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النظام األساسيّ
ملنظمة الكشافة التونسية  

املصادق على تنقيح وإتمام بعض أحكامه يف املؤتمر الوطني الــ23 سوسة -نوفمرب 2021 
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بسم اهلل الرحمان الرحيم

النظام األساسيّ ملنظمّة الكشّافة التونسيّة

مصادق عليه من املؤتمر الوطني 22 املنعقد بنابل أيام 21 و22 و23 أكتوبر 2016
كيفما تم تنقيحه واتمامه من املؤتمر الوطني23 املنعقد بسوسة أيام 5و 6و 7 نوفمرب 2021

توطئــة:
ــافة التونســّية، املنعقــد بسوســة أيــام 5و 6و 7 

ّ
مــة الكش

ّ
أقــّر املؤتمــر الوطنــّي   الثالــث والعشــرون )23( ملنظ

م 24 و25 
ّ
مــة املنعقــد باملنســتير أيــا

ّ
نوفمبــر 2021، التوطئــة التــي ســبق أن صــادق املؤتمــر اإلســتثنائّي للمنظ

مــة والقائــم علــى األســس والقواعــد اآلتيــة:
ّ
و 26 أوت 2012 بمناســبة تنقيــح النظــام األسا�ســّي للمنظ

اإللتزام بالثوابت الكشفية )الهدف واملبادئ والطريقة(.	 
التأكيــد علــى أن الكشــافة التونســية منظمــة تربويــة تطوعيــة مســتقلة غيــر سياســية مفتوحــة للجميــع، 	 

تعنــى بالناشــئة والشــباب.
إعتبار الفرد محور العملّية التربوّية داخل املجموعة.	 
مة ومكتسباتها من خالل:	 

ّ
الحفاظ على موروث املنظ

ــافة الّتونســّية« 	 
ّ

التأكيــد علــى وحدتهــا، وعلــى التاريــخ املشــترك ملنخرطيهــا، وعلــى تســميتها »الكش
نــت، رغــم هــذه 

ّ
ألّنهــا تضــّم الجنســين - منــذ انبعاثهــا - فــي مختلــف املراحــل العمرّيــة. إلــى جانــب أنهــا تمك

التســمية، مــن كســب عضّويتهــا فــي مختلــف الهيئــات العربّيــة واإلقليمّيــة والعاملّيــة، وهــذه مكاســب 
يجــب عــدم التفريــط فيهــا.

العمــل بنظــام األقســام، مــع وجــوب تكامــل مناهجهــا فــي رؤيــة موّحــدة تحّقــق األهــداف التربوّيــة 	 
مــة.

ّ
للمنظ
مــة الثالثــة: الفتيــان - الفتيــات – الــرّواد، مــن حيــث 	 

ّ
ضمــان ذاتّيــة وخصوصّيــات مكّونــات املنظ

مــة، وطبقــا للنظــام الداخلــّي لــكّل مكــّون.
ّ
البرامــج والتصــّرف املالــّي، فــي نطــاق وحــدة املنظ

إعتماد مبادئ الديمقراطّية والتداول على تحّمل املهام القيادّية التي تستوجب ذلك.	 
الفصــل بيــن أدوار الهيــاكل الكشــفّية لضمــان تكاملهــا وتوازنهــا: املجلــس األعلــى – مجلــس الشــرف 	 

– القيــادة العامــة – لجنــة املراقبــة املالّيــة.
إعتبار التطّوع وااللتزام والحوكمة الرشيدة من دعائم العمل الكشفّي.	 
 	

ــافة التونســّية ويتــّم تأويــل أحكامــه وتفســيرها علــى 
ّ

مــة الكش
ّ
هــذه التوطئــة جــزء ال يتجــّزأ مــن النظــام األسا�ســي ملنظ

ضوئها.
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العنوان األّول: التعريف بالمنّظمة
الباب األوّل: التكوين واألهداف

الفصل األوّل:
يــن ســيصادقون 

ّ
يــن صادقــوا علــى هــذا الّنظــام األسا�ســّي أو الذ

ّ
تكّونــت بالجمهورّيــة التونســّية، بيــن األشــخاص الذ

ــق بالجمعّيــات، ويشــار 
ّ
ــافة التونســّية« وذلــك ملــّدة غيــر محــدودة، طبقــا للقانــون املتعل

ّ
مــة تســّمى »الكش

ّ
عليــه، منظ

مــة  «.
ّ
ــافة التونســّية« أو اختصــارا بعبــارة »املنظ

ّ
مــة الكش

ّ
إليهــا فــي فصــول هــذا الّنظــام بعبــارة »منظ

 16 فــي  املــؤّرخ   1977 لســنة   82 عــدد  األمــر  بأحــكام   
ً
عمــال الوطنّيــة  املصلحــة  ذات  مــة 

ّ
املنظ صفــة  وتحمــل 

فيفــري1977.
الفصل 2 :

عّيــن املقــّر املركــزي ملنظّمــة الكشــافة التونســّية بشــارع يوغرطــة البلفيديــر تونــس 1002 ، ويمكــن تغييــره بقــرار 
مــن القيــادة العامــة يصــادق عليــه املجلــس األعلــى.

الفصل 3 :
ملنظمــة الكشــافة التونســية شــعار يحتــوي علــى العلــم التون�ســي وســط زنبقــة مفتحــة قائمــة علــى الفتــة صغيــرة 
تحمــل فــي وســطها كلمــة »اســتعد « كل ذلــك فــي دائــرة بيضــاء محاطــة بحبــل أحمــر ينتهــي فــي أســفله بعقــدة مرّبعــة، 
مــة، وهــو مســجل لــدى إدارة املواصفــات وامللكّيــة الصناعّيــة وال يجــوز اســتغالله لغايــات 

ّ
وهــذا الشــعار ملــك للمنظ

تجاريــة أو غيرهــا إال بترخيــص مســبق مــن القيــادة العامــة.
الفصل 4 :

ــافة، وبالحركــة العاملّيــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة 
ّ

مــة العاملّيــة للكش
ّ
مــة الكشــافة التونســّية عضــو باملنظ

ّ
منظ

مــة الكشــفّية العربّيــة.
ّ
مــة الصداقــة العاملّيــة للكشــافة واملرشــدات وباملنظ

ّ
وبمنظ

مة في الهيئات الكشفّية العاملّية واإلقليمّية.
ّ
ويضبط النظام الداخلّي شروط إنخراط املنظ

الفصل 5 :
ة فــي قرارهــا وفــي تصّرفهــا املالــّي حســب ضوابــط القانــون، وفــي وضــع مناهجهــا 

ّ
مــة مســتقل

ّ
الكشــافة التونســية منظ

وتنفيــذ برامجهــا التربوّيــة وفــي تشــكيل هياكلهــا. وتنــأى بنفســها عــن كّل نشــاط يكت�ســي صبغــة الدعايــة ألّي حــزب أو 
تّيــار سيا�ســّي.
الفصل 6 :

فاقّيــات تعــاون وشــراكة فــي مجــال اختصاصهــا مــع الهيئــات الكشــفّية فــي العالــم 
ّ
مــة الكشــافة التونســّية ات

ّ
تبــرم منظ

جماعــات  أو  وزارات  مــع  أو  خارجهــا،  أو  بتونــس  ســواء  املشــترك،  االهتمــام  ذات  واملؤّسســات  مــات 
ّ
املنظ مــع  أو 

عمومّيــة بالبــالد التونســّية، كّل ذلــك مــع مراعــاة الضوابــط القانونّيــة التــي تنــّص عليهــا قوانيــن البــالد التونســّية فــي 
هــذا املجــال، وإخضاعهــا إلــى مصادقــة املجلــس األعلــى بأغلبّيــة أعضائــه قبــل دخولهــا حّيــز التنفيــذ.

الفصل 7 :
 علــى مبــادئ الحركــة الكشــفّية 

ً
تهــدف الكشــافة التونســية إلــى تربيــة الناشــئة والشــباب مــن الجنســين، اعتمــادا

والحركــة اإلرشــادّية فــي العالــم، وحســب طريقتيهمــا وأســاليبهما التربوّيــة، بمــا يتما�ســى وواقــع املجتمــع التون�ســّي، وهــي 
ر فيهــم القيــام بالواجــب 

ّ
بذلــك تســاعدهم علــى تنميــة قدراتهــم الروحّيــة والعقلّيــة والجســمّية واالجتماعّيــة، وتجــذ

نحــو هللا - نحــو الــذات - نحــو اآلخريــن - بمــا يؤهلهــم ليكونــوا مواطنيــن مســؤولين.

الباب الثاني : االنخراط في المنظمة
الفصل 8 :

افة التونسّية إلى صنفين:
ّ

مة الكش
ّ
ينقسم املنخرطون في منظ

رون، وهم القيادات في مختلف الهياكل الكشفّية.
ّ
• أعضاء مسّيرون ومؤط

• أعضاء ناشطون، ينقسمون حسب الجنس والفئة العمرّية إلى أقسام فنّية.
ويعتبر املنخرطون من الرّواد واألحّباء أعضاء ناشطين في القسم املخّصص لهم.
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ويحمــل املنخرطــون زّيــا كشــفّيا يضبــط مواصفاتــه النظــام الداخلــي، كمــا يضبــط أيضــا مقاييــس النشــاط ضمــن 

األقســام.
الفصل 9 :

يــن يدفعــون معلــوم اإلنخــراط الســنوّي 
ّ

ــافة التونســّية لألشــخاص الذ
ّ

مــة الكش
ّ
تكتســب صفــة العضوّيــة بمنظ

املحــّدد طبــق أحــكام الّنظــام الداخلــّي.
لعــوا علــى 

ّ
ــرون مــن املنخرطيــن بأّنهــم إط

ّ
ويلتــزم املنخــرط بالنظــم وبالتراتيــب الكشــفّية، كمــا يصــّرح املســّيرون واملؤط

أحــكام النظــام األسا�ســّي وإلتزمــوا بهــا.
ريــن أن ينتمــوا الــى جمعّيتيــن كشــفّيتين تونســّيتين فــي الوقــت نفســه، تعزيــزا 

ّ
وال يمكــن لألعضــاء املســّيرين واملؤط

لــروح اإلنتمــاء.
وتفقــد صفــة العضويــة فــي املنظمــة باالســتقالة املكتوبــة واملقدمــة إلدارة املنظمــة أو بالرفــت بموجــب قــرار يصــدره 
مجلس الشرف، أو باإلمساك عن دفع معلوم االنخراط السنوي طبقا لإلجراءات التي يضبطها النظام الداخلي 

أو باالنتمــاء إلــى تنظيــم كشــفي اخــر محــدث بالبــالد التونســية  طبقــا للنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.
الفصل 10 :

 مجانّيــة، وفقــا ملبــدأ التطــّوع، وال 
ّ
خدمــات األعضــاء املســّيرين واملؤطريــن، لتنفيــذ األنشــطة الكشــفية، ال تكــون إال

يجــوز لهــم الحصــول علــى أجــور مقابلهــا.
وال تعــّد أجــرة علــى معنــى هــذا الفصــل املنــح واملكافــآت العرضّيــة الّتــي يمكــن أن يســندها هيــكل كشــفّي محلــّي أو 

ــب منــه تفّرغــا كلّيــا لفتــرة محــدودة.
ّ
ل
ُ
جهــوّي أو وطنــّي للقائــد بمناســبة نشــاط كشــفي تط

ويضبط النظام املالّي املقاييس والشروط إلسناد األجور أو املنح أو املكافآت املالية.
ويجــوز التفــّرغ الجزئــي أو الكامــل للعمــل الكشــفي مقابــل منحــة أو أجــرة ضمــن أّي هيــكل كشــفّي محلــّي أو جهــوّي 

أو وطنــّي، وذلــك بمقت�ســى قــرار تصــدره القيــادة العامــة، تضبــط فيــه املــّدة واملهمــة واملقابــل املســند.
 يعمــل مقابــل منحــة أو أجــرة ضمــن أّي هيــكل كشــفّي يفقــد حّقــه فــي االضطــالع 

ً
 أو جزئيــا

ً
وكّل قائــد متفــرغ كليــا

بمســؤولّية كشــفّية بهيــاكل تنفيذيــة وطنيــة أو جهويــة.
الفصل 11 :

يباشــر املنخرطــون فــي منظمــة الكشــافة التونســّية أنشــطتهم ضمــن هيــاكل كشــفية موّزعــة علــى هيــاكل وطنيــة 
وهيــاكل جهوّيــة وهيــاكل محلّيــة، مفّصلــة بأحــكام هــذا النظــام األسا�ســّي.

