىل الجوائــز قصــص نجاحهــم 

ورؤيتهــم الطموحــة لعــامل أفضــل. 

الكشــافة التونســية كانــت ممثلــة بامتيــاز يف هــذا الحــدث مبشــاركة القائــدة ناديــن الســهييل بصفتهــا متحّصلــة عــىل جائــزة أبطــال رســل الســالم لســنة 

2019 والقائــدة يــرس بوعزيــز بصفتهــا متحّصلــة عــىل جائــزة أبطــال رســل الســالم لســنة 2021.
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مشروع »الحفاظ على السالم يف تونس من خالل إشراك الشباب على املستوى املحلي«
شراكة الكشافة التونسية وبرنامج االمم املتحدة االنمائي ... 

وصف املرشوع :

يهــدف مــرشوع »إســتدامة الســالم يف تونــس« املمــول مــن برنامــج 

األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، إىل دعــم الشــباب مــن الجنســني واملقيمــني 

ــم  ــر يف مجتمعاته ــفراء  للتغي ــل كس ــرب العم ــة  ع ــق الحدودي يف املناط

املحليــة واملســاهمة بشــكل فعــال يف الحــد التــي تبعدهــم مــن األســباب 

عــن الشــأن املحــيل مــن خــالل املبــادرات املحليــة النابعــة مــن أفكارهــم 

ــم.  ــن خالله ــم تنفيذهــا م ــي يت والت

تــم إطــالق املــرشوع برشاكــة عديــد االطــراف ومنهــا الكشــافة التونســية 

وقــد تضمــن الجــزء الخــاص بالكشــافة التونســية تحقيــق األهــداف 

ــة : التالي

ــأن  ــاج يف الش ــل لالندم ــكل أفض ــفي  بش ــر كش ــباب الغ ــز الش - تجهي

ــيل، املح

- زيادة املشاركة املدنية للشباب يف حياة مجتمعاتهم،

 - زيادة فرص دمج النساء والفتيات يف الشؤون املحلية،

مــن هــذا املنظــور، خطــط املــرشوع لتشــجيع املبــادرات التــي يقــوم بهــا 

ــث  ــن حي ــم م ــز قدراته ــم لتعزي ــول إليه ــب الوص ــذي يصع ــباب ال الش

ــن  ــي م ــك االجتاع ــم إىل التاس ــني وصوله ــادة، وتحس ــاركة والقي املش

خــالل اإلجــراءات املناســبة، مثــل املبــادرات املحليــة الصغــرة والتدريــب 

ــة. ــي واملارســة العملي املهن

ولضــان تأثــر واســتدامة املبــادرات مــن خــالل إرســاء أســس رشاكــة مــع 

الجهــات  املحليــة »البلديــات«  والجمعيــات واملجتمــع املــدين.

متثلت إنجازات املرشوع يف :

ــبع  ــل الس ــق التدخ ــم يف مناط ــبيك بينه ــبابية والتش ــان ش ــكيل لج • تش

ــردان  ــن ق ــس وب ــادة وقاب ــن ورم ــني وتطاوي املســتهدفة باملــرشوع »مدن

ــدى  ــر الحــس ل ــذي ســاهم يف تطوي ــم« األمــر ال ــة أجي وجرجيــس وجرب

ــة. ــا املحلي ــني بالقضاي الجنس

• إجــراء ســبع عمليــات تشــخيص تشــاركية رسيعــة يف املجــاالت الصعبــة. 

»مدنــني ، تطاويــن، رمــادة، قابــس، بــن قــردان، جرجيــس، جربــة أجيــم«، 

مبــا يف ذلــك الجمعيــات الشــبابية واملجتمعيــة.

• إجــراء دراســة لتقييــم احتياجــات ومتطلبــات الشــباب يف مجــاالت 

التدخــل قبــل وأثنــاء إطــالق املــرشوع )مــن قبــل رشكاء آخريــن( لقيــاس 

ــدم. التق

• توجيــه الشــباب نحــو الشــأن املحــيل وتقريبهــم مــن املجتمعــات 

املحليــة وســد الفجــوة بينهــم. 

• متابعــة عــدد الشــباب املتعاملــني مــع البلديــات والجمعيــات والجهــات 

الحكوميــة حيــث اســتفاد 709 شــباب مــن هــذا العمــل، مبــا يف ذلــك 396 

فتــاة )459 نشــيط  و250 غــر نشــيط اســتفادوا مــن املبــادرات وشــاركوا 

يف املبادريــن يف تنفيــذ مبادراتهــم(.

ــذا  ــتهدف ه ــد اس ــة وق ــات وطني ــروع لجمعي ــات أو ف ــداث جمعي • إح

ــواج كشــفية  للكشــافة-الجدارية-كمبوت-الزهراء  العمــل 47 شــابا )9 أف

.)...

