مرشو
مرشوع النظام الداخيل
للكشّ افة التونس ّية

الباب األ ّول :عالقة املنظّمة بالهيئات الكشف ّية الدول ّية

الفرع األ ّول :ضوابط االنخراط وأهدافه
الفصل :1
كل هيئــة كشــفيّة عامليــة أو إقليميــة تقــوم عــى مبــادئ ال تتعــارض مــع أحــكام دســتور البــاد
مــن حـ ّـق منظّمــة الكشــافة التونســية أن تكتســب عضويٌــة ّ
التونســية وال مــع قواعــد النظــام العــام الســائدة ،وال تهــدف إىل مــا يخالــف تلــك األحــكام والقواعــد.
الفصل :2
تراعــي منظّمــة الكشــافة التونســية االلتزامــات املاليــة التــي ترتتّــب عــى االنخـراط يف الهيئــات الكشــف ّية العامل ّيــة واالقليم ّيــة ،كــا تســعى مــن خــال ذلــك
االنخـراط اىل تنميــة صــورة الكشــفية يف املجتمــع ،واىل اثـراء تجــارب القيــادات الكشــفية والســيام الشــباب ّية منهــا ،الكتســاب الخــرة والقــدرة عــى التأثــر
االيجــايب والنافــع يف املجتمــع.
الفصل : 3
االنخـراط يف الهيئــات الكشــفية العامليــة واالقليميــة يتـ ّم حرصيــا باســم منظمــة الكشــافة التونســية  ،وميضيــه القائــد العــام أو قائــد آخــر يف ّوضــه للغــرض،
وذلــك بعــد اعــام املجلــس األعــى.
وبجــوز للمجلــس األعــى ،بأغلبيــة أعضائــه ،اصــدار توصيــة للقيــادة العامــة باالنخـراط يف هيئــة كشــف ّية عامليــة أو اقليميــة ،كــا يجــوز لــه إصــدار مقـ ّرر
يلــزم القيــادة العامــة بإلغــاء انخـراط كلّــا كان متعارضــا مــع أحــكام الفصلــن  1أو  2مــن هــذا النظــام.
الفرع الثاين :املشاركة يف التظاهرات العامليّة
والرتشّ ح لعضوية الهيئات الدول ّية
الفصل :4
تســعى القيــادة العامــة إىل دعــم املســاهمة الف ّعالــة للقيــادات الكشــفية التونســية يف نشــاط الهيئــات الكشــفية العامليــة واإلقليميــة ويف مجالســها التنفيذيــة
واالستشــارية ويف اللجــان الداخليــة لتلــك الهيئــات ،مبــا يحقــق للقيــادات التونســية ،وخاصــة الشــبابية منهــا ،إشــعاعا دوليــا وحضــورا مميـزا يف التظاهـرات
كل ذلــك مــع مراعــاة املوازنــات املاليــة للمنظّمــة.
العامليــةّ ،
وترشّ ــح القيــادة العامــة القــادة والقائــدات التونســيني املؤ ّهلــن لتبـ ّوء مســؤول ّيات قياديّــة يف الهيــاكل املسـ ّـرة لتلــك الهيئــات ،تحشــد لهــم الدعــم الكامــل
عــر عالقــات الصداقــة والرشاكــة التــي تربطهــا مــع بقيــة املنظــات الكشــفية املحليــة املنخرطــة.
الفصل :5
تعـ ّـن القيــادة العامــة تشــكيلة الوفــد القيــادي الــذي ميثــل الكشــافة التونســية يف مؤمتـرات الهيئــات الكشــفية العامليــة واإلقليميــة ومنتدياتهــا وبرامجهــا
كل عضــو مشــارك .وتســعى القيــادة العامــة إىل
التكوينيــة وتظاهراتهــا التنشــيطية ،التــي تدعــى الكشــافة التونســية للمشــاركة فيهــا ،مــع ضبــط مهــام ّ
ضــان وجــود عنــارص قياديّــة شــباب ّية ضمــن تلــك التشــكيلة.
الفصل :6
إذا ق ـ ّررت القيــادة العامــة املشــاركة يف أنشــطة مو ّجهــة لألعضــاء الناشــطني يف األقســام أو اللجــان الوطن ّيــة ،تنظّمهــا هيئــة كشــف ّية عامل ّيــة أو إقليم ّيــة،
ـي صديــق ،فــإ ّن قائــد القســم أو رئيــس اللجنــة املعنــي يختــار عنــارص الوفــد املشــارك ويعــرض أســاءهم وصفاتهــم عــى
أو منظّمــة كشــفيّة ببلــد أجنبـ ّ
القيــادة العامــة ،للمصادقــة عليهــم ،قبــل ترشــيحهم رســميّا لتمثيــل الكشّ ــافة التونس ـيّة يف ذلــك النشــاط.
كشفي دو ّيل
الفرع الثالث :التزامات القادة املشاركني يف حدث
ّ
الفصل :7
املشــاركون يف الربامــج املشــار إليهــا بالفصلــن  5و 6مــن هــذا النظــام يعـ ّدون ســفراء للكشــافة التونســية ولبلدهــم تونــس ،ولذلــك فهــم مدعــوون وجوبــا
إىل ارتــداء أزيــاء كشــفية الئقــة وأزيــاء رســميّة مو ّحــدة حســب الجنــس ،ويســعى الوفــد الكشــفي التونــي إىل إبـراز الطابــع الثقــايف التونــي املميّــز ســواء
مــن خــال تنظيــم معــارض أو تقديــم هدايــا وقــادات ،كــا يلتــزم أعضــاء الوفــد بالرتبيــة الكشــفية وبالســلوك القويــم.
الفصل :8
مفصــل ومشــفوع بصــور شمســية أو فيديوهــات
يتعــن عــى رئيــس الوفــد املشــارك يف الربامــج املشــار إليهــا بالفصلــن  5و 6مــن هــذا النظــام إعــداد تقريــر ّ
يتضمــن تفاصيــل الحــدث وتقييــا ملشــاركة أعضــاء الوفــد التونــي فيــه ،كــا يقـ ّدم عنــد االقتضــاء تقريـرا مال ّيــا للمصاريــف التــي بذلتهــا املنظّمــة مــن
ميزانيتهــا للمشــاركة يف ذلــك الربنامــج.

مرشو
ويق ـ ّدم التقريــر إىل القائــد العــام يف اجــل ال يتجــاوز ســبعة ( )7أيــام مــن عــودة رئيــس الوفــد إىل تونــس ،ويتــوىل القائــد العــام إحالــة نظــر منــه إىل
رئيــس املجلــس األعــى ليعرضــه عــى اللجنــة املختصــة مبجلســه إلبــداء الــرأي ورفــع مقرتحــات توصيــات أو مقــررات ينظــر فيهــا املجلــس األعــى يف دورتــه
الالحقــة.

الكشفي
الباب
الثاين:الزي ومناسباتّ
الزي ارتدائه ّ
الفرع األ ّول :تعريف ّ

الفصل :9
كل منخرط عىل حمله بطريقة الئقة ومتناسقة بحسب طبيعة النشاط الذي يشارك فيه.
الكشفي طقس من الطقوس الكشفية ،يحرص ّ
الزي
ّ
ّ
كشفي ورسوال أو ت ّبان للفتيان وميكن للفتيات أن يرتدين ت ّنورة.
ومنديل
قميص
من
الكشفي
الزي
ن
و
ويتك
ّ
ّ
ّ
ّ
متوسط الحجم يف جهتيه الصدريّتني اليمنى واليرسى وعىل مثبّت لألهداب يف جهة الكتفني األمين واأليرس.
ويحتوي القميص عىل جيب ّ
تتوســط أعــى الجيــب الصــدري األميــن للقميــص ،وعــى شــعار منظمــة الكشــافة
يتـ ّم تثبيــت علــم الدولــة التونســية يف شــكل قطعــة قــاش ،مســتطيلةّ ،
ـدل وســط القميــص مشــدودا بربطــة كشــف ّية يف شــكل
ـفي بالعنــق ويتـ ّ
التونســية مث ّبــت أو معلّــق وســط الجيــب الصــدري األيــر ،ويحيــط املنديــل الكشـ ّ
عقــدة أو بحلقــة عاديــة أو مزركشــة مــن الجلــد أو املعــدن أو غريهــا.
الزي.
الزي الكشفي وجوبا يف قدميه حذاء عاديا أو حذاء رياضة مع جوارب ذات لون متناسق مع ّ
ويضع حامل ّ
وميكــن تثبيــت شــارات األوســمة الكشــفيّة وشــارات الهوايــة عــى ناحيــة املرفــق األيــر للقميــص ،وإن تجــاوز عددهــا ثالثــة فيت ـ ّم تثبيتهــا عــى وشــاح
ـزي ،كــا يجــوز تثبيــت شــعار القســم أو الشــعار العاملــي للحركــة الكشــفيّة وســط الجيــب الصــدري األميــن أســفل العلــم.
ـدري يضــاف للـ ّ
صـ ّ
الكشفي.
وال يجوز تثبيت علم دولة أجنبية يف الزي
ّ
الفصل :10
ـفي وجوب ّيــا أثنــاء مراســم رفــع العلــم وخــال الجلســة العامــة للمؤمتــر الوطنــي ،ويف اجتامعــات املجلــس األعــى ويف مؤمتـرات
يكــون ارتــداء الـ ّ
ـزي الكشـ ّ
الجهــات واألفــواج ويف جلســات املجالــس الجهويّــة ونــدوات األفــواج ويف االســتقباالت الرســمية ويف املسـرات االســتعراضيّة ويف حضــور أنشــطة أو اجتامعات
يف هيئــات عامليّــة أو اقليميّــة.
الكشفي وفقا ملا يق ّرره القائد املرشف عىل النشاط.
الزي
وفيام عدا ذلك ،يكون ارتداء ّ
ّ
ـزي
أي قائــد مــن تنــاول الكلمــة إذا مل يكــن مرتديــا للـ ّ
ويجــوز للمــرف عــى الجلســات الرســم ّية ،املشــار إليهــا بالفقــرة األوىل مــن هــذا الفصــل ،منــع ّ
ـفي ،دون أن يــؤدي ذلــك إىل حرمانــه مــن الحـ ّـق يف التصويــت أو االق ـراع عنــد االقتضــاء.
الكشـ ّ
الفصل :11
خاصة.
كل املنخرطني ،فتيان وفتيات ،أو متييز ّ
الكشفي وأشكاله ،بني ّ
الزي
كل قسم بألوان ّ
للقيادة العامة ،بالتشاور مع األقسام ،توحيد ألوان ّ
ّ
كل طــرف منهــم بأزيــاء مختلفــة
ـفي بــن املنخرطــن املسـ ّـرين وبــن املنخرطــن الناشــطني أو متييــز ّ
كــا ميكــن أيضــا للقيــادة العامــة توحيــد الـ ّ
ـزي الكشـ ّ
اللــون أو الشــكل.
ـزي الكشــفي ،وذلــك قبــل ادخالهــا
وعــى القيــادة العامــة أن تعلــم املجلــس األعــى يف دورة عاديّــة أو اســتثنائية بالتدابــر التــي تنــوي اتخاذهــا بخصــوص الـ ّ
حيّــز التنفيذ.
ويجوز للمجلس األعىل بأغلبية أعضائه تعديل تلك التدابري أو الغاؤها.
الكشفي
الزي
الفرع الثاين :يف احرتام رمزيّة ّ
ّ
الفصل :12
ـزي
ـفي اذا أصبحــت حالتــه مزريــة ورثّــة ،أو اذا كان املنخــرط مقدمــا عــى نشــاط مرهــق مــن شــأنه أن يتلــف الـ ّ
مينــع عــى كل منخــرط ارتــداء الـ ّ
ـزي الكشـ ّ
ـفي أو يع ّرضــه ألوســاخ ظاهــرة.
الكشـ ّ
وميكــن للقيــادة العامــة التشــجيع عــى ارتــداء أزيــاء خاصــة بالخدمــة العامــة يف املخيّــات وامللتقيــات خالفــا للمواصفــات املحـ ّددة بالفصــل  9مــن هــذا
النظــام.
الفصل :13
تحــرص القيــادة العامــة عــى أن يرتــدي القــادة املمثّلــون للكشــافة التونســية يف البعثــات الرســمية والوفــود املشــاركة يف التظاهـرات الدوليــة أزيــاء رســم ّية
ـمي.
ـفي ،يتـ ّم حملهــا أثنــاء الســفر ويف حفــات االســتقبال الرسـ ّ
أو بــدالت أنيقــة تحمــل الشــعار الكشـ ّ
الفصل :14
كل
ـفي ،بوصفــه طقســا مــن الطقــوس الكشــف ّية ،ويتّخــذ ّ
يتابــع املجلــس األعــى احـرام الناشــطني ،ضمــن مختلــف الهيــاكل الكشــفية ،لرمزيّــة الـ ّ
ـزي الكشـ ّ
ـفي مــن كل اســتعامل مفــرط أو مــيء أو معيــب.
التدابــر الالزمــة لحاميــة الـ ّ
ـزي الكشـ ّ

مرشو
الباب الثالث :املنخرطون الناشطون

الفرع األ ّول :النشاط بالوحدات الكشفيّة
الفصل :15
يتــوزّع نشــاط املنخرطــن الناشــطني املشــار اليهــم بالفصــل  8مــن النظــام األســايس عــى وحــدات كشــف ّية تتبــع أقســاما فن ّيــة ،بحســب الجنــس والفئــة
العمريّــة ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
 1قســم العصافــر :تس ـ ّمى وحــدات هــذا القســم بأســاء الطيــور وتض ـ ّم املنخرطــن األطفــال فتيــان وفتيــات ،م ّمــن ت ـراوح آعامرهــم بــن خمــس ()5وســبع ( )7ســنوات.
 2قســم الزه ـرات :تس ـ ّمى وحــدات هــذا القســم بأســاء الزهــور ،وتض ـ ّم املنخرطــات الفتيــات م ّمــن ت ـراوح أعامره ـ ّن بــن ســبع ( )7ســنوات واثنتــيعــرة ( )12ســنة.
 3قســم األشــبال :تسـ ّمى وحــدات هــذا القســم بأســاء الطيــور وتضـ ّم املنخرطــن الفتيــان م ّمــن تـراوح أعامرهــم بــن ســبع ( )7ســنوات واثنتــي عــرة( )12ســنة.
 4قســم املرشــدات :تس ـ ّمى وحــدات هــذا القســم بأســاء شــخصيّات نســائيّة وطنيّــة وتاريخيّــة وعلميّــة ،وتض ـ ّم املنخرطــات الفتيــات م ّمــن ت ـراوحأعامره ـ ّن بــن اثنتــي عــرة ( )12وســبعة عــر ( )17ســنة.
 5قســم الكشّ ــافة :تسـ ّمى وحــدات هــذا القســم بأســاء قيــادات كشــف ّية عريقــة ،أو شــخص ّيات رجال ّيــة ذات رمزيّــة وطن ّيــة أو دين ّيــة أو علم ّيــة ،وتضـ ّماملنخرطــن الفتيــان م ّمــن تـراوح أعامرهــم بــن اثنتــي عــرة ( )12وســبعة عــر ( )17ســنة.
 6قســم الدليــات :تس ـ ّمى وحــدات هــذا القســم بأســاء شــخصيّات نســائيّة عريقــة يف الحركــة الكشــفيّة أو ذات رمزيّــة وطنيّــة أو دينيّــة أو علميّــة،وتض ـ ّم املنخرطــات م ّمــن ت ـراوح أعامره ـ ّن بــن ســبعة عــر ( )17وثالثــة وعرشيــن ( )23ســنة.
املؤسســة التعليم ّيــة أو الجامع ّيــة أو املهن ّيــة التابعــة لهــا،
 7قســم الج ّوالــة :تسـ ّمى وحــدات هــذا القســم عشــرة وتنســب مضافــة إىل املنطقــة الرتاب ّيــة أو ّوتضـ ّم املنخرطــن الفتيــان م ّمــن تـراوح أعامرهــم بــن ســبعة عــر ( )17وثالثــة وعرشيــن ( )23ســنة.
 8قســم الــر ّواد واألح ّبــاء :تس ـ ّمى وحــدات هــذا القســم رابطــة وتنســب مضافــة اىل الفــوج الــذي تنتمــي إليــه ،كــا ميكــن تســميتها بأســاء قيــاداتكشــفيّة عريقــة ،وتض ـ ّم ر ّواد الحركــة الكشــفيّة وأحبّاءهــا مــن الجنســن ،م ّمــن ال تســمح لهــم ظروفهــم بتســيري وحــدات كشــفيّة تتبــع احــدى األقســام
الســبعة املذكــورة أعــاه.
الفصل :16
ينقسم املنخرطون الناشطون يف الوحدة الكشف ّية اىل مجموعات صغرى عىل النحو التايل:
 1قسم العصافري :تس ّمى مجموعته الصغرى ،رسبا ،ويتألّف من ستّة ( )6أعضاء.سدايس أو عريفة.
 2قسام األشبال والزهرات :تس ّمى مجموعتهام الصغرى ،سداسيّا ،ويتألّف من ستّة ( )6أعضاء ،يرأسه عريفّ
 3قسام الكشّ افة واملرشدات :تس ّمى مجموعتهام الصغرى ،طليعة ،وتتألّف من مثانية ( )8أعضاء ،يرأسها عميد طليعة أو عميدة. 4قسام الج ّوالة والدليالت :تس ّمى مجموعتهام الصغرى ،فريقا ،وتتألّف من ستّة ( )6إىل مثانية ( )8أعضاء يرأسه قائد فريق أو قائدة.بكل قسم.
وتسند خطط كشف ّية لبقية أعضاء املجموعة الصغرى طبقا للمنهاج الرتبوي الخاص ّ
ويخضع النشاط بقسم الر ّواد واألح ّباء لألحكام املنصوص عليها بالباب الثاين عرش من هذا النظام.
الفرع الثاين :اإلذن باستئناف النشاط والرتخيص مببارشة النشاط
الفصل :17
يــأذن قائــد القســم ســنويّا للوحــدات التابعــة لقســمه باســتئناف النشــاط ،خــال الفــرة املمتـ ّدة مــن غـ ّرة أكتوبــر إىل مـ ّ
ـفي،
ـوف جانفــي مــن املوســم الكشـ ّ
إداري تعـ ّده قيــادة الوحــدة ويبــدي فيــه قائــد الفــوج رأيــا إداريّــا ويبــدي فيــه مفـ ّوض الجهــة بالقســم الــذي تنتمــي إليــه وحــدة رأيــا
بنــاء عــى ملـ ّـف
ّ
فن ّيــا.
وير ّخــص القائــد العــام ،بعــد استشــارة قائــد القســم ،للوحــدات الجديــدة املحدثــة ،أو للوحــدات التــي مل تســتأنف النشــاط خــال األجــل القانــو ّين املذكــور
ـفي.
بالفقــرة الســابقة ،مببــارشة النشــاط يف ّ
أي وقــت مــن املوســم الكشـ ّ
ويخضع اإلذن أو الرتخيص املشار إليهام اىل الضوابط التالية:
األقل.
متحصل عىل التمهيديّة عىل ّ
مسيون ومؤطّرون ورشداء ،ويكون من بينهم قائد وحدة
ّ
 أن يرشف عىل قيادة الوحدة قادة ّاألقل.
كل وحدة مساويا لعدد املجموعات الصغرى بها عىل ّ
املسيين واملؤطّرين يف ّ
 أن يكون عدد القادة ّاألقل وأربع مجموعات عىل األكرث.
 أن تضم الوحدة مجموعتني صغريني عىل ّوكل املنخرطني الناشطني ،خالصني يف اشرتاكاتهم السنويّة.
املسيين واملؤطّرين ّ
 أن يكون ّكل القادة ّ
ويخضع اإلذن باستئناف النشاط أو قرار الرتخيص مببارشة النشاط يف قسم الر ّواد واألح ّباء للضوابط املح ّددة بالباب الثاين عرش من هذا النظام.
الفصل :18
ميكــن الطعــن لــدى مجلــس الــرف ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،يف قـرار االذن باســتئناف النشــاط أو يف قـرار الرتخيــص مببــارشة النشــاط ،وذلــك يف ظــرف
ثالثــن ( )30يومــا مــن تاريــخ اإلعــام بالقـرار.