الفصل 12 :
)3( ثــالث  كّل  مــّرة  ينعقــد  العامــة،  اختياراتهــا  يحــّدد  الــذي  مــة 

ّ
للمنظ األساســية  الســلطة  هــو  الوطنــي  املؤتمــر 

ســنوات، فــي موعــد تعرضــه القيــادة العامــة علــى مصادقــة املجلــس األعلــى، ثــّم تعلــم بــه املنخرطيــن فــي موقعهــا 
الرســمي االلكترونــي فــي أجــل ال يقــّل عــن ســتة ) 6(أشــهر قبــل انعقــاده.



7

ية 
نس

لتو
ة ا

شاف
الك

مة 
نظ

ي مل
اس

ألس
م ا

ظا
الن

العنوان الثاني : التنظيم الهيكلي
الباب األوّل : المؤتمر الوطني

الفرع االول : التعريف واالجراءات :
الفصل 13 :

لــكّل مؤتِمــر لحضــور أشــغال املؤتمــر   ،
ً
 قانونيــا

ً
أثــرا تتــرك  بــكل وســيلة  العامــة دعــوات شــخصية،  القيــادة  توّجــه 

الوطنــي، تتضمــن خاصــة جــدول األعمــال ووثائــق املؤتمــر واللجــان الفرعيــة املقترحــة، وذلــك قبــل موعــد املؤتمــر 
بثالثيــن )30(يومــا علــى األقــّل، وكّل قائــد مؤتِمــٍر وقــع تضميــن إســمه فــي قائمــة املؤتمريــن ولــم تصلــه الدعــوة فــي 

 الدعــوة.
ّ

م ملــف
ّ
مــة لتســل

ّ
صــال بــإدارة املنظ

ّ
األجــل يتعّيــن عليــه اإلت

ويجــوز للقيــادة العامــة، عنــد حصــول أمــر طــارئ أو قــّوة قاهــرة، تغييــر تاريــخ املؤتمــر أو مــكان انعقــاده شــريطة 
أيــام لتوجيــه الدعــوات للمؤتمريــن. إحتــرام أجــل عشــرة )10( 

الفصل 14 :
يشــترط حضــور أكثــر مــن نصــف)2/1( عــدد املؤتمريــن املحــددة أســماؤهم وصفاتهــم طبــق أحــكام هــذا النظــام 

األسا�ســي، لكــي تكــون أشــغال املؤتمــر قانونيــة.
ــر النصــاب القانونــي، يعلــن رئيــس املؤتمــر عــن تأجيلــه إلــى موعــد الحــق ال يقــّل عــن ثالثيــن )30( 

ّ
ر توف

ّ
وإذا تعــذ

يومــا، وتتولــى القيــادة العامــة فــي ظــرف عشــرة )10( أيــام إعــادة توجيــه الدعــوات للمؤتمريــن للحضــور فــي املوعــد 
ــحات جديــدة لإلنتخابــات.

ّ
واملــكان املحّدديــن، وال يجــوز إدخــال تغييــرات علــى جــدول األعمــال وال إضافــة ترش

 مهما كان عدد الحاضرين.
ً
وينعقد املؤتمر الوطني في موعده الثاني صحيحا

 بعــد اإلعــالن عــن االفتتــاح الرســمي للمؤتمــر، وقبــل إنتهــاء أشــغال الجلســة 
ً
ــرا

ّ
يمكــن قبــول كّل مؤتِمــٍر وصــل متأخ

العامــة الختامّيــة، وُيضــاف إســمه لقائمــة املؤتمريــن املســّجلين دون أن يكــون لذلــك تأثيــر علــى إجــراءات التصويــت 
ــر.

ّ
علــى النقــاط التــي عرضــت علــى الجلســة العامــة قبــل وصــول املؤتِمــر املتأخ

الفصل 15 :
تجــوز الدعــوة لعقــد مؤتمــر وطنــّي إســتثنائي للتباحــث فــي مواضيــع طارئــة ذات أهمّيــة قصــوى، تعــّد مــن اإلختصــاص 

الحصــرّي للمؤتمــر الوطني.
يدعــو القائــد العــام للمؤتمــر الوطنــّي اإلســتثنائّي بنــاء علــى طلــب يصــادق عليــه املجلــس األعلــى بأغلبّيــة ثلثــي )3/2( 
أعضائــه، ويمكــن تقديــم الطلــب للمجلــس األعلــى ســواء مــن القائــد العــام أو مــن رئيــس املجلــس األعلــى أو مــن ثلــث 

)3/1( أعضــاء املجلــس األعلــى.
ويخضــع املؤتمــر الوطنــي اإلســتثنائي لألحــكام نفســها التــي تنطبــق علــى املؤتمــر الوطنــي فــي دورتــه العاديــة، عــدا شــرط 
النصــاب القانونــّي لصّحــة إنعقــاد املؤتمــر اإلســتثنائّي املؤّجــل علــى معنــى الفقرتيــن 2 و 3 مــن الفصــل 14 مــن 
هــذا النظــام األسا�ســي، إذ يشــترط لصحــة انعقــاد املؤتمــر اإلســتثنائّي املؤّجــل حضــور ثلــث)3/1( عــدد املؤتمريــن 

ــر النصــاب فــي املوعــد الثانــي، تعتبــر الدعــوة إلــى عقــد املؤتمــر اإلســتثنائّي ملغــاة.
ّ
علــى األقــّل، وفــي صــورة عــدم توف

الفصل 16 :
يجــوز لــكّل مــن يحمــل صفــة مؤتِمــٍر أن يطعــن فــي صّحــة إجــراءات الدعــوة إلــى عقــد املؤتمــر الوطنــّي، وذلــك بعريضــة 
 منهــا للقيــادة العامــة، طبــق اإلجــراءات املعمــول بهــا لــدى مجلــس 

ً
ــغ نظيــرا

ّ
كتابيــة يرفعهــا إلــى مجلــس الشــرف، ويبل

الشــرف.
ويمكــن ملجلــس الشــرف، إذا ثبــت لديــه إخــالل باإلجــراءات األساســية لعقــد املؤتمــر، أن يق�ســي ببطــالن إجــراءات 

الدعــوة للمؤتمــر وأن يلــزم القيــادة العامــة بضبــط موعــد قانونــي جديــد.
يجــوز الطعــن، وفــق اإلجــراءات نفســها، فــي التأخيــر غيــر املبــّرر مــن القيــادة العامــة عــن اإلعــالن عــن موعــد املؤتمــر 

الوطنــي طبــق القانــون.
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الفرع الثاني : أصناف املشاركة يف املؤتمر الوطني واملهام والشروط :

الفصل 17 :
يصّنف املشاركون في املؤتمر الوطني على النحو التالي :

أ - القادة املؤتمرون وهم :
• أعضاء املجلس األعلى.

 •خمســة ) 5( ممثليــن عــن كّل دورّيــة وطنّيــة لألقســام الفنّيــة بمــا فــي ذلــك قســم الــرّواد واألحّبــاء، ولجنــة 
تنميــة القيــادات واملــوارد البشــرية يتــّم إنتخابهــم كّل فــي نطــاق القســم أو اللجنــة املعنّيــة باألمــر، وُيضــاف 

لهــم مندوبــو األقســام ومنــدوب اللجنــة املشــار إليهــا.
ويضبط النظام الداخلّي تراتيب واجراءات االنتخابات املشار إليها في هذه الفقرة.

 عن اللجان الوطنّية يتّم تعيينهم وفق ضوابط وإجراءات يحّددها النظام الداخلّي.
ً
• عشرة قادة نوابا

 لعضوّية املجلس األعلى في سنة املؤتمر.
ً
• املنتخبون جهوّيا

 •نــّواب عــن قيــادات الجهــات واألفــواج والوحــدات وعــن أفــواج املهجــر املســّجلة واملنخرطــة بالكشــافة 
التونســّية والخاضعــة للنصــوص القانونّيــة الوطنّيــة وألحــكام هــذا النظــام، يتــّم تحديــد عددهــم وفــق 
نســبة مائوّيــة يضبطهــا املجلــس األعلــى حســب عــدد املنخرطيــن للمواســم الكشــفية الثالثــة )3( األخيــرة 

بإعتبــار ســنة املؤتمــر.
ويوّزع نّواب الجهة على النحو التالي:

 	 
ً
خمسون باملائة )50 %(  من مناب الجهة يسند ألعضاء قيادة الجهة ويكون نصفهم وجوبا

لــي قيــادة الجهــة عشــرة )10( نوابــا وينتخبهــم 
ّ
 يتجــاوز العــدد األق�ســى ملمث

ّ
مــن املفّوضيــن علــى أال

أعضــاء قيــادة الجهــة.
خمســون باملائــة )50 %( موّزعــون بيــن قــادة األفــواج والوحــدات ويتــّم إنتخابهــم مــن هــؤالء 	 

القــادة وفقــا لضوابــط وإجــراءات يحّددهــا النظــام الداخلــّي.
وتكون للقادة املؤتمرين صفة ناخب، ويناقشون املسائل املعروضة في جدول األعمال ويصّوتون عليها،

ويصدرون توصيات ومقررات، كما ينتخبون أعضاء املجلس األعلى لدورة نيابية جديدة.
ب - املالحظــون وهــم أشــخاص ال يتمّتعــون بصفــة ناخــب وال يصّوتــون فــي املؤتمــر وال يتجــاوز عددهــم عشــرة 

للمؤتمريــن. الجملــي  العــدد  مــن   )% باملائــة)10 
ج - ضيوف املؤتمر وأعوان الخدمات.

ويضبــط النظــام الداخلــّي أحكامــا خاّصــة بتعريــف الصنــف »ب « وبيــان دورهــم واجــراءات توجيــه الدعــوات 
إليهــم.

ويشترط في كّل قائد من القادة املؤتمرين ما يلي :
 فــي إشــتراكه الســنوّي فــي ســنة املؤتمــر وفــي املوســم الكشــفّي الــذي يســبقها علــى األقــّل، 	 

ً
أن يكــون خالصــا

 للشــارة الخشــبية طبقــا لإلجــراءات القانونّيــة املعتمــدة.
ً
وأن يكــون حامــال

مــة ملــّدة ال تقــّل عــن )5( مواســم كشــفية علــى األقــل قبــل 	 
ّ
أن تكــون لــه أقدمّيــة فــي االنخــراط فــي املنظ

ســنة املؤتمــر.
ة بالشرف أو باألخالق.	 

ّ
 أن ال يكون قد صدر ضّده حكم قضائي باّت من أجل جريمة قصدية مخل

 تحــت طائلــة قــرار تأديبــي عــن مجلــس الشــرف، يق�ســي بحرمانــه مــن النشــاط الكشــفي 	 
ً
أن ال يكــون واقعــا

مؤقتــا أو نهائيــا.
الفرع الثالث: إجراءات ضبط قائمة املؤتمرين وطرق الطعن فيها.

الفصل 18 :
الشــروط  وفــق  لهــا  التابعــة  والوحــدات  األفــواج  وعــن  عنهــا  املمثليــن  املؤتمريــن  قائمــة  الجهــة  قيــادة  تضبــط 
 بالنظــام الداخلــي، وذلــك فــي 

ً
واملقاييــس واإلجــراءات املذكــورة بالفصــل 17 مــن هــذا النظــام واملحــّددة أيضــا
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 خــالل األجــل نفســه، إعــالم القيــادة 
ً
 علــى األقــل قبــل موعــد املؤتمــر الوطنــّي، وتتولــى وجوبــا

ً
أجــل خمســين )50(  يومــا

العامــة بتلــك القائمــة، والتــي تتولــى فــورا تنزيلهــا فــي موقعهــا الرســمي االلكترونــي، ويقــع تعليــق تلــك القائمــة فــورا فــي 
مقــّر الجهــة وكذلــك فــي مقــّر القيــادة العامــة إلــى حيــن انعقــاد املؤتمــر الوطنــي.

وفــي صــورة عــدم إحتــرام قيــادة الجهــة لهــذا األجــل، تحــّل القيــادة العامــة فــورا محــّل قيــادة الجهــة لضبــط قائمــة 
املؤتمريــن املمثليــن عــن القيــادات الكشــفية بتلــك الجهــة، فــي ظــرف ال يتجــاوز عشــرين ) 20 ( يومــا عــن إنقضــاء 

األّول. األجــل 
وتجمــع القيــادة العامــة قائمــات القــادة املؤتمريــن املمثليــن عــن الهيــاكل الجهويــة مبّوبــة حســب كّل جهــة، وكذلــك 
قائمــة القــادة املؤتمريــن املمثليــن للهيــاكل الوطنيــة وفقــا للشــروط وللمقاييــس ولإلجــراءات املحــّددة بالفصــل )17(

مــن هــذا النظــام واملحــّددة أيضــا بالنظــام الداخلــي، وذلــك قبــل موعــد املؤتمــر الوطنــي بثالثيــن )30 ( يومــا، ويقــع 
تعليقهــا جميعــا باملقــّر املركــزي للكشــافة التونســية وتنزيلهــا بموقعهــا الرســمي االلكترونــي.

