
مجلس الرشف الوطني :

نظام مجلس الرشف

22 نوفمبر 2016

الباب األّول: تركيبة مجلس الرشف

الفصل األّول:

مجلس الرشف هيكل كشفّي وطنّي يخضع ألحكام الفصول 35 و36 و37 و38 و39 من النظام األسايّس للكّشافة التونسّية، يستند يف 

سري نشاطه ومامرسة صالحّياته إىل أحكام هذا النظام الخاص.

الفصل 2:

يتكّون مجلس الرشف من ثالثة قادة ينتخبهم املجلس األعىل، من بني أعضائه، يف دورته األوىل بعد اإلعالن عن نتائج اإلنتخابات 

يف املؤمتر الوطني، ثّم يختار األعضاء من بينهم قائدا لرتّؤس مجلس الرشف بالتوافق بينهم، وعند اإلختالف تجرى إنتخابات داخل 

املجلس األعىل إلختيار رئيس ملجلس الرشف، طبقا للضوابط املحّددة بالفصل 3 من هذا النظام.

الفصل 3:

إلختيار  األعىل  املجلس  داخل  إنتخاب  عملّية  تجرى  الرشف،  ملجلس  املنتخبني  األعضاء  بني  الرئيس  خّطة  حول  التوافق  غياب  يف 

رئيس ملجلس الرشف من بني األعضاء الثالثة املنتخبني، وذلك باإلقرتاع الرسّي املبارش، سواء عرب صندوق اقرتاع أو بواسطة اإلنتخاب 

اإللكرتوين، حسبام يقّرره رئيس املؤمتر الوطنّي أو رئيس املجلس األعىل حسب الحالة.

وعند التساوي يف األصوات بني مرتّشحني أو أكرث، يختار املرتّشح األكرب سّنا، وإن تواصل التساوي، تجرى عملّية قرعة بني املرتّشحني 

املتساويني يف كّل املقاييس، يرشف عليها رئيس املؤمتر الوطنّي إن جرت اإلنتخابات يف أّول دورة للمجلس األعىل بعد الترصيح بنتائج 

اإلنتخابات يف املؤمتر الوطنّي، وإن جرت يف دورات الحقة، فيرشف عىل العملّية اإلنتخابّية رئيس املجلس األعىل.

الفصل 4:

الراغبني يف الرتّشح لعضوّية مجلس الرشف، مطالب ترّشحهم حينا يف جلسة املجلس األعىل وبطريقة  يقّدم أعضاء املجلس األعىل 

شفاهّية لرئيس املؤمتر الوطنّي املرشف عىل اإلجتامع أو اىل رئيس املجلس األعىل فيام عدا ذلك.

ويشرتط يف أعضاء مجلس الرشف ما ييل:

-1 أن يكونوا أعضاء يف املجلس األعىل.

-2 أن يكون سبق لهم أن بارشوا إحدى الخطط التالية مّدة ثالث )3( سنوات عىل األقّل: عضو مجلس أعىل، عضو قيادة عامة، قائد 

جهة أو عضو قيادة جهة.

الفصل 5:

مبجرّد إنتخابهم يف املجلس األعىل، يؤّدي أعضاء مجلس الرشف أمام رئيس املؤمتر الوطنّي أو أمام رئيس املجلس األعىل يف إجتامع 

رسمّي، حسب الحالة، وهم حاملون للزّي الكشفّي، القسم التايل:

»أقسم بالله العظيم أن أؤّدي مهامي يف مجلس الرشف مبنتهى العدل واإلخالص والحياد، وأن أحرتم القانون الكشفّي وأن أصون القيم 

الكشفّية وأن أحافظ عىل رسّية املداوالت«  

ويجوز تأدية القسم بصفة فردّية أو جامعّية حسبام يقّرره رئيس الجلسة.
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الفصل 6:

يتوىّل املجلس األعىل يف دورة عادّية أو استثنائّية سّد الشغور الحاصل يف عضوّية مجلس الرشف بسبب الوفاة أو العجز البديّن أو 

اإلستقالة الكتابّية املقّدمة لرئاسة املجلس األعىل، وذلك طبقا ملبدإ توازي الصيغ واألشكال.

ويجوز للمجلس األعىل إعفاء عضو أو أكرث من أعضاء مجلس الرشف من مهامه ألّي سبب يقّدر أّنه وجيه، طبقا للضوابط واإلجراءات 

املنصوص عليها بالفقرتني األخريتني من الفصل 33 من النظام األسايّس. 

الباب الثاين: صالحّيات مجلس الرشف

الفصل 7:

واملصالحة  الوساطة  ملبادئ  وفقا  املنخرطني  عىل  التأديبّية  السلطة  ومامرسة  الكشفّية  النزاعات  فّض  عىل  الرشف  مجلس  يرشف 

الحاجة لذلك، ويضع إجراءات دقيقة للتحكيم  الكشفّيني يضبط قامئتها ويحّينها كّلام اقتضت  والتحكيم وعرب هيئة من املحّكمني 

الكشفّي يصادق عليها املجلس األعىل.

ويضع مجلس الرشف نظاما لتوسيم القيادات والهياكل الكشفّية والشخصّيات التي قّدمت خدمات جليلة للحركة الكشفّية بتونس 

طبقا ألحكام الفصل 36 من النظام األسايّس.

الفرع األّول: اإلختصاص يف مجال التحكيم

الفصل 8:

يف جميع ملّفات النزاعات الكشفّية والتتّبعات التأديبّية يجري مجلس الرشف محاولة صلحّية بني األطراف املشمولة بامللّف، ويحرص 

عىل إيجاد تسوية ودّية بينها تنهي الخالف يف نطاق احرتام األخالق والنظم الرتبوّية الكشفّية.

وتجرى املحاولة الصلحّية يف أّي مكان يقّرره رئيس مجلس الرشف ويدعو له كّل طرف مشمول بامللّف، ويحّرر محرضا رسمّيا يف 

الغرض.

وإذا انعقد الصلح مييض أعضاء مجلس الرشف، وكّل طرف مشمول بامللّف، عىل محرض قانويّن يف الغرض.

وإذا رأى مجلس الرشف أّن املوضوع غري قابل للصلح، يصدر قرارا ممىض من أعضائه يف تجاوز املرحلة الصلحّية لعدم قابلّية املوضوع 

للصلح، وإحالة امللّف عىل أنظار هيئة املحّكمني الكشفّيني.

وإذا تبنّي ملجلس الرشف عدم قدرة األطراف عىل التوّصل للصلح، يعلن عن تجاوز املرحلة الصلحّية لفشل محاولة إبرام الصلح، وإحالة 

امللّف عىل أنظار هيئة املحّكمني الكشفّيني.

الفصل 9:

يجوز ألطراف النزاع الكشفّي أن يدفعوا بوجود مساع صلحّية جدّية أمام هيئة املحّكمني الكشفّيني، وميكن لرئيس الهيئة، إذا تبنّي له 

جدّية الدفع، أن يحيل امللّف عىل مجلس الرشف إلبرام الصلح طبقا ألحكام الفصل 8 من هذا النظام. 

الفصل 10:

يختّص مجلس الرشف بالنظر يف كّل طلب عفو يقّدمه كّل من صدر ضّده قرار تأديبّي عن هيئة املحّكمني الكشفّيني أو عن مجلس 

الرشف يف ظّل النظام القانويّن السابق.

ويصدر مجلس الرشف قرارا معّلال، غري قابل للطعن، بقبول العفو أو برفضه، يراعي يف ذلك سمعة الحركة الكشفّية وقيمها األخالقّية 

والرتبوّية.

