
3: ملخص اجتماع عدد الكشافة التونسية 

2022 جانفي 29: بتاريخ القيادة العامة 

المسؤول اجال التنفيذاالجراء / القرار  جدول األعمال 
ي و المدرب المنصف بازين رحمة  تالوة الفاتحة عىل روح فقيد الحركة الكشفية الفائد و المرب 

هللا و أسكنه فسيح جناته و ان هلل و ان اليه راجعون

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

ي 
ة السابقة و هي كاالبر :القائد العام خالل الفتر

االشادة بالعمل املنجز في هذه الفترة و العمل على اصالح الهانات و االخالالت

 في االستشارة و ال دخل للجمعية في التجذابات السياسية املواطنيالتأكيد على القيام بالعمل

 ألف دينار من طرف وزارة الشياب و الرياضة بعنوان اصالح الشالي و الدورات 200تم رصد 

الصحية ببرج السدرية

رخصة بناء دار الضيافة في مرحلة االمضاء من طرف شيخة مدينة تونس

املصادقة على انطالق أشغال مبيت املركز التدريب بمبادرة من فوج بني خيار بعد تقديم 

 باملائة من العروض الواردة علينا50مخطط تنفيذ بأقل من 

انتخاب الكشافة التونسية كنائب رئيس في اللجان الفرعية  العربية لجنة التنوع و االندماج و 

لجنة تنمية املجتمع

امتعاض الكشافة التونسية من طريقة تعيين أعضاء اللجان الفرعية العربية

املصادقة على احالة القائد عماد قاسم على املجلس الشرف الوطني لتجاوزات مالية عند 

ادارته ملركز التخييم شط الرتيبة

استئناف بالعمل بمنظومة النشاط الصيفي مع العمل على تطويرها 

عدم التقيد بتواريخ الدورات الرسمية بالنسبة للمخيمين في مراكز التخييم و ترك حرية 

اختيار تاريخ املخيم للهياكل املخيمة في املراكز الغابية و الجبالية

االلتزام بتاريخ الدورات الرسمية بالنسبة للمخيمين في املباني 

القائد العام 

/ قطب البرامج و الطرق التربوية 

ادارة الطرق التربوية

اجتماع القيادة العامة 

مقرارات االجتماع لالعالم واملتابعة 

منظومة النشاط الصيفي 

تقرير اجتماع مكتب القائد العام  ونشاط 

القائد العام



العمل على اسناد املراكز خالل شهر ماي و جوان و هذا راجع الستعداد الجهات ذات العالقة

التفتح على مراكز أخرى الخاصة و العمومية و مراكز التكوين املنهي و أيضا وزارة الفالحة و 

الصيد البحري و كذلك مراكز التابعة لوزارة التعليم العالي

ارسال مراسلة للسادة الوالة و املندوبين الجهويين للشباب و التربية و الرؤساء اللجان الجهوية 

للنشاط الصيفي حول حجز املراكز و املؤسسات التربوية
2022فيفري 

ي 
ي للموسم الكشف 

اتيب و اجراءات النشاط الصيف  ي و التر
اصدار منشور النشاط الصيف 

2021/2022
2022أفريل 

2022أفريل 2021/2022اصدار منشور املخيمات الخاصة بالخارج  للموسم الكشفي 

2022مارس مراجعة الجوانب الفنية للمخيمات الصيفية من طرف االخوة قادة االقسام الفنية 

املصادقة على عقد استغالل مركز االلعاب ببرج السدرية مع مستثمر خاص و على توزيع 

للقيادة العامة%  20لصيانة املشروع ، %  40للمستثمر ، %  40: االرباح كالتالي 

املصادقة على تكليف إدارة املركز الدولي للتدريب و التخييم ببرج السدرية بمتابعة و مراقبة 