الفصل 19 :
يجــوز لــكّل ذي مصلحــة مــن املنخرطيــن أن يطعــن فــي قائمــة املؤتمريــن، ســواء لحرمانــه مــن املشــاركة أو لتشــريك 

شــخص خالفــا لإلجــراءات القانونيــة أو ال تتوفــر فيــه شــروط املشــاركة.
ــغ نظيــر منهــا الــى 

َّ
ــع الطعــن فــي قائمــة املؤتمريــن بعريضــة كتابيــة الــى مجلــس الشــرف، بمــا يتــرك أثــرا قانونيــا، وُيبل

َ
وُيرف

القيــادة العامــة، وفقــا لإلجــراءات املعمــول بهــا فــي مجلــس الشــرف.
ويجب على مجلس الشرف البّت في الطعن قبل موعد املؤتمر الوطني.

الفرع الرابع : سري أشغال املؤتمر الوطني :
الفصل 20 :

: 
ً
 ترتيبية خاصة باملؤتمر الوطني تحّدد أساسا

ً
يضبط النظام الداخلي أحكاما

تركيبة اللجان القارة واللجان الفرعية للمؤتمر الوطني، وصالحياتها وسير أعمالها.	 
إجراءات وضع جدول أعمال املؤتمر الوطني وتعديله عند االقتضاء.	 
إجراءات سير أشغال املؤتمر الوطني بما في ذلك التصويت على التوصيات واملقررات.	 
إجراءات تنظيم االنتخابات وطرق الطعن فيها.	 

وتبقى املسائل التالية ضمن االختصاص الحصري للمؤتمر الوطني دون سواه:
املصادقة على إجراءات سير املؤتمر وتركيبة مكتبه ولجانه وجدول أعماله.	 
حين على املستوى الوطنّي باإلقتراع السرّي املباشر.	 

ّ
إنتخاب أعضاء املجلس األعلى املترش

تسمية مراقب حسابات للمّدة النيابية الجديدة طبقا للضوابط التشريعية املطبقة في هذا املجال.	 
تنقيح أحكام النظام األسا�سي طبق االجراءات املحّددة في هذا النظام.	 
مة أخرى.	 

ّ
مة وإنهاء وجودها إختيارّيا وتصفية ممتلكاتها، أو دمجها في منظ

ّ
حّل املنظ

الفصل 21 :
يناقــش املؤتمــرون فــي نطــاق اللجــان الفرعّيــة للمؤتمــر الوطنــي، املواضيــع املدرجــة بجــدول األعمــال ويرفعــون بشــأنها 
مشــاريع مقــررات أو توصيــات الــى الجلســة العامــة للمؤتمــر الوطنــي، ويتــّم اعتمادهــا إذا حظيــت بمصادقــة أغلبيــة 

املؤتمريــن فــي الجلســة العامــة.
وتناقش الجلسة العامة للمؤتمر الوطني كذلك:

تقريــر النشــاط العــام للمنظمــة والتقريــر املالــي اللــذان تعرضهمــا القيــادة العامــة علــى املصادقــة مــن املؤتمــر   •
الوطنــي.

تقريــر عــن نشــاط املجلــس األعلــى ويشــتمل بالخصــوص علــى التوصيــات واملقــّررات التــي أصدرهــا خــالل   •
الفتــرة النيابيــة املنقضيــة، وأعمــال الرقابــة التــي مارســها علــى مســتوى التصــّرف املالــي للمنظمــة، وتنظيمهــا 

التربويــة. أنشــطتها  وبرامــج  االداري 
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تقرير لجنة املراقبة املالية املنتخبة من املجلس األعلى.  •

تقرير عن أعمال مجلس الشرف.  •
إذا رفــض املؤتمــر الوطنــي فــي جلســته العامــة املصادقــة علــى التقريــر املالــي الــذي تعرضــه عليــه القيــادة العامــة 
وذلــك بســبب وجــود خروقــات قانونيــة فــي التصــّرف املالــي ومســك الوثائــق املحاســبية، ثابتــة بموجــب تقريــر مراقــب 
الحســابات، فــإّن املؤتمــر الوطنــّي يرفــع توصيــة وجوبيــة بعــرض امللــف علــى أنظــار املجلــس األعلــى للبــّت فيــه طبــق 
فــة علــى نتائــج 

ّ
القانــون. كمــا يمكــن للمؤتمــر الوطنــي اصــدار توصيــة باملصادقــة علــى التقريــر املالــي تكــون متوق

للقواعــد  للمنظمــة، وفقــا  املالــي  التصــرف  تثبــت ســالمة   ،
ً
بهــا املجلــس األعلــى وجوبــا يــأذن  مالــي،  أعمــال تدقيــق 

القانونيــة املطبقــة.
الفصل 22 :

يمكــن للمؤتمــر الوطنــي أن يصــدر، بأغلبيــة املؤتمريــن، مقــّررا، بنــاء علــى مشــروع تعــّده إحــدى اللجــان الفرعيــة 
قــة إّمــا بالنشــاط الكشــفي أو باملســائل املاليــة للمنظمــة أو 

ّ
وترفعــه للجلســة العامــة، ويهــّم مســائل محــّددة ومتعل

بالجوانــب اإلداريــة والفنّيــة للهيــاكل الكشــفّية أو باختصاصهــا القانونــي، أو باإلجــراءات املعتمــدة لــدى مجلــس 
م عقوبــات تأديبيــة حمايــة لألخــالق الكشــفّية، ويكــون املقــّرر نافــذا وذا علويــة علــى بقيــة 

ّ
الشــرف، أو باعتمــاد ســل

املقــررات والقــرارات التــي تصــدر عــن املجلــس األعلــى أو القيــادة العامــة أو مــا دونهمــا، طاملــا لــم يتعــارض مع القواعد 
اآلمــرة للقوانيــن املطّبقــة بالبــالد التونســّية.

الفصل 23 :
يمكــن للمؤتمــر الوطنــي، بالصيغــة نفســها املذكــورة بالفصــل 22 مــن هــذا النظــام، أن يصــدر توصيــات لتطويــر 
، ولتحســين اإلمكانيــات املاليــة للمنظمــة ولترشــيد نفقاتهــا ولدعــم إشــعاع قياداتهــا 

ً
 وفنيــا

ً
النشــاط الكشــفي، تربويــا

فــي الهيئــات الكشــفية اإلقليميــة والعامليــة و ملزيــد تمتيــن عالقــات الشــراكة مــع نظرائهــا، ولضبــط التدابيــر الالزمــة 
، والنــأي بهــا عــن كّل 

ً
 وإناثــا

ً
للحفــاظ علــى وحــدة املنظمــة وتماســكها وتكافــئ الفــرص ضمــن هياكلهــا بيــن القــادة ذكــورا

توظيــف حزبــي أو إيديولوجــي.
وتلتــزم مختلــف الهيــاكل الكشــفية التنفيذيــة بالعمــل علــى ضمــان تحقيــق تلــك التوصيــات وأخذهــا بعيــن االعتبــار 

عنــد وضعهــا للبرامــج وتنظيمهــا لألنشــطة.
خاذ التدابير 

ّ
يختّص املجلس األعلى بمراقبة حسن تطبيق التوصيات التي يصدرها املؤتمر الوطني ويأمر بات

العملّية الكفيلة بتنفيذها.
الفصل 24 :

 مــن مصــادر القــرارات التــي تصــدر عــن مجلــس 
ً
تعتبــر املقــّررات والتوصيــات التــي يصدرهــا املؤتمــر الوطنــي مصــدرا

الشــرف.
وتلتــزم القيــادة العامــة بنشــر املقــّررات والتوصيــات الصــادرة عــن املؤتمــر الوطنــي بــكل وســائل االتصــال املتاحــة 

وجعلهــا فــي متنــاول القيــادات الكشــفية.

الباب الثاني : المجلس األعلى
الفرع األول : التعريف والصالحيات :

الفصل 25 :
املجلــس األعلــى هيــكل رقابــي شــامل، ينتخــب القائــد العــام ملنظمــة الكشــافة التونســّية، ويصــادق علــى تشــكيلة 
القيــادة العامــة ويراقــب نشــاطها ونشــاط مختلــف األقســام واللجــان والجهــات مــن الناحيتيــن الفنيــة واملاليــة، 
ويعمــل علــى ضمــان حســن تنفيــذ توصيــات املؤتمــر الوطنــي، ويّتخــذ التدابيــر الالزمــة لتنفيــذ تلــك التوصيــات عبــر 

مقــّررات يصدرهــا فــي دوراتــه العاديــة أو االســتثنائية.
يضبطــه  الــذي  املوعــد  وفــق  عادّيــة،  دورة  فــي  الكشــفي،  املوســم  خــالل   )2( مّرتيــن  األعلــى  املجلــس  وينعقــد 
رئيسه،بالتشــاور مــع القائــد العــام، كمــا يمكنــه االنعقــاد فــي دورة اســتثنائية كلمــا اقتضــت مصلحــة املنظمــة ذلــك، 
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بطلــب مــن رئيــس املجلــس األعلــى أو مــن القائــد العــام، أو مــن ثلــث)3/1( أعضائــه.
ويضبــط النظــام الداخلــي، إجــراءات الدعــوة إلــى انعقــاد املجلــس األعلــى وســير أشــغاله، وتركيبــة لجانــه االستشــارية 

ومهامها.
الفصل 26 :

 للمصادقة املسبقة من أغلبية أعضاء املجلس األعلى املسائل التالية:
ً
تخضع وجوبا

 إستراتيجية الحركة الكشفية.	 
 املشروع السنوي للنشاط الكشفي للقيادة العامة ولألقسام وللجان الوطنية.	 
مة الكشافة التونسّية.	 

ّ
 مشروع امليزان املالي السنوي ملنظ

مة واملصادقة على ثمن شرائها.	 
ّ
رات لفائدة املنظ

ّ
 اقتناء عقا

مة واملصادقة على ثمن بيعها بعد تقديره بموجب إختبار عدلّي.	 
ّ
 التفويت في عقارات تملكها املنظ

 وضع أحكام النظام الداخلي وتنقيحها كلما اقتضت الحاجة ذلك.	 
 ضبــط اإلطــار القانونــي للمشــاركة فــي مشــاريع ماليــة أو املســاهمة فــي رأســمال شــركات تجارّيــة بغيــة توظيــف 	 

العائــدات كليــا فــي تمويــل األنشــطة الكشــفّية.
 نظام تأجير املوظفين واألعوان والعملة من قبل القيادة العامة أو الجهات أو األفواج.	 
 التفويــت فــي منقــوالت أو اقتناؤهــا ويتــم التقديــر بموجــب اختبــار عدلــي. إذا كانــت قيمتهــا املالّيــة تتجــاوز 	 

مبلغــا يحــّدده النظــام الداخلــي.
الفصل 27 :

يناقــش املجلــس األعلــى تقريــر النشــاط العــام والتقريــر املالــي اللذيــن تعّدهمــا القيــادة العامــة، ويصــادق عليهمــا، 
كمــا يناقــش التقاريــر التــي ترفعهــا لــه لجنــة املراقبــة املالّيــة وبقّيــة لجانــه االستشــارية ويصــّوت علــى مــا تضمنتــه مــن 

توصيــات.
وإذا صــادق املجلــس األعلــى، بأغلبّيــة أعضائــه، علــى التوصيــات التــي ترفعهــا لــه لجانــه املذكــورة تصبــح مقــّررات 
بــاع مــن بقّيــة الهيــاكل التنفيذيــة للمنظمــة، عــدا حــاالت الطعــن فيهــا 

ّ
رســمّية صــادرة عــن املجلــس األعلــى وواجبــة االت

أمــام مجلــس الشــرف بعــد إســتيفاء طلــب املراجعــة طبــق إجــراءات يضبطهــا النظــام الداخلــّي.
كما يعرض مجلس الشرف تقريرا عن أشغاله تتّم مناقشته من أعضاء املجلس األعلى.

 إذا حضرها أكثر من نصف األعضاء على األقّل.
ّ
وال تكون أشغال املجلس األعلى قانونّية إال

ويمكن لرئيس املجلس األعلى دعوة مالحظين لحضور أشغال املجلس األعلى دون أن يكون لهم حّق التصويت.
الفصل 28 :

ال يشارك القائد العام وأعضاء القيادة العامة في التصويت على:
 محاور إستراتيجّية الحركة الكشفّية.	 
 املشروع السنوي للنشاط الكشفي للقيادة العامة ولألقسام وللجان الوطنية.	 
مة.	 