الفصل 11:

ميسك مجلس الرشف دفرتا مرّقام ومختوما يدّون فيه محارض جلساته والقرارات التي يصدرها ممضاة من أعضائه.

ويصدر مجلس الرشف قراراته بأغلبّية أصوات أعضائه، وال يجوز لعضو مجلس الرشف أن ميتنع عن التصويت.
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الفصل 12: 

يختّص مجلس الرشف باحالة كّل عضو مسرّي أو ناشط عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني من اجل سلوك أو ترّصف بالفعل أو بالقول 

موجب للمؤاخذة التأديبّية، رشط أن يكون املعنّي باألمر منخرطا مبنّظمة الكشافة التونسّية وراشدا، مع مراعاة وجوب اجراء املحاولة 

الصلحّية يف املسائل التي يجوز ابرام الصلح بشأنها.

ويحيل مجلس الرشف املشتىك به عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني من تلقاء نفسه، أو بطلب من رئيس املجلس األعىل أو من القائد 

العام، مهام كانت الصفة الكشفّية للمشتىك به.

كام يحيل مجلس الرشف، بناء عىل طلب من قائد الجهة، كّل قائد مشتىك به يكون ناشطا يف هيكل كشفّي يتبع جهته، يف تاريخ 

الوقائع موضوع اإلحالة.

وفيام عدا ذلك فإّن الشايك يقّدم طلب إحالة املشتىك به اىل رئيس مجلس الرشف، بعريضة توّضح الوقائع واألفعال املنسوبة اىل 

املشتىك به، مع ما يكون متوّفرا لدى الشايك من حجج وبراهني، ويصدر مجلس الرشف قرارا بأغلبّية أعضائه، غري قابل ألّي وجه من 

أوجه الطعن، بإحالة املشتىك به عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني أو بحفظ الشكاية لعدم جّديتها أو لعدم كفاية الحّجة، أو لسقوط 

التتّبع التأديبي مبرور الزمن.

وحفظ الشكاية من مجلس الرشف ال يحول دون استئناف فتح ملّف التتّبع من جديد لظهور أدّلة جديدة طاملا أّن أمد التتّبع مازال 

قامئا.

الفصل 13:

مجرّد اإلحالة عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني ال ينجّر عنها أّي حرمان للمشتىك به من حقوقه الكشفّية املقّررة يف النظام األسايّس أو 

يف النظام الداخيّل، لكن يجوز ملجلس الرشف أن يطلب من هيئة املحّكمني الكشفّيني، استعجال النظر للبّت يف الشكوى، وذلك يف 

الحاالت املستعجلة التي يقّدرها مجلس الرشف، حفاظا عىل السري العادي للنشاط الكشفّي.

الفصل 14:

يختّص مجلس الرشف بالنظر يف كّل طلب يرفعه أحد أطراف امللّف التحكيمي، سواء أكان نزاعا أو تتّبعا تأديبّيا، قصد التجريح يف 

محّكم أو أكرث، ضمن تركيبة الهيئة التحكيمّية الثالثّية املتعّهدة بامللّف وطلب تغيريه.

وال يجوز ملجلس الرشف اإلستجابة لطلب التجريح إاّل إذا قّدم الطالب ما يكفي من الحجج والقرائن عىل عدم استقاللّية املحّكم 

املجّرح فيه أو عدم حياده.

ويقع البّت يف مطلب التجريح بصفة استعجالّية ويصدر مجلس الرشف بشأنه قرارا فورّيا بإمضاء جميع أعضائه، يكون غري قابل 

للطعن. 

وإذا قّرر مجلس الرشف قبول طلب التجريح يأذن فورا بتغيري املحّكم املجّرح فيه وفقا لإلجراء الذي سبق أن تّم تعيينه مبقتضاه.

الّذي  امللّف  الكشفّيني يف  التجريح ضّد املحّكمني طاملا مل تبّت بعد هيئة املحّكمني  النظر يف مطالب  ويجوز ملجلس الرشف قبول 

تعّهدت به. 

وعىل مجلس الرشف أن يطلب من هيئة املحّكمني الكشفّيني تعليق النظر يف امللّف الّذي تعّهدت به ريثام يقع البّت يف مطلب 

التجريح.

الفصل 15: 

إذا قّرر مجلس الرشف إحالة امللّف عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني للبّت فيه، يأذن للطالب وللمطلوب يف النزاع الكشفّي أو التعاقدّي، 

وللشايك وللمشتىك به يف امللّف التأديبي، بأن يختار كّل واحد منهام محّكام من بني قامئة املحّكمني الكشفّيني، ليكون عضوا يف الهيئة 

الثالثّية التي ستبّت يف امللّف، ثّم يختار مجلس الرشف محّكام ثالثا من القامئة املشار إليها يك يرأس الهيئة التحكيمّية الثالثّية.

وإذا تخّلف أحد األطراف عن إختيار محّكم يف األجل املنصوص عليه بهذا النظام، يحّل مجلس الرشف محّل ذلك الطرف يف اختيار 

املحّكم.
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الفصل 16: 

يكيس رئيس مجلس الرشف القرار التحكيمي الصادر عن هيئة املحّكمني الكشفّيني بالصيغة التنفيذّية، ويّتخذ كّل التدابري الالزمة 

إلعالم طريف النزاع به، بعد أن يضّمنه يف دفرت معّد للغرض.

وتضع القيادة العامة عىل ذّمة مجلس الرشف وعىل ذّمة هيئة املحّكمني الكشفّيني كّل اإلمكانّيات اإلدارّية والبرشّية املتاحة لسري 

عمل كّل منهام.

الفصل 17: 

ينّظم مجلس الرشف بالتنسيق مع القيادة العامة جلسات حوار وندوات فكرّية يشارك فيها ثّلة من املحكمني الكشفّيني مع القيادات 

الكشفّية يف مختلف الهياكل، للتعريف بآلّية التحكيم الكشفي لفّض النزاعات، وبسبل تطوير هذه اآللّية، مبا يعود بالنفع عىل املنّظمة 

الكشفّية.  

الفرع الثاين: اإلختصاص يف مجال التوسيم

الفصل 18: 

يحدث باملنّظمة وسام استحقاق كشفّي بخمسة )5( أصناف، يتدّرج من الصنف الرابع إىل الصنف الثالث اىل الصنف الثاين إىل الصنف 

األّول إىل الصنف األكرب.

ومينح الوسام للقادة والقائدات الكشفيني الذين ساهموا يف دعم الحركة الكشفّية وتشّبعوا بقيمها النبيلة وتحّلوا بأخالقها الرفيعة 

ومارسوا طقوسها الهادفة وقّدموا خدمات جليلة ومتواصلة لفائدة الناشئة، حّبا للوطن وتطّوعا لخدمة املجتمع.

الفصل 19:

ميسك مجلس الرشف سّجال مرّقام يضّمن فيه قامئات املوّسمني حسب األصناف مع نبذة عن نشاطهم الكشفّي.

ويتّم تنظيم حفل كشفّي سنوّي، يف موعد يضبطه رئيس مجلس الرشف بالتشاور مع رئيس املجلس األعىل ومع القائد العام، ويقع 

خالله تقليد القادة والقائدات املوّسمني بوسام اإلستحقاق الكشفّي.

الفصل 20:

مهامها يف مجال  تنحرص  كّل جهة،  الرشف عىل مستوى  فروعا جهوّية ملجلس  الجهات  قادة  بالتنسيق مع  الرشف  يحدث مجلس 

التوسيم.