الشراءات و املبيعات و العملة باملشربة  تحت اشراف شركة النهوض بالكشفية

ضرورة ارسال تقارير الزيارات السابقة

 لنشر تقارير االنشطة و الزياراتDRIVEالعمل على انشاء 

 و تعين القائد سامي بن عمار لالشراف على 2022 فيفري 6تأجيل مؤتمر جهة سليانة يوم 

أشغاله
سامي بن عمار 2022 فيفري 6

تباحث تاريخ مؤتمرات جهات سوسة ،زغوان،منستير،قبلي و في صورة تأجيل هذه املؤتمرات 

يجب املحافظة على نفس االجراءات

2022 فيفري 2 ببرج السدرية2022 فيفري 2انعقاد مجلس جهة باجة يوم 

2022 فيفري 202212 فيفري 12انعقاد مجلس جهة املهدية يوم 

القطب االداري و الهياكل 

/ قطب البرامج و الطرق التربوية 

ادارة الطرق التربوية

شركة برموسكوت / أمانة املال 

منظومة النشاط الصيفي 

استغالل فضاءات برج السدرية

متابعة زيارات االفواج

رزنامة املؤتمرات و املجالس الجهوية



2022 فيفري 202213 فيفري 13انعقاد مجالس جهات سيدي بوزيد ، منوبة ، قفصة يوم 

قادة الجهات / القائد العام النظر مع السادة والة توزر و تطاوين لتحديد تاريخ االشراف على املجالس الجهوية

مكتب القائد العام تعيين االشراف على املؤتمرات و املجالس الجهوية يصدر بقرار من مكتب القائد العام

اصدار النشرة االول للقاء الجوالة و الدليالت العرب و اعتمادها من طرف االقليم العربي

تشكيل رؤساء لجان اعداد لقاء الجوالة و الدليالت العرب

دعوة أعضاء القيادة العامة السناد و دعم اللقاء

الدعوة للتسريع في الخطوات و العمل باقص ى سرعة

تدريب القادة املتطوعين في لقاء الجوالة و الدليالت العرب و فتح باب الترشح لالخوة العرب 

لالنظمام لفريق املتطوعين
االنشطة الكبرى 

تم تسويق خالل  اجتماع اللجان الفرعية العربية للقاء الجوالة و الدليالت العرب

امكانية زيارة مدير االقليم العربي لتونس للوقوف على مدي تقدم التحضيرات

و القائدة ميساء WAGGSاقتراح ترشيح القائد أمنة الفيتوري لنائبة رئيس املؤتمر العربي 

بوعبيد للفريق االجرائي

درة القيزاني ، هالة الهام :  قائدات االتي ذكرهن 4اقتراح اختيار الوفد التونس ي املتكون من 

أورير ، غفران بن حامد ، هبة الظاهري

WAGGSتزكية ترشح القائدة غفران بن حامد لعضوية اللجنة الكشفية العربية 

PROMOSCOUTاشراف أمانة املال وقتيا على التصرف في شركة النهوض بالكشفية 

تم عرض االجراءات املالية الجديدة للمنظمة و لشركة النهوض بالكشفية

تفوض القيادة العامة لالخ القائد العام قرار سحب التفويض املالي البنكي او البريدي لكل 

 هيكل مخل بالتراتيب و اإلجراءات املالية و مخل بتعهداته املالية اتجاه القيادة العامة

كات السنوية تكون جاهزة يوم الجمعة االشتراكات السنوية املكلف يالتطوير الرقمي2022 فيفري 4 2022 فيفري 4منظومة االشتر

أمين املال/ القائد العام 

القطب االداري و الهياكل 

املفوضة الدولية

لقاء الجوالة العرب

املؤتمر العربي للمرشدات

اجراءات التراتيب املالية

رزنامة املؤتمرات و املجالس الجهوية



القائد العام 2022 مارس 6اىل3حضور اجتماع رؤساء الجمعيات الوطنية لالقليم العربي

2022 مارس 23 اىل 15مشاركة الكشافة التونسية في لقاء اقليمي بفلسطين

القائد العام 2022 فيفري 28 و 26 سنة التحاد كشافة لبنان110مشاركة الكشافة التونسية في احتفاالت 

متفرقات 