ّ
 مشروع امليزان املالي السنوي للمنظ

فاقّيات الشراكة التي تبرمها القيادة العامة مع أطراف تونسّية أو أجنبّية.	 
ّ
 املصادقة على إت

  إنتخاب أعضاء اللجان االستشارّية للمجلس.	 
 املصادقة على التعديالت التي يدخلها القائد العام على تشكيلة القيادة العامة عند اإلقتضاء.	 
 سحب الثقة من القائد العام أو من القيادة العامة أو من عضو منها أو أكثر.	 

الفرع الثاني : تركيبة املجلس األعلى :
الفصل 29 :

ب املجلس األعلى من :
ّ

يترك
القائدات والقادة املنتخبون في املؤتمر الوطني طبقا للعدد ووفقا لإلجراءات التي يحّددها النظام 	 

الداخلي.
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 بحساب قائد أو قائدة وحدة عن كّل جهة طبقا لإلجراءات التي 	 

ً
القادة والقائدات املنتخبون جهوّيا

يحّددها النظام الداخلي.
القائد العام وأعضاء القيادة العامة.	 
قادة الجهات.	 
كّل قائدة أو قائد منتخب في هيئة كشفّية إقليمية أو دولّية، وتتواصل العضوية في املجلس األعلى 	 

ملن فقد عضويته في تلك الهيئة الكشفية اإلقليمية أو الدولية وذلك الى حين نهاية املّدة النيابية للمجلس 
األعلى، كما ينضم آليا لعضوية املجلس األعلى كل من اكتسب عضوية بهيئة كشفية إقليمية أو دولية أثناء 

املّدة النيابية للمجلس األعلى.
ة قائد عام أو رئيس للمجلس األعلى.	 

ّ
كّل من باشر خط

قادة ممثلون عن قسم الرّواد واألحباء طبقا للعدد ووفقا لإلجراءات التي يحّددها النظام الداخلي.	 
الفصل 30 :

يتّرشــح لإلنتخابــات الوطنّيــة الخاّصــة بعضويــة املجلــس األعلــى كّل قائــدة أو قائــد مؤتمــر م�ســى علــى انخراطــه فــي 
املنظمــة خمســة ) 5( مواســم علــى األقــل قبــل ســنة املؤتمــر، تحّمــل خاللهــا مســؤولية قيادّيــة ملــّدة ال تقــّل عــن أربعــة  

 ملســؤولية قائــد جهــة.
ً
)4( مواســم كاملــة، وشــارك فــي مؤتمــر وطنــّي ســابق، وأن ال يكــون متحّمــال

الفصل 31 :
يترشــح لالنتخابــات الجهوّيــة الخاصــة بعضويــة املجلــس األعلــي، فــي مســتوى كّل جهــة، قائــدة أو قائــد وحــدة بتلــك 
الجهــة، يكــون متحّمــال ملســؤوليته مــدة ثالثــة )3( مواســم كشــفّية متتاليــة علــى األقــل قبــل ســنة املؤتمــر، وحامــال 
ــارة الخشــبّية، وينتخبــه قــادة الوحــدات الناجحــون فــي التمهيدّيــة علــى األقــّل، واملنتمــون إلــى الجهــة، وذلــك طبقــا 

ّ
للش

لإلجــراءات التــي يضبطهــا النظــام الداخلــي.
الفصل 32 :

يحــدد املجلــس األعلــى آجــال فتــح بــاب الترشــح لعضويتــه وآجــال غلقهــا، وينتخــب أعضــاء املجلــس األعلــى، املشــار 
إليهــم بالنقطتيــن 1 و 2 مــن الفصــل 29 مــن هــذا النظــام، ملــّدة نيابّيــة قابلــة للتجديــد مــّرة واحــدة، مــع إمكانّيــة 

ــحه.
ّ

ــح مــن جديــد بعــد انقضــاء الــدورة النيابّيــة التــي لــم يقــّدم فيهــا املعنــي باألمــر ترش
ّ

إعــادة الترش
ويضبــط النظــام الداخلــي صــور فقــدان العضوّيــة باملجلــس األعلــى وإجــراءات ســّد الشــغور عنــد االقتضــاء، طبقــا 
ملبــدإ تــوازي الصيــغ واألشــكال، علــى أن تكــون حــاالت اســقاط العضويــة بقــرار مــن املجلــس األعلــى قابــل للطعــن لــدى 

مجلــس الشــرف.
الفصل 33 :

يعقــد املجلــس األعلــى أّول دورة، بمجــّرد تصريــح رئيــس املؤتمــر بالنتائــج النهائيــة والرســمية لالنتخابــات، ويحضــر 
لها 

ّ
الجلســة كّل األعضــاء املشــار إليهــم بالفصــل 29 مــن هــذا النظــام، باســتثناء أعضــاء القيــادة العامــة لعــدم تشــك

بعــد.
ي انتخاب :

ّ
ويرأس املجلس األعلى في دورته األولى رئيس املؤتمر الوطنّي، ويتول

رئيس املجلس األعلى.	 
قائد وقائدة يكونان نائبين لرئيس املجلس األعلى.	 
القائد العام للكشافة التونسية.	 
أعضاء مجلس الشرف.	 
أعضاء لجنة املراقبة املالّية.	 
 أعضاء لجنة الصندوق االجتماعي.	 

وينبغــي أن يشــارك فــي أشــغال الــدورة األولــى أكثــر مــن نصــف )2/1 ( أعضــاء املجلــس األعلــى علــى األقــّل املنتخبيــن 
جهوّيــا ووطنّيــا، لكــي تكــون مداوالتــه صحيحــة.

ــح وإجــراءات اإلنتخــاب بالنســبة إلــى الخطــط الكشــفّية املشــار إليهــا فــي هــذا 
ّ

ويضبــط النظــام الداخلــي شــروط الترش
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رهــا فــي القائــد العــام والّتــي 
ّ
الفصــل وطــرق الطعــن فيهــا، وحــاالت الشــغور وكيفّيــة ســّده، عــدا الشــروط الواجــب توف

يحّددهــا النظــام األسا�ســّي.
الفصل 34 :

يمكــن للمجلــس األعلــى فــي دورة عادّيــة أو اســتثنائية، إعــادة توزيــع الخطــط املشــار اليهــا بالفصــل 33 مــن هــذا 
 عــن ثلثــي )3/2(أعضــاء املجلــس األعلــى،

ً
النظــام، عبــر انتخابــات جديــدة، علــى أن يكــون قــرار ســحب الثقــة صــادرا

بناء على طلب كتابي مرفوع للمجلس األعلى ومم�سى من قبل ثلث )3/1( أعضائه على األقل.
وال يشــارك األعضــاء املســتهدفون بطلــب ســحب الثقــة فــي التصويــت علــى القــرار املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة وال 

يتــّم إحتســابهم فــي تقديــر النصــاب القانونــّي املشــترط.

الباب الثالث: مجلس الشرف
الفرع األول: التعريف واملهام:

الفصل 35 :
  علــى األقــل قائدتيــن ، ينتخبهــم 

ً
مجلــس الشــرف هيــكل كشــفي يتكــون مــن خمســة )5( قــادة تكــون مــن بينهــم وجوبــا

 لعضويــة املجلــس، علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــوان 
ً
 أو جهويــا

ً
املجلــس األعلــى مــن بيــن أعضائــه املنتخبيــن وطنّيــا

علــى األقــّل مــن ذوي الخبــرة فــي التصــرف اإلداري واملالــي والشــؤون القانونّيــة.

ويضبط النظام الداخلي شروط الترشح واجراءات انتخاب مجلس الشرف.
يجتمــع مجلــس الشــرف حضورّيــا أو بواســطة االتصــال املرئــي بحضــور أغلبيــة أعضائــه، ويصــدر قراراتــه بأغلبيــة 

أصــوات األعضــاء الحاضريــن، وفــي صــورة تســاوي األصــوات يكــون صــوت الرئيــس مرّجحــا.
وممارســة  الكشــفية  النزاعــات  بفــض  املكلفــة  الكشــفيين  املحكميــن  هيئــة  عمــل  تنظيــم  املذكــور  املجلــس  ــى 

ّ
يتول

الســلطة التأديبيــة علــى املنخرطيــن وفقــا ملبــادئ التحكيــم، كمــا يتولــى ضبــط قائمــة أعضــاء تلــك الهيئــة وتحيينهــا 
عنــد االقتضــاء ويعرضهــا ســنوّيا علــى املجلــس األعلــى للمصادقــة بأغلبيــة أعضائــه.

يفصــل مجلــس الشــرف فــي النزاعــات الكشــفية املعروضــة عليــه فــي أجــل ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ التعّهــد، يكــون 
 للتمديــد مــرة واحــدة. ويصــدر بشــأنها قــرارات ابتدائيــة، ويمــارس الســلطة التأديبيــة علــى املنخرطيــن.

ً
قابــال

تنظــر هيئــة املحكميــن الكشــفيين فــي الطعــون املرفوعــة ضــّد قــرارات مجلــس الشــرف وتصــدر فــي شــأنها قــرارات 
نهائيــة. تحكيميــة 

يضــع مجلــس الشــرف نظــام التعّهــد بالنزاعــات الكشــفية واملســائل التأديبيــة ويضبــط دليــل اإلجــراءات الخــاص 
 للنظــام 

ً
بهيئــة املحكميــن الكشــفيين ويعرضــه علــى املجلــس األعلــى للمصادقــة عليــه بأغلبيــة األعضــاء، ويكــون ملحقــا

الداخلــي.
الفصل 36 :

لقيــن واإلعتــراف باســتحقاقهم التكريــم 
ّ
التوســيم نظــام كشــفّي يشــرف عليــه مجلــس الشــرف ملجــازاة القــادة املتأ
لقــاء الخدمــات التــي يســدونها لفائــدة الحركــة الكشــفّية بصفــة تطّوعّيــة.

ويضــع مجلــس الشــرف نظــام التوســيم الــذي يحــّدد أصنــاف األوســمة ومقاييــس اســنادها وكيفّيــة ضبــط قائمــة 
ت التوســيم وتراتيــب الحفــل الســنوي للتوســيم.

ّ
املوّســمين ومســك ســجال

يعرض نظام التوسيم على مصادقة املجلس األعلى ويكون ملحقا للنظام الداخلي.
الفرع الثاني : هيئة املحّكمني الكشفيّني :

الفصل 37 :
 عــن مجلــس الشــرف 

ً
ــى هيئــة املحكميــن الكشــفيين التعهــد بالطعــون املرفوعــة ضــد القــرارات الصــادرة ابتدائيــا

ّ
تتول

فــي االختصاصــات التحكيميــة التاليــة:
الكشــافة  بمنظمــة  منخــرط  كل  الحميــدة ضــد  لألخــالق  املنافيــة  التصرفــات  لزجــر  تأديبــي  اختصــاص   .1

التونســية،
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2. فصــل النزاعــات والخالفــات التــي قــد تنشــأ بيــن املنخرطيــن فيمــا بينهــم أو بيــن مختلــف الهيــاكل الكشــفية 
فــي  البــّت  أو  املنظمــة  علــى  املنطبقــة  القانونيــة  النصــوص  أحــكام  تأويــل  أو  تفســير  بخصــوص  األخــرى، 
حــاالت تنــازع االختصــاص فيمــا بيــن الهيــاكل الكشــفية، التنفيذيــة منهــا والرقابيــة، أو التظلــم مــن القــرارات 

الصــادرة عــن تلــك الهيــاكل   ،
3. فض النزاعات املتعلقة باملسؤولية التعاقدية املستندة إلى اتفاقية تحكيم صريحة تسند االختصاص 
لهيئة املحكمين الكشفيين لدى مجلس الشرف، ويكون منصوصا عليها بعقد مكتوب يكون أحد أطرافه 

منظمة الكشافة التونسية او إحدى هياكلها.
الفصل 38 :

تبت هيئة كشفية تحكيمّية مشكلة من ثالثة )3( محكمين مختارين من بين قائمة هيئة املحكمين الكشفيين، 
قــرارات  فــي شــأنها  فــي  اتفاقيــة تحكيــم، وتصــدر  بموجــب  أو  النظــام  هــذا  بموجــب  إليهــا   املرفوعــة  الطعــون  فــي 
 ألحــكام التشــريع املطبــق 

ً
تحكيميــة نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن  بــأي وجــه مــن أوجــه ، عــدا الطعــن باإلبطــال طبقــا

بالبــالد التونســية.
وُيك�ســي القائــد العــام القــرارات التحكيميــة بالصيغــة التنفيذيــة بصفــة آليــة، ويكلــف إدارة املنظمــة باإلعــالم بهــا 

طبــق نظــام اإلجــراءات املعتمــد.
 ويضبط نظام التحكيم إجراءات تشكيل قائمة املحكمين والشروط الواجب توفرها في أعضائها.

