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الدولّية الكشفّية بالهيئات املنّظمة عالقة : الباب األّول

وأهدافه االنخراط ضوابط : األَول الفرع
: 1 الفصل

عىل مبادئ تقوم إقليمية أو عاملية كشفّية هيئة كّل عضوٌية تكتسب أن منّظمة الكشافة التونسية حّق من

يخالف تهدف إىل ما وال السائدة العام النظام مع قواعد التونسية وال البالد أحكام دستور ال تتعارض مع

والقواعد. األحكام تلك

: 2 الفصل

العاملّية الكشفّية الهيئات يف االنخراط  ترتّتب عىل التي املالية االلتزامات منّظمة الكشافة التونسية تراعي

تجارب إثراء واىل  املجتمع  يف الكشفية صورة  تنمية اىل االنخراط ذلك خالل من تسعى ك� واالقليمّية،

الكشفية. القيادات

: 3 الفصل

القائد و�ضيه التونسية، الكشافة منظمة باسم واالقليمية يتّم حرصيا العاملية الكشفية الهيئات يف االنخراط

األعىل. املجلس بعد إعالم وذلك للغرض، آخر يفّوضه قائد أو العام

أو عاملية كشفّية هيئة يف باالنخراط العامة للقيادة توصية إصدار أعضائه، بأغلبية ويجوز للمجلس األعىل،

الفصل� أحكام مع متعارضا كان كّل� انخراط بإلغاء العامة القيادة يلزم مقّرر إصدار له ك� يجوز اقليمية،

النظام. هذا من 2 أو 1

الدولَية الهيئات والرتَشح لعضوية العاملَية التظاهرات يف املشاركة الَثا� : الفرع
: 4 الفصل

نشاط يف منها، الشبابية وخاصة التونسية الفّعالة للقيادات الكشفية دعم املساهمة إىل العامة القيادة تسعى

الهيئات، لتلك الداخلية اللجان ويف واالستشارية التنفيذية مجالسها ويف واإلقليمية العاملية الكشفية الهيئات

مراعاة مع ذلك كّل العاملية، التظاهرات  يف مميزا وحضورا دوليا إشعاعا التونسية، للقيادات يحقق  �ا

املالية للمنّظمة. املوازنات

لتلك  املسّ�ة الهياكل قيادّية يف مسؤولّيات لتبّوء املؤّهل� التونسي� والقائدات القادة العامة القيادة وترّشح

املنظ�ت الكشفية بقية التي تربطها مع والرشاكة الصداقة عالقات عرب الكامل لهم الدعم تحشد الهيئات،

الصديقة. البلدان يف

: 5 الفصل

الكشفية الهيئات مؤ�رات يف التونسية الكشافة �ثل الذي  القيادي  الوفد  تشكيلة العامة القيادة  تعّ� 

التونسية الكشافة تدعى التي التنشيطية، وتظاهراتها التكوينية  وبرامجها ومنتدياتها واإلقليمية العاملية 
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عنارص قيادّية وجود ض�ن إىل العامة القيادة وتسعى مشارك. عضو كّل ضبط مهام مع فيها، للمشاركة

التشكيلة. تلك ضمن شبابّية

: 6 الفصل

تنّظمها الوطنّية، اللجان أو األقسام يف الناشط� لألعضاء موّجهة أنشطة يف املشاركة العامة القيادة قّررت إذا

اللجنة رئيس أو القسم قائد صديق، يضبط أجنبّي ببلد كشفّية منّظمة إقليمّية، أو أو كشفّية عاملّية هيئة

القيادة عىل املشارك ويعرضها الوفد قا�ة أعضاء اللجنة املعنية، املركزية أو الدورية مع املعني، بالتشاور

للمصادقة. العامة،

كشفَي دوَيل يف حدث املشارك� القادة : التزامات الَثالث الفرع
: 7 الفصل

فهم التونسية، لذلك يعّدون سفراء للكشافة هذا النظام و6 من 5 بالفصل� إليها املشار الربامج يف املشاركون

إىل إبراز موّحدة ويسعى الوفد الكشفي التونيس رسمّية وأزياء الئقة كشفية أزياء ارتداء إىل مدعوون وجوبا

أعضاء الوفد يلتزم ك� وقالدات، تقديم هدايا أو معارض تنظيم خالل من سواء املمّيز التونيس الطابع الثقايف

القويم. الكشفية وبالسلوك بالرتبية

: 8 الفصل

مفّصل تقرير إعداد النظام هذا من و6 5 بالفصل� إليها املشار الربامج الوفد املشارك يف رئيس عىل يتع�
مالّيا تقريرا االقتضاء عند ويقّدم فيه التونيس الوفد أعضاء ملشاركة وتقيي� الحدث تفاصيل يتضمن ومدعم

ذلك الربنامج. يف للمشاركة ميزانيتها من املنّظمة التي بذلتها للمصاريف

إىل تونس، الوفد رئيس من عودة يوما خمسة عرش (15) ال يتجاوز اجل يف القائد العام إىل التقرير ويقّدم

�جلسه إلبداء اللجنة املختصة عىل ليعرضه األعىل املجلس رئيس إىل منه نظ� إحالة القائد العام ويتوىل

الالحقة. دورته األعىل يف املجلس فيها ينظر مقررات أو توصيات مقرتح ورفع الرأي
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الكشفّي الزّي : الثا� الباب

ارتدائه ومناسبات الزَي تعريف : األَول الفرع
: 9 الفصل

ومتناسقة بحسب الئقة بطريقة إرتدائه عىل منخرط كّل يحرص الكشفية، الطقوس من طقس الكشفّي الزّي

يشارك فيه. الذي طبيعة النشاط

تّنورة، يرتدين أن للفتيات و�كن للفتيان تّبان أو ورسوال كشفّي ومنديل من قميص الزّي الكشفّي ويتكّون

يف لألهداب مثّبت وعىل واليرسى اليمنى جهتيه الصدرّيت� يف الحجم متوّسط جيب عىل القميص ويحتوي

واأليرس. األ�ن الكتف� جهة

األ�ن الصدري الجيب أعىل تتوّسط مستطيلة، ق�ش، قطعة شكل  يف التونسية الدولة علم تثبيت يتّم

ويحيط األيرس، الصدري  الجيب وسط معّلق أو مثّبت التونسية الكشافة منظمة شعار وعىل  للقميص،

حذاء قدميه يف وجوبا الكشفي الزّي حامل عقدة كشفّية ويلبس أو بحلقة مشدودا بالعنق الكشفّي املنديل

الزّي. مع متناسق لون ذات جوارب مع

تجاوز وإن للقميص، األيرس املرفق ناحية عىل الهواية وشارات الكشفّية  األوسمة شارات تثبيت و�كن 

العاملي الشعار القسم أو شعار يجوز تثبيت ك� للزّي، يضاف صدرّي وشاح عىل تثبيتها فيتّم ثالثة عددها

أسفل العلم. األ�ن الصدري الجيب وسط الكشفّية للحركة

الزي الكشفّي. يف أخرى كشفية جمعية شعار أو أجنبية دولة علم تثبيت يجوز وال

: 10 الفصل

ويف الوطني، للمؤ�ر  العامة الجلسة  وخالل العلم  رفع  مراسم  أثناء  وجوبا  الكشفّي الزّي  ارتداء يكون

األفواج وندوات الجهوّية املجالس جلسات ويف واألفواج الجهات مؤ�رات  ويف األعىل املجلس اجت�عات

عاملّية أو هيئات يف اجت�عات أو أنشطة حضور ويف االستعراضّية املس�ات ويف الرسمية االستقباالت ويف

اقليمّية.

النشاط. عىل املرشف القائد يقّرره ملا وفقا الكشفّي الزّي ارتداء يكون ذلك، عدا وفي�

تناول من قائد أّي منع الفصل، هذا من بالفقرة األوىل املشار إليها الرسمّية، الجلسات عىل للمرشف ويجوز

االقرتاع التصويت أو يف الحّق من حرمانه يؤدي ذلك إىل الكشفّي، دون أن للزّي مرتديا يكن � إذا الكلمة

االقتضاء. عند

: 11 الفصل

فتيان كّل املنخرط�، ب� وأشكاله، الكشفّي الزّي ألوان توحيد إقرتاح األقسام، مع بالتشاور العامة، للقيادة

بألوان خاّصة. قسم كّل �ييز أو وفتيات،
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�ييز الناشط� أو املنخرط� املسّ�ين وب� املنخرط� ب� الكشفّي الزّي توحيد العامة للقيادة �كن أيضا ك�

أو الشكل. اللون مختلفة بأزياء طرف منهم كّل

التداب� مرشوعا متكامال حول استثنائية دورة عادّية أو يف األعىل عىل املجلس تعرض أن العامة القيادة وعىل

حّيز التنفيذ. ادخالها قبل وذلك الكشفي، الزّي بخصوص تنوي اتخاذها التي

الغاؤها. أو تلك التداب� تعديل أعضائه األعىل بأغلبية ويجوز للمجلس

الكشفَي رمزَية الزَي احرتام يف : الَثا� الفرع
: 12 الفصل

عىل مقدما املنخرط كان أو اذا ورّثة، مزرية حالته أصبحت اذا الكشفّي ارتداء الزّي منخرط عىل كل �نع

ظاهرة. ألوساخ أو يعّرضه الزّي الكشفّي أن يتلف شأنه من مرهق نشاط

خالفا وامللتقيات  املخّي�ت يف العامة بالخدمة  خاصة أزياء  ارتداء عىل  التشجيع العامة للقيادة و�كن

النظام. هذا من (9) التاسع بالفصل املحّددة للمواصفات

: 13 الفصل

بوصفه طقسا الكشفّي، لرمزّية الزّي الكشفية، الهياكل مختلف ضمن الناشط�، احرتام األعىل املجلس يتابع

ميسء أو مفرط كل استع�ل من الكشفّي لح�ية الزّي الالزمة كّل التداب� الكشفّية، ويّتخذ الطقوس من

معيب. أو
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الناشطون املنخرطون : الثالث الباب

الكشفَية بالوحدات النشاط : األَول الفرع
: 14 الفصل

أقساما تتبع كشفّية وحدات عىل األسايس النظام من 8 بالفصل اليهم املشار الناشط� املنخرط� نشاط يتوّزع

التايل: النحو عىل وذلك العمرّية، والفئة الجنس فنّية، بحسب

سنوات. (7) وسبع (5) خمس ب� آع�رهم ترتاوح مّمن األطفال، يضّم املنخرط� من : العصاف� قسم -1

سنة. (12) سنوات واثنتي عرشة سبع (7) ب� أع�رهّن مّمن ترتاوح املنخرطات يضّم : الزهرات قسم -2

سنة. (12) سنوات واثنتي عرشة سبع (7) ب� أع�رهم مّمن ترتاوح املنخرط� : يضّم األشبال قسم -3

سنة. (17) عرش وسبعة (12) عرشة اثنتي أع�رهّن ب� ترتاوح مّمن املنخرطات يضّم : املرشدات قسم -4

سنة. (17) عرش وسبعة (12) عرشة اثنتي ترتاوح أع�رهم ب� مّمن املنخرط� يضّم : الكّشافة قسم -5

سنة. (23) وعرشين (17) وثالثة عرش سبعة ب� أع�رهّن ترتاوح : يضّم املنخرطات مّمن الدليالت 6- قسم

سنة. (23) وثالثة وعرشين (17) عرش سبعة ترتاوح أع�رهم ب� مّمن املنخرط� يضّم الجّوالة : قسم -7

الجنس�. من وأحّباءها الكشفّية الحركة رّواد يضّم : واألحّباء قسم الرّواد -8

: 15 الفصل

: التايل النحو عىل صغرى مجموعات اىل الكشفّية الوحدة يف الناشطون املنخرطون ينقسم

أعضاء. (5) خمسة من ويتأّلف ، عشا الصغرى، مجموعته تسّمى : قسم العصاف� -1

يرأسه أعضاء، (6) سّتة من ويتأّلف الصغرى، سداسّيا، تسّمى مجموعته�  : والزهرات  األشبال قس� -2

عريفة. أو سداّيس عريف

أعضاء، يرأسها (8) �انية من وتتأّلف طليعة، الصغرى، تسّمى مجموعته� واملرشدات : الكّشافة قس� -3

عميدة. طليعة أو عميد

أعضاء (8) إىل �انية (6) من سّتة وتتأّلف فريقا، الصغرى، مجموعته� تسّمى : والدليالت الجّوالة قس� -4

قائدة. قائد فريق أو يرأسه

قسم. الخاص بكّل للمنهاج الرتبوي طبقا الصغرى املجموعة أعضاء لبقية كشفّية خطط وتسند

النظام. هذا من الثا� عرش بالباب عليها لألحكام املنصوص واألحّباء الرّواد بقسم النشاط ويخضع
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الَنشاط الَنشاط والرتخيص �بارشة اإلذن باستئناف : الَثا� الفرع

: 16 الفصل

إىل أكتوبر من غّرة املمتّدة الفرتة خالل لقسمه باستئناف النشاط، التابعة للوحدات القسم سنوّيا قائد يأذن

إدارّيا رأيا الفوج قائد فيه ويبدي الوحدة قيادة تعّده إدارّي ملّف عىل بناء الكشفّي، املوسم جانفي من موّىف

فنّيا. رأيا الوحدة إليها تنتمي التي بالجهة القسم مفّوض فيه ويبدي

تستأنف � التي للوحدات أو املحدثة، الجديدة للوحدات القسم، قائد بعد استشارة القائد العام، ويرّخص

الكشفّي. املوسم من وقت أّي يف �بارشة النشاط السابقة، بالفقرة املذكور األجل القانوّ� خالل النشاط

: التالية الضوابط اىل إليه� املشار الرتخيص أو اإلذن ويخضع

عىل متحّصل وحدة قائد من بينهم ويكون ومؤّطرون ، مسّ�ون رشداء قادة قيادة الوحدة عىل يرشف أن -

األقّل. التمهيدّية عىل

األقّل. عىل بها الصغرى لعدد املجموعات مساويا وحدة كّل واملؤّطرين يف املسّ�ين القادة يكون عدد - أن

األك�. عىل مجموعات وأربع األقّل عىل صغري� مجموعت� الوحدة تضم - أن

السنوّية. يف اشرتاكاتهم خالص� الناشط�، املنخرط� وكّل واملؤّطرين املسّ�ين القادة كّل يكون - أن

املحّددة للضوابط واألحّباء الرّواد قسم يف النشاط �بارشة الرتخيص قرار أو النشاط اإلذن باستئناف ويخضع

النظام. هذا من الثا� عرش بالباب

: 17 الفصل

قرار يف أو النشاط  باستئناف االذن  قرار  يف واملصلحة، الصفة له  مّمن الرشف، مجلس لدى الطعن �كن

بالقرار. اإلعالم تاريخ (30) يوما من ثالث� يف ظرف وذلك النشاط، �بارشة الرتخيص

�بارشة الرتخيص يف قرار اصدار أو باستئناف النشاط إذن برفض اصدار السلبي القرار الطعن يف ك� يجوز

ثالث� انقضاء بعد جواب دون يبقى القسم املختّص، قائد عن طريق للقائد العام مطلب بعد توجيه النشاط،

يوما. (30)

: 18 الفصل

املوسم خالل وقت أّي يف النظام، هذا من 16 بالفصل املشار إليه� أو القرار اإلذن العام سحب للقائد يجوز

أو القرار. اإلذن ذلك اصدار بعد املذكور بالفصل عليها املنصوص الرشوط توّفر عدم له تبّ� إذا ما الكشفّي

وينّفذ أثرا قانونّيا، ترتك وسيلة بكّل السحب، بقرار الجهة وقائد الفوج وقائد الوحدة قائد إعالم وينبغي

فيه. الطعن عن النظر برصف فورا القرار

والكشفّية االدارّية التداب� كّل  اّتخاذ اختصاصه، مجال يف كّل الجهة، قائد وعىل الفوج قائد  عىل ويتعّ�

السحب. قرار لتنفيذ الالزمة

إعالمه تاريخ من يوما ثالث� (30) ظرف يف املعني، الوحدة من قبل قائد السحب قرار يف الطعن ويجوز

السحب. بقرار

/6/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



: 19 الفصل

: التالية الصور يف نطاقها يف النشاط منتسبيها عىل و�نع قانونّية غ� وضعّية يف الوحدة تكون

اذن عىل دون الحصول النظام من هذا الفصل 16 من األوىل بالفقرة عليها املنصوص انقضت اآلجال ما إذا -

النشاط. باستئناف

النشاط. مبارشة قرار أو باستئناف النشاط اإلذن قرار بابطال الرشف مجلس عن قرار صدر إذا -

النظام. هذا الفصل 18 من طبق القرار أو اإلذن بسحب العام القائد عن قرار صدر إذا -

املحدثة. الوحدات اىل بالنسبة النشاط �بارشة قرار أّي يصدر � إذا -

الفوج أيضا عىل و�نع قانونّية غ� وضعّية يف وحدة إطار يف النشاط مبارشة قائدة أو قائد عىل أّي و�نع

وضعّيتها قبل تسوية نشاط أّي يف الوحدة تلك ترشيك الوطنّية الهياكل الكشفّية بقّية وعىل الجهة وعىل

القانونّية.
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السنوّي يف االشرتاك : الرابع الباب

واملقدار التعريف : األَول الفرع
: 20 الفصل

مبارشته عند التونسية يف منظمة الكشافة أو مسّ� عضو ناشط كل يدفعه انخراط معلوم السنوي االشرتاك

هيكل من الهياكل الكشفية. يف أي للنشاط

بالخصوص فيه الكشفّي، يبّ� املوسم افتتاح عند واملنخرط� الكشفية الهياكل لكل منشورا العام يصدر القائد

النشاط أذون استئناف عىل الحصول آجال إىل إضافة دفعها وآجال خالصها الواجب السنوي االشرتاك معاليم

األفواج. التسجيل بالنسبة إىل تجديد قرارات إىل الوحدات و بالنسبة

موافقة الحصول عىل عليها فيتعّ� دفعها، آجال أو السنوي االشرتاك معاليم تعديل العامة القيادة قّررت وإذا

املجلس األعىل. من مسبقة

: 21 الفصل

محاصيل ويقع توظيف العامة، القيادة عليها ترشف التي املركزّية للمنّظمة لإلدارة السنوّي االشرتاك يدفع

مالّية إعت�دات الكشفّية ولتوف� والربامج األنشطة لتمويل للمنّظمة العام امليزان يف االشرتاكات السنوّية

الذي السنوي املايل املرشوع حسب مراكز التخييم، األنشطة يف ودعم والوحدات واألفواج الجهات لفائدة

األعىل. املجلس عليه ويصادق العامة القيادة تعده

نشاط كشفّي أي يف الكشفّية شخص بصفته أي ترشيك بعدم كاّفة الكشفّية للهياكل القادة املسّ�ون ويلتزم

السنوّي. اشرتاكه � يدفع طاملا

: 22 الفصل

مسّ�ا، أو ناشطا كان إن املنخرط صفة بحسب السنوي لالشرتاك معلوم تصاعدّي للقيادة العامة إقرتاح يجوز

عامال. أو طالبا أو تلميذا راشدا، وان كان أو قارصا طفال وان كان

يدفعه العامة، القيادة من املحّدد االشرتاك السنوي مبلغ عن زائدة قيمة يوّظفا أن للوحدة وللفوج �كن

الكشفّية لتمويل الربامج مبارشة الفوج أو الوحدة وتقتطعه السنوي، اشرتاكه دفعه مع بالتزامن املنخرط

ذلك، يف مسبق كتا� ترخيص عىل وقائد الفوج الوحدة قائد أن يحصل الفوج، عىل ذلك أو لتلك الوحدة

املنّظمة. مال أم� به يعلم قائد الجهة من ممىض

للتتّبع مرتكبه ويعّرض محظورا يعترب الفصل، لهذا خالفا السنوي االشرتاك معلوم عىل إضايف توظيف وكّل

التأديبي.

: 23 الفصل

تسي�ها وتعميم التعامل بها وتتوّىل بعد عن للتسجيل إلكرتونّية منظومة وضع عىل العامة القيادة ترشف

واملحلّية. والجهوّية الوطنّية هياكلها كّل عىل
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اىل بالنسبة الغرض يف وصل مقابل املنّظمة إدارة إىل مبارشة إّما املنخرط�، كّل السنوية من االشرتاكات وتدفع

وصل مقابل املنخرط�، اىل بقّية بالنسبة النشاط فيه يبارش الذي الكشفي الهيكل إىل أو الوطنّية، القيادات

التاريخ. ثابت ويكون ، الهيكل ذلك قائد أو املال من أم� ممىض

: 24 الفصل

30 يف وينتهي أكتوبر غّرة يف يبدأ واحد، كشفّي موسم يف املمتّدة النشاط السنوي فرتة االشرتاك يشمل

املوايل. العام من سبتمرب

منّظ� يعترب سبتمرب وأكتوبر، فإّن النشاط شهري ب� املمتّدة يف الفرتة أو مؤ�ر نشاط أي تنظيم صادف وإذا

املؤ�ر. ذلك النشاط أو افتتاح فيه تّم املوسم الكشفي الذي يف

برمجته موعده القانوّ� وّ�ت عن تأّجل الكشفّية الهياكل من لهيكل دورّي إجت�ع أو مؤ�ر نشاط أو وكّل

املتعلقة السنوية  اشرتاكاتهم تسديد فيه  املشارك� واجب من يكون املوايل، الكشفّي املوسم دخول بعد

االجت�ع. أو املؤ�ر أو ذلك النشاط يف قانونية مشاركتهم لتكون الجديد الكشفي باملوسم

السنوَي اإلشرتاك استخالص إجراءات الَثا� : الفرع
: 25 الفصل

دفع وصوالت يف ومختومة دفاتر رسمّية مرّقمة والوحدات واألفواج الجهات ذّمة العامة عىل القيادة تضع

وصفته ومهنته وعنوانه والدته وتاريخ املنخرط اسم ولقب عىل التنصيص االشرتاكات السنوية تتضّمن وجوب

أو الفوج من  املضافة الزائدة القيمة االقتضاء  عند ويذكر لالشرتاك، دفعه وتاريخ إليه املنتمي الهيكل يف

النظام. هذا 22 من عليه الفصل طبقا ملا نّص الجهة

دفعهم يف وصال فورية بصفة املنخرط� تسليم  عىل  الحرص إليها املشار الهياكل قادة عىل ويتعّ� 

اشرتاكاتهم.