مرشو
كــا يجــوز الطعــن يف القـرار الســلبي برفــض اصــدار إذن باســتئناف النشــاط أو اصــدار قـرار يف الرتخيــص مببــارشة النشــاط ،بعــد توجيــه مطلــب للقائــد
ـص ،يبقــى دون جــواب بعــد انقضــاء ثالثــن ( )30يومــا.
العــام عــن طريــق قائــد القســم املختـ ّ
الفصل :19
ـفي إذا مــا تبـ ّـن لــه عــدم توفّــر
يجــوز للقائــد العــام ســحب اإلذن أو القـرار املشــار إليهــا بالفصــل  17مــن هــذا النظــام ،يف ّ
أي وقــت خــال املوســم الكشـ ّ
الــروط املنصــوص عليهــا بالفصــل  17مــن هــذا النظــام بعــد اصــدار ذلــك اإلذن أو القـرار.
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانون ّيــا ،وين ّفــذ القـرار فــورا بــرف النظــر عــن الطعــن
وينبغــي إعــام قائــد الوحــدة وقائــد الفــوج وقائــد الجهــة بقـرار الســحب ،بـ ّ
فيه .
كل التدابري االداريّة والكشف ّية الالزمة لتنفيذ قرار السحب.
كل يف مجال اختصاصه ،ات ّخاذ ّ
ويتعي عىل قائد الفوج وعىل قائد الجهةّ ،
ّ
ويجوز الطعن يف قرار السحب من قبل قائد الوحدة املعني ،يف ظرف ثالثني ( )30يوما من تاريخ إعالمه بقرار السحب.
الفصل :20
تكون الوحدة يف وضع ّية غري قانون ّية ومينع عىل منتسبيها النشاط يف نطاقها يف الصور التالية:
إذا ما انقضت اآلجال املنصوص عليها بالفقرة األوىل من الفصل  17من هذا النظام دون الحصول عىل اذن باستئناف النشاط.
إذا صدر قرار عن مجلس الرشف بابطال قرار اإلذن باستئناف النشاط أو قرار مبارشة النشاط.
إذا صدر قرار عن القائد العام بسحب اإلذن أو القرار طبق الفصل  19من هذا النظام.
أي قرار مببارشة النشاط بالنسبة اىل الوحدات املحدثة.
إذا مل يصدر ّ
أي قائــد أو قائــدة مبــارشة النشــاط يف إطــار وحــدة يف وضع ّيــة قانون ّيــة ومينــع أيضــا عــى الفــوج وعــى الجهــة وعــى بق ّيــة الهيــاكل الكشــف ّية
ومينــع عــى ّ
أي نشــاط قبــل تســوية وضع ّيتهــا القانون ّيــة.
الوطن ّيــة ترشيــك تلــك الوحــدة يف ّ

السنوي
الباب الرابع :يف االشرتاك
ّ
الفرع األ ّول :التعريف واملقدار

الفصل :21
االش ـراك الســنوي معلــوم انخ ـراط يدفعــه كل عضــو ناشــط أو مسـ ّـر يف منظمــة الكشــافة التونســية عنــد مبارشتــه للنشــاط يف أي هيــكل مــن الهيــاكل
الكشــفية.
ـفي ،يبـ ّـن فيــه بالخصــوص معاليــم االشـراك الســنوي الواجــب
يصــدر القائــد العــام منشــورا لــكل الهيــاكل الكشــفية واملنخرطــن عنــد افتتــاح املوســم الكشـ ّ
خالصهــا وآجــال دفعهــا إضافــة إىل آجــال الحصــول عــى أذون اســتئناف النشــاط بالنســبة إىل الوحــدات و قـرارات تجديــد التســجيل بالنســبة إىل األفــواج.
فيتعي عليها الحصول عىل موافقة مسبقة من املجلس األعىل.
وإذا ق ّررت القيادة العامة تعديل معاليم االشرتاك السنوي أو آجال دفعها،
ّ
الفصل :22
ـنوي لــإدارة املركزيّــة للمنظّمــة التــي تــرف عليهــا القيــادة العامــة ،ويقــع توظيــف محاصيــل االشـراكات الســنويّة يف امليـزان العــام
يدفــع االشـراك السـ ّ
للمنظّمــة لتمويــل األنشــطة والربامــج الكشــف ّية الوطن ّيــة ولتوفــر إعتــادات مال ّيــة لفائــدة الجهــات واألفــواج والوحــدات ودعــم األنشــطة يف مراكــز
التخييــم ،حســب املــروع املــايل الســنوي الــذي تعــده القيــادة العامــة ويصــادق عليــه املجلــس األعــى.
ـي مثــل الرحــات والخرجــات
ـفي خارجـ ّ
ويلتــزم القــادة املسـ ّـرون للهيــاكل الكشــفيّة كافّــة بعــدم ترشيــك أي شــخص بصفتــه الكشــفيّة يف أي نشــاط كشـ ّ
ـنوي.
واملخ ّيــات واألنشــطة يف الهــواء الطلــق ،طاملــا مل يدفــع اشـراكه السـ ّ
الفصل :23
ـدي لالشـراك الســنوي بحســب صفــة املنخــرط إن كان ناشــطا أو مسـ ّـرا ،وان كان طفــا قــارصا أو راشــدا ،وان
يجــوز للقيــادة العامــة اعتــاد معلــوم تصاعـ ّ
كان تلميــذا أو طالبــا أو عامــا .
ميكــن للوحــدة وللفــوج أن يوظّفــا قيمــة زائــدة عــن مبلــغ االشـراك الســنوي املحـ ّدد مــن القيــادة العامــة ،يدفعــه املنخــرط بالتزامــن مــع دفعــه اشـراكه
الســنوي ،وتقتطعــه الوحــدة أو الفــوج مبــارشة لتمويــل الربامــج الكشــف ّية لتلــك الوحــدة أو ذلــك الفــوج ،عــى أن يحصــل قائــد الوحــدة وقائــد الفــوج عــى
ترخيــص كتــايب مســبق يف ذلــك ،ممــى مــن قائــد الجهــة يعلــم بــه أمــن مــال املنظّمــة.
وكل توظيف إضايف عىل معلوم االشرتاك السنوي خالفا لهذا الفصل ،يعترب محظورا ويع ّرض مرتكبه للتت ّبع التأديبي.
ّ
الفصل :24
كل هياكلهــا الوطنيّــة والجهويّــة
ـول تســيريها وتعميــم التعامــل بهــا عــى ّ
تــرف القيــادة العامــة عــى وضــع منظومــة إلكرتونيّــة للتســجيل عــن بعــد وتتـ ّ
واملحل ّيــة.
كل املنخرطــن ،إ ّمــا مبــارشة إىل إدارة املنظّمــة مقابــل وصــل يف الغــرض بالنســبة اىل القيــادات الوطن ّيــة ،أو إىل الهيــكل
وتدفــع االش ـراكات الســنوية مــن ّ
الكشــفي الــذي يبــارش فيــه النشــاط بالنســبة اىل بق ّيــة املنخرطــن ،مقابــل وصــل ممــى مــن قائــد ذلــك الهيــكل أو مــن أمــن مالــه ،ويكــون ثابــت التاريــخ.
الفصل :25
كشفي واحد ،يبدأ يف غ ّرة أكتوبر وينتهي يف  30سبتمرب من العام املوايل.
يشمل االشرتاك السنوي فرتة النشاط املمت ّدة يف موسم
ّ
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وإذا صــادف تنظيــم أي نشــاط أو مؤمتــر يف الفــرة املمتـ ّدة بــن شــهري ســبتمرب وأكتوبــر ،فــإ ّن النشــاط يعتــر منظّــا يف املوســم الكشــفي الــذي تـ ّم فيــه
افتتــاح ذلــك النشــاط أو املؤمتــر.
ـفي املــوايل،
وكل نشــاط أو مؤمتــر أو إجتــاع
ّ
ّ
دوري لهيــكل مــن الهيــاكل الكشــف ّية تأ ّجــل عــن موعــده القانــو ّين ومتّــت برمجتــه بعــد دخــول املوســم الكشـ ّ
يكــون مــن واجــب املشــاركني فيــه تســديد اش ـراكاتهم الســنوية املتعلقــة باملوســم الكشــفي الجديــد لتكــون مشــاركتهم يف ذلــك النشــاط أو املؤمتــر أو
االجتــاع ،قانونيــة.
السنوي
الفرع الثاين :إجراءات استخالص االشرتاك
ّ
الفصل :26
تضــع القيــادة العامــة عــى ذ ّمــة الجهــات واألفــواج والوحــدات دفاتــر رســم ّية مرقّمــة ومختومــة يف وصــوالت دفــع االشـراكات الســنوية ٫تتض ّمــن وجــوب
التنصيــص عــى اســم ولقــب املنخــرط وتاريــخ والدتــه وعنوانــه ومهنتــه وصفتــه يف الهيــكل املنتمــي إليــه وتاريــخ دفعــه لالشـراك ،ويذكــر عنــد االقتضــاء
ـص عليــه الفصــل  23مــن هــذا النظــام.
القيمــة الزائــدة املضافــة مــن الفــوج أو الجهــة طبقــا ملــا نـ ّ
ويتعي عىل قادة الهياكل املشار إليها الحرص عىل تسليم املنخرطني بصفة فورية وصال يف دفعهم اشرتاكاتهم.
ّ
ويجــوز للقيــادة العامــة خــال فــرة انتقال ّيــة محــدودة ،إرجــاء تطبيــق الفقــرة األوىل مــن هــذا الفصــل إىل حــن توفــر دفاتــر مو ّحــدة لجميــع الهيــاكل
الكشــف ّية ،ويتعـ ّـن عــى الهيــاكل الكشــفية املعنيــة خــال الفــرة االنتقاليــة اعتــاد ك ّراســات مرقّمــة ومختومــة مــن القيــادة العامــة ،تتض ّمــن جــداول
ـنوي.
املنخرطــن الدافعــن الشـراكاتهم وتاريــخ الدفــع ،ويلتــزم قــادة تلــك الهيــاكل بتســليم وصــل مختــوم ومــؤ ّرخ لــكل مــن منخــرط يدفــع اشـراكه السـ ّ
الفصل :27
ـول فــورا إيداعهــا لــدى أمــن مــال
يجمــع أمــن مــال الوحــدة املبالــغ املاليــة املتأتيــة مــن اشـراكات املنخرطــن يف وحدتــه مــن قــادة وأفـراد ناشــطني ،ويتـ ّ
ـول أمــن مــال الفــوج بــدوره إيــداع تلــك املعاليــم يف الحســاب البنــي للفــوج ،وبخصــوص الوحــدات التــي أجــاز
الفــوج مقابــل وصــل ممــى منــه ،ويتـ ّ
النظــام األســايس بعثهــا دون انتــاء لفــوج ،فإيــداع االشـراكات يتــم يف حســاب الجهــة التــي تنتمــي إليهــا تلــك الوحــدة.
يف أجــل أقصــاه مـ ّ
كل عــام ،يرفــع قائــد الفــوج تقري ـرا ماليّــا للجهــة ميضيــه معــه أمــن مــال الفــوج ،ويتض ّمــن قيمــة اإلش ـراكات
ـوف شــهر ديســمرب مــن ّ
ـول تحويــل تلــك املبالــغ للحســاب البنــي للجهــة بعــد
الســنويّة التــي اســتخلصها الفــوج والوحــدات التابعــة لــه وفقــا لعمليّــة التســجيل عــن بعــد ،ويتـ ّ
املخصــص للوحــدة أو للفــوج يف صــورة توظيــف قيمــة زائــدة طبــق الفصــل  23مــن هــذا النظــام.
االحتفــاظ بالجــزء
ّ
كل التدابــر االداريــة والكشــف ّية الالزمــة لضــان احـرام قــادة األفــواج وقــادة الوحــدات ألحــكام الفقرتــن االوىل والثانيــة مــن هــذا
ويتّخــذ قائــد الجهــة ّ
الفصــل.
الفصل :28
ـول قائــد الجهــة مبعيّــة أمــن مــال الجهــة تحويــل محاصيــل االشـراكات الســنوية املودعــة بالجهــة مــن قبــل األفــواج والوحــدات أو مبــارشة مــن قبــل
يتـ ّ
رف فيــه القيــادة العامــة ،يف أجــل ال يتجــاوز مـ ّ
ـوف شــهر جانفــي
املنخرطــن بالنســبة اىل القيــادات الجهويّــة ،وذلــك إىل الحســاب البنــي للمنظّمــة التــي تتـ ّ
كل عــام.
مــن ّ
كل التدابــر اإلداريّــة والكشــف ّية الالزمــة لضــان احـرام قــادة الجهــات ألحــكام
ويتّخــذ القائــد العــام وأمــن مــال املنظّمــة ،عــر االدارة املركزيّــة للمنظّمــةّ ،
هــذا الفصــل والفقــرة األخــرة مــن الفصــل  27مــن هــذا النظــام.
الفصل :29
أعضــاء املجلــس األعــى مبــن فيهــم أعضــاء القيــادة العامــة واللجــان الوطن ّيــة والدوريــات املركزيّــة والوطن ّيــة لألقســام والقــادة املكلّفــون مبهــام اداريّــة أو
ـفي
خطــط وظيف ّيــة يف اإلدارة املركزيّــة للمنظّمــة ،يدفعــون اشـراكاتهم الســنويّة ألمــن مــال املنظّمــة مقابــل وصــل يف الغــرض ،مبجـ ّرد انطــاق املوســم الكشـ ّ
الجديد.
كل يف مجالــه ،التدابــر االداريــة والكشــفيّة الالزمــة لضــان
ويتّخــذ قــادة الهيــاكل الكشــفية املشــار إليهــا بالفقــرة الســابقة واملديــر التنفيــذي للمنظّمــةّ ،
ـنوي.
احـرام منظوريهــم ألجــل دفــع االشـراك السـ ّ
السنوي وآثاره القانون ّية
الفرع الثالث :اإلمساك عن دفع االشرتاك
ّ
الفصل :30
يتعـ ّـن عــى قــادة األفــواج بخصــوص القــادة مــن منظوريهــم ،وعــى قــادة الجهــات بخصــوص أعضــاء قيــادة الجهــة واملجلــس الجهــوي غــر الناشــطني يف
ـكل قائــد كان منخرطــا
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانونيّــا ،بـ ّ
هيــاكل أخــرى ،وعــى أمــن مــال املنظّمــة بخصــوص أعضــاء الهيــاكل الكشــفيّة الوطنيّــة أن يتّصلــوا ،بـ ّ
ـنوي ،قصــد
يف املوســم الكشــفي الســابق أو مبــارشا للنشــاط يف إحــدى الهيــاكل املشــار إليهــا ســابقا ،ولك ّنــه تخلّــف يف املوســم املــوا ّيل عــن دفــع اشـراكه السـ ّ
التنبيــه عليــه بــرورة دفــع االشـراك حتّــى ال تســقط عضويّتــه ويصبــح مســتقيال مــن املنظّمــة.
ـفي الجــاري ،وتو ّجــه التنابيــه الصــادرة عــن أمــن مــال
وتو ّجــه التنابيــه الصــادرة عــن قــادة األفــواج خــال شــهري جانفــي وفيفــري مــن املوســم الكشـ ّ
املنظّمــة وعــن قــادة الجهــات خــال شــهر فيفــري مــن ذلــك املوســم.
ـنوي مقابــل وصــل يف الغــرض ،للطــرف الـذّي و ّجــه لــه التنبيــه ،قبــل مـ ّ
ـوف شــهر مــارس
ويتعـ ّـن عــى القائــد املنبّــه عليــه تــدارك أمــره ودفــع اشـراكه السـ ّ
ـنوي مســتقيال.
ـفي الجــاري ،وبانقضــاء هــذا األجــل ،يعـ ّد القائــد املتخلّــف عــن دفــع اشـراكه السـ ّ
مــن املوســم الكشـ ّ
الفصل :31
ميكــن للوحــدات عــر األفــواج التابعــة لهــا ،بعــد اآلجــال املحـ ّددة بالفصــل  27مــن هــذا النظــام ،أن ترفــع للجهــة التــي تتبعهــا معاليــم اإلشـراكات الســنويّة
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ـفي.
ملنخرطــن جــدد ،وذلــك قبــل انقضــاء املوســم الكشـ ّ
وميكــن للقــادة املسـ ّـرين واملؤطّريــن الذيــن مل يدفعــوا اشـراكاتهم الســنويّة يف اآلجــال املحـ ّددة بالفصــل  27مــن هــذا النظــام ،بســبب انضاممهــم املتأ ّخــر
للمنظّمــة أو تراجعهــم يف اســتقالتهم مــن املنظّمــة إ ّمــا مبوجــب كتــب اســتقالة ســبق أن ق ّدمــوه ،أو بســبب عــدم امتثالهــم للتنبيــه املشــار إليــه بالفقــرة
ـفي ،للوحــدات أو األفــواج أو الجهــات
األخــرة مــن الفصــل  30مــن هــذا النظــام ،أن يدفعــوا اشـراكاتهم بعــد األجــل املحـ ّدد وقبــل انقضــاء املوســم الكشـ ّ
التــي يتبعونهــا ،ضمــن ملحــق تعـ ّده تلــك الهيــاكل وتو ّجهــه فــورا لــادارة املركزيّــة للمنظّمــة ،مرفقــا مبــا يفيــد تحويــل مبالــغ تلــك االشـراكات للحســاب
رف فيــه القيــادة العامــة.
البنــي الــذي تتـ ّ
الفصل :32
كل األنشــطة الكشــف ّية املربمجــة ،عــدا التمتّــع بحـ ّـق
يخ ـ ّول للمنخرطــن املعن ّيــن باالج ـراء املنصــوص عليــه بالفصــل  31مــن هــذا النظــام ،املشــاركة يف ّ
ـفي.
التصويــت أو االنتخــاب أو الرتشّ ــح يف االجتامعــات أو املؤمت ـرات التــي تعقدهــا الهيــاكل الكشــفيّة خــال ذلــك املوســم الكشـ ّ
الباب الخامس :االستقالة من املنظّمة وحاالت الشغور يف الخطط الكشفيّة
الفصل :33
ـكل عالقــة باملنظّمــة ،واســتقالة مــن الخطّــة املســندة مبوجــب االنتخــاب أو
اإلســتقالة نوعــان ،اســتقالة مــن املنظّمــة يرتتّــب عليهــا فقــدان املســتقيل لـ ّ
التعيــن وال يرتتّــب عليهــا فقــدان للعضويّــة باملنظّمــة أو فقــدان لخطــط كشــف ّية أخــرى غــر مشــمولة باالســتقالة.
الفرع األ ّول :يف اإلستقالة من املنظّمة
الفصل :34
تكون االستقالة من املنظّمة بكتب ممىض من املستقيل ومودع لدى االدارة املركزيّة للمنظّمة مو ّجه للقائد العام أو لرئيس املجلس األعىل.
فوري مبج ّرد تضمينها يف واردات االدارة املركزية للمنظّمة.
ويكون لالستقالة أثر ّ
الكشفي الذي تحصل فيه االستقالة من املنظّمة ال يع ّد يف احتساب األقدم ّية يف االنخراط يف املنظّمة أو يف تح ّمل املسؤول ّية القياديّة.
واملوسم
ّ
كل الخطط التي كان يشغلها املستقيل.
ويرتت ّب عىل االستقالة من املنظّمة شغور ّ
الفصل :35
مــن قـ ّدم اســتقالته مــن املنظّمــة يجــوز لــه العــدول عنهــا واســتئناف النشــاط مــن جديــد رشط ايــداع كتــب تراجــع عــن االســتقالة مو ّجــه للقائــد العــام
ومــودع بــاالدارة املركزيــة للمنظّمــة ،وال يــأذن لــه القائــد العــام باســتئناف النشــاط إالٰ بعــد انقضــاء املوســم الكشــفي الــذي تـ ّم خاللــه تقديــم االســتقالة.
املســتقيل الــذي يفقــد خطّــة كشــف ّية مســندة إليــه باالنتخــاب ،ث ـ ّم يرتاجــع عــن االســتقالة ،ال ميكنــه اســرجاع تلــك الخطّــة ،إالّ مبوجــب االنتخــاب مــن
جديــد عنــد نهايــة امل ـ ّدة النيابيّــة.
الفرع الثاين :يف االستقالة من الخطّة الكشفيّة
الفصل :36
تكــون االســتقالة مــن الخطّــة الكشــف ّية بكتــب ممــى مــن املعنــي باألمــر ،مــودع لــدى قيــادة الفــوج أو لــدى قيــادة الجهــة بالنســبة اىل الهيــاكل املحل ّيــة
والجهويّــة ،أو لــدى االدارة املركزيّــة للمنظّمــة بالنســبة اىل الهيــاكل الوطن ّيــة.
وتق ّدم االستقالة من خطّة قائد وحدة أو عضو قيادة وحدة أو عضو قيادة فوج إىل قائد الفوج.
وتق ّدم االستقالة من خطّة قائد فوج أو من عضويّة قيادة الجهة اىل قائد الجهة.
وتق ّدم االستقالة من خطّة قائد جهة إىل القائد العام.
وطني اىل قائد ذلك الهيكل.
وتق ّدم االستقالة من عضويّة هيكل
ّ
اإلجتامعي ،استقاالتهم إىل رئيس املجلس األعىل.
ويق ّدم القائد العام ورئيس مجلس الرشف ورئيس لجنة املراقبة املال ّية وأعضاء لجنة الصندوق
ّ
ويق ّدم رئيس املجلس األعىل إستقالته إىل أعضاء مكتب رئاسة املجلس.
الفصل :37
إذا اســتقال قائــد الوحــدة ،تجتمــع قيــادة الوحــدة بحضــور قائــد الفــوج ،بصفــة عاجلــة ،وتعـ ّـن قائــد وحــدة جديــد بالتنســيق والتشــاور مــع مف ـ ّوض
ـي باألمــر.
الجهــة املعنـ ّ
وال تأثــر إلســتقالة قائــد الوحــدة عــى اإلذن باســتئناف النشــاط أو ق ـرار الرتخيــص مببــارشة النشــاط املنصــوص عليهــا بالفصــل  17مــن هــذا النظــام ،إذا
تـ ّم تعويــض القائــد املســتقيل بقائــد آخــر تتوفّــر فيــه الــروط القانونيّــة ،ويقــع يف هــذه الصــورة اســتصدار قـرار جديــد مــن القائــد العــام باســم القائــد
أي وقــت مــن املوســم الكشــفي.
الجديــد للوحــدة يف ّ
وإذا فقــدت الوحــدة رشط الحـ ّد األدىن مــن عــدد القــادة املشــرط طبــق الفصــل  17مــن هــذا النظــام ،نتيجــة اســتقالة أحــد أعضــاء قيادتهــا ،فيجــب حينئــذ
تعويضــه وجوبــا بقائــد آخــر حتّــى ال تصبــح الوحــدة يف وضع ّيــة غــر قانون ّيــة.
وإذا استقال قائد الفوج أو قائد الجهة تت ّم الدعوة ملؤمتر استثنايئ طبق أحكام الفصلني  56أو  65من النظام األسايس ،حسب الحالة.
ـول قائــد الهيــكل
وإذا اســتقال عضــو يف قيــادة الفــوج أو يف قيــادة الجهــة أو يف الدوريّــة املركزيّــة للقســم أو يف اللجنــة الوطنيّــة أو يف القيــادة العامــة ،يتـ ّ
ـي اختيــار عضــو آخــر وفــق الــروط والصيــغ نفســها التــي انطبقــت عــى العضــو املســتقيل.
املعنـ ّ
الفصل :38
ـول مالزمــه ،وعنــد التعـذّر ،عضــو القيــادة العامــة األكــر سـ ّنا ،القيــام مبهــام قائــد عــام بالنيابــة لترصيــف األعــال اليوم ّيــة
إذا اســتقال القائــد العــام ،يتـ ّ