ويتكّون الفرع الجهوّي ملجلس الرشف من ثالثة )3( قادة، ينتخبهم املجلس الجهوّي ملّدة ثالث )3( سنوات، ويشرتط أن تكون لهم 

أقدمّية يف النشاط الكشفّي مّدة خمس )5( سنوات عىل األقّل، وأن تتوّفر فيهم بقّية الرشوط الواجب توّفرها يف قائد الجهة، طبق 

أحكام النظام األسايّس والنظام الداخيّل.

وال تحول العضوّية يف الفرع الجهوّي ملجلس الرشف من اكتساب خطط أو مبارشة النشاط يف هياكل كشفّية أخرى، محلّية أو جهوّية 

أو وطنّية.

الفصل 21:

يتوىّل الفرع الجهوّي ملجلس الرشف تنظيم حفل كشفّي سنوّي، عىل مستوى الجهة، بالتنسيق مع قائد الجهة ورئيس مجلس الرشف، 

وذلك إلسناد الصنف الرابع والصنف الثالث من وسام اإلستحقاق الكشفّي للقادة والقائدات املنتمني لهياكل كشفّية تتبع الجهة.
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الفصل 22:

يسند الصنف الرابع من وسام اإلستحقاق الكشفّي، لكّل قائد أو قائدة تتوّفر فيه خمسة )5( رشوط عىل األقّل، من بني الرشوط 

العرشة )10( التالية:

-1 أن تكون له أقدمّية يف النشاط الكشفّي ألكرث من خمس وعرشين )25( سنة.

-2 أن يكون قد نشط يف وحدة كشفّية مّدة ال تقّل عن عرش )10( سنوات ما بني فرد ناشط وقائد.

-3 أن يكون تقّلد خّطة قائد وحدة أو قائد فوج أو عضو قيادة جهة أو عضو دورّية يف القسم، مّدة ال تقّل عن سّت )6( سنوات، يف 

هيكل واحد أو يف هياكل متعّددة.

-4 أن يكون تقّلد خّطة قيادّية كشفية وطنّية، ضمن القيادة العامة أو املجلس األعىل أو مجلس الرشف أو لجنة املراقبة املالّية، مّدة 

ال تقّل عن سّت )6( سنوات.

-5 أن يكون شارك - مرّتني عىل األقّل - يف مؤمتر وطنّي للمنّظمة، بصفة قائد مؤمتر. 

-6 أن يكون اكتسب عضوّية هيئة كشفّية عاملّية أو إقليمّية ملّدة نيابّية كاملة، بصفته ممّثال للكّشافة التونسّية.

-7 أن يكون ساهم يف إنجاح تظاهرة كشفّية وطنّية أو دولّية يف مناسبة واحدة عىل األقّل، بصفته قائدا لتلك التظاهرة أو مكّلفا 

بقيادة إحدى لجانها الرسمّية.

-8 أن يكون قد أحدث مرشوعا مالّيا أو عّقارّيا، إبتكره أو مّوله أو توّسط يف متويله، لفائدة هيكل كشفّي، يدّر عىل ذلك الهيكل 

مداخيل منتظمة أو يوّفر له بنية تحتّية مناسبة إلحتضان أنشطته.

-9 أن يكون أنتج مؤّلفات أو نظم أناشيد كشفّية أثرت املكتبة الكشفّية وبرامجها التنشيطّية.

-10 أن يكون قد تبّنى مالّيا هيكال من الهياكل الكشفّية املحلّية ووّفر له دعام مادّيا معتربا إلنجاح الربامج الكشفّية واألنشطة الرتبوّية 

لذلك الهيكل ماّم ساهم يف تطويره وتنمية العضوية فيه.

وال يجوز إسناد وسام اإلستحقاق الكشفّي ملن صدر ضّده قرار تأديبّي عن مجلس الرشف، إاّل بعد انقضاء موسم كشفّي كامل عىل 

األقّل عىل صدور قرار عفو طبق الرتاتيب الكشفّية املنطبقة.  

الفصل 23:

الرابع من وسام اإلستحقاق الكشفّي  الثالث من وسام اإلستحقاق الكشفّي لكّل قائد أو قائدة حاصل عىل الصنف  يسند الصنف 

وواصل النشاط يف املنّظمة، وبارش خّطة كشفّية وطنّية أو جهوّية أو محلّية مّدة ثالثة )3( مواسم كشفّية متتالية عىل األقّل.

الفصل 24:

يتدّرج أصحاب الصنف الثالث من وسام اإلستحقاق الكشفّي نحو الصنف الثاين ثّم الصنف األّول، إذا واظبوا عىل النشاط الكشفّي 

مّدة ثالثة )3( مواسم كشفّية متتالية بني كّل صنف وصنف عىل األقّل، وبارشوا خالل تلك الفرتة خططا قيادّية يف هياكل كشفّية 

محلّية أو جهوّية أو وطنّية.

الفصل 25:

ذلك، يخضع  بعد  الكشفّي  نشاطه  النظام، وواصل  السابقة عن هذا  القانونّية  الكشفّي يف صيغته  اإلستحقاق  تقّلد وسام  كّل من 

إستثنائّيا إىل قواعد التصنيف التالية:

-1 من بارش خّطة قائد عام أو رئيس للمجلس األعىل أو رئيس مجلس الرشف، يتقّلد آلّيا الصنف األّول من وسام اإلستحقاق الكشفّي.

-2 من بارش خّطة قائد جهة أو اكتسب صفة عضو بالقيادة العامة أو عضو باملجلس األعىل وذلك ملّدة دورتني نيابّيتني كاملتني، يتقّلد 

آلّيا الصنف الثاين من وسام اإلستحقاق الكشفّي.

-3 من واظب عىل النشاط الكشفّي يف أّي هيكل محيّل أو جهوّي أو وطنّي، عدا من ذكروا يف النقطتني 1 و2، وذلك ملّدة ثالثة )3( 

مواسم كشفّية عىل األقّل، يعترب آلّيا متحّصال عىل الصنف الرابع من وسام اإلستحقاق الكشفّي، ويؤّهل لتقّلد الصنف الثالث.



مجلس الرشف الوطني :

الفصل 26: 

يحصل عىل الصنف األكرب من وسام اإلستحقاق الكشفّي القادة والقائدات اآليت ذكرهم:

-1 كّل من تقّلد الصنف األّول من وسام اإلستحقاق الكشفّي وواظب عىل تحّمل خّطة قيادّية يف هيكل كشفّي وطنّي أو جهوّي ملّدة 

سّتة )6( مواسم كشفّية متتالية عىل األقّل.

-2 كّل من بارش خّطة قائد عام أو رئيس للمجلس األعىل أو رئيس ملجلس الرشف لفرتتني نيابّيتني كاملتني عىل األقّل. 

-3 كّل من بارش النشاط يف هيكل كشفّي وطنّي ملّدة ال تقّل عن ثالثني )30( سنة بصفة متواصلة.

الفصل 27:

إعرتافا بفضل القادة والقائدات الذين توّفاهم الله، ميكن ملجلس الرشف منح أّي صنف من أصناف وسام اإلستحقاق الكشفّي لقائد 

متوّف إذا كانت رشوط اسناد الوسام متوّفرة فيه يف قائم حياته، ويسند الوسام يف هذه الحالة ألحد ورثته.

الفصل 28:

أوسمة اإلستحقاق الكشفي من الصنفني الرابع والثالث توّزع يف حفل جهوّي بالنسبة اىل الناشطني يف هياكل جهوّية أو محلّية، وتوّزع 

يف حفل وطنّي بالنسبة اىل الناشطني يف هياكل كشفّية وطنّية. 