 

• تدريــب عــايل املســتوى للشــباب حــول »تصميــم املبــادرات« تــم 

تنظيــم العديــد مــن ورشــات العمــل واالجتاعــات الصغــرة بــني الشــباب 

ــني. اســتهدفت هــذه  ــات واملنســقني امليداني ــة والجمعي ــات املحلي والجه

تحســني  هــو  والهــدف  شــاًبا   3456 مــن  أكــرث  اللقــاءات 

ــة  ــة إقام ــع إمكاني ــة م ــم الخاص ــة مبادرته ــالل متابع ــن خ ــم م مهاراته

ــرى. ــبابية أخ ــادرات ش مب

  

الشراكة والعمل االنساني 
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• إطالق منصات تواصل شبابية للتبادل الخربات واملعلومات.
• تدريــب أكــرث مــن 230 شــاب وشــابة مــن املناطــق. يهــدف هــذا 

التدريــب إىل تزويــد رواد األعــال الشــباب بــاألدوات التــي تســمح لهــم 

ــن. ــباب اآلخري ــع الش ــب م ــذا التدري ــرار ه بتك

• دعــم قــدرات الجمعيــات الشــبابية واملؤسســات التعليميــة يف املناطــق 

املحليــة مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة التدريبيــة والتعليميــة 

ــات  ــر عالق ــم تطوي ــل دع ــبابية، مث ــادرات الش ــار املب ــة يف إط والرتفيهي

ــرى  ــات األخ ــباب والجمعي ــز الش ــة ومراك ــدارس، الثقاف ــع امل ــة م الرشاك

عــىل املســاعدة يف إقامــة املــرشوع؛ املســاعدة يف جمــع التربعــات؛ تنظيــم 

ــات(. ــات )البلدي االجتاع

 • تنفيذ 107 مبادرة يف 7 مجاالت تدخل.

الشراكة والعمل االنساني 
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مــرشوع التصفــح الــذيك ممــول مــن الجمعيــة العامليــة للمرشــدات 

وهــو عبــارة عــن أنشــطة تعليمّيــة غــر رســمّية تدعــم الفتيــة والّشــباب  

وخصوصــا الفتيــات ليتمّكنــوا مــن االِّتصــال باألنرتنــات بشــكل آمــٍن 

ــايّب. وإيج

يســتهدف املــرشوع  فتيــات )مــن داخــل وخــارج الكّشــافة(  من الجنســني 

تــرتاوح أعارهــم  مــن 5 إىل 25 ســنة  حيــث  يســاعدهم  عــىل  اِكســاب 

الّشــاّبات املعــارف واملهــارات الاّلزمــة لحايــة أنفســهن واآلخريــن أثنــاء 

االِّتصــال باإلنرتنــت عــرب  وكيفيــة حايــة معطياتهــن الّشــخصّية واملحافظة 

عــىل ســالمتهن أثنــاء ااِلّتصــال.

كيفية االستخدام االمن لألنرتنات، واحرتام آراء اآلخرين ومشاعرهم.

كيــف يتــم التغيــر عــىل االنرتنــات، وكيــف تنــرش قيــم املســاواة يف 

الرّقمّيــة وإتاحتهــا للجميــع. الحقــوق 

أنشطة املرشوع أكتوبر -2021 ماي 2022

الشراكة والعمل االنساني 

  Surf Smart   مشروع التصفح الذكي
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مشروع قادة املستقبل  

االجتماع التقييمي الدوري لفريق املشروع من 28 إىل 
30 جانفي 2022 :

اجتــاع تقييمــي لكافــة املتطوعــني باملــرشوع بحضــور الهيئــة التســيرية 

وادارة املــرشوع ورؤســاء املشــاريع الفرعيــة. تــم أيضــا االتفــاق وتحديــد 

تواريــخ األنشــطة املتبقيــة لســنة 2022 .

املشروع الفرعي الريادة املجتمعية :
- مارطون لألفكار 08 و 09 و 10 جانفي 2022 :

ــة الحامــات  ــا لألفــكار« مبدين ــة »مارطون ــادة املجتمعي نظــم فريــق الري

ــادرات  ــكار ومب ــن أف ــدد م ــرب ع ــع أك ــدة لتجمي ــد وقائ ــاركة 25 قائ مبش

مجتمعيــة مبنيــة عــىل أهــداف التنميــة املســتدامة ووضعهــا عــىل ذمــة 

الهيــاكل املحتاجيــة للدعــم حيــث تــم تجميــع 20 فكــرة مبــادرة جاهــزة 

لالســتعال.

املشروع الفرعي سفراء التغيري :
و   19 و   18 الشبان  للمتحدثني  اإلقليمية  املنتديات    -

20 ديسمرب 2021 : 
انتظمــت املنتديــات اإلقليميــة للمتحدثــني الشــبان بجهتــي سوســة 

وصفاقــس مبشــاركة 60 كشــاف ومرشــدة مــن الكشــافة التونســية و  10 

مــن الكشــافة الدمناركيــة، تــم تدريبهــم عــىل عــدة مواضيــع مــن بينهــا 

ــرى. ــع أخ ــرة ومواضي ــالم، املناظ ــة، اإلع ــال، الدعاي ــارصة، االتص املن

- حمالت املناصرة 26 فيفري إىل 13 مارس 2022 : 
قــام 72 كشــاف ومرشــدة بحمــالت منــارصة اثــر مشــاركتهم باملنتديــات 

اإلقليميــة للمتحدثــني الشــبان بجهــة صفاقــس وسوســة تحــت عنــوان:

التغر املناخي واملحافظة عىل البيئة يف 18 جهة.