مرشو
للمنظّمــة بصفــة ظرف ّيــة .ويجتمــع املجلــس األعــى ،بدعــوة مــن رئيســه ،يف دورة عاديّــة أو اســتثنائ ّية ،ليسـ ّدد الشــغور بانتخــاب عضــو جديــد طبــق مبــدإ
تــوازي الصيــغ واألشــكال ،وذلــك يف ظــرف ال يتجــاوز ثالثــن ( )30يومــا مــن تاريــخ االســتقالة.
الفصل :39
إذا اســتقال رئيــس مجلــس الــرف ،يعـ ّـن رئيــس املجلــس األعــى أحــد العضويــن اآلخريــن لتــو ّيل مهــام رئيــس مجلــس رشف بالنيابــة اىل حــن تســديد
الشــغور يف أ ّول دورة الحقــة للمجلــس اآلعــى.
ـول رئيــس املجلــس األعــى بالتشــاور مــع القائــد العــام ،تــايف النقــص املسـ ّجل
وإذا تعلّقــت االســتقالة بعنرصيــن عــى األقـ ّـل يف تركيبــة مجلــس الــرف ،يتـ ّ
يف تركيبــة مجلــس الــرف ،بتعيــن عضــو أو أكــر مــن آعضــاء املجلــس األعــى ،م ّمــن تتوفّــر فيهــم الــروط القانون ّيــة ،لتســيري أعــال مجلــس الــرف
بصفــة وقت ّيــة اىل حــن انعقــاد أ ّول دورة عاديّــة للمجلــس األعــى ،لتســديد الشــغور باالنتخــاب.
االجتامعي داخل املجلس اآلعىل.
وتنطبق االجراءات نفسها يف حالة االستقالة املتعلّقة بلجنة املراقبة املاليّة أو بلجنة الصندوق
ّ
الفصل :40
إذا اســتقال رئيــس املجلــس األعــى ،يحـ ّـل محلّــه أكــر نائبيــه سـ ّنا ملامرســة الصالح ّيــات املخ ّولــة لــه ،ويدعــو املجلــس األعــى لإلنعقــاد يف أ ّول دورة عاديّــة
الحقــة النتخــاب رئيــس جديــد للمجلــس.
الفصل :41
يتـ ّم تســديد الشــغور بســبب االســتقالة مــن خطّــة مســندة مبوجــب االنتخــاب ،عــر اجـراء انتخابــات جديــدة طبقــا ملبــدإ تــوازي الصيــغ واألشــكال ،مــا
عــدا الشــغور املس ـ ّجل يف تركيبــة املجلــس األعــى واملتعلّــق باملنتخبــن وطنيّــا.
ويتـ ّم تســديد الشــغور يف تركيبــة األعضــاء املنتخبــن وطن ّيــا بالرجــوع اىل نتائــج االنتخابــات الوطن ّيــة يف املؤمتــر الوطنــي األخــر لريتقــي اىل عضويــة املجلــس
األعــى صاحــب أكــر عــدد مــن األصــوات يف ترتيــب املرتشّ ــحني غــر الفائزيــن ،وذلــك بالرجــوع اىل القامئــة التــي ترشّ ــح ضمنهــا القائــد املســتقيل.
ويف صــورة تســجيل اســتقالة مــن املجلــس األعــى يف صفــوف األعضــاء املنتخبــن جهويّــا ،يــأذن رئيــس املجلــس األعــى باجـراء انتخابــات يف الجهــة التــي
انتمــى إليهــا القائــد املســتقيل العــادة اجـراء انتخابــات جديــدة بــن قــادة الوحــدات ،وذلــك يف أجــل ال يتجــاوز ثالثــة ( )3أشــهر.
الفرع الثالث :يف حاالت أخرى موجبة لتسديد الشغور
الفصل :42
األحــكام املحـ ّددة يف البــاب الخامــس مــن هــذا النظــام واملتعلّقــة بتســديد الشــغور بســبب االســتقالة تنطبــق أيضــا عــى حــاالت تســديد الشــغور بســبب
الوفــاة ،أو العجــز املســتم ّر ،أو الرفــت مبوجــب قـرار صــادر عــن مجلــس الــرف ،أو قـرار إســقاط العضويّــة أو ســحب الخطّــة.
الفصل :43
العجــز املســتم ّر هــو الــرر البــد ّين الــذي يصيــب املنخــرط املسـ ّـر ويجعلــه عاج ـزا طبيعيّــا عــن مبــارشة املهــام التــي تقتضيهــا خطّتــه الكشــفيّة ،بصفــة
متواصلــة.
وكل عجــز بــد ّين يتواصــل ألكــر مــن س ـتّة ( )6أشــهر ،يس ـ ّبب عــدم قــدرة صاحبــه عــى مبارشتــه مهامــه الكشــف ّية ،يكــون موجبــا لس ـ ّد الشــغور طبــق
ّ
أحــكام البــاب الخامــس مــن هــذا النظــام.
الفصل :44
ـفي إىل حــن صــدور ق ـرار ،مكــى
يواصــل القائــد املحــال عــى مجلــس الــرف مبوجــب إج ـراء تأديبــي ،االحتفــاظ بعضويّتــه وبخطّتــه يف الهيــكل الكشـ ّ
ـفي طبقــا للصــورة املب ّينــة بالفصــل  45مــن هــذا
بالصيغــة التنفيذيّــة مــن مجلــس الــرف ،يف عــزل املشــتىك بــه مــن خطّتــه أو ايقافــه عــن النشــاط الكشـ ّ
النظــام.
الفصل :45
ـي آلــت إليــه باالنتخــاب ،وصــدر ضـ ّده قـرار تأديبــي عــن مجلــس الــرف بايقافــه عــن
ّ
ي أو جهـ ّ
كل قائــد يبــارش خطّــة كشــفيّة يف هيــكل محـ ّ
ـوي أو وطنـ ّ
ـفي م ـ ّدة شــهرين ( )2عــى األقـ ّـل ،يفقــد آليّــا خطّتــه الكشــفيّة ،ويت ـ ّم تســديد الشــغور بشــأنها طبــق أحــكام البــاب الخامــس مــن هــذا
النشــاط الكشـ ّ
النظــام.
والقائــد الــذي خضــع لعقوبــة تأديب ّيــة أقـ ّـل مـ ّـا ُذكِــر يف الفقــرة الســابقة ،يســتأنف مبارشتــه لخطّتــه بعــد انقضــاء العقوبــة ،عــدا حــاالت ســحب الثقــة أو
ـايس.
الدعــوة الجـراء انتخابــات جديــدة التــي يح ّددهــا النظــام األسـ ّ
الفصل :46
ـي أن يصــادق املجلــس األعــى عــى تعيينــه ،فــإ ّن إعــادة تعيــن هــذا الشــخص ،بعــد قضائــه
إذا اشــرط النظــام األسـ ّ
ـايس عــى العضــو املعـ َّـن يف هيــكل وطنـ ّ
لعقوبــة االيقــاف املؤقّــت عــن النشــاط أيّــا كانــت م ّدتهــا ،يخضــع وجوبــا ملصادقــة املجلــس األعــى.
الجهوي.
وينطبق االجراء نفسه عىل أعضاء قيادة الجهة الذين يصادق عليهم املجلس
ّ
الفصل :47
ي باالنتخــاب أو بالتعيــن ،تســتوجب توفّــر رشوط قانونيّــة يف صاحبهــا،
ّ
كل قائــد بــارش خطّــة كشــفيّة اكتســب عضويّــة يف هيــكل وطنــي أو جهــوي أو محـ ّ
ثـ ّم ثبــت بعــد انضاممــه لذلــك الهيــكل أو مبارشتــه لتلــك الخطّــة ،عــدم توفّــر رشط مــن تلــك الــروط القانونيّــة أو تغـ ّـر وضعــه االجتامعــي أو القانــو ّين
مبــا أفقــده رشطــا مــن تلــك الــروط ،يقــع الترصيــح باســقاط عضويّتــه مــن ذلــك الهيــكل أو ســحب الخطّــة منــه ،وذلــك بقـرار مــن رئيــس املجلــس األعــى
بخصــوص أعضــاء ذلــك املجلــس ،وبقـرار مــن القائــد العــام للكشّ ــافة التونسـ ّية يف خصــوص األعضــاء ببق ّيــة الهيــاكل الوطن ّيــة والجهويّــة واملحل ّيــة.