وبقّية األوسمة يقع تقليدها ملستحقّيها يف حفل كشفّي وطنّي.

الفصل 29:

كّل وسام مسند يكون مصاحبا بشهادة ميضيها كّل من رئيس مجلس الرشف والقائد العام ورئيس املجلس األعىل.

ويتعنّي عىل مجلس الرشف إصدار قرار ممىض من رئيسه، يف منح األوسمة، يتضّمن هوّية كّل قائد نال الوسام مع بيان الصنف، مبا يف 

ذلك األوسمة التي توّزع عىل املستوى الجهوّي، ويجوز أن يكون القرار خاّصا بتوسيم شخص واحد أو مجموعة أشخاص معا. 

ويتعنّي عىل الفرع الجهوّي أن يضبط قامئة املوّسمني، وأن يعلم بها كاّل من قائد الجهة ومن رئيس مجلس الرشف.

ويصدر مجلس الرشف قراره بخصوص قامئة املوّسمني الجهوّيني عىل ضوء القامئة التي تصله من فرعه الجهوّي املعتمد ومالحظات 

قائد الجهة بشأنها، وملجلس الرشف أن يعّدل تلك القامئة لو تبنّي له - بصفة ثابتة - عدم توّفر الرشوط القانونّية يف واحد أو أكرث من 

أعضائها.

الفصل 30:

قرارات مجلس الرشف يف مجال التوسيم غري قابلة للطعن.

غري أّنه يجوز ملجلس الرشف أن يطلب من هيئة املحّكمني الكشفّيني، مبناسبة تعّهدها مبلّف تأديبّي، أن تقيض بتجريد املعنّي باألمر 

من وسام استحقاق كشفّي سبق له أن تقّلده مهام كان صنفه، أو بتجريده من كّل األوسمة التي تقّلدها، إذا ثبت أّنه أساء للمنّظمة 

الكشفّية إساءة بالغة أو أّنه نال ذلك الوسام باستعامل التغرير أو الخداع أو التدليس.   

الباب الثالث: هيئة املحّكمني الكشفّيني

الفرع األّول: رشوط املحّكم وإجراءات ضبط قامئة املحّكمني

الفصل 31:

يشرتط يف املحّكم الكشفّي أن يكون محايدا ومستقاّل وكفء، وأاّل يكون مبارشا للنشاط الكشفّي ضمن الهيكل الكشفّي الذي يكون 

طرفا يف امللّف التحكيمي الذي يتعّهد به ذلك املحّكم، وال تربطه عالقة قرابة عائلّية بأحد أطراف ذلك امللّف.

وينبغي عىل املحّكم أن يعتذر مسّبقا عن قبول مهّمة التحكيم التي عرضت عليه يف امللّف، إذا ما قّدر أّن رشطي الحياد أو اإلستقاللّية 

غري متوّفرين يف جانبه أو أّنه لن يكون قادرا مادّيا عىل مواكبة الجلسات التي تقتضيها املهّمة التحكيمّية.



مجلس الرشف الوطني :

الفصل 32:

يشرتط يف املحّكم الكفاءة من حيث إختصاصه األكادميّي يف املسائل القانونّية أو من حيث تشّبعه بقيم الرتبية الكشفّية وأخالقها 

للتجربة الرثّية التي اكتسبها يف العمل الكشفّي.

ويراعي رئيس مجلس الرشف يف الرتكيبة الثالثّية للهيئة املتعّهدة بالبّت يف امللّف التحكيمّي وجود أعضاء من ذوي اإلختصاص يف 

القانون ومن ذوي التجارب الكشفّية الرثّية لضامن التوازن يف الرتكيبة بني اإلختصاص القانويّن والتجربة الكشفّية.

الفصل 33:

يضع مجلس الرشف قامئة يف املحّكمني الكشفّيني تتألف من ثالثني )30( محّكام، نصفهم عىل األقّل من ذوي اإلختصاص يف القانون، 

والبقّية من ذوي الكفاءة والتجربة األصيلة يف الرتبية الكشفّية.

ويعرض مجلس الرشف قامئة املحّكمني عىل املجلس األعىل للمصادقة عليها.

ويقوم مجلس الرشف بتحيني قامئة املحّكمني، كّلام دعت الحاجة لذلك، رشط مصادقة املجلس األعىل عىل كّل تغيري يف القامئة.

الفصل 34:

يعلم رئيس مجلس الرشف القائد العام بقامئة املحّكمني الكشفّيني املصادق عليها، يك يتوىّل نرشها يف املوقع الرسمي للمنّظمة، مع 

صور املحّكمني وأرقام هواتفهم.

كّل  تسديد  لضامن  الالزمة  التدابري  كّل  الرشف  مجلس  رئيس  يّتخذ  الكشفّيني،  املحّكمني  قامئة  عىل  األعىل  املجلس  مصادقة  عند 

املحّكمني الكشفّيني إلشرتاكاتهم السنوّية بصفة منتظمة طبق أحكام النظام الداخيّل.

الفصل 35:

يؤّدي املحّكمون املصادق عليهم يف جلسة أمام املجلس األعىل، أو عند اإلقتضاء يف جلسة خاّصة يرأسها كّل من رئيس املجلس األعىل 

والقائد العام ورئيس مجلس الرشف، ويحرضها عدد من أعضاء املجلس األعىل، اليمني التالية:

»أقسم بالله العظيم أن أؤّدي مهامي مبنتهى الرشف واألمانة وأن أحرتم النظم الكشفّية وأن أحافظ عىل رّس املفاوضة«.

الفرع الثاين: واجبات املحّكم

الفصل 36:

كّل محّكم وافق رصاحة أو ضمنا عىل مهّمة التحكيم املقرتحة عليه، ال يجوز له العدول عن ذلك أثناء نرش امللّف التحكيمّي ما مل 

يكن له عذر معقول بسبب وضع صحّي أو التزام مهنّي طارئ، ويتوىّل رئيس مجلس الرشف يف تلك الحالة اإلذن بتغيري املحّكم طبق 

اإلجراء نفسه الذي سبق أن وقع تعيينه مبقتضاه.

الفصل 37: 

يلتزم املحّكم بأاّل يديل بأّي ترصيح علنّي وأاّل ينرش أّي موقف علنّي له بشأن موضوع معروض عىل هيئة املحّكمني الكشفّيني يكون 

هو احد أعضائها، وذلك قبل البّت يف امللّف التحكيمّي.

كام يلتزم املحّكم بعدم التعليق عىل أّي قرار تحكيمّي أصدرته هيئة مل يكن طرفا فيها.

الفصل 38:

يحرص املحّكم عىل متكني أطراف امللّف التحكيمّي من كّل حقوقهم اإلجرائّية واألصلّية يف النزاع، وأن يحرتم حّق الدفاع وأن يحرص 

عىل مواكبة الجلسات التحكيمّية يف ميعادها وأن يفصل يف امللّف التحكيمي خالل املّدة القانونّية.

وينبغي عىل املحّكم اإلمضاء عىل مسوّدة القرار التحكيمّي وال يجوز له أن ميتنع عن البّت يف امللّف عند املفاوضة أو أن يحتفظ برأيه.

الفصل 39:

لتسهيل مهامهم  املركزّية عىل ذّمتهم  اإلدارة  إمكانّيات  العامة  القيادة  التحكيمّية بصفة تطّوعّية، وتضع  املحّكمون مهامهم  يبارش 

التطّوعّية، والسيام عىل مستوى تكليف موّظف من اإلدارة أو قائد متطّوع مبهّمة كتابة محارض جلسات الهيئة. 