الفصل 39 :
مــة أو مباشــر لنشــاط مــن أنشــطتها 

ّ
 لــكّل قائــد منخــرط فــي املنظ

ً
 ملزمــا

ً
 تحكيمّيــا

ً
تعتبــر أحــكام هــذا الفصــل شــرطا

ــف بالقيــام بمهّمــة إداريــة أو فنّيــة بمقابــل أو بــدون مقابــل، ُمحــّددة املــّدة أو دائمــة.
ّ
أو مكل

الباب الرابع : القيادة العامة
الفرع األوّل : التعريف والرتكيبة :

الفصل 40 :
الوطنيــة  هياكلهــا  مختلــف  بيــن  األنشــطة  وينّســق  مــة 

ّ
املنظ يســّير  وطنــي  تنفيــذي  هيــكل  العامــة  القيــادة 

البرامــج  ويطّبــق  األعلــى،  املجلــس  وعــن  الوطنــي  املؤتمــر  عــن  الصــادرة  التوصيــات  وينّفــذ  والجهويةواملحلّيــة، 
ر القيــم الكشــفية فــي نفــوس الناشــئة، وتســاعد علــى نشــر التربيــة 

ّ
التــي تحّقــق  أهــداف الحركــة الكشــفية وتجــذ

املجتمــع. فــي  ممكــن  نطــاق  أوســع  علــى  الكشــفية 
الوحــدات  ترســيم  وعلــى  املنخرطيــن  تســجيل  وعلــى  مــة 

ّ
للمنظ اإلداري  التســيير  عــن  مسؤولــــة  العامــة  القيــادة 

الحكوميــة  الهيئــات  مختلــف  لــدى  تمثيلهــا  وعلــى  مــة 
ّ
للمنظ القانونيــة  اإللتزامــات  تنفيــذ  علــى  و   ، واألفــواج 

اإلقتضــاء. عنــد  املحاكــم  وأمــام  واألجنبّيــة  الوطنّيــة  واملنظمــات  والخاصــة  العامــة  واملؤسســات 
يحّقــق  بمــا  املجلــس األعلــى،  الــذي يصــادق عليــه  الســنوّي،  لبرنامجهــا  نشــاطها وفقــا  العامــة  القيــادة  وتمــارس 

األعلــى. واملجلــس  الوطنــّي  املؤتمــر  توصيــات  مــع  ويتما�ســى  الكشــفّية  االســتراتيجّية  أهــداف 
الفصل 41 :

ــب القيــادة العاّمــة مــن قائــد عــام ينتخبــه املجلــس األعلــى ومــن هيئــة يختــار تشــكيلتها القائــد العــام ملوســم 
ّ

تترك
ــر فيهــم الشــروط املنصــوص عليهــا 

ّ
كشــفي واحــد علــى األقــّل ال تتجــاوز خمــس وعشــرين )25( عضــوا ممــن تتوف

بالفصــل 30 مــن هــذا النظــام، علــى أن يكــون ثلثهــم )3/1( علــى األقــل مــن الفتيــات.
ــة املســندة لــكّل عضــو علــى أنظــار املجلــس األعلــى فــي دورة 

ّ
يعــرض القائــد العــام تشــكيلة القيــادة العاّمــة والخط

اســتثنائية تعقــد فــي ظــرف شــهرين )2( مــن تاريــخ املؤتمــر الوطنــي.
، شــريطة أن ال 

ّ
يمكــن للمجلــس األعلــى االعتــراض بأغلبيــة أعضائــه علــى تعييــن عضــو أو أكثــر بالقيــادة العاّمــة

يكــون مــن بيــن أعضــاء املجلــس األعلــى املنصــوص عليهــم باألعــداد 1 و2 و5 و6 مــن الفصــل 29 مــن هــذا 
النظــام، ويتعّيــن علــى القائــد العــام فــي هــذه الحالــة حــذف القائــد أو القــادة املعتــرض عليهــم مــن تشــكيلة القيــادة 

العامــة وتقديــم مقتــرح جديــد فــي تعويضــه أو تعويضهــم فــي االجتمــاع نفســه أو فــي اجتمــاع الحــق.
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وتعلــق عضويــة القائــد املعيــن صلــب تشــكيلة القيــادة العامــة مــن بيــن أعضــاء املجلــس األعلــى، علــى أن يعــّوض 
بالقائــد الــذي يليــه مباشــرة فــي الترتيــب ويســترجع عضويتــه فــي صــورة اعفائــه مــن مهامــه بهــا.

وتخضــع التشــكيلة التــي يقّررهــا القائــد العــام عنــد بدايــة كّل موســم كشــفي أو التغييــرات التــي يدرجهــا عليهــا أثنــاءه 
بســبب الوفــاة أو العجــز املتواصــل أو االســتقالة أو بنــاء علــى قــرار تأديبــي صــادر طبــق النصــوص القانونّيــة الجــاري 

بهــا العمــل أو فــي حالــة عــدم تأميــن املهــام املوكلــة إليــه إلــى اإلجــراءات املنصــوص عليهــا صلــب الفقــرات املتقّدمــة.
 

الفرع الثاني : القائد العام :
الفصل 42 :

العــام علــى تســيير  بالصــرف، واملشــرف  التونســية، واآلذن  القانونــي ملنظمــة الكشــافة  ــل 
ّ
املمث هــو  العــام  القائــد 

واملالــّي. االدارّي  تســييرها  عــن  واملســؤول  واملحلّيــة،  والجهوّيــة  املركزّيــة  التنفيذيــة  هياكلهــا 
الفصل 43 :

الداخلــي،  النظــام  يحّددهــا  التــي  وللضوابــط  لإلجــراءات  وفقــا  العامــة،  القيــادة  اجتماعــات  العــام  القائــد  يســّير 
ويم�ســي علــى القــرارات التــي تصدرهــا القيــادة العامــة، فــي نطــاق اختصاصهــا، وعلــى جميــع املراســالت واملكاتيــب 

مــة.
ّ
الصــادرة عنهــا، كمــا يم�ســي علــى العقــود التــي تبرمهــا املنظ

ويمكن للقائد العام تفويض حّق اإلمضاء طبقا للصور وللضوابط التي يحّددها النظام الداخلي.
لها، ويختــار مــن بينهــم قــادة لألقســام الفنّيــة 

ّ
ــة لــكّل عضــو فــي القيــادة العامــة التــي يشــك

ّ
ويســند القائــد العــام خط
جــان الوطنّيــة.

ّ
ورؤســاء لل

الفصل 44 :
ر فيه الشروط التالية:

ّ
ح لخطة قائد عام، كّل قائد تتوف

ّ
يمكن أن يترش

- أن يكون تون�سي الجنسّية،
- أن يكون عضوا منتخبا باملجلس األعلى،

- أن يكون حاصال على الشارة الخشبّية منذ عشرة  )10( مواسم كشفية على األقّل،
- أن يكون قد تحّمل مسؤولّية قيادّية بأحد الهياكل القيادّية ملّدة ال تقّل عن ثمانية )8( مواسم كشفّية،

 علــى شــهادة جامعّيــة ال يقــّل مســتواها عــن الســنة الثالثــة مــن التعليــم العالــي أو شــهادة 
ً
- أن يكــون متحّصــال

ــرة بهــذا املســتوى علــى األقــّل.
ّ
منظ

- أن ال يكــون قــد صــدر فــي حّقــه حكــم قضائــي يدينــه مــن أجــل جنحــة أو جنايــة قصديــة مخلــة بالشــرف، مــا 
لــم يســترّد حّقــه بشــأنها طبــق القانــون.

الفرع الثالث : سري نشاط القيادة العامة :
الفصل 45 :

تجتمــع القيــادة العامــة برئاســة القائــد العــام أو أحــد مالزميــه مّرتيــن فــي الشــهر علــى األقــّل وذلــك لإلشــراف علــى 
ســير النشــاط العــام للمنظمــة وتنفيــذ برامجهــا، وتتخــذ القــرارات بأغلبيــة الحاضريــن و عنــد التســاوي يكــون صــوت 

.
ً
القائــد العــام مرجحــا

ويفقــد صفــة العضويــة بالقيــادة العامــة كل مــن تغيــب عــن اجتماعاتهــا ثــالث )3(مــرات متتاليــة دون اعتــذار مســّبق 
.
ً
 قانونّيــا

ً
بمــا يتــرك أثــرا

ــم ومم�ســى مــن رئيــس الجلســة ومــن مقّررهــا، مــع  
ّ
وتــدّون محاضــر جلســات القيــادة العامــة فــي دفتــر خــاّص مرق

مــة وإعــالم األطــراف املعنيــة بــه 
ّ
وجــوب اســتخراج مســتخلص كتابــي لــكل قــرار، ونشــره باملوقــع اإللكترونــي للمنظ

.
ً
 قانونّيــا

ً
بــكّل وســيلة يتــرك أثــرا

الفصل 46 :
تتابــع القيــادة العامــة، عبــر ادارتهــا التنفيذيــة وعبــر األقســام الفنّيــة واللجــان الوطنّيــة املختّصــة، الهيــاكل الجهويــة 
واملحليــة للمنظمــة، وذلــك مــن النواحــي االداريــة واملاليــة والفنّيــة، وتقــّدم لتلــك الهيــاكل االحاطــة الكاملــة النجــاح 
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برامجهــا وتنميــة قــدرات قياداتهــا، وتحــرص علــى ضمــان احترامهــا للنظــم الكشــفّية الجــاري بهــا العمــل.

الفصل 47 :
الوطنّيــة   جــان 

ّ
لل صالحياتهــا  مــن  جــزء  رقابتهــا،  وتحــت  القانونيــة  مســؤوليتها  نطــاق  فــي  العامــة،  القيــادة  تفــّوض 

، فــي نطــاق 
ً
ولألقســام الفنّيــة، كّل حســب مجــال تخّصصــه، وتحكــم التنســيق بينهــا، كمــا تمنــح القيــادة العامــة أيضــا

 لقــادة الجهــات لتحقيــق أهــداف االســتراتيجية الكشــفية فــي 
ً
 شــامال

ً
مســؤوليتها القانونيــة وتحــت رقابتهــا، تفويضــا

جهاتهــم، وبحســب خصوصيــة كّل جهــة.
الفصل 48 :

ى تحت إشراف القائد العام خاّصة ما يلي:
ّ
ملنظمة الكشافة التونسية إدارة تنفيذّية، تتول

مة،
ّ
 - تصريف الشؤون اإلدارّية واملالّية للمنظ

مة،
ّ
- التصّرف في املوارد البشرية الراجعة بالّنظر لإلدارة املركزّية للمنظ

قة بها بالتنسيق مع الهياكل املعنية،
ّ
- إعداد وتقديم ميزانية القيادة العاّمة ومسك الحسابّية املتعل

- حفظ أرشيف القيادة العاّمة والتصّرف فيه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- تنســيق العمــل بيــن مختلــف الهيــاكل الكشــفّية وربــط صلتهــا بالهيــاكل العمومّيــة والخاّصــة الوطنّيــة منهــا 

واألجنبّيــة ذات العالقــة بعمــل القيــادة العاّمــة.
ــحين بامللّفــات الذيــن يســتجيبون لشــروط الخبــرة 

ّ
تتولــى القيــادة العاّمــة  انتــداب املديــر التنفيــذي مــن بيــن املترش

والكفــاءة فــي التصــّرف اإلداري واملالــي والفّنــي وفــق املقاييــس واملشــموالت التــي يضبطهــا النظــام الداخلــي.
الفرع الرابع : األقسام الفنيّة واللجان الوطنيّة :

الفصل 49 :
القســم الفنــٰي هيــكل كشــفي وطنــّي متفــّرع عــن القيــادة العامــة التــي تفــّوض لــه جــزء مــن صالحّياتهــا الفنّيــة لإلشــراف 
ــر القيــادات الكشــفّية 

ّ
علــى النشــاط التربــوي لصنــف محــدد مــن املنخرطيــن بحســب الجنــس والفئــة العمرّيــة، ويؤط

املنتمية الى ذلك القســم ويقّدم الدعم واإلحاطة واإلســناد للوحدات الكشــفّية التابعة له ويســاعدها على تطبيق 
املناهــج وينّســق البرامــج واألنشــطة بينهــا ويقّيــم مردودهــا الفنــّي ويؤّهــل الوحــدات أو منخرطيهــا لتمثيــل القســم فــي 

مختلــف التظاهــرات الوطنيــة والعامليــة، كّل ذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع مفّوضيــن فــي الجهــات.
الفصل 50 :

يسّير عضو القيادة العامة القسَم الفنّي الذي يقوده بتفويض من القائد العام على النحو التالي:
•اإلشــراف علــى تســيير الدوريــة املركزيــة والدوريــة الوطنيــة لقســمه بعــد ضبــط تشــكيلتهما وعرضهمــا علــى 

مصادقــة القيــادة العامــة فــي مفتتــح كّل موســم كشــفّي.
• عرض برنامج النشاط السنوي للقسم وما يستوجبه من اعتمادات مالّية على القيادة العامة 

للمصادقة.
• عــرض تقاريــر األنشــطة التــي أنجزهــا أو أشــرف عليهــا، علــى القيــادة العامــة لتقييمهــا وإعتمادهــا فــي تقريــر 

نشــاطها العــام.
الفصل 51 :

 وطنّيــة قطاعّيــة، تصــادق علــى تركيبتهــا، وتفــّوض لهــا صالحّيــات البرمجــة أو التنظيــم 
ً
تحــدث القيــادة العامــة لجانــا

أو التقييــم أو املراقبــة، يرأســها أعضــاء فــي القيــادة العامــة ،وإذا كان ملجــال اختصــاص اللجنــة عالقــة بالقيــادات أو 
مــة.