مرشو
املعني باألمر به مبا يرتك أثرا قانون ّيا.
وال يصبح القرار نافذا االّ بعد اعالم
ّ
الفصل :48
ـي حـ ّدا أدىن مــن الغيابــات املســموح بهــا عــن جلســات ذلــك
ي أو جهـ ّ
ـفي محـ ّ
إذا اشــرط النظــام األسـ ّ
ـوي أو وطنـ ّ
ـايس عــى العضــو املنتمــي لهيــكل كشـ ّ
الهيــكل أو أنشــطته ،وتجــاوز العضــو ذلــك الح ـ ّد ،يقــع الترصيــح باســقاط عضويّتــه ،بق ـرار يصــدره القائــد املــرف عــى ذلــك الهيــكل ،أو القائــد العــام
كل األحــوال.
أو رئيــس املجلــس األعــى يف ّ
الفصل :49
قـرار اســقاط العضويّــة املشــار إليــه بالفصلــن  47و 48مــن هــذا النظــام ميكــن الطعــن فيــه لــدى مجلــس الــرف م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،يف ظــرف
ثالثــن ( )30يومــا مــن تاريــخ اإلعــام.
وميكــن الطعــن أيضــا يف القـرار الســلبي باالمتنــاع عــن اصــدار قـرار يف اســقاط العضويّــة ،بالرغــم مــن توفّــر رشوط الفصلــن  47أو  48مــن هــذا النطــام،
كل الحــاالت.
ـي باألمــر ،ومــن قبــل عضــو املجلــس األعــى يف ّ
وذلــك مــن قبــل ّ
كل عضــو مسـ ِّٰـر منتــمٍ اىل الهيــكل املعنـ ّ
ويكــون الق ـرار ســلب ّيا إذا مــا انقــى ثالثــون ( )30يومــا عــى طلــب كتــايب ق ّدمــه الطاعــن اىل قائــد الهيــكل املعنــي باألمــر يدعــوه فيــه اىل اتخــاذ ق ـرار
باســقاط عضويّــة أحــد القــادة عــى معنــى أحــكام الفصلــن  47أو  48مــن هــذا النظــام ،ومل يقــع الــر ّد عــى ذلــك الطلــب أو ت ـ ّم رفضــه.

الوطني
الباب السادس:
املؤمترناخب ّ
الوطني بصفة
الفرع األ ّول :املشاركة يف املؤمتر
ّ

الفصل :50
الوطني بصفة قادة مؤمترين ،األشخاص الذين ح ّدد الفصل  17من النظام األسايس صفاتهم وأعدادهم.
يشارك يف املؤمتر
ّ
ـي ،بصفــة قائــد مؤمتِـرٍ ،وذلــك مبوجــب االنتخــاب أو مبوجــب التعيــن ،يتعـ ّـن عليــه اثبــات توفّــر رشط نقــاوة
ّ
وكل قائــد يتأ ّهــل للمشــاركة يف املؤمتــر الوطنـ ّ
الســوابق العدل ّيــة املشــار إليــه بالفصــل  17مــن النظــام األســايس بتقديــم بطاقــة عــدد  3مل ميـ ّر عــى تاريــخ اصدارهــا عــام كامــل ،أو تقديــم ترصيــح عــى
الــرف ممــى بخـ ٰط يــده يؤكّــد فيــه عــدم صــدور أي حكــم قضــايئ جـزا ّيئ ضـ ّده ،مــن أجــل جرميــة مخلّــة بالــرف أو األخــاق.
الجزء األ ّول :يف انتخاب ممثّيل األقسام الفنيّة
الفصل :51
ـي بصفــة قــادة مؤمتريــن،
يعلــن القائــد العــام ،بعــد التشــاور مــع رئيــس املجلــس األعــى ،عــن فتــح بــاب الرتشّ ــح لتمثيــل األقســام الفن ّيــة يف املؤمتــر الوطنـ ّ
ـزي قبــل سـتّني ( )60يومــا عــى األقــل مــن موعــد
ـمي للمنظّمــة وبواســطة اعــام تعلّقــه إدارة املنظّمــة يف مق ّرهــا املركـ ّ
وذلــك يف املوقــع االلكــروين الرسـ ّ
ـي ،كــا تضــع عــى ذ ّمــة الراغبــن يف الرتشّ ــح مطالــب منوذجيّــة تع ّدهــا القائــد العــام بالتشــاور مــع رئيــس املجلــس األعــى.
املؤمتــر الوطنـ ّ
كل مــن يرغــب يف الرتشّ ــح ،مــن أعضــاء الدوريّــات املركزيّــة لألقســام ،أن يــودع مطلبــا منوذجيّــا يف الرتشّ ــح يكــون ممــى منــه ،لــدى اإلدارة املركزيّــة
وعــى ّ
ّ
للمنظّمــة ،مقابــل وصــل تسـلم ممــى ومختــوم مــن ممثّــل تلــك االدارة ،يف ظــرف عــرة ( )10أيّــام مــن تاريــخ االعــان املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة.
ـص املطلــب بالخصــوص عــى هويّــة املرتشّ ــح ،وعــى القســم املنتمــي اليــه ،وعــى مــا يثبــت توفّــر الــروط القانون ّيــة املنصــوص عليهــا بالفقــرة األخــرة
وينـ ٌ
مــن الفصــل  17مــن النظــام األســايس.
الفصل :52
املعني ،مطالب الرتشّ ح التي وردت عليها بصفة فوريّة.
تحيل اإلدارة املركزيّة عىل قائد القسم
ّ
ـذي للمنظّمــة ،يف ظــرف
ـول ّ
ويتـ ّ
كل قائــد قســم التث ّبــت يف توفّــر الــروط القانون ّيــة للمرتشّ ــحني وذلــك بالتنســيق مــع القائــد العــام ومــع املديــر التنفيـ ّ
ال يتجــاوز عــرة ( )10أيّــام مــن انقضــاء أجــل الرتشّ ــح ،ث ـ ّم يعلــن القائــد العــام خــال األجــل نفســه ،وعــر املوقــع االلكــروين الرســمي للمنظّمــة ،عــن
كل مرتشّ ــح أســقط مطلــب ترشّ ــحه لعــدم توفّــر
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانون ّيــاّ ،
قامئــة املرتشّ ــحني الذيــن توفّــرت فيهــم الــروط القانون ّيــة ٫ويعلــم وجوبــا ،بـ ّ
الــروط القانونيّــة فيــه مــع وجــوب تعليــل ذلــك.
ويجوز للمرتشّ ح ،الذي ت ّم اسقاط مطلب ترشّ حه ،الطعن يف ذلك القرار ،لدى مجلس الرشف ،يف ظرف مثانية وأربعني
( )48ساعة من تاريخ اعالمه بالقرار.
وتبت هيئة املحكّمني الكشف ّيني يف مطلب الطعن طبق اجراءات التحكيم االستعجا ّيل.
ّ
الفصل :53
يدعــو قائــد القســم أعضــاء الدوريّــة الوطنيّــة لقســمه لعقــد جلســة انتخابيّــة النتخــاب خمســة ( )5مــن أعضــاء الدوريّــة املركزيّــة ،وذلــك يف أجــل ال
يقـ ّـل عــن خمســة عــر ( )15يومــا مــن تاريــخ نــر قامئــة املرتشّ ــحني املشــار إليهــا بالفصــل  52مــن هــذا النظــام ،وذلــك يف موعــد يضبطــه قائــد القســم
بالتشــاور مــع القائــد العــام ورئيــس املجلــس األعــى.
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانون ّيــا ،لحضــور الجلســة االنتخاب ّيــة يف نطــاق القســم قبــل
ـكل أعضــاء الدوريّــة الوطن ّيــة لقســمه ،بـ ّ
ويو ّجــه قائــد القســم دعــوات لـ ّ
ســبعة ( )7أيّــام عــى األقــل مــن موعدهــا.
الفصل :54
تنعقد الجلسة االنتخابيّة للدوريّة الوطنيّة للقسم ،بإرشاف عضو من املجلس األعىل ،وبحضور قائد القسم.