مجلس الرشف الوطني :

الباب الرابع: إجراءات التحكيم الكشفّي يف املجال التأديبّي

الفرع األّول: يف إجراءات اإلحالة 

الفصل 40:  

إذا وقعت إحالة منخرط راشد عىل مجلس الرشف، ملؤاخذته تأديبّيا، فإّنه يكون طرفا أّوال يف امللّف التحكيمّي التأديبّي، ويكون قائد 

الهيكل الكشفّي الّذي أحاله عىل معنى الفصل 12 من هذا النظام، طرفا ثانيا.

الفصل 41:

ينظر مجلس الرشف يف مدى قابلّية الشكوى املقّدمة إلجراء محاولة صلحّية بني الشايك وبني املشتىك به، طبق اإلجراء املنصوص عليه 

بالفصل 8 من هذا النظام.

وإذا وقع تجاوز املرحلة الصلحّية ألّي سبب من األسباب، يوّجه رئيس مجلس الرشف اعالما للمشتىك به بكّل ما يرتك أثرا قانونّيا، 

يتضّمن تحديدا دقيقا للطرف الذي طلب إحالته تأديبّيا والتهمة أو التهم املوّجهة إليه وتاريخ ارتكابها وظروفها، كام يطلب منه 

اختيار محّكم من بني قامئة املحّكمني الكشفّيني يف ظرف ال يتجاوز عرشة )10( أّيام.

ويجوز النزول باألجل اىل الحّد األدىن ولو يف اليوم نفسه، إذا كان األمر يّتسم باستعجال النظر بسبب وجود انتخابات هيكلّية ترّشح 

إليها املشتىك به أو تأّهله لقيادة نشاط كشفي هام أو تقّلده أوسمة أو جوائز أو خطط قيادّية هاّمة.

الفصل 42:

يتوىّل رئيس مجلس الرشف يف األجل نفسه املشار إليه بالفصل 41 من هذا النظام، اعالم الطرف الذي أحال املشتىك به تأديبّيا، أن 

يختار بدوره محّكام بالصيغة نفسها.

وإذا انقىض األجل دون اختيار الطرف املشتىك به ملحّكم، يتوىّل رئيس مجلس الرشف فورا الحلول محّله يف اختيار املحّكم.

وإذا كان قائد الجهة هو من طلب إحالة املشتىك به ثّم تغافل عن تعيني محّكم خالل األجل القانوين، فإّن القائد العام يحّل محّله 

يف ذلك التعيني فورا.

الفصل 43:

عند استكامل كّل طرف يف امللّف تعيني محّكم يف الهيئة التحكيمّية التي ستتعّهد بامللّف، يتوىّل رئيس مجلس الرشف فورا تعيني 

املحّكم الرئيس، وينّسق مع املحّكمني الثالثة لضبط موعد للجلسة.

ويوّجه رئيس مجلس الرشف عرب اإلدارة املركزّية للمنّظمة استدعاء للمشتىك به يعلمه فيه برتكيبة الهيئة الثالثّية املتعّهدة بامللّف، 

ويدعوه للحضور بجلسة يحّدد له موعدها مكانا وتاريخا وساعة.

الفصل 44:

يجب أاّل يقّل ميعاد الجلسة عن ثالثة )3( أّيام كاملة من تاريخ اإلستدعاء، ما عدا الحاالت املستعجلة والتي يجوز مبقتضاها خفض 

األجل اىل اليوم نفسه.

الفصل 45:

عىل املشتىك به أن يحرض بنفسه الجلسة أمام الهيئة التحكيمّية أو أن ينيب عنه وكيال يدافع عنه حسب اختياره رشط اإلدالء بتوكيل 

ممىض من املشتىك به ومعرّف بامضائه، أّما إن كان الوكيل محاميا فيكفي تقديم اعالم نيابة متنرب طبق القانون املنّظم ملهنة املحاماة.

ومن حّق املشتىك به أو وكيله أن يطلب اإلّطالع عىل ملّف اإلحالة كامال وعىل ما تضّمنه من شكاية أصلّية ومن حجج قّدمها الطرف 

الّذي طلب اإلحالة، قبل موعد الجلسة، كام له أن يطلب نسخة من ذلك امللّف.

الفرع الثاين: يف الجلسة التحكيمّية



مجلس الرشف الوطني :

الفصل 46:

يستهّل رئيس الهيئة التحكيمّية الجلسة بتسجيل أسامء الحارضين، ويتلو عىل املشتىك به أو عىل وكيله الئحة اإلحالة، ثّم يعرض تركيبة 

الهيئة التحكيمّية املتعّهدة بالبّت يف امللّف، ويسجل عىل املشتىك به أو عىل وكيله وعىل من طلب اإلحالة، إن كانت لديهم طلبات 

للتجريح يف الهيئة طبق أحكام هذا النظام.

عند ترصيح الطرفني بقبولهام بالهيئة التحكيمّية وعدم تسجيل طلب تجريح، يعطي رئيس الهيئة التحكيمّية الكلمة ملمّثل الطرف 

الذي طلب اإلحالة ليقّدم ملحوظاته الشفاهّية وما لديه من طلبات ومؤّيدات، ثّم يعطي الكلمة للمشتىك به أو لوكيله للدفاع، ويجوز 

للرئيس أن يصدر قرارا تحضريّيا بدعوة املشتىك به للمثول أمامه الستنطاقه والتحرير عليه إن مل يكن حارضا يف الجلسة.

وإذا تّم تسجيل طلب تجريح يقع تدوين ذلك يف املحرض ثّم يرفع رئيس الهيئة الجلسة فورا ويحيل امللّف عىل مجلس الرشف للبّت 

يف مطلب التجريح طبق أحكام هذا النظام.

الفصل 47:

يسرّي رئيس الهيئة التحكيمّية الجلسة، وله أن يستجيب لطلب التأخري لوقت معقول، بحسب طبيعة امللّف وصبغته املستعجلة عند 

اإلقتضاء.

ويجب أن يرّتب رئيس الهيئة املداخالت بني الطرف الذي طلب اإلحالة وبني املشتىك به، ويدير الحوار واملكافحة بينهام عند اإلقتضاء، 

يف كنف اإلنضباط الكشفّي، عىل أن تكون املداخلة األخرية دامئا للمشتىك به أو لوكيله.

ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمّية اجراء املكافحات الالزمة بني الشهود إن وجدوا، وبني املشتىك به، وله أن يأذن باجراء اإلختبارات 

الالزمة، سواء لتقدير األرضار البدنّية إذا كان التتّبع بسبب اإلعتداء بالعنف، أو التثّبت من حسن الترّصف املايّل يف حالة التتّبع من 

أجل سوء الترّصف املايّل، كام يجوز لرئيس الهيئة سامع إفادة من أّي خبري كشفّي ميكن أن تكون افادته ذات تأثري عىل وجه الفصل 

يف امللّف.

الفصل 48:

امللّف  وحجز  املرافعة  ختم  عن  يعلن  وطلبات،  ملحوظات  من  لديها  ما  استوفت  قد  األطراف  كّل  أّن  الهيئة  رئيس  يقّدر  عندما 

للمفاوضة ثّم الترصيح بالقرار التحكيمّي.

الفرع الثالث: يف إصدار القرار التحكيمّي

الفصل 49:

يتفاوض أعضاء الهيئة يف امللّف، بصفة رسّية ودون حضور كاتب الجلسة، عىل ضوء ما توّفر لديهم من معطيات مادية ومؤّيدات، 

ويصدرون قرارا بأغلبّية األصوات بحفظ التهمة أو باإلدانة وتسليط العقوبة العادلة حسب أحكام هذا النظام، ويكتب رئيس الهيئة 

منطوق القرار بخّط اليد يف املسوّدة ومييض عليها مع عضوي الهيئة اآلخرين.