املشروع الفرعي فضاءات املجتمع املدني :
 19 و   18 العائالت  لكشافة  الجهويني  املنسقني  ندوة   -

ديسمرب 2021 : 
نظــم فريــق املــرشوع الفرعــي لقــادة املســتقبل فضــاءات املجتمــع املــدين 

ــل يومــي 18 و 19 ديســمرب  ــدار الشــباب  ناب ــالت ب ــدوة كشــافة العائ ن

2021 مبشــاركة 38 قائــد وقائــدة ممثلــني لــــ 21 جهة موضوعهــا  »العائلة 

وكيفيــة التعامــل مــع الضغــط املــدريس«.

الشراكة والعمل االنساني 
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مشروع  تًـــــــــرا ث

- الندوات اإلقليمية لقادة األفواج 11 و 12 و 13 مارس 
 : 2022

يف اطــار سياســة القــرب التــي اعتمدتهــا القيــادة العامــة للكشــافة 

ــد  ــا مبشــاركة 222 قائ ــواج اقليمي ــادة األف ــدوة ق ــم ن ــم تنظي التونســية ت

ــم  ــوزر ت ــزرت وسوســة وت ــات وبن ــس والحام ــكل مــن جرجي ــدة ب وقائ

خاللهــا تدريــب القــادة عــىل املســائل التاليــة : صياغــة املشــاريع، التمويل 

الــذايت، العمــل االنســاين، االعــالم واالتصــال، ادارة األزمــات وفــن التحفيــز.

االجتماع االفتتاحي ملشروع تراث :
انطلــق مــرشوع تــراث للكشــافة التونســية املمــول مــن ســفارة الواليــات املتحــدة االمركيــة بتونــس يومــي 24 و 25 ديســمرب 2021 باملركــب الرتفيهــي 

والتدريبــي بــربج الســدرية بحضــور 18 متطــوع مــن الفريــق الوطنــي وادارة املــرشوع ليكــون نقطــة االنطــالق لعمــل الفريــق الوطنــي تــم خاللــه 

الرتكيــز عــىل التغريــف مبكونــات املــرشوع. وحراالجتــاع القائــد العــام للكشــافة التونســية ومالزميــه والبعــض مــن أعضــاء القيــادة العامــة.

االجتماع الحضوري ملتطوعي املشاريع الفرعية :
إجتمعــت إدارة مــرشوع تــراث ومتطوعــي املشــاريع الفرعيــة )املغامــرون والعارضــون( أيــام 18 - 19 - 20 فيفــري 2022 بنــزل الناســيونال بالعاصــم 

وذلــك لوضــع الخطــط املســتقبلية لتنفيــذ املــرشوع.

الندوة الصحفية :
ــة  ــة الثقافي ــرتاث والتنمي ــاء ال ــة احي ــرة العامــة لوكال ــة بتونــس واملدي ــات املتحــدة االمركي ــد العــام للكشــافة التونســية رفقــة ســفر الوالي أرشف القائ

واملديــر العــام للمعهــد الوطنــي للــرتاث عــىل النــدوة الصحفيــة التــي التأمــت باملوقــع األثــري بقرطــاج يــوم 27 فيفــري 2022 بحضــور 33 مشــارك وإدارة 

املــرشوع، وكانــت مناســبة العطــاء اشــارة انطــالق املــرشوع والتعريــف بأهــم مكوناتــه.

الشراكة والعمل االنساني 
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الدورة التدريبية للمنسقني الجهويني :
األوىل  التدريبيــة  الــدورة  يف  تــراث  ملــرشوع  الثالــث  النشــاط  متثــل 

للمنســقني الجهويــني بسوســة أيــام 18 و 19 و 20 مــارس 2022 بحضــور 

جميــع متطوعــي املشــاريع الفرعيــة( املغامــرون، العارضــون واملتحدثــون 

)وإدارة املــرشوع كإطــار للــدورة و 72 مشــارك مــن جميــع الجهــات 

مــن الجنســني. إرتكــزت أهــم محــاور النشــاط عــىل التعريــف باملــرشوع 

وهدفــه، دور املنســق الجهــوي، كيفيــة تطبيــق األنشــطة القادمــة وكيفيــة 

ــج لنجــاح املــرشوع. الرتوي

االجتماع باملنسقني الجهويني عن بعد :
إجتمعــت إدارة مــرشوع تــراث ومتطوعــي املشــاريع الفرعيــة باملنســقيني 

الجهويــني للمــرشوع عــن بعــد عــرب تطبيقــة الــزووم يــوم 11 أفريــل 2022 

وذلــك للوقــوف عــىل آخــر اإلســتعدادات لألنشــطة املســتقبلية واإلجابــة 

عــىل االستفســارات.

إجتماع الهيئة التسيريية 1 و 2 حضوري و 3 عن بعد :
إجتمعــت الهيئــة التســيرية ملــرشوع تــراث املتكونــة مــن القــادة : 

ابراهيــم درمــول، نضــال العرفــاوي، هالــة إلهــام أوريــر، ســامي بــن عــار 

بــإدارة املــرشوع حضوريــا مرتــني وعــن بعــد يف مناســبة واحــدة. متحــورت 

ــات حــول : اإلجتاع

- التنسيق يف كيفية إختيار املشاركني ومراجعة املعاير.

- املساعدة يف سر األنشطة وتطبيقها.

- التقييم واملتابعة لألنشطة.