ّ
بالوحــدات، فهــي تنّســق أنشــطتها مــع الجهــات إلحــكام التواصــل مــع الهيــاكل القاعدّيــة للمنظ

ويضبــط النظــام الداخلــي عــدد اللجــان الوطنّيــة ومجــال اختصــاص كل لجنــة، وعــدد أعضائهــا والشــروط الواجــب 
رهــا فيهــم.

ّ
توف
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الباب الخامس : التنظيم الجهوي
الفرع األوّل : الجهة :

الفصل 52 :
الجهــة هيــكل كشــفّي تنفيــذي علــى مســتوى الحــدود الترابّيــة للواليــة، يقــوده قائــد للجهــة، ينتخبــه املؤتمــر الجهــوي 

طبقــا إلجــراءات يضبطهــا النظــام الداخلــي.
الفصل 53 :

ب بتفويض عام وشــامل من القائد العام، لتمثيل الكشــافة التونســية في جهته، ولوضع 
َ

يتمّتع قائد الجهة املنتخ
البرامــج الكفيلــة بنشــر الحركــة الكشــفية وضمــان اشــعاعها وتنميــة قــدرات قياداتهــا الجهويــة ودعــم امكانياتهــا 
املالّيــة، والنجــاح البرامــج الوطنيــة التــي تضعهــا القيــادة العامــة، وملتابعــة نشــاط األفــواج والوحــدات التابعــة للجهــة 
مــن الناحيــة الفنّيــة ومراقبتهــا اداريــا وماليــا، وللعمــل علــى تنفيــذ توصيــات املؤتمــر الوطنــي واملجلــس األعلــى فيمــا 

يخــّص شــؤون جهتــه وتوصيــات املجلــس الجهــوّي.
الفصل 54 :

ينّفذ قائد الجهة املهام املوكولة إليه في نطاق قيادة جهوّية يختار أعضاءها وفق الضوابط والشروط املنصوص 
عليهــا بالنظــام الداخلــي، والــذي يحــّدد كذلــك الخطــط واملســؤوليات الكشــفية املســندة لــكّل عضــو وســير نشــاط 

قيــادة الجهــة وعقــد جلســاتها.
الفصل 55 :

تتمّتــع الجهــة باالســتقالل املالــّي، ويكــون قائــد الجهــة هــو اآلذن بالصــرف، وتمســك قيــادة الجهــة وثائــق التصــّرف 
املالــّي طبــق القانــون وتضعهــا علــى ذّمــة القيــادة العامــة ومراقــب الحســابات إلجــراء املراقبــة املاليــة بصفــة دورّيــة،

تضبــط  كمــا  املراقبــة،  تلــك  بمناســبة  لهــا  م  قــدَّ
ُ
ت التــي  القانونيــة  وباملالحظــات  بالتعليمــات  بالتقّيــد  وتلتــزم 

مشــروعميزانيتها الســنوية وتعلــم بــه القيــادة العامــة، وترفــع إليهــا بصفــة دورّيــة تقاريرهــا املالّيــة وتقاريــر أنشــطتها 
الداخلــي. النظــام  أحــكام  طبــق  اجتماعاتهــا  ومحاضــر  الكشــفية 

ويكــون التقريــر املالــي للجهــة ملحقــا بالتقريــر املالــي العــام الــذي تعرضــه القيــادة العامــة ســنويا علــى أنظــار املجلــس 
األعلــى للمصادقــة عليــه وكذلــك التقريــر الــذي تعرضــه القيــادة العامــة فــي املؤتمــر الوطنــي.

الفصل 56 :
أو  املتواصــل  العجــز  أو  الوفــاة  قائــد جهــة بســبب  ــة 

ّ
فــي خط أو عنــد معاينــة شــغور  إحــداث جهــة جديــدة  عنــد  

ــر 
ّ
االســتقالة أو بنــاء علــى قــرار تأديبــي صــادر طبــق النصــوص القانونّيــة الجــاري بهــا العمــل أو فــي حالــة عــدم توف

ــف« إلــى حيــن عقــد مؤتمــر 
ّ
ــى القيــادة العاّمــة تعييــن »قائــد جهــة مكل

ّ
ــحين لقيــادة جهــة، تتول

ّ
الشــروط القانونّيــة املترش

جهــوي انتخابــي فــي أجــل ال يتجــاوز ســتة )6( أشــهر قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط ،
ف تسيير شؤون الجهة وممارسة كامل مهام وصالحيات قائد الجهة املنتخب.

ّ
ى قائد الجهة املكل

ّ
 ويتول

الفصل 57 :
ــن بااللتزامــات املحمولــة علــى قائــد الجهــة، بموجــب التفويــض الشــامل املمنــوح لــه مــن القائــد  فــي حالــة االخــالل الَبّيِ
العــام، أو فــي صــورة الفشــل فــي تحقيــق األهــداف املرســومة لدعــم النشــاط الجهــوي فــي االفــواج والوحــدات وتنميــة 
ــل بالدعــوة 

ّ
مــة فــي محيطهــا الجهــوي، يجــوز للقيــادة العامــة إصــدار قــرار معل

ّ
قــدرات القيــادات وضمــان إشــعاع املنظ

 علــى تنظيــم 
ً
إلــى تنظيــم مؤتمــر جهــوّي إســتثنائي، وتكليــف هيئــة وقتّيــة، عنــد االقتضــاء، يعهــد إليهــا باإلشــراف إداريــا

ذلــك املؤتمــر، فــي ظــرف ال يتجــاوز شــهرين ) 2( مــن تاريــخ القــرار، ويجــوز لقائــد الجهــة املباشــر أو املعفــى علــى معنــى 
ــح فــي املؤتمــر اإلســتثنائّي.

ّ
هــذا الفصــل، إعــادة الترش

ويمكن لكّل من له مصلحة أن يطعن في قرار القيادة العامة أمام مجلس الشرف.
مؤتمــر  عقــد  بســبب  ســنوات،   )3( بثــالث  املقــّدرة  النيابّيــة  املــّدة  املنتخــب  الجهــة  قائــد  اســتكمال  عــدم  عنــد 
ــح بالنســبة إليــه، وينتخــب املؤتمــر 

ّ
جهــوّي اســتثنائّي، فــإّن املــّدة غيــر املســتكملة ال تحتســب فــي شــروط إعــادة الترش

اإلســتثنائّي فــي هــذه الصــورة قائــد جهــة ليســتكمل املــّدة النيابّيــة املتبّقيــة.
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 لــو أعــاد املؤتمــر اإلســتثنائّي إنتخــاب 

ّ
ــة قائــد جهــة، إال

ّ
ــح لخط

ّ
وال تحتســب املــّدة النيابّيــة املتبّقيــة فــي شــروط الترش

الشــخص نفســه الــذي كان قائــدا للجهــة قبــل ذلــك املؤتمــر
الفصل 58 :

 كّل ثــالث ) 3( ســنوات، تشــرف عليــه القيــادة العامــة، وذلــك لتقييــم النشــاط الجهــوي 
ً
 جهويــا

ً
تعقــد الجهــة مؤتمــرا

، والنتخــاب قائــد للجهــة وإلنتخــاب لجنــة ثالثّيــة للمراقبــة املالّيــة.
ً
 ومالّيــا

ً
فنيــا

ويصادق املؤتمر الجهوي على توصيات، تعمل قيادة الجهة على تنفيذها.
ويشارك في املؤتمر الجهوي بصفة ناخب :

أعضاء قيادة الجهة.  •
قادة األفواج املسجلة ملوسمين )2( كشفيين متتاليين دون اعتبار سنة املؤتمر.  •

قادة الوحدات املسجلة ملوسمين )2( كشفيين متتاليين دون اعتبار سنة املؤتمر.  •
أعضاء لجنة املراقبة املالية الجهوية.  •

أعضاء املجلس األعلى املقيمون بالجهة.  •
املندوبون املقيمون بالجهة.  •

كل من تحمل مسؤولية قائد جهة ملدة نيابية كاملة.  •
ويشترط في جميع الناخبين :

أقدمية كشفية ال تقل عن ثالث )3( سنوات منها سنتان )2( في تحمل مسؤولية قيادية.  •
 تحت طائلة قرار تأديبي عن مجلس الشرف يق�سى بحرمانه من النشاط الكشفي .

ً
أن ال يكون واقعا  •

أن يكو ن خالصا في اشتراكه السنوي في األجل القانوني خالل سنة املؤتمر والسنة التي تسبقها.  •
أن يكون من الناجحين في الدراسة التمهيدية على االقل.  •

ويضبــط النظــام الداخلــي اجــراءات عقــد املؤتمــر الجهــوي، فــي دورة عادّيــة أو اســتثنائّية، وســير أشــغاله،   •
وشــروط انتخــاب أعضــاء لجنــة املراقبــة املالّيــة ومجــال اختصاصهــا، مــع ضبــط طــرق الطعــن فــي ذلــك.

الفرع الثاني : املؤتمر الجهويّ :
الفصل 59 :

ر فيه الشروط التالية:
ّ
ح لخطة قائد جهة، كّل قائد تتوف

ّ
يمكن أن يترش

- أن يكون تون�سي الجنسّية،
 في املؤتمر الجهوي،

ً
- أن يكون ناخبا

 على الشارة الخشبّية منذ ثالث )3( مواسم كشفّية على األقّل،
ً
- أن يكون حاصال

- أن يكــون قــد تحّمــل مســؤولّية قيادّيــة بأحــد الهيــاكل الكشــفية ملــّدة ال تقــّل عــن أربعــة )4( مواســم كشــفّية 
متتاليــة علــى األقــّل،

 على شهادة في ختم التعليم الثانوي أو شهادة معادلة على األقّل،
ً
- أن يكون متحّصال

 بالواليــة بالســكن أو بالشــغل، علــى أن تعــّد واليــات تونــس وأريانــة وبــن 
ً
- أن يصــّرح علــى الشــرف بكونــه مقيمــا

،
ً
 واحــدا

ً
 ترابّيــا

ً
عــروس ومّنوبــة إقليمــا

- أن ال يكــون قــد صــدر فــي حّقــه حكــم قضائــي يدينــه مــن أجــل جنحــة أو جنايــة قصديــة مخلــة بالشــرف، مــا 
لــم يســترّد حّقــه بشــأنها طبــق القانــون.

ة قائد جهة خالل الدورتين النيابيتين السابقتين.
ّ
- أن ال يكون مباشرا لخط

 من تحّصل على أغلبّية أصوات الناخبين. 
ّ
 إال

ً
ينتخب قائد الجهة باالقتراع السّري املباشر، وال يعتبر فائزا

الفرع الثالث : املجلس الجهويّ :
الفصل 60 :

الجهــوي ونشــاط األفــواج  النشــاط  لتقييــم   
ً
 جهوّيــا

ً
الكشــفي، علــى األقــّل، مجلســا فــي املوســم  مــّرة  الجهــة  تعقــد 

والوحدات من الناحيتين الفنية واملالّية.ويضبط النظام الداخلي اجراءات عقد ذلك املجلس وشروط املشاركة 
فيــه وســير أشــغاله.
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الباب السادس: التنظيم المحّلي
الفرع األوّل: التعريف واملهام :

الفصل 61 :
، طبقــا لقواعــد 

ً
 ومالّيــا

ً
الفــوج هيــكل كشــفّي محلــّي يشــرف علــى عــدد مــن الوحــدات الكشــفية وينّســق بينهــا إدارّيــا

يضبطهــا النظــام الداخلــّي.
ويضــع الفــوج البرامــج الكفيلــة بتنميــة أنشــطة وحداتــه، ويوفــر لهــا الدعــم املالــي ويســهر علــى تحســين الظــروف 

منهــا والخارجّيــة. الداخلّيــة  مــة 
ّ
للمنظ التربويــة  فــي األنشــطة  بالناشــئة ومشــاركتهم  املالئمــة لإلحاطــة  املادّيــة 

الفصل 62 :
ة يتصــّرف فيهــا قائــد الفــوج وأميــن املــال، قصــد تمويــل أنشــطة الفــوج والوحــدات 

ّ
تكــون للفــوج ميزانّيــة مســتقل

التابعــة لــه وتنميــة القيــادات وتوفيــر الفضــاء املحتضــن لتلــك األنشــطة، كمــا يتصــّرف الفــوج فــي األثــاث التربــوي 
والتجهيــزات التــي يقتنيهــا، كّل ذلــك وفقــا للضوابــط التــي يحّددهــا النظــام األسا�ســّي والنظــام الداخلــي.