ح� توف� إىل الفصل هذا من األوىل الفقرة تطبيق محدودة، إرجاء انتقالّية فرتة للقيادة العامة خالل ويجوز

اعت�د االنتقالية الفرتة املعنية خالل الكشفية الهياكل عىل ويتعّ� الكشفّية، لجميع الهياكل موّحدة دفاتر

الشرتاكاتهم وتاريخ الدفع، الدافع� املنخرط� جداول تتضّمن العامة، القيادة من ومختومة مرّقمة كّراسات

السنوّي. اشرتاكه يدفع منخرط لكل ومؤّرخ مختوم وصل بتسليم الهياكل تلك قادة ويلتزم

: 26 الفصل

ناشط�، وأفراد قادة من يف وحدته املنخرط� اشرتاكات من املالية املتأتية املبالغ الوحدة مال أم� يجمع

تلك إيداع بدوره الفوج مال أم� ويتوّىل منه، ممىض وصل مقابل الفوج مال أم� لدى فورا إيداعها ويتوّىل

لفوج، انت�ء دون بعثها األسايس النظام أجاز التي الوحدات وبخصوص للفوج، البن� الحساب املعاليم يف

الوحدة. تلك إليها يف حساب الجهة التي تنتمي االشرتاكات يتم فإيداع

الفوج، مال أم� معه �ضيه مالّيا للجهة الفوج تقريرا يرفع قائد عام، من كّل مارس موّىف شهر أقصاه أجل يف

عن التسجيل لعملّية وفقا له التابعة والوحدات الفوج استخلصها التي السنوّية اإلشرتاكات قيمة ويتضّمن
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يف للفوج أو املخّصص للوحدة بالجزء االحتفاظ البن� للجهة بعد تلك املبالغ للحساب تحويل ويتوّىل بعد،

النظام. هذا 22 من الفصل طبق قيمة زائدة توظيف صورة

الوحدات ألحكام وقادة األفواج قادة احرتام لض�ن الالزمة والكشفّية االدارية التداب� كّل الجهة قائد ويّتخذ

الفصل. هذا من والثانية االوىل الفقرت�

: 27 الفصل

األفواج من قبل بالجهة املودعة السنوية تحويل محاصيل االشرتاكات الجهة مال أم� �عّية الجهة يتوّىل قائد

للمنّظمة البن� الحساب وذلك إىل الجهوّية، القيادات اىل بالنسبة املنخرط� قبل مبارشة من أو والوحدات

كّل عام. أفريل من شهر موّىف يتجاوز ال أجل العامة، يف القيادة فيه التي تتّرصف

الالزمة والكشفّية اإلدارّية التداب� كّل للمنّظمة، املركزّية االدارة عرب املنّظمة، مال وأم� العام القائد ويّتخذ

النظام. من هذا 26 من الفصل األخ�ة الفصل والفقرة هذا الجهات ألحكام احرتام قادة لض�ن

: 28 الفصل

املركزّية الوطنّية والدوريات اللجان  ألعضاء إضافة العامة القيادة أعضاء  فيهم �ن األعىل املجلس أعضاء

يدفعون للمنّظمة، املركزّية  اإلدارة وظيفّية يف خطط أو ادارّية �هام املكّلفون والقادة لألقسام والوطنّية

الجديد. الكشفّي املوسم انطالق �جّرد الغرض، يف وصل مقابل املنّظمة ألم� مال السنوّية اشرتاكاتهم

التداب� مجاله، يف كّل للمنّظمة، واملدير التنفيذي السابقة بالفقرة إليها املشار الهياكل الكشفية قادة ويّتخذ

االشرتاك السنوّي. دفع ألجل احرتام منظوريهم لض�ن الالزمة والكشفّية االدارية

القانونية وآثاره السنوَي االشرتاك دفع عن اإلمساك الَثالث : الفرع
: 29 الفصل

من السنوي اإلشرتاك دفع بآجال الكشفية مختلف الهياكل القيادات من عىل التنبيه العاّمة القيادة تتوّىل

�واقع التونسية للكشافة والصفحة الرسمية التونسية للكشافة املوقع الرسمي عىل ذلك يفيد ما نرش خالل

واألفواج. الجهات �قرات التنبيه ويعلق االجت�عي التواصل

الذي يتبعه، للهيكل يف الغرض، وصل مقابل السنوّي اشرتاكه ودفع عليه تدارك أمره املنّبه القائد عىل ويتعّ�

دفع عن املتخّلف القائد يعّد األجل، هذا وبانقضاء الجاري، الكشفّي املوسم من مارس شهر  موّىف قبل 

اشرتاكه السنوّي مستقيال.

: 30 الفصل

التي للجهة أن تدفع النظام، هذا من بالفصل 26 املحّددة اآلجال بعد التابعة لها، للوحدات عرب األفواج �كن

الكشفّي. املوسم انقضاء قبل وذلك جدد، ملنخرط� اإلشرتاكات السنوّية معاليم تتبعها

من 26 بالفصل املحّددة اآلجال يف السنوّية اشرتاكاتهم يدفعوا � الذين واملؤّطرين املسّ�ين و�كن للقادة

/10/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



كتب �وجب إّما املنّظمة استقالتهم من يف تراجعهم أو للمنّظمة املتأّخر  انض�مهم بسبب النظام، هذا

من 29 الفصل من األخ�ة بالفقرة إليه املشار  للتنبيه امتثالهم عدم بسبب أو قّدموه، أن سبق استقالة

األفواج أو أو الكشفّي، للوحدات انقضاء املوسم وقبل األجل املحّدد بعد اشرتاكاتهم يدفعوا أن النظام، هذا

يفيد �ا مرفقا للمنّظمة، املركزّية فورا لالدارة وتوّجهه تلك الهياكل تعّده ملحق ضمن يتبعونها، الجهات التي

العامة. القيادة فيه الذي تتّرصف البن� للحساب االشرتاكات تلك مبالغ تحويل

: 31 الفصل

األنشطة كّل يف املشاركة النظام، هذا من 30 بالفصل عليه املنصوص باالجراء املعنّي� للمنخرط� يخّول

التي املؤ�رات أو االجت�عات يف الرتّشح أو االنتخاب أو التصويت بحّق التمّتع عدا  املربمجة، الكشفّية

الكشفّي. ذلك املوسم خالل الكشفّية تعقدها الهياكل
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يف الشغور وحاالت املنّظمة من االستقالة : الخامس الباب

الكشفّية الخطط

: 32 الفصل

الخّطة من واستقالة باملنّظمة، عالقة لكّل املستقيل فقدان عليها يرتّتب املنّظمة من استقالة نوعان، اإلستقالة

لخطط كشفّية فقدان أو باملنّظمة للعضوّية فقدان عليها يرتّتب وال التعي� أو �وجب االنتخاب املسندة

باالستقالة. مشمولة غ� أخرى

املنَظمة من اإلستقالة يف : األَول الفرع
: 33 الفصل

للقائد موّجه للمنّظمة االدارة املركزّية لدى املستقيل ومودع من ممىض بكتب من املنّظمة االستقالة تكون

األعىل. املجلس لرئيس العام أو

للمنّظمة. املركزية يف واردات االدارة تضمينها �جّرد فورّي ويكون لالستقالة أثر

املنّظمة يف االنخراط احتساب األقدمّية يف يف يعّد ال املنّظمة من االستقالة تحصل فيه الكشفّي الذي واملوسم

املسؤولّية القيادّية. تحّمل يف أو

املستقيل. يشغلها كان التي الخطط كّل شغور من املنّظمة االستقالة عىل ويرتّتب

: 34 الفصل

تراجع كتب جديد رشط ايداع من النشاط العدول عنها واستئناف له يجوز املنّظمة من استقالته قّدم من

النشاط باستئناف العام القائد له وال يأذن للمنّظمة، املركزية باالدارة ومودع العام للقائد موّجه االستقالة عن

االستقالة. تقديم خالله تّم الذي الكشفي املوسم بعد انقضاء إٰال

تلك اسرتجاع �كنه االستقالة، ال عن يرتاجع باالنتخاب، ثّم مسندة إليه كشفّية خّطة يفقد الذي املستقيل

النيابّية. املّدة نهاية جديد عند االنتخاب من �وجب الخّطة، إّال

الكشفَية اإلستقالة من الخَطة يف الفرع الَثا� :
: 35 الفصل

قيادة لدى أو الفوج قيادة لدى مودع باألمر، املعني من ممىض بكتب الكشفّية الخّطة من االستقالة تكون

الوطنّية. الهياكل اىل بالنسبة للمنّظمة املركزّية االدارة لدى أو والجهوّية، املحلّية الهياكل الجهة بالنسبة اىل

الفوج. قائد إىل قيادة فوج أو عضو قيادة وحدة أو عضو قائد وحدة من خّطة االستقالة وتقّدم

الجهة. قائد اىل الجهة قيادة عضوّية من أو فوج قائد خّطة من االستقالة وتقّدم

العام. القائد إىل جهة قائد خّطة من االستقالة وتقّدم

/12/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



الهيكل. ذلك قائد اىل عضوّية هيكل وطنّي وتقّدم االستقالة من

اإلجت�عّي، الصندوق لجنة املالّية وأعضاء املراقبة لجنة ورئيس الرشف مجلس ورئيس العام القائد ويقّدم

األعىل. املجلس رئيس استقاالتهم إىل

رئاسة املجلس. مكتب أعضاء إىل إستقالته األعىل املجلس رئيس ويقّدم

كاملة. نيابية مدة قىض املستقيل قد يعترب املؤ�ر تاريخ من سنة كاملة إنقضاء اإلستقالة بعد حصلت وإذا

: 36 الفصل

جديد  وحدة قائد وتكلف عاجلة، بصفة الفوج، قائد بحضور الوحدة قيادة تجتمع الوحدة، قائد استقال  إذا

باألمر. املعنّي الجهة مفّوض إعالم مع

عليها املنصوص النشاط �بارشة الرتخيص قرار أو النشاط باستئناف اإلذن عىل قائد الوحدة إلستقالة تأث� وال

ويقع القانونّية، الرشوط فيه تتوّفر بقائد آخر املستقيل القائد تعويض تّم إذا النظام، هذا من 16 بالفصل

من املوسم أّي وقت يف الجديد للوحدة القائد باسم العام القائد من قرار جديد استصدار الصورة هذه يف

الكشفي.

نتيجة النظام، هذا من 16 الفصل طبق املشرتط القادة  عدد  من األد� الحّد  الوحدة رشط  فقدت  وإذا

غ� وضعّية يف الوحدة تصبح آخر حّتى ال بقائد وجوبا تعويضه قيادتها، فيجب حينئذ أحد أعضاء استقالة

قانونّية.

النظام من 65 56 أو الفصل� أحكام استثنا� طبق ملؤ�ر الدعوة تتّم الجهة قائد أو الفوج قائد استقال وإذا

الحالة. حسب األسايس،

أو  يف اللجنة الوطنّية أو للقسم املركزّية الدورّية يف أو الجهة قيادة يف أو الفوج قيادة يف عضو استقال وإذا

انطبقت التي الرشوط والصيغ نفسها وفق آخر عضو اختيار املعنّي قائد الهيكل يتوّىل العامة، القيادة يف

املستقيل. العضو عىل

: 37 الفصل

�هام القيام سّنا، األكرب العامة عضو القيادة التعّذر، وعند ، سّنا األكرب مالزمه يتوّىل العام، القائد استقال إذا

من بدعوة األعىل، املجلس ويجتمع ظرفّية. بصفة للمنّظمة  اليومّية  األع�ل لترصيف بالنيابة عام قائد

الصيغ واألشكال، مبدإ توازي طبق جديد عضو بانتخاب الشغور ليسّدد استثنائّية، عادّية أو يف دورة رئيسه،

االستقالة. تاريخ من يوما (30) ثالث� ال يتجاوز يف ظرف وذلك

: 38 الفصل

املجلس ويدعو له، املخّولة الصالحّيات مل�رسة سّنا نائبيه أكرب محّله يحّل األعىل، املجلس رئيس استقال إذا

للمجلس. جديد النتخاب رئيس الحقة عادّية دورة أّول لإلنعقاد يف األعىل

: 39 الفصل

طبقا جديدة انتخابات اجراء عرب االنتخاب، �وجب مسندة خّطة من بسبب االستقالة الشغور تسديد يتّم

وطنّيا. واملتعّلق باملنتخب� األعىل املجلس تركيبة يف املسّجل الشغور عدا ما واألشكال، الصيغ توازي ملبدإ
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املؤ�ر يف الوطنّية االنتخابات نتائج اىل بالرجوع  وطنّيا املنتخب� األعضاء تركيبة يف الشغور تسديد  ويتّم

غ� املرتّشح� ترتيب يف األصوات من عدد صاحب أكرب األعىل املجلس عضوية اىل ل�تقي األخ� الوطني

القائد املستقيل. ترّشح ضمنها التي القا�ة اىل وذلك بالرجوع الفائزين،

املجلس رئيس يأذن جهوّيا، املنتخب� األعضاء  صفوف  يف األعىل املجلس من استقالة تسجيل صورة ويف

قادة ب� جديدة انتخابات اجراء إلعادة املستقيل القائد إليها انتمى التي الجهة يف انتخابات بإجراء األعىل

أشهر. (3) ثالثة يتجاوز أجل ال يف وذلك الوحدات،

الشغور موجبة لتسديد يف حاالت أخرى : الَثالث الفرع
: 40 الفصل

أيضا تنطبق االستقالة واملتعّلقة بتسديد الشغور بسبب النظام هذا من الخامس يف الباب األحكام املحّددة

مجلس عن صادر قرار �وجب الرفت أو املستمّر، العجز أو الوفاة، بسبب الشغور  تسديد حاالت عىل

الخّطة. سحب أو العضوّية إسقاط قرار أو الرشف،

: 41 الفصل

املهام التي عن مبارشة طبيعّيا عاجزا املسّ� ويجعله املنخرط يصيب البدّ� الذي الرضر هو املستمّر العجز

متواصلة. بصفة الكشفّية، خّطته تقتضيها

الكشفّية، مهامه مبارشته عىل صاحبه قدرة عدم يسّبب أشهر، (6) سّتة من ألك� يتواصل بدّ� عجز وكّل

النظام. هذا الباب الخامس من أحكام لسّد الشغور طبق موجبا يكون

: 42 الفصل

الهيكل يف وبخّطته بعضوّيته االحتفاظ تأديبي،  إجراء �وجب الرشف مجلس عىل  املحال القائد  يواصل

أو خّطته من املشت� به عزل يف الرشف، مجلس من التنفيذّية بالصيغة مكيس قرار، صدور ح� إىل الكشفّي

النظام. هذا من 43 بالفصل املبّينة للصورة الكشفّي طبقا النشاط عن ايقافه

: 43 الفصل

الرشف مجلس عن تأديبي قرار ضّده وصدر وطنّي أو جهوّي أو يف هيكل محّيل كشفّية خّطة يبارش قائد كّل

تسديد الشغور ويتّم الكشفّية، خّطته آلّيا يفقد األقّل، عىل (2) شهرين مّدة النشاط الكشفّي عن بإيقافه

النظام. هذا من الباب الخامس أحكام طبق بشأنها

بعد انقضاء لخّطته مبارشته السابقة، يستأنف يف الفقرة ُذِكر مّ� أقّل لعقوبة تأديبّية خضع الذي والقائد

النظام األساّيس. يحّددها جديدة التي انتخابات إلجراء الدعوة أو سحب الثقة حاالت عدا العقوبة،

: الفصل 44

بالتعي�، أو باالنتخاب محّيل أو جهوي أو وطني هيكل يف عضوّية اكتسب كشفّية  خّطة بارش قائد  كّل

عدم مبارشته لتلك الخّطة، أو الهيكل لذلك انض�مه بعد ثبت ثّم صاحبها، يف قانونّية رشوط توّفر تستوجب

الرشوط، تلك من رشطا أفقده �ا القانوّ� أو االجت�عي وضعه تغّ� أو الرشوط القانونّية من تلك رشط توّفر
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األعىل رئيس املجلس من بقرار وذلك منه، الخّطة سحب أو الهيكل ذلك من عضوّيته يقع الترصيح بإسقاط

الهياكل األعضاء ببقّية خصوص يف التونسّية للكّشافة العام القائد من وبقرار املجلس، ذلك بخصوص أعضاء

واملحلّية. والجهوّية الوطنّية

قانونّيا. أثرا يرتك به �ا املعنّي باألمر اعالم بعد اّال نافذا وال يصبح القرار

: الفصل 45

من الغيابات حّدا أد� وطنّي أو جهوّي أو محّيل كشفّي لهيكل املنتمي العضو عىل النظام األساّيس اشرتط إذا

عضوّيته، بإسقاط الترصيح يقع ذلك الحّد، العضو وتجاوز أو أنشطته، الهيكل ذلك جلسات عن بها املسموح

األعىل. املجلس رئيس أو العام أو القائد ذلك الهيكل، املرشف عىل القائد يصدره بقرار

: الفصل 46

الرشف لدى مجلس فيه الطعن �كن النظام هذا من و 45 44 بالفصل� إليه املشار العضوّية اسقاط قرار

من تاريخ اإلعالم. يوما ثالث� (30) ظرف واملصلحة، يف الصفة له مّمن

رشوط توّفر من بالرغم العضوّية، اسقاط يف اصدار قرار باالمتناع عن السلبي القرار يف أيضا الطعن و�كن

قبل ومن باألمر، املعنّي الهيكل اىل منتٍم مس�ِّٰ عضو كّل قبل وذلك من النظام، من هذا 45 أو 44 الفصل�

الحاالت. كّل يف األعىل عضو املجلس

املعني الهيكل قائد اىل الطاعن قّدمه طلب كتا� عىل يوما (30) ثالثون انقىض ما إذا سلبّيا القرار ويكون

هذا من 45 أو الفصل� 44 أحكام معنى عىل القادة أحد عضوّية بإسقاط قرار اتخاذ اىل فيه يدعوه باألمر

رفضه. تّم أو الطلب ذلك الرّد عىل النظام، و� يقع
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الوطنّي املؤ�ر : الباب السادس

ناخب بصفة الوطنَي يف املؤ�ر املشاركة : األَول الفرع

الفنَية ممَثيل األقسام انتخاب يف األَول : الجزء
: 47 الفصل

الفنّية األقسام لتمثيل الرتّشح  باب فتح  عن األعىل، املجلس رئيس مع التشاور  بعد العام،  القائد  يعلن

تعّلقه اعالم وبواسطة للمنّظمة الرسمّي االلكرتو� يف املوقع وذلك مؤ�رين، قادة بصفة الوطنّي املؤ�ر يف

عىل ذّمة تضع ك� املؤ�ر الوطنّي، موعد من عىل األقل يوما (60) سّت� قبل املركزّي مقّرها يف املنّظمة إدارة

األعىل. املجلس رئيس مع التشاور بعد العامة القيادة تعّدها �وذجّية الرتّشح مطالب يف الراغب�

الرتّشح يف �وذجّيا مطلبا لألقسام، أن يودع الدورّيات الوطنية أعضاء من الرتّشح، يف يرغب من كّل وعىل

أثرا بكل وسيلة ترتك أو ، ومختوم ممىض تسّلم وصل مقابل للمنّظمة، املركزّية اإلدارة لدى ، ممىض يكون

السابقة. بالفقرة إليه االعالن املشار تاريخ من يوما ( 15 ) عرش خمسة ظرف يف قانونيا

الرشوط توّفر يثبت  ما وعىل  اليه،  املنتمي  القسم وعىل املرتّشح، هوّية عىل بالخصوص املطلب وينٌص 

األسايس. النظام من 17 الفصل من األخ�ة بالفقرة عليها القانونّية املنصوص

: 48 الفصل

انقضاء من األسبوع يتجاوز ال ظرف ، يف للمرتّشح� القانونّية الرشوط توّفر يف العامة التثّبت القيادة تتوّىل

قا�ة عن للمنّظمة، الرسمي االلكرتو� وعرب املوقع نفسه، األجل خالل العام القائد يعلن ثّم الرتّشح، أجل

أسقط مرتّشح كّل قانونّيا، أثرا ترتك وسيلة بكّل ويعلم وجوبا، القانونّية توّفرت فيهم الرشوط الذين املرتّشح�

تعليل ذلك. وجوب مع القانونّية فيه الرشوط توّفر لعدم ترّشحه مطلب

�انية ظرف يف الرشف، مجلس لدى ذلك القرار، يف الطعن ترّشحه، مطلب اسقاط تّم الذي للمرتّشح، ويجوز

بالقرار. اعالمه تاريخ من ساعة (48) وأربع�

االستعجاّيل. اجراءات التحكيم طبق مطلب الطعن يف الكشفّي� املحّكم� هيئة وتبّت

: 49 الفصل

انتخابّية جلسة لعقد قسم الوطنّية لكّل الدورية أعضاء قانونّيا، أثرا ترتك بكّل وسيلة العام، القائد يدعو

املشار املرتّشح� نرش قا�ة (20) من تاريخ يوما عرشين يتجاوز ال أجل من أعضائها، يف (5) خمسة النتخاب

األعىل. رئيس املجلس مع بالتشاور القائد العام يضبطه موعد يف وذلك النظام، هذا من 48 بالفصل إليها

للقسم. الوطنية الدورية إجت�ع يعقد ،ال قادة خمسة املرتشح� عدد عدم تجاوز يف حال
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: الفصل 50

األعىل الذي املجلس عضو بحضور و القسم قائد بإرشاف للقسم للدورّية الوطنّية االنتخابّية الجلسة تنعقد

ويحّرر املرتّشح�، ويف الحارضين يف القانونّية توّفر الرشوط من  والتثّبت االنتخابّية العملّية مراقبة يتوّىل

األعىل، ونظ� آخر املجلس اىل رئيس منه نظ� توجيه يتّم القسم، قائد معه �ضيه نظ�ين، جلسة يف محرض

االنتخاب. ونتيجة وصفاتهم أس�ءهم و الحارضين عدد املحرض ويتضّمن ، العام القائد اىل

لدى مجلس االنتخابّية، الجلسة أشغال ويف املحرض ذلك مضمون يف واملصلحة، الصفة مّمن له الطعن ويجوز

تلك انعقاد تاريخ من (3) أّيام ثالثة يتجاوز أجل ال يف وذلك االستعجاّيل، التحكيم اجراءات الرشف، طبق

الجلسة.