مرشو
ـول املــرف عــى الجلســة مراقبــة العمل ّيــة االنتخاب ّيــة والتث ّبــت مــن توفّــر الــروط القانون ّيــة يف الحارضيــن ويف املرتشّ ــحني ،ويحـ ّرر محــر جلســة يف
ويتـ ّ
نظرييــن ،ميضيــه معــه قائــد القســم ،يتـ ّم توجيــه نظــر منــه اىل رئيــس املجلــس األعــى ،ونظــر آخــر اىل القائــد العــام  ،ويتض ّمــن املحــر عــدد الحارضيــن
وأســاءهم وصفاتهــم ونتيجــة االنتخــاب.
ويجــوز الطعــن م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،يف مضمــون ذلــك املحــر ويف أشــغال الجلســة االنتخابيّــة ،لــدى مجلــس الــرف ،طبــق اجـراءات التحكيــم
االســتعجا ّيل ،وذلــك يف أجــل ال يتجــاوز ثالثــة ( )3أيّــام مــن تاريــخ انعقــاد تلــك الجلســة.
الفصل :55
كل عضــو يف الدوريّــة املركزيّــة للقســم يبــارش النشــاط يف الدوريّــة منــذ بدايــة
ـي ّ
يرتشّ ــح مــن أعضــاء الدوريّــة املركزيّــة لتمثيــل القســم يف املؤمتــر الوطنـ ّ
املوســم الكشــفي الــذي تجــرى فيــه الجلســة االنتخاب ّيــة عــى األقـ ّـل ،وتتوفّــر فيــه الــروط القانون ّيــة للمشــاركة يف املؤمتــر الوطنــي ،والتــي ح ّددهــا الفصــل
ـايس.
 17مــن النظــام األسـ ّ
الفصل :56
ـمي للمنظّمــة ،كــا
بعــد اجـراء االنتخابــات يــأذن القائــد العــام إلدارة املنظّمــة ،بنــر قامئــة القــادة املؤمتريــن املمثّلــن لألقســام يف املوقــع االلكــروين الرسـ ّ
ـض النظــر
ـي ،وذلــك بغـ ّ
تعلّــق تلــك القامئــة باملقـ ّر املركـ ّ
ـزي للمنظّمــة ،عــى أن يتـ ّم ذلــك يف أجــل ال يقـ ّـل عــن ثالثــن ( )30يومــا قبــل موعــد املؤمتــر الوطنـ ّ
عــن وجــود طعــون طبــق الفقــرة األخــرة مــن الفصــل  54مــن هــذا النظــام.
الجزء الثاين :يف ضبط قامئة ممثّيل اللجان الوطنيّة.
الفصل :57
ـي بصفــة قــادة مؤمتريــن ،طبقــا لإلج ـراءات والرتاتيــب
يت ـ ّم انتخــاب خمســة ( )5أعضــاء مــن اللجنــة الوطن ّيــة لتنميــة القيــادات ،لحضــور املؤمتــر الوطنـ ّ
والــروط املنصــوص عليهــا بالفصــول مــن  51إىل  56مــن هــذا النظــام.
الفصل :58
الوطني بصفة قادة مؤمترين.
تختار القيادة العامة عرشة ( )10قادة من بني القادة والقائدات األعضاء يف اللجان الوطنيّة للمشاركة يف املؤمتر
ّ
وينبغــي أن تتوفّــر يف ممثّــي اللجــان الوطنيّــة الــروط القانونيّــة للمشــاركة يف املؤمتــر الوطنــي التــي أوردتهــا الفقــرة األخــرة مــن الفصــل  17مــن النظــام
ـفي كامــل عــى األقــل ،إضافــة للموســم الــذي يعقــد املؤمتــر
األسـ ّ
ـايس ،مــع وجــوب أن يكونــوا مبارشيــن للنشــاط ضمــن لجنــة وطن ّيــة مـ ّدة موســم كشـ ّ
خاللــه.
الفصل :59
ـي ،قبــل ثالثــن ( )30يومــا عــى األقـ ّـل ،باملوقــع االلكــروين الرســمي
تنــر القيــادة العامــة قامئــة ممثّــي اللجــان الوطنيّــة املشــاركني يف املؤمتــر الوطنـ ّ
ـزي.
للمنظّمــة وتعلّقهــا أيضــا يف بهــو مق ّرهــا املركـ ّ
ـكل قائــد مؤمتــر أن يطعــن يف تلــك القامئــة جزئ ّيــا أو كل ّيــا لعــدم توفّــر رشوط الفصــل  58مــن هــذا النظــام يف واحــد أو أكــر مــن القــادة
وميكــن لـ ّ
املختاريــن ،وذلــك لــدى مجلــس الــرف يف أجــل ال يتجــاوز عــرة ( )10أيّــام مــن تاريــخ نــر القامئــة.
الجزء الثالث :يف انتخاب ممثّيل القيادات الجهويّة واملحل ّية.
الفصل :60
ـي حســب طريقــة االحتســاب القانونيّــة التــي ضبطهــا
تو ّجــه القيــادة العامــة لـ ّ
ـكل قائــد جهــة ،مذكّــرة تبـ ّـن لــه فيهــا عــدد نـ ّواب الجهــة يف املؤمتــر الوطنـ ّ
يخصــص للمواضيــع الحرصيّــة التاليــة:
ـوي ممتــاز ّ
الفصــل  17مــن النظــام األســايس يف نقطتــه الخامســة ،وتدعــوه فيهــا لضبــط موعــد النعقــاد مجلــس جهـ ّ
 انتخــاب قائــد أو قائــدة وحــدة لعضويّــة املجلــس األعــى يف الفــرة النياب ّيــة القادمــة ،م ّمــن تتوفّــر فيهــم الــروط القانون ّيــة التــي ح ّددهــا الفصــل 31كل قائــد وحــدة ناجــح يف التمهيديّــة وتابــع للجهــة.
ـايس ،وذلــك مــن قبــل ّ
مــن النظــام األسـ ّ
كل الحــاالت ،مــن بــن أعضــاء قيــادة الجهــة املبارشيــن للنشــاط مـ ّدة
املخصــص للجهــة ،رشط أالّ يتجــاوز عــرة ( )10أعضــاء يف ّ
 انتخــاب نصــف املنــابّ
ـفي كامــل عــى األقــل ،وذلــك مــن قبــل
ـفي كامــل عــى األقـ ّـل ،يكــون نصفهــم وجوبــا مــن املف ّوضــن الذيــن بــارشوا مهامهــم ملـ ّدة موســم كشـ ّ
موســم كشـ ّ
قائــد الجهــة وأعضــاء قيــادة الجهــة.
املخصص للجهة.
 انتخاب قادة األفواج وقادة الوحدات ملرتشحني فيام بينهم ،يكون عددهم مطابقا لبق ّية املنابّ
الفصل :61
اإلنتخابــات املشــار إليهــا بالنقطــة الثالثــة واألخــرة مــن الفصــل  60مــن هــذا النظــام ،ال بـ ّد أن تفــرز توزيعــا عــادال بــن القــادة الفائزيــن وبــن القائــدات
واملخصصــة ألقســام الفتيــان وأقســام الفتيــات ،إالّ لــو كان
الفائـزات ،يتطابــق مــع نســبة عــدد الوحــدات املسـ ّجلة يف املواســم الكشــفيّة الثالثــة ( )3املاضيــة
ّ
عــدد املرتشّ ــحني أو املرتشّ ــحات أقـ ّـل مــن العــدد الــذي تحـ ّدده تلــك النســبة.
ـري املبــارش ،ويقــع الترصيــح بفــوز املرتشّ ــحني
وتجــرى انتخابــات واحــدة بــن املرتشّ ــحني مــن قــادة األفــواج والوحــدات ومــن القائــدات ،وذلــك باالقـراع الـ ّ
واملرتشّ ــحات الحائزيــن عــى أكــر األصــوات ،وعنــد التســاوي ير ّجــح املرتشّ ــح األكــر سـ ّنا.
ويختــار الناخبــون العــدد املحـ ّدد مــن املرتشّ ــحني الفتيــان ،مــن بــن قــادة األفــواج والوحــدات يف بطاقــة أوىل ،ويختــارون العــدد املحـ ّدد مــن املرتشّ ــحات
الفتيــات مــن بــن قائــدات األفــواج والوحــدات يف بطاقــة ثانيــة.
الفصل :62
كل رابطــة للــر ّواد واألح ّبــاء تتبــع فوجــا مــن أفــواج الجهــة أو تتبــع الجهــة مبــارشة ،بالتصويــت يف االنتخابــات املشــار إليهــا بالنقطتــن األوىل
يشــارك قائــد ّ
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والثالثــة مــن الفصــل  60مــن هــذا النظــام ،إن كان حاصــا عــى التمهيديّــة عــى األقـ ّـل ،لكــن ليــس لــه الحـ ّـق يف الرتشّ ــح يف تلــك االنتخابــات ،وإنّ ــا لــه أن
يرتشّ ــح طبــق االجـراءات الخاصــة بقســم الــر ّواد واألح ّبــاء التــي يضبطهــا هــذا النظــام.
الفصل :63
املخصــص لالنتخابــات املشــار إليهــا بالفصــل  60مــن هــذا النظــام ،بــارشاف عضــو مــن املجلــس األعــى ،يف أجــل ال يقـ ّـل
ـوي املمتــاز
ّ
ينعقــد املجلــس الجهـ ّ
ـي.
عــن سـتّني ( )60يومــا ،قبــل موعــد املؤمتــر الوطنـ ّ
ـوي املمتــاز يف
ويدعــو قائــد الجهــة أعضــاء قيــادة جهتــه ّ
وكل قائــد أو قائــدة لفــوج أو لوحــدة تتوفّــر فيــه الــروط القانون ّيــة للمشــاركة يف املجلــس الجهـ ّ
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانون ّيــا.
أجــل ال يقـ ّـل عــن ثالثــن ( )30يومــا ،قبــل موعــد املجلــس عــى األقـ ّـل ،وذلــك بـ ّ
الفصل :66
ـوي،
ـي ،ترشّ ــحاتهم بطريقــة شــفاهيّة يــوم انعقــاد الجلســة املمتــازة للمجلــس الجهـ ّ
يقـ ّدم املرتشّ ــحون لالنتخابــات املتعلّقــة بنـ ّواب الجهــة يف املؤمتــر الوطنـ ّ
نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  50مــن هــذا النظــام.
مــع تقديــم مــا يفيــد توفّــر الــروط القانونيّــة طبــق مــا ّ
الفصل :67
ـوي محــر جلســة اىل القائــد العــام يكــون ممــى منــه ومــن قائــد الجهــة ،يتض ّمــن نتائــج
يو ّجــه املــرف عــى أشــغال الجلســة املمتــازة للمجلــس الجهـ ّ
العمل ّيــة االنتخاب ّيــة املح ـ ّددة بالفصــل  60مــن هــذا النظــام ،وعــدد الحارضيــن مــن أعضــاء قيــادة الجهــة وقــادة األفــواج وقــادة الوحــدات ٫كــا يحيــل
نســخة مــن ذلــك املحــر إىل رئيــس املجلــس األعــى.
وتتول القيادة العامة نرش قامئة املنتخبني يف املجلس الجهوي املمتاز طبق ما يوجبه الفصل  18من النظام األسايس.
ٰ
الجزء الرابع :أحكام مشرتكة يف انتخاب ممثّيل الهياكل الكشف ّية
لحضور املؤمتر الوطني
الفصل :68
يجــوز للمرتشّ ــح لالنتخابــات التــي تجــرى يف نطــاق الدوريــات الوطنيّــة لألقســام ويف نطــاق اللجنــة الوطنيــة لتنميــة القيــادات ويف نطــاق الجهــة ،أال يكــون
املخصصــة لالنتخابــات.
حــارضا يف الجلســة ّ
الفصل :69
متحصــا عــى الشــارة الخشــب ّية ليشــارك بــدال عنــه يف أشــغال الجلســة املمتــازة للمجلــس
يجــوز لقائــد الفــوج أن ينيــب عنــه عضــوا يف قيــادة الفــوج
ّ
ـوي.
الجهـ ّ
متحصــا عــى التمهيديّــة عــى األقـ ّـل ليشــارك نيابــة عنــه يف أشــغال الجلســة
كــا يجــوز لقائــد الوحــدة أن ينيــب عنــه أحــد القــادة اآلخريــن يف وحدتــه
ّ
املمتــازة للمجلــس الوطنــي.
وينبغي عىل نائب قائد الفوج ونائب قائد الوحدة أن يدليا بتفويض رصيح وممىض من املوكّل ومختوم بختم الفوج أو الوحدة.
الفصل :70
شخيص وال يقبل اإلنابة.
الحضور يف املؤمتر الوطني بصفة قائد مؤمتِ ٍر
ّ
ـي ،أو أســقط مجلــس الــرف رشعيّــة مشــاركته لعــدم توفّــر الــروط القانونيّــة ،وذلــك
وإذا اســتقال أحــد القــادة املنتخبــن لحضــور أشــغال املؤمتــر الوطنـ ّ
رح بفوزهــم يف االنتخابــات ،فــإن تعـذٰر ذلــك يجــوز
ـي يتـ ّم تعويضــه
ّ
باملتحصــل عــى أكــر األصــوات مــن املرتشــحني غــر املـ ّ
قبــل موعــد املؤمتــر الوطنـ ّ
للهيــكل املعنــي أن يجــري انتخابــات جديــدة طبــق الصيــغ واالج ـراءات املعتمــدة يف االنتخابــات الســابقة مــع جــواز اختصــار اآلجــال بق ـرار مــن رئيــس
املجلــس األعــى ،فــإن تعـذّر ذلــك لحلــول موعــد املؤمتــر الوطنــي واســتحالة اجـراء انتخابــات قبــل ذلــك املوعــد ،فــا يتـ ّم تعويــض املســتقيل أو مــن تــم
اســقاط رشع ّيــة مشــاركته.
الوطني بصفة مالحظ
الفرع الثاين :الحضور يف املؤمتر
ّ
الفصل :71
يضبــط رئيــس املجلــس األعــى والقائــد العــام قامئــة مشــركة يف حــدود العــدد املســموح بــه قانونــا ،تتض ّمــن أســاء قــادة غــر مؤمتريــن تت ـ ّم دعوتهــم
لحضــور أشــغال املؤمتــر الوطنــي بصفــة مالحظــن ،كــا ميكــن أن تض ـ ّم القامئــة أســاء ر ّواد أو أح ّبــاء أو قــادة ش ـ ّبان تت ـ ّم دعوتهــم الكتســاب التجربــة
والتع ـ ّود عــى أجــواء املؤمت ـرات.
األقل.
الكشفي الجاري عىل ّ
ويشرتط يف املالحظني أن يدفعوا اشرتاكاتهم السنويّة عن املوسم
ّ
الفصل :72
ـي ،وال ميكــن لهــم
يحمــل املالحظــون عــى امتــداد أشــغال املؤمتــر شــارات مم ّيــزة
ّ
ويخصــص لهــم ركــن يف القاعــة أثنــاء الجلســات العامــة للمؤمتــر الوطنـ ّ
أبــدا أن يندمجــوا مــع القــادة املؤمتريــن أثنــاء عمل ّيــة التصويــت أو املــداوالت.
بأي مهام تنظيم ّية ،كلام اقتضت الحاجة ذلك.
ويستعني مكتب رئاسة املؤمتر باملالحظني ملساعدته عىل مراقبة العمل ّية االنتخاب ّية أو القيام ّ
ـي ،ومينــع عليهــم القيــام بحمــات دعائيّــة للمرتشّ ــحني لالنتخابــات أو إبــداء آراء علنيّــة يف
ويلتــزم املالحظــون بالحيــاد التــام كامــل أطــوار املؤمتــر الوطنـ ّ
املســائل املدرجــة بجــدول األعــال .
الفرع الثالث :يف الدورة الختام ّية للمجلس األعىل
الفصل :73
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ـي ،يحرضهــا كامــل أعضــاء املجلــس األعــى يضــاف إليهــم القــادة
ـمي للمؤمتــر الوطنـ ّ
يعقــد املجلــس األعــى دورة ختام ّيــة ممتــازة قبــل اإلفتتــاح الرسـ ّ
والقائــدات املنتخبــون جهويّــا مبناســبة ذلــك املؤمتــر.
ويصادق املجلس األعىل بأغلب ّية الحارضين عىل املسائل التالية املتّصلة باملؤمتر الوطني:
 1تركيبة مكتب رئاسة املؤمتر .وبقيّة اللجان القا ّرة للمؤمتر.الوطني واملحاور التي ستتناولها بالدرس.
 2تسمية اللجان الفرعيّة املقرتحة عىل املؤمترّ
 3جدول أعامل املؤمتر الوطني املقرتح.املخصص للمؤمتر الوطني.
كام تعرض القيادة العامة أيضا تقريرا إخباريّا يتض ّمن كشفا أول ّيا للميزان املايل
ّ
الوطني
الفرع الرابع :يف اإلعداد املادي للمؤمتر
ّ
الفصل :74
ـادي
تحـ ّدد القيــادة العامــة تاريــخ املؤمتــر الوطنــي ومكانــه وم ّدتــه طبــق الضوابــط والصيــغ املنصــوص عليهــا بالنظــام األســايس ،وتــرف عــى اإلعــداد املـ ّ
للمؤمتــر الوطنــي ،وتــوزّع مختلــف األعــال املتّصلــة بذلــك عــى طاقــم ادارتهــا املركزيّــة وعــى قــادة متط ّوعــن غــر مؤمتريــن وال مالحظــن ،تنتدبهــم
بصفتهــم أعــوان خدمــات وتســتعني بهــم قبــل انعقــاد املؤمتــر وأثنــاءه وبعــده ،ويــرف عــى تســيريهم املبــارش املديــر التنفيــذي للمنظّمــة.
الفصل :75
ـي ،ومــا ســرصده مــن اعتــادات ماليّــة متأتيّــة مــن مواردهــا الذاتيّــة أو مــن
تضبــط القيــادة العامــة املــروع املــا ّيل الخــاص مبيزانيّــة املؤمتــر الوطنـ ّ
ـي مــن قبيــل الهبــات وعقــود االستشــهار وعقــود الكـراء واســداء الخدمــات عنــد اإلقتضــاء ،وكذلــك اإلعتــادات
اعتــادات اســتثنائيّة ّ
خاصــة باملؤمتــر الوطنـ ّ
املق ـ ّدرة مــن معاليــم املشــاركة يف املؤمتــر املدفوعــة مــن املؤمتريــن .
ـمعي البــري والربمج ّيــات
ويتض ّمــن املــروع املــايل تبويبــا ّ
مفصــا وتقديريّــا ملجــاالت االنفــاق يف االقامــة والنقــل والطباعــة والنــر وتقنيــات االتّصــال السـ ّ
ـي بصفــة قائــد مؤمتــر أو بصفــة مالحــظ.
والهدايــا واملعلّقــات ،ويحـ ّدد أيضــا قيمــة معلــوم املشــاركة املفروضــة عــى ّ
كل مشــارك يف املؤمتــر الوطنـ ّ
الفصل :76
تعــرض القيــادة العامــة عــى املجلــس األعــى املــروع املــا ّيل املشــار إليــه بالفصــل  75مــن هــذا النظــام قصــد املصادقــة عليــه بأغلبيّــة أعضائــه ،كــا تعــرض
ـي ،وذلــك يف دورة للمجلــس األعــى تســبق املوعــد املقــرح بسـتّة ( )6أشــهر عــى األقـ ّـل.
عليــه بالصيغــة نفســها ،املصادقــة عــى موعــد املؤمتــر الوطنـ ّ
الوطني
الفرع الخامس :يف اللجان القا ّرة للمؤمتر
ّ
الجزء األ ّول :مكتب رئاسة املؤمتر
الفصل :77
يتألــف مكتــب رئاســة املؤمتــر مــن ثالثــة ( )3أعضــاء ،هــم رئيــس ومســاعدان للرئيــس ،يتـ ّم اقرتاحهــم بالتشــاور بــن رئيــس املجلــس األعــى وبــن القائــد
العــام.
ويشــرط يف األعضــاء املشــار إليهــم أن يكونــوا مؤمتريــن غــر مرتشّ ــحني النتخابــات املجلــس األعــى ،وأن تكــون لهــم خــرة يف املســائل القانون ّيــة والكشــف ّية
ـي.
ولهــم مؤ ّهــل جامعـ ّ
الفصل :78
يعهد ملكتب رئاسة املؤمتر األعامل التالية:
 تنفيذ جدول أعامل املؤمتر. تنظيم سري جلسات املؤمتر وتسيري حلقات الحوار والنقاش واملداوالت. اإلرشاف عــى أعــال بق ّيــة اللجــان القــا ّرة للمؤمتــر ومراقبتهــا ،واالذن بتشــكيل لجــان فرعيــة ملناقشــة املواضيــع املطروحــة عــى الــدرس يف املؤمتــر عنــداالقتضــاء.
كل التدابــر الضامنــة لنزاهتهــا وشــفافيّتها ،ســواء بواســطة االق ـراع الــري أو
 االرشاف املبــارش عــى ســر االنتخابــات ،واالعــان عــن نتائجهــا وات ّخــاذ ّالتصويــت العلنــي برفــع االيــادي بحســب الطريقــة التــي تح ّددهــا القواعــد املنصــوص عليهــا بالنظــام األســايس وبالنظــام الداخــي.
ـري باســتعامل صناديــق اقـراع وبطاقــات تصويــت خط ّيــة ،أو باســتعامل برمج ّيــات موثــوق بهــا يف التصويــت االلكــروين ،إن توفّــرت
ويكــون االقـراع الـ ّ
التجهيـزات والربمج ّيــات املؤ ّمنــة لســامة العمل ّيــة ،واالعــان عــن نتائــج تلــك االنتخابــات.
الجزء الثاين :لجنة مراقبة النيابات
الفصل :79
تتك ـ ّون لجنــة مراقبــة النيابــات مــن ثالثــة ( )3أعضــاء يع ّينهــم رئيــس مجلــس الــرف ،مــن بــن أعضــاء هيئــة املحكّمــن الكشــف ّيني مــن غــر القــادة
املؤمتريــن ،ويحــرون بصفتهــم ضيــوف رشف ،ويتولّــون مراقبــة النيابــات مــن خــال مســك القامئــة الرســم ّية للمؤمتريــن وتســجيل القــادة الوافديــن
وتســليم املؤمتريــن منهــم بطاقــات مم ّيــزة تضعهــا عــى ذ ّمتهــم القيــادة العامــة ،ويتولّــون بنــاء عــى ذلــك رفــع تقريــر مكتــوب وممــى منهــم ملكتــب
ـايس.
رئاســة املؤمتــر يتض ّمــن عــدد املومتريــن الحارضيــن ،ليكــون ح ّجــة للتثبّــت مــن توفٰــر النصــاب القانــو ّين املح ـ ّدد يف النظــام األسـ ّ
الجزء الثالث :لجنة الصياغة
الفصل :80
تتكـ ّون لجنــة الصياغــة مــن أربعــة ( )4أعضــاء مــن ذوي الكفــاءة يف التعبــر اللغــوي ،ترشّ ــحهم القيــادة العامــة مــن بــن القــادة املؤمتريــن وتعرضهــم عــى