مشروع وعي :

يف إطــار أنشــطة مــرشوع وعــي الــذي تنفــذه الكشــافة التونســية بالرشاكــة مــع املرصــد الوطنــي لألمــراض الجديــدة املتجــددة وبالتعــاون مــع مكتــب 

اليونيســف بتونــس وبتمويــل مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة، عــدد مــن األنشــطة متثلــت يف :

-تنفيــذ 24 قافلــة توعويــة تهــدف لتذكــر املواطنــني مــن مختلــف الفئــات العمريــة بأهميــة احــرتام إجــراءات الربوتوكــول الصحــي للحــد مــن انتشــار 

فــروس كوفيــد19- وذلــك مــن خــالل ورشــات تفاعليــة وتنشــيطية، وســاهمت جميــع الجهــات يف إنجــاح هــذه األنشــطة وتنشــيط املناطــق التــي تــم 

تنفيــذ هــذه القافلــة بهــا، كــا تــم ترشيــك عــدد مــن الجمعيــات املحليــة والجهويــة، كذلــك الســلط املحليــة ومتــت تغطيــة هــذه األنشــطة مــن عــدد 

مــن وســائل االعــالم املرئيــة وااللكرتونيــة.

-تــم تنظيــم دورات تدريبيــة لفائــدة الكشــافني واملرشــدات وذلــك للتعريــف مبنصــة U-REPORT، كأحــد املنصــات وآليــات لدعــم مجهــود الدولــة 

للحــد مــن انتشــار فــروس كوفيــد19-.

- تــم تنظيــم ورشــات تفاعليــة مــع عــدد مــن املؤسســات الرتبويــة كاملــدارس االبتدائيــة واالعداديــة وريــاض األطفــال حــول غســل اليديــن، والتــي متثــل 

أحــد الطــرق للحــد مــن انتشــار فــروس كوفيــد19- وعــدد مــن االمــراض األخــرى.

-تــم تنظيــم ورشــات تفاعليــة بعــدد مــن املؤسســات الرتبويــة املــدارس اإلعداديــة واملعاهــد يف إطــار 

ــرتام  ــة اح ــذ بأهمي ــة التالمي ــدارس لتوعي ــذه امل ــفراء به ــن الس ــق م ــن فري ــذ لتكوي ــني التالمي ــابقات ب مس

إجــراءات الربوتوكــول الصحــي مبؤسســاتهم الرتبويــة.

الشراكة والعمل االنساني 
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إصدار شارة
مقاومة  التطرف العنيف : 

مشروع  بصمة الكشفية 

عدد املشاركني التاريخ النشاط
22 فوج  جوان – جويلية 2021 جلسات تدريبية لألفواج الحديثة 

جوان -جويلية –اوت 2021 انتاج رساالت السالم 

397 أكتوبر – نوفمرب -ديسمرب 2021 ندوات وورشات جهوية للفتيات حول موضوع التطرف العنيف

2 ديسمرب 2021 - جانفي 2022 حضور اعالمي للتعريف باملرشوع  )إذاعة الشباب + الوطنية( 

2 4-5 دميسرب 2021

املشــاركة يف املنتــدى الوطنــي للمجتمــع املــدين لرســم السياســة الوطنيــة ملقاومــة التطــرف 

ــة واملرصــد  ــة صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان للــدول العربي العنيــف بتونــس تحــت رعاي

الوطنــي للشــباب

2 02 نوفمرب 2021

ــرف  ــة التط ــة ملكافح ــرتاتيجية الوطني ــني االس ــرشوع تحي ــول م ــل ح ــة عم ــاركة يف ورش املش

ــة ملكافحــة  ــة الوطني واإلرهــاب 2021-2026  بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة  واللجن

ــط«. ــذ مــرشوع »تراب اإلرهــاب  يف إطــار تنفي

58 30 أكتوبر 2021 ورشة بصمة الكشفية يف  املنتدى الجهوي األول للفتاة الكشفية  -صفاقس 

55 10 جانفي 2022 ورشة تدريب املدربني حول املهارات الحياتية

24 04 - 06 فيفري 2022 الورشة التدريبية1 حول التصدي للتطرف العنيف حسب املقاربة الكشفية

24 11-13 جانفي 2022 الورشة التدريبية2 حول التصدي للتطرف العنيف حسب املقاربة الكشفية

197 11-13 مارس 2022 لقاء قادة االفواج بالكشافة التونسية

3059 كامل شهر فيفري 2022 دعم يوم الذكرى يف جميع الجهات

112 كامل شهر فيفري 2022 دعم اللقاءات الجهوية لإلعالم 

113 فيفري –جانفي 2022 دعم اجتاعات اللجان الفنية 

43 فيفري - مارس دعم اللقاءات الفنية ألقسام الفتيات

180 فيفري - مارس دعم يوم الدليلة يف كامل انحاء الجمهورية

ديسمرب 2022 اصدار كتيب املهارات الحياتية للشباب العاطل عىل العمل و املهمش

ديسمرب 2022 اصدار شارة مقاوم التطرف العنيف

الشراكة والعمل االنساني 
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ــح املكثــف  ــة التلقي ــوم 30 نوفمــر 2021 ملتابعــة حمل ــات الدســتورية واملجتمــع املــدين ي ــة مــع الهيئ ــإدارة العالق ــاع شــبكة عزميــة ب - حضــور اجت

ــس. ــكاد 8 يف تون ــم تي ــارس 2022 حــول االســتعداد لتنظي ــوم 18 م ــا وي ومســاهمة املنظــات فيه

ــر ســالمة املــرور  ــة للنظــر يف تقري ــوم 1 ديســمرب 2021 مبقــر وزارة الداخلي ــة ي ــي للســالمة املروري ــدورة 13 مــن اجتــاع املجلــس الوطن - حضــور ال

ــه. واملصادقــة علي

- حضــور جلســتي عمــل مــع جمعيــة انجــاز خــالل شــهر ديســمرب 2021 وفيفــري 2022 مبقــر جمعيــة انجــاز بضفــاف البحــرة للتباحــث حــول امضــاء 

اتفاقيــة رشاكــة لتنفيــذ أنشــطة مرشكــة يف مجــال تدريــب األطفــال حــول بعــث املشــاريع.