: الفصل 51

للنشاط املبارش للقسم  الوطنية  الدورّية أعضاء من  عضو كّل  الوطنّي املؤ�ر يف القسم لتمثيل يرتّشح

الرشوط فيه وتتوّفر األقّل، االنتخابّية عىل الجلسة فيه تجرى الذي الكشفي املوسم بداية منذ يف الدورّية

األساّيس. النظام من 17 الفصل حّددها والتي الوطني، املؤ�ر يف للمشاركة القانونّية

: 52 الفصل

االلكرتو� املوقع يف لألقسام املمّثل� املؤ�رين القادة قا�ة بنرش العام القائد يأذن االنتخابات اجراء بعد

ثالث� عن يقّل ال أجل ذلك يف يتّم أن عىل للمنّظمة، املركزّي باملقّر القا�ة تلك ك� تعّلق للمنّظمة، الرسمّي

الفصل األخ�ة من الفقرة طعون طبق وجود عن بغّض النظر وذلك املؤ�ر الوطنّي، قبل موعد يوما (30)

النظام. هذا من 50

 

الوطنّية اللجان قا�ة ممّثيل ضبط يف الثا� : الجزء
: 53 الفصل

قادة بصفة الوطنّي املؤ�ر لحضور القيادات، لتنمية الوطنّية اللجنة من أعضاء (5) خمسة  انتخاب يتّم

هذا النظام. من 52 إىل 47 من بالفصول املنصوص عليها والرتاتيب والرشوط طبقا لإلجراءات مؤ�رين،

: 54 الفصل

يف للمشاركة اللجان الوطنّية يف األعضاء والقائدات القادة ب� قادة من (10) عرشة العامة القيادة تختار

مؤ�رين. قادة بصفة الوطنّي املؤ�ر

الفقرة أوردتها التي الوطني يف املؤ�ر للمشاركة القانونّية الرشوط الوطنّية اللجان ممّثيل يف أن تتوّفر وينبغي

مّدة وطنّية لجنة ضمن للنشاط مبارشين يكونوا أن وجوب مع األساّيس، النظام من 17 الفصل من األخ�ة

خالله. املؤ�ر يعقد الذي للموسم إضافة األقل، عىل كامل كشفّي موسم

: 55 الفصل

عىل يوما (30) ثالث� قبل الوطنّي، املؤ�ر املشارك� يف الوطنّية اللجان قا�ة ممّثيل العامة القيادة تنرش 

املركزّي. مقّرها بهو يف أيضا وتعّلقها للمنّظمة الرسمي االلكرتو� باملوقع األقّل،
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يف النظام هذا من 54 الفصل توّفر رشوط لعدم كلّيا أو جزئّيا القا�ة تلك يف يطعن أن قائد مؤ�ر و�كن لكّل

تاريخ من (10) أّيام عرشة يتجاوز أجل ال يف الرشف مجلس وذلك لدى املختارين، من القادة أك� أو واحد

القا�ة.  نرش

واملحلّية. الجهوّية القيادات ممّثيل يف انتخاب : الثالث الجزء
: 56 الفصل

طريقة حسب الوطنّي املؤ�ر يف الجهة نّواب فيها عدد له تبّ� مذّكرة جهة، لكّل قائد العامة القيادة توّجه

لضبط فيها وتدعوه الخامسة، نقطته يف األسايس النظام من 17 الفصل ضبطها التي القانونّية االحتساب

: التالية للمواضيع الحرصّية يخّصص ممتاز مجلس جهوّي النعقاد موعد

الرشوط فيهم تتوّفر مّمن القادمة، الفرتة النيابّية يف األعىل املجلس وحدة لعضوّية قائدة قائد أو - انتخاب

التمهيدّية يف ناجح وحدة قائد كّل قبل من وذلك األساّيس، النظام 31 من حّددها الفصل التي القانونّية

املجلس. ذلك سنة بإعتبار متتالي� كشفي� ملوسم� مسجلة وحدته أن تكون عىل وتابع للجهة

أعضاء ب� الحاالت، من كّل يف أعضاء (10) عرشة يتجاوز أّال للجهة، رشط املناب املخّصص نصف انتخاب -

الذين املفّوض� من وجوبا نصفهم يكون األقّل، كشفّي كامل عىل موسم مّدة املبارشين للنشاط الجهة قيادة

الجهة. وأعضاء قيادة الجهة قائد من قبل وذلك األقل، عىل كامل موسم كشفّي ملّدة مهامهم بارشوا

املخّصص لبقّية املناب عددهم مطابقا يكون بينهم، ملرتشح� في� الوحدات وقادة األفواج - انتخاب قادة

للجهة.

: الفصل 57

عادال توزيعا أن تفرز بّد ال النظام، هذا من 56 الفصل من الثالثة واألخ�ة بالنقطة املشار إليها اإلنتخابات

الكشفّية املواسم يف املسّجلة الوحدات عدد مع نسبة الفائزات، يتطابق القائدات وب� الفائزين القادة ب�

أقّل املرتّشحات أو املرتّشح� كان عدد إّال لو الفتيات، وأقسام الفتيان ألقسام واملخّصصة املاضية الثالثة (3)

تلك النسبة. تحّدده العدد الذي من

الرسّي وذلك باالقرتاع القائدات، ومن والوحدات األفواج قادة من املرتّشح� ب� انتخابات واحدة وتجرى

املرتّشح األصوات، وعند التساوي يرّجح أك� عىل الحائزين واملرتّشحات املرتّشح� بفوز الترصيح ويقع املبارش،

األكرب سّنا.

أوىل، بطاقة يف والوحدات األفواج قادة  ب� من الفتيان، املرتّشح� من املحّدد العدد الناخبون ويختار

ثانية. بطاقة والوحدات يف األفواج قائدات ب� من املرتّشحات الفتيات من املحّدد العدد ويختارون

: 58 الفصل

بالتصويت مبارشة، الجهة تتبع أو الجهة أفواج من فوجا تتبع واألحّباء للرّواد رابطة كّل قائد يشارك

عىل حاصال كان إن النظام، هذا من 56 الفصل والثالثة من األوىل  بالنقطت� إليها املشار  االنتخابات يف

االجراءات طبق يرتّشح له أن وإّ�ا تلك االنتخابات، يف الرتّشح الحّق يف له ليس لكن األقّل، عىل التمهيدّية
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النظام. هذا يضبطها التي الرّواد واألحّباء بقسم الخاصة

: الفصل 59

بارشاف مشرتك النظام، هذا من 56 إليها بالفصل املشار لالنتخابات املخّصص املمتاز الجهوّي املجلس ينعقد

الوطنّي. املؤ�ر قبل موعد يوما، (60) سّت� عن ال يقّل أجل ، يف األعىل املجلس و العاّمة القيادة ب�

القانونّية الرشوط فيه تتوّفر لوحدة  أو لفوج قائدة أو قائد وكّل قيادة جهته أعضاء الجهة قائد  ويدعو

األقّل، عىل املجلس موعد قبل يوما، (30) ال يقّل عن ثالث� أجل يف الجهوّي املمتاز املجلس يف للمشاركة

قانونّيا. ترتك أثرا بكّل وسيلة وذلك

: 60 الفصل

مطلب ترشح طريق عن ترّشحاتهم املؤ�ر الوطنّي، يف الجهة بنّواب املتعّلقة لالنتخابات املرتّشحون يقّدم

للمجلس املمتازة الجلسة انعقاد قبل الجهة قيادة لدى ويودعه املرتشح �ضيه  و العامة  القيادة  تعده

تسلم. وصل مقابل األقل عىل يوما عرش(15) بخمسة الجهوّي

قا�ة ختم يوم� ظرف يف الجهة يتوىل قائد الفصل السابقة من هذا الفقرة يف إليه املشار األجل عند إنقضاء

أثرا وسيلة ترتك بكل األعىل املجلس إىل رئيس منها نسخة يحيل والذي إىل القائد العام وتوجيهها املرتشح�

الجهة. يف مقر تعليقها مع قانونيا

: 61 الفصل

ممىض يكون العام القائد اىل جلسة محرض الجهوّي للمجلس املمتازة الجلسة أشغال عىل املرشفان يوّجه

وعدد النظام،  هذا من 56 بالفصل املحّددة االنتخابّية العملّية نتائج يتضّمن  الجهة،  قائد ومن منه�

إىل ذلك املحرض من نسخة يحيالن الوحدات ك� األفواج وقادة وقادة الجهة أعضاء قيادة من الحارضين

يوجبه ما طبق الجهوي املمتاز املجلس يف قا�ة املنتخب� نرش العامة ، وتتوٰىل القيادة املجلس األعىل رئيس

األسايس. النظام من 18 الفصل

الوطني لحضور املؤ�ر الهياكل الكشفّية ممّثيل انتخاب يف مشرتكة أحكام : الرابع الجزء
: 62 الفصل

لتنمية الوطنية اللجنة نطاق ويف الوطنّية لألقسام الدوريات يف نطاق تجرى لالنتخابات التي للمرتّشح يجوز

لالنتخابات. املخّصصة الجلسة يكون حارضا يف أال الجهة، نطاق ويف القيادات

: 63 الفصل

يف عنه ليشارك بدال الخشبّية متحّصال عىل الشارة الفوج قيادة يف عضوا عنه ينيب أن الفوج لقائد يجوز

الجهوّي. للمجلس املمتازة الجلسة أشغال

األقّل عىل التمهيدّية عىل متحّصال وحدته يف اآلخرين القادة أحد  عنه ينيب أن الوحدة لقائد يجوز ك�

الجهوي. للمجلس املمتازة الجلسة أشغال يف عنه ليشارك نيابة

/19/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



بختم ومختوم املوّكل من وممىض رصيح بتفويض الوحدة أن يدليا قائد قائد الفوج ونائب نائب عىل وينبغي

أو الوحدة. الفوج

: 64 الفصل

اإلنابة. يقبل وال شخّيص مؤِ�ٍر قائد بصفة الوطني املؤ�ر الحضور يف

مالحظ بصفة الوطنَي املؤ�ر الحضور يف : الفرع الَثا�
: 65 الفصل

أس�ء تتضّمن قانونا، املسموح به العدد حدود مشرتكة يف قا�ة العام والقائد األعىل املجلس رئيس يضبط

مالحظ�. بصفة الوطني املؤ�ر أشغال لحضور دعوتهم غ� مؤ�رين تتّم قادة

األقّل. عىل الجاري الكشفّي املوسم عن السنوّية اشرتاكاتهم يدفعوا أن فيهم ويشرتط

: 66 الفصل

العامة الجلسات أثناء القاعة يف ركن لهم شارات ممّيزة ويخّصص املؤ�ر عىل امتداد أشغال املالحظون يحمل

املداوالت. أو عملّية التصويت أثناء املؤ�رين مع القادة يندمجوا أن أبدا �كن لهم الوطنّي، وال للمؤ�ر

مهام بأّي القيام أو االنتخابّية العملّية مراقبة عىل ملساعدته  باملالحظ� املؤ�ر  رئاسة مكتب  ويستع�

ذلك. الحاجة اقتضت كل� تنظيمّية،

للمرتّشح� دعائّية بحمالت عليهم القيام الوطنّي، و�نع املؤ�ر أطوار كامل التام بالحياد املالحظون ويلتزم

األع�ل. املدرجة بجدول املسائل يف علنّية آراء إبداء لالنتخابات أو

األعىل للمجلس الختامَية الدورة يف : الَثالث الفرع
: 67 الفصل

أعضاء كامل يحرضها  الوطنّي، للمؤ�ر الرسمّي اإلفتتاح قبل ممتازة ختامّية دورة األعىل املجلس يعقد

: الوطني باملؤ�ر املّتصلة املسائل التالية عىل الحارضين بأغلبّية ويصادق املجلس

الوطنّي. عىل املؤ�ر املقرتحة القاّرة اللجان وبقّية املؤ�ر رئاسة تركيبة مكتب -1

ستتناولها بالدرس. التي واملحاور الوطنّي عىل املؤ�ر املقرتحة الفرعّية اللجان 2- تسمية

املقرتح. املؤ�ر الوطني أع�ل جدول -3

الوطنَي للمؤ�ر املادي اإلعداد يف : الَرابع الفرع
: 68 الفصل

بالنظام عليها املنصوص والصيغ الضوابط طبق ومّدته ومكانه الوطني تاريخ املؤ�ر العامة تحّدد القيادة

طاقم ادارتها عىل بذلك املّتصلة األع�ل مختلف وتوّزع الوطني، املادّي للمؤ�ر اإلعداد األسايس، وترشف عىل
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وبعده، وأثناءه املؤ�ر انعقاد قبل  بهم  تستع� مالحظ� وال مؤ�رين غ� متطّوع� قادة وعىل  املركزّية

للمنّظمة. التنفيذي املبارش املدير تسي�هم ويرشف عىل

: 69 الفصل

متأتّية مالّية اعت�دات من سرتصده وما الوطنّي، �يزانّية املؤ�ر الخاص املرشوع املاّيل العامة القيادة تضبط

االستشهار وعقود قبيل الهبات من الوطنّي استثنائّية خاّصة باملؤ�ر اعت�دات من الذاتّية أو مواردها من

املؤ�ر يف املشاركة معاليم من املقّدرة اإلعت�دات وكذلك اإلقتضاء، عند  الخدمات الكراء واسداء  وعقود

املدفوعة من املؤ�رين.

وتقنيات والنرش والطباعة والنقل االقامة يف ملجاالت االنفاق مفّصال وتقديرّيا تبويبا املرشوع املايل ويتضّمن

عىل املفروضة املشاركة معلوم قيمة ويحّدد أيضا واملعّلقات، والهدايا السمعّي البرصي والربمجّيات االّتصال

مالحظ. بصفة أو مؤ�ر قائد بصفة الوطنّي املؤ�ر يف مشارك كّل

: 70 الفصل

قصد النظام  هذا من 69 بالفصل إليه املشار املاّيل املرشوع  األعىل املجلس عىل العامة  القيادة  تعرض

وذلك الوطنّي، املؤ�ر موعد عىل املصادقة نفسها، بالصيغة عليه تعرض ك� بأغلبّية أعضائه، عليه املصادقة

عىل األقّل. أشهر (6) بسّتة املقرتح املوعد تسبق للمجلس األعىل دورة يف

الوطنَي القاَرة للمؤ�ر الَلجان يف : الفرع الخامس

رئاسة املؤ�ر مكتب : األّول الجزء
: 71 الفصل

ب� بالتشاور اقرتاحهم يتّم ومساعدان للرئيس، هم رئيس أعضاء، ثالثة (3) املؤ�ر من رئاسة مكتب يتألف

العام. القائد وب� األعىل املجلس رئيس

النتخابات املجلس املرتّشح� غ� املؤ�رين و ب� املالحظ� من يكونوا إليهم أن املشار األعضاء يف ويشرتط

القانونّية والكشفّية. املسائل يف خربة لهم تكون وأن األعىل،

: 72 الفصل

: التالية األع�ل املؤ�ر رئاسة يعهد ملكتب

املؤ�ر. أع�ل جدول تنفيذ -

واملداوالت. الحوار والنقاش حلقات وتسي� املؤ�ر جلسات س� تنظيم -

املواضيع ملناقشة فرعية لجان بتشكيل واالذن ومراقبتها، للمؤ�ر القاّرة اللجان أع�ل بقّية عىل - اإلرشاف

يف املؤ�ر عند االقتضاء. الدرس املطروحة عىل
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لنزاهتها الضامنة  التداب�  كّل  واّتخاذ نتائجها  عن واالعالن االنتخابات، س� عىل  املبارش االرشاف  -

تحّددها التي الطريقة بحسب االيادي العلني برفع التصويت االقرتاع الرسي أو بواسطة سواء وشفافّيتها،

الداخيل. وبالنظام األسايس بالنظام املنصوص عليها القواعد

بها موثوق برمجّيات باستع�ل تصويت خطّية، أو وبطاقات اقرتاع صناديق باستع�ل الرسّي االقرتاع ويكون

تلك عن نتائج واالعالن العملّية، لسالمة املؤّمنة والربمجّيات التجهيزات توّفرت إن االلكرتو�، يف التصويت

االنتخابات.

النيابات مراقبة لجنة : الثا� الجزء

: 73 الفصل

وممىض تقرير مكتوب رفع و النيابات مراقبة يتوّلون الرشف، مجلس أعضاء من النيابات مراقبة لجنة تتكّون

القانوّ� توٰفر النصاب من للتثّبت حّجة ليكون الحارضين، عدد املو�رين يتضّمن املؤ�ر رئاسة ملكتب منهم

النظام األساّيس. يف املحّدد

 

الصياغة الثالث : لجنة الجزء

: 74 الفصل

من ترّشحهم القيادة العامة اللغوي، التعب� يف الكفاءة من ذوي أعضاء (4) أربعة من الصياغة لجنة تتكّون

الوطنّي. املؤ�ر عىل ليقرتحهم األعىل املجلس عىل وتعرضهم املؤ�رين القادة ب�

حسب املؤ�رين مبّوب� لعدد عرضا بالخصوص الذي يتضّمن للمؤ�ر العام التقرير صياغة للجنة ويعهد

ألشغال اللجان وتلخيصا والفرعّية القاّرة لجان املؤ�ر األع�ل، وتركيبة لجدول وبيانا �ّثلونها، التي الهياكل

الجلسة العامة، عليها صادقت التي والتوصيات املقرّرات ابراز مع العامة وملداوالت الجلسة للمؤ�ر الفرعّية

االنتخابات. ونتائج

واإلستقبال التنظيم لجنة : الرابع الجزء

: 75 الفصل

للمؤ�ر التحض�ّية األع�ل املؤ�رين وتكّلف بكّل املتطّوع� من غ� القادة من لجنة العامة القيادة تشّكل

لس� الالزمة التجهيزات وتوف� املميّزة الشارات وتسليم اقامتهم أماكن عىل وتوزيعهم للوافدين استقبال من

املؤ�ر. رئاسة مكتب توجيهات حسب املؤ�ر تنفيذ برامج ومتابعة املؤ�ر أشغال
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للتحكيم الخاّصة الكشفّية الهيئة : الخامس الجزء
: 76 الفصل

مع بالتشاور األعىل املجلس رئيس يختارهم أعضاء (3) من ثالثة للتحكيم الكشفّية الخاّصة الهيئة تتأّلف

املؤ�ر ويحرضون املؤ�رين، غ� القادة من املحّكم� الكشفّي� أعضاء هيئة ب� من الرشف، مجلس رئيس

رئيسا. بينهم من ويختارون ضيوف، بصفتهم الوطنّي،

س� أشغال  بخصوص املؤ�رين، القادة خالف يقع ب� أو نزاع كّل دور تحكيمي لفصل لهذه الهيئة ويكون

العملية س� بخصوص أو باملؤ�ر، املتعّلقة الداخيل  النظام أو األسايس النظام أحكام تفس� أو  املؤ�ر

طعون. من ذلك عن يرتّتب وما نتائجها، أو املؤ�ر أثناء االنتخابية

: 77 الفصل

من حجج له بشأنه وما الطعن فيه موضوع املؤ�ر يوّضح رئيس باسم طعنا كتابّيا قائد مؤ�ر يرفع كّل

املؤ�ر. اختتام االعالن عن قبل وذلك ومستندات

ثّم الصياغة، تعّده لجنة الذي املحرض يف عليه والتنصيص الطعن قبول املؤ�ر وجوبا رئاسة مكتب ويتوّىل

أقىص ويف استعجالّية، وبصفة فيه حاّال للبّت تنتصب الّتي للتحكيم، الكشفّية الخاّصة الهيئة عىل يحيله فورا

املؤ�ر الوطني. أشغال اختتام قبل الحاالت

: الفصل 78

ملحوظات من لديه ما وتقديم أمامها، للمثول الطاعن تدعو أن للتحكيم الخاّصة الكشفّية الهيئة عىل يجب

والخربة. االختصاص ذوي من يراه �ن يستع� أو مكتوبة، وله أن شفاهّية اضافّية

بواسطة أو بنفسه الرّد حّق من و�كينه إليه لالست�ع ضّده توجيه الطعن تم طرف كّل كذلك الهيئة وتدعو

غ�ه.

أمامها للمثول باملؤ�ر حارض بالطعن مشمول استدعاء كّل طرف املؤ�ر رئاسة مكتب من الهيئة وتطلب

ممكنة. وسيلة بكّل مستعجلة، بطريقة

الطعن. نظرها يف يوقف ال الهيئة أمام ضّده املطعون أو الطاعن وعدم حضور

: 79 الفصل

الطعون  بخصوص سواء الطعون، أوجه من وجه أّي يقبل باّتا ال للتحكيم قرارا الخاّصة الهيئة الكشفّية تصدر

الهيئة، أعضاء من وممىض ومعّلال مكتوبا القرار ويكون االنتخابّية. بالعملّية أو املؤ�ر بأشغال املتعّلقة 

يف عليه ويأذن بالتنصيص عامة جلسة يف شفاهّيا به االعالم املؤ�ر ليتوّىل رئاسة مكتب اىل منه مسوّدة وتحال

الرسمّية للمؤ�ر. الوثائق ضمن القرار مسوّدة وبحفظ للمؤ�ر العام التقرير

: 80 الفصل

لجان املؤ�ر عىل العامة املخّصصة للمصادقة الجلسة خالل املؤ�رين اعالم الوطنّي املؤ�ر رئيس يتعّ� عىل
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ملزمة تحكيم اّتفاقّية يعّد صالحّياتها، وعىل للتحكيم الخاّصة الكشفّية الهيئة تركيبة عىل مصادقتهم بأّن

التونسّية. بالبالد املطّبقة التحكيم مجّلة ألحكام طبقاً لجميع املؤ�رين،

الوطني أشغال املؤ�ر يف س� : السادس الفرع
: 81 الفصل

: أطوار عىل ثالثة الوطنّي املؤ�ر أشغال تتوّزع

العامة. الجلسات طور -

الفرعّية. اللجان طور -

اإلنتخابّية. املرحلة طور -

العامة : طور الجلسات الجزء األّول
: 82 الفصل

أغلبّية حرضها إذا إّال صحيحة أشغالها تكون وال املؤ�رين املسجل� جميع للمؤ�ر العامة الجلسة تضّم

املسّجل�. املؤ�رين القادة

: 83 الفصل

: في� ييل أساسا االفتتاحّية العامة الجلسة تنظر

املؤ�ر. القانوّ� النعقاد النصاب توّفر عىل املصادقة -

املؤ�ر. رئاسة عىل املصادقة -

األعىل. املجلس من املقرتح املؤ�ر أع�ل جدول عىل املصادقة -

األع�ل التايل : لجدول وفقا املؤ�ر بإرشاف رئيس أع�ها العامة الجلسة و تواصل

األعىل. املجلس من املقرتحة للمؤ�ر القارة تركيبة اللجان عىل املصادقة -

املؤ�ر. رئيس كلمة االفتتاح من -

الدولّية واملنّظ�ت الداعمة املالّية واملؤّسسات العمومية السلط ممّثيل من  املؤ�ر ضيوف كل�ت  -

الحارضة. والوطنية األجنبّية والجمعّيات

األعىل. املجلس نشاط عرض تقرير -

الرشف. تقرير مجلس عرض -

العامة. واملايل للقيادة األد� التقريرين عرض -

املالية.  للمراقبة الحسابات وتقرير اللجنة الوطنية مراقب تقرير عرض -

لجنة.  لكل املخصصة املحاور وعن للمؤ�ر الفرعية اللجان عن االعالن -

�ك� بعد األساّيس، النظام أحكام طبق عليها املعروضة التقارير عىل االفتتاحّية العامة  الجلسة  وتصادق
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والتي متدّخل لكّل املخّصص التوقيت تقديرات بشأنها، بحسب مالحظاتهم وابداء مناقشتها من املؤ�رين

املؤ�ر. رئاسة مكتب يضبطها

: 84 الفصل

بالفصل عليها املنصوص النقاط عىل املصادقة حصول قبل االفتتاحية للمؤ�ر، الجلسة خالل للمؤ�رين يجوز

بتقديم املؤ�ر، رئاسة مكتب أو القاّرة،  اللجان تركيبة  عىل  تعديل ادخال يطلبوا أن الّنظام، هذا من 83

النظام. هذا بأحكام عليها املنصوص القانونّية الرشوط تتوّفر فيهم آخرين، مرتّشح�

األغلبّية �صادقة حظيت متى إّال اعت�دها يقع وال مقرتحات التعديل، عىل األيدي برفع التصويت ويقع

للمؤ�رين. املطلقة

اللجنة من عضو بسبب استقالة القارة اللجان تلك تركيبة ادخال تعديالت عىل عىل أيضا يصّوت املؤ�ر ك�

املؤ�ر. عن أشغال تغّيبه أو

: 85 الفصل

بذلك مدرجة جديدة غ� نقطة أن يقرتح اضافة املؤ�ر جدول أع�ل عىل املصادقة مؤ�ر قبل لكل يجوز

جدول يف عليها النقطة املصادق ادراج للحارضين، يتّم املطلقة األغلبّية �صادقة طلبه حظي وإذا الجدول،

األع�ل.

