
مجلس الرشف الوطني :

منشور توضيحي
بخصوص آلّية فّض النزاعات الكشفّية

22 نوفمبر 2016

يعلم رئيس مجلس الرشف جميع القيادات الكشفّية أّن آلّية فّض النزاعات الكشفّية والتأديب تستند إىل أحكام الفصول 35 و37 

و38 و39 من النظام األسايّس للكّشافة التونسّية الّذي مّتت املصادقة عليه يف املؤمتر 22 املنعقد بنابل أّيام 21 و22 و23 أكتوبر 2016، 

وقد أسند النظام األسايّس ملجلس الرشف سلطة اإلرشاف عىل تنظيم عمل هيئة املحّكمني الكشفّيني املكّلفة بفّض النزاعات الكشفّية 

ومبامرسة السلطة التأديبّية عىل املنخرطني وفقا ملبادئ التحكيم )الفصل 35 من النظام األسايّس( وضبط الفصل 37 من النظام األسايّس 

إليها وحّدده بثالثة  التحكيمّية املشار  الهيئة  القانويّن لتشّكل  الفصل 38 عىل اإلطار  الكشفّيني فيام نّص  إختصاص هيئة املحّكمني 

محّكمني يقع اختيارهم من بني قامئة محّكمني كشفّيني يضعها مجلس الرشف ويصادق عليها املجلس األعىل، وأخريا فقد تضّمن الفصل 

39 من النظام األسايّس رشطا تحكيمّيا ملزما لكّل املنخرطني يعترب األساس القانويّن لإلختصاص التحكيمّي.

التي  اإلجراءات  وبقّية  النزاع،  يف  للبّت  املنتصبني  املحّكمني  اختيار  وكيفّية  والطعون  الشكاوى  رفع  وكيفّية  التقايض،  إجراءات  أّما 

يستوجبها التحكيم الكشفّي، فتخضع إىل أحكام نظام مجلس الرشف الّذي مّتت املصادقة عليه من املجلس األعىل يف دورته اإلستثنائّية 

املنعقدة يومي 10 و11 ديسمرب 2016 بنابل.

وال يفوتني التذكري هنا بأّن املؤمتر الوطنّي مبصادقته عىل النظام األسايّس وخاّصة الفصول املشار إليها أعاله يكون قد أّسس ملرحلة 

للضوابط  مستجيبة  الكشّفي،  والتحكيم  والتسوية  للمصالحة  متكاملة  منظومة  تبّني  عرب  الكشفّية  النزاعات  معالجة  من  جديدة 

القانونّية التي يوجبها املرّشع التونيّس يف مجال التحكيم والسيام األحكام الواردة مبجّلة التحكيم التونسّية الصادرة مبقتىض القانون 

عدد 42 لسنة 1993 الصادر يف 26 أفريل 1993 واملنشورة بالرائد الرسمّي للجمهورّية التونسّية عدد 33 بتاريخ 4/5/1993.

• ما يجب أن تعلمه عن آلّية التحكيم الكشفّي
- مجلس الرشف يجري محاولة صلحّية بني أطراف النزاع تنتهي إّما بابرام الصلح والتسوية الرضائّية أو بتعّذر ابرام الصلح واحالة 

امللّف عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني، كام ميكن ملجلس الرشف احالة امللف مبارشة عىل هيئة املحكمني الكشفيني إذا ما رأى استحالة 

ابرام الصلح أو عدم قابلّية موضوع النزاع للصلح )الفصل 8 من نظام مجلس الرشف(.

- قامئة املحّكمني الكشفّيني تتكّون من 30 محّكام نصفهم من املختّصني يف القانون )قضاة أو محامون( سبق لهم أن نشطوا يف هياكل 

كشفّية، أي أّنهم من العائلة الكشفّية املوّسعة، والنصف اآلخر من القيادات الكشفّية ذات التجربة الطويلة يف العمل الكشفّي )الفصل 

33 من نظام مجلس الرشف(.

