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2022 جانفي 08: بتاريخ القيادة العامة 

المسؤول اجال التنفيذاالجراء / القرار  جدول األعمال 

تيبية  افتتح القائد العام الجلسة مرحبا بالحضور ثم عرض االجراءات التر

:لعمل الفريق مبينا النقاط التالية 
دعوة االخوة قادة الجهات تجاوز بعض املشاكل البسيطة التي ال تستدعي تدخل القائد 

العام و ايجاد الحلول املساعدة على حل االشكال

أكد القائد العام ان ال نية الي عضو من اعضاء القيادة العامة في تجاوز صالحيات قادة 

الجهات

دعوة االخوة قادة الجهات لتحمل املسؤولية و العمل بمبدأ الفريق الواحد

 جانفي 31سجلنا بعض االشكاليات في منظومة االنخراط سيتم اصالحها و تكون جاهزة في 

 بعد جلسة عمل جمعتنا بمصمم املنظومة2022

دعم الهياكل لتسوية امللفات العقارية ليس حقا مكتسبا انما هو دعم تدرسة القيادة العامة 

حالة بحالة و بالنظر إلى الوضعية املالية للهيكل طالب الدعم

منع املقاصة بين معلوم االشتراكات السنوية و اي نوع من الدين االخرى

 مليون و دعوة االخوة قادة الجهات 374االعالن على تحصل جهة صفاقس لتمويل بـ 

الستغالل فرص التمويل عبر املشاريع

:احيلت الكلمة لالخوة قادة الجهات للحديث عن مشاغلهم و نذكر أهمها 

دعم املشاريع ألنشطة الجهات ضرورة اتباع خطوات و تراتيب للمحاسبة بعد انجاز 

النشاط وخاصة عند تسجيل فائض بعد املحاسبة
سليانة 

اجتماع القيادة العامة  املوسعة 

مقرارات االجتماع لالعالم واملتابعة 

االجراءات الترتيبية لعمل الفريق

،  (معوض )، الكاف، سوسة(معوض )سليانة ، زغوان،قبلي،صفاقس، بن عروس،أريانة، املنستير، منوبة،القيروان، تطاوين،توزر،قفصة، باجة ، نابل ، بنزرت : قادة الجهات الحاضرون 

،سيدي بوزيد (معوض)قابس،تونس،القصرين

مشاغل قادة الجهات 

القائد العام 



دعوة املكلف باملشاريع في القيادة العامة بتوفير التدريب في كيفية كتابة املشاريع        و 

االعالم عن فرص التمويل و الدعم في صياغة املشاريع للجهات
املنستير

بن عروس التنسيق مع قائد الجهة الختيار املنسقين الجهوين للمشاريع

املنستير، سيدي بوزيددعم الوحدات التأهيلية و دورات االختصاص و استرجاع معلوم الدورات االبتدائية

املهدية ، تطاوينثتمين عودة الزيارات امليدانية

نابل،سوسة،توزر،الكافامللكية ، التسجيل ، املصادرة ،التخصيص: التطرق ملوضوع العقارات 

باجة، سيدي بوزيد مزيد متابعة ملف مقر جهة باجة و تقدم أشغال بناء مقر جهة سيدي بوزيد

نابل، سيدي بوزيد مراكز التخييم و التدريب  غابة جاكي ، منزل تميم ، سيدي بوزيد

الكافتنظيم دورات تدريبية وطنية  في الجهة

طلب عقد جلسة عمل لدراسة وضع جهة زغوان و ايجاد الحلول الكفيلة ملا وصلت اليه 

الجهة
زغوان

قفصة أفواج جديدة3احداث 

قفصةتوضيح طريقة استرجاع معلوم التنقل

قابستقريب املسافة في عقد االجتماعات و عدم ربطه باجتماع املجلس االعلى

دعوة االخوة قادة الجهات على العمل على تنمية العضوية و تجاوز االنخفاض في عدد 

املنخرطين الذي سجلته املواسم الفارطة
القائد العام 

مواصلة تسجيل االفواج و الوحدات على جدول اكسال لهذه السنة و انطالقا من املوسم 

الكشفي القادم تصبح على املنظومة
صفاقس

بنزرت،باجة، منوبةبعض الجهات تكفلت بطباعة بطاقتها

الكاف،تطاوينطلب اعفاء بعض االفواج من دفع مناب الخاص بالجهة

جل الجهات ايجاد طريقة لعملية طباعة بطاقات االنخراط و كيفية توزيعها

:عرض القائد سليم الحديجي املفوض الدولي االنشطة الخارجية 

االعداد املادي و اللوجستي للجمبوري العامي كوريا

تسجيل الهياكل و االشتراكات السنوية

االنشطة العربية و الدولية

مشاغل قادة الجهات 

مشاغل قادة الجهات 

املفوض الدولي 



تأجيل عديد االنشطة الخارجية بسبب الكوفيد

عديد االنشطة الخارجية تلقت فيها القيادة العامة دعوات للمشاركة و سيتم تبويبها في 

جدول و فتح الترشحات للمشاركة فيها

مسابقة وطنية الختيار كشاف و مرشدة للمشاركة في الجمبوري العالمي

:عرض القائد ابراهيم درمول االنشطة املستقبلية للفترة القادمة 

الشبكة الوطنية للبرامج و التدريب و املشاريع جاهزة و سيتم ارسالها و توزيعها أثناء 

اجتماع املجلس االعلى

 جانفي 23و22انعقاد الدوريات الوطنية لالقسام الفنية و قسم الرواد و االحباء يومي 

 بسوسة و الحمامات و نابل2022

 2022 جانفي 22 و 21انعقاد الدورية الوطنية للجنة الوطنية لتنمية القيادات يومي 

بالحمامات

2022 جانفي 16 و 15انطالق الزيارات الفنية امليدانية يومي 

ضرورة تنظيم الوحدات التاهيلية و دورات االختصاص في أجالها و قبل تنظيم الدورات 

2022التدريبية الرسمية في مارس 

البحث عن تمويل اخر لتسديد و دعم الدورات التدريبية الجهوية

االشراف على الوحدات التاهيلية و دورات االختصاص من مشموالت اللجنة الوطنية و 

تنفذها جهويا لكن يمكن للجنة الوطنية التعهد بتنظيم الدورات

:احيلت الكلمة للقائد باسم بن حسن حول العقارات 

مشاكل عقارات كبيرة للجهات سنعمل على تسويتها بالتنسيق مع بعض الجهات

عقارات املصادرة سيقع متابعتها

املشاريع املنتجة ضرورة القيام بالتحيين و الجرد

قدمت القائدة رؤى عتيق قائدة من جهة تونس فكرة مشروع االمراض النادرة

وع الفرعي الكشفية للعائالت  قدم القائد عبد الوهاب بن اسماعيل القائد المكلف بالمشر

وع عرضا عىل االنشطة المستقبلية للمشر

اللجنة الوطنية لتنمية القيادات 

االنشطة المستقبلية

متفرقات 

المكلف بالعقارات 

بوية  امج و الطرق التر القطب التر

املفوض الدولي االنشطة العربية و الدولية


