الكشافة التونسية
قسم الرواد واألحباء

مذكرة حول لقاء الصداقة الرابع
لرواد الكشافة والمرشدات بتونس

نظم قسم الرواد واألحباء بالكشافة التونسية بنجاح لقاءات للصداقة لرواد الكشافة والمرشدات وذلك
سنوات  2010و 2012و.2015
لقاء الصداقة  :2010بياسمين الحمامات وتوزر في شهر اكتوبر  2010وشارك فيه من الخارج رواد
من كل من األردن ولبنان والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وفرنسا والبرتغال ومليزيا
وأستراليا و تونس,
لقاء الصداقة الثاني  :2012بسوسة وجربة وتطاوين في شهر أكتوبر  2012وتمت أثناءه زيارة كل
من سوسة والمنستير والجم وصفاقس والمحرس وجربة وتطاوين وشارك في اللقاء رواد من كل من
األردن ولبنان والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وليبيا وفرنسا واليونان وتونس.
لقاء الصداقة الثالث  :2015انتظم من  14إلى  21ماي  2015بالعاصمة التونسية ومدينة طبرقة
السياحية بالشمال الغربي وتم أثناءه زيارة عديد المعالم التاريخية العربية واإلسالمية كجامع الزيتونة
المعمور والمتحف الوطني بباردو ومدينة الجالء بنزرت ومحمية إشكل العالمية ومدينة طبرقة
الساحلية الشمالية وجبل عين دراهم المكسو بغابات الصنوبر وآثار بال راجيا الرومانية وغيرها
وشرف اللقاءات الثالثة حضور سيادة األمين العام لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات القائد
األمير يوسف دندن و دارت خاللها حوارات حول تمتين أواصر الصداقة والتواصل واألخوة بين رواد
الكشافة والمرشدات بالوطن العربي وخارجه وحول مشاكل البيئة بالمدن واألرياف والشواطئ ودور
الكشافين في معالجتها والتوعية بها في المجتمع ،كما استمتع المشاركون بزيارات لمعالم تاريخية
وثقافية وسياحية متنوعة...
واعتبارا النعقاد المؤتمر العالمي لمنظمة الصداقة الدولية للكشافة والمرشدات في شهر اكتوبر 2017
بجزيرة بالي بأندونيسيا وباقتراح من المشاركين في لقاء الصداقة الثالث بتونس ينتظم لقاء الصداقة
الرابع في موعده أي في ربيع  2018وبمناطق أخرى من البالد التونسية ،غير مناطق الجنوب الغربي
والجنوب الشرقي والشمال الغربي.
لقاء الصداقة الرابع في  :2018لذا تقرر أن يلتئم لقاء الصداقة الرابع من  21إلى  28أفريل 2018
بكل من تونس والقنطاوي سوسة ويتم اثناءه خاصة زيارة القيروان والمهدية والمنستير...
ويبلغ معلوم المشاركة في اللقاء الرابع كما في اللقاء الثالث  750أورو للشخص الواحد لإلقامة بغرفة
مزدوجة و 900أورو عند اإلقامة بغرفة مفردة  ،داخل في ذلك جميع مصاريف اإلقامة بالفنادق وكافة
الوجبات والتنقل والزيارات المبرمجة واالقتبال والتوديع بالمطار...
فمرحبا بمشاركة الرواد العرب مع الرجاء إفادتنا بعدد المشاركين في اللقاء من كل رابطة عربية في
أقرب وقت قبل نهاية السنة الجارية  ،2017وذلك مزيدا إلحكام إعدادات اللقاء ,على العنوان
اإليلكتروني:
contact.scoutstunisiens@gmail.com

tun.roueds.scouts@gmail.com

Email :

وكذلك
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الخطوط الكبرى لبرنامج اللقاء
تونس – سوسة القنطاوي من  21إلى  28أفريل 2018

اليوم األول:الوصول إلى تونس– استقبال – إقامة بنزل بالعاصمة – زيارات
اليوم الثاني :التنقل إلى سوسة  -حفل افتتاح اللقاء
اليوم الثالث :زيارات بمدينة سوسة  -ندوة إبراز مشاريع رابطات رواد الكشافة
والمرشدات بالعالم وباإلقليم العربي
اليوم الرابع– :

زيارة عاصمة األغالبة مدينة القيروان

اليوم الخامس:

زيارة عاصمة الفاطميين مدينة المهدية

اليوم السادس:

زيارة مدينة المنستير  -سهرة نار المخيم

اليوم السابع :صباحا مغادرة سوسة والتوجه إلى تونس  –-إقامة بنزل بالعاصمة
اليوم الثامن :التوديع والمغادرة بسالمة هللا.
تونس في  30أفريل 2017