مرشو
ـي.
املجلــس األعــى ليقرتحهــم عــى املؤمتــر الوطنـ ّ
ويعهــد للجنــة صياغــة التقريــر العــام للمؤمتــر الــذي يتض ّمــن بالخصــوص عرضــا لعــدد املؤمتريــن مب ّوبــن حســب الهيــاكل التــي ميثّلونهــا ،وبيانــا لجــدول
األعــال ،وتركيبــة لجــان املؤمتــر القــا ّرة والفرع ّيــة وتلخيصــا ألشــغال اللجــان الفرع ّيــة للمؤمتــر وملــداوالت الجلســة العامــة مــع ابـراز املقــر ّرات والتوصيــات
التــي صادقــت عليهــا الجلســة العامــة ،ونتائــج االنتخابــات.
الجزء الرابع :لجنة التنظيم واإلستقبال
الفصل :81
بــكل األعــال
تشــكّل القيــادة العامــة لجنــة مــن القــادة املتط ّوعــن مــن بــن املؤمتريــن أو الخدمــات العامــة أو الطاقــم االداري للمنظّمــة وتكلّــف ّ
التحضرييّــة للمؤمتــر مــن اســتقبال للوافديــن وتوزيعهــم عــى أماكــن اقامتهــم وتســليم شــارات مميـ ّزة للمالحظــن وتوفــر التجهيـزات الالزمــة لســر أشــغال
ـول اللجنــة تأمــن نقــل كل املعـ ّدات والتجهيـزات والوثائــق االدارية
املؤمتــر ومتابعــة تنفيــذ برامــج املؤمتــر حســب توجيهــات مكتــب رئاســة املؤمتــر ،كــا تتـ ّ
املســتعملة يف املؤمتــر وارجاعهــا اىل مقـ ّر االدارة املركزيّــة للمنظّمــة بعــد اختتــام أشــغال املؤمتــر.
الخاصة للتحكيم
الجزء الخامس :الهيئة الكشف ّية
ّ
الفصل :82
الخاصــة للتحكيــم مــن ثالثــة ( )3أعضــاء يختارهــم رئيــس املجلــس األعــى بالتشــاور مــع رئيــس مجلــس الــرف ،مــن بــن أعضــاء
تتألّــف الهيئــة الكشــف ّية
ّ
هيئــة املحكّمــن الكشــفيّني مــن غــر القــادة املؤمتريــن ،ويحــرون املؤمتــر الوطنـ ّ ّ
ـي ،بصفتهــم ضيــوف رشف ،ويختــارون مــن بينهــم رئيســا.
كل ن ـزاع أو خــاف يقــع بــن القــادة املؤمتريــن ،بخصــوص ســر أشــغال املؤمتــر أو تفســر أحــكام النظــام
ويكــون لهــذه الهيئــة دور تحكيمــي لفصــل ّ
األســايس أو النظــام الداخــي املتعلّقــة باملؤمتــر ،أو بخصــوص ســر العمليــة االنتخابيــة أثنــاء املؤمتــر أو نتائجهــا ،ومــا يرتتّــب عــن ذلــك مــن طعــون.
الفصل :83
كل قائــد مؤمتــر طعنــا كتاب ّيــا باســم رئيــس املؤمتــر يوضّ ــح فيــه موضــوع الطعــن ومــا لــه بشــأنه مــن حجــج ومســتندات وذلــك قبــل االعــان عــن
يرفــع ّ
اختتــام املؤمتــر.
ـول مكتــب رئاســة املؤمتــر وجوبــا قبــول الطعــن والتنصيــص عليــه يف املحــر الــذي تع ـ ّده لجنــة الصياغــة ،ث ـ ّم يحيلــه فــورا عــى الهيئــة الكشــفيّة
ويتـ ّ
ـت فيــه حــاالّ وبصفــة اســتعجال ّية ،ويف أقــى الحــاالت قبــل اختتــام أشــغال املؤمتــر الوطنــي.
الخاصــة للتحكيــم ،التّــي تنتصــب للبـ ّ
ّ
الفصل :84
الخاصــة للتحكيــم أن تدعــو الطاعــن للمثــول أمامهــا ،وتقديــم مــا لديــه مــن ملحوظــات اضاف ّيــة شــفاه ّية أو مكتوبــة ،ولــه
يجــب عــى الهيئــة الكشــف ّية
ّ
أن يســتعني مبــن يـراه مــن ذوي االختصــاص والخــرة.
حق الر ّد بنفسه أو بواسطة غريه.
وتدعو الهيئة كذلك ّ
كل طرف تم توجيه الطعن ض ّده لالستامع إليه ومتكينه من ّ
بكل وسيلة ممكنة.
كل طرف مشمول بالطعن حارض باملؤمتر للمثول أمامها بطريقة مستعجلةّ ،
وتطلب الهيئة من مكتب رئاسة املؤمتر استدعاء ّ
وعدم حضور الطاعن أو املطعون ض ّده أمام الهيئة ال يوقف نظرها يف الطعن.
الفصل :85
أي وجــه مــن أوجــه الطعــون ،ســواء بخصــوص الطعــون املتعلّقــة بأشــغال املؤمتــر أو
تصــدر الهيئــة الكشــفيّة
ّ
الخاصــة للتحكيــم ق ـرارا باتّــا ال يقبــل ّ
ـول االعــام بــه
بالعمليّــة االنتخابيّــة .ويكــون الق ـرار مكتوبــا ومعلّــا وممــى مــن أعضــاء الهيئــة ،وتحــال مســو ّدة منــه اىل مكتــب رئاســة املؤمتــر ليتـ ّ
شــفاه ّيا يف جلســة عامــة للمؤمتــر ،ويــأذن بالتنصيــص عليــه يف التقريــر العــام للمؤمتــر وبحفــظ مســو ّدة الق ـرار ضمــن الوثائــق الرســم ّية للمؤمتــر.
الفصل :86
املخصصــة للمصادقــة عــى لجــان املؤمتــر بــأ ّن مصادقتهــم عــى تركيبــة الهيئــة
ـي اعــام املؤمتريــن خــال الجلســة العامــة
ّ
يتعـ ّـن عــى رئيــس املؤمتــر الوطنـ ّ
الخاصــة للتحكيــم وعــى صالحيّاتهــا ،يعـ ّد اتّفاقيّــة تحكيــم ملزمــة لجميــع املؤمتريــن ،طبقـاً ألحــكام مجلّــة التحكيــم املطبّقــة بالبــاد التونسـيّة.
الكشــفيّة
ّ
الفرع السادس :يف سري أشغال املؤمتر الوطني
الفصل :87
الوطني عىل ثالثة أطوار:
تتوزّع أشغال املؤمتر
ّ
 طور الجلسات العامة. طور اللجان الفرعيّة. طور املرحلة اإلنتخابيّة.الجزء األ ّول :طور الجلسات العامة
الفصل :88
تض ّم الجلسة العامة للمؤمتر جميع املؤمترين املسجلني ،وتنقسم اىل جلسة عامة افتتاحية وجلسة عامة للمداوالت وجلسة عامة ختامية.
وال تكون أشغالها صحيحة إالّ إذا حرضها أغلبيّة القادة املؤمترين املس ّجلني.
الفصل :89
تنظر الجلسة العامة االفتتاح ّية أساسا فيام ييل:
 -املصادقة عىل توفّر النصاب القانو ّين النعقاد املؤمتر.

مرشو
 املصادقة عىل جدول أعامل املؤمتر املقرتح من املجلس األعىل. املصادقة عىل تركيبة اللجان القارة للمؤمتر املقرتحة من املجلس األعىل. كلمة االفتتاح من رئيس املؤمتر.واملؤسسات املاليّة الداعمة واملنظّامت الدوليّة والجمعيّات األجنبيّة والوطنية الحارضة.
 كلامت ضيوف املؤمتر من ممثّيل السلط العموميةّ
 عرض تقرير نشاط املجلس األعىل. عرض تقرير مجلس الرشف. عرض التقريرين األديب واملايل للقيادة العامة. عرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير اللجنة الوطنية للمراقبة املالية. االعالن عن اللجان الفرعية للمؤمتر وعن املحاور املخصصة لكل لجنة.ـايس ،بعــد متكــن املؤمترين مــن مناقشــتها وابــداء مالحظاتهم
وتصــادق الجلســة العامــة االفتتاحيّــة عــى التقاريــر املعروضــة عليهــا طبــق أحــكام النظــام األسـ ّ
ـكل متد ّخــل والتــي يضبطهــا مكتب رئاســة املؤمتر.
املخصــص لـ ّ
بشــأنها ،بحســب تقديـرات التوقيــت ّ
الفصل :90
يجــوز للمؤمتريــن خــال الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر ،قبــل حصــول املصادقــة عــى النقــاط املنصــوص عليهــا بالفصــل  89مــن هــذا ال ّنظــام ،أن يطلبــوا
ادخــال تعديــل عــى تركيبــة اللجــان القــا ّرة ،مبــا فيهــا مكتــب رئاســة املؤمتــر ،بتقديــم مرتشّ ــحني آخريــن لعضويّــة تلــك اللجــان القــا ّرة أو بعضهــا ،تتوفّــر
فيهــم الــروط القانونيّــة املنصــوص عليهــا بأحــكام هــذا النظــام.
ويقع التصويت برفع األيدي عىل مقرتحات التعديل ،وال يقع اعتامدها إالّ متى حظيت مبصادقة األغلب ّية املطلقة للمؤمترين.
كام يص ّوت املؤمتر أيضا عىل ادخال تعديالت عىل تركيبة تلك اللجان القارة بسبب استقالة عضو من اللجنة أو تغ ّيبه عن أشغال املؤمتر.
الفصل :91
يجــوز ألي واحــد مــن املؤمتريــن قبــل املصادقــة عــى جــدول أعــال املؤمتــر أن يطلــب اضافــة نقطــة جديــدة غــر مدرجــة بذلــك الجــدول ،وإذا حظــي
طلبــه مبصادقــة األغلبيّــة املطلقــة للحارضيــن ،يت ـ ّم ادراج النقطــة املصــادق عليهــا يف جــدول األعــال.
الفصل :92
تخصــص الجلســة العامــة للمــداوالت ملناقشــة نتائــج أعــال اللجــان الفرع ّيــة ومــا أع ّدتــه مــن مشــاريع توصيــات ومشــاريع مقـ ّررات ،بعــد بســطها ورشحهــا
ّ
مــن رئيــس اللجنــة عــى املؤمتريــن ،ث ـ ّم تقــع املصادقــة عليهــا أو تعديلهــا عنــد االقتضــاء ،وتضمينهــا مرقّمــة يف التقريــر العــام للمؤمتــر ،لتحــوز الق ـ ّوة
ـايس.
االلزاميّــة طبقــا ألحــكام الفصــول  21و 22و 23مــن النظــام األسـ ّ
الفصل :93
املفصلة بهذا النظام.
تنعقد الجلسة العامة الختام ّية حينام تكون النتائج الرسم ّية لالنتخابات جاهزة ،بعد استيفاء اجراءات الطعن طبق األحكام ّ
ـي مرقّمــة وكذلــك
ويعــرض رئيــس لجنــة الصياغــة التقريــر العــام للمؤمتــر للمصادقــة عليــه بأغلب ّيــة الحارضيــن ،ويتلــو املقـ ّررات الصــادرة عــن املؤمتــر الوطنـ ّ
التوصيــات ،ويتـ ّم اشــهارها باملوقــع الرســمي للمنظّمة.
كل املعطيــات املتعلّقــة باالنتخابــات ،واالج ـراء املعتمــد يف
ـي تقري ـرا مكتوبــا حــول نتائــج العمليّــة االنتخابيّــة كاملــة يتض ّمــن ّ
يتلــو رئيــس املؤمتــر الوطنـ ّ
االق ـراع والنتائــج ومــا اذا س ـ ّجلت طعــون والق ـرارات الصــادرة بشــأنها.
كل وثائق املؤمتر عىل ذ ّمة املجلس األعىل الجديد.
ويعلن رئيس املؤمتر عن اختتام أشغال املؤمتر الوطني وعن وضع ّ
الجزء الثاين :طور اللجان الفرع ّية
الفصل :94
يحـ ّدد املجلــس األعــى املحــاور التــي سيدرســها املؤمتــر الوطنــي يف نطــاق لجــان فرعيّــة ويجــوز للمؤمتريــن يف الجلســة العامــة االفتتاحيّــة ،قبــل املصادقــة
عــى جــدول األعــال ،إضافــة مقــرح ملحــاور تــدرس يف نطــاق لجنــة أو لجــان فرعيّــة جديــدة ،ويتـ ّم اعتــاد املقــرح إذا حظــي مبوافقــة أغلبيّــة املؤمتريــن
الحارضين.
الفصل :95
يخصص مكتب رئاسة املؤمتر ح ّيزا زمن ّيا معقوال ألشغال اللجان الفرع ّية ،ويكون االنضامم للجان ح ّرا ومفتوحا لجميع املؤمترين.
ّ
كل لجنــة مــن بينهــم رئيســا ومقـ ّررا وينطلقــون يف مناقشــة املســائل املتعلّقــة باملحــور الخــاص باللجنــة قصــد صياغــة مشــاريع مقـ ّررات
ويختــار أعضــاء ّ
أو توصيــات تعــرض عــى الجلســة العامــة للمــداوالت يف املؤمتــر.
الفصل :96
توصــا اىل تب ّنــي مــروع واحــد تعرضــه عــى الجلســة العامــة ،وعنــد تعـذّر
تســعى اللجنــة الفرع ّيــة اىل التوافــق حــول املســائل املدرجــة بجــدول أعاملهــاّ ،
التوافــق بــن أعضائهــا ميكنهــا أن تعــرض عــى الجلســة العامــة للمــداوالت مرشوعــن أو أكــر حــول مســألة واحــدة خالف ّيــة.
الفصل :97
مختصــة وترفــع بشــآنه للجلســة العامــة
إذا أدرج املؤمتــر الوطنــي يف حــدول أعاملــه تنقيــح النظــام األســايس ،فــإ ّن مــروع التنقيــح تدرســه لجنــة فرعيّــة
ّ
مرشوعــا طبــق أحــكام الفصــل  96مــن هــذا النظــام.
الجزء الثالث :طور املرحلة االنتخاب ّية

مرشو
الفصل :98
يعلــن رئيــس املؤمتــر أثنــاء الجلســة العامــة االفتتاح ّيــة عــن طريقــة االق ـراع املعتمــدة النتخــاب أعضــاء املجلــس األعــى ،ســواء بطريقــة تقليديّــة عــر
ـول تقديــم توضيحــات حــول طريقــة االنتخابــات ورشوطهــا واجـراءات الطعــن فيهــا عنــد االقتضــاء،
صناديــق االقـراع ،أو عــر االقـراع االلكــروين ،كــا يتـ ّ
املخصــص لالق ـراع.
والتوقيــت
ّ
الفصل :99
يجوز ملكتب رئاسة املؤمتر التمديد يف فرتة التصويت إذا انقىض التوقيت األصيل وال يزال عدد من الناخبني واقفني يف صفوف أمام مكتب االقرتاع.
وعنــد االعــان عــن انتهــاء عمل ّيــة االقـراع ،يخــر رئيــس املؤمتــر  -شــفاه ّيا  -املؤمتريــن الحارضيــن ،عــن موعــد االعــان عــن النتائــج األول ّيــة لالنتخابــات،
املخصصــة للجلســة العامــة للمؤمتــر.
كــا يعلّــق اعالمــا يف ذلــك يف بــاب القاعــة
ّ
املخصص للطعون.
وبعد االعالن عن النتائج االوليّة لالنتخابات ،يقع تعليقها يف مكان مناسب ،ليطلّع عليها عموم املؤمترين ،مع ضبط التوقيت
ّ
رح بهــا ،يقــوم رئيــس املؤمتــر
إذا مل تسـ ّجل طعــون يف النتائــج األوليّــة لالنتخابــات ،أو تـ ّم الحكــم برفــض تلــك الطعــون أو بعــدم تأثريهــا عــى النتائــج املـ ّ
أو أحــد أعضــاء مكتبــه باالعــان عــن النتائــج الرســم ّية لالنتخابــات يف الجلســة العامــة الختام ّيــة طبــق أحــكام الفصــل  93مــن هــذا النظــام.
الفصل :100
ـفاهي أو كتــا ّيب لرئيــس الهيئــة الكشــف ّية الخاصــة للتحكيــم يقــع تضمينــه حــاال يف دفــر معـ ّد
ّ
كل مؤمتِـ ٍر مرتشّ ـ ٍح لالنتخابــات الوطن ّيــة ميكنــه رفــع طعــن شـ ّ
رصفــات أطـراف تــرف عــى العمليّــة االنتخابيّــة مبــا يشـكّك يف نزاهتهــا
للغــرض ،ويتعلّــق إ ّمــا بظــروف متـ ّ
ـس مــن رسيّــة االقـراع أو مــن شــفافيّته أو بت ّ
أو حيادهــا ،أو بأيّــة أخطــاء ماديّــة قــد تحصــل يف هويّــة الناخــب أو املرتشّ ــح أو يف كيفيّــة احتســاب األصــوات الكرتونيــا أو يدويّــا ،أو يف الترصيــح بفــوز
مرتشّ ــح أو خســارته.
الفصل :101
الخاصــة للتحكيــم ،يكــون قريبــا مــن مــكان االقـراع،
يخصــص مكتــب رئاســة املؤمتــر مكتبــا عــى ذ ّمــة الهيئــة الكشــف ّية
ّ
مبجـ ٰرد انطــاق العمل ّيــة االنتخاب ّيــة ّ
يجلــس فيــه أعضــاء الهيئــة لتل ّقــى الطعــون.
ويض ّمــن عضــو الهيئــة الطعــن الــذي يتلقــاه يف دفــر معـ ّد للغــرض ،ويبـ ّـن توقيتــه وموضوعــه ومــا اذا كان مكتوبــا أو ترصيحــا شــفاهيّا وهويّــة الطاعــن
وطلباتــه.
وإذا كان الطعن شفاه ّيا فيت ّم تدوين ملخّص منه ومييض عليه الطاعن.
الفصل :102
رصفــات ،فريفــع الطعــن حــاال قبــل االعــان عــن انتهــاء عمليّــة
إذا كان الطعــن مو ّجهــا ض ـ ّد العمليّــة االنتخابيّــة ومــا شــابها مــن نقائــص أو عيــوب أو ت ّ
أي طعــن بعــد ذلــك األجــل.
االق ـراع ،وال يجــوز قبــول ّ
رصح بها ،فيجب تقدميه يف ظرف ساعة واحدة اثر تعليق النتائج.
وإذا تسلٰط الطعن عىل نتائج االنتخابات امل ّ
كل طعن تتلقاه بصفة فوريّة وعاجلة.
للبت يف ّ
وتجتمع الهيئة الكشف ّية
الخاصة للتحكيم ّ
ّ
الفصل :103
الخاصــة للتحكيــم أوال يف مــدى توفّــر الــروط الشــكليّة واالجرائيــة لص ّحــة
إذا كان الطعــن متعلّقــا بظــروف العمليّــة االنتخابيّــة ،تنظــر الهيئــة الكشــفيّة
ّ
كل النقائــص ووضــع حـ ّد للتجــاوزات املبيّنــة يف
ـدي وثابــت ،تــأذن حــاالّ بتــايف ّ
الطعــن مــن تلــك الناحيــة ،ثـ ّم تبـ ّ
ـت يف األصــل ،فــإن تبـ ّـن لهــا أ ّن الطعــن جـ ّ
كل التدابــر الفوريّــة والعاجلــة لتنفيــذه.
ـوري عــى املســو ّدة ،وتعلــم بــه حــاال مكتــب رئاســة املؤمتــر الــذي يتّخــذ ّ
الطعــن ،وتض ّمــن قرارهــا الفـ ّ
الخاصــة للتحكيــم أ ّن التجــاوزات أو األخطــاء املس ـ ّجلة قــد أثّــرت ســلبا عــى عمل ّيــة التصويــت الجاريــة مبــا مــن شــأنه أن
وإذا تبـ ّـن للهيئــة الكشــف ٰية
ّ
يفقــد العمل ّيــة االنتخاب ّيــة مصداق ّيتهــا ،ميكــن لهــا أن تصــدر قـرارا تحكيميــا اســتعجال ّيا بايقــاف العمل ّيــة االنتخاب ّيــة والغــاء النتائــج املسـ ّجلة واعــادة اجـراء
االنتخابــات مــن جديــد.
كل االجراءات الرضوريّة لتنفيذ القرار التحكيمي الصادر يف هذا الشأن.
ويتّخذ مكتب رئاسة املؤمتر ّ
الفصل :104
ـت الهيئــة يف األصــل ،فــإذا تبـ ّـن لهــا
رح بهــا ،وكان مســتوفيا لرشوطــه الشــكل ّية واالجرائ ّيــة ،تبـ ّ
إذا تس ـلّط الطعــن عــى النتائــج األول ّيــة لالنتخابــات امل ـ ّ
حصــول خطــإ يف عمل ّيــة احتســاب األصــوات أو يف ترتيــب املرتشّ ــحني بحســب األصــوات التــي حصلــوا عليهــا ،تصــدر الهيئــة قـرارا تحكيم ّيــا بتعديــل النتائــج
رح بهــا وفقــا ملــا يتض ّمنــه القـرار.
األ ّوليّــة املـ ّ

