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مصادق عليه خالل املؤمتر الوطني  22املنعقد بنابل أيام  21و  22و  23أكتوبر 2016
توطــــئـــة
الوطني العادي الثاين والعرشون ( )22ملنظّمة الكشّ افة التونس ّية ،املنعقد مبدينة نابل أيّام  21و22
أق ّر املؤمتر
ّ
و 23أكتوبر  ،2016التوطئة التي سبق أن صادق عليها املؤمتر الوطني اإلستثنا ّيئ للمنظّمة املنعقد باملنستري
األسايس للمنظّمة والقائم عىل األسس والقواعد اآلتية :
أيّام  24و 25و 26أوت  2012مبناسبة تنقيح النظام
ّ
• اإللتزام بالثوابت الكشفية (الهدف واملبادئ والطريقة).
• التأكيد عىل أن الكشافة التونسية منظمة تربوية تطوعية مستقلة غري سياسية مفتوحة للجميع ،تعنى
بالناشئة والشباب.
• إعتبار الفرد محور العمليّة الرتبويّة داخل املجموعة.
• الحفاظ عىل موروث املنظّمة ومكتسباتها من خالل:
• التاكيد عىل وحدتها ،وعىل التاريخ املشرتك ملنخرطيها ،وعىل تسميتها «الكشّ افة التّونسيّة» ألنّها تض ّم
الجنسني  -منذ انبعاثها  -يف مختلف املراحل العمريّة .إىل جانب أنها متكّنت ،رغم هذه التسمية ،من كسب
عض ّويتها يف مختلف الهيئات العربيّة واإلقليميّة والعامليّة ،وهذه مكاسب يجب عدم التفريط فيها.
• العمل بنظام األقسام ،مع وجوب تكامل مناهجها يف رؤية مو ّحدة تحقّق األهداف الرتبويّة للمنظّمة.
رصف
• ضامن ذاتيّة وخصوصيّات مك ّونات املنظّمة الثالثة :الفتيان  -الفتيات – الر ّواد ،من حيث الربامج والت ّ
لكل مك ّون.
يل ّ
املا ّيل ،يف نطاق وحدة املنظّمة ،وطبقا للنظام الداخ ّ
• إعتامد مبادئ الدميقراطيّة والتداول عىل تح ّمل املهام القياديّة التي تستوجب ذلك.
• الفصل بني أدوار الهياكل الكشف ّية لضامن تكاملها وتوازنها :املجلس األعىل – مجلس الرشف – القيادة
العامة – لجنة املراقبة املاليّة.
الكشفي.
• إعتبار التط ّوع وااللتزام والحوكمة الرشيدة من دعائم العمل
ّ
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العنوان األ ّول :التعريف باملنظّمة
الباب األ ّول :التكوين واألهداف
الفصل األ ّول :
األسايس أو الذّين سيصادقون
تك ّونت بالجمهوريّة التونسيّة ،بني األشخاص الذّين صادقوا عىل هذا ال ّنظام
ّ
عليه ،منظّمة تس ّمى «الكشّ افة التونسيّة» وذلك مل ّدة غري محدودة ،طبقا للقانون املتعلّق بالجمعيّات ،ويشار
إليها يف فصول هذا ال ّنظام بعبارة «منظّمة الكشّ افة التونس ّية» أو اختصارا بعبارة «املنظّمة».
وتحمل صفة املنظّمة ذات املصلحة الوطن ّية عمال بأحكام األمر عدد  82لسنة  1977املؤ ّرخ يف  16فيفري
.1977
الفصل : 2
عي املق ّر املركزي ملنظ ّمة الكشافة التونسيّة بشارع يوغرطة البلفيدير تونس  ،1002وميكن تغيريه بقرار من
ّ
القيادة العامة يصادق عليه املجلس األعىل.
الفصل : 3
ملنظمة الكشافة التونسية شعار يحتوي عىل العلم التونيس وسط زنبقة مفتحة قامئة عىل الفتة صغرية تحمل
يف وسطها كلمة «استعد» كل ذلك يف دائرة بيضاء محاطة بحبل أحمر ينتهي يف أسفله بعقدة مربّعة ،وهذا
الشعار ملك للمنظّمة ،وهو مسجل لدى إدارة املواصفات وامللكيّة الصناعيّة وال يجوز استغالله لغايات
تجارية أو غريها إال برتخيص مسبق من القيادة العامة.
الفصل : 4
منظّمة الكشافة التونس ّية عضو باملنظّمة العامل ّية للكشّ افة ،وبالحركة العامل ّية للمرشدات وفتيات الكشافة
ومبنظّمة الصداقة العامليّة للكشافة واملرشدات وباملنظّمة الكشفيّة العربيّة.
يل رشوط إنخراط املنظّمة يف الهيئات الكشفيّة العامليّة واإلقليميّة.
ويضبط النظام الداخ ّ
الفصل : 5
رصفها املا ّيل حسب ضوابط القانون ،ويف وضع مناهجها
الكشافة التونسية منظّمة مستقلّة يف قرارها ويف ت ّ
ألي حزب
وتنفيذ برامجها الرتبويّة ويف تشكيل هياكلها .وتنأى بنفسها عن ّ
كل نشاط يكتيس صبغة الدعاية ّ
سيايس.
أو تيّار
ّ
الفصل : 6
تربم منظّمة الكشافة التونس ّية ات ّفاق ّيات تعاون و رشاكة يف مجال اختصاصها مع الهيئات الكشف ّية يف العامل أو
واملؤسسات ذات االهتامم املشرتك ،سواء بتونس أو خارجها ،أو مع وزارات أو جامعات عموم ّية
مع املنظّامت
ّ
تنص عليها قوانني البالد التونس ّية يف هذا املجال،
بالبالد التونس ّيةّ ،
كل ذلك مع مراعاة الضوابط القانون ّية التي ّ
وإخضاعها إىل مصادقة املجلس األعىل بأغلبيّة أعضائه قبل دخولها حيّز التنفيذ.
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الفصل : 7
تهدف الكشافة التونسية إىل تربية الناشئة والشباب من الجنسني ،اعتامدا عىل مبادئ الحركة الكشف ّية
التونيس ،وهي
والحركة اإلرشاديّة يف العامل ،وحسب طريقتيهام وأساليبهام الرتبويّة ،مبا يتامىش وواقع املجتمع
ّ
بذلك تساعدهم عىل تنمية قدراتهم الروحيّة والعقليّة والجسميّة واالجتامعيّة ،وتجذّر فيهم القيام بالواجب
نحو الله ـ نحو الذات ـ نحو اآلخرين  -مبا يؤهلهم ليكونوا مواطنني مسؤولني.

الباب الثاين  :اإلنخراط يف املنظمة
الفصل : 8
ينقسم املنخرطون يف منظّمة الكشّ افة التونسيّة إىل صنفني:
مسيون ومؤطّرون ،وهم القيادات يف مختلف الهياكل الكشف ّية.
• أعضاء ّ
• أعضاء ناشطون ،ينقسمون حسب الجنس والفئة العمريّة إىل أقسام فن ّية.
املخصص لهم.
ويعترب املنخرطون من الر ّواد واألح ّباء أعضاء ناشطني يف القسم
ّ
ويحمل املنخرطون زيّا كشفيّا يضبط مواصفاته النظام الداخيل ،كام يضبط أيضا مقاييس النشاط ضمن
األقسام.
الفصل : 9
السنوي املح ّدد
تكتسب صفة العضويّة مبنظّمة الكشّ افة التونس ّية لألشخاص الذّين يدفعون معلوم اإلنخراط
ّ
يل.
طبق أحكام ال ّنظام الداخ ّ
املسيون واملؤطّرون من املنخرطني بأنّهم إطّلعوا عىل
رصح ّ
ويلتزم املنخرط بالنظم وبالرتاتيب الكشفيّة ،كام ي ّ
األسايس وإلتزموا بها.
أحكام النظام
ّ
املسيين واملؤطّرين أن ينتموا اىل جمع ّيتني كشف ّيتني تونس ّيتني يف الوقت نفسه ،تعزيزا
وال ميكن لألعضاء ّ
لروح اإلنتامء.
وتفقد صفة العضويّة يف املنظّمة باإلستقالة املكتوبة واملق ّدمة الدارة املنظّمة ،أو بالرفت مبوجب قرار يصدره
السنوي بعد التنبيه املسبق طبقا لإلجراءات التي
مجلس الرشف ،أو باإلمساك عن دفع معلوم اإلنخراط
ّ
يل.
يضبطها النظام الداخ ّ
الفصل : 10
املسيين واملؤطرين ،لتنفيذ األنشطة الكشفية ،ال تكون االّ مجان ّية ،وفقا ملبدأ التط ّوع ،وال
خدمات األعضاء ّ
يجوز لهم الحصول عىل أجور مقابلها.
يل أو
وال تع ّد أجرة عىل معنى هذا الفصل املنح واملكافآت العرضيّة التّي ميكن أن يسندها هيكل
كشفي مح ّ
ّ
وطني للقائد مبناسبة نشاط كشفي تطُلّب منه تف ّرغا كليّا لفرتة محدودة.
جهوي أو
ّ
ّ
ويضبط النظام املا ّيل املقاييس و الرشوط إلسناد األجور أو املنح أو املكافآت املالية.
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يل أو
أي هيكل
ويجوز التف ّرغ الجزيئ أو الكامل للعمل الكشفي مقابل منحة أو أجرة ضمن ّ
كشفي مح ّ
ّ
وطني ،وذلك مبقتىض قرار تصدره القيادة العامة ،تضبط فيه امل ّدة و املهمة و املقابل املسند.
جهوي أو
ّ
ّ
كشفي يفقد حقّه يف االضطالع
هيكل
أي
ضمن
أجرة
أو
منحة
مقابل
يعمل
جزئيا
أو
كليا
متفرغ
قائد
وكل
ّ
ّ
ّ
مبسؤوليّة كشفيّة بهياكل تنفيذية وطنية أو جهوية.
الفصل : 11
يبارش املنخرطون يف منظمة الكشافة التونس ّية أنشطتهم ضمن هياكل كشفية موزّعة عىل هياكل وطنية
األسايس.