- حضور االجتاع السنوي للتخطيط وبرمجة تنفيذ برنامج منظمة اليونيسيف بتونس يوم 9 ديسمرب 2022 بنزل شراتون تونس.

- حضور الندوة الدولية حول حقوق األطفال الوافدين يوم 14 ديسمرب 2022 بنزل شراتون تونس حول حقوق األطفال الوافدين.

- حضور اجتاع خلية متابعة الحملة الوطنية للتلقيح املكثف يوم 20 ديسمرب 2022 مبقر وزارة الصحة ملتابعة حملة التلقيح.

- حضــور جلســة عمــل مــع جمعيــة تونســيو الضفتــني مبقــر الجمعيــة بأريانــة الصغــرى للتباحــث حــول امضــاء اتفاقيــة رشاكــة لتنفيــذ أنشــطة مشــرتكة 

يف مجــال العمــل االنســاين.

- حضور اجتاع مبقر وزارة الصحة يوم 15 فيفري حول االعداد لألسبوع املغاريب للصحة املدرسية والجامعية.

- حضور جلسة عمل مشرتكة  مع وزارة الرتبية حول افاق العمل املشرتك.

- حضور األيام التدريبية حول حقوق األطفال الوافدين وكيفية التعامل معهم بنزل املشتل أيام 17 و 24 و 31 ماي 2022.

 

حضور جلسات  عمل مع عدد من الشركاء : 

الشراكة والعمل االنساني 
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الصورة 
الكشفية

اإلجتماعات ودعم شبكة العالقات الخاصة باللجنة الوطنية لالعالم 
واالتصال :

ال يخفى عىل أحد قيمة العمل والتسويق االعالمي لألنشطة، حيث أصبح اليوم وسيلة لجلب األنظار إىل عدد من األنشطة 

والتظاهرات. والحركة الكشفية اليوم أصبحت اليوم قيمة ثابتة يف املجتمع التونيس، لذا عملت اللجنة الوطنية لالعالم عىل 

وضع اسرتاتيجية وطنية لالعالم واالتصال مبا يضمن تواجد الحركة الكشفية يف كل املحافل وتقديم أنشطتها يف أبهى صورة.

ولذا عقدت اللجنة الوطنية عدة اجتاعات ترتيبية وفنية قصد النظر يف جملة من املالحظات :

- فيفري 2022 : اجتاع مع لجنة االعالم بلقاء الجوالة العرب حول وضع الخطة اإلعالمية.

- فيفري 2022 : اجتاع مع املدير العام الذاعة الشباب قصد ابرام رشاكة مع إذاعة الشباب واملشاركة بصفة دورية يف حصص 

إخبارية باذاعة الشباب.

- فيفري 2022 : إجتاع الخلية اإلعالمية الكشفية بالتعاون مع املختصني يف املجال اإلعالمي قصد اإلنطالق يف اإلعداد للسياسة 

االتصالية للمنظمة وخاصة السياسة االتصالية زمن االزمات.

- مارس 2022 : اجتاع مع لجنة االعالم بلقاء الجوالة العرب وعرض ملا تم إنجازه وبرمجة خطة عمل مستقبلية.

- مارس 2022 : تنظيم حديث مع القائد العام حول عمل القيادة العامة يف الفرتة املنقضية.

األنشطة التدريبية :
عقد اللجنة دورة تدريبية شارك فيها أعضاء الفريق االعالمي الوطني واملسؤولني الجهويني عن االعالم، وتناولت بالخصوص 

كيفية اعداد وكتابة األخبار الصحفية، كيفية التعامل مع وسائل االعالم وصحافة املوبايل، وكانت اللقاءا التدريبية عىل النحو 

التايل :

- أفريل 2022 : اصدار منشور خاص بالدورات التدريبية الجهوية لالعالم واالتصال.   

- مارس 2022 : دورة تدريبية لفريق االعالم الوطني واملسؤلني الجهويني بالحامات مبشاركة حوايل 40 مشارك من 19 جهة

- فيفري 2022 : اصدار منشور خاص باجراءات التواصل مع وسائل االعالم.    