- تنتصب هيئة تحكيمّية ثالثّية للبّت يف كّل نزاع تحكيمي معروض، ويختار الطاعن محّكام من بني القامئة املذكورة ويختار املطعون 

ضّده محّكام ثانيا فيام يختار رئيس مجلس الرشف محّكام لريأس الهيئة، ويحرص عىل أن يكون أحد أعضاء الهيئة عىل األقّل من ذوي 

املختّصني يف القانون )الفصل 61 من نظام مجلس الرشف(.

- ميكن لكّل طرف أن يجّرح يف تسمية محّكم قبل اصدار القرار التحكيمي وذلك إذا أثبت عدم استقاللّيته أو حياده )الفصل 14 من 

نظام مجلس الرشف(.



مجلس الرشف الوطني :

- عىل الطاعن التثّبت يف صفة املطعون ضّده، فال يرفع طعنه إاّل ضّد الهيكل الكشفّي الذي أصدر القرار أو اّتخذ اإلجراء موضوع 

الطعن، وإاّل يقع رفض الطعن شكال )الفصل 59 فقرة 2 من نظام مجلس الرشف(.

- عىل الطاعن أن يحّدد يف عريضة الطعن وجوبا: اسمه ولقبه وعنوان اقامته وصفته الكشفّية والعنوان الربيدي الذي يختاره للتواصل 

مع مجلس الرشف كام يذكر اسم الطعون ضّده وموضوع الطعن وملّخصا للوقائع عند اإلقتضاء، واملستندات الواقعّية والقانونّية 

للطعن، دون أن يغفل خاّصة عىل طلباته مفّصلة، كام يرفق العريضة مبا لديه من مؤّيدات )الفصل 60 من نظام مجلس الرشف(، 

بحيث يكون عىل الطاعن أن يبنّي يف عريضته ماذا يطلب بالضبط من مجلس الرشف: ابطال القرار املطعون فيه، وقف تنفيذ، الغاء 

اإلجراء، إعادة عقد مؤمتر، ابطال نتائج انتخابات...الخ، إذ يف صورة ما إذا تبنّي للهيئة أّن الطعن وجيه، فهي ال تحكم إاّل يف حدود ما 

طلبه الطاعن دون زيادة )الفصل 71 من نظام مجلس الرشف(.

- آلّية التواصل بني الهيئة التحكيمّية وبني أطراف النزاع ميكن أن تتّم عرب الربيد العادي أو الربيد اإللكرتوين، بحسب ما تقّرره الهيئة 

ويصادق عليه أطراف النزاع )الفصل 64 من نظام مجلس الرشف(.

- كّل طرف يف نزاع تحكيمي ميكنه الحضور بنفسه يف جلسة املرافعة أو تكليف محام أو نائب عنه للحضور بعد تقديم إعالم بالنيابة 

للهيئة التحكيمّية )الفصل 65 من نظام مجلس الرشف(.

والسالم
القائد محّمد القرمايس
رئيس مجلس الرشف
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هيئة املحكمني الكشفيني

املحكمني من خرباء الكشافة التونسية

محمود الطريقي

عامر العويتي

يرس سعد الله

رشدي الهرمايس

لطفي الزواري

محمود الدغري

النوري عبيد

مفيدة العزايب

سمرية بالحاج عامر 

ناجية الحميدي

منصف شفرودة

طارق بن بلقاسم 

حسني حكيمة

سامل بوخريص

املحكمني من ذوي االختصاص القانوين 

القائد األستاذ عبد العزيز الدهامين

القائد األستاذ أمين املهدواين

القائد األستاذ حافظ غّضون

القائدة األستاذة منى التوايت 

القائد األستاذ محّمد املنصف العّيادي

القائد األستاذ جالل شقرون

القائد األستاذ إلياس الزين

القائد األستاذ إبراهيم الشّناوي

القائد األستاذ حسام الّدين الباهي

القائد األستاذ ماهر الصمعي

القائد األستاذ قّيس البوساملي

القائدة األستاذة مروى غّضون

القائد األستاذ املنجي الفقيه

القائد األستاذ جامل الربهومي

القائد األستاذ أحمد بن منصور

القائد سفيان القايد

والسالم
القائد محّمد القرمايس
رئيس مجلس الرشف