مفصلة بأحكام هذا النظام
وهياكل جهويّة وهياكل محل ّيةّ ،
ّ
الفصل : 12
كل ثالث ()3
املؤمتر الوطني هو السلطة األساسية للمنظّمة الذي يح ّدد اختياراتها العامة ،ينعقد م ّرة ّ
سنوات ،يف موعد تعرضه القيادة العامة عىل مصادقة املجلس األعىل ،ث ّم تعلم به املنخرطني يف موقعها
يقل عن ستة ( )6أشهر قبل انعقاده.
الرسمي االلكرتوين يف أجل ال ّ

العنوان الثاين  :التنظيم الهيكيل
الباب األ ّول  :املؤمتر الوطني
الفرع االول  :التعريف واالجراءات :
الفصل : 13
لكل مؤمتِر لحضور أشغال املؤمتر الوطني،
تو ّجه القيادة العامة دعوات شخصية ،بكل وسيلة ترتك أثرا قانونياّ ،
تتضمن خاصة جدول األعامل ووثائق املؤمتر واللجان الفرعية املقرتحة ،وذلك قبل موعد املؤمتر بثالثني ()30
يتعي عليه
األقلّ ،
يوما عىل ّ
وكل قائد مؤمتِ ٍر وقع تضمني اسمه يف قامئة املؤمترين ومل تصله الدعوة يف األجل ّ
ملف الدعوة.
اإلت ّصال بادارة املنظّمة لتسلّم ّ
ويجوز للقيادة العامة ،عند حصول أمر طارئ أو ق ّوة قاهرة ،تغيري تاريخ املؤمتر أو مكان انعقاده رشيطة
إحرتام أجل عرشة ( )10أيام لتوجيه الدعوات للمؤمترين.
الفصل : 14
يشرتط حضور أكرث من نصف ( )1/2عدد املؤمترين املحددة أسامؤهم وصفاتهم طبق أحكام هذا النظام
األسايس ،ليك تكون أشغال املؤمتر قانونية.
يقل عن ثالثني ( )30يوما،
وإذا تعذّر توفّر النصاب القانوين ،يعلن رئيس املؤمتر عن تأجيله إىل موعد الحق ال ّ
وتتوىل القيادة العامة يف ظرف عرشة ( )10أيام إعادة توجيه الدعوات للمؤمترين للحضور يف املوعد واملكان
املح ّددين ،وال يجوز إدخال تغيريات عىل جدول األعامل وال إضافة ترشّ حات جديدة لإلنتخابات.
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وينعقد املؤمتر الوطني يف موعده الثاين صحيحا مهام كان عدد الحارضين.
كل مؤمتِ ٍر وصل متأ ّخرا بعد اإلعالن عن االفتتاح الرسمي للمؤمتر ،وقبل إنتهاء أشغال الجلسة
ميكن قبول ّ
العامة الختام ّية ،ويضاف إسمه لقامئة املؤمترين املس ّجلني دون أن يكون لذلك تأثري عىل إجراءات التصويت
عىل النقاط التي عرضت عىل الجلسة العامة قبل وصول املؤمتِر املتأخّر.
الفصل : 15
وطني إستثنايئ للتباحث يف مواضيع طارئة ذات أهم ّية قصوى ،تع ّد من اإلختصاص
تجوز الدعوة لعقد مؤمتر ّ
الحرصي للمؤمتر الوطني.
ّ
الوطني اإلستثنا ّيئ بناء عىل طلب يصادق عليه املجلس األعىل بأغلب ّية ثلثي ()2/3
للمؤمتر
العام
القائد
يدعو
ّ
أعضائه ،وميكن تقديم الطلب للمجلس األعىل سواء من القائد العام أو من رئيس املجلس األعىل أو من
ثلث( )1/3أعضاء املجلس األعىل.
ويخضع املؤمتر الوطني اإلستثنايئ لألحكام نفسها التي تنطبق عىل املؤمتر الوطني يف دورته العادية ،عدا
رشط النصاب القانو ّين لص ّحة إنعقاد املؤمتر اإلستثنا ّيئ املؤ ّجل عىل معنى الفقرتني  2و 3من الفصل  14من
هذا النظام األسايس ،إذ يشرتط لصحة انعقاد املؤمتر اإلستثنا ّيئ املؤ ّجل حضور ثلث ( )1/3عدد املؤمترين عىل
األقل ،ويف صورة عدم توفّر النصاب يف املوعد الثاين ،تعترب الدعوة إىل عقد املؤمتر اإلستثنا ّيئ ملغاة.
ّ
الفصل : 16
الوطني ،وذلك بعريضة
لكل من يحمل صفة مؤمتِ ٍر أن يطعن يف ص ّحة إجراءات الدعوة إىل عقد املؤمتر
يجوز ّ
ّ
كتابية يرفعها إىل مجلس الرشف ،ويبلّغ نظريا منها للقيادة العامة ،طبق اإلجراءات املعمول بها لدى مجلس
الرشف.
وميكن ملجلس الرشف ،إذا ثبت لديه إخالل باإلجراءات األساسية لعقد املؤمتر ،أن يقيض ببطالن إجراءات
الدعوة للمؤمتر وأن يلزم القيادة العامة بضبط موعد قانوين جديد.
يجوز الطعن ،وفق اإلجراءات نفسها ،يف التأخري غري امل ّربر من القيادة العامة عن اإلعالن عن موعد املؤمتر
الوطني طبق القانون.
الفرع الثاين  :أصناف املشاركة يف املؤمتر الوطني واملهام والرشوط :
الفصل : 17
يص ّنف املشاركون يف املؤمتر الوطني عىل النحو التايل :
أ  -القادة املؤمترون وهم :
• أعضاء املجلس األعىل
كل دوريّة وطن ّية لألقسام الفن ّية مبا يف ذلك قسم الر ّواد واألح ّباء ،ولجنة تنمية
• خمسة ( )5ممثلني عن ّ
كل يف نطاق القسم أو اللجنة املعنيّة باألمر ،ويضاف لهم مندوبو
القيادات واملوارد البرشية يت ّم إنتخابهم ّ
األقسام ومندوب اللجنة املشار إليها.
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يل تراتيب واجراءات اإلنتخابات املشار إليها يف هذه الفقرة.
ويضبط النظام الداخ ّ
يل.
• عرشة قادة نوابا عن اللجان الوطن ّية يت ّم تعيينهم وفق ضوابط وإجراءات يح ّددها النظام الداخ ّ
• املنتخبون جهويّا لعضويّة املجلس األعىل يف سنة املؤمتر.
• نواب عـن قيادات الجهات واألفواج والوحدات يتم تحديد عددهم وفق نسبة مائويّة يضبطها املجلس
األعىل حسب عدد املنخرطني مل ّدة ثالثة ( )3مواسم كشف ّية.
ويوزّع ن ّواب الجهة عىل النحو التايل :
• خمسون باملائة ( )50%من مناب الجهة يسند ألعضاء قيادة الجهة ويكون نصفهم وجوبا من املف ّوضني
عىل أالّ يتجاوز العدد األقىص ملمثّيل قيادة الجهة عرشة ( )10نوابا وينتخبهم أعضاء قيادة الجهة.
• خمسون باملائة ( )50%موزّعون بني قادة األفواج والوحدات ويت ّم إنتخابهم من هؤالء القادة وفقا لضوابط
يل.
وإجراءات يح ّددها النظام الداخ ّ
وتكون للقادة املؤمترين صفة ناخب ،ويناقشون املسائل املعروضة يف جدول األعامل ويص ّوتون عليها،
ويصدرون توصيات ومقررات ،كام ينتخبون أعضاء املجلس األعىل لدورة نيابية جديدة.
ب  -املالحظون وهم أشخاص ال يتمتّعون بصفة ناخب وال يص ّوتون يف املؤمتر و ال يتجاوز عددهم عرشة
باملائة ( )10%من العدد الجميل للمؤمترين.
ج  -ضيوف املؤمتر وأعوان الخدمات.
خاصة بتعريف الصنف «ب» وبيان دورهم واجراءات توجيه الدعوات إليهم.
يل أحكاما ّ
ويضبط النظام الداخ ّ
كل قائد من القادة املؤمترين ما ييل :
ويشرتط يف ّ
األقل ،وأن يكون
الكشفي الذي يسبقها عىل ّ
السنوي يف سنة املؤمتر ويف املوسم
 أن يكون خالصا يف إشرتاكهّ
ّ
حامال للشارة الخشبية طبقا لإلجراءات القانون ّية املعتمدة.
تقل عن ( )5مواسم كشفية عىل األقل قبل سنة املؤمتر.
 أن تكون له أقدميّة يف االنخراط يف املنظّمة مل ّدة ال ّ أن ال يكون قد صدر ض ّده حكم قضايئ باتّ من أجل جرمية قصدية مخلّة بالرشف أو باألخالق. أن ال يكون واقعا تحت طائلة قرار تأديبي عن مجلس الرشف ،يقيض بحرمانه من النشاط الكشفي مؤقتاأو نهائيا.
الفرع الثالث :اجراءات ضبط قامئة املؤمترين وطرق الطعن فيها.
الفصل : 18
تضبط قيادة الجهة قامئة املؤمترين املمثلني عنها وعن األفواج والوحدات التابعة لها وفق الرشوط واملقاييس
واإلجراءات املذكورة بالفصل  17من هذا النظام واملح ّددة أيضا بالنطام الداخيل ،وذلك يف أجل خمسني
الوطني ،وتتوىل وجوبا خالل األجل نفسه ،إعالم القيادة العامة بتلك
( )50يوما عىل األقل قبل موعد املؤمتر
ّ
القامئة ،والتي تتوىل فورا تنزيلها يف موقعها الرسمي االلكرتوين ،ويقع تعليق تلك القامئة فورا يف مق ّر الجهة
وكذلك يف مق ّر القيادة العامة إىل حني انعقاد املؤمتر الوطني.
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محل قيادة الجهة لضبط قامئة
تحل القيادة العامة فورا ّ
ويف صورة عدم إحرتام قيادة الجهة لهذا األجلّ ،
املؤمترين املمثلني عن القيادات الكشفية بتلك الجهة ،يف ظرف ال يتجاوز عرشين ( )20يوما عن إنقضاء
األجل األ ّول.