الفصل 50:

إذا كان امللّف موصوفا بحالة التأّكد إلستعجال النظر، فإّن رئيس الهيئة التحكيمّية يأذن باعالم املشتىك به حاال مبسوّدة القرار بكّل 

وسيلة ترتك أثرا قانونّيا، ثّم يتّم الحقا اعداد الئحة القرار.

وفيام عدا ذلك، فإّنه يتعنّي عىل الهيئة التحكيمّية اصدار الئحة قرار تحكيمّي يكون معّلال ومحّيثا ومشتمال عىل التنصيصات التالية:

- هوّية املشتىك به وصفته الكشفية وتاريخ انخراطه يف املنّظمة، وعنوانه واسم وكيله عند اإلقتضاء.

- الطرف الذي طلب اإلحالة.

- ملّخص للوقائع واألعامل واألقوال املنسوبة اىل املشتىك به.

- ترصيحات الشهود إن وجدوا واملكافحات املسّجلة بينهم وبني املشتىك به عند اإلقتضاء.

- دفاع املشتىك به وما أدىل به من حجج ومؤّيدات عند اإلقتضاء.



مجلس الرشف الوطني :

- البّت يف االختصاص الحكمّي للهيئة طبقا ألحكام النظام األسايّس والنظام الداخيّل ملنّظمة الكشافة التونسّية.

- البّت يف قبول التتّبع من الناحية الشكلّية.

- املستندات الواقعّية والقانونّية التي اعتمدت عليها الهيئة التحكيمّية يف قرارها.

- منطوق القرار التحكيمّي.

الفصل 51:

يتعنّي عىل الهيئة التحكيمّية إصدار الئحة القرار يف ظرف خمسة عرش )15( يوما من تاريخ صدور القرار، ويوّجه بعد رقنه اىل رئيس 

مجلس الرشف إلكسائه بالصيغة التنفيذّية واإلذن باعالم املشتىك به بذلك القرار كإعالم القائد العام ورئيس املجلس األعىل به أيضا.

الفرع الرابع: يف العقوبات التأديبّية وسقوط التتّبع بشأنها

الفصل 52:

تتدّرج العقوبات التأديبّية يف املنّظمة الكشفّية عىل النحو التايل:

- العقوبة من الدرجة الرابعة: توبيخ.

- العقوبة من الدرجة الثالثة: إيقاف مؤّقت عن النشاط الكشفّي ال يتجاوز ثالثة )3( أشهر.

- العقوبة من الدرجة الثانية: إيقاف مؤّقت عن النشاط الكشفّي ألكرث من ثالثة )3( أشهر مع سحب الخّطة الكشفّية.

- العقوبة من الدرجة األوىل: الطرد النهايّئ من املنّظمة.

ويجوز للهيئة التحكيمّية يف قضايا التتّبع من أجل سوء الترّصف املايل أو اتالف ممتلكات املنّظمة ان تقيض بالزام املشتىك به بالتعويض 

العادل عن الخسائر التي تسّبب فيها للهيكل الكشفّي املترّضر.

الفصل 53:

تسّلط العقوبة من الدرجة الرابعة يف الصور التالية:

- اهامل يف احرتام ضوابط ونظم تسيري مجموعة كشفّية يف نشاط داخيّل أو تنظيم نشاط خارجّي، مل ينتج عنه رضر.

- سوء مسك لوثائق املحاسبة املالّية بهيكل كشفّي دون ثبوت شبهة اإلستيالء

- ضياع تجهيزات كشفّية أو وثائق مهّمة ذات صلة بالنشاط الكشفّي نتيجة اإلهامل.

- قّلة احرتام للقيادات الكشفّية بالقول أو الفعل.

- عدم التقّيد بآداب الجلسات الكشفّية وضوابط الحوار املتحرّض الواجب احرتامها بني القيادات الكشفّية.

الفصل 54:

تسّلط العقوبة من الدرجة الثالثة يف الصور التالية:

- تنظيم مخّيم كشفّي دون ترخيص قانويّن طبق النظام الداخيّل.

- اهامل يف احرتام ضوابط ونظم تسيري مجموعة كشفّية يف نشاط داخيّل أو يف تنظيم نشاط خارجّي، نتج عنه رضر بديّن خفيف ألحد 

أفراد املجموعة.

- اإلعتداء بالسّب أو بالشتم أو بالعنف الخفيف عىل منخرط ناشط أو مسرّي يف املنّظمة أو عىل ويل منخرط قارص، سواء مبارشة أو 

بواسطة الوسائط اإلجتامعّية اإللكرتونّية.

- تبادل العنف املادّي بني منخرطني.

- هضم جانب مسؤول قيادّي جهوّي أو وطنّي بالقول أو بالفعل أثناء نشاط كشفّي.

الفصل 55:

تسّلط العقوبة من الدرجة الثانية يف الصور التالية:

- إلهامل الناتج عنه رضر بديّن جسيم ملنخرط بسبب عدم أخذ اإلحتياطات الالزمة ومخالفة النظم الكشفّية وتراتيب النشاط.



مجلس الرشف الوطني :

- اإلعتداء بالعنف الشديد عىل منخرط ناشط أو مسرّي أو عىل ويّل أمر منخرط ناشط قارص.

- التجاهر مبا ينايف الحياء واألخالق الكشفّية مبناسبة نشاط كشفّي داخيّل أو خارجّي.

- سوء الترّصف يف األموال الكشفّية النقدّية منها والعينّية واإلستيالء عليها دون وجه حّق.

- بّث اإلشاعات الكاذبة والثلب عرب كّل وسيلة إعالم عمومّية أو عرب الوسائط اإلجتامعّية اإللكرتونّية من شأنها أن تنال من اعتبار 

القيادات الكشفّية أو تيسء للمنّظمة.

- كّل من اقرتف جرمية قصدّية مبناسبة نشاط كشفّي أحيل مبقتضاها عىل القضاء العديّل ومّتت إدانته بحكم باّت يقيض بسجنه مّدة 

ال تتجاوز خمس )5( سنوات.

الفصل 56:

تسّلط العقوبة من الدرجة األوىل يف الصور التالية:

- كّل خرق متعّمد للنظم الكشفّية ينتج عنه الوفاة للغري أو ملنخرط ناشط أو مسرّي.

- كّل من تعّمد الحاق رضر جسيم بسمعة املنظّمة مبناسبة متثيله لها يف تظاهرة عاملّية أو إقليمّية نتيجة اقرتاف جرمية مخّلة بالرشف 

طبق القانون التونيّس أو قانون البلد الّذي احتضن تلك التظاهرة.

- كّل من ارتكب جناية ومّتت إدانته عىل ذلك بحكم قضايّئ باّت.

- كّل من ارتكب جرمية أخالقّية ضّد منخرط ناشط أو مسرّي مبناسبة نشاط كشفّي، بغّض النظر عن التتّبع القضايئ الذي قد يفتح 

بشأنه من قبل السلطات القضائّية يف البلد.

- خيانة األمانة واإلفراط الفاحش يف اتالف ممتلكات املنّظمة.

الفصل 57:

يجوز للهيئة التحكيمّية أن متّتع املشتىك به بظروف تخفيف بحسب مالبسات الواقعة وطبيعة الرضر الالحق باملنظّمة أو باملترّضر 

وما إذا تّم تقديم طلب اسقاط للحّق من قبل املترّضر هيكال كشفّيا كان أو شخصا طبيعّيا.