الباب السابع :املجلس األعىل

الفرع األ ّول :االنتخابات الوطن ّية لعضويّة املجلس األعىل
الجزء األ ّول :يف ضبط عدد األعضاء املنتخبني وطن ّيا وتحديد أصنافهم
الفصل :105
يتح ـ ّدد عــدد املنتخبــن وطنيّــا لعضويّــة املجلــس األعــى بحســب مع ـ ّدل عــدد املنخرطــن مــن األعضــاء املسـ ّـرين واألعضــاء الناشــطني واملس ـ ّجل بــادارة
ـي.
املنظّمــة عــى مــدى املواســم الكشــفيّة الثالثــة املاضيــة التــي تســبق تاريــخ املؤمتــر الوطنـ ّ

مرشو
كل أربعامئــة ( )400منخــرط ،وعــى أســاس تلــك النســبة يح ـ ّدد عــدد األعضــاء املنتخبــن وطن ّيــا مــن القــادة
يقــع احتســاب نســبة عضــو منتخــب عــن ّ
كل صنــف.
الفتيــان ومــن القائــدات الفتيــات ومــن الــر ّواد واألحبــاء بحســب مع ـ ّدل االنخراطــات املس ـ ّجلة يف صفــوف ّ
الفصل :106
يــوزّع املرتشّ ــحون يف اإلنتخابــات املشــار إليهــا بالفصــل  105مــن هــذا النظــام عــى ثــاث قامئــات ،وينتخــب القــادة املؤمتــرون والقائــدات العــدد املحـ ّدد
مخصصــة لهـ ّن ،باســتثناء القــادة
مــن القــادة الفتيــان يف القامئــة األوىل
املخصصــة لهــم وينتخبــون العــدد املحـ ّدد مــن القائــدات الفتيــات يف قامئــة ثانيــة ّ
ّ
املؤمتريــن مــن الــر ّواد واألح ّبــاء ،فإنّهــم زيــادة عــى مشــاركتهم يف انتخــاب القــادة الفتيــان والقائــدات الفتيــات ،يتولّــون بصفــة حرصيّــة انتخــاب العــدد
املخصصــة لهــم.
املحـ ّدد مــن املرتشّ ــحني الــر ّواد ضمــن القامئــة الثالثــة
ّ
الجزء الثاين :يف اجراءات الرتشّ ح لالنتخابات الوطن ّية
الفصل :107
ـي ،ويتض ّمــن
يعلــن رئيــس املجلــس األعــى عــن فتــح بــاب الرتشّ ــحات لالنتخابــات الوطنيّــة مبج ـ ّرد مصادقــة املجلــس األعــى عــى موعــد املؤمتــر الوطنـ ّ
االعــان وجوبــا تحديــدا لغلــق أجــل قبــول الرتشّ ــحات والــذي بجــب أال يقـ ّـل عــن س ـتّني يومــا قبــل موعــد املؤمتــر.
ـمي
يقــع توزيــع االعــان املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة عــر ادارة املنظّمــة عــى ّ
كل الهيــاكل الوطن ّيــة والجهويّــة واملحل ّيــة ،كــا يتـ ّم نــره باملوقــع الرسـ ّ
ـزي اىل حــن انقضــاء أجــل الرتشّ ــحات.
للمنظّمــة ،ويبقــى معلّقــا يف مق ّرهــا املركـ ّ
الفصل :108
ـمي أو عنوانــه املختــار
تعـ ّد القيــادة العامــة منــاذج رســميّة مــن مطبوعــات يف مطالــب الرتشّ ــح تتض ّمــن تنصيصــا عــى اســم املرتشّ ــح ولقبــه وعنوانــه الرسـ ّ
ـفي وتاريــخ دورة الشــارة الخشــب ّية التــي نجــح فيهــا
عنــد االقتضــاء وبريــده اإللكــرو ّين ،وتاريــخ والدتــه ،ومهنتــه ،ومســتواه التعليمــي ،وتكوينــه الكشـ ّ
ومكانهــا ،وأقدم ّيــة انخراطــه يف املنظّمــة ،واملســؤوليات القياديّــة التــي تقلّدهــا وتاريخهــا ،ومشــاركاته الســابقة يف مؤمت ـرات وطن ّيــة للمنظّمــة وتاريخهــا،
كل مطبوعــة جــذاذة وصــل تسـلّم.
والصنــف الــذي يرغــب املرتشّ ــح يف الرتشّ ــح ضمنــه :القــادة الفتيــان ،القائــدات الفتيــات أو الــر ّواد واألح ّبــاء ،كــا تتض ّمــن ّ
الفصل :109
كل راغب يف الرتشّ ح االتصال بادارة املنظ ّمة لتسلّم املطبوعة الرسميّة الخاصة بذلك.
يتعي عىل ّ
ّ
كل مرتشّ ح ايداع املطلب مبارشة الدارة املنظّمة مع اسرتجاعه لوصل التسلّم مختوما وممىض من الشخص الذي تسلم املطلب.
ويتول ّ
ّ
يكون مطلب الرتشح مرفوقا وجوبا ببطاقة نقاوة السوابق العدلية عدد  3ال يتجاوز تاريخها ستّة أشهر.
كل مطلــب حــول ص ّحــة توفّــر
وتراجــع االدارة املركزيّــة للمنظّمــة ،تحــت ارشاف القيــادة العامــة ،مطالــب الرتشّ ــح الــواردة عليهــا ،وتض ّمــن مالحظاتهــا يف ّ
رشوط األقدميّــة يف االنخـراط واألقدميّــة يف تح ّمــل املســؤوليّات القياديّــة والنجــاح يف دورة الشــارة الخشــبيّة واملشــاركة يف مؤمتـرات وطنيّــة ســابقة ،وحينــا
يتبـ ّـن لهــا عــدم ثبــوت رشط مــن رشوط الرتشّ ــح ،يتعـ ّـن عليهــا اإلتّصــال باملعنــي باألمــر لتطلــب منــه توضيحــات أو اثباتــات.
الفصل :110
ـول القائــد العــام ،يف ظــرف عرشيــن ( )20يومــا مــن تاريــخ انقضــاء أجــل الرتشّ ــح ،اعــداد تقريــر يتض ّمــن قامئــة املرتشّ ــحني ومالحظــات بشــأن توفّــر
يتـ ٰ
كل واحــد منهــم ،عــى ضــوء مــا قامــت بــه ادارة املنظّمــة مــن أعــال تحقيق ّيــة طبــق الفصــل  109مــن هــذا النظــام ،ويحيــل التقريــر
الــروط القانون ّيــة يف ّ
مرفوقــا بجميــع املطالــب ومؤيداتهــا ،اىل رئيــس املجلــس األعــى.
ويعــرض رئيــس املجلــس األعــى قامئــة املرتشــحني وملفــات ترشّ ــحاتهم عــى أنظــار مكتــب املجلــس لتدارســها ث ـ ّم يصــدر ق ـرارا معلّــا يف قبــول مطالــب
املرتشــحني الحائــزة عــى الــروط القانون ّيــة وإســقاط بق ّيــة املطالــب.
الفصل :111
ـمي للمنظّمــة ،يف أجــل ال يتجــاوز
يــأذن رئيــس املجلــس األعــى الدارة املنظّمــة بنــر القـرار الخــاص بقامئــة املرتشــحني لالنتخابــات الوطن ّيــة ،يف املوقــع الرسـ ّ
ـكل مرتشّ ــح تـ ّم اســقاط مطلبــه ،وذلــك
ثالثــن ( )30يومــا قبــل موعــد املؤمتــر ،ويتعـ ّـن عــى إدارة املنظّمــة ،خــال األجــل نفســه ،توجيــه اعــام بالقـرار لـ ّ
ـكل وســية تــرك أثـرا قانونيّــا.
بـ ّ
ـمي
ويجــوز الطعــن يف الق ـرار املذكــور ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،لــدى مجلــس الــرف ،يف ظــرف عــرة ( )10أيّــام مــن تاريــخ نــره باملوقــع الرسـ ّ
للمنظّمــة ،وذلــك بســبب اســقاط مطلــب ترشّ ــح أو قبــول مطلــب خالفــا للــروط والصيــغ القانون ّيــة.
الفصل :112
ـكل مــن تقـ ّدم مبطلــب ترشّ ــح لالنتخابــات الوطنيّــة أن يســحب مطلبــه قبــل انقضــاء أجــل الرتشّ ــح ،وذلــك بتقديــم مطلــب ســحب ترشّ ــح باســم
يجــوز لـ ّ
رئيــس املجلــس األعــى يقــع ايداعــه بــاالدارة املركزيّــة للمنظّمــة ،ويكــون مع ّرفــا باالمضــاء عليــه لــدى ضابــط الحالــة املدنيّــة.
وال يعت ّد مبطالب سحب الرتشّ ح الواردة خالفا للصيغة املب ّينة بالفقرة السابقة أو بعد األجل القانو ّين.
الجزء الثالث :يف ضوابط تنظيم العمل ّية االنتخاب ّية يف املؤمتر الوطني
الفصل :113
إذا تـ ّم اعتــاد طريقــة االقـراع التقليديــة بــاألوراق الخطيّــة امللقــاة يف الصنــدوق ،فينبغــي عــى ادارة املنظّمــة طباعــة العــدد الــكايف مــن بطاقــات االقـراع
كل بطاقــة أســاء وألقــاب املرتشــحني املنتمــن لصنــف واحــد حســب الرتتيــب الهجــايئ ألســائهم،
مختومــة وممضــاة مــن مكتــب رئاســة املؤمتــر ،وتتض ّمــن ّ
مــع وضــع خانــة أمــام اســم ولقــب كل مرتشّ ــح.
الخاصة به.
كل صنف من األصناف الثالثة املشار إليها بالفصل  106من هذا النظام ،يشارك بلون مم ّيز لبطاقات االقرتاع
ّ
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وإذا ت ّم اعتامد االقرتاع االلكرتو ّين ،فيجب اعتامد الرتتيب الهجايئ يف عرض أسامء املرتشحني بحسب الصنف الذي ينتمون اليه.
الفصل :114
املخصــص لصنــف املرتشّ ــحني واملح ـ ّدد طبــق أحــكام الفصــل  105مــن هــذا النظــام ،ولــه ان
كل ناخــب يص ـ ّوت لعــدد مــن املرتشّ ــحني يف حــدود املنــاب
ّ
ّ
يص ـ ّوت لعــدد أقـ ّـل مــن ذلــك املنــاب.
والتصويــت لعــدد أكــر مــن املنــاب املحـ ّدد يــؤ ّدي اىل اعتبــار بطاقــة االقـراع ملغــاة ،كــا تعتــر ملغــاة أيضــا البطاقــة الفارغــة أو التــي تتض ّمــن تشــطيبا
املخصصــة لذلــك.
عــى إســم مرتشّ ــح أو أكــر ،وكذلــك البطاقــة التــي ال يضــع صاحبهــا االشــارة املم ّيــزة لالختيــار يف الخانــة
ّ
ويف صورة اعتامد آل ّية اإلقرتاع اإللكرتو ّين ،فينبغي أن تتض ّمن الربمج ّية املستخدمة ضامنا الحرتام القواعد املب ّينة بالفقرة السابقة.
الفصل :115
إذا حصــل أكــر مــن مرتشّ ــح واحــد عــى املرتبــة األخــرة يف ترتيــب الفائزيــن يف احــدى القامئــات الثــاث ،مبــا يتع ـذّر معــه ختــم تلــك القامئــة بالعــدد
املخصــص لصنــف املرتشّ ــحني املتعلٰــق بتلــك القامئــة ،يتــم ترتيــب املتســاوين يف االصــوات يف تلــك املرتبــة حســب معيــار األكــر س ـ ّنا ،فــإن تواصــل تعـذّر
ّ
ختــم قامئــة الفائزيــن مبعيــار السـ ّن ،يجــري مكتــب رئاســة املؤمتــر قرعــة بــن املتســاوين يف السـ ّن يف جلســة علن ّيــة مفتوحــة لجميــع املؤمتريــن وبحضــور
الخاصــة للتحكيــم ،وذلــك عنــد الترصيــح بالنتائــج األول ّيــة لالنتخابــات.
أعضــاء الهيئــة الكشــف ّية
ّ
وغياب املرتشّ حني املعن ّيني باألمر ال يحول دون اجراء القرعة املشار إليها.
الفرع الثاين :اإلنتخابات الجهويّة لعضويّة املجلس األعىل
الفصل :116
الخاصــة بعضويّــة املجلــس األعــى ،مطالــب ترشّ ــحاتهم مرفقــة مبــا يفيــد توفّــر رشوط
يقـ ّدم القــادة والقائــدات الراغبــن يف الرتشّ ــح لإلنتخابــات الجهويّــة
ّ
ـايس ،وذلــك لقائــد
الحصــول عــى الشــا ّرة الخشــب ّية واألقدم ّيــة يف قيــادة الوحــدة ونقــاوة الســوابق العدل ّيــة ،طبــق أحــكام الفصــل  31مــن النظــام األسـ ّ
الجهــة مقابــل وصــل تس ـلّم وثائــق ،يف أجــل ال يتجــاوز خمســة ( )5أيّــام مــن تاريــخ الدعــوة املشــار إليهــا بالفصــل  63مــن هــذا النظــام.
كل
ـول قيــادة الجهــة ابــداء رأيهــا يف مطالــب الرتشّ ــح وإحالتهــا  -عــر القيــادة العامــة  -إىل رئيــس املجلــس األعــى ،الّــذي يصــدر قـرارا معلّــا بشــأن ّ
وتتـ ّ
مطلــب بالقبــول أو باإلســقاط ،بعــد النظــر فيــه يف اجتــاع مكتــب رئاســة املجلــس.
كل مــن تـ ّم اســقاط مطلبــه بالقـرار املعلّــل الــذي صــدر يف
وتعلــم ادارة املنظّمــة قائــد الجهــة بقـرارات مكتــب رئاســة املجلــس األعــى ،كــا تعلــم أيضــا ّ
ـوي بخمســة عــر ( )15يومــا عــى األقـ ّـل.
شــأنه ،وذلــك قبــل موعــد الجلســة املمتــازة للمجلــس الجهـ ّ
الفصل :117
الخاصــة بعضويّــة املجلــس األعــى أن يطعــن يف قـرار االســقاط لــدى مجلــس الــرف طبــق
ـكل مــن أســقط مطلــب ترشّ ــحه لالنتخابــات الجهويّــة
يجــوز لـ ّ
ّ
اجـراءات التحكيــم االســتعجا ّيل ،وذلــك يف ظــرف ثالثــة ( )3أيّــام مــن تاريــخ اعالمــه بقـرار االســقاط.
الجهوي.
وتبت هيئة املحكّمني الكشف ّيني يف مطلب الطعن قبل انعقاد الجلسة املمتازة للمجلس
ّ
ّ
ـكل مــن قـ ّدم مطلــب ترشّ ــح لالنتخابــات املذكــورة ،أن يطعــن كذلــك يف قـرار قبــول مطلــب مرتشّ ــح آخــر ال تتوفّــر فيــه الــروط القانون ّيــة ،وذلــك
ويجــوز لـ ّ
طبــق االجـراءات نفســها املشــار إليهــا بالفقــرة األوىل مــن هــذا الفصــل.
الفصل :118
الجهوي طبق األحكام املشار إليها بالفصل  60من هذا النظام.
تجرى االنتخابات الجهويّة ،مبناسبة الجلسة املمتازة للمجلس
ّ
األقل.
كل قائد وحدة مس ّجلة وناجح يف التمهيديّة عىل ّ
ويكون اإلقرتاع رسيّا ومبارشا ،بارشاف عضو املجلس األعىل ،ويشارك يف االنتخاب ّ
ـوي ويشــارك يف االنتخــاب بــدال
ويجــوز لقائــد الوحــدة أن ينيــب عنــه عضــوا آخــر مــن قيــادة وحدتــه ،يك يحــر أشــغال الجلســة املمتــازة للمجلــس الجهـ ّ
عنــه ،رشط أن يــديل لرئيــس الجلســة بكتــب تفويــض ممــى ومختــوم مــن قائــد الوحــدة وأن يكــون النائــب ناجحــا بــدوره يف التمهيديّــة ومبــارشا للنشــاط
ـنوي خــال األجــل القانــو ّين.
ـفي وخالصــا يف االشـراك السـ ّ
يف الوحــدة يف ذلــك املوســم الكشـ ّ

الفصل :119
يقع الترصيح بفوز املرتشّ ح ،قائد أو قائدة وحدة ،الحاصل عىل أكرث األصوات.
املتحصــل عليهــا ،يفــوز املرتشّ ــح الــذي لــه أقدم ّيــة أكــر يف قيــادة الوحــدة الكشــف ّية،
وعنــد التســاوي بــن مرتشّ ــحني أو أكــر يف املرتبــة األوىل مــن األصــوات
ّ
ـفي أرفــع ،فــإن بقــي التســاوي تجــرى قرعــة بــن املعنيــن باألمــر.
فــإن بقــي التســاوي يفــوز املرتشّ ــح الحاصــل عــى درجــة تدريــب كشـ ّ
الفصل :120
يجــوز الطعــن يف االنتخابــات املشــار إليهــا بالفصــل  118مــن هــذا النظــام ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة لــدى املجلــس الــرف ،بســبب ظــروف تنظيمهــا
كل ذلــك يف ظــرف ثالثــة ( )3أيّــام مــن تاريــخ انعقــاد
رح بهــاّ ،
أو اج ـراءات الدعــوة اليهــا او رشوط املشــاركة فيهــا ،كــا يجــوز الطعــن يف النتائــج امل ـ ّ
ـوي.
الجلســة املمتــازة للمجلــس الجهـ ّ
الفصل :121
يكتســب القــادة املنتخبــون جهويّــا عضويّتهــم باملجلــس األعــى مبج ـ ّرد الترصيــح بنتائــج االنتخابــات الجهويّــة ،وتت ـ ّم دعوتهــم لحضــور أشــغال دورات
املجلــس األعــى املنعقــدة بعــد تاريــخ انتخابهــم ،دون أن يكــون لذلــك أثــر عــى األعضــاء الســابقني املنتخبــن جهويّــا والذيــن تتواصــل عضويّتهــم بصفــة
طبيع ّيــة يف املجلــس األعــى إىل حــن عقــد دورتــه الختام ّيــة املشــار إليهــا بالفصــل  73مــن هــذا النظــام.