كل جهة ،وكذلك
وتجمع القيادة العامة قامئات القادة املؤمترين املمثلني عن الهياكل الجهوية مب ّوبة حسب ّ
قامئة القادة املؤمترين املمثلني للهياكل الوطنية وفقا للرشوط وللمقاييس ولإلجراءات املح ّددة بالفصل 17
من هذا النظام واملح ّددة أيضا بالنطام الداخيل ،وذلك قبل موعد املؤمتر الوطني بثالثني ( )30يوما ،ويقع
تعليقها جميعا باملق ّر املركزي للكشافة التونسية وتنزيلها مبوقعها الرسمي االلكرتوين.
الفصل : 19
لكل ذي مصلحة من املنخرطني أن يطعن يف قامئة املؤمترين ،سواء لحرمانه من املشاركة أو لترشيك
يجوز ّ
شخص خالفا لإلجراءات القانونية أو ال تتوفر فيه رشوط املشاركة.
ويُرفَع الطعن يف قامئة املؤمترين بعريضة كتابية اىل مجلس الرشف ،مبا يرتك أثرا قانونيا ،ويُبلَّغ نظري منها اىل
القيادة العامة ،وفقا لإلجراءات املعمول بها يف مجلس الرشف.
البت يف الطعن قبل موعد املؤمتر الوطني.
ويجب عىل مجلس الرشف ّ
الفرع الرابع  :سري أشغال املؤمتر الوطني :
الفصل : 20
يضبط النظام الداخيل أحكاما ترتيبية خاصة باملؤمتر الوطني تح ّدد أساسا :
 تركيبة اللجان القارة واللجان الفرعية للمؤمتر الوطني ،وصالحياتها وسري أعاملها. إجراءات وضع جدول أعامل املؤمتر الوطني وتعديله عند االقتضاء. إجراءات سري أشغال املؤمتر الوطني مبا يف ذلك التصويت عىل التوصيات واملقررات   . إجراءات تنظيم االنتخابات وطرق الطعن فيها.وتبقى املسائل التالية ضمن االختصاص الحرصي للمؤمتر الوطني دون سواه :
• املصادقة عىل إجراءات سري املؤمتر وتركيبة مكتبه ولجانه وجدول أعامله.
الرسي املبارش.
الوطني باإلقرتاع
• إنتخاب أعضاء املجلس األعىل املرتشّ حني عىل املستوى
ّ
ّ
• تسمية مراقب حسابات للم ّدة النيابية الجديدة طبقا للضوابط الترشيعية املطبقة يف هذا املجال.
• تنقيح أحكام النظام األسايس طبق االجراءات املح ّددة يف هذا النظام.
حل املنظّمة وإنهاء وجودها إختياريّا وتصفية ممتلكاتها ،أو دمجها يف منظّمة أخرى.
• ّ
الفصل : 21
يناقش املؤمترون يف نطاق اللجان الفرع ّية للمؤمتر الوطني ،املواضيع املدرجة بجدول األعامل ويرفعون
بشآنها مشاريع مقررات أو توصيات اىل الجلسة العامة للمؤمتر الوطني ،ويت ّم اعتامدها إذا حظيت مبصادقة
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أغلبية املؤمترين يف الجلسة العامة.
وتناقش الجلسة العامة للمؤمتر الوطني كذلك :
 تقرير النشاط العام للمنظمة والتقرير املايل اللذان تعرضهام القيادة العامة عىل املصادقة من املؤمترالوطني.
 تقرير عن نشاط املجلس األعىل ويشتمل بالخصوص عىل التوصيات واملق ّررات التي أصدرها خالل الفرتةرصف املايل للمنظمة ،وتنظيمها االداري وبرامج
النيابية املنقضية ،وأعامل الرقابة التي مارسها عىل مستوى الت ّ
أنشطتها الرتبوية.
 تقرير لجنة املراقبة املالية املنتخبة من املجلس األعىل. تقرير عن أعامل مجلس الرشف.إذا رفض املؤمتر الوطني يف جلسته العامة املصادقة عىل التقرير املايل الذي تعرضه عليه القيادة العامة
رصف املايل ومسك الوثائق املحاسبية ،ثابتة مبوجب تقرير مراقب
وذلك بسبب وجود خروقات قانونية يف الت ّ
للبت فيه طبق
الحسابات ،فإ ّن املؤمتر
الوطني يرفع توصية وجوبية بعرض امللف عىل أنظار املجلس األعىل ّ
ّ
القانون .كام ميكن للمؤمتر الوطني اصدار توصية باملصادقة عىل التقرير املايل تكون متوقّفة عىل نتائج أعامل
تدقيق مايل ،يأذن بها املجلس األعىل وجوبا ،تثبت سالمة الترصف املايل للمنظمة ،وفقا للقواعد القانونية
املطبقة.
الفصل : 22
ميكن للمؤمتر الوطني أن يصدر ،بأغلبية املؤمترين ،مق ّررا ،بناء عىل مرشوع تع ّده إحدى اللجان الفرعية
وترفعه للجلسة العامة ،ويه ّم مسائل مح ّددة ومتعلّقة إ ّما بالنشاط الكشفي أو باملسائل املالية للمنظمة
أو بالجوانب اإلدارية والفن ّية للهياكل الكشف ّية أو باختصاصها القانوين ،أو باإلجراءات املعتمدة لدى مجلس
الرشف ،أو باعتامد سلّم عقوبات تأديبية حامية لألخالق الكشفيّة ،ويكون املق ّرر نافذا وذا علوية عىل بقية
املقررات والقرارات التي تصدر عن املجلس األعىل أو القيادة العامة أو ما دونهام ،طاملا مل يتعارض مع
القواعد اآلمرة للقوانني املط ّبقة بالبالد التونس ّية.
الفصل : 23
ميكن للمؤمتر الوطني ،بالصيغة نفسها املذكورة بالفصل  22من هذا النظام ،أن يصدر توصيات لتطوير
النشاط الكشفي ،تربويا وفنيا ،ولتحسني اإلمكانيات املالية للمنظمة ولرتشيد نفقاتها ولدعم إشعاع قياداتها
يف الهيئات الكشفية اإلقليمية والعاملية وملزيد متتني عالقات الرشاكة مع نظرائها ،ولضبط التدابري الالزمة
للحفاظ عىل وحدة املنظمة ومتاسكها وتكافئ الفرص ضمن هياكلها بني القادة ذكورا وإناثا ،والنأي بها عن
كل توظيف حزيب أو إيديولوجي.
ّ
وتلتزم مختلف الهياكل الكشفية التنفيذية بالعمل عىل ضامن تحقيق تلك التوصيات وأخذها بعني االعتبار
عند وضعها للربامج وتنظيمها لألنشطة.
يختص املجلس األعىل مبراقبة حسن تطبيق التوصيات التي يصدرها املؤمتر الوطني ويأمر بات ّخاذ التدابري
ّ
العمليّة الكفيلة بتنفيذها.
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الفصل : 24
تعترب املق ّررات والتوصيات التي يصدرها املؤمتر الوطني مصدرا من مصادر القرارات التي تصدر عن مجلس
الرشف.
وتلتزم القيادة العامة بنرش املق ّررات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر الوطني بكل وسائل االتصال املتاحة
وجعلها يف متناول القيادات الكشفية.

الباب الثاين  :املجلس األعىل
الفرع األول  :التعريف والصالحيات :
الفصل : 25
املجلس األعىل هيكل رقايب شامل ،ينتخب القائد العام ملنظمة الكشافة التونسيّة ،ويصادق عىل تشكيلة
القيادة العامة ويراقب نشاطها ونشاط مختلف األقسام و اللجان والجهات من الناحيتني الفنية واملالية،
ويعمل عىل ضامن حسن تنفيذ توصيات املؤمتر الوطني ،ويتّخذ التدابري الالزمة لتنفيذ تلك التوصيات عرب
مق ّررات يصدرها يف دوراته العادية أو االستثنائية.
وينعقد املجلس األعىل م ّرتني ( )2خالل املوسم الكشفي ،يف دورة عاديّة ،وفق املوعد الذي يضبطه رئيسه،
بالتشاور مع القائد العام ،كام ميكنه االنعقاد يف دورة استثنائية كلام اقتضت مصلحة املنظمة ذلك ،بطلب
من رئيس املجلس األعىل أو من القائد العام ،أو من ثلث ( )1/3أعضائه.
ويضبط النظام الداخيل ،إجراءات الدعوة إىل انعقاد املجلس األعىل وسري أشغاله ،وتركيبة لجانه االستشارية
ومهامها.
الفصل : 26
تخضع وجوبا للمصادقة املسبقة من أغلبية أعضاء املجلس األعىل املسائل التالية :
 إسرتاتيجية الحركة الكشفية. املرشوع السنوي للنشاط الكشفي للقيادة العامة ولألقسام وللجان الوطنية. مرشوع امليزان املايل السنوي ملنظّمة الكشافة التونس ّية. اقتناء عقاّرات لفائدة املنظّمة واملصادقة عىل مثن رشائها. التفويت يف عقارات متلكها املنظّمة واملصادقة عىل مثن بيعها بعد تقديره مبوجب إختبار عد ّيل. وضع أحكام النظام الداخيل وتنقيحها كلام اقتضت الحاجة ذلك. ضبط اإلطار القانوين للمشاركة يف مشاريع مالية أو املساهمة يف رأسامل رشكات تجاريّة بغية توظيفالعائدات كليا يف متويل األنشطة الكشف ّية.
 نظام تأجري املوظفني واألعوان والعملة من قبل القيادة العامة او الجهات أو األفواج. التفويت يف منقوالت أو اقتناؤها ويتم التقدير مبوجب اختبار عديل .إذا كانت قيمتها املال ّية تتجاوز مبلغايح ّدده النظام الداخيل.