: الفصل 86

بعد مقّررات، ومشاريع توصيات مشاريع أعّدته من وما اللجان الفرعّية أع�ل نتائج الجلسة العامة تناقش

التقرير يف مرّقمة وتضمينها عند االقتضاء، تعديلها عليها أو املصادقة تقع ثّم املؤ�رين، ورشحها عىل بسطها

األساّيس. من النظام و23 و22 21 الفصول ألحكام طبقا االلزامّية القّوة لتحوز للمؤ�ر، العام

: 87 الفصل

الطعن اجراءات استيفاء بعد جاهزة، لالنتخابات الرسمّية النتائج تكون حين� الختامّية الجلسة العامة تنعقد

النظام. بهذا املفّصلة األحكام طبق

املقّررات ويتلو الحارضين،  بأغلبّية عليه للمصادقة للمؤ�ر العام  التقرير الصياغة  لجنة رئيس ويعرض

الرسمي للمنّظمة. باملوقع اشهارها ويتّم التوصيات، وكذلك مرّقمة الوطنّي املؤ�ر الصادرة عن

كّل املعطيات املتعّلقة يتضّمن كاملة االنتخابّية العملّية نتائج حول مكتوبا تقريرا الوطنّي املؤ�ر رئيس يتلو

بشأنها. الصادرة والقرارات طعون سّجلت وما اذا االقرتاع والنتائج يف املعتمد واالجراء باالنتخابات،

املجلس األعىل ذّمة عىل املؤ�ر وثائق كّل وضع وعن الوطني املؤ�ر أشغال اختتام عن املؤ�ر رئيس ويعلن

الجديد.
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الفرعّية اللجان طور : الثا� الجزء
: 88 الفصل

ومفتوحا حّرا للجان االنض�م ويكون الفرعّية، اللجان ألشغال معقوال املؤ�ر حّيزا زمنّيا رئاسة مكتب يخّصص

املؤ�رين. لجميع

الخاص باملحور  املتعّلقة املسائل مناقشة يف  وينطلقون ومقّررا رئيسا بينهم من لجنة كّل أعضاء ويختار

الجلسة العامة. تعرض عىل توصيات مقّررات أو صياغة مشاريع قصد باللجنة

: 89 الفصل

واحد مرشوع تبّني اىل توّصال أع�لها، بجدول املدرجة املسائل حول التوافق اىل الفرعّية اللجنة تسعى 

مرشوع� العامة الجلسة عىل تعرض أن �كنها أعضائها ب� التوافق وعند تعّذر العامة، الجلسة عىل تعرضه

خالفّية. واحدة مسألة حول أك� أو

: الفصل 90

فرعّية لجنة تدرسه فإّن مرشوع التنقيح األسايس، النظام تنقيح أع�له حدول يف الوطني املؤ�ر أدرج إذا

النظام. من هذا الفصل 89 أحكام طبق مرشوعا العامة للجلسة بشآنه وترفع مختّصة

االنتخابّية املرحلة طور : الثالث الجزء
: 91 الفصل

املجلس أعضاء النتخاب املعتمدة االقرتاع طريقة عن االفتتاحّية العامة الجلسة أثناء املؤ�ر رئيس يعلن

االلكرتو�، عرب االقرتاع االقرتاع، أو صناديق عرب األخ�ة، سواء دورته يف األعىل املجلس عليها صادق األعىل التي

والتوقيت االقتضاء، عند فيها الطعن واجراءات ورشوطها االنتخابات طريقة حول تقديم توضيحات يتوّىل ك�

لالقرتاع. املخّصص

: 92 الفصل

الناخب� من عدد يزال وال األصيل التوقيت انقىض إذا التصويت فرتة يف التمديد رئاسة املؤ�ر ملكتب يجوز

االقرتاع. مكتب أمام صفوف يف واقف�

عن االعالن موعد عن الحارضين، املؤ�رين شفاهّيا املؤ�ر رئيس عملّية االقرتاع، يخرب انتهاء عن وعند االعالن

للمؤ�ر. العامة للجلسة املخّصصة القاعة باب يف ذلك يف يعّلق اعالما ك� األولّية لالنتخابات، النتائج

مع عموم املؤ�رين، ليطّلع عليها مناسب، مكان تعليقها يف لالنتخابات، يقع االولّية النتائج عن االعالن وبعد

للطعون. املخّصص التوقيت ضبط

تأث�ها عىل بعدم أو الطعون تلك برفض الحكم تّم أو لالنتخابات، األولّية النتائج يف تسّجل طعون � إذا

يف لالنتخابات الرسمّية النتائج عن باالعالن أعضاء مكتبه أحد  أو املؤ�ر يقوم رئيس بها، املّرصح النتائج
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النظام. من هذا 93 الفصل أحكام طبق العامة الختامّية الجلسة

: 93 الفصل

يقع للتحكيم الكشفّية الخاصة الهيئة لرئيس كتاّ� طعن رفع الوطنّية �كنه لالنتخابات مرتّشٍح مؤِ�ٍر كّل

بتّرصفات شفافّيته أو من أو االقرتاع رسّية من �ّس بظروف إّما للغرض، ويتعّلق دفرت معّد يف حاال تضمينه

يف تحصل مادّية قد بأّية أخطاء أو حيادها، أو نزاهتها يف �ا يشّكك االنتخابّية عىل العملّية أطراف ترشف

أو مرتّشح بفوز الترصيح يف أو يدوّيا، الكرتونيا أو األصوات احتساب كيفّية يف أو أو املرتّشح الناخب هوّية

خسارته.

: 94 الفصل

الخاّصة الكشفّية الهيئة ذّمة عىل مكتبا املؤ�ر رئاسة  مكتب  يخّصص االنتخابّية العملّية انطالق �جرد

لتلّقى الطعون. أعضاء الهيئة فيه االقرتاع، يجلس مكان من يكون قريبا للتحكيم،

الطاعن وهوّية وموضوعه توقيته  ويبّ� للغرض، دفرت معّد  يف يتلقاه الذي الطعن الهيئة عضو ويضّمن

وطلباته.

: 95 الفصل

حاال الطعن ف�فع تّرصفات، أو عيوب أو نقائص من وما شابها العملّية االنتخابّية ضّد كان الطعن موّجها إذا

األجل. ذلك طعن بعد أّي قبول يجوز وال االقرتاع، عملّية انتهاء االعالن عن قبل

تعليق اثر واحدة  ساعة  ظرف يف تقد�ه فيجب بها، املّرصح االنتخابات نتائج عىل  الطعن تسٰلط  وإذا 

النتائج.

وعاجلة. فورّية بصفة تتلقاه كّل طعن يف للبّت للتحكيم الخاّصة وتجتمع الهيئة الكشفّية

: 96 الفصل

توّفر مدى يف أوال للتحكيم الخاّصة الكشفّية الهيئة تنظر االنتخابّية، العملّية بظروف متعّلقا إذا كان الطعن

جدّي الطعن لها أّن تبّ� فإن األصل، يف من تلك الناحية، ثّم تبّت الطعن الشكلّية واالجرائية لصّحة الرشوط

عىل قرارها الفورّي وتضّمن الطعن، يف املبّينة للتجاوزات حّد ووضع النقائص كّل بتاليف حاّال وثابت، تأذن

الفورّية والعاجلة لتنفيذه. التداب� كّل يّتخذ الذي املؤ�ر رئاسة مكتب حاال به وتعلم املسوّدة،

عملّية سلبا عىل أّثرت قد املسّجلة األخطاء أو التجاوزات  أّن للتحكيم  الخاّصة الكشفٰية للهيئة تبّ� وإذا

تحكيميا قرارا لها أن تصدر مصداقّيتها، �كن االنتخابّية العملّية يفقد أن شأنه من �ا الجارية التصويت

جديد. من االنتخابات اجراء واعادة املسّجلة النتائج والغاء االنتخابّية بايقاف العملّية استعجالّيا

الشأن. يف هذا الصادر القرار التحكيمي لتنفيذ الرضورّية االجراءات كّل املؤ�ر رئاسة ويّتخذ مكتب

: 97 الفصل

واالجرائّية، الشكلّية مستوفيا لرشوطه وكان بها، املّرصح لالنتخابات األولّية النتائج الطعن عىل تسّلط إذا

بحسب املرتّشح� ترتيب أو يف األصوات احتساب يف عملّية خطإ حصول لها تبّ� يف األصل، فإذا الهيئة تبّت

يتضّمنه ملا وفقا بها املّرصح األّولّية بتعديل النتائج قرارا تحكيمّيا الهيئة عليها، تصدر حصلوا التي األصوات

القرار.
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األعىل املجلس السابع : الباب

األعىل املجلس لعضوَية الوطنَية االنتخابات : األَول الفرع

أصنافهم املنتخب� وطنّيا وتحديد األعضاء عدد ضبط يف : األّول الجزء
: 98 الفصل

املسّ�ين األعضاء من املنخرط� عدد معّدل بحسب األعىل املجلس وطنّيا لعضوّية املنتخب� عدد يتحّدد

تسبق والتي املاضية كاملة الثالثة الكشفّية املواسم مدى عىل املنّظمة بادارة واملسّجل الناشط� واألعضاء

الوطنّي. املؤ�ر تاريخ

عدد النسبة يحّدد تلك أساس وعىل منخرط، (400) أربع�ئة كّل عن نسبة عضو منتخب احتساب يقع

املسّجلة االنخراطات بحسب معّدل واألحباء الرّواد ومن القائدات ومن القادة من املنتخب� وطنّيا األعضاء

صنف. كّل صفوف يف

: 99 الفصل

القادة وينتخب قا�ات، ثالث عىل النظام هذا من 98 بالفصل إليها املشار اإلنتخابات املرتّشحون يف يوّزع

من املحّدد العدد لهم وينتخبون املخّصصة األوىل القا�ة يف القادة املحّدد من والقائدات العدد املؤ�رون

عىل زيادة فإّنهم واألحّباء، الرّواد من املؤ�رين القادة  باستثناء  لهّن، مخّصصة ثانية قا�ة يف القائدات

املرتّشح� الرّواد من املحّدد العدد انتخاب حرصّية بصفة يتوّلون القادة والقائدات، انتخاب يف مشاركتهم

لهم. املخّصصة الثالثة القا�ة ضمن

الوطنّية لالنتخابات يف اجراءات الرتّشح : الثا� الجزء
: الفصل 100

موعد عىل األعىل املجلس مصادقة �جّرد الوطنّية لالنتخابات الرتّشحات باب فتح عن العام القائد يعلن

سّت� عن يقّل بجب أال والذي الرتّشحات قبول أجل لغلق تحديدا وجوبا االعالن ويتضّمن الوطنّي، املؤ�ر

املؤ�ر. موعد قبل يوما

واملحلّية، والجهوّية كّل الهياكل الوطنّية عىل املنّظمة ادارة عرب السابقة بالفقرة إليه املشار االعالن توزيع يقع

الرتّشحات. أجل انقضاء ح� اىل املركزّي مقّرها ويبقى معّلقا يف للمنّظمة، الرسمّي باملوقع نرشه يتّم ك�

: الفصل 101

املرتّشح اسم عىل تنصيصا تتضّمن الرتّشح مطالب  يف مطبوعات  من رسمّية �اذج العامة القيادة تعّد

ومستواه ومهنته، والدته، وتاريخ اإللكرتوّ�، وبريده االقتضاء املختار عند عنوانه أو الرسمّي وعنوانه ولقبه

انخراطه وقائدها، وأقدمّية ومكانها فيها نجح التي الخشبّية الشارة دورة وتاريخ وتكوينه الكشفّي التعليمي،
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للمنّظمة وطنّية مؤ�رات يف السابقة ومشاركاته وتاريخها، تقّلدها التي القيادّية واملسؤوليات املنّظمة، يف

تتضّمن ك� واألحّباء، الرّواد أو القائدات ، القادة ضمنه: الرتّشح يف املرتّشح يرغب والصنف الذي وتاريخها،

تسّلم. وصل جذاذة مطبوعة كّل

: الفصل 102

مختوما التسّلم لوصل اسرتجاعه املنّظمة مع ادارة مبارشة لدى الرتشح إما إست�رة ايداع مرتّشح كّل يتوّىل

الرسمي للمنظمة. اإللكرتو� الربيد عرب أو املطلب تسلم الذي الشخص من وممىض

وتضّمن عليها، الواردة  الرتّشح مطالب العامة، القيادة ارشاف تحت للمنّظمة،  املركزّية االدارة وتراجع

يتعّ� الرتّشح، رشوط رشط من ثبوت عدم لها يتبّ� وحين� رشوط صّحة توّفر مطلب حول كّل يف مالحظاتها

اثباتات. أو توضيحات منه لتطلب باألمر باملعني اإلّتصال عليها

: الفصل 103

قا�ة يتضّمن تقرير اعداد الرتّشح، أجل تاريخ انقضاء يوما من (20) عرشين ظرف يف العام، القائد يتوٰىل

املنّظمة ادارة به قامت ما ضوء عىل منهم، واحد كّل يف توّفر الرشوط القانونّية املرتّشح� ومالحظات بشأن

اىل ومؤيداتها، التقرير مرفوقا بجميع املطالب ويحيل النظام، من هذا طبق الفصل 102 تحقيقّية أع�ل من

األعىل. املجلس رئيس

ثّم لتدارسها املجلس أنظار مكتب عىل  ترّشحاتهم وملفات قا�ة املرتشح� املجلس األعىل رئيس ويعرض

املطالب. بقّية وإسقاط القانونّية الرشوط املرتشح� الحائزة عىل مطالب قبول يف معّلال قرارا يصدر

: الفصل 104

الرسمّي املوقع يف الوطنّية، لالنتخابات املرتشح� بقا�ة الخاص القرار بنرش املنّظمة الدارة العام القائد يأذن

األجل املنّظمة، خالل إدارة عىل ويتعّ� املؤ�ر، موعد قبل يوما (30) ثالث� يتجاوز ال أجل يف للمنّظمة،

قانونّيا. أثرا ترتك وسية بكّل وذلك تّم اسقاط مطلبه، مرتّشح لكّل بالقرار اعالم توجيه نفسه،

من أّيام عرشة (10) ظرف يف لدى مجلس الرشف، واملصلحة، له الصفة مّمن يف القرار املذكور، الطعن ويجوز

والصيغ للرشوط قبوله خالفا أو ترّشح مطلب اسقاط بسبب وذلك للمنّظمة، باملوقع الرسمّي نرشه تاريخ

القانونّية.

: الفصل 105

وذلك الرتّشح، أجل قبل انقضاء مطلبه يسحب أن الوطنّية لالنتخابات ترّشح �طلب تقّدم من لكّل يجوز

معّرفا ويكون للمنّظمة، املركزّية باالدارة ايداعه يقع املجلس األعىل رئيس باسم ترّشح سحب مطلب بتقديم

باالمضاء. عليه

القانوّ�. أو بعد األجل السابقة بالفقرة املبّينة للصيغة خالفا الواردة سحب الرتّشح �طالب يعتّد وال
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الوطني االنتخابّية يف املؤ�ر العملّية تنظيم ضوابط يف الثالث : الجزء
: الفصل 106

من الكايف  العدد طباعة املنّظمة ادارة  فينبغي عىل الصندوق، يف باألوراق االقرتاع طريقة اعت�د تّم إذا

املرتشح� وألقاب أس�ء بطاقة املؤ�ر، وتتضّمن كّل رئاسة مكتب من وممضاة مختومة االقرتاع بطاقات

مرتّشح. كل ولقب اسم أمام خانة وضع مع ألس�ئهم، الرتتيب الهجا� حسب واحد لصنف املنتم�

االقرتاع لبطاقات ممّيز بلون النظام، يشارك هذا من 99 بالفصل الثالثة املشار إليها األصناف من صنف كل

به. الخاّصة

الصنف بحسب املرتشح� أس�ء عرض يف الهجا� الرتتيب فيجب اعت�د االلكرتوّ�، االقرتاع اعت�د تّم وإذا

اليه. ينتمون الذي

: الفصل 107

أحكام طبق واملحّدد املرتّشح� لصنف املخّصص املناب حدود يف املرتّشح� من لعدد يصّوت ناخب كّل

النظام، من هذا 98 الفصل

أيضا ملغاة تعترب ك� ملغاة، االقرتاع بطاقة اعتبار يؤّدي إىل املحّدد املناب من أو أقل لعدد أكرب والتصويت

صاحبها اإلشارة ال يضع التي البطاقة وكذلك أك�، أو مرتّشح إسم عىل تتضّمن تشطيبا التي أو الفارغة البطاقة

لذلك. املخّصصة الخانة يف لالختيار املمّيزة

القواعد الحرتام  ض�نا املستخدمة الربمجّية تتضّمن أن فينبغي اإللكرتوّ�، اإلقرتاع آلّية اعت�د صورة ويف

السابقة. بالفقرة املبّينة

: الفصل 108

�ا يتعّذر الثالث، القا�ات احدى يف الفائزين يف ترتيب األخ�ة املرتبة واحد عىل مرتّشح من أك� حصل إذا

يف املتساوين ترتيب  يتم القا�ة، بتلك املتعٰلق  املرتّشح� لصنف  املخّصص بالعدد القا�ة تلك ختم معه

يجري السّن، �عيار الفائزين ختم قا�ة تعّذر تواصل فإن سّنا، األكرب معيار حسب تلك املرتبة يف االصوات

أعضاء وبحضور املؤ�رين مفتوحة لجميع علنّية يف جلسة يف السّن املتساوين قرعة ب� املؤ�ر رئاسة مكتب

لالنتخابات. األولّية بالنتائج الترصيح عند وذلك للتحكيم، الخاّصة الكشفّية الهيئة

إليها. املشار القرعة اجراء دون يحول باألمر ال املعنّي� وغياب املرتّشح�

األعىل املجلس لعضوَية الجهوَية اإلنتخابات : الَثا� الفرع
: 109 الفصل

مطالب املجلس األعىل، بعضوّية الخاّصة الجهوّية  الرتّشح لإلنتخابات الراغبون يف والقائدات القادة يقّدم

أجل يف وثائق، تسّلم وصل مقابل الجهة لقائد وذلك األساّيس، من النظام أحكام الفصل 31 ، طبق ترّشحاتهم

النظام. هذا بالفصل 59 من املشار إليها تاريخ الدعوة من اسبوع يتجاوز ال
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رئاسة مكتب رأي عىل اإلطالع بعد أو باإلسقاط، بالقبول مطلب بشأن كّل معّلال قرارا العامة القيادة تصدر

املجلس األعىل.

مطلبه اسقاط تّم من كّل أيضا تعلم ك� ، بالفقرة السابقة املشار إليه الجهة بالقرار قائد املنّظمة ادارة وتعلم

(15) عرش بخمسة الجهوّي للمجلس املمتازة الجلسة موعد قبل وذلك شأنه، يف الذي صدر املعّلل بالقرار

األقّل. عىل يوما

: الفصل 110

قرار يف أن يطعن األعىل املجلس بعضوّية الخاّصة الجهوّية لالنتخابات ترّشحه مطلب أسقط من لكّل يجوز

تاريخ من أّيام (3) ثالثة ظرف يف وذلك االستعجاّيل، التحكيم اجراءات طبق الرشف مجلس لدى االسقاط

االسقاط. بقرار اعالمه

الجهوّي. للمجلس املمتازة الجلسة قبل انعقاد مطلب الطعن الكشفّي� يف املحّكم� هيئة وتبّت

ال آخر مرتّشح مطلب قبول قرار كذلك يف يطعن أن املذكورة، لالنتخابات ترّشح مطلب قّدم من لكّل ويجوز

من هذا الفصل. األوىل بالفقرة إليها نفسها املشار االجراءات طبق وذلك القانونّية، الرشوط فيه تتوّفر

: الفصل 111

56 بالفصل إليها املشار األحكام الجهوّي طبق للمجلس الجلسة املمتازة �ناسبة الجهوّية، االنتخابات تجرى

النظام. هذا من

ومبارشا، رسّيا ويكون اإلقرتاع

للمجلس املمتازة الجلسة أشغال يحرض � وحدته، قيادة من آخر عضوا ينيب عنه أن الوحدة لقائد ويجوز

قائد من ومختوم ممىض تفويض بكتب الجلسة يديل لرئيس أن رشط عنه، بدال االنتخاب ويشارك يف الجهوّي

الكشفّي املوسم ذلك يف الوحدة يف للنشاط ومبارشا التمهيدّية بدوره يف ناجحا النائب وأن يكون الوحدة

القانوّ�. األجل خالل السنوّي االشرتاك يف وخالصا

: الفصل 112

األصوات. أك� عىل الحاصل وحدة، أو قائدة قائد املرتّشح، بفوز يقع الترصيح

له الذي املرتّشح يفوز عليها، املتحّصل األصوات من األوىل املرتبة يف أك� أو مرتّشح� ب� التساوي وعند

كشفّي درجة تدريب عىل الحاصل املرتّشح يفوز التساوي بقي فإن الكشفّية، الوحدة قيادة يف أقدمّية أكرب

باألمر. املعني� ب� قرعة تجرى التساوي بقي أرفع، فإن

: الفصل 113

مجلس لدى واملصلحة الصفة له النظام، مّمن هذا من 111 بالفصل املشار إليها االنتخابات يف الطعن يجوز

النتائج يف يجوز الطعن فيها، ك� املشاركة او رشوط الدعوة اليها اجراءات أو تنظيمها ظروف بسبب الرشف،

الجهوّي. للمجلس الجلسة املمتازة (3) أّيام من تاريخ انعقاد ثالثة ظرف يف ذلك بها، كّل املّرصح
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األعىل للمجلس الداخلَية االنتخابات يف : الَثالث الفرع
: الفصل 114

واملعّين� املنتخب� أعضائه فيها كّل يشارك املبارش، الرسّي باالقرتاع األعىل انتخابات داخلّية، املجلس ينّظم

األساّيس. النطام من بالفصل 33 املبّينة االنتخابّية الخطط اسناد قصد الشخصّية، بصفاتهم

رئيس اىل وشفاهّية فورّية بصفة ترّشحاتهم مطالب الخطط تلك اىل الرتّشح يف الراغبون األعضاء  ويقّدم

لتلك الخطط. الرتّشح يف تقديم االنابات تقبل وال الجلسة،

األعضاء أصوات من املطلقة األغلبّية منهم عىل يحصل من فإّن عىل خّطة، متنافس� أك� من ترّشح صورة ويف

النسبة، بهذه الفوز منهم أي عىل فإن تعّذر الفائز، هو يكون زائد واحد، النصف أي االقرتاع، املشارك� يف

أغلبّية عىل يحصل من منه� ويفوز والثانية، االوىل املرتبة صاحبي ب� نفسها، الجلسة يف ثانية دورة تعاد

األصوات.