كا تم بدعم من مرشوع بصمة الكشفية االنطالق يف تنظيم الدورات الجهوية لالعالم واالتصال والتي كانت عىل النحو التايل :

   

عدد املشاركني التاريخ  الجهة العدد

20 السبت 9 أفريل 2022 منوبة 1

25 السبت 23 أفريل 2022 جندوبة 2

15 السبت 23 أفريل 2022  زغوان 3

40 األحد 24 أفريل 2022 باجة 4

30 األحد 24 أفريل 2022 بنزرت 5

15 السبت 7 واألحد 8 ماي 2022 نابل 6
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21 األحد 8 ماي 2022 القرصين 7

28 األحد 8 ماي 2022 القروان 8

38 األحد 8 ماي 2022 املنستر 9

30 األحد 8 ماي 2022  بن عروس 10

35 األحد 8 ماي 2022 تطاوين 11

29 السبت 14 واألحد 15 ماي 2022 تونس 12

15 األحد 22 ماي 2022 أريانة 13

20 األحد 22 ماي 2022 قابس 14

20 األحد 22 ماي 2022 قفصة 15

15 السبت 28 واألحد 29 ماي 2022 املهدية 16

30 األحد 15 ماي 2022 صفاقس 17

426 املجموع العام للمشاركني

احصائيات التدخالت االعالمية :

- االحصائيات الخاصة بالحضور يف مختلف وسائل االعام الوطنية والجهوية واملحلية : 

حظيت العديد من األنشطة والربامج

الكشفية بتغطية إعالمية مكثفة من

قبل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية

ما انعكس ايجابيا عىل مختلف

الهياكل الكشفية بعودة النسق

الطبيعي لألنشطة ورغبة العديد من

األطفال والشباب لالنظام للحركة

الكشفية.

كا شهد نسق التغطية االعالمية

تطورا ملحوظا بحكم كرثة األنشطة

االجتاعية وذات العالقة املبارشة

باملواطن عىل غرار شهر رمضان.
الصحافة
املكتوبة

3

38

87

50

املواقع 
األلكرتونية

االذاعات
والتلفزات

املواقع 
االجتامعية

الصورة 
الكشفية
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- االحصائيات الخاصة مبوقع الواب والصفحات االجتامعية : 

قامت الكشافة التونسية باطالق موقع املنظمة الجديد بصفة تجربية باللغة الفرنسية خالل شهر جانفي 2022 عىل أن يتم 

اطالقه باللغات الثالث مع نهاية هذه الصائفة. ويقدم املوقع عدة خدمات جديدة من أهمها رزنامة األنشطة املستقبلية 

والبحث عن األفواج الكشفية واملراكز بطريقة مبسطة.

كا يتم نرش مختلف املناشر ومحارض الجلسات وفق القانون األسايس للمنظمة والنظام الداخيل، كا يتيح حق النفاذ 

للمعلومة لكل املواطنني ومستعميل الشبكة العنكبوتية.

89640554 654 3030

الصورة 
الكشفية
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التمويل
الذاتي

اإلجتماعات الخاصة بلجنة املراقبة املالية :
- 27 نوفمرب 2021 : القيام باملراقبة املالية لجهة قابس واالرشاف عىل تسليم املهام ألمني مال الجهة الجديد مبقر الجهة.

- 30 نوفمرب 2021 : االجتاع مع قائد فوج حام االنف واستالم جميع الوثائق للقيام باملراقبة املالية.

- 02 ديسمرب 2021 : معاينة عملية اخالء نادي فوج سيدي داود بالقوة العامة وارجاعه للكشافة التونسية.

- 12 ديسمرب 2021 : زيارة تفقد اىل مركز التخييم بالرتيبة. 

- 15 ديسمرب 2021 : تركيز لجنة املراقبة املالية الوطنية والشؤون العقارية.

- 20 ديسمرب 2021 : االرشاف عىل اجتاع لجنة بناء دار الضيافة مبقر القيادة العامة بحضور جميع املتداخلني.

- 21 ديسمرب 2021 : لقاء مع رئيس لجنة الرخص ببلدية تونس لحلحلة مشكلة تأخر رخصة بناء دار الضيافة. 

- 15 جانفي 2022 : زيارة تفقد اىل مركز التخييم بزغوان.

- 16 جانفي 2022 : القيام بجرد للمشاريع املنتجة للمقرات املصادرة لجميع الجهات.

- 22 جانفي 2022 : عقد اجتاع مبقر القيادة العامة مع فوج حام االنف لدراسة الخطوات القادمة لحلحلة االشكال مع 

وزارة الفالحة فيا يخص مركز التخييم بالرتيبة.

اإلجتماعات الخاصة بلجنة دار الضيافة :
- 20 ديسمرب 2021 : اجتاع لجنة البناء مع املهندس وتحديد امللفات الواجب استكالها.

- 21 فيفري 2022 : اجتاع لجنة البناء مع املهندس وتحديد  متطلبات كراس الرشوط.

- 4 مارس 2022 : اجتاع مع رئيسة بلدية تونس قصد  الترسيع يف الحصول عىل رخصة البناء  )القائد العام ورئيس اللجنة(.

- 2 أفريل 2022 : اجتاع لجنة البناء مع املهندس ومهندس وتحديد تاريخ  انطالق االشغال مع النظر يف النسخة صفر لكراس 

الرشوط.