الفرع الثاني : التنظيم الهيكلي للفوج :
الفصل 63 :

يتأّســس الفــوج بقــرار مــن القيــادة العامــة، ويجــّدد تســجيله فــي بدايــة كّل موســم كشــفي، وفقــا لشــروط وإلجــراءات 
يضبطهــا النظــام الداخلــّي.

يســّير الفــوج قائــد ينتخبــه مؤتمــر الفــوج، وتســاعده مجموعــة مــن القــادة يختارهــم لتشــكيل قيــادة الفــوج، والتــي  
النظــام. هــذا  مــن   61 بالفصــل  املهــام املحــّددة  بتنفيــذ  إليهــا  يعهــد 

 إذا تأّســس فــي منطقــة ترابيــة، ويكــون مهنّيــا إذا تأّســس فــي إدارة أو مؤسســة عمومّيــة ، وفــي هــذه 
ً
ويكــون الفــوج ترابّيــا

الحالــة فهــو يتبــع الجهــة التــي يوجــد فــي دائرتهــا الترابّيــة مقــّره الرئي�ســي.
 لتالميــذ أو طلبــة فــي فضــاء جامعــّي 

ً
 إذا تأّســس فــي مؤّسســة تعليمّيــة أو كان موّجهــا

ً
 أو جامعّيــا

ً
ويكــون الفــوج مدرســّيا

محــّدد، وفــي هــذه الحالــة فهــو يتبــع الجهــة التــي يوجــد بدائرتهــا الفضــاء الجامعــي أو املدرســة املحتضنــة للنشــاط.
الفصل 64 :

ينعقــد مؤتمــر الفــوج مــّرة كّل ثــالث ســنوات، تحــت اشــراف قيــادة الجهــة، النتخــاب قائــد الفــوج ولتقييــم النشــاط 
 وفقــا إلجــراءات يضبطهــا النظــام الداخلــّي.

ً
 ومالّيــا

ً
 وتنظيميــا

ً
الكشــفي فنّيــا

ويشترط في املترشح لخطة قائد فوج أن يكون:
 على الشارة الخشبّية.

ً
1. متحّصال

2. له أقدمّية في االنخراط بالحركة الكشفية ال تقّل عن ثالثة )3( مواسم كشفّية.
 في اشتراكه السنوي  للموسم الذي ينعقد خالله مؤتمر الفوج.

ً
3. خالصا

4. أن ال يكــون قــد صــدر فــي حّقــه حكــم قضائــي يدينــه مــن أجــل جنحــة أو جنايــة قصديــة مخلــة بالشــرف، مــا 
لــم يســترّد حّقــه بشــأنها طبــق القانــون.

 للمصلحــة العامــة فــي نشــر الحركــة الكشــفية وضمانــا للتســيير 
ً
ويجــوز للقائــد العــام، بصفــة اســتثنائّية وتحقيقــا

 فــي إعفــاء قائــد الفــوج مــن الشــرطين 1 و 2 املشــار إليهمــا فــي هــذا الفصــل، 
ً
ــال

ّ
 معل

ً
الجّيــد للفــوج، أن يصــدر قــرارا

 للطعــن لــدى مجلــس الشــرف، مّمــن لــه الصفــة واملصلحــة.
ً
ويكــون هــذا القــرار قابــال

الفصل 65 :
 الى :

ً
يمكن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائّي للفوج، في كّل وقت، بموجب قرار يصدره قائد الجهة استنادا

ة قائد الفوج، بموجب الوفاة أو العجز املتواصل، أو اإلستقالة.
ّ
• حصول شغور في خط

• طلب مقّدم للجهة ومم�سى من جميع قادة الوحدات التابعة للفوج واملسّجلة طبق القانون.
ر بصفة ملحوظة على نشاط الفوج.

ّ
• اخالل قائد الفوج، بصفة بّينة، بواجباته الكشفّية بما أث

• تغّير الوضعّية املدنّية لقائد الفوج بفقدانه للشرط عدد 4 املنصوص عليه بالفصل 64 من هذا النظام.
ويجوز الطعن في قرار الدعوة لعقد مؤتمر استثنائّي للفوج لدى مجلس الشرف مّمن له الصفة واملصلحة.
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الفصل 66 :

ــل القانونــّي للفــوج واآلذن بالصــرف بخصــوص ميزانيــة الفــوج وذلــك بتفويــض مــن القائــد 
ّ
قائــد الفــوج هــو املمث

العــام.
ويحــّدد النظــام الداخلــّي إجــراءات عقــد مؤتمــر الفــوج وشــروط املشــاركة فيــه وتركيبــة قيــادة الفــوج والقواعــد 

مــة لســير نشــاط قيــادة الفــوج وعالقتهــا بالوحــدات الكشــفّية التابعــة للفــوج.
ّ
املنظ

الفصل 67 :
يعقــد الفــوج نــدوة ســنوّية لتقييــم النشــاط، يحضرهــا كّل القــادة الناشــطين فــي الوحــدات الكشــفّية إلــى جانــب 
قيــادة الفــوج وعــدد مــن أوليــاء الكشــافين والــرّواد الناشــطين فــي رابطــة تابعــة للفــوج، كّل ذلــك وفقــا لشــروط 

وضوابــط وإجــراءات يحّددهــا النظــام الداخلــي.

الفرع الثالث : الوحدة :
الفصل 68 :

الوحــدة الكشــفّية هــي الخلّيــة األساســّية للعمــل التربــوّي والفضــاء الطبيعــي لتنميــة القــدرات وصقــل املواهــب 
واحتضــان األطفــال والشــّبان الكشــافين واملنخرطيــن، حســب الجنــس والفئــة العمرّيــة، وموّزعيــن الــى مجموعــات 

صغــرى، لتطبيــق برامــج الحركــة الكشــفّية.
وتنتمي كّل وحدة كشفّية إلى قسم فنّي تلتزم بمنهاجه التربوي وبرامجه الكشفّية، بمتابعة وإحاطة من  مفّوض 

القسم بالجهة.
ويضبــط النظــام الداخلــي الشــروط القانونّيــة لتأســيس الوحــدة وســير نشــاطها وإجــراءات تســجيلها ســنوّيا، كمــا 

رهــا فــي قائــد الوحــدة وفــي مالزميــه ومعينيــه.
ّ
يضبــط الشــروط القانونّيــة الواجــب توف

الفصل 69 :
تتأسس الوحدة الكشفّية بقرار من قائد الفوج يعلم به قائد الجهة وقائد القسم الذي تنتمي إليه الوحدة.

وتتمّتــع الوحــدة الكشــفّية باســتقاللها املالــي واالدارّي، وتباشــر نشــاطها الكشــفي ضمــن الفــوج، وفقــا للبرامــج 
واملناهــج التــي يضبطهــا القســم، ويمكــن للجهــة أن تقــّرر تأســيس وحــدة كشــفّية، ترابّيــة أو مهنّيــة، تعــود بالنظــر 

مباشــرة ملفوضّيــة القســم التابعــة لهــا، فــي حــال عــدم وجــود فــوج باملنطقــة أو باملؤّسســة.
وتعتبر رابطة الرواد واألحباء التابعة للفوج وحدة كشفية على معنى هذا النظام.

ويمكــن للقيــادة العامــة بعــث وحــدات كشــفّية تونســّية فــي بلــد أجنبــّي وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل فــي ذلــك 
االلتــزام  التونســّية، شــرط  بالبــالد  أجانــب مقيميــن  تضــّم منخرطيــن  تســجيل وحــدات كشــفّية  وقبــول  البلــد، 
باحتــرام القوانيــن والتراتيــب الكشــفية املطبقــة علــى املنخرطيــن التونســّيين، وفــي صــورة وجــود عــدد كاف مــن 

 بينهــا.
ً
ــف فوجــا

ّ
الوحــدات فيمكــن أن تؤل

الفصل 70 :
 بموجــب قــرار تحكيمــي صــادر عــن 

ّ
ال يجــوز إعفــاء قائــد وحــدة كشــفّية مــن مهامــه، خــالل املوســم الكشــفّي، إال

مجلــس الشــرف، بنــاء علــى عريضــة يرفعهــا قائــد الفــوج أو قائــد الجهــة أو القائــد العــام، تبّيــن االخــالالت املنســوبة 
إلــى قائــد الوحــدة ومخالفتــه للنظــم والتراتيــب الكشــفّية.

ه يجوز 
ّ
وإذا تّم تســجيل وحدة كشــفّية بقائد جديد خالفا للقائد الذي باشــرها في املوســم الكشــفّي الســابق، فإن

للقائــد الســابق الطعــن فــي ذلــك القــرار لــدى مجلــس الشــرف طبقــا لإلجــراءات املعمــول بهــا لــدى هــذا املجلــس، 
ــر الشــروط القانونّيــة فــي قائــد الوحــدة الجديــد.

ّ
وذلــك إذا أثبــت الصبغــة التعســفّية لذلــك التغييــر أو عــدم توف
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العنوان الثالث : التنظيم المالي
الفصل 71 :

مــة مــن قبــل الهيــاكل الوطنّيــة والجهوّيــة 
ّ
تعــّد القيــادة العامــة نظامــا ماليــا يحــّدد تراتيــب التصــّرف فــي أمــوال املنظ

واملحلّيــة، ويصــادق املجلــس األعلــى علــى ذلــك النظــام املالــي ويعتبــر جــزء مــن النظــام الداخلــي.
وفقــا  الســنوية،  وبامليزانّيــة  بالخطــة  املبرمجــة  الكشــفية  األنشــطة  مختلــف  تســيير  فــي  مــة 

ّ
املنظ أمــوال  وتصــرف 

املالــّي. للنظــام 
مــة علــى املســتوى الوطنــّي، ويفــّوض األمــر بالصــرف لقــادة 

ّ
ويكــون القائــد العــام هــو اآلمــر بالصــرف مليزانّيــة املنظ

الجهــات علــى املســتوى الجهــوي ولقــادة األفــواج علــى املســتوى املحلــّي.
ضوابــط  بخصــوص  التونســية  بالبــالد  العمــل  بــه  الجــاري  التشــريع  مقتضيــات  باحتــرام  العامــة  القيــادة  وتلتــزم 

ألنشــطتها. األجنبــي  والتمويــل  العمومــي  التمويــل 
الفصل 72 :

مة من:
ّ
تتكّون مداخيل املنظ

االشتراكات السنوّية الّتي تحّدد مقدارها القيادة العامة ضمن مشروع ميزانّيتها املعروض على مصادقة   •
املجلس األعلى.

