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02مستخلص إجتماع القيادة العامة عدد 

�خ ���07/12/2021بمدينة المنسترب" بتاري

اجال التنفيذالقرار  / االجراءجدول األعمال

تقرير اجتماع المكتب
ونشاط القائد العام

اطلعت القيادة العامة عىل تقرير مكتب القائد العام كما تم عرض نشاط القائد العام
: #

ة السابقة و يه# كااليت$ خالل الفرت$
ة الكورونا بية تقديرا لجهود المنظمة خالل فرت$ - تكريم من قبل وزارة الرت$

 عمل مع السيد وزير التعليم العايل# والبحث العليم#- جلسة
اكة وتعاون Iجلسة عمل مع السيد وزير الفالحة وإمضاء إتفاقية رش -

- مقابلة السيدة رئيس الحكومة التونسية
- جلسة عمل مع وايل# باجة

- زيارة الجمهورية الجزائرية بدعوة من الكشافة اإلسالمية الجزائرية
اف عىل بعض األنشطة الجهوية والقاعدية Iاإلرش -

-

الدوريات الوطنية لالقسام الفنية
ورة ارسال قائمة الدوريات الوطنية قبل يوم الجمعة  2021 ديسمر̀ت 202124 ديسمر̀ت 24رض\

# 23 و22اقرار تاريeeeeخ 
# 23و22 الدوريات الوطنية لالقسام الفنية2021 جانيف\

2022 جانيف\

ح بيع عقار Bالمصادقة عىل عرض مقرب
عىل أنضار المجلس األعىل

ح بيع عقار سيدي داود عىل أنظار المجلس األعىل تمت المصادقة عىل عرض مقرت$
يك عىل أن تقع دعوة الفوج Iاما بيع العقار كليا او جزئيا او التعاقد مع مستثمر رش

لجلسة و محاولة ايجاد حل لتعويض مقر النادي من خالل عقد اجتماع برئيس
بلدية المرىس.

جلسة العمل خالل
األسبوع األخرتv من شهر

2021ديسمر̀ت 

M االستشارة
N

مشاركة الكشافة التونسية يف
M تنظمها رئاسة الحكومة

Bالوطنية اليت
# االستشارة الوطنية كميرس

تمت المصادقة عىل قرار مشاركة الكشافة التونسية يف\
رئييس# للعملية.

1 #
2022 جانيف\

موقف الكشافة التونسية من استفتاء
المنظمة الكشفية العربية

اضيا و تفويض اللجنة العربية 30التصويت ضد  تنظيم المؤتمر العري̀ت#  - افرت$

M العضاء
Bعرض توصيف المهام الوقيت

القيادة العامة و المصادقة عليها

تم توزيeeeeع توصيف المهام لكل عضو قيادة عامة البداء الرأي و تقديم المالحظات و
وع توصيف Iورة و بالتايل# تم تأجيل المصادقة عىل مرس تعديله ان اقتضت الرض\

\ اعداد الدليل قبل اجتماع المجلس األعىل vالمهام إيل حني
03 #

2022 جانيف\

المصادقة عىل التفويض لممارسة جانب
من صالحيات القيادة العامة وفقا

لتوصيف المهام
\ اتمام اعداد توصيف المهام والمصادقة عليه vهذه النقطة إيل حني #

تم تأجيل النظر يف\
إجتماع القيادة العامة

03عدد 

االستعداد الشغال المجلس األعىل

# 9 و8بعد تشاور القائد العام مع رئيس المجلس األعىل تم إقرار تاريeeeeخ 
2022 جانيف\

موعد انعقاد و سيحدد الحقا مكام انعقاده  و سيتضمن جدول األعمال النقاط
التالية : 

عرض تشكيلة القيادة العامة عىل المصادقة
9-8 #

2022 جانيف\
انية \ vعرض الخطة الثالثية و المرت

ف ، المراقبة المالية ، الصندوق االجتمايع# Iانتخاب اللجان القارة مجلس الرس

وع ميثاق عمل المجلس األعىل Iعرض مرس

# عقار عىل ملك الكشافة التونسية
المصادقة عىل التفويت يف\

متفرقات

# تشهدها القيادة العامة من خالل اعداد الخطة الثالثية والر̀تامج
الحركية اليت$

السنوية لالقسام و اللجان

# أداها أعضاء القيادة العامة لمختلف الجهات ) 
11متابعة التقارير الزيارات اليت$

جهة(

\ و تم االتفاق وفقا لالجراءت vجاع المصاريف للمندوبني تم تداول موضوع اسرت$
\ إعادة النظر فيها. vالمالية المتفق عليها سابقا إيل حني