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الفصل : 27
يناقش املجلس األعىل تقرير النشاط العام والتقرير املايل اللذين تع ّدهام القيادة العامة ،ويصادق عليهام،
كام يناقش التقارير التي ترفعها له لجنة املراقبة املال ّية وبق ّية لجانه االستشارية ويص ّوت عىل ما تضمنته
من توصيات.
وإذا صادق املجلس األعىل ،بأغلبيّة أعضائه ،عىل التوصيات التي ترفعها له لجانه املذكورة تصبح مق ّررات
رسم ّية صادرة عن املجلس األعىل وواجبة االتّباع من بق ّية الهياكل التنفيذية للمنظمة ،عدا حاالت الطعن
يل.
فيها أمام مجلس الرشف بعد إستيفاء طلب املراجعة طبق إجراءات يضبطها النظام الداخ ّ
كام يعرض مجلس الرشف تقريرا عن أشغاله تت ّم مناقشته من أعضاء املجلس األعىل.
األقل.
وال تكون أشغال املجلس األعيل قانونيّة إالّ إذا حرضها أكرث من نصف األعضاء عىل ّ
حق التصويت.
وميكن لرئيس املجلس األعىل دعوة مالحظني لحضور أشغال املجلس األعىل دون أن يكون لهم ّ
الفصل : 28
ال يشارك القائد العام وأعضاء القيادة العامة يف التصويت عىل :
• محاور إسرتاتيج ّية الحركة الكشف ّية.
• املرشوع السنوي للنشاط الكشفي للقيادة العامة ولألقسام وللجان الوطنية.
• مرشوع امليزان املايل السنوي للمنظّمة.
• املصادقة عىل إت ّفاق ّيات الرشاكة التي تربمها القيادة العامة مع أطراف تونس ّية أو أجنب ّية.
• إنتخاب أعضاء اللجان االستشاريّة للمجلس .
• املصادقة عىل التعديالت التي يدخلها القائد العام عىل تشكيلة القيادة العامة عند اإلقتضاء.
• سحب الثقة من القائد العام أو من القيادة العامة أو من عضو منها أو أكرث.
الفرع الثاين  :تركيبة املجلس األعىل :
الفصل : 29
يرتكّب املجلس األعىل من :
 1القائدات والقادة املنتخبون يف املؤمتر الوطني طبقا للعدد ووفقا لإلجراءات التي يح ّددها النظام الداخيل.كل جهة طبقا لإلجراءات التي
 2القادة والقائدات املنتخبون جهويّا بحساب قائد أو قائدة وحدة عن ّيح ّددها النظام الداخيل.
 3القائد العام وأعضاء القيادة العامة. 4قادة الجهات.كل قائدة أو قائد منتخب يف هيئة كشفيّة إقليمية أو دوليّة ،وتتواصل العضوية يف املجلس األعىل ملن
ّ 5فقد عضويته يف تلك الهيئة الكشفية اإلقليمية أو الدولية وذلك اىل حني نهاية امل ّدة النيابية للمجلس األعىل،
كام ينض ٰم آليا لعضوية املجلس األعىل كل من اكتسب عضوية بهيئة كشفية إقليمية أو دولية أثناء امل ّدة
النيابية للمجلس األعىل.
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كل من بارش خطّة قائد عام أو رئيس للمجلس األعىل.
ّ 6 7قادة ممثلون عن قسم الر ّواد واألحباء طبقا للعدد ووفقا لإلجراءات التي يح ّددها النظام الداخيل.الفصل : 30
كل قائدة أو قائد مؤمتر مىض عىل انخراطه يف
الخاصة بعضوية املجلس األعىل ّ
يرتّشح لإلنتخابات الوطنيّة
ّ
تقل عن أربعة
املنظمة خمسة ( )5مواسم عىل األقل قبل سنة املؤمتر ،تح ّمل خاللها مسؤولية قياديّة مل ّدة ال ّ
وطني سابق ،وأن ال يكون متح ّمال ملسؤولية قائد جهة.
( )4مواسم كاملة ،وشارك يف مؤمتر
ّ
الفصل : 31
كل جهة ،قائدة أو قائد وحدة بتلك
يرتشح لالنتخابات الجهويّة الخاصة بعضوية املجلس األعيل ،يف مستوى ّ
الجهة ،يكون متح ّمال ملسؤوليته مدة ثالثة ( )3مواسم كشفيّة متتالية عىل األقل قبل سنة املؤمتر ،وحامال
األقل ،واملنتمون إىل الجهة ،وذلك طبقا
للشّ ارة الخشبيّة ،وينتخبه قادة الوحدات الناجحون يف التمهيديّة عىل ّ
لإلجراءات التي يضبطها النظام الداخيل.
الفصل : 32
يحدد املجلس األعىل آجال فتح باب الرتشح لعضــويته وآجال غلقها ،وينتخب أعضاء املجلس األعىل ،املشار
إليهم بالنقطتني  1و 2من الفصل  29من هذا النظام ،مل ّدة نيابيّة قابلة للتجديد م ّرة واحدة ،مع إمكانيّة
إعادة الرتشّ ح من جديد بعد انقضاء الدورة النيابيّة التي مل يق ّدم فيها املعني باألمر ترشّ حه.
ويضبط النظام الداخيل صور فقدان العضويّة باملجلس األعىل وإجراءات س ّد الشغور عند االقتضاء ،طبقا
ملبدإ توازي الصيغ واألشكال ،عىل أن تكون حاالت اسقاط العضوية بقرار من املجلس األعىل قابل للطعن
لدى مجلس الرشف.
الفصل : 33
يعقد املجلس األعىل أ ّول دورة ،مبج ّرد ترصيح رئيس املؤمتر بالنتائج النهائية والرسمية لالنتخابات ،ويحرض
كل األعضاء املشار إليهم بالفصل  29من هذا النظام ،باستثناء أعضاء القيادة العامة لعدم تشكّلها
الجلسة ّ
بعد.
ويتول انتخاب :
ّ
الوطني،
ويرأس املجلس األعىل يف دورته األوىل رئيس املؤمتر
ّ
 1رئيس املجلس األعىل. 2قائد وقائدة يكونان نائبني لرئيس املجلس األعىل. 3القائد العام للكشافة التونسية. 4أعضاء مجلس الرشف. 5أعضاء لجنة املراقبة املال ّية. 6أعضاء لجنة الصندوق االجتامعي.األقل املنتخبني
وينبغي أن يشارك يف أشغال الدورة األوىل أكرث من نصف ( )1/2أعضاء املجلس األعىل عىل ّ
جهويّا ووطن ّيا ،ليك تكون مداوالته صحيحة.
ويضبط النظام الداخيل رشوط الرتشّ ح وإجراءات اإلنتخاب بالنسبة إىل الخطط الكشف ّية املشار إليها يف هذا
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الفصل وطرق الطعن فيها ،وحاالت الشغور وكيف ّية س ّده ،عدا الرشوط الواجب توفّرها يف القائد العام والتّي
األسايس.
يح ّددها النظام
ّ
الفصل : 34
ميكن للمجلس األعىل يف دورة عاديّة أو استثنائية ،إعادة توزيع الخطط املشار اليها بالفصل  33من هذا
النظام ،عرب انتخابات جديدة ،عىل أن يكون قرار سحب الثقة صادرا عن ثلثي ( )2/3أعضاء املجلس األعىل،
بناء عىل طلب كتايب مرفوع للمجلس األعىل وممىض من قبل ثلث ( )1/3أعضائه عىل األقل.
وال يشارك األعضاء املستهدفون بطلب سحب الثقة يف التصويت عىل القرار املشار إليه بالفقرة السابقة وال
يت ّم إحتسابهم يف تقدير النصاب القانو ّين املشرتط.

الباب الثالث  :مجلس الرشف
الفرع األول :التعريف واملهام :
الفصل : 35
كشفي يتك ّون من ثالثة ( )3قادة ينتخبهم املجلس األعىل من بني أعضائه ،ويرشف
مجلس الرشف هيكل
ّ
بفض النزاعات الكشف ّية ومامرسة السلطة التأديب ّية عىل
عىل تنظيم عمل هيئة املحكَّمني الكشف ّيني املكلّفة ّ
ويتول تحديد قامئة أعضاء تلك الهيئة وتحيينها عند اإلقتضاء ويعرضها عىل
ّ
املنخرطني وفقا ملبادئ التحكيم،
املجلس األعىل للمصادقة بأغلب ّية أعضائه.
يضع مجلس الرشف نظام االجراءات الخاص بهيئة املحكّمني الكشفيّني ،ويعرضه عىل املجلس األعىل
للمصادقة عليه بأغلب ّية األعضاء ،ويكون ملحقا للنظام الداخيل.
الفصل : 36
كشفي يرشف عليه مجلس الرشف ملجازاة القادة املتأّلقني واإلعرتاف باستحقاقهم التكريم لقاء
التوسيم نظام
ّ
الخدمات التي يسدونها لفائدة الحركة الكشفيّة بصفة تط ّوعيّة.
ويضع مجلس الرشف نظام التوسيم الذي يح ّدد أصناف األوسمة ومقاييس اسنادها وكيف ّية ضبط قامئة
املوسمني ومسك سجالّت التوسيم وتراتيب الحفل السنوي للتوسيم.
ّ
يعرض نظام التوسيم عىل مصادقة املجلس األعىل ويكون ملحقا للنظام الداخيل.
الفرع الثاين  :هيئة املحكّمني الكشف ّيني :
الفصل : 37
يكون لهيئة املحكّمني الكشف ّيني التابعة ملجلس الرشف اإلختصاصات التحكيم ّية التالية :
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كل منخرط مبنظ ّمة الكشافة التونس ّية.
كل الترصفات املنافية لالخالق الكشفية ض ّد ّ
تأديبي لزجر ّ
 1اختصاصّ
 2فصل النزاعات والخالفات التي قد تنشأ بني املنخرطني فيام بينهم أو بني مختلف الهياكل الكشفيةاألخرى ،بخصوص تفسري أحكام األنظمة القانونية املنطبقة عىل املنظمة أو تأويلها أو تنازع االختصاص فيام
بني الهياكل الكشفية ،التنفيذية منها والرقابية ،أو التظلّم من القرارات الصادرة عنها.