وميكن للهيئة التحكيمّية، يف هذه الحالة، النزول بالعقوبة بدرجة أو أكرث، كام يجوز للهيئة أيضا أن تقيض يف هذه الحالة بتأجيل تنفيذ 

عقوبة اإليقاف املؤّقت عن النشاط الكشفّي.

وإذا كانت الضحّية طفال منخرطا ناشطا يقّل سّنه عن مثانية عرش )18( عاما يف تاريخ الواقعة، فينبغي عىل الهيئة التحكيمّية مضاعفة 

مّدة العقوبة إن كانت من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، كام مينع عىل الهيئة وعىل مجلس الرشف نرش الئحة الحكم ويكتفى 

فقط باعالم املشتىك به مبنطوق الحكم دون تفاصيل، عىل أن تبقى الالئحة كاملة محفوظة تحت سلطة القائد العام، وذلك حفاظا 

عىل خصوصيات امللف والذات االعتبارية للطفل الضحّية طبق الترشيع الجاري به العمل يف البالد التونسّية.

وال يجوز للهيئة التحكيمّية تطبيق مقتضيات ظروف التخفيف يف صورة الجرمية األخالقّية أو إذا ما كانت الضحّية طفال.

الفصل 58: 

يسقط التتّبع بشأن األفعال املوجبة لعقوبة من الدرجة الرابعة مبرور ثالثة )3( أشهر من تاريخ ارتكابها.

ويسقط التتّبع بشأن األفعال املوجبة لعقوبة من الدرجتني الثالثة أو الثانية مبرور عام )1( واحد من تاريخ ارتكابها.

ويسقط التتّبع بشأن األفعال املوجبة لعقوبة من الدرجة األوىل مبرور خمسة )5( أعوام من تاريخ إرتكابها عدا الجرائم األخالقّية 

املصّنفة جناية بحسب القانون التونيّس والتي ال يسقط التتّبع التأديبي بشأنها مبرور الزمن يف املنّظمة الكشفّية.



مجلس الرشف الوطني :

الباب الخامس: إجراءات التحكيم الكشفّي يف مجال النزاعات الكشفّية

الفرع األّول: يف اجراءات تقديم عريضة الطعن واملحاولة الصلحّية

الفصل 59:  

الطاعن يف النزاع التحكيمّي هو املنخرط املسرّي الّذي يطعن يف قرار أو إجراء صدر عن هيكل كشفّي محيّل أو جهوّي أو وطنّي.

واملطعون ضّده يف النزاع التحكيمّي يكون قائد الهيكل الذي أصدر القرار أو اّتخذ اإلجراء  موضوع الطعن.

ويجب عىل الطاعن أن يثبت يف جانبه توّفر عنرصي الصفة واملصلحة يف الطعن وأن يقّدم طعنه يف األجل القانويّن املنصوص عليه 

بالنظام األسايّس أو بالنظام الداخيّل أو بهذا النظام وأاّل يخطئ يف صفة املطعون ضّده، حتى يقبل طعنه شكال.

وإذا نّصت إحدى األنظمة الكشفّية عىل حّق يف الطعن دون تنصيص عىل أجل تقديم الطعن، يقع تطبيق القاعدة العامة بأّن الطعن 

يقّدم يف ظرف ال يتجاوز ثالثني )30( يوما من تاريخ إصدار القرار أو إّتخاذ اإلجراء.

ويتوّفر عنرص الصفة يف الطاعن بإثبات أّنه منخرط يف املنّظمة وأّنه معنّي بالقرار أو اإلجراء موضوع الطعن.

ويتوّفر عنرص املصلحة يف الطعن باثبات أّن القرار أو اإلجراء مل ينّفذا بعد، أو أّنهام مل ينتجا كّل آثارهام القانونّية بعد، أو أّن الغاء ذلك 

القرار أو اإلجراء مازال ممكنا من حيث الواقع أو القانون. 

الفصل 60:

يقّدم الطاعن عريضة طعن باسم رئيس مجلس الرشف تكون مكتوبة يف أربعة )4( نظائر ويودعها بكتابة اإلدارة املركزّية للمنّظمة 

مقابل كشف ممىض من ممّثل تلك اإلدارة ينّص بالخصوص عىل تاريخ تقديم العريضة وعدد تضمينها والوثائق املرفقة معها عند 

اإلقتضاء.

وتتضّمن العريضة وجوبا ما ييل:

- اسم الطاعن ولقبه وعنوان إقامته وصفته الكشفّية والعنوان الربيدي الّذي يختاره للتواصل مع مجلس الرشف وهيئة املحكمني 

الكشفّيني عند اإلقتضاء.

- املطعون ضّده

- موضوع الطعن

- ملّخص للوقائع عند اإلقتضاء.

- املستندات الواقعية والقانونّية للطعن.

- طلبات الطاعن مفّصلة.

ويرفق الطاعن عريضة طعنه عند اإلقتضاء مبا لديه من مؤّيدات. 

الفصل 61:

عىل املدير التنفيذّي للمنّظمة أن يعلم رئيس مجلس الرشف حاال بعريضة الطعن. ويبارش مجلس الرشف االجراءات املنصوص عليها 

بالفصل الثامن من هذا النظام.

ويف صورة تجاوز املحاولة الصلحّية ألّي سبب من األسباب، يطلب رئيس مجلس الرشف من الطاعن واملطعون أن يختار كّل واحد 

أو  العادّية  الصبغة  بحسب  لذلك  أجال  لهام  ويرضب  النظام،  بهذا  إليها  املشار  الكشفّيني  املحكمني  قامئة  بني  من  محّكام  منهام 

اإلستعجالّية للطعن.

الفصل 62:

بالربيد اإللكرتوين بحسب  القانونّية املعتمدة تكون  بأّن وسيلة اإلّتصال واإلعالم  النزاع  ميكن لرئيس مجلس الرشف أن يعلم طريف 

العناوين اإللكرتونّية املرّصح بها، وعند اعرتاض أحد الطرفني رصاحة عىل ذلك يأذن رئيس مجلس الرشف باعتامد الربيد العادي.

الفرع الثاين: يف طور تبادل التقارير



مجلس الرشف الوطني :

الفصل 63:

إذا قّرر مجلس الرشف إحالة النزاع الكشفّي عىل التحكيم، وتشّكلت الهيئة التحكيمّية الثالثّية طبق أحكام هذا النظام، يحيل رئيس 

مجلس الرشف امللّف عىل رئيس الهيئة التحكيمّية الثالثّية والّذي يضبط رزنامة لسري التحكيم عىل النحو التايل:

- يرضب أجال للطاعن وللمطعون ضّده بأن يبلغ كّل واحد منهام الهيئة التحكيمّية برضائه برتكيبة تلك الهيئة التحكيمّية أو تقديم 

تجريح فيها. ويعترب السكوت عن الجواب قبوال برتكيبة الهيئة التحكيمّية.

- يرضب أجال للمطعون ضّده للرّد عىل عريضة الطعن وتقديم ما لديه من مؤّيدات عند اإلقتضاء، بعد انقضاء األجل يف النقطة 

السابقة.

- يحّدد أجال للطاعن للتعقيب عىل ردود املطعون ضّده.

- يحّدد أجال لجلسة املرافعة بعد انقضاء األجل يف النقطة السابقة، مع متكني الطرفني من تبادل التقارير اإلضافّية يف األثناء.