االشتراكات الشرفية.  •
مساهمة املنخرطين في األنشطة.  •

املنح املرصودة من الدولة والجماعات العمومية واملؤسسات الخاصة والعمومية.  •
االعتمادات املرصودة في نطاق برامج الشراكة.  •

طبــق  فيهــا  ــص 
ّ

املرخ الخدمــات  وإســداء  املنتجــة  واملشــاريع  املختلفــة  والبيوعــات  العقــارات  مداخيــل   •
العمــل. بهــا  الجــاري  القانونّيــة  التراتيــب 

مداخيل الحفالت واملهرجانات الكشفية وما شابهها.  •
عائدات املساهمة في عقود شراكة أو رؤوس أموال شركات تجارية طبقا للضوابط القانونية.  •

ص فيها طبق القانون.
ّ

املداخيل ذات الصبغة االستثنائية املرخ  •
مداخيل اإلشهار واإلستشهار.  •

مــات االقليميــة والدوليــة أو صناديــق 
ّ
املنــح واالعتمــادات املرصــودة مــن قبــل الجمعّيــات الكشــفّية أو املنظ  •

فاقّيــات مصــادق عليهــا مــن املجلــس األعلــى وطبقــا للضوابــط املحــّددة بالتشــريع 
ّ
التمويــل العاملّيــة، فــي نطــاق ات

الجــاري بــه العمــل بالبــالد التونســّية.
الفصل 73 :

ة، أن
ّ
ة أمانة مال هيكل كشفي له ميزانية مستقل

ّ
مة، وعلى كّل من يضطلع بخط

ّ
يجب على أمين مال املنظ

 وفق وصوالت ووثائق ذات حجّية، وأن يسجل كل العمليات املالية بدفاتر
ً
 وصرفا

ً
يمسك الحسابات دخال

قانونيــة مرقمــة ومختومــة، وأن يحتــرم تراتيــب النظــام املالــي، وأن يحتفــظ بالدفاتــر املالّيــة فــي املقــّر الرســمّي للهيــكل 
الكشــفي الــذي ينتمــي اليــه، كمــا يقّدمهــا عنــد الطلــب، إلجــراء عمليــات املراقبــة املاليــة أو التدقيــق املالــي طبــق 

القانــون، ووفقــا ألحــكام النظــام األسا�ســي والنظــام الداخلــي والنظــام املالــّي.
الفصل 74 :

مة، العقارية واملنقولة، 
ّ
ف بالتجهيز واملمتلكات في القيادة العامة دفتر جرد عام ألمالك املنظ

ّ
يمسك القائد املكل

املوضوعــة تحــت تصــّرف القيــادة العامــة أو تحــت تصــرف مختلــف الهيــاكل الكشــفية األخــرى، ويعمــل علــى تحييــن 
ســجالتها بصفــة منتظمــة وتخضــع ملراقبــة املجلــس األعلى.

مة الكشافة التونسية
ّ
وتعتبر كل العقارات واملنقوالت، املحالة على وجه امللكّية لفائدة مختلف هياكل منظ

 للمنظمة.
ً
بأي عنوان كان، ملكا

 للموافقة الكتابّية املسّبقة من القائد العام.
ً
مة يخضع وجوبا

ّ
وكّل تسويغ لعقار تملكه املنظ



22
ية 

نس
لتو

ة ا
شاف

الك
مة 

نظ
ي مل

اس
ألس

م ا
ظا

الن
الفصل 75 :

يراقــب املجلــس األعلــى، عبــر لجنتــه املختّصــة، الوثائــق املحاســبية للقيــادة العامــة وملختلــف الجهــات ويصــدر 
مــن  مــن حيــث تقديــر جــدوى الصــرف  أمــوال املنظمــة،  فــي  التصــّرف  بشــأنها توصيــات ملزمــة لضمــان ترشــيد 
ــد مــن شــرعّية املقابيــض 

ّ
الناحيــة الكشــفّية، والتثبــت مــن حجّيــة الوصــوالت والوثائــق املثبتــة للصــرف، و التأك

املطبقــة. الكشــفية  لألنظمــة  واحترامهــا  واملصاريــف 
تتكــّون لجنــة املراقبــة املالّيــة مــن خمســة )5( قــادة علــى أن تكــون مــن بينهــم قائــدة علــى األقــل، ينتخبهــم املجلــس 
األعلــى مــن بيــن أعضائــه املنتخبيــن وطنّيــا أو جهويــا لعضويــة املجلــس، علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــوان علــى 

األقــّل مختصــان فــي التصــرف اإلداري واملالــي أو التدقيــق أو املحاســبة.
الفصل 76 :

تحــدث القيــادة العامــة لجنــة وطنيــة للمراقبــة املالّيــة يكــون مــن بيــن أعضائهــا وجوبــا قائــد مختــّص فــي املحاســبة أو 
فــي التدقيــق املالــي، وتتــوّل إجــراء عمليــات مراقبــة ماليــة ملختلــف الهيــاكل الكشــفّية بصفــة دورّيــة، قصــد ضمــان 
تقّيدهــا بالضوابــط والتراتيــب القانونّيــة املعمــول بهــا، وقصــد إعــداد التقريــر العــام للماليــة الــذي يشــتمل علــى 

ميزانيــة القيــادة العامــة وميزانيــات الجهــات واألفــواج.
الفصل 77 :

لــة فــي التصــّرف املالــّي للجهــة، قبــل عقــد مؤتمرهــا الجهــوي، بنــاء علــى مالحظــات 
ّ
م القيــادة العامــة شــهادة معل

ّ
تســل

اللجنــة الوطنيــة املشــار إليهــا، وتتضّمــن فــي خالصتهــا إحــدى املالحظــات التاليــة :
مسك للمالّية مطابق ألحكام النظام املالّي.  •

تحّفظ بخصوص بعض اإلخالالت التي تستوجب اصالحات ومراجعات فورّية.  •
رفض كلّي للمالّية إلخالالت جوهرّية في الوثائق املالّية واحالة امللف على أنظار مجلس الشرف.

الفصل 78 :
م أميــن مــال 

ّ
تخضــع األفــواج والوحــدات ملراقبــة مالّيــة مــن أميــن مــال الجهــة التــي تتبعهــا، بصفــة دورًيــة، ويســل

لــه قبــل عقــد مؤتمــر الفــوج، طبــق أحــكام  فــي التصــّرف املالــّي للفــوج وللوحــدات التابعــة  لــة 
ّ
الجهــة شــهادة معل

الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل 77 مــن هــذا النظــام.
 عــن التصــّرف املالــي 

ً
 اجمالّيــا

ً
وعلــى الجهــة أن ترفــق بتقريرهــا املالــي الســنوي املرفــوع الــى القيــادة العامــة، كشــفا

لألفــواج والوحــدات التابعــة لهــا.
الفصل 79 :

التــي تســتدعي  فــي الحــاالت  مــة وعملتهــا 
ّ
تحــدث القيــادة العامــة صنــدوق دعــم اجتماعــي لفائــدة منخرطــي املنظ

ألحدهــم. ماليــة  مســاعدة 
ويحّدد النظام الداخلي مصادر تمويل صندوق الدعم واملقاييس واالجراءات والشروط املستوجبة لنفقاته.

وينتخــب املجلــس األعلــى لجنــة متكّونــة مــن أربــع  )4( مــن أعضائــه، تعهــد إليهــا مهّمــة تســيير الصنــدوق والتصــّرف 
ــل عنه،شــريطة أن  يكــون عضــوا فــي القيــادة العامــة.

ّ
 القائــد العــام أو ممث

ً
فــي عائداتــه، علــى أن يــرأس اللجنــة وجوبــا

 بالتقريــر 
ً
ــل التــي قامــت بهــا يكــون ملحقــا

ّ
 ســنوّيا عــن حــاالت التدخ

ً
وتعــّد لجنــة صنــدوق الدعــم االجتماعــي تقريــرا

املالــي الســنوي للقيــادة العامــة.
تتولــى لجنــة املراقبــة املاليــة املنصــوص عليهــا بالفصــل 75 مــن هــذا النظــام مراقبــة تســيير الصنــدوق والتصــّرف 

فــي عائداتــه وتقاريــره املالّية واألدبّية.
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العنـــوان الرابع: تراتيــب عــامــة
الفصل 80 :

يصــادق املجلــس األعلــى بأغلبّيــة أعضائــه علــى أحــكام النظــام الداخلــّي والنظــام املالــّي والتــّي تعتبــر نصوصــا تطبيقّية 
وتكميلّية للنظام األسا�ســّي، وال يمكن أن تكون معارضة له.

الفصل 81 :
يقع تنقيح النظام األسا�سي بمناسبة مؤتمر وطني في دورة عادّية أو استثنائّية، ويمكن للقيادة العامة أو

أعضــاء املجلــس األعلــى تقديــم مشــاريع تنقيــح ألحــكام النظــام األسا�ســي مشــفوعة بشــرح لألســباب، وذلــك لــإلدارة 
مــة، قبــل أربعــة )4( أشــهر علــى األقــّل مــن موعــد املؤتمــر الوطنــّي، قصــد عرضهــا علــى أنظــار 

ّ
التنفيذّيــة للمنظ

املجلــس األعلــى ملناقشــتها.
ويناقــش املؤتمــر الوطنــي مشــروع التنقيــح املرفــوع إليــه مــن املجلــس األعلــى، فــي إطــار لجنــة فرعيــة فــي املؤتمــر تعــرض 

نتائــج أعمالهــا علــى مصادقــة الجلســة العامــة للمؤتمــر بأغلبيــة املؤتمريــن املســّجلين.
الفصل 82 :

النصــاب القانونــي املشــترط لصّحــة انعقــاد املؤتمــر أو إجتماعــات مختلــف الهيــاكل الكشــفّية، بحســب أحــكام 
النظــام األسا�ســي أو النظــام الداخلــي، يبقــى معتمــدا أيضــا عنــد عــرض مســائل فــي جــدول األعمــال علــى التصويــت، 
وكّل مــن ســّجل حضــوره فــي املؤتمــر أو فــي إجتمــاع الهيــكل املنتمــي إليــه، ثــّم تغّيــب عــن عملّيــة التصويــت، يعتبــر 

ممتنعــا عــن التصويــت.
ويجوز لرئيس الجلسة إرجاء التصويت على مسألة إلى حين إكتمال النصاب القانوني للحاضرين.

الفصل 83 :
تحّمــل  بيــن  و  املحليــة  أو  الجهويــة  أو  الوطنيــة  الكشــفية  الهيــاكل  مــن  هيــكل  قيــادة  بيــن خطــة  الجمــع  يمكــن  ال 

أو محلــي. حزبــي جهــوي  هيــكل  رئاســة  أو  وطنــي  حزبــي  هيــكل  فــي  قيادّيــة  مســؤولّية 
الفصل 84 :

يعيــن املؤتمــر الوطنــّي لجنــة تتكــون مــن ثالثــة )3( أعضــاء مــن القيــادة العامــة، مــن ذوي اإلختصــاص، لتصفيــة 
هــا و يحــّدد قواعــد توزيــع األمــالك واألمــوال املوجــودة بحــوزة املنظمــة، وفقــا ألحــكام 

ّ
أمــالك املنظمــة عنــد تقريــر حل
القانــون املتعلــق بالجمعيــات.

الفصل 85 :
تخضــع كل التراتيــب الــواردة فــي هــذا النظــام األسا�ســي إلــى إحــكام العقــل وانتهــاج التحــاور واعتمــاد مبــادئ الحركــة 
الخالفــات  كل  حــل  ويقــع  الحيويــة  مصالحهــا  وخدمــة  النبيلــة  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  والعمــل  املميــزة  الكشــفية 

فــي نطــاق النظــم والتراتيــب الكشــفية الداخليــة. واملشــاكل بيــن الهيــاكل أو املنخرطيــن 
الفصل 86 :

تدخل أحكام هذا النظام األسا�سّي حيز التنفيذ بمجّرد املصادقة عليها في املؤتمر الوطنّي.
 بالنظــام الداخلــي وبالنظــام 

ً
وتلتــزم القيــادة العامــة بإشــهارها فــي موقعهــا اإللكترونــي وبنشــرها فــي كتّيــب يكــون مرفقــا

املالــّي، كمــا تلتــزم باحتــرام اإلجــراءات القانونّيــة لإلعــالم بالتنقيحــات املدخلــة علــى النظــام األسا�ســّي وإشــهارها طبقــا 
لتشــريع الجــاري بــه العمــل فــي البــالد التونســّية.

الفصل 87:
يقصــد باملســؤولية القياديــة علــى معنــى هــذا النظــام، كل عضويــة بالقيــادة العامــة، أو باملجلــس األعلــى، أو تحمــل 

خطــة منــدوب أو عضويــة قيــادة الجهــة أو تحمــل خطــة قائــد فــوج أو خطــة قائــد وحــدة.
الفصل 88 :

 للسياســات الوطنيــة للحمايــة مــن األذى 
ً
تتعهــد هيــاكل املنظمــة بتوفيــر بيئــة آمنــة ملمارســة النشــاط الكشــفي طبقــا

والحــد مــن تضــارب املصالــح وتعــرض هــذه السياســات علــى مصادقــة املؤتمــر الوطنــي.
الفصل 89 :

للهيــاكل الكشــفية أن تعتمــد وســائل االتصــال املرئــي فــي اجتماعاتهــا أو فــي اتخــاذ قراراتهــا خــالل األزمــات أو القــوة 
القاهــرة التــي تحــول دون عقــد جلســاتها باســتثناء املؤتمــر الوطنــي، علــى أن تتقيــد باحتــرام مبــدأ الشــفافية خــالل 

ــر النصــاب القانونــي لصحــة انعقادهــا.
ّ
عمليــات التصويــت وتوف
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