سّنا. األكرب م املرتّشح من األصوات، ُيَقدَّ عدد متساٍو عىل أك� أو مرتّشحان تحّصل وإذا

: الفصل 115

الخشبّية الشارة عىل ومتحّصل األعىل، املجلس يف عضو قائدة أو قائد األعىل كّل للمجلس رئيس لخّطة يرتّشح

العايل، التعليم  مؤّسسات احدى عن صادرة علمّية شهادة األقّل، وحائز عىل عىل (10) سنوات منذ عرش

األقل. عىل سنوات (8) �ا� مّدة قيادّية وتحّمل مسؤولّية

: الفصل 116

وقائدة. قائدا املجلس يكونان وجوبا لرئيس نائب� أعضائه، ب� من األعىل املجلس ينتخب

: الفصل 117

بالنظام امللحق والتوسيم الرشف مجلس نظام أحكام طبق الرشف مجلس أعضاء األعىل املجلس ينتخب

الداخّيل.

: الفصل 118

علمّية شهادة عىل األعىل، وحائز املجلس يف عضو قائدة أو قائد كّل املالّية، املراقبة لجنة رئيس يرتّشح لخّطة

بالقانون. أو باملحاسبة أو بالتّرصف أو باملالّية عالقة له اختصاص جامعّية، يف

يف مهامه. الّرئيس ملساعدة املالّية املراقبة بلجنة آخرين عضوين األعىل املجلس وينتخب

األصوات. أك� الحائزين عىل الترصيح بفوز املرتّشح� األثن� تعّدد املرتّشح� يقع صورة ويف

: الفصل 119

العام، القائد يرأسها التي االجت�عي الصندوق لجنة لتشكيل أعضائه من (4) األعىل أربعة املجلس ينتخب

األربع األوىل. املراتب أصحاب بفوز اثرها الترصيح يقع واحدة دورة يف وذلك
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األعىل املجلس عمل س� الَرابع : الفرع

األعىل املجلس رئاسة مكتب : األّول الجزء

: الفصل 120

آخر يدعوه رئيس املجلس عضو كّل ومن ونائبيه املجلس رئيس من األعىل رئاسة املجلس مكتب يتكّون

الحاجة. حسب األعىل

: الفصل 121

يرأس الذي  األعىل  املجلس رئيس من بدعوة ذلك، إىل الحاجة دعت  املجلس، كلّ� رئاسة مكتب يجتمع

أو عادّية دورة كّل ك� يجتمع قبل فيها، بالنظر الداخيل النظام اختّصه مسائل الجلسة، وذلك للتباحث يف

أع�لها. جدول لضبط األعىل للمجلس استثنائّية

: الفصل 122

أحكام �قتىض أنشطة عىل باالرشاف املكّلف� األعىل املجلس أعضاء تسمية يف املجلس رئاسة مكتب ينظر

العامة. القيادة من بدعوة األعىل، املجلس عن نيابة أنشطة هذا النظام، أو الذين سيحرضون

مواضيع ودرس املسائل لتنسيق بعض العامة القيادة مع تشاور جلسات املجلس كذلك ويعقد مكتب رئاسة

ذلك. يف والقائد العام فائدة املجلس رئيس رأى كلّ� األعىل، املجلس أنظار عىل عرضها قبل

للمجلس االستشارّية اللجان : الثا� الجزء

: الفصل 123

املجلس بصالحّيات عالقة ذات محّددة مواضيع األعىل تتوّىل دراسة املجلس صلب استشارّية لجان تحدث

املواضيع، وترفع بشأنها تلك تجاه ومقرتحاتها ومواقفها القاعدّية الكشفّية القيادات تطّلعات وترصد األعىل،

للمجلس األعىل. مشاريع مقّررات

املجلس األعىل من منتخٌب عضٌو اللجنْة االستشارّية ويرأس

املوكولة واملهام تركيبتها و  االستشارّية اللجان إحداث عىل أعضائه، بأغلبّية األعىل،  املجلس يصادق ك�

إليها.

: الفصل 124

إىل الحاجة دعت كّل� يحّدده�، الذي واملكان  التاريخ  يف رئيسها من بدعوة االستشارّية اللجنة تجتمع 

ذلك.
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جلساته. وس� أع�له وضبط جدول األعىل املجلس دورة انعقاد : اجراءات الثالث الجزء
: الفصل 125

. العام القائد مع بالتشاور األعىل للمجلس العادّية الدورة أع�ل املجلس، جدول رئاسة مكتب يضبط

الدورة عند افتتاح أشغال األع�ل، جدول يف مسألة ادراج بطلب يتقّدم له أن األعىل املجلس من عضو و لكّل

املجلس. أعضاء أغلبّية طلبه عىل يصادق أن رشط األعىل، للمجلس العادّية

: 126 الفصل

أو العادّية األعىل املجلس لدورة  املحّدد األع�ل  بجدول عل� العام القائد األعىل املجلس رئيس  يحيط

ومكانها. الدورة لضبط موعد ويتشاور معه االستثنائّية

الصورة طبق إّال األعىل املجلس لحضور أشغال دورة بعد توجيه الدعوات األع�ل جدول تغي� يجوز وال

هذا النظام. من 125 الفصل من األخ�ة بالفقرة املحّددة

: الفصل 127

يوما (15) عرش خمسة قبل األعىل املجلس كاّفة، لحضور أشغال دورة األعضاء املجلس األعىل رئيس يدعو

دعوات وتوجيه للمنّظمة الرسمّي املوقع يف الدعوة عن االعالن نرش خالل من وذلك الدورة، موعد  من

لألعضاء. شخصّية

الدورة. يف ستدرس التي الوثائق بكّل مرفقة وتكون األع�ل جدول الدعوة وجوبا وتتضّمن

: الفصل 128

نائباه. ذلك يف ويساعده املجلس، جلسات األعىل رئيس املجلس يسّ�

االستثنائّية أو  العادّية الدورة خالل األع�ل،  بجدول املدرجة املواضيع األعىل  املجلس أعضاء ويناقش

أصوات بأغلبّية بالنظام األسايس، املحّددة املسائل وبقّية والتوصيات املقّررات عىل املصادقة وتتّم للمجلس،

خالفه. األسايس عىل النظام نّص ما عدا الحارضين،

رئيس فيها التي يقّرر الحاالت يف إّال علنّية، األع�ل، بصفة املدرجة بجدول املسائل عىل التصويت ويقع

الرسّي. االقرتاع األعىل اعت�د املجلس

باالقرتاع إّال يكون ال الداخيل النظام عليها بالنظام األسايس أو املنصوص الخطط ملختلف األعضاء وانتخاب

الرسّي.

: الفصل 129

عليه، عرضت مسألة عىل يف مصادقته الطعن أو األعىل املجلس يصدرها التي املقّررات الطعن يف يجوز 

النظام األساّيس ألحكام مخالفة بالبالد أو الجاري للترشيع خرق بسبب أعضائه، من عضو قبل أّي وذلك من

النظام الداخّيل. أو

/34/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



أوجه نظره، ويبّ� وجهة يبسط فيه مراجعة، طلب األعىل املجلس لرئيس يوّجه الطاعن أوال ان عىل ويتعّ�

املقّرر، صدور تاريخ يوما من (30) أقصاه ثالثون يف أجل فيه، وذلك املطعون املقّرر عىل ينعاها التي املآخذ

وصل تسّلم. مقابل إدارة املنّظمة يف املراجعة مطلب الطاعن إيداع ويتوّىل

العام للقائد منه نسخة األعىل وتوجيه املجلس رئيس عىل فورا املطلب إحالة للمنّظمة التنفيذي املدير وعىل

الرأي. إلبداء

: الفصل 130

القائد عىل وينبغي تقد�ه، من يوما (30) يف ظرف ثالث� املراجعة مطلب املجلس يف رئاسة مكتب ينظر

شأنه. يف كتاّ� رأي ابداء العام

املوضوع بعرض وجوبّية توصية األعىل املجلس املطلب، يصدر رئيس وجاهة ملكتب رئاسة املجلس تبّ� إذا

فيه. املطعون املقّرر يف النظر ليعيد قادمة دورة أّول يف األعىل املجلس أنظار عىل

أنظار عىل عرضه إعادة ح� املقّرر إىل تنفيذ القائد العام، تعليق رأي أخذ بعد األعىل، املجلس لرئيس ويجوز

املجلس األعىل.

: الفصل 131

عىل عرضه قبول األسباب، أو من سبب ألّي املراجعة، املجلس قبول مطلب رئاسة مكتب رفض صورة يف

بعد نفسه، باملوقف املجلس األعىل �ّسك صورة يف أو تنفيذه، إيقاف رفض طلب األعىل مع املجلس أنظار

طبق فيه للنظر الرشف ملجلس األمر يرفع أن للطاعن يجوز فإّنه فيه، املطعون يف املوضوع النظر إعادته

لديه. املعتمد نظام اإلجراءات

أو رفض طلب طعنه رفض تاريخ من عرش (15) يوما خمسة ظرف الطعن يف تقديم الطاعن عىل ويجب

الطعن. املقّرر األّول موضوع األعىل املؤّيد لفحوى املجلس عن الجديد املقّرر صدور من التنفيذ أو إيقاف

األعىل للمجلس الرقا� الدور طبيعة يف : الرابع الجزء
: الفصل 132

األساّيس. النظام أحكام طبق رقابّيا شامال دورا و�ارس للمنّظمة، السلطة العليا األعىل هو املجلس

: الفصل 133

األساّيس. من النظام 26 الفصل يف املحّددة صالحّيات يف للمجلس األعىل الرقابة التقديرّية تتمّثل

واسعة، تراعى تقديرّية لسلطة وفقا االطار، هذا يف املعروضة عليهم املسائل األعىل املجلس ويناقش أعضاء

الكشفّية الرتبية عليها تقوم التي واألسس للمنّظمة، املتوّفرة واالمكانيات البالد،  يف الترشيعّية الضوابط

األعضاء. يحظى �وافقة أغلبّية اىل موقف وتفيض وفقها، تس� التي والنظم

أو رفضه، أو أو تعديله األعىل املجلس عىل املعروض املوضوع مرشوع إقرار إىل إّما تؤّدي التقديرّية والرقابة

درسه. إلعادة اقرتحه الذي الهيكل إىل إرجاعه أو تأجيل تنفيذه،
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: الفصل 134

�وجبها �ارس األساّيس، النظام له أسندها محّددة صالحّيات يف األعىل للمجلس التقو�ّية الرقابة تتمّثل

تنفيذها، تّم التي الربامج أو النشاط تقويم فيقع الحقة، بصفة التنفيذّية الهياكل بقّية أع�ل عىل الرقابة

والطرق السبل واستنباط عند االقتضاء النقائص عىل والوقوف املعتمدة النظم مع وتناغمها جودتها لض�ن

والربامج. تلك األنشطة والوسائل الكفيلة بتطوير

ذلك تنفيذ تّم إذا األعىل، املجلس عىل  املعروض املوضوع عىل  املصادقة إىل إّما تؤّدي التقو�ّية والرقابة 

إىل تؤّدي سلفا، أو له املحّدد الهدف وحّقق قبل، والخّطة املرسومة من القانونّية للضوابط املوضوع طبقا

الفقرة. بداية هذه ذكر ما خالف كان ذلك املوضوع إذا بشأن التحّفظ

التنفيذّية الهياكل فيه وقعت الذي الخطأ تاليف إىل إّما ويؤّدي معّلال أن يكون ينبغي املجلس األعىل وتحّفظ

أو التنفيذّي، الهيكل إىل منسوبا التحٰفظ خطأ قانونّيا إن كان سبب ذلك، عىل األثر القانوّ� وترتيب فورا،

يف ضعفا أو تقص�ا التحّفظ سبب كان إذا املنجزة، الربامج وتحس� جودة النقائص لتاليف توصيات إصدار

الربمجة.

: الفصل 135

استنباط األسايس، وتشمل النظام له أسندها واسعة صالحّيات يف األعىل للمجلس التوجيهّية الرقابة تتمّثل

الهياكل نجاعة وتضمن  وتوصياته، الوطني املؤ�ر مقّررات بتنفيذ الكفيلة واألساليب والوسائل الطرق 

املحّيل محيطها يف الكشفّية ورفع مكانة املنّظمة الكشفّية والربامج الخطط لتنفيذ قياداتها وأهلّية الكشفّية

واالقليمّي والعاملّي.

يف الهياكل، بقّية وتشاورّي مع وتوجيهّي تنسيقي بأسلوب الرقابة من الصنف األعىل هذا املجلس و�ارس

مرجعّيا إطارا �ّثل إصدار توصيات خالل ومن الدورّية، جلساته انعقاد �ناسبة أو إطار لجانه االستشارّية،

وقدرات. إمكانّيات من لها تتوّفر حسب� بها، للعمل الكافية العناية تبذل للهياكل الكشفّية، التي

: الفصل 136

النظام، من هذا 133 بالفصل املبّينة القبلّية للرقابة م�رسته نطاق األعىل يف املجلس يصدره الذي املقّرر

الطعن �كن النظام، هذا من 134 الفصل معنى عىل إىل هيكل تنفيذّي منسوب بسبب خطأ وتحّفظه املعّلل

النطام. هذا من 131 و 130 و 129 بالفصول املبّينة االجراءات طبق واملصلحة، الصفة له مّمن فيه�،

خاضعة وتوجيهّية، ارشادّية صبغة ذات تكون األعىل، املجلس يصدرها التي املقّررات فإّن ذلك، عدا وفي�

فيها. الطعن وال �كن املجلس، ألعضاء التقديرّية للسلطة
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األعىل املجلس املحمولة عىل عضو االلتزامات : يف الخامس الفرع
: 137 الفصل

عمل وورقات تقارير األعىل للمجلس  يقّدم  أن وله للمنّظمة العليا السلطة  �ّثل  األعىل املجلس عضو

قياداتها. قدرات بالحركة الكشفّية وتنمية للنهوض وتصّورات

جداول يف تنفيذ واملساهمة العادّية واالستثنائية املجلس دورات حضور عىل األعىل املجلس عضو يحرص ك�

الدورات. تلك عمل

: الفصل 138

: األعىل املجلس من العضوّية تسقط

النظام. هذا من 29 الفصل طبق باألمر للمعني املبّلغ التنبيه رغم السنوّي دفع االشرتاك عدم بسبب -

متتالية. عادّية (3) دورات ثالث من ألك� األعىل املجلس اجت�عات حضور عن التغّيب بسبب -

عضو توّفرها يف الواجب األساسّية الرشوط أو فقدان احدى الرشف، مجلس عن تأديبي صدور قرار بسبب -

النظام. هذا من 44 الفصل معنى عىل األعىل املجلس

املعني به يعلم بعد أن إّال نافذا يكون وال العضوّية، اسقاط يف معّلال قرارا األعىل رئيس املجلس ويصدر

من تاريخ االعالم. يوما (15) عرش خمسة يف ظرف فيه لدى مجلس الرشف و�كن الطعن باالمر،

الحالة. هذه بخصوص يوقف التنفيذ الرشف مجلس لدى والطعن
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العامة : القيادة الثامن الباب

وصالحياتها العامة القيادة مهام يف : األَول الفرع
: الفصل 139

الفنّية الربمجة االداري، التّرصف : ثالثة مجاالت عىل تتوّزع شاملة تنفيذّية مهام العامة القيادة �ارس

املمتلكات. والتّرصف يف

العامة االداري للقيادة التّرصف يف : األّول الجزء
: الفصل 140

املوضوعة املحلّية الجهوّية أو االدارات ولكّل للمنظمة املركزية لالدارة العام الس� عىل العامة القيادة ترشف

ذّمتها. عىل املوضوعة أو املنّظمة �لكها التي التخييم مراكز أو واألفواج ذّمة الجهات عىل

ويضبط طرق املحدثة، االدارات مختلف ب� يوّزع املهام االدارية لالدارة الكشفّية، دليال القيادة العامة وتضع

والقيادات. الهياكل الكشفّية مختلف االدارات وب� تلك ب� والتعامل التواصل

: الفصل 141

الرصيد لتعزيز تبارشها التي االنتداب عمليات يف الشغل مجّلة مقتضيات باحرتام العامة القيادة تلتزم

واملحلّية. الجهوّية اداراتها أو املركزية الدارتها البرشي

: الفصل 142

من  السنوّية استخالص االشرتاكات عملّية متابعة اىل عليها، ترشف عرب االدارة التي العامة، تسعى القيادة

وحفظ االعالم، وسائل مع والتواصل الكشفّية الربامج وتوثيق والجهات، واألفواج وتسجيل الوحدات املنخرط�

والوسيط النشيط وأرشيفها وتقاريرها املنّظمة وثائق ومسك وصيانتها والعقارية املنقولة املنّظمة ممتلكات

االقتضاء. عند التحكيمّية أو الرقابّية للهياكل قانونيا مرجعا ليكون العمل، به الجاري القانون طبق

: الفصل 143

وتطبيق الكشفّية الخّطة تنفيذ لض�ن املتوّفرة واملادّية البرشّية االدارّية االمكانّيات العامة القيادة تسّخر

القائد العام. من مبارش بتوجيه وذلك الكشفّية، الهياكل مختلف ضمن الناشط� الفنّية من الربامج

تنفيذها الفنّية وإحكام وضع الربامج يف الثا� : الجزء
: الفصل 144

شاملة ثالثّية وفقا لخّطة الوطنّية، ولجانها الفنّية أقسامها عرب الفنّية الربامج وضع عىل العامة القيادة ترشف

تنفيذها وتبارش العامة، القيادة التي تضعها االسرتاتيجية الخّطة ضمن كّلها ولخطط سنوّية مفّصلة، تندرج
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سنوّي. مليزان مايل وفقا الالزمة املالية االعت�دات لها وترصد والوحدات، واألفواج الجهات مع بالتعاون

: الفصل 145

بارساء املسّطرة الربامج تحقيق عىل والوحدات واألفواج الجهات  من منظوريها العامة  القيادة تساعد

مالّية كفيلة القيادّية وبض�ن موارد مهامها يف للنجاح القيادات الكشفّية تؤّهل عرصّية تدريب منظومة

الربامج. تلك بتمويل

التّرصف املايل، مستوى عىل والوحدات واألفواج الجهات عىل رقابّيا دورا ذلك ألجل العامة القيادة و�ارس

مع وتناغمها تضعها التي الربامج جودة مستوى وعىل واألفواج، الوحدات وتسجيل االنخراط ضوابط واحرتام

والعاملّي. املستوي� العر� وعىل الوطني املستوى عىل املقّررة الكشفّية املناهج

: الفصل 146

تتبعها، التي مختلف الهياكل تبارشها التي الكشفّية والربامج األنشطة كّل عن كشفّيا مسؤولة العامة القيادة

خارج كشفّي ينتظم نشاط كّل قبل من القيادة العامة رصيح ترخيص استصدار الهياكل هذه عىل ويتعّ�

النشاط تراخيص فإّن ذلك عدا تنظيمه، وفي� مكان عن النظر برصف صيفّي مخّيم كّل التونسّية، وقبل البالد

من فنّي رأي عىل بناء الجهة قائد عن تصدر داخلّية ورحالت موسمّية مخّي�ت من الخارجّي الكشفّي

املعنّي باألمر. املفّوض

: من التأكد بعد إّال إليه املشار الجهة الرتخيص قائد أو العامة �نح القيادة وال

السنوّية. الشرتاكاتهم النشاط يف املشارك� جميع دفع -1

الفصل يقتضيه ما حسب األنشطة تلك مثل لقيادة تأهيل لها للنشاط، املؤٰطرة عدد من القيادات وجود -2

النظام. هذا من 16

خطر، ومراجعة كّل املشارك� من سالمة كافية تضمن عىل مواصفات النشاط سيحتضن الذي توّفر املكان -3

الربنامج. تنفيذ عند سيحرتمونها القادة أّن من والتأّكد للنشاط املؤٰطرة القيادات السالمة مع قواعد

بها. املعمول مالّية مطابقة للرتاتيب موازنة وجود -4

الكشفّية. املناهج مع متناغ� يكون مفّصل للنشاط برنامج وضع -5

يندرج أو رفضه، إليه منح الرتخيص املشار بخصوص الجهة قائد يصدره العامة أو تصدره القيادة الذي والقرار

للطعن. قابل غ� وهو اُملطلقة، التقديرّية سلطته� ضمن

الصيفية. األنشطة لبالد و خارج نشاط بكل خاص تأم� عقد 6-إبرام

: الفصل 147

األقسام مع وبالتنسيق أعضائها قبل من  املوسمّية املخّي�ت لزيارة دقيقا  برنامجا العامة القيادة تضع

من بالفصل 146 املبّينة لرشوط الرتخيص املخّيم منّظمي من احرتام للتأّكد العالقة، ذات الوطنّية واللجان

النظام. هذا
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املمتلكات ويف املالّية املوارد يف التّرصف : الثالث الجزء
: الفصل 148

عىل أو املنّظمة عىل ذّمة املوضوعة والعّقارات املنقولة املمتلكات يف التّرصف حسن العامة القيادة تحكم

ويكون افراط، دون طبيعتها حسب املمتلكات تلك استع�ل وتضمن الجهوّية، أو املحلّية هياكلها ذّمة

مالّية موارد توف� أو الكشفّية برامجها تنفيذ حيث من سواء للمنّظمة ثابت نفع فيه ملا موّجها استغاللها

الربامج. تلك لتمويل

: الفصل 149

الوحدات قبل من الكشفّية املمتلكات والتّرصف يف التجهيزات بحفظ خاصة تراتيب العامة القيادة تضع