فض النزاعات القانون ّية املتعلّقة باملسؤول ّية التعاقديّة املستندة اىل اتفاقية تحكيم رصيحة تستند
ّ 3اإلختصاص لهيئة املحكمني الكشف ّيني لدى مجلس الرشف ،ويكون منصوصا عليها بعقد مكتوب يكون أحد
التونسة أو إحدى هياكلها.
اطرافه منظ ّمة الكشافة
ّ
الفصل : 38
تنظر هيئة كشف ّية تحكيمية مشكّلة من ثالثة محكّمني مختارين من بني قامئة هيئة املحكّمني الكشف ّيني،
للبت يف امللف التأديبي أو يف النزاع الكشفي أو النزاع التعاقدي ،وذلك مبقتىض قرار تحكيمي بات وغري قابل
ّ
ألي وجه من أوجه الطعن ،عدا الطعن باالبطال طبقا ألحكام الترشيع املطبق بالبالد التونسية.
ويكيس رئيس مجلس الرشف القرارات التحكيمية بالصيغة التنفيذية ،ويكلّف إدارة املنظّمة باإلعالم بها طبق
نظام اإلجراءات املعتمد      .
الفصل : 39
لكل قائد منخرط يف املنظّمة أو مبارش لنشاط من أنشطتها أو
تعترب أحكام هذا الفصل رشطا تحكيم ّيا ملزما ّ
مكلّف بالقيام مبه ّمة إدارية أو فنيّة مبقابل أو بدون مقابل ،مح ّددة امل ّدة أو دامئة.

الباب الرابع  :القيادة العامة
الفرع األ ّول  :التعريف والرتكيبة :
الفصل : 40
وينسق األنشطة بني مختلف هياكلها الوطنية والجهوية
يسي املنظّمة ّ
القيادة العامة هيكل تنفيذي وطني ّ
واملحل ّية ،وينفّذ التوصيات الصادرة عن املؤمتر الوطني وعن املجلس األعىل ،ويط ّبق الربامج التي تحقّق
أهداف الحركة الكشفية وتجذّر القيم الكشفية يف نفوس الناشئة ،وتساعد عىل نرش الرتبية الكشفية عىل
أوسع نطاق ممكن يف املجتمع.
القيادة العامة مسؤولة عن التسيري اإلداري للمنظّمة وعىل تسجيل املنخرطني وعىل ترسيم الوحدات واألفواج،
وعىل تنفيذ اإللتزامات القانونية للمنظّمة وعىل متثيلها لدى مختلف الهيئات الحكومية واملؤسسات العامة
والخاصة واملنظامت الوطن ّية واألجنب ّية وأمام املحاكم عند اإلقتضاء.
السنوي ،الذي يصادق عليه املجلس األعىل ،مبا يحقّق أهداف
ومتارس القيادة العامة نشاطها وفقا لربنامجها
ّ
الوطني واملجلس األعىل.
االسرتاتيجيّة الكشفيّة ويتامىش مع توصيات املؤمتر
ّ
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الفصل : 41
ترتكّب القيادة العامة من قائد عام ،ينتخبه املجلس األعىل ،ومن هيئة يختار تشكيلتها القائد العام ملوسم
األقل ،يف حدود خمسة وعرشين ( )25عضوا ،م ّمن تتوفّر فيهم الرشوط املنصوص عليها
كشفي واحد عىل ّ
ّ
األقل من بني األعضاء املنتخبني يف املجلس األعىل.
بالفصل  30من هذا ال ّنظام ،ويكون نصفهم ( )1/2عىل ّ
كل عضو ،عىل أنظار املجلس
ويعرض القائد العام تشكيلة القيادة العامة ،مع بيان الخطط املسندة إىل ّ
الوطني.
األعىل ،يف دورة استثنائية تعقد يف ظرف شهرين ( )2من تاريخ املؤمتر
ّ
يجوز للمجلس األعىل اإلعرتاض ،بأغلبية أعضائه ،عىل تعيني عضو أو أكرث بالقيادة العامة ،رشط أالّ يكون
ويتعي عىل
من بني أعضاء املجلس األعىل املشار إليهم بالنقاط  1و 2و 5و 6من الفصل  29من هذا النظام،
ّ
القائد العام ،يف هذه الحالة ،حذف القائد املعرتض عليه من تشكيلة القيادة العامة حاالّ ،وتقديم مقرتح
جديد لتعويضه ،للمجلس األعىل يف اإلجتامع نفسه أو يف إجتامع الحق.
كشفي ،اىل اإلجراء نفسه املنصوص عليه
كل موسم
وتخضع التشكيلة التي يق ّررها القائد العام عند بداية ّ
ّ
بهذا الفصل.
الفرع الثاين  :القائد العام :
الفصل : 42
القائد العام هو املمثّل القانوين ملنظمة الكشافة التونسية ،واآلذن بالرصف ،واملرشف العام عىل تسيري هياكلها
االداري واملا ّيل.
التنفيذية املركزيّة والجهويّة واملحليّة ،واملسؤول عن تسيريها
ّ
الفصل : 43
يسي القائد العام اجتامعات القيادة العامة ،وفقا لالجراءات وللضوابط التي يح ّددها النظام الداخيل،
ّ
ومييض عىل القرارات التي تصدرها القيادة العامة ،يف نطاق اختصاصها ،وعىل جميع املراسالت واملكاتيب
الصادرة عنها ،كام مييض عىل العقود التي تربمها املنظّمة.
حق اإلمضاء طبقا للصور وللضوابط التي يح ّددها النظام الداخيل.
وميكن للقائد العام تفويض ّ
لكل عضو يف القيادة العامة التي يشكّلها ،ويختار من بينهم قادة لألقسام الفنيّة
ويسند القائد العام خطّة ّ
ورؤساء للّجان الوطن ّية.
الفصل : 44
تونيس تتوفر فيه الرشوط التالية:
كل قائد
يرتشح لخطة قائد عام ّ
ّ
• أن يكون عضوا منتخبا باملجلس األعىل.
األقل.
متحصال عىل الشارة الخشبية منذ عرش ( )10سنوات عىل ّ
• أن يكون
ّ
• أن يكون حائزا عىل شهادة علمية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العايل.
تقل عن مثانية ( )8مواسم كشف ّية.
أن يكون قد تح ّمل مسؤول ّية قياديّة مل ّدة ال ّ
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الفرع الثالث  :سري نشاط القيادة العامة :
الفصل : 45
األقل وذلك لإلرشاف عىل
تجتمع القيادة العامة برئاسة القائد العام أو أحد مالزميه م ّرتني يف الشهر عىل ّ
سري النشاط العام للمنظمة وتنفيذ برامجها ،وتتخذ القرارات بأغلبية الحارضين و عند التساوي يكون صوت
القائد العام مرجحا.
ويفقد صفة العضوية بالقيادة العامة كل من تغيب عن اجتامعاتها ثالث ( )3مرات متتالية دون اعتذار
مس ّبق مبا يرتك أثرا قانون ّيا.
خاص مرقّم وممىض من رئيس الجلسة ومن مق ّررها ،مع
وتد ّون محارض جلسات القيادة العامة يف دفرت ّ
وجوب استخراج مستخلص كتايب لكل قرار ،ونرشه باملوقع اإللكرتوين للمنظّمة وإعالم األطراف املعنية به
بكل وسيلة يرتك أثرا قانون ّيا.
ّ
الفصل : 46
املختصة ،الهياكل الجهوية
تتابع القيادة العامة ،عرب ادارتها التنفيذية وعرب األقسام الفن ّية واللجان الوطن ّية
ّ
واملحلية للمنظمة ،وذلك من النواحي االدارية واملالية والفن ّية ،وتق ّدم لتلك الهياكل االحاطة الكاملة النجاح
برامجها وتنمية قدرات قياداتها ،وتحرص عىل ضامن احرتامها للنظم الكشف ّية الجاري بها العمل.
الفصل : 47
تف ّوض القيادة العامة ،يف نطاق مسؤوليتها القانونية وتحت رقابتها ،جزء من صالحياتها للّجان الوطن ّية
تخصصه ،وتحكم التنسيق بينها ،كام متنح القيادة العامة أيضا ،يف نطاق
ولألقسام الفن ّيةّ ،
كل حسب مجال ّ
مسؤوليتها القانونية وتحت رقابتها ،تفويضا شامال لقادة الجهات لتحقيق أهداف االسرتاتيجية الكشفية يف
كل جهة.
جهاتهم ،وبحسب خصوصية ّ
الفصل : 48
تحدث القيادة العامة خطّة «مدير تنفيذي» تسندها لقائد ذي كفاءة مهنية وتأهيل قيادي ليتف ّرغ لتسيري
االدارة املركزية للمنظمة واالرشاف مهن ّيا عىل املوظفني واألجراء املنتدبني وتقييم مردودهم وتنسيق العمل
بني مختلف الهياكل الكشفية من الناحية االدارية والتنظيمية.
ويضبط النظام الداخيل مقاييس انتداب املدير التنفيذي وتنظيم العالقة بينه وبني القيادة العامة وبقية
الهياكل والهيئات الكشفية.
الفرع الرابع  :األقسام الفن ّية واللجان الوطن ّية :
الفصل : 49
وطني متف ّرع عن القيادة العامة التي تف ّوض له جزء من صالح ّياتها الفن ّية
الفني هيكل كشفي
ّ
القسم ٰ
لإلرشاف عىل النشاط الرتبوي لصنف مح ٰدد من املنخرطني بحسب الجنس والفئة العمريّة ،ويؤطّر القيادات
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الكشف ّية املنتمية اىل ذلك القسم ويق ّدم الدعم واإلحاطة واإلسناد للوحدات الكشف ّية التابعة له ويساعدها
الفني ويؤ ّهل الوحدات أو منخرطيها
عىل تطبيق املناهج ّ
وينسق الربامج واآلنشطة بينها ويق ّيم مردودها ّ
كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مف ّوضني يف الجهات.
لتمثيل القسم يف مختلف التظاهرات الوطنية والعامليةّ ،
الفصل : 50
الفني الذي يقوده بتفويض من القائد العام عىل النحو التايل:
ّ
يسي عضو القيادة العامة القس َم ّ
• اإلرشاف عىل تسيري الدورية املركزية والدورية الوطنية لقسمه بعد ضبط تشكيلتهام وعرضهام عىل مصادقة
كشفي.