االتفاق عىل 2 جوان 2022 النطالق اشغال دار الضيافة.
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الكشافة التونسية
القيادة العامة

497 469 357 854 381 705 A1 السيولة يعادل ما و السيولة
600 000 950 000 600 000 A2 أخرى مالية أصول و توظيفات

35 600 61 444 61 700 A3 أخرى جارية أصول
60 000 66 210 53 306 A4 بهم المرتبطة الحسابات و المستحقات

0 0 0 A5 أخرى تموينات و المستهلكة المشتريات امدادات و مخزونات
0 118 006 115 206 A6 األخرى الجارية غير األصول

10 000 10 000 10 000 A7 المالية األصول
785 956 1 095 753 275 559 A8 العادية الثابتة األصول

0 0 0 A9 العادية غير الثابتة األصول

1 989 025 2 659 267 1 497 475 - األصول مجموع

0 0 0 PS1 المالية الخصوم من غيرها و البنكية المساعدات
5 356 43 405 24 552 PS2 أخرى جارية خصوم

26 350 30 000 30 000 PS3 بهم المرتبطة الحسابات و المزودون
0 0 0 PS4 مدخرات

202 075 772 534 695 159 PS5 مؤجلة اسهامات
22 989 21 073 19 157 PS6 أخرى جارية غير خصوم

0 0 0 PS7 القروض

256 769 867 012 768 868  الخصوم مجموع

0 254 232 0 AN1  دائمة مخصصات
0 1 162 501 432 676 AN2 الثابتة األصول في مستثمرة اسهامات

1 732 257 375 522 295 931 AN3 االستثمار منح
0 0 0 AN4 أخرى صافية أصول
0 0 0 AN5 االحتياطات
0 0 0 AN6 المؤجل العجز او الفوائض
0 0 0 AN7 المحاسبية السنة عجز او فائض

1 732 257 1 792 255 728 607 الثابتة األصول مجموع

1 989 026 2 659 266 1 497 475

 المحاسبية السنة المالية الوضعية قائمة
المبلغ بالدينار

األصول

الصافية األصول و الخصوم

الصافية األصول

الصافية األصول و الخصوم مجموع

31/12/20 31/12/21 31/03/22 اإليضاحات

التقرير املالي
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الكشافة التونسية
القيادة العامة

250 679 194 854 67 394 P1 اشتراكات المنخرطين
36 304 131 511 44 104 P2 مداخيل األنشطة و التظاهرات

116 353 7 000 59 256 P3 منح التسيير
0 0 0 P4 اسهامات غير نقدية

6 347 74 738 1 931 P5 اسهامات أخرى
33 743 29 545 14 509 P6 إيرادات التوظيفات

3 327 554 3 033 853 618 257 P7 حصص االسهامات و المنح المدرجة بايرادات السنة المحاسبية
10 436 28 414 5 931 P8 أيرادات أخرى

3 781 416 3 499 915 743 987

110 354 132 036 83 610 C1 مشتريات مستهلكة متعلقة بالتصرف
305 668 371 626 124 032 C2 أعباء االعوان

0 0 0 C3 مخصصات االستهالك و المدخرات
3 285 039 3 017 720 579 456 C4 أعباء جارية متعلقة باالنشطة

3 923 3 650 1 488 C5 أعباء مالية صافية
186 785 106 918 39 011 C6 أعباء اخرى

3 781 416 3 499 914 743 987

(0) (0) 0

0 0 0

المحاسبية للسنة األعباء على اإليرادات عجز/فائض

المحاسبية للسنة األعباء على اإليرادات عجز/فائض

 المحاسبية السنة األعباء و اإليرادات قائمة
المبلغ بالدينار

اإليرادات

اإليرادات مجموع
األعبـــــاء

األعباء مجموع

31/12/20 31/12/21 31/03/22 اإليضاحات

التقرير املالي
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التونسية الكشافة المالية بالقوائم الخاصة االيضاحات

31/12/21 31/03/22 الحسابات المجاالت F-T BIL
يعادلها ما و السيولة

57 722 57 722 المتطوعين منح/ المستجدة االمراض مرصد مع الشراكة OMS األمان بنك FTSF A1
48 704 48 704 تراث مشروع Tourath األمان بنك FTSF A1

6 190 12 690 الذكي التصفح /smart surf األمان بنك FTSF A1
-49 903 12 000 الكشافة حساب األمان بنك  FTSF A1

7 968 7 968 الكشفية بصمة األمان بنك   FTSF A1
1 818 1 218 االجتماعى الحساب- بريدي.ج. ح البريدي االجتماعى الحساب FTSF A1

36 101 36 101 البريد البريدي الجاري الحساب  FTSF A1
4 471 8 000 التسبقات احتساب دون/الصندوق المالى الحساب FTSF A1

12 425 12 425 الكشافة حساب/1 بيات 1 العربي تونس بنك FTSF A1

18 149 18 149 للتلقيح الوطنية االيام 1 العربي تونس بنك FTSF A1

-2 422 0 وعي مشروع 1 العربي تونس بنك FTSF A1

54 720 54 720 العالم قادة.م ح/2 بيات 2 العربي تونس بنك FTSF A1

170 405 71 325 مع الشراكة  PNUD 3 العربي تونس بنك FTSF A1

40 683 40 683 Unfemmes مشروع 3 العربي تونس بنك FTSF A1

-49 178 0 الكشافة حساب لفائدة 3 العربي تونس بنك FTSF A1
200 000 200 000 تراث مشروع مالية توظيفات FTSF A2
350 000 0 بصمة مشروع مالية توظيفات FTSF A2
400 000 400 000 العامة القيادة مالية توظيفات FTSF A2

أخرى جارية أصول
60 000 60 000 بالكشفية النهوص شركة المساهمات و االستثمارات و التمويالت FA6 A3

1 444 1 700 للموظفين القروض الموظفين لدى المتخلدة الديون FA6 A3
بهم المرتبطة الحسابات و المستحقات