الفصل 64:

يف صورة اعتامد آلّية التواصل عرب الربيد اإللكرتويّن، يوّجه كّل طرف تقاريره يف الردود عىل عريضة الطعن أو التعقيب عىل الرّد باسم 

رئيس الهيئة التحكيمّية، إىل الربيد اإللكرتوين للطرف اآلخر والربيد املعتمد من الهيئة التحكيمّية.

ويف صورة اعتامد التواصل عرب الربيد العادي، فيتعنّي عىل كّل طرف إيداع تقريره يف إدارة املنّظمة خالل األجل املحّدد مع تقديم ما 

يفيد عرض نظري من ذلك التقرير عىل الطرف اآلخر يف األجل نفسه.

الفرع الثالث: يف جلسة املرافعة

الفصل 65:

يجوز للطاعن أو قائد الهيكل املطعون ضّده أن يحرض جلسة املرافعة شخصّيا وأن يرافع مبا يراه مفيدا له، كام يجوز له تكليف وكيل 

عنه من بني القادة املنخرطني أو من غريهم، مقابل تقديم كتب تكليف ممىض من املعنّي باألمر يكون معرّفا بامضائه طبق القانون، 

وإذا كان الوكيل محاميا فعليه تقديم إعالم بالنيابة متنرب طبقا للقانون املنّظم ملهنة املحاماة.

الفصل 66:

ميكن للهيئة التحكيمّية أن تأذن بإجراء تحريرات عىل طريف النزاع جلسة، إذا كان ذلك متيرّسا، أو أن تكّلف أحد أعضائها، بصفته 

محّكام مقّررا، ليحّرر عىل الطرفني شخصّيا يف جلسة خاّصة.

كام يجوز للهيئة دعوة كّل من تراه مفيدا لإلدالء بإفادة لها تأثري عىل وجه الفصل يف النزاع، سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد 

طريف النزاع.

الفصل 67:

يسرّي رئيس الهيئة التحكيمّية جلسة املرافعة وميّكن طريف النزاع من املرافعة بدء بالطاعن ثّم املطعون ضّده.

امللّف  املرافعة وحجز  يعلن عن ختم  ملحوظات وطلبات،  لديها من  ما  استوفت  قد  األطراف  كّل  أّن  الهيئة  رئيس  يقّدر  وعندما 

للمفاوضة ثّم الترصيح بالقرار التحكيمّي.

الفرع الرابع: يف إصدار القرار التحكيمّي

الفصل 68:

يتفاوض أعضاء الهيئة يف امللّف، بصفة رسّية ودون حضور كاتب الجلسة، عىل ضوء ما توّفر لديهم من أوراق يف امللّف ويصدرون 

قرارا بأغلبّية األصوات للبّت يف النزاع.

ويكتب رئيس الهيئة منطوق القرار بخّط اليد يف املسوّدة ومييض عليها مع عضوي الهيئة اآلخرين.

الفصل 69:

إذا كان امللّف موصوفا بحالة التأّكد إلستعجال النظر، فإّن رئيس الهيئة التحكيمّية يأذن باعالم طريّف النزاع حاال مبسوّدة القرار، بكّل 



مجلس الرشف الوطني :

وسيلة ترتك أثرا قانونّيا، ثّم يتّم الحقا اعداد الئحة القرار.

وفيام عدا ذلك، فإّنه يتعنّي عىل الهيئة التحكيمّية اصدار الئحة قرار تحكيمّي يكون معّلال ومحّيثا ومشتمال عىل التنصيصات التالية:

- هوّية الطاعن وصفته الكشفية وتاريخ انخراطه يف املنّظمة، وعنوانه واسم وكيله عند اإلقتضاء.

- هوّية املطعون ضّده.

- موضوع الطعن.

- اإلجراءات املّتبعة، والتنصيص عىل مآل املحاولة الصلحّية.

- ملّخص ملقاالت األطراف واألحكام التحضريّية عند اإلقتضاء.

- البّت يف االختصاص الحكمّي للهيئة طبقا ألحكام النظام األسايّس والنظام الداخيّل ملنّظمة الكشافة التونسّية.

- البّت يف قبول التتّبع من الناحية الشكلّية.

- املستندات الواقعّية والقانونّية التي اعتمدت عليها الهيئة التحكيمّية يف قرارها.

- منطوق القرار التحكيمّي.

الفصل 70:

يتعنّي عىل الهيئة التحكيمّية إصدار الئحة القرار يف ظرف ثالثني )30( يوما من تاريخ صدور القرار، ويوّجه بعد رقنه اىل رئيس مجلس 

الرشف إلكسائه بالصيغة التنفيذّية واإلذن باعالم طريف النزاع بذلك القرار، كإعالم القائد العام ورئيس املجلس األعىل به أيضا.

وإذا كان النزاع يكتيس صبغة استعجالّية فيجوز للهيئة التحكيمّية، بناء عىل طلب أحرص الطرفني، استعجال النظر باختصار اآلجال 

واإلذن بالتنفيذ عىل املسوّدة.

ويجوز للهيئة التحكيمّية أيضا أن تصدر قرارا تحضريّيا يقيض بإيقاف تنفيذ القرار أو اإلجراء املطعون فيه اىل حني البّت يف النزاع.

الفصل 71:

ال يجوز للهيئة التحكيمّية أن تقيض بأكرث ماّم يطلبه أطراف النزاع.

ويقع تنفيذ القرار التحكيمّي مبجرّد اكسائه بالصيغة التنفيذّية من رئيس مجلس الرشف.

وال يجوز لرئيس مجلس الرشف اإلمتناع عن اكساء قرار بالصيغة التنفيذّية.

الفرع الخامس: يف مصادر القرار التحكيمّي.

الفصل 72:

تعتمد الهيئة التحكيمّية يف القرار التأديبي الّذي تصدره عىل املصادر التالية:

- القوانني السارية بالبالد التونسّية.

- النظام األسايّس والنظام الداخيل للكشافة التونسّية ونظام مجلس الرشف.

- النظم واملناهج الكشفّية الصادرة عن الهيئات الكشفّية اإلقليمّية والعاملّية، فيام ال يتعارض مع النظام األسايّس للكشافة التونسّية 

أو مع القواعد اآلمرة للقوانني بالبالد التونسّية. 

الباب السادس: اجراءات التحكيم يف مجال النزاعات التعاقدّية

 الفصل 73:

التابعة ملجلس  الكشفّيني  املحّكمني  لهيئة  للتحكيم تسند اإلختصاص  اّتفاقّية  الغري عىل  نّص عقد مربم بني هيكل كشفّي وبني  إذا 

الرشف، يف جميع النزاعات الناشئة بني أطراف ذلك العقد بسبب تنفيذ أحكامه أو تأويلها، تتشّكل الهيئة التحكيمّية للبّت يف النزاع 

طبق أحكام الفصل 15 من هذا النظام.

ويبارش مجلس الرشف اجراء املحاولة الصلحّية طبق الفصل 8 من هذا النظام.



مجلس الرشف الوطني :

الفصل 74: 

عند تجاوز املحاولة الصلحّية، تتشّكل الهيئة التحكيمّية للبّت يف النزاع، وتنطبق أحكام الباب الخامس من هذا النظام عىل اإلجراءات 

املعمول بها يف مجال النزاعات التعاقدّية، غري أّن اكساء القرار التحكيمّي بالصيغة التنفيذّية يكون من أنظار رئيس املحكمة املختّصة 

حكمّيا والتي يقع بدائرتها املقّر املركزّي ملنّظمة الكشافة التونسّية بوصفه مقّرا للهيئة التحكيمّية.