كل موسم
القيادة العامة يف مفتتح ّ
ّ
• عرض برنامج النشاط السنوي للقسم وما يستوجبه من اعتامدات ماليّة عىل القيادة العامة للمصادقة.
• عرض تقارير األنشطة التي أنجزها أو أرشف عليها ،عىل القيادة العامة لتقييمها وإعتامدها يف تقرير
نشاطها العام.
الفصل : 51
تحدث القيادة العامة لجانا وطن ّية قطاع ّية ،تصادق عىل تركيبتها ،وتف ّوض لها صالح ّيات الربمجة او التنظيم
او التقييم او املراقبة ،يرأسها أعضاء يف القيادة العامة ٫وإذا كان ملجال اختصاص اللجنة عالقة بالقيادات أو
تنسق أنشطتها مع الجهات إلحكام التواصل مع الهياكل القاعديّة للمنظّمة.
بالوحدات ،فهي ّ
ويضبط النظام الداخيل عدد اللجان الوطن ّية ومجال اختصاص كل لجنة ،وعدد أعضائها والرشوط الواجب
توفّرها فيهم.

الباب الخامس  :التنظيم الجهوي
الفرع األ ّول  :الجهة :
الفصل : 52
كشفي تنفيذي عىل مستوى الحدود الرتاب ّية للوالية ،يقوده قائد للجهة ،ينتخبه املؤمتر الجهوي
الجهة هيكل
ّ
طبقا إلجراءات يضبطها النظام الداخيل.
الفصل :53
يتمتّع قائد الجهة املنتخَب بتفويض عام وشامل من القائد العام ،لتمثيل الكشافة التونسية يف جهته ،ولوضع
الربامج الكفيلة بنرش الحركة الكشفية وضامن اشعاعها وتنمية قدرات قياداتها الجهوية ودعم امكانياتها
املال ّية ،والنجاح الربامج الوطنية التي تضعها القيادة العامة ،وملتابعة نشاط األفواج والوحدات التابعة للجهة
من الناحية الفنيّة ومراقبتها اداريا وماليا ،وللعمل عىل تنفيذ توصيات املؤمتر الوطني واملجلس األعىل فيام
الجهوي.
يخص شؤون جهته وتوصيات املجلس
ّ
ّ
الفصل : 54
ينفّذ قائد الجهة املهام املوكولة إليه يف نطاق قيادة جهويّة يختار أعضاءها وفق الضوابط والرشوط املنصوص
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لكل عضو وسري نشاط
عليها بالنظام الداخيل ،والذي يح ّدد كذلك الخطط واملسؤوليات الكشفية املسندة ّ
قيادة الجهة وعقد جلساتها.
الفصل : 55
رصف
تتمتّع الجهة باالستقالل املا ّيل ،ويكون قائد الجهة هو اآلذن بالرصف ،ومتسك قيادة الجهة وثائق الت ّ
املا ّيل طبق القانون وتضعها عىل ذ ّمة القيادة العامة ومراقب الحسابات الجراء املراقبة املالية بصفة دوريّة،
وتلتزم بالتق ّيد بالتعليامت وباملالحظات القانونية التي تُق َّدم لها مبناسبة تلك املراقبة ،كام تضبط مرشوع
ميزانيتها السنوية وتعلم به القيادة العامة ،وترفع إليها بصفة دوريّة تقاريرها املال ّية وتقارير أنشطتها
الكشفية ومحارض اجتامعاتها طبق أحكام النظام الداخيل.
ويكون التقرير املايل للجهة ملحقا بالتقرير املايل العام الذي تعرضه القيادة العامة سنويا عىل أنظار املجلس
األعىل للمصادقة عليه وكذلك التقرير الذي تعرضه القيادة العامة يف املؤمتر الوطني.
الفصل : 56
يف صورة إحداث جهة جديدة ،أو عند حدوث شغور يف خطّة قائد جهة بسبب الوفاة ،أو العجز املتواصل،
تتول القيادة العامة تكليف أحد القادة مبه ّمة
أو االستقالة ،أو بناء عىل قرار تأديبي صادر طبق القانونّ ،
«قائد جهة مكلّف» اىل حني عقد مؤمتر جهوي انتخا ّيب ،يف أجل ال يتجاوز ثالثة ( )3أشهر ،وميارس قائد الجهة
املكلّف ،خالل تلك امل ّدة ،كامل مهام وصالح ّيات قائد الجهة.
الفصل : 57
يف حالة االخالل ال َب ِّ ِي بااللتزامات املحمولة عىل قائد الجهة ،مبوجب التفويض الشامل املمنوح له من القائد
العام ،أو يف صورة الفشل يف تحقيق األهداف املرسومة لدعم النشاط الجهوي يف االفواج والوحدات وتنمية
قدرات القيادات وضامن إشعاع املنظّمة يف محيطها الجهوي ،يجوز للقيادة العامة إصدار قرار معلّل بالدعوة
جهوي إستثنايئ ،وتكليف هيئة وقتيّة ،عند االقتضاء ،يعهد إليها باإلرشاف إداريا عىل تنظيم
إىل تنظيم مؤمتر
ّ
ذلك املؤمتر ،يف ظرف ال يتجاوز شهرين ( )2من تاريخ القرار ،ويجوز لقائد الجهة املبارش أو املعفى عىل
معنى هذا الفصل ،إعادة الرتشّ ح يف املؤمتر اإلستثنا ّيئ.
لكل من له مصلحة أن يطعن يف قرار القيادة العامة أمام مجلس الرشف.
وميكن ّ
جهوي
عند عدم استكامل قائد الجهة املنتخب امل ّدة النياب ّية املق ّدرة بثالث ( )3سنوات ،بسبب عقد مؤمتر
ّ
استثنا ّيئ ،فإ ّن امل ّدة غري املستكملة ال تحتسب يف رشوط إعادة الرتشّ ح بالنسبة إليه ،وينتخب املؤمتر اإلستثنا ّيئ
يف هذه الصورة قائد جهة ليستكمل امل ّدة النيابيّة املتبقّية.
وال تحتسب امل ّدة النيابيّة املتبقّية يف رشوط الرتشّ ح لخطّة قائد جهة ،إالّ لو أعاد املؤمتر اإلستثنا ّيئ إنتخاب
الشخص نفسه الذي كان قائدا للجهة قبل ذلك املؤمتر.
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الفصل : 58
كل ثالث ( )3سنوات ،ترشف عليه القيادة العامة ،وذلك لتقييم النشاط الجهوي
تعقد الجهة مؤمترا جهويا ّ
فنيا ومال ّيا ،والنتخاب قائد للجهة وإلنتخاب لجنة ثالث ّية للمراقبة املال ّية.
ويصادق املؤمتر الجهوي عىل توصيات ،تعمل قيادة الجهة عىل تنفيذها.
ويشارك يف املؤمتر الجهوي بصفة ناخب :
• أعضاء قيادة الجهة.
• قادة األفواج املسجلة ملوسمني ( )2كشفيني متتاليني دون اعتبار سـنة املؤمتر.
• قادة الوحدات املسجلة ملوسمني ( )2كشفيني متتاليني دون اعتبار سـنة املؤمتر.
• أعضاء لجنة املراقبة املالية الجهوية.
• أعضاء املجلس األعىل املقيمون بالجهة.
• املندوبون املقيمون بالجهة.
• كل من تحمل مسؤولية قائد جهة ملدة نيابية كاملة.
ويشرتط يف جميع الناخبني :
• أقدميه كشفية ال تقل عن ثالث ( )3سنوات منها سنتان ( )2يف تحمل مسؤولية قيادية.
• أن ال يكون واقعا تحت طائلة قرار تأديبي عن مجلس الرشف يقىض بحرمانه من النشاط الكشفي .
• أن يكون خالصا يف اشرتاكه السنوي يف األجل القانوين خالل سنة املؤتــمر والسنة التي تسبقها.
• أن يكون من الناجحني يف الدراسة التمهيدية عىل االقل.
ويضبط النظام الداخيل اجراءات عقد املؤمتر الجهوي ،يف دورة عاديّة أو استثنائيّة ،وسري أشغاله ،ورشوط
انتخاب أعضاء لجنة املراقبة املاليّة ومجال اختصاصها ،مع ضبط طرق الطعن يف ذلك.
الجهوي :
الفرع الثاين  :املؤمتر
ّ
الفصل : 59
يرتشح لخطة قائد جهة كل قائد تونيس تتوفر فيه الرشوط التالية :
الجهوي.
• أن يكون ناخبا يف املؤمتر
ّ
األقل.
• أن يكون حاصال عىل الشارة الخشبيّة منذ خمس ( )5سنوات عىل ّ
تقل عن أربعة ( )4مواسم كشفيّة.
• أن يكون قد تح ّمل مسؤوليّة قياديّة مل ّدة ال ّ
األقل.
الثانوي عىل ّ
• أن يكون قد أنهى تعليمه
ّ
• أن يكون مقيام بالوالية بالسكن أو بالشغل.
نقي السوابق العدل ّية.
• أن يكون ّ
• أالّ يكون مبارشا لخطّة قائد جهة خالل الدورتني النيابيّتني السابقتني   .
تحصل عىل أغلبيّة أصوات الناخبني.
وينتخب قائد الجهة باإلقرتاع
الرسي املبارش ،وال يعترب فائزا إالّ من ّ
ّ
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الجهوي :
الفرع الثالث  :املجلس
ّ
الفصل : 60
األقل ،مجلسا جهويّا لتقييم النشاط الجهوي ونشاط االفواج
تعقد الجهة م ّرة يف املوسم الكشفي ،عىل ّ
والوحدات من الناحيتني الفنية واملال ّية.
ويضبط النظام الداخيل اجراءات عقد ذلك املجلس ورشوط املشاركة فيه وسري أشغاله.