واألقسام. والجهات واألفواج

بالضوابط وتقّيدهم الرتاتيب لتلك احرتام منظوريها مدى مراقبة اىل خاصة، لجنة عرب العامة، وتسعى القيادة

تلك املمتلكات. استع�ل لرتشيد والرتتيبّية القانونّية

: الفصل 150

تتّرصف التي والعّقارات بالتجهيزات محّينا خاّصا سجّال املختّصة، لجنتها الوطنية عرب العامة، القيادة �سك

التّرصف. لذلك القانوّ� األساس بيان الكشفّية مع الهياكل فيها

: الفصل 151

تبارشه املوضوعة عىل ذّمة هياكلها، أو للمنّظمة التابعة املمتلكات الغ�، بخصوص ينشأ مع قضاّ� نزاع كّل

للمنّظمة. القانوّ� املمّثل بصفته العام القائد شخص يف القيادة العامة

احرتام مع  املنّظمة، باسم منقوالت أو لعّقارات بيع أو كراء عقود إبرام بخصوص نفسه االجراء وينطبق 

النظام. هذا ويف األساّيس يف النظام املقّررة االجرائية الضوابط

العامة القيادة يف الخطط توزيع الَثا� : الفرع
: 152 الفصل

القائد العام أعضاء يختارهم ومن األسايس، النظام أحكام طبق منتخب قائد عام من العامة القيادة تتكّون

النظام. بذلك للضوابط املقّررة وفقا

: التالية الخطط وجوبا بينها من العامة يكون بالقيادة عضو لكّل أو فنّية تنظيمّية خّطة العام القائد ويسند

العام. القائد مالزم -1

املال. أم� -2

الدوّيل. املفّوض -3

املنّظمة. وبأمالك التخييم و�راكز بالتجهيز املكّلف -4

الهياكل. بشؤون املكّلف -5

املوارد. وبتنمية باملشاريع املكّلف -6

/40/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



القيادات لتنمية الوطنّية اللجنة رئيس وإىل األقسام قادة إىل باإلضافة -7

ك� التنفيذّية مجال الصالحّيات تندرج ضمن العامة، القيادة ألعضاء خطط أخرى اسناد للقائد العام و�كن

خّطة. أك� من يجمع أن الواحد للعضو �كن

: الفصل 153

فال ذلك عدا ما ويف الكشفّية، األنشطة مجال يف منه عام بتفويض مهامه تنفيذ يف العاَم القائَد املالزُم ينوب

القانونّية. ورشوطه لصيغه مستوٍف خاّص كتاّ� بتفويض إّال العام القائد نيابة للمالزم �كن

واحد. مالزم من يختار أك� العام أن للقائد و�كن

: الفصل 154

ب� من يكون أن عىل ويحرص للمنّظمة الثالثة املكّونات العامة القيادة تشكيلة يف اختيار العام القائد يراعي

شّبان. قادة التشكيلة تلك أعضاء

: الفصل 155

وال محّددة، ميادين  االختصاص يف ذوي من يكونون لديه، �أمورّية مكّلف�  يعّ�  أن العام للقائد �كن

العامة القيادة  اجت�عات لحضور دعوتهم العام للقائد يجوز ولكن العامة، القيادة تشكيلة اىل ينضّمون

والقرارات. الربامج عىل التصويت يف يشاركوا أن استشارّية دون آراء البداء

العامة القيادة س� اجت�عات يف : الَثالث الفرع
: الفصل 156

وذلك جلساتها،  يرأس الذي العام القائد  من بدعوة  األقّل، عىل الشهر يف مّرت�  العامة  القيادة تجتمع

التباحث و الكشفّية الخطط تنفيذ وتقّدم الكشفّية الهياكل نشاط وس� العام الوضع الكشفّي للتباحث بشأن

املجلس عرضها عىل يستوجب التي املسائل وضبط والتنظيمّية، منها الفنّية املستقبلّية الربامج يف مشاريع

تّم ما وتقويم الوطنّية األقسام واللجان برامج ومناقشة الحقة، مسبقة أو بصفة الوطنّي، املؤ�ر أو األعىل

أنشطة. من انجازه

: الفصل 157

عىل األقّل. األعضاء نصف أك� من حرضها إذا إّال قانونّية العامة القيادة اجت�عات تكون ال

ٓحا. مرجِّ القائد العام صوت يكون التساوي وعند األصوات، بأغلبّية القرارات وتتّخذ

االدارّية بالشؤون واالفادات املتعّلقة الالزمة االستشارات لتقديم االجت�عات تلك التنفيذّي املدير ويحرض

يف التصويت. يشارك أن دون للمنّظمة،

: الفصل 158

الحارضين قا�ة عىل بالخصوص التنصيص فيه يقع خاّص، سجّل العامة يف القيادة اجت�عات محارض تدّون

االجراءات املّتخذة. او والقرارات للمداوالت ملّخص وعىل األع�ل وعىل جدول
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: الفصل 159

التنفيذي املدير يتوّىل ك� للمنّظمة، الرسمّي املوقع يف اجت�عاتها محارض من ملّخصا العامة القيادة تنرش

االجراءات أو العامة القيادة عن الصادرة بالقرارات الكشفّية والقيادات املعنية الهياكل اعالم اجراءات متابعة

منها. املّتخذة

األقسام نشاط الفرع الَرابع : يف
: الفصل 160

تابعة وحدات قيادة يف ميدانّية كشفّية تجربة لها التي القيادات من قادة (10) قائد القسم عرشة يختار

مالزما. بينهم من ويختار لقسمه، املركزّية يكّون بهم الدورّية الخشبّية، الّشارة عىل لذلك القسم ومتحّصلة

والتاريخ الذي يف املكان ومنتظمّة بصفة دورّية لقسمه املركزّية الدورّية القسم عىل اجت�عات قائد ويرشف

يضبطه� قائد القسم.

لنشاط السنوّي الربنامج لقسمه، و الوطنية املركزّية الدورّية أعضاء مع والتعاون بالتشاور القسم، ويضع قائد

قصد ولقياداتها، للوحدات تحفيزّية برامج أيضا يضع  ك�  الكشفّية، الوحدات زيارات وروزنامة  القسم،

الربامج بشأن ويرفع تقارير للقيادة العامة واقتدار، بنجاعة وض�ن تنفيذها للخّطة الكشفّية قدراتها تنمية

واألهداف املرسومة. بيان الوسائل مع انجازها القسم التي يعتزم واملبادرات واألنشطة

العصاف� إختيار مالزم� إثن�. األحباء و و الرواد لقسمي و�كن

: الفصل 161

: تتكّون من وطنّية دورّية قسم تحدث بكّل

القسم. قائد -1

للقسم. املركزّية الدورّية أعضاء -2

املندوب�. -3

بالجهات. املفّوض� -4

ب� عددهم يرتاوح ومساعديهم، التدريب قادة من القسم يف الناشطة الكشفّية الكفاءات من خرباء -5

الوحدات أبرز تضّم التي للجهات متوازن �ثيل ض�ن مع القسم قائد وعرشين (20) يختارهم (10) عرشة

يف القسم. الناشطة

واحد عىل األقّل. قائد قسم ملوسم كشفّي خّطة تحّمل من كّل -6

: الفصل 162

املفّوضيات مشاغل بشأن والتباحث  القسم  نشاط لتقييم الوطنّية الدورّية  أعضاء  القسم قائد يدعو

يف الوطنّية الدورّية تنظر القسم، ك� التي وضعها الخّطة الكشفّية لتحقيق أهداف ومقرتحاتهم واملندوب�

الوطنّي. املؤ�ر يف الوطنية الدورّية أعضاء من القسم ممّثيل وتنتخب وتطويرها املناهج تعديل مقرتحات
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: الفصل 163

املركزّية والدورّيات الوطنّية  الدورّيات  تركيبة عىل كشفّي موسم  كّل مفتتح يف العامة القيادة تصادق

سنة. كّل من ديسمرب شهر موّىف أقصاه أجل يف وذلك لألقسام،

املجلس رئاسة مكتب بها تعلم  ك� للمنظمة، الرسمّي املوقع يف  القا�ات تلك العامة القيادة  وتنرش

األعىل.

العام. القائد استشارة بعد القسم، قبل قائد من األقسام دورّيات تركيبة عىل ادخال تعديالت و�كن

هذا من الثانية الفقرة ما بّينته طبق به واالعالم ويستوجب نرشه القيادة العامة، ملصادقة التعديل ويخضع

الفصل.

الوطنَية اللجان نشاط : يف الخامس الفرع
: الفصل 164

العامة القيادة تحت سلطة وطنّية، للجنة تسي�ها تفويض تقّرر الفنّية التي املجاالت العامة القيادة تحّدد

ومسؤولّيتها.

أو الرتبوّي. نشاطها التنظيمّي ومجال أعضائها اللجنة، عدد قرار احداث ويضبط

لجنته اختيار أعضاء اللجنة رئيس يتوٰىل ثّم العام، القائد يختاره العامة القيادة يف عضو الوطنّية اللجنة ويرأس

للجنة. بالنظر الراجع املجال يف املختّصة الكشفّية القيادات ب� من

: 165 الفصل

يعترب التنفيذية املهام من ضمن تقنيا مجاال العامة القيادة لها تفّوض حين� تنظيمّيا اللجنة مجال يكون

مبارشة يستهدف وال أو املرفقّي، التموييل أو االعالمي أو القانو� لبعده املنّظمة، لنشاط الطبيعي مهّ� للس�

املناسبة والدعم األرضّية يوّفر لهم وإّ�ا اللجنة، تلك برامج يف ترشيكهم وال يستوجب الناشط� األعضاء

وتطويرها. أنشطتهم النجاح الكايف

وبالقيادات الناشط� باألعضاء عالقة عضوّية عىل قطاعا يستهدف حين� تربوّيا أو فنّيا اللجنة مجال ويكون

الكشفّية. الربامج عىل مستوى تنفيذ أو والتدريب التأهيل مستوى عىل سواء تؤٰطرهم، التي

: الفصل 166

لّلجنة. املوكول املجال طبيعة أعضاء بحسب (10) وعرشة ب� ثالثة (3) الوطنّية اللجنة أعضاء عدد يرتاوح

النظام. من هذا 163 بالفصل عليها املنصوص لالجراءات الوطنية اللجنة أعضاء وتخضع تسمية

مع بالتنسيق تابعة لها لجانا جهوّية تحدث أن فلها وتربوّي فنّي ذات مجال اللجنة الوطنّية كانت وإذا

أحكام تنطبق عليها و الجهوّي. املستوى عىل اللجنة الوطنّية تلك برامج تنفيذ عىل للمساعدة الجهات، قادة

من هذا النظام. 163 الفصل� 162 و

: الفصل 167

خّطة القيادات ووضع لتنمية الوطنّية السياسة تنفيذ لها ويعهد القيادات لتنمية وطنّية وجوبا لجنة تحدث
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�ا الخّطة، تلك بتنفيذ الكفيلة والوسائل األهداف واستنباط الطرق ورسم القيادّي للتدريب والتأهيل وطنّية

الكشفّية العربّية وسائر واملنّظمة العاملّية الكشفّية املنّظمة هياكل يف املعتمدة التدريبّية والربامج يت�ىش

ذات العالقة. الهيئات الدولّية

العامة القيادة عىل عضو االلتزامات املحمولة يف : الَسادس الفرع
: الفصل 168

بدواليب تسي�ها االداري املاسك وهو املنّظمة لنشاط األساسّية الدعامة �ّثل تنفيذّي هيكل العامة القيادة

وتنفيذ خططها التمويلّية وضع عىل واملرشف والوطنّية، والجهوّية املحلّية هياكلها مختلف ب� والتنسيق

الكفيلة واألساليب الوسائل واستنباط املتوازنة شخصّيته وبناء وصقل مواهبه النشئ الهادفة لرتبية برامجها

بذلك.

: الفصل 169

الخطط وضع يف واملساهمة العامة القيادة اجت�عات حضور عىل للمواظبة مدعّو عامة قيادة عضو كّل

تنفيذها. ومواكبة الربامج واعداد

: الفصل 170

و�ا األساّيس، النظام قّرره ملا طبقا مسبق، واعالم عذر رشعّي دون العامة القيادة عضو غيابات تعّددت إذا

للقائد فيجوز يف انجاحها، مساهم وغ� العامة لربامج القيادة مواكب وغ� الكشفّية بالتزاماته مخّال يجعله

العامة. القيادة من عضوّيته اسقاط العام

العضوّية. اسقاط بقرار املجلس األعىل رئاسة مكتب يعلم أن العام القائد عىل ويتعّ�

: الفصل 171

الشغور لتسديد العام القائد الذي يختاره عىل اسم القائد يف املصادقة دورة له أّول يف األعىل املجلس ينظر

واألشكال. الصيغ توازي ملبدإ طبقا العضوّية، اسقاط قرار بسبب الحاصل،
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مجلس الرشف الباب التاسع :

: الفصل 172

القّوة عىل ويحوز الداخّيل  بالنظام ويلحق  األعىل املجلس من  عليه مصادق خاّص  نظام الرشف ملجلس 

نفسها. اإللزامّية
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األعىل باملجلس املراقبة املالّية لجنة : العارش الباب

: الفصل 173

: يف تنحرص مهمتها استشاري طابع ذات لجنة باملجلس األعىل لجنة املراقبة املالية تعترب

الجهات واألفواج. وإىل  العامة القيادة إىل بالنسبة وتّتبعه اإلنفاق مراقبة •

وللجهات. العامة للقيادة املالّية التقارير الرأي يف إبداء •

قانوّ� بشأنها. رأي األعىل وإبداء املجلس عىل املعروضة املالّية التقارير دراسة •

واالفواج. الجهات يف املالية متعلقة �همة املراقبة نصوص ترتيبّية اصدار العامة عىل القيادة تقرتح •

: الفصل 174

يعّدها التي وتلك العامة القيادة تعّدها التي املالية القا�ات بخصوص الرأي إبداء املالّية املراقبة لجنة تتوّىل

املعمول املراجعة ملعاي� وفقا القا�ات، مراجعتها لتلك نتائج بعد من تستخلصه عىل ما الجهات بناء قادة

التونسية. الجمهورية يف بها

: الفصل 175

مراجعة بشأن أدلة للحصول عىل إجراءات أداء املراقبة املالّية لجنة بها التي تقوم املراجعة أع�ل تتضمن

املراقبة للجنة الشخيص الحكم عىل اختيارها تم التي اإلجراءات وتعتمد  املالية، القا�ات يف االفصاحات

القا�ات. يف واملؤثر الهام التحريف مخاطر ذلك تقييم ويشمل

: الفصل 176

ملراجعة األعىل انعقاد املجلس من األقّل يوما عىل قبل عرشين (20) اجت�عاتها املالية املراقبة لجنة تعقد

املركزي للمنظمة. بالنادي وجوبا رسّية وذلك بصفة العامة تعّدها القيادة الّتي املالية والقا�ات التقارير

املالّية. املراقبة عملية لتسهيل معلوماتها ونظمها كامل العامة القيادة وتسّخر

للجهات أو املركزّية لإلدارة سواء التّرصف املاّيل �سألة متعّلق قرار أّي يف اصدار العامة القيادة رغبت وإذا

للضوابط طبقا فيه القانوّ� الرأي إلبداء املالّية املراقبة لجنة عىل مسبقا يتعّ� عليها عرضه فإّنه واألفواج،

بالبالد التونسّية. املنطبقة الترشيعّية
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االجت�عي الدعم الصندوق لجنة : الحادي عرش الباب

: 177 الفصل

عنه، ممّثل العامة القيادة من أو عضو العام القائد اإلجت�عّي الدعم الصندوق لجنة أع�ل تسي� عىل يرشف

األساّيس. النظام من 79 الفصل أحكام طبق

: عىل النحو التايل وذلك باإلنتخاب أو بالتوافق بينهم في� الخطط اللجنة أعضاء ويوّزع

للصندوق. العام املقّرر -1

أم� مال الصندوق. -2

مراقب أّول للصندوق. -3

مراقب ثان للصندوق. -4

اللجنة. إلجت�عات للصندوق العام املقرر مع بالتنسيق العام القائد ويدعو

: الفصل 178

�عاي� التقّيد لض�ن وذلك األعىل التابعة للمجلس املالّية املراقبة لجنة ملراقبة الصندوق اإلجت�عّي يخضع

للقا�ات املالّية. القانونّية املراجعة

لهم والقانونّية التي تقّدمها الفنّية والتوجيهات باملالحظات بالتقّيد الصندوق اإلجت�عّي لجنة أعضاء ويلتزم

املالّية. املراقبة لجنة

: الفصل 179

ويخضع اإلجت�عّي، للصندوق املخّصصة اإلعت�دات  لتنزيل مستقّال بنكّيا حسابا العامة القيادة  تحدث

الصندوق. مال أم� ومن العام القائد من املزدوج لإلمضاء

شيكات. أو بنكّية بواسطة تحويالت حرصّيا الصندوق ينجزها التي املالّية العملّيات وتكون

: الفصل 180

من نسبة األعىل خصم املجلس مصادقة عىل املعروضة ميزانّيتها يف مرشوع تضّمن للقيادة العامة أن �كن

اإلجت�عي. الصندوق لدعم الكشفّية األنشطة يف املشاركة معاليم أو السنوّية اإلشرتاكات عائدات

: الفصل 181

للمستحّق� اعانات أو منح واسناد اإلجت�عّية لتدّخالتها موضوعّية مقاييس اإلجت�عّي الصندوق لجنة تضع

املنظمة. إدارة أعوان من أو ورثتهم عند اإلقتضاء من أو الكشفّية القيادات من

وتكّلف الجهة، قائد من أو العام بطلب من القائد أو نفسها واإلعانات، من تلقاء املنح إسناد يف اللجنة وتنظر

املقرتحة، املالّية والقيمة التدّخل الحالة اإلجت�عّية موضوع عن تفصييل تقرير باعداد الصندوق مراقبي أحد

ذلك. يف أجال محّددا وترضب له

أعضاء بأغلبّية املالّية وذلك قيمتها وبخصوص اإلعانة أو املنحة اسناد بخصوص مبدإ قراراتها اللجنة تصدر
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العام للجنة من املقّرر ممىض القرار ويكون مرّجحا ممّثله أو العام القائد صوت يكون التساوي وعند اللجنة

التنفيذّية. بالصيغة العام القائد ويكسيه

اإلجت�عّي. الصندوق لجنة قرارات يف الطعن �كن ال
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واألحّباء لقسم الرّواد الخاّص النظام عرش : الثا� الباب

: الفصل 182

األسايس النظام مع يتعارض �ا ال واألحّباء، الرّواد قسم نشاط تراتيب ضبط إىل الخاّص النظام هذا يرمي

واملرشدات للكّشافة الصداقة الدولّية ملنظمة األسايس النظام مع وال للمنّظمة الداخيل النظام أحكام وبقّية

. املرشدات و الكشافة املغار� لرواد اإلتحاد و العر� ولإلتحاد

: الفصل 183

موارده. يف والتّرصف قياداته وتكوين تنظيم هياكله وإعداد أنشطته يف خصوصّيات واألحباء الرّواد لقسم

: للقسم ويكون

للمنّظمة. املركزّي بالنادي خاص مقّر •

إلكرتو�. وعنوان خاصة إدارّية معّدات •

ملراقبة بدورها وتخضع للمنّظمة العامة بامليزانّية ملحقة تكون واملشاريع للتّرصف ، �وارده ميزانّية خاصة •

األعىل. للمجلس التابعة املالّية املراقبة لجنة

العامة. مع القيادة والخارجية بالتنسيق الداخلية أنشطته وقيادة إعداد برامجه للقسم حرّية تكون ك�

الخاص. النظام بهذا املبّينة بالخصوصّيات نفسها وتتمّتع له ومحلّية تابعة هياكل جهوّية ويحدث القسم

: 184 الفصل

: أع�رهم 23 سنة تجاوزت ممن واألحباء الرواد قسم ينخرط يف

مواصلة  عليهم وتعذر وأهدافها �بادئها وآمنوا  الكشفية  الحركة  عايشوا  الذين القدامى الكّشافون - أ

للمنّظمة. الفنية األقسام ضمن النشاط

باألخالق  لهم املشهود و الغ� خدمة أجل من التطّوع يف والراغبون ومنارصوها  الكّشافة أحباء - ب

. الحميدة

النظام هذا من الرابع بالباب عليها املنصوص طبق األحكام للمنّظمة إشرتاكاتهم السنوّية املنخرطون ويدفع

تلحق و املاّيل. والنظام األساّيس بالنظام املحّددة املالّية الكشفّية والضوابط  الداخّيل، ويخضعون للرتاتيب

املعنية. باألقسام األحباء و أبناء الرواد إنخراطات

: الفصل 185

الثالثية الزهرة بها التونيس وتحيط العلم يتوسطها حمراء زنبقة يحتوي عىل شعار واألحباء الرواد لقسم

واألحباء". "الرّواد عبارة األسفل ويف التونسّية" "الكّشافة عبارة األعىل ويحمل يف زيتون وغصنا للمرشدات

: الفصل 186

: من واألحباء الرّواد لقسم الهيكيل التنظيم يتكّون

القسم. قيادة •

للقسم. الوطنّية الدورّية •
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املندوب�. •

املفوضيات. •

الرابطات. •

: الفصل 187

اإلقليمّي املستوى ويشمل ، والعاملي اإلقليمي واملستوي� املستوى الوطني عىل القسم النشاط قيادة تسّ�

املغار�. و والعر� املتوسطي الصعيد النشاط عىل

: الفصل 188

: من القسم قيادة ترتّكب

واملرشدات الكشافة رّواد ب� من ويكون العامة، القيادة تشكيلة ضمن العام القائد يختاره : القسم قائد •

مسؤوليات قيادية. تحملوا أن لهم سبق والذين األعىل باملجلس األعضاء

ب� القسم واملنّظمة، همزة الوصل وهو املختصة اللجان أع�ل وينسق القسم القسم اجت�عات قائد ويرأس

قيادة القسم. لتكوين العام مع القائد بالتشاور مساعديه ويتوىل اختيار

القسم يكون لقائد و�كن أن اإلقتضاء، عند وينوبه مهامه كل القسم يف قائد يساعد : القسم قائد مالزم •

أك�. مالزمان أو

ويحفظ الجلسات ويحّرر املراسالت محارض ويسّجل للكتابة الرضورّية السجّالت �سك : العام الكاتب •

امللّفات.

