
الكشافة التونسية 

القيادة العامة 

التنفيذ اجال االجراء/   القرار األعمال جدول
الجهات قادة اجتماع تاريخ 2022 أفريل 24 و 23 يومي تحديد

تكليف القادة ابراهيم درمول ، رامي السعيدي ، منتظر بن مرزوق بمتابعة 

التنظيم و العروض و التنفيذ

 اجتماع المجلس االعلى 2022 جوان 26 و25تحديد تاريخ 

 أفريل اخر اجل الرسال تقارير االقسام و اللجان10

ليبيا،الجزائر ، مصر ، :  بمشاركة جمعيات عربية 2022 جوان 5 إلى 2من 

االردن ، لبنان
التمويل من مشروع بصمة

استقبال جيد حضي به وفد الكشافة التونسية

دراسة امكانية امضاء اتفاقية شراكة مع الكشافة الفلسطينية

تمت دعوة وفد فلسطيني لزيارة الكشافة التونسية

 للوفوف على اخر 2022زيارة الدكتور عمرو حمدي لتونس في جوان 

 للجوالة العرب21استعدادات الكشافة التونسية الحتضان اللقاء 

تمت زيارة الكشافة االردنية و دراسة مشروع اتفاقية تعاون بين الجمعيتين

سيتم التكفل بمجموعة فقط من الوفد الفلسطيني

االدارة ، االعالم ،  ) لجان ضمن لجنة اعداد لقاء الجوالة العرب 8توصيف مهام 

(المالية ، البرنامج ، اللوجستيك ، االستفبال 

 للجوالة و الدليالت21تنظيم ورشة عمل للجان الفرعية للجنة االعداد اللقاء 

 سرير في المركب الرياضي ببرج السدرية100حجز 

حفل افتتاح اللقاء في مدينة العلوم

 للمفوضين 16تقرير حول اللقاء 

الدوليين العرب

 للجوالة و الدليالت 21االستعداد للقاء 

العرب

اجتماع القيادة العامة 

مقرارات االجتماع لالعالم والمتابعة 

تاريخ المجلس األعلى 

االستعداد الجتماع قادة الجهات

الدورة العربية لمكافحة التطرف العنيف 

وزيارة المدير االقليمي



لجنة االستقبال و االعتناء بكبار الشخصيات من القيادة العامة

 2022 مارس 20 إلى 16 من التدريب قادة لمساعدي التدريبيتين الدورتين تنفيذ

المستوي  المتدريبين طيب عموما  و استعداد جيد للدورتين

(الرسمية + التأهيلية )توصية بمراجعة نظام التقييم بين الدورتين 

 مارس بقفصة و 25 إلى 20الدورات التدريبية للتمهيدية و الشارة الخشبية من 

الشابة ،تنظيم محكم و أصداء طيبة عموما

توصية بمزيد االعتناء باالثاث التربوي و اللوجستي بالدورات التدريبية

ضرورة توصيف مهام مجلس الشرف

ضرورة بعث قائمة المحكمين محينة

 مشارك 40انعقاد اجتماع الدورية الوطنية لالعالم و الدورة التدريبية بحضور 

 جهة20من 

حضور دوري و اسبوعي في االذاعات و خاصة اذاعة الشباب

تنظيم نقطة اعالمية مع القائد العام للكشافة التونسية

مشاركة القادة جابر المعاوي و اسالم الضيف و امال بن قريش في منتدي 

السالمة و جودة الحياة للشباب العربي بدعوة من الكشافة االماراتية

ابرام اتفاقية شراكة مع وزارة الفالحة و اعالم سيادة الوزير بلقاء الجوالة العرب 

و دراة وضعية مركز الرتيبة

2022تقييم االنشطة التدريبية  مارس 

 للجوالة و الدليالت 21االستعداد للقاء 

العرب

 متفرقات



5: ملخص اجتماع عدد 

2022 مارس 30: بتاريخ 

 المسؤول

 المدير ، العام القائد مالزمي

التنفيذي

بصمة مشروع

الدولي المفوض ، العام القائد

 قسم قائدة+  الجوالة قسم قائد

الدليالت



 اسالم ، جابر

بالشراكة المكلف عضو+  العام القائد

القيادات لتنمية الوطنية اللجنة

 قسم قائدة+  الجوالة قسم قائد

الدليالت