الباب السادس  :التنظيم ّ
املحل
الفرع األ ّول  :التعريف واملهام :
الفصل : 61
وينسق بينها إداريّا وماليّا ،طبقا لقواعد
الفوج هيكل
يل يرشف عىل عدد من الوحدات الكشفية ّ
كشفي مح ّ
ّ
يل.
يضبطها النظام الداخ ّ
ويضع الفوج الربامج الكفيلة بتنمية أنشطة وحداته ،ويوفٰر لها الدعم املايل ويسهر عىل تحسني الظروف
املاديّة املالمئة لإلحاطة بالناشئة ومشاركتهم يف اآلنشطة الرتبوية للمنظّمة الداخليّة منها والخارجيّة.
الفصل : 62
رصف فيها قائد الفوج وأمني املال ،قصد متويل أنشطة الفوج والوحدات
تكون للفوج ميزانيّة مستقلّة يت ّ
رصف الفوج يف األثاث الرتبوي
التابعة له وتنمية القيادات وتوفري الفضاء املحتضن لتلك األنشطة ،كام يت ّ
األسايس والنظام الداخيل.
كل ذلك وفقا للضوابط التي يح ّددها النظام
والتجهيزات التي يقتنيهاّ ،
ّ
الفرع الثاين  :التنظيم الهيكيل للفوج :
الفصل : 63
كل موسم كشفي ،وفقا لرشوط وإلجراءات
يتأسس الفوج بقرار من القيادة العامة ،ويج ّدد تسجيله يف بداية ّ
ّ
يل.
يضبطها النظام الداخ ّ
يسي الفوج قائد ينتخبه مؤمتر الفوج ،وتساعده مجموعة من القادة يختارهم لتشكيل قيادة الفوج ،والتي
ّ
يعهد إليها بتنفيذ املهام املح ّددة بالفصل  61من هذا النظام.
تأسس يف إدارة أو مؤسسة عموم ّية ٫ويف
تأسس يف منطقة ترابية ،ويكون مهن ّيا إذا ّ
ويكون الفوج تراب ّيا إذا ّ
هذه الحالة فهو يتبع الجهة التي يوجد يف دائرتها الرتابيّة مق ّره الرئييس.
مؤسسة تعليم ّية أو كان مو ّجها لتالميذ أو طلبة يف فضاء
تأسس يف ّ
ويكون الفوج مدرس ّيا أو جامع ّيا إذا ّ
جامعي مح ّدد ،ويف هذه الحالة فهو يتبع الجهة التي يوجد بدائرتها الفضاء الجامعي أو املدرسة املحتضنة
ّ
للنشاط.
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الفصل : 64
كل ثالث ( )3سنوات ،تحت ارشاف قيادة الجهة ،إلنتخاب قائد الفوج ولتقييم
ينعقد مؤمتر الفوج م ّرة ّ
يل.
النشاط الكشفي فن ّيا وتنظيميا ومال ّيا وفقا إلجراءات يضبطها النظام الداخ ّ
ويشرتط يف املرتشح لخطة قائد فوج أن يكون:
متحصال عىل الشارة الخشب ّية.
1ّ
تقل عن ثالثة ( )3مواسم كشفيّة.
 2له أقدميّة يف االنخراط بالحركة الكشفية ال ّ 3خالصا يف اشرتاكه السنوي بالنسبة اىل املوسم الذي ينعقد خالله مؤمتر الفوج.نقي السوابق العدليّة.
ّ 4ويجوز للقائد العام ،بصفة استثنائ ّية وتحقيقا للمصلحة العامة يف نرش الحركة الكشفية وضامنا للتسيري الج ّيد
للفوج ،أن يصدر قرارا معلّال يف اعفاء قائد الفوج من الرشطني  1و 2املشار إليهام يف هذا الفصل ،ويكون هذا
القرار قابال للطعن لدى مجلس الرشف ،م ّمن له الصفة واملصلحة.
الفصل : 65
كل وقت ،مبوجب قرار يصدره قائد الجهة استنادا اىل :
ميكن الدعوة لعقد مؤمتر استثنا ّيئ للفوج ،يف ّ
• حصول شغور يف خطّة قائد الفوج ،مبوجب الوفاة أو العجز املتواصل ،أو اإلستقالة.
• طلب مق ّدم للجهة وممىض من جميع قادة الوحدات التابعة للفوج واملس ّجلة طبق القانون.
• اخالل قائد الفوج ،بصفة بيّنة ،بواجباته الكشفيّة مبا أث ّر بصفة ملحوظة عىل نشاط الفوج.
تغي الوضع ّية املدن ّية لقائد الفوج بفقدانه للرشط عدد  4املنصوص عليه بالفصل  64من هذا النظام.
• ّ
ويجوز الطعن يف قرار الدعوة لعقد مؤمتر استثنا ّيئ للفوج لدى مجلس الرشف م ّمن له الصفة واملصلحة.
الفصل : 66
قائد الفوج هو املمثّل القانو ّين للفوج واآلذن بالرصف بخصوص ميزانية الفوج وذلك بتفويض من القائد
العام.
يل إجراءات عقد مؤمتر الفوج ورشوط املشاركة فيه وتركيبة قيادة الفوج والقواعد
ويح ّدد النظام الداخ ّ
املنظّمة لسري نشاط قيادة الفوج وعالقتها بالوحدات الكشفيّة التابعة للفوج.
الفصل : 67
كل القادة الناشطني يف الوحدات الكشف ّية إىل جانب قيادة
يعقد الفوج ندوة سنويّة لتقييم النشاط ،يحرضها ّ
كل ذلك وفقا لرشوط وضوابط
الفوج وعدد من أولياء الكشافني والر ّواد الناشطني يف رابطة تابعة للفوجّ ،
وإجراءات يح ّددها النظام الداخيل
الفرع الثالث  :الوحدة :
الفصل : 68
الرتبوي والفضاء الطبيعي لتنمية القدرات وصقل املواهب
الوحدة الكشفيّة هي الخليّة األساسيّة للعمل
ّ
واحتضان األطفال والشبّان الكشافني واملنخرطني ،حسب الجنس والفئة العمريّة ،وموزّعني اىل مجموعات
صغرى ،لتطبيق برامج الحركة الكشف ّية.
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فني تلتزم مبنهاجه الرتبوي وبرامجه الكشف ّية ،مبتابعة وإحاطة من
وتنتمي ّ
كل وحدة كشف ّية إىل قسم ّ
مف ّوض القسم بالجهة.
ويضبط النظام الداخيل الرشوط القانونيّة لتأسيس الوحدة وسري نشاطها وإجراءات تسجيلها سنويّا ،كام
يضبط الرشوط القانون ّية الواجب توفّرها يف قائد الوحدة ويف مالزميه ومعينيه.
الفصل : 69
تتأسس الوحدة الكشف ّية بقرار من قائد الفوج يعلم به قائد الجهة وقائد القسم الذي تنتمي اليه الوحدة.
ٰ
واالداري ،وتبارش نشاطها الكشفي ضمن الفوج ،وفقا للربامج
وتتمتّع الوحدة الكشفيّة باستقاللها املايل
ّ
واملناهج التي يضبطها القسم ،وميكن للجهة أن تق ّرر تأسيس وحدة كشف ّية ،تراب ّية أو مهن ّية ،تعود بالنظر
باملؤسسة.
مبارشة ملفوضيّة القسم التابعة لها ،يف حال عدم وجود فوج باملنطقة أو
ّ
وتعترب رابطة الرواد واألحباء التابعة للفوج وحدة كشفية عىل معنى هذا النظام.
أجنبي وفقا للترشيع الجاري به العمل يف ذلك
وميكن للقيادة العامة بعث وحدات كشفيّة تونسيّة يف بلد
ّ
البلد ،وقبول تسجيل وحدات كشف ّية تض ّم منخرطني أجانب مقيمني بالبالد التونس ّية ،رشط االلتزام باحرتام
القوانني والرتاتيب الكشفية املطبقة عىل املنخرطني التونسيّني ،ويف صورة وجود عدد كاف من الوحدات
فيمكن أن تؤلّف فوجا بينها.
الفصل : 70
الكشفي ،إالّ مبوجب قرار تحكيمي صادر عن
ال يجوز إعفاء قائد وحدة كشف ّية من مهامه ،خالل املوسم
ّ
تبي االخالالت املنسوبة
مجلس الرشف ،بناء عىل عريضة يرفعها قائد الفوج أو قائد الجهة أو القائد العامّ ،
إىل قائد الوحدة ومخالفته للنظم والرتاتيب الكشف ّية.
الكشفي السابق ،فإنّه يجوز
وإذا ت ّم تسجيل وحدة كشفيّة بقائد جديد خالفا للقائد الذي بارشها يف املوسم
ّ
للقائد السابق الطعن يف ذلك القرار لدى مجلس الرشف طبقا لإلجراءات املعمول بها لدى هذا املجلس،
وذلك إذا أثبت الصبغة التعسفيّة لذلك التغيري أو عدم توفّر الرشوط القانونيّة يف قائد الوحدة الجديد.

العنوان الثالث  :التنظيم املايل
الفصل : 71
رصف يف أموال املنظّمة من قبل الهياكل الوطن ّية والجهويّة
تع ّد القيادة العامة نظاما ماليا يح ّدد تراتيب الت ّ
واملحليّة ،ويصادق املجلس األعىل عىل ذلك النظام املايل ويعترب جزء من النظام الداخيل.
وترصف أموال املنظّمة يف تسيري مختلف األنشطة الكشفية املربمجة بالخـــطة وبامليزان ّية السنوية ،وفقا
للنظام املا ّيل.
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الوطني ،ويف ّوض األمر بالرصف لقادة
ويكون القائد العام هو اآلمر بالرصف مليزان ّية املنظّمة عىل املستوى
ّ
يل.
الجهات عىل املستوى الجهوي ولقادة األفواج عىل املستوى املح ّ
وتلتزم القيادة العامة باحرتام مقتضيات الترشيع الجاري به العمل بالبالد التونسية بخصوص ضوابط التمويل
العمومي والتمويل األجنبي ألنشطتها.
الفصل : 72
تتك ّون مداخيل املنظّمة من :
• اإلشرتاكات السنويّة التّي تح ّدد مقدارها القيادة العامة ضمن مرشوع ميزان ّيتها املعروض عىل مصادقة
املجلس األعىل.