26 500 25 987 المزودين تسبقات المزودين لدى المتخلدة الديون FA5 A4
39 710 27 319 السنوية االشتراكات خالص رصيد المراكز و الهياكل لدى المتخلدة الديون FA5 A4

المتخلدة الديون
5 000 5 000 السدرية برج دين المراكز و الهياكل لدى المتخلدة الديون - A6
2 006 2 006 توزر جهة سلفة المراكز و الهياكل لدى المتخلدة الديون - A6

10 000 10 000 قابس جهة سلفة المراكز و الهياكل لدى المتخلدة الديون - A6
5 000 6 200 سلفة جهة سيدي بوزيد المراكز و الهياكل لدى المتخلدة الديون FA7 A6

96 000 92 000 صفاقس جهة دين المراكز و الهياكل لدى المتخلدة الديون - A6
المالية األصول

10 000 10 000 بالكشفية النهوص شركة مال راس في المساهمة المساهمات و االستثمارات و التمويالت - A7
المادية الثابتة األصول

824 362 0 تجهيزات و بناءات المادية غير و المادية الثابتة األصول FI1 A8
39 523 39 523 تجهيزات بصمة الكشفية FI1 A8

0 2 679 تجهيزات التصفح الذكي FI1 A8
80 842 87 575 تجهيزات مصاريف خاصة بمركز األلعاب/ بصمة الكشفية  FI1 A8

9 023 9 023 تجهيزات قاعات االجتماعات/بصمة الكشفية  FI1 A8
16 311 2 857 تجهيزات قادة العالم FI1 A8

0 7 992 تجهيزات االدارة المركزية FI1 A8
113 098 115 022 تجهيزات مراكز التخييم برج السدرية FI1 A8

12 595 10 889 تجهيزات مشروع تراث FI1 A8
254 232 0 الصافية األصول الثابتة األصول استهالكات - AN1

االيضاحات الخاصة بالقوائم املالية
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التونسية الكشافة المالية بالقوائم الخاصة االيضاحات

31/12/21 31/03/22 الحسابات المجاالت F-T ER
التصرف أعباء

220 0 محروقات استغالل الحافالت المركزية االدارة FA5 C1
3 351 111 المشتريات/ آداءات  المركزية االدارة FA5 C1
9 182 2 316 كهرباء وغاز  المركزية االدارة FA5 C1
2 778 894 الماء والتطهير المركزية االدارة FA5 C1
5 524 395 الهاتف المركزية االدارة FA5 C1
9 836 2 006 شبكة االنترنان- مواد تنظيف -  صيانة  المركزية االدارة FA5 C1

10 198 1 822 محروقات المركزية االدارة FA5 C1
21 299 4 401 تأمين+ معلوم الجوالن - وسائل النقل صيانة  المركزية االدارة FA5 C1
10 411 27 بطاقات االشتراكات السنوية المركزية االدارة FA5 C1

4 314 4 079 الهاتف الكشفية بصمة FA5 C1
29 459 59 002 مواد ادارية ومكتبية+  الطباعة والنشر الكشفية بصمة FA5 C1
15 031 8 556 مواد ادارية ومكتبية+  الطباعة والنشر العالم قادة FA5 C1
10 434 0 مواد ادارية ومكتبية+  الطباعة والنشر تراث مشروع FA5 C1

األجور
141 141 47 174 األجور االدارة المركزية FA6 C2

79 225 24 187 األجور بصمة الكشفية FA6 C2
2 207 1 229 األجور منى مناعى /خالص اقساط الضمان االجتماعى FA6 C2

116 373 33 750 األجور قادة العالم FA6 C2
12 710 9 119 األجور مشروع تراث FA6 C2
19 970 8 573 األجور مشروع وعي FA6 C2

الوطنية األنشطة
0 1 500 التدريب FA7 الذكي التصفح مشروع C4
0 3 345 أنشطة وطنية FA7 الذكي التصفح مشروع C4

6 786 0 منح تنقل المتطوعين األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م FA7 C4
300 0 مكافحة جائحة كورونا األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م FA7 C4

19 456 943 االستقباالت األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م FA7 C4
10 132 6 149 التنقالت األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م FA7 C4
4 137 3 847 االجتماعات األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م FA7 C4

142 496 0 األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م بسوسة23المؤتمر الوطني  FA7 C4
59 981 17 029 تدريب األقسام و اللجان-  العامة القيادة-  األعلى م FA7 C4

520 156 42 500 منظمة الصحة العالمية الشراكة FA7 C4
422 422 46 809 PNUD الشراكة FA7 C4

4 401 0 UN Femmes الشراكة FA7 C4
5 773 540 تنقالت الكشفية بصمة FA7 C4

550 0 استقباالت الكشفية بصمة FA7 C4
101 293 183 124 أنشطة وطنية الكشفية بصمة FA7 C4
101 294 66 933 التدريب الكشفية بصمة FA7 C4

االيضاحات الخاصة بالقوائم املالية
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منظمة  الكشافة التونسية 
 LES SCOUT TUNISIENS

شارع يوغرطة -تونس البلفدير - تونس 
الهاتف:  71790501-71792316 

الفاكس : 71790206
contact.scoutstunisiens@gmail.com : البريد االلكتروني

scouts.tn : البريد االلكتروني