ويعّد امل�ثلة الهيئات والتبادل مع الدويل التعاون مشاريع دعم يف القسم قائد يساعد : الدويل املفّوض •

�هامه. الخاّصة امللفات و�سك املراسالت

التي القسم نرشّية وإصدار القسم أنشطة ملختلف اإلعالمّية يتوّىل التغطية : واإلعالم بالنرش املكّلف العضو •

مستعّدا”. “دا�ا عنوان تحمل

القسم أثاث ودفاتر الحسابات دفاتر مسك ويتوّىل القسم، ميزانّية يعّد املالّية : بالشؤون املكّلف العضو •

للمنّظمة. النظام األساّيس والنظام الداخّيل يحّددها التي للضوابط طبقا

القسم. قيادة تكّونها التي اللجان املختصة بتسي� أساسا الحاجة يكلّفون حسب أعضاء •

: الفصل 189

قصد لذلك، دعت الحاجة القسم، وكّل� قائد من بدعوة األقل عىل الشهر مّرت� يف القسم تجتمع قيادة

تقييمها. و القسم وتنفيذ برامجه نشاط متابعة

: الفصل 190

لقسم السابق� والقادة الجهات يف ومندوبيه ومفوضيه قيادة القسم أعضاء من الوطنّية الدورّية تتأّلف

الرّواد. من املجلس األعىل وأعضاء الرّواد واألحباء

من الرّواد دعوة بعض القسم لقائد و�كن األقل، عىل الكشفّي املوسم يف مرت� الوطنّية الدورّية وتجتمع

لحضور اجت�عاتها. الخربة والكفاءة ذوي
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يف مناهجه أيضا والنظر بالقسم الداخيل الخاص النظام  مشاريع تنقيح يف النظر الوطنّية الدورّية وتتوّىل 

األساّيس النظام أحكام طبق للمصادقة املجلس األعىل أنظار عىل عرضها قبل عليها، املدخلة التعديالت وكل

الداخّيل. والنظام

: 191 الفصل

يف الرابطات و املفوضيات نشاط �تابعة إليه ويعهد العام القائد مع بالتشاور املندوب قائد القسم يعّ�

منطقته.

أو الكشفي وطنيا العمل يف قيادية مسؤوليات تحملوا أن لهم سبق مّمن يكون ان املندوب ويشرتط يف

جهويا.

القسم برامج وإنجاز قياداتها عىل تكوين والسهر وإرشادها الرابطات و باملفوضيات اإلحاطة املندوب ويتوّىل

املعنية. الجهات مع بالتعاون

: الفصل 192

مسؤولّيات أن تحّملوا لهم سبق مّمن القسم، قائد مع بالتوافق الجهة قائد يعّينه بقيادة الجهة عضو املفّوض

واألحباء. الرّواد أو برابطات كشفّية بهياكل قيادّية

القسم برامج وإنجاز وتأهيلهم بقادتها واإلحاطة برامجها الرابطات وتنسيق تكوين متابعة املفوض ويتوّىل

الجهة واملندوب. قائد بالتنسيق مع

: الفصل 193

واألحباء. الرواد لقسم األساسية الخلية هي الرابطة

(4) أربعة من قيادتها املتكّونة إىل باإلضافة األقل، عىل ناشط� منخرط� (10) عرشة من الرابطة وترتكب

مالّية وبنشاط باستقاللّية وتتمّتع وجد، الفوج إن وتعمل ضمن األقل، عىل ومؤّطرين مسّ�ين منخرط�

نشاطها. س� التدّخل يف دون الفوج وحدات يرمي إىل دعم خاص

: الفصل 194

أهداف ووفق للمنّظمة املايل النظام نطاق يف ماليتها يف برامجها والترصف يف وضع الحرية كامل للرابطة

القسم. ومفوض الفوج قائد مع بالتنسيق ذلك و ومناهجه، القسم

املوسم الكشفّي املايض نشاط أثناءها تستعرض من كّل سنة أكتوبر شهر يف جلسة تقييمية الرابطة وتعقد

برنامجها السنوي. وتضع عليه� وتصادق مايل وتقرير تقرير أد� خالل من

: الفصل 195

ويحرضها ينوبه، او من القسم مفوض يرشف عليها سنوات 3 كل إلنتخاب قائدها عامة الرابطة جلسة تعقد

الفوج. قائد

/51/ التونسَية الكَشافة ملنَظمة الداخَيلَ النظام



لذلك. الحاجة دعت كّل� استثنائّية جلسة عامة يدعو اىل أن مع الجهة بالتشاور القسم لقائد ك� �كن

الفوج. قائد طريق عن للجهة وتقدم الرتشحات

: الفصل 196

: من قيادة الرابطة تتكّون

الجلسة يف الرابطة أعضاء قبل من سنوات (3) ثالث كل انتخابه يقع الفوج، بقيادة عضو : وهو الرابطة قائد •

التونسّية. مسؤولية قيادية �نّظمة الكشافة تحملوا أن سبق لهم ب� من من اإلنتخابية، العامة

الرابطة. قائد مالزم •

الكاتب العام للرابطة. •

أم� املال. •

أعضاء. •

: الفصل 197

قائدها. من بدعوة الحاجة األقل وكّل� دعت عىل الشهر يف الرابطة مّرة قيادة تجتمع

مساندة قصد واملرشدات للكشافة واألحباء واستقطاب الرّواد القسم أهداف تحقيق عىل الرابطة وتعمل

ودعمها. الكشفية الحركة

لها. ناد إليجاد الرابطة وتسعى

: الفصل 198

بها املعمول الرتاتيب طبق بها خاص بن� حساب وفتح املالية وحساباتها إدارياتها مسك الرابطة تتوّىل

باملنّظمة.

: كشفي موسم كل يف بداية وجوبا الرابطة قائد ويتوّىل

مع الفوج طريق قائد عن العامة القيادة إىل وإرسالها أو استئناف النشاط طلب التسجيل مطبوعة • تعم�

سنة. كل شهر ديسمرب من نهاية قبل املفوض، طريق القسم عن قيادة إىل و إرسال نسخة الجهة قائد إعالم

القسم قيادة إىل مع عناوينهم الرابطة قيادة وأعضاء املنخرط� قا�ة وإرسال السنوية اإلشرتاكات جمع •

الداخّيل. بالنظام عليها املنصوص األجال خالل

واملايل األد� بالتقريرين مرفقا املحرض ويكون املفّوض، بواسطة القسم اىل العامة الجلسة محرض توجيه •

ومكانه، نشاط كّلّ تاريخ وجوبا يتضّمن أن ينبغي الذي للرابطة السنوّي التّرصف املاّيل وبالربنامج وبشهادة

السنوية. إثر انعقاد الجلسة العامة مبارشة وذلك

: الفصل 199

إبرام ك� �كنها معها، املتوأمة الرابطة الفوج الذي تنتمي إليه أو مع مشرتك القيام بنشاط للرابطة �كن

وبعد للقسم الدوّيل التنسيق مع املفّوض خالل من وذلك رابطات خارجية مع الرشاكة والتعاون اتفاقيات

القائد العام. ترخيص من عىل الحصول
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الثقافية واملناسبات اإلنسانّية الربامج يف تشارك ك� الوطنية الذكرّيات واألعياد إحياء يف الرابطة وتساهم

نشاط. بعد كل بصور مدعمة تقارير تقديم وتتوّىل الوطنية واملحلية، والدينية

: الفصل 200

واحد. سكني تجّمع يف الرابطات تتعّدد �كن أن

أخرى. رابطات يف لهم اإلنخراط يتيرس � املنخرط� الذين تجمع جهوّية رابطة تكوين للمفّوض �كن ك�

لهم يتيرس � الذين املنخرط� وتجمع مبارشة، عليها مركزية ترشف رابطة تكوين القسم لقيادة و�كن

أخرى. رابطات يف اإلنخراط

: الفصل 201

وتجمع ، النظام من هذا 200 اىل 193 من الفصول أحكام عليها تنطبق كبقية الرابطات، هي املركزية الرابطة

أخرى. رابطات يف االنخراط لهم يتيرس � الذين املنخرط�

مسؤوليتي يتحمالن أعضائه، من ب� عضوين طريق الرابطة املركزية عن عىل نشاط مبارشة القسم ويرشف

وأمانة املال. قيادة الرابطة

: الفصل 202

واألحباء للرواد الوطنية الدورية من عليها املصادق للوسام املحدثة طبق الالئحة الرائد" "وسام القسم يحدث

بتاريخ التونسية للكشافة العام القائد توقيعها من تّم 2015 والتي جانفي و18 17 يومي التونسية بالكشافة

عــــ035ـدد. تحت 2015 جانفي 19

104 عدد العام القائد بقرار للرتاتيب املتضّمنة مهامها وضبط الرائد وسام تكوين لجنة إجراءات وتخضع

القسم. قيادة من اقرتاح عىل بناء 2015 فيفري 12 يف 2015 الصادر لسنة

لرتتيب تقييمية مقاييس ووضع الوسام عىل الحصول  رشوط تحديد يف بالخصوص اللجنة مهام وتتمّثل

الوسام. ذلك لنيل املرتّشح�

: الفصل 203

هذا القسم يف منخرط وناشط قائد كّل الرّواد واألحّباء الوطنّي عن يف املؤ�ر نائب إلكتساب صفة يرتّشح

النظام من  17 الفصل من بالفقرة األخ�ة عليها  املنصوص الوطنّي املؤ�ر يف املشاركة فيه رشوط وتتوّفر

األساّيس.

: الفصل 204

56 من بالفصول إليها واملشار الوطني املؤ�ر يف الجهات ممّثيل انتخاب املتعّلقة باجراءات األحكام تنطبق

للرّواد واألحّباء. الجهوّية الرابطات ممّثيل انتخاب عىل الداخّيل النظام هذا 64 من إىل
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: الجهة عرش الثالث الباب

مؤ�ر الجهة األَول : الفرع

الجهوّي اإلعداد للمؤ�ر اجراءات : األّول الجزء
: الفصل 205

النشاط نهاية من بعد يكون أن عىل العامة بالتشاور مع القيادة الجهوي الجهة موعد املؤ�ر قيادة تعّ�

القادة من ب� املؤ�رين تضبط قا�ة ثّم املالية املراقبة إجراء و ذلك بعد ، ديسمرب شهر موىف إىل الصيفي

موعد وذلك قبل األساّيس، النظام من بالفصل 58 عليها املنصوص الرشوط فيهم تتوّفر الّذين والقائدات

إن اإللكرتو� موقعها يف وتنرشها الجهوّي، مقّرها األقّل، وتعّلقها يف يوما عىل (30) بثالث� الجهوّي املؤ�ر

األجل خالل ذلك كّل للمنّظمة الرسمي اإللكرتو� املوقع يف تنزيلها لتتوّىل القيادة العامة اىل ترسلها ك� وجد،

نفسه.

لديها. املسّجلة األفواج قادة كّل اىل قا�ة املؤ�رين توجيه نفسه، وجوبا خالل األجل الجهة، قيادة تتوّىل

يف النهائية القا�ة نرش تاريخ من أّيام (7) سبعة يتجاوز ال أجل يف الجهوّي� املؤ�رين قا�ة الطعن يف يجوز

مجلس لدى بها املعمول اإلجراءات طبق الصفة واملصلحة، من له كّل وذلك من للمنّظمة، اإللكرتو� املوقع

الرشف.

الجهوّي. املؤ�ر موعد قبل الطعن يف البّت الكشفّي� املحّكم� هيئة عىل ويتعّ�

: الفصل 206

من الختامية السنة أنهى من كل األسايس النظام 59 من  الفصل ملقتضيات وفقا قائد جهة لخطة يرتشح

باإلخفاق. أو بالنجاح الثانوي التعليم

: الفصل 207

�ا مرفقا ويكون العامة، القيادة تعّده لنموذج وفقا الصفة، له مّمن جهة قائد لخّطة الرتّشح مطلب يقّدم

تاريخ من أيام أقصاه 10 أجل للمنّظمة يف املركزّية لدى اإلدارة إيداعه ويتّم القانونّية، توّفر الرشوط يثبت

قانونيا. أثرا أو بكل وسيلة ترتك ومؤّرخ، ممىض وصل مقابل الرتشحات، باب فتح

يف موقعها جهة، وتعلن لخّطة قائد املرتّشح� قا�ة يف القانونّية الرشوط توّفر يف مدى العامة القيادة وتتثّبت

ويتعّ� عليها أّيام، (10) الجهة بعرشة مؤ�ر انعقاد قبل قانونا املقبولة الرتّشح قا�ة مطالب عىل الرسمي

قانونّيا. أثرا ترتك وسيلة بكّل مطلبه، رفض قائد جهة تم لخّطة مرتّشح كّل إعالم نفسه األجل خالل

الرتّشح القايض بقبول العامة القيادة يف قرار واملصلحة، الصفة له مّمن الرشف، مجلس الطعن لدى يقع 

السابقة. بالفقرة إليه املشار اإلعالم تاريخ أّيام من ثالثة (3) يف ظرف وذلك برفضه، أو جهة قائد لخّطة

الجهوّي. املؤ�ر موعد قبل الطعن يف البّت الكشفّي� املحّكم� هيئة عىل ويتعّ�
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وجدول أع�له الجهوّي املؤ�ر انعقاد رشوط يف : الثا� الجزء
: الفصل 208

املؤ�رين. بأغلبّية واملقّدر للحارضين القانوّ� النصاب بتوّفر يف موعده املؤ�ر الجهوي ينعقد

عند الحارضين املؤ�رين عدد عدمه، ويعلن عن من القانوّ� النصاب توّفر املؤ�ر الجهوّي رئيس ويعاين

الجلسة. افتتاح

األّول املوعد عن (7) أّيام سبعة عن يقّل ال ثان موعد إىل املؤ�ر تأجيل يتّم القانوّ� � يتوّفر النصاب وإذا

أحد العامة القيادة تكّلف الثا� املوعد يف نواب املؤ�ر من ثلث أقل حرض إذا و أسابيع، (3) ثالثة يتجاوز وال

النظام األسايس. من 56 الفصل مقتضيات القادة وفق

املؤّجل. للمؤ�ر الجهوي املوعد الثا� يف املرتّشح� األع�ل وال قا�ة جدول تغي� يجوز وال

: الفصل 209

: ما ييل يف أع�له جدول الجهوّي، والذي يتمّثل املؤ�ر أشغال عىل العامة القيادة عضو يرشف

عليه�. للجهة واملصادقة املايل والتقرير األد� التقرير تالوة •

املالّية. للمراقبة الجهوّية اللجنة تقرير عرض •

األساّيس. النظام من 77 الفصل أحكام الجهة طبق املسّلمة لقيادة املاّيل التّرصف شهادة عرض •

الجهة. قائد إنتخاب •

املالّية.  للمراقبة الجهوّية اللجنة انتخاب •

: 210 الفصل

توصيات تطبيق حيث من الجهة قيادة مردود يقيمون و  الجهة، لنشاط األد� التقرير املؤ�رون  يناقش

تضمينها يتّم توصيات الكشفّية، ويصدرون الخّطة مراحل وتنفيذ املنّظمة أهداف وتحقيق املؤ�ر الوطنّي

الجهوّي. للمؤ�ر العام التقرير يف

: الفصل 211

املوازنات وإحكام النفقات ترشيد بشأن توصيات يرفعوا أن ولهم للجهة املايل التقرير عىل املؤ�رون يصادق

بالجهة. الكشفّية لتمويل األنشطة املسّخرة املوارد من مزيد وتوف� املالّية

إلبداء األعىل باملجلس املالّية املراقبة للجنة امللّف يوّجه اخالالت، املالّية وجود املراقبة أع�ل تبّ� من وإذا

انتفائها. أو الجزائّية الصبغة بحسب توّفر اخالل كّل عن القانوّ� ترتيب األثر الرأي واقرتاح

طرف لكّل الشخصّية بتحميل املسؤولّية الحالة، هذه املستوجبة يف القانونّية القرارات العام ويّتخذ القائد

الجهوّي. للهيكل العادي الس� عىل ذلك أن يؤّثر دون التجاوزات يف تّسّبب

يف ظرف الصفة واملصلحة له مّمن الرشف لدى مجلس يكون قابال للطعن هذا الشأن يف يصدر قرار وكّل

به. اإلعالم من يوما (15) عرش خمسة
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الجهوّي املؤ�ر يف االنتخابات : ضوابط الثالث الجزء

: الفصل 212

املؤ�ر، رئيس عليه يرشف اقرتاع صندوق بواسطة سواء املبارش، الرسّي اإلقرتاع عرب الجهة قائد يتّم انتخاب

املؤ�ر انتخابات يف مقّرر هو طبقا ملا العملّية يف القانونّية الض�نات إن توّفرت اإللكرتو� بواسطة اإلقرتاع أو

الوطنّي.

: الفصل 213

الناخب�. ألصوات املطلقة األغلبّية عىل حصل مرتّشح كّل باإلنتخابات فائزا يعترب

أّي � يفز املرتّشح�، فإن ب� أوىل انتخابّية دورة تجرى الجهة، قائد لخطة قائدين من أك� صورة ترّشح ويف

الحائزين ب� ثانية دورة نفسها الجلسة تعاد يف الناخب�، صوت من زائد أي النصف منهم باألغلبّية املطلقة،

األصوات. أك� عىل منه� يحصل من بفوز بعدها الترصيح ليتّم فقط، والثانية األوىل املرتبت� عىل

إقرتاع. دون بفوزه يّرصح الجهة قائد لخطة وحيد قائد ترشح صورة ويف

: الفصل 214

املتساوين. ب� قرعة تجرى التساوي تواصل فإن سّنا، املرتّشح األكرب يرّجح األصوات، التساوي يف عند

: الفصل 215

والتي تعمل املالّية للمراقبة الجهوّية لتشكيل اللجنة أو القائدات القادة من (3) ثالثة الجهوّي املؤ�ر ينتخب

األعىل. للمجلس التابعة املالّية املراقبة لجنة مع بالتنسيق

واملالّية. املحاسبة مجال من يكونوا متمّكن� اللجنة أن املرتّشح� لهذه يف ويستحسن

الثالثة. املرتّشح� يفوق عدد كان إذا املبارش الرسّي باإلقرتاع اللجنة هذه أعضاء انتخاب ويجرى

املالّية. للمراقبة الجهوّية اللجنة أعضاء انتخاب عىل النظام من هذا 214 الفصل أحكام وتنطبق

الداخّيل. بالتصويت أو بالتوافق للجنة رئيسا بينهم في� ويختار األعضاء

: الفصل 216

اإلنتخابات، ذلك يف �ا نتائجه، يف أو انعقاده إجراءات أو يف املؤ�ر محرض جلسة مضمون الطعن يف �كن

انعقاده. تاريخ من ظرف ثالثة (3) أّيام الرشف يف مجلس لدى الصفة واملصلحة، مّمن له

طبق أحكام له الدعوة يف صورة اإلستثناّ� الجهوي عىل املؤ�ر الباب هذا من الفرع األّول وتنطبق أحكام

النظام. هذا أحكام طبق أو األساّيس النظام
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قيادة الجهة الَثا� : الفرع

قيادة الجهة تشكيل : األّول الجزء
: الفصل 217

ويعلم انتخابه. تاريخ من يوما (15) عرش خمسة ظرف يف الجهة تشكيلة قيادة املنتخب، الجهة قائد يختار

العامة. القيادة بها

طبق القانونّية، فيهم الرشوط تتوّفر تقدير، أقىص عىل قائدا وقائدة (20) عرشين الجهة من قيادة وتتكّون

األساّيس. النظام أحكام

وجوبا ويراعي قيادة الجهة، لتشكيلة اختياره عند للمنّظمة الثالثة املكّونات احرتام الجهة عىل قائد ويحرص

: بينها من يكون محّددة عضو خّطة تلك التشكيلة أيضا، ويسند لكّل ضمن شاّبة قيادات اختيار

الجهة لقائد أو أك� مالزم -

املال أم� -

العام الكاتب -

نظره. مجال يف كل األقسام قادة مع املفّوضون بالتنسيق -

الوطنية. اللجنة رئيس مع بالتنسيق وذلك القيادات لتنمية الجهوّية اللجنة رئيس -

املكّلف بالهياكل. -

ألعضاء �كن وال واحد، لعضو واسنادها مع بعضها دمج خطط أو أخرى خطط اضافة الجهة لقائد و�كن

الجهة. قيادة إىل اإلنض�م الجهوية املالية املراقبة لجنة

: 218 الفصل

عىل املاّيل، واملرشوع للنشاط، السنوّية الخّطة مرشوع لعرض لإلنعقاد الجهوي املجلس الجهة قائد يدعو

املجلس الجهوّي. من املصادقة

املايل. واملرشوع الخّطة السنوّية مرشوع عىل املصادقة عىل يف التصويت الجهة قيادة أعضاء يشارك وال

: الفصل 219

إدخال �كنه ال الجهة قائد فإّن النظام، هذا أو األساّيس النظام أحكام طبق العضوّية، اسقاط حاالت عدا في�

كشفّي. كّل موسم مفتتح يف إّال املعينة، الجهة تشكيلة قيادة تحويرات عىل

قيادة الجهة نشاط س� : الثا� الجزء
: الفصل 220

مرّقمة محارض يف جلساتها وتدّون الجهة، قائد األقّل بدعوة من عىل يف الشهر مّرت� الجهة قيادة تجتمع

التي تداول والنقاط األع�ل، الحارضين وجدول أس�ء وتتضّمن العام الكاتب ومن الجهة، قائد من وممضاة
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وجوبّية بصفة العامة اىل القيادة ذلك املحرض من نسخة توجيه أصدروها ويقع التي واملقّررات األعضاء فيها

اإلجت�ع. تاريخ (10) أّيام من ظرف عرشة يف

: 221 الفصل

واألهداف الطرف� ب� التعاون ملجال ضبطا سنوّية تتضّمن اّتفاقّية أهداف الجهة قائد مع العامة القيادة تربم

وما لذلك والوسائل املستوجبة املوسم الكشفّي الجاري خالل تحقيقها عىل قيادة الجهة تعمل التي العملّية

برشّي أو مادّي أو من دعم فنّي الوطنّية واللجان األقسام املركزّية وعرب العامة عرب إدارتها القيادة ستقّدمه

األهداف. تلك لتحقيق

إن وللجهة للمنظمة الرسمي املوقع يف اإلّتفاقّية مضمون نرش الجهة وقيادة العامة من القيادة كّل وتتوّىل

وجد.