• االشرتاكات الرشفية.
• مساهمة املنخرطني يف األنشطة.
• املنح املرصودة من الدولة والجامعات العمومية واملؤسسات الخاصة والعمومية.
• اإلعتامدات املرصودة يف نطاق برامج الرشاكة.
• مداخيل العقارات والبيوعات املختلفة واملشاريع املنتجة وإسداء الخدمات املرخّص فيها طبق الرتاتيب
القانون ّية الجاري بها العمل.
• مداخيل الحفالت واملهرجانات الكشفية وما شابهها.
• عائدات املساهمة يف عقود رشاكة أو رؤوس أموال رشكات تجارية طبقا للضوابط القانونية.
• املداخيل ذات الصبغة االستثنائية املرخّص فيها طبق القانون.
• مداخيل اإلشهار واإلستشهار.
• املنح واإلعتامدات املرصودة من قبل الجمع ّيات الكشف ّية أو املنظّامت االقليمية والدولية أو صناديق
التمويل العامليّة ،يف نطاق ات ّفاقيّات مصادق عليها من املجلس األعىل وطبقا للضوابط املح ّددة بالترشيع
الجاري به العمل بالبالد التونس ّية.
الفصل : 73
كل من يضطلع بخطّة أمانة مال هيكل كشفي له ميزانية مستقلّة ،أن
يجب عىل أمني مال املنظّمة ،وعىل ّ
ميسك الحسابات دخال ورصفا وفق وصوالت ووثائق ذات حج ّية ،وأن يسجل كل العمليات املال ٰية بدفاتر
الرسمي للهيكل
قانونية مرقمة ومختومة ،وأن يحرتم تراتيب النظام املايل ،وأن يحتفظ بالدفاتر املاليّة يف املق ّر
ّ
الكشفي الذي ينتمي اليه ،كام يق ّدمها عند الطلب ،الجراء عمليات املراقبة املالية أو التدقيق املايل طبق
القانون ،ووفقا ألحكام النظام األسايس والنظام الداخيل والنظام املا ّيل.
الفصل : 74
ميسك القائد املكلّف بالتجهيز واملمتلكات يف القيادة العامة دفرت جرد عام ألمالك املنظّمة ،العقارية واملنقولة،
رصف القيادة العامة أو تحت ترصف مختلف الهياكل الكشفية األخرى ،ويعمل عىل تحيني
املوضوعة تحت ت ّ
سجالتها بصفة منتظمة وتخضع ملراقبة املجلس األعىل.
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وتعترب كل العقارات واملنقوالت ،املحالة عىل وجه امللك ّية لفائدة مختلف هياكل منظّمة الكشافة التونسية
بأي عنوان كان ،ملكا للمنظمة.
وكل تسويغ لعقار متلكه املنظّمة يخضع وجوبا للموافقة الكتابيّة املسبّقة من القائد العام.
ّ
الفصل : 75
املختصة ،الوثائق املحاسبية للقيادة العامة وملختلف الجهات ويصدر
يراقب املجلس األعىل ،عرب لجنته
ّ
رصف يف أموال املنظمة ،من حيث تقدير جدوى الرصف من الناحية
بشأنها توصيات ملزمة لضامن ترشيد الت ّ
الكشف ّية ،ومن حيث التثبت من حج ّية الوصوالت والوثائق املثبتة للرصف ،ومن حيث التأكّد من رشع ّية
املقابيض واملصاريف واحرتامها لألنظمة الكشفية املطبقة.
الفصل : 76
مختص يف املحاسبة أو
تحدث القيادة العامة لجنة وطنية للمراقبة املاليّة يكون من بني أعضائها وجوبا قائد
ّ
وتتول إجراء عمليات مراقبة مالية ملختلف الهياكل الكشف ّية بصفة دوريّة ،قصد ضامن
ّ
يف التدقيق املايل،
تق ّيدها بالضوابط والرتاتيب القانون ّية املعمول بها ،وقصد إعداد التقرير العام للاملية الذي يشتمل عىل
ميزانية القيادة العامة وميزانيات الجهات واألفواج.
الفصل : 77
رصف املا ّيل للجهة ،قبل عقد مؤمترها الجهوي ،بناء عىل مالحظات
تسلّم القيادة العامة شهادة معلّلة يف الت ّ
اللجنة الوطنية املشار إليها ،وتتض ّمن يف خالصتها إحدى املالحظات التالية :
• مسك للامل ّية مطابق ألحكام النظام املا ّيل.
• تحفّظ بخصوص بعض اإلخالالت التي تستوجب اصالحات ومراجعات فوريّة.
يل للامليّة إلخالالت جوهريّة يف الوثائق املاليّة واحالة امللف عىل أنظار مجلس الرشف.
رفض ك ّ
الفصل : 78
تخضع األفواج والوحدات ملراقبة مال ّية من أمني مال الجهة التي تتبعها ،بصفة دوريًة ،ويسلّم أمني مال الجهة
رصف املا ّيل للفوج وللوحدات التابعة له قبل عقد مؤمتر الفوج ،طبق أحكام الفقرة األخرية
شهادة معلّلة يف الت ّ
من الفصل  77من هذا النظام.
رصف املايل
وعىل الجهة أن ترفق بتقريرها املايل السنوي املرفوع اىل القيادة العامة ،كشفا اجامل ّيا عن الت ّ
لألفواج والوحدات التابعة لها.
الفصل : 79
تحدث القيادة العامة صندوق دعم اجتامعي لفائدة منخرطي املنظّمة وعملتها يف الحاالت التي تستدعي
مساعدة ماليٰة ألحدهم.
ويح ّدد النظام الداخيل مصادر متويل صندوق الدعم واملقاييس واالجراءات والرشوط املستوجبة لنفقاته.
رصف يف
وينتخب املجلس األعىل لجنة متك ّونة من أربعة من أعضائه ،يعهد إليها مبه ّمة تسيري الصندوق والت ّ
عائداته ،ويرأس اللجنة وجوبا القائد العام أو ممثّل عنه يكون عضوا يف القيادة العامة.
األسايس ملنظ ّمة الكشّ افة التونس ّية / 23 /
النظام
ّ

وتع ّد لجنة صندوق الدعم االجتامعي تقريرا سنويّا عن حاالت التدخّل التي قامت بها يكون ملحقا بالتقرير
املايل السنوي للقيادة العامة.

العنوان الرابع  :تراتيب عامة
الفصل : 80
والتي تعترب نصوصا تطبيق ّية
يصادق املجلس األعىل بأغلب ّية أعضائه عىل أحكام النظام الداخ ّ
يل والنظام املا ّيل ّ
األسايس ،وال ميكن أن تكون معارضة له.
وتكميليّة للنظام
ّ
الفصل : 81
يقع تنقيح النظام األسايس مبناسبة مؤمتر وطني يف دورة عاديّة أو استثنائ ّية ،وميكن للقيادة العامة أو
أعضاء املجلس األعىل تقديم مشاريع تنقيح ألحكام النظام األسايس مشفوعة برشح لألسباب ،وذلك لإلدارة
الوطني ،قصد عرضها عىل أنظار
األقل من موعد املؤمتر
التنفيذيّة للمنظّمة ،قبل أربعة ( )4أشهر عىل ّ
ّ
املجلس األعىل ملناقشتها.
ويناقش املؤمتر الوطني مرشوع التنقيح املرفوع إليه من املجلس األعىل ،يف إطار لجنة فرعية يف املؤمتر تعرض
نتائج أعاملها عىل مصادقة الجلسة العامة للمؤمتر بأغلبية املؤمترين املس ّجلني.
الفصل : 82
النصاب القانوين املشرتط لص ّحة انعقاد املؤمتر أو إجتامعات مختلف الهياكل الكشف ّية ،بحسب أحكام النظام
وكل من
األسايس أو النظام الداخيل ،يبقى معتمدا أيضا عند عرض مسائل يف جدول األعامل عىل التصويتّ ،
س ّجل حضوره يف املؤمتر أو يف إجتامع الهيكل املنتمي إليه ،ث ّم تغ ّيب عن عمل ّية التصويت ،يعترب ممتنعا عن
التصويت.
ويجوز لرئيس الجلسة إرجاء التصويت عىل مسألة إىل حني إكتامل النصاب القانوين للحارضين.
الفصل : 83
ال ميكن الجمع بني خطة قيادة هيكل من الهياكل الكشفية الوطنية أو الجهوية أو املحلية و بني تح ّمل
مسؤوليّة قياديّة يف هيكل حزيب وطني أو رئاسة هيكل حزيب جهوي أو محيل.
الفصل : 84
الوطني لجنة تتكون من ثالثة ( )3أعضاء من القيادة العامة ،من ذوي اإلختصاص ،لتصفية أمالك
يعني املؤمتر
ّ
املنظمة عند تقرير حلّها و يح ّدد قواعد توزيع األمـالك واألموال املوجودة بحوزة املنظمة ،وفقا ألحكام
القانون املتعلق بالجمعيات.
الفصل : 85
تخضع كل الرتاتيب الواردة يف هذا الـنـظام األسايس إىل إحكام العقل وانتهاج التحاور واعتامد مبادئ الحركة
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الكشفية املميزة والعمل عىل تحقيق أهدافها النبيلة وخدمة مصالحها الحيوية ويقع حل كل الخالفات
واملشاكل بني الهياكل أو املنخرطني يف نطاق النظم والرتاتيب الكشفية الداخلية.
الفصل : 86
الوطني.
األسايس حيز التنفيذ مبج ّرد املصادقة عليها يف املؤمتر
تدخل أحكام هذا النظام
ّ
ّ
وتلتزم القيادة العامة بإشهارها يف موقعها اإللكرتوين وبنرشها يف كتيّب يكون مرفقا بالنظام الداخيل وبالنظام
األسايس وإشهارها طبق
املا ّيل ،كام تلتزم باحرتام اإلجراءات القانون ّية لإلعالم بالتنقيحات املدخلة عىل النظام
ّ
الترشيع الجاري به العمل يف البالد التونس ّية.
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