الرسمّية املراسالت عنوان  ليكون تختاره رسمّي الكرتو� بريد بعنوان العامة القيادة الجهة قيادة وتعلم 

املنخرطون وكذلك الرشف، ومجلس األعىل املجلس ذلك يف �ا الكشفّية، الهياكل جميع إىل بالنسبة للجهة،

الجهة. بتلك واملسّ�ون الناشطون

: الفصل 222

ورصفا. دخال تبارشها املالّية التي كّل العملّيات لتنزيل باسمها بنّ� حساب للجهة يكون

مالها. وأم� الجهة قائد من مزدوج إلمضاء ويخضع العام القائد البن� برتخيص من الحساب فتح ويتّم

للجهة. البن� الحساب برقم حاال املدير التنفيذّي للمنّظمة يعلم الجهة أن قائد عىل ويتعّ�

: الفصل 223

مّرات (3) ثالث الجهة قيادة اجت�عات حضور  عن تخّلف كّل عضو الجهة بقيادة العضوّية يفقد صفة 

أو أحكام هذا النظام، عليه طبق رغم التنبيه السنوي اشرتاكه دفع عن امتنع أو رشعّي، عذر دون متتالية

أحكام طبق استقالته قّدم أو الرشف ملجلس التابعة الكشفّي� هيئة املحّكم� عن تأديبي قرار ضّده صدر

عجز. حالة يف أصبح أو النظام األساّيس

ترتك بكّل وسيلة املعنّي باألمر، به ويعلم املوسم الكشفّي أثناء إسقاط العضوّية يف قرارا الجهة قائد ويصدر

قانونّيا. أثرا

عرشة ظرف واملصلحة، يف له الصفة مّمن الرشف، مجلس لدى للطعن قابال العضوّية إسقاط قرار ويكون

تاريخ اإلعالم به. أّيام من (10)

: الفصل 224

47 الفصل معنى العامة، عىل القيادة من الشامل املمنوح لها طبق التفويض صالحّياتها قيادة الجهة �ارس

الّالمركزّية الرتابّية. ملبدإ ترسيخا وذلك األساّيس، النظام من

لها، املمنوح التفويض �قتىض الرتا� نظرها مرجع مستوى عىل �ارس، الجهة فإّن قيادة ذلك، عىل وترتيبا

الباب من األّول الفرع ضبطها والتي ومسؤولّيتها، رقابتها وتحت العامة، للقيادة كّل الصالحّيات املسندة

النظام. هذا من الثامن
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الجهوي املجلس : الفرع الَثالث

انعقاده واجراءات الجهوّي املجلس تركيبة : الجزء األّول
: الفصل 225

: من الجهوّي املجلس من يتكّون

الجهة قيادة -

الداخّيل. النظام أحكام طبق املسّجل الفوج قائد -

الداخّيل. النظام أحكام طبق املسّجلة الوحدة قائد -

املالية. للمراقبة الجهوية اللجنة أعضاء -

الرشف الوطني. ملجلس الجهوي الفرع أعضاء -

الجهة. لتلك قائد بخّطة سابقا اضطلع من كّل -

لتلك الجهة. الرتا� بحدود املرجع بالشغل أو املقيمون بالسكن التدريب قادة -

لتلك الرتا� املرجع بحدود بالشغل أو بالسكن واملقيمون  ملهامهم، املبارشون  األعىل املجلس أعضاء -

الجهة.

بالجهة. املقيمون املندوبون -

النيابية. املدة خالل جهوي مجلس من أك� إىل اإلنتساب وال �كن

: الفصل 226

لألنشطة واملمّول� واألولياء  واألحّباء والرّواد الكشفّية القيادات من مالحظ� دعوة الجهة لقائد يجوز

للجهة. أو إجت�عّيا إعالمّيا والداعم� بالجهة الكشفّية

اإلدالء ببعض من �كينهم املجلس و�كن لرئيس الجهوّي املجلس بأشغال رشّيف حضور للمالحظ� ويكون

عند االنتخابات يف املشاركة أو املقّررات عىل يف التصويت يكون لهم الحّق أن دون املالحظات أو املقرتحات

اإلقتضاء.

: الفصل 227

األعضاء. قانو� لكّل أثرا ترتك وسيلة بكّل الجهة قائد يوّجهها بدعوة السنة يف مّرة الجهوّي املجلس ينعقد

القائد العام. مع بالتشاور الجهوي املجلس انعقاد تاريخ الجهة قائد ويحّدد

املشار األغضاء ألحد املجلس الجهوي إسناد رآسة �كن وال العامة القيادة من عضو الجهوّي املجلس ويرأس

النظام. هذا من 225 بالفصل إليهم

الجهوي مهام املجلس الثا� : الجزء
: الفصل 228

هذه وعالقة الجهة بقيادة والوحدات األفواج والعالقة ب� بالجهة الكشفّي الجهوّي النشاط املجلس يناقش
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عىل ويّطلع الربامج املستقبلّية، ويناقش املنجزة الربامج يقّوم الوطنّية، ك� الكشفّية الهياكل ببقّية الهياكل

للمراقبة اللجنة الجهوّية تقرير اىل واإلست�ع مناقشته و املايل خالل عرض تقريرها من املايل للجهة الوضع

املالّية.

: الفصل 229

نظام مجلس من 19 الفصل أحكام الرشف طبق ملجلس الجهوّي الفرع أعضاء  الجهوّي  املجلس ينتخب

كّل شغور يسّدد ك� هذا الفرع تركيبة يف يسّجل شغور كّل الداخّيل، ويسّدد النظام الرشف امللحق بهذا

املؤ�ر الجهوّي. من املنتخبة املالّية للمراقبة الجهوّية تركيبة اللجنة يف يسّجل

املالّية. الجهوّية للمراقبة يف اللجنة : الثالث الجزء

: الفصل 230

الجهوّي. املؤ�ر أعضاؤها يف ينتخب املالّية للمراقبة جهوّية لجنة وجوبا تحدث الجهة

السابق، املؤ�ر  يف  انتخابها تّم التي املالّية، للمراقبة الجهوّية اللجنة فإّن استثناّ� مؤ�ر اجراء صورة ويف

لو كانت إّال اإلستثنائئ،  املؤ�ر يف انتخابها تجديد اعادة يتّم النيابّية، وال مّدتها إلستك�ل تواصل مهامها

الجهوّية أيضا. اللجنة تلك اإلستثناّ� تشمل املؤ�ر لتنظيم واملّربرة املعلنة األسباب

: الفصل 231

األعىل، للمجلس التابعة املراقبة املالّية لجنة مع والتشاور بالتنسيق املالّية للمراقبة الجهوّية اللجنة تعمل

اإلدارة املالّية للمنّظمة. ومع العامة القيادة ذات النظر يف الوطنّية اللجنة مع أيضا أع�لها تنّسق ك�

املالّية ومسك إعداد القا�ات بخصوص الجهة، لقيادة قانونّية آراء املالّية للمراقبة الجهوّية اللجنة وتبدي

املستوجبة. القانونّية طبق املعاي� املحاسبة وثائق

عىل اّطالعها عىل وتؤرش أشهر، (6) ستة كّل للجهة املاّيل الوضع املالّية عىل للمراقبة الجهوّية اللجنة وتطّلع

الطلب. عند احتجاجّيا مرجعا تبقى وثيقة يف للجهة، املوازنة املالّية

املذكورة. مهام اللجنة لتسهيل الالزمة التداب� أخذ كّل الجهة قائد عىل ويتعّ�

: الفصل 232

مكتوبا لقائد فإّنها توّجه القويم، املاّيل التّرصف بضوابط اخالال املالّية الجهوّية للمراقبة اللجنة عاينت ما إذا

وتوّجه القيام بها لتجاوزه، الواجب رفعه والتداب� كيفّية وتبّ� له املعاين اإلخالل فيه ترشح حاال، الجهة

للمجلس األعىل. التابعة املالّية املراقبة لجنة اىل آخر العام ونظ�ا القائد إىل املكتوب من ذلك وجوبا نظ�ا

عىل املكتوب املناسب األثر القانوّ� لرتتيب الالزمة، القانونّية التداب� كّل أخذ العامة القيادة عىل ويتعّ�

مع بعد التشاور وذلك القانونّية، للضوابط واحرتاما املنّظمة مصالح عىل حفاظا السابقة بالفقرة إليه املشار

األعىل. املجلس مكتب رئاسة
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الفـــــــــوج عرش : الرابع الباب

: الفصل 233

سنوّيا وفق الرشوط نفسها تسجيله يتجّدد ك� األسايس، من النظام 63 الفصل أحكام طبق الفوج يتأّسس

لتأسيسه. املستوجبة

: التالية الرشوط الفوج أن تتوّفر يف ويجب

اىل وتنتمي الرشوط القانونية فيهم 16 تتوفر وحدة عرش وستة 3 وحدات ب� ثالث التنسيق عىل ارشافه -

العامة. القيادة من مسبق فبرتخيص نقص أو ذلك عىل زاد وما األقسام الفنية مختلف

تجهيزاته وإدارّياته. وحفظ الداخلّية أنشطته إلحتضان الفوج ذّمة عىل موضوع الئق مقّر وجود -

املقّررة القانونّية الرشوط فيه تتوّفر قائد فوج بقيادة مهامها الكشفّية أداء قادرة عىل للفوج وجود قيادة -

بالنظام األساّيس.

صورة يف البنكّية للهوّية كشف وتقديم الفوج، تأسيس صورة يف بالفوج خاص بن� حساب بفتح - اإللتزام

الفوج. تسجيل تجديد

: الفصل 234

وذلك سنة، كّل من جانفي شهر موّىف أقصاه أجل يف واحد كشفّي ملوسم سنوّيا الفوج تسجيل تجديد يقع
التابعة األفواج عىل لتوزيعها الجهات عىل ذّمة للمنّظمة املركزّية تضعها اإلدارة التي التسجيل بطاقة بتعم�

القيادة عىل حاّال وتحيلها الجهة قائد مالحظات بها تضّمن التي الجهة قيادة وتودع بطاقة التسجيل لدى لها

العامة.

األجل يف الفوج تسجيل تجديد لض�ن الالزمة اإلدارّية التداب� كّل العامة والقيادة  الجهة قيادة وتّتخذ

من 65 املذكورة بالفصل 3 الصورة عدد معنى عىل استثناّ� مؤ�ر إىل تنظيم الدعوة ذلك يف �ا القانو�،

األساّيس. النظام

مؤ�ر الفوج األَول : الفرع
: الفصل 235

: ناخب قائد الفوج بصفة مؤ�ر يحرض

الفوج. قيادة أعضاء -

الداخّيل. النظام للفوج واملسّجلة طبق التابعة بالوحدات املبارشة للنشاط الكشفّية القيادات -

فوج. قائد بخّطة سابقا اضطلع من كّل -

املوسم خالل  القانونية اآلجال يف السنوّية اشرتاكاتهم يف خالص� يكونوا  أن املؤ�رين جميع يف ويشرتط

سبقه. الذي الكشفي املوسم و املؤ�ر فيه انعقد الكشفّي الذي
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: الفصل 236

الفوج مقّر يف لذلك اعالنا ويعّلق الجهة، قائد مع بالتشاور ومكانه الفوج مؤ�ر تاريخ الفوج قائد يضبط

تاريخ قبل عىل األقل أّيام (7) سبعة املؤ�رين القادة لجميع قانونّيا ترتك أثرا وسيلة دعوات بكّل يوّجه ك�

املؤ�ر.

أن أو مؤ�ر فوج عىل أن يرشف العام للقائد يجوز الفوج، ك� مؤ�ر عىل �ّثله من أو الجهة قائد ويرشف

اإلقتضاء. عند عليه لإلرشاف العامة القيادة عضوا من يعّ�

نصف عن يقّل أّال يجب القانوّ�، الذي النصاب توّفر من التثّبت بعد الجلسة املؤ�ر أشغال رئيس ويسّ�

ال يقّل ثان اىل موعد املؤ�ر تأجيل عن االعالن يتّم املذكور النصاب توّفر تعّذر ما وإذا املؤ�رين، أعضاء

عدد الثا� صحيحا مه� كان موعده يف املؤ�ر وينعقد يوما، (20) يتجاوز عرشين وال (3) أّيام ثالثة عن

الحارضين.

: الفصل 237

: ييل ما يف الفوج مؤ�ر أع�ل جدول يتمّثل

عليه�. للفوج واملصادقة املايل والتقرير األد� التقرير تالوة •

األساّيس. النظام من 77 الفصل أحكام الفوج طبق املسّلمة لقيادة املاّيل التّرصف شهادة عرض •

الفوج. قائد إنتخاب •

: 238 الفصل

توصيات تطبيق حيث من الفوج قيادة مردود ويقّومون الفوج، لنشاط األد� التقرير املؤ�رون  يناقش

تضمينها يتّم توصيات الكشفّية، ويصدرون الخّطة مراحل وتنفيذ املنّظمة أهداف وتحقيق املؤ�ر الوطنّي

الفوج. ملؤ�ر العام التقرير يف

: الفصل 239

املوازنات وإحكام النفقات ترشيد بشأن توصيات يرفعوا أن ولهم للفوج املايل التقرير عىل املؤ�رون يصادق

للفوج. األنشطة الكشفّية لتمويل املسّخرة املوارد مزيد من وتوف� املالّية

إلبداء األعىل باملجلس املالّية املراقبة للجنة امللّف يوّجه اخالالت، املالّية وجود املراقبة أع�ل تبّ� من وإذا

انتفائها. أو الجزائّية الصبغة بحسب توّفر اخالل كّل عن القانوّ� ترتيب األثر الرأي واقرتاح

طرف لكّل الشخصّية بتحميل املسؤولّية الحالة، هذه املستوجبة يف القانونّية القرارات العام ويّتخذ القائد

العادي للفوج. الس� عىل ذلك يؤّثر أن دون التجاوزات يف تّسّبب

يف ظرف الصفة واملصلحة له مّمن الرشف لدى مجلس يكون قابال للطعن هذا الشأن يف يصدر قرار وكّل

به. اإلعالم من يوما (15) عرش خمسة

: الفصل 240

الجهة قائد انتخاب وضوابط بصيغ النظام الداخيل املتعّلقة هذا من إىل 216 212 من الفصول أحكام تنطبق

الفوج. اجراءات انتخاب قائد عىل
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قيادة الفوج الَثا� : الفرع
: الفصل 241

(4) أربعة عن  يقّل ال أد� عدد  من املتكّونة الفوج قيادة تشكيلة املؤ�ر، املنتخب يف الفوج قائد يعّ�

والقيادات للفوج التابعة الوحدات عدد العدد بحسب هذا يف الرتفيع و�كن الفوج، قائد اعتبار دون قادة

الوحدات. تلك صلب الناشطة

تجديد واىل غاية كشفّي موسم كّل مفتتح يف الفوج قيادة عىل تشكيلة إدخال تعديالت الفوج لقائد ويجوز

الفوج. تسجيل

إّال بناء عىل الفوج، قيادة من عضو القانوّ�، عزل يف األجل الفوج تسجيل تجديد بعد الفوج لقائد يجوز وال

الداخّيل. النظام هذا الخامس من الباب من الثالث الفرع ألحكام طبقا العضوّية يف إسقاط قرار

: الفصل 242

وأم� الفوج، لقائد أك� أو واحد مالزما بينها، الفوج يكون من قيادة ألعضاء قائد الفوج خططا كشفّية يسند

للرّواد رابطة للفوج كان وإذا باإلعالم، ومكّلفا بالعالقات العامة، ومكّلفا بالتجهيز، وكاتبا عاما، ومكّلفا مال،

الفوج. بقيادة عضوا يكون قائدها فإّن واألحّباء

عىل ضوابط للجهة البن� الحساب ضوابط فتح بخصوص الداخيل النظام من 222 الفصل أحكام وتنطبق

أيضا. للفوج الحساب البن� فتح

: الفصل 243

خّطة ب� الجمع يجوز ك� بإحدى وحدات الفوج، للنشاط مبارشا قائدا يكون الفوج أن قيادة لعضو �كن

وحدة. وقائد فوج قائد

مرّقمة يف محارض جلساتها وتدّون األقّل الشهر عىل يف مّرت� قائد الفوج من الفوج بدعوة قيادة وتجتمع

لقيادة الجهة. منها نسخة تبليغ ويقع العام الكاتب ومن الفوج قائد وممضاة من

: الفصل 244

الربنامج الفوج قيادة تضع ك� الفوج، مجلس مصادقة وتعرضها عىل للفوج املالّية تعّد قيادة الفوج املوازنات

مجلس الفوج. ملصادقة تخضعها جميعا شهرّية منه برامج وتستخلص للفوج السنوي

: الفصل 245

النظام 61 من الفصل أحكام طبق يف التنسيق بينها ادارّيا ومالّيا الوحدات عىل الفوج قيادة تنحرص سلطة

األساّيس.

للمنخرط� السنوّية اإلشرتاكات إستخالص إجراءات متابعة ب� الوحدات يف اإلدارّي مهام التنسيق وتتمّثل

النظام الداخّيل. ألحكام طبقا تراخيص األنشطة الخارجّية ومنح الوحدات تسجيل وإجراءات بالوحدات

وضع خالل من للوحدات لألنشطة الكشفّية الالزم توف� التمويل يف ب� الوحدات املاّيل مهام التنسيق وتتمّثل

ميزانّية يف وتخّصص املعتمدة، القانونّية للضوابط وفقا اإلنفاق ومجاالت  مواردها وتنظيم للفوج ميزانّية 

القيام الفوج قيادة تتوّىل ك� الوحدة، تلك أنشطة لتمويل وحداته، من وحدة لكّل مالّية اعت�دات الفوج
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املخي�ت بعد والسي� رصفها وكيفّية سّجلتها التي املالية بخصوص العائدات للوحدات �هام املراقبة املالّية

يف وتضمينها لذلك، الالزمة  املالّية  املحاسبة واجراء وجد، إن للوحدة البن�  الحساب ومراقبة والرحالت،

طبق القانون. �يزانّيتها ملحقة الجهة لتكون عىل ذّمة ووضعها للفوج، املالّية القا�ات

: الفصل 246

وفقا الرتبوّية برامجها أهداف من تحقيق الوحدات لتمك� املناسبة توف� الوسائل عىل قيادة الفوج تعمل

إّال األنشطة، تلك يف  فنّيا يتدّخلون وال الوحدات، أنشطة الفوج قيادة أعضاء ويواكب  املرسومة، للخّطة

ما اإلقتضاء، إذا عند القسم لقائد أو بالجهة ذات النظر للمفّوضّية الفوج قائد يوّجهه نظر لفت خالل من

الوحدة. من الكشفّية املناهج تطبيق يف بّينا إخالال الفوج قيادة الحظت

: الفصل 247

فيها أو تشارك فقط الفوج وحدات تجمع كربى أنشطة أو كشفّية عىل تظاهرات اإلرشاف الفوج لقيادة �كن

احرتام ومع الفوج، وحدات من وحدة كّل من املعتمد الفنّي للربنامج وفقا وذلك أخرى، من أفواج وحدات

املجال. هذا يف الداخيل النظام يف املقّررة التنظيمّية الضوابط

: الفصل 248

للفوج، التابعة الوحدة فيه تتّرصف الذي الجاري البن� الحساب دورّية، بصفة الفوج  مال أم� يراقب

وأم� مالها. الوحدة قائد من مزدوج بإمضاء

النظام. هذا من 232 الفصل أوردها للوحدة للضوابط التي الجاري البن� الحساب فتح ويخضع

مجلس الفوج : الفرع الَثالث
: الفصل 249

التي وتقّيدا بالتوصيات الكشفّية للخّطة وفقا ويوّجهها الفوج قيادة أع�ل رقا� عىل هيكل الفوج مجلس

الجهوّية. أو الوطنّية الكشفّية الهياكل عن تصدر

الفوج. تتبع وحدة كّل عن ممّثل� إثن� وقائدين الفوج وقيادة الفوج الفوج من قائد مجلس ويتكّون

: الفصل 250

القادم، الشهري الربنامج عىل واملصادقة املنقيض الشهري النشاط لتقويم الشهر يف مّرة الفوج مجلس يجتمع

األنشطة بعض لتمويل املالّية الخصوصّية اإلعت�دات رصف وعىل قرارات املالّية الخطط عىل يصادق ك�

الوحدات. الخاصة بعض للفوج أو العامة

: الفصل 251

مقّر يف خطّي اعالم بتعليق املجلس أشغال لحضور الدعوة وتتّم الفوج مجلس جلسات الفوج قائد يرأس

الفوج.
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الجهة. قيادة اىل منها نسخة ومؤّرخة ويوّجه محارض مرّقمة جلساته يف الفوج مجلس ويدّون

ندوة الفوج : الفرع الَرابع
: الفصل 252

األساّيس. النظام من 67 طبق أحكام الفصل سنوّية ندوة الفوج يعقد

قانونّيا أثرا ترتك وسيلة بكّل املدعّوين بها ويعلم الجهة، قائد مع الندوة بالتشاور موعد الفوج قائد ويضبط

من ميعادها. عىل األقّل يوما (15) خمسة عرش قبل

: الفصل 253

السبل ومناقشة للفوج العام النشاط لتقويم وتخّصص الفوج ندوة عىل عنه ممّثل أو الجهة قائد يرشف

الصعاب لتذليل املناسبة املقرتحات وتقديم الكشفّية، الخّطة أهداف بتحقيق الكفيلة واألساليب والوسائل

والقيادات. الوحدات نشاط يدعم �ا اإلشكالّيات وحّل

: الفصل 254

يطلب من أن للفوج تابعة وحدة قائد ألّي فيمكن الفوج، ندوة انعقاد دون كامل كشفّي موسم انقىض إذا

الفوج، لكن ندوة موعد نفسه ضبط من تلقاء الجهة لقائد �كن ك� الفوج، ضبط موعد لندوة الجهة قائد

ضبط برضورة - قانونّيا أثرا ترتك وسيلة بكّل الفوج - قائد عىل ينّبه أن يجب عليه السابقت� كال الصورت� يف

لقائد فيجوز الفوج من قائد إيجاّ� رّد انقىض األجل دون وإذا (30) يوما، ثالث� ظرف يف الفوج لندوة موعد

النظام من 65 بالفصل 3 املذكورة عدد الصورة معنى عىل للفوج مؤ�ر استثناّ� إىل تنظيم الجهة الدعوة

األساّيس.
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الفهرس

 1 الدولّية  الكشفّية بالهيئات املنّظمة عالقة الباب األّول:

3 الكشفّي  الزّي الباب الثا�:

5 الناشطون  املنخرطون الباب الثالث:

8 السنوّي  االشرتاك يف الرابع: الباب

12 الكشفّية  الخطط يف الشغور املنّظمة وحاالت من االستقالة الخامس: الباب

الوطني 16 املؤ�ر : الباب السادس

28 األعىل املجلس الباب السابع:

38 العامة  القيادة الباب الثامن:

45 الرشف  مجلس الباب التاسع:

46 األعىل  باملجلس املراقبة املالّية لجنة العارش: الباب

47 االجت�عي  الدعم الصندوق لجنة عرش: الحادي الباب

49 واألحّباء  الرّواد لقسم الخاّص النظام عرش: الثا� الباب

54 الجهة  عرش: الباب الثالث

61 الفـــــــــوج  عرش: الباب الرابع
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الكشافة التونسية
العنوان : شارع يوغرطة تونس البلفيدار

الهاتف : 501 790 71
الفاكس : 050 201 70

contact.scoutstunisiens@gmail.com : البريد األلكتروني
www.scouts-tunisiens.org : موقع الواب
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