مرشو
الفرع الثالث :يف االنتخابات الداخل ّية للمجلس األعىل
الفصل :122
كل أعضائــه املنتخبــن واملع ّينــن بصفاتهــم الشــخص ّية ،قصــد اســناد
ـري املبــارش ،يشــارك فيهــا ّ
ينظّــم املجلــس األعــى انتخابــات داخل ّيــة ،باالق ـراع الـ ّ
ـايس.
الخطــط االنتخابيّــة املبيّنــة بالفصــل  33مــن النطــام األسـ ّ
ويق ـ ّدم األعضــاء الراغبــون يف الرتشّ ــح اىل تلــك الخطــط مطالــب ترشّ ــحاتهم بصفــة فوريّــة وشــفاهيّة اىل رئيــس الجلســة ،وينبغــي أن يكونــوا حارضيــن
شــخص ّيا يف الجلســة ،وال تقبــل االنابــات يف تقديــم الرتشّ ــح لتلــك الخطــط.
ويف صــورة ترشّ ــح أكــر مــن متنافســن عــى خطّــة ،فــإ ّن مــن يحصــل منهــم عــى األغلب ّيــة املطلقــة مــن أصــوات األعضــاء املشــاركني يف االقـراع ،أي النصــف
زائــد واحــد ،يكــون هــو الفائــز ،فــإن تعـذّر عــى أي منهــم الفــوز بهــذه النســبة ،تعــاد دورة ثانيــة يف الجلســة نفســها ،بــن صاحبــي املرتبــة االوىل والثانيــة،
ويفــوز منهــا مــن يحصــل عــى أغلبيّــة األصــوات.
تحصل مرتشّ حان أو أكرث عىل عدد متسا ٍو من األصوات ،يُ َق َّدم املرتشّ ح األكرب س ّنا.
وإذا ّ
الفصل :123
ومتحصــل عــى الشــارة الخشــب ّية منــذ عــر ( )10ســنوات عــى األقـ ّـل،
كل قائــد أو قائــدة عضــو يف املجلــس األعــى،
يرتشّ ــح لخطّــة رئيــس للمجلــس األعــى ّ
ّ
مؤسســات التعليــم العــايل ،وتح ّمــل مســؤول ّية قياديّــة مـ ّدة مثــاين ( )8ســنوات عــى األقـ ّـل.
وحائــز عــى شــهادة علم ّيــة صــادرة عــن احــدى ّ
الفصل :124
ينتخــب املجلــس األعــى مــن بــن أعضائــه ،نائبــن لرئيــس املجلــس يكونــان وجوبــا قائــدا وقائــدة ،يجــرى انتخابهــا يف دورة خاصــة باملرتشّ ــحني الفتيــان
وأخــرى خاصــة باملرتشّ ــحات الفتيــات.
الفصل :125
يل.
ينتخب املجلس األعىل أعضاء مجلس الرشف طبق أحكام نظام مجلس الرشف والتوسيم امللحق بالنظام الداخ ّ
الفصل :126
كل قائــد أو قائــدة عضــو يف املجلــس األعــى ،وحائــز عــى شــهادة علميّــة جامعيّــة ،يف اختصــاص لــه عالقــة
يرتشّ ــح لخطّــة رئيــس للجنــة املراقبــة املاليّــةّ ،
رف أو باملحاســبة أو بالقانــون.
باملال ّيــة أو بالتـ ّ
وينتخب املجلس األعىل عضوين آخرين بلجنة املراقبة املال ّية ملساعدة ال ّرئيس يف مهامه.
ويف صورة تع ّدد املرتشّ حني يقع الترصيح بفوز املرتشّ حني األثنني الحائزين عىل أكرث األصوات.
الفصل :127
ينتخــب املجلــس األعــى أربعــة ( )4مــن أعضائــه لتشــكيل لجنــة الصنــدوق االجتامعــي التــي يرأســها القائــد العــام ،وذلــك يف دورة واحــدة يقــع الترصيــح
اثرهــا بفــوز أصحــاب املراتــب األربــع األوىل.
الفرع الرابع :سري عمل املجلس األعىل
الجزء األ ّول :مكتب رئاسة املجلس األعىل
الفصل :128
يتكـ ّون مكتــب رئاســة املجلــس األعــى مــن رئيــس املجلــس ونائبيــه ورئيــس مجلــس الــرف ورئيــس لجنــة املراقبــة املاليّــة واملقـ ّرر العــام للجنــة الصنــدوق
وكل مــن اضطلــع يف الســابق بخطّــة رئيــس مجلــس أعــى أو بخطّــة قائــد عــام.
ـي ورؤســاء اللجــان االستشــاريّة للمجلــس ّ
اإلجتامعـ ّ
الفصل :129
يجتمــع مكتــب رئاســة املجلــس ،كلـ ّـا دعــت الحاجــة إىل ذلــك ،بدعــوة مــن رئيــس املجلــس األعــى الــذي يــرأس الجلســة ،وذلــك للتباحــث يف مســائل
كل دورة عاديّــة أو اســتثنائيّة للمجلــس األعــى لضبــط جــدول أعاملهــا.
اختصــه النظــام الداخــي بالنظــر فيهــا ،كــا يجتمــع قبــل ّ
ّ
الفصل :130
ينظــر مكتــب رئاســة املجلــس يف تســمية أعضــاء املجلــس األعــى املكلّفــن بــاالرشاف عــى أنشــطة مبقتــى أحــكام هــذا النظــام ،أو الذيــن ســيحرضون
أنشــطة نيابــة عــن املجلــس األعــى ،بدعــوة مــن القيــادة العامــة أو األقســام أو اللجــان الوطنيــة أو الجهــات أو األفــواج أو الوحــدات ،أو الذيــن سيشــاركون
يف أنشــطة دول ّيــة ممثّلــن عــن املجلــس األعــى.
ويعقــد مكتــب رئاســة املجلــس كذلــك جلســات تشــاور مــع القيــادة العامــة لتنســيق بعــض املســائل ودرس مواضيــع قبــل عرضهــا عــى أنظــار املجلــس
األعــى ،كلـ ّـا رأى رئيــس املجلــس والقائــد العــام فائــدة يف ذلــك.
الجزء الثاين :اللجان االستشاريّة للمجلس
الفصل :131
ـول دراســة مواضيــع مح ـ ّددة ذات عالقــة بصالح ّيــات املجلــس األعــى ،وترصــد تطلّعــات القيــادات
تحــدث لجــان استشــاريّة صلــب املجلــس األعــى تتـ ّ
الكشــفيّة القاعديّــة ومواقفهــا ومقرتحاتهــا تجــاه تلــك املواضيــع ،وترفــع بشــأنها مشــاريع مق ـ ّررات للمجلــس األعــى.
منتخب من املجلس األعىل.
ويرأس اللجن ْة االستشاريّة عض ٌو
ٌ
كام يصادق املجلس األعىل ،بأغلب ّية أعضائه ،عىل إحداث اللجان االستشاريّة واملهام املوكولة إليها.
الفصل :132

مرشو
كل لجنة استشاريّة يساعدون رئيس اللجنة يف مهامه.
يعي املجلس األعىل بالتوافق بني أعضائه أو باالنتخاب ثالثة ( )3أعضاء يف ّ
ّ
كل لجنــة استشــاريّة قــادة وقائــدات يختارهــم رئيــس اللجنــة مــن خــارج املجلــس األعــى وتقــع املصادقــة عليهــم مــن قبــل مكتــب رئاســة
وينض ـ ّم اىل ّ
املجلــس.
الفصل :133
يحــدث املجلــس األعــى مــن ضمــن لجانــه االستشــاريّة لجنــة للقــادة الشـبّان تكــون منفتحــة عــى القيــادات الكشــفيّة الشــبابيّة يف مختلــف الهيــاكل ومتثّــل
مرصــدا ملشــاغلهم وملقرتحاتهــم وتدريبهــم عــى ف ّنيــات القيادة.
الفصل :134
تجتمع اللجنة االستشاريّة بدعوة من رئيسها يف التاريخ واملكان الذي يح ّددهام ،كلّام دعت الحاجة إىل ذلك.
إذا اقتضــت طبيعــة املهــام املوكولــة اىل اللجنــة االستشــاريّة القيــام بزيــارات ميدانيّــة ملواكبــة أنشــطة تنفّذهــا هيــاكل كشــفيّة أو اإلطّــاع عــى وثائــق
أو تقاريــر بحــوزة هيــاكل كشــفيّة تنفيذيّــة ،يرفــع رئيــس اللجنــة الطلــب إىل مكتــب رئاســة املجلــس لدراســته ،وان تبـ ّـن جــدواه وتناغمــه مــع املهــام
ينســق رئيــس املجلــس األعــى مــع القائــد العــام صيــغ تنفيــذه.
اإلستســاريّة للجنــةّ ،
الجزء الثالث :اجراءات انعقاد دورة املجلس األعىل وضبط جدول أعامله وسري جلساته.
الفصل :135
يضبط مكتب رئاسة املجلس ،جدول أعامل الدورة العاديّة للمجلس األعىل.
للقائد العام أن يطلب من مكتب رئاسة املجلس األعىل ادراج مواضيع يف جدول األعامل.
ويجوز لقائد الجهة أن يرفع الطلب نفسه بخصوص املواضيع التي ته ّم شؤون جهته.
كل عضــو مــن املجلــس األعــى لــه أن يتق ـ ّدم بطلــب ادراج مســألة يف جــدول األعــال ،عنــد افتتــاح أشــغال الــدورة العاديّــة
وفيــا عــدا ذلــك ،فــإ ّن ّ
للمجلــس األعــى ،رشط أن يصــادق عــى طلبــه أغلب ّيــة أعضــاء املجلــس.
الفصل :136
يحيــط رئيــس املجلــس األعــى القائــد العــام علــا بجــدول األعــال املحـ ّدد لــدورة املجلــس األعــى العاديّــة أو االســتثنائيّة ويتشــاور معــه لضبــط موعــد
الــدورة ومكانهــا.
وال يجــوز تغيــر جــدول األعــال بعــد توجيــه الدعــوات لحضــور أشــغال دورة املجلــس األعــى إالّ طبــق الصــورة املح ـ ّددة بالفقــرة األخــرة مــن الفصــل
 135مــن هــذا النظــام.
الفصل :137
يدعــو رئيــس املجلــس األعــى األعضــاء كافّــة ،لحضــور أشــغال دورة املجلــس األعــى قبــل خمســة عــر ( )15يومــا مــن موعــد الــدورة ،وذلــك مــن خــال
ـمي للمنظّمــة وتوجيــه دعــوات شــخص ّية لألعضــاء بواســطة الربيــد االلكــروين.
نــر االعــان عــن الدعــوة يف املوقــع الرسـ ّ
بكل الوثائق التي ستدرس يف الدورة.
وتتض ّمن الدعوة وجوبا جدول األعامل وتكون مرفقة ّ
وإذا تعـذٰر تنزيــل الوثائــق يف ملحقــات الربيــد االلكــروين ،يُ ْكتَ َفــى يف الدعــوة باالشــارة اىل مضمــون تلــك الوثائــق ،وتوضــع يف مقـ ّر االدارة املركزيــة للمنظّمــة
عــى ذ ّمــة أعضــاء املجلــس األعــى ليحصلــوا منهــا عــى نظائــر.
الفصل :138
يسي رئيس املجلس األعىل جلسات املجلس ،ويساعده يف ذلك نائباه.
ّ
ويناقــش أعضــاء املجلــس األعــى املواضيــع املدرجــة بجــدول األعــال ،خــال الــدورة العاديّــة أو االســتثنائ ّية للمجلــس ،وتت ـ ّم املصادقــة عــى املق ـ ّررات
ـص النظــام األســايس عــى خالفــه.
والتوصيــات وبق ّيــة املســائل املح ـ ّددة بالنظــام األســايس ،بأغلب ّيــة أصــوات الحارضيــن ،عــدا مــا نـ ّ
الرسي.
ويقع التصويت عىل املسائل املدرجة بجدول األعامل ،بصفة علنيّة ،إالّ يف الحاالت التي يق ّرر فيها رئيس املجلس األعىل اعتامد االقرتاع
ّ
الرسي.
وانتخاب األعضاء ملختلف الخطط املنصوص عليها بالنظام األسايس أو النظام الداخيل ال يكون ّإل باالقرتاع
ّ
الفصل :139
أي عضــو مــن أعضائــه،
يجــوز الطعــن يف املقـ ّررات التــي يصدرهــا املجلــس األعــى أو الطعــن يف مصادقتــه عــى مســألة عرضــت عليــه ،وذلــك مــن قبــل ّ
ي.
ـايس أو النظــام الداخـ ّ
بســبب خــرق للترشيــع الجــاري بالبــاد أو مخالفــة ألحــكام النظــام األسـ ّ
ويتعـ ّـن عــى الطاعــن أوال ان يو ّجــه لرئيــس املجلــس األعــى طلــب مراجعــة ،يبســط فيــه وجهــة نظــره ،ويبـ ّـن أوجــه املآخــذ التــي ينعاهــا عــى املق ـ ّرر
املطعــون فيــه ،وذلــك يف أجــل أقصــاه ثالثــون ( )30يومــا مــن تاريــخ صــدور املق ـ ّرر.
ويتول الطاعن إيداع مطلب املراجعة يف إدارة املنظّمة مقابل وصل تسلّم.
ّ
وعىل املدير التنفيذي للمنظّمة إحالة املطلب فورا عىل رئيس املجلس األعىل وتوجيه نسخة منه للقائد العام إلبداء الرأي.
الفصل :140
ينظر مكتب رئاسة املجلس يف مطلب املراجعة يف ظرف ثالثني ( )30يوما من تقدميه ،وينبغي عىل القائد العام ابداء رأي كتا ّيب يف شأنه.
إذا تبـ ّـن ملكتــب رئاســة املجلــس وجاهــة املطلــب ،يصــدر رئيــس املجلــس األعــى توصيــة وجوبيّــة بعــرض املوضــوع عــى أنظــار املجلــس األعــى يف أ ّول
دورة قادمــة ليعيــد النظــر يف املق ـ ّرر املطعــون فيــه.
ويجوز لرئيس املجلس األعىل ،بعد أخذ رأي القائد العام ،تعليق تنفيذ املق ّرر إىل حني إعادة عرضه عىل أنظار املجلس األعىل.

مرشو
الفصل :141
ألي ســبب مــن األســباب ،أو قبــول عرضــه عــى أنظــار املجلــس األعــى مــع رفــض طلــب
يف صــورة رفــض مكتــب رئاســة املجلــس قبــول مطلــب املراجعــةّ ،
متســك املجلــس األعــى باملوقــف نفســه ،بعــد إعادتــه النظــر يف املوضــوع املطعــون فيــه ،فإنّــه يجــوز للطاعــن أن يرفــع األمــر
إيقــاف تنفيــذه ،أو يف صــورة ّ
ملجلــس الــرف للنظــر فيــه طبــق نظــام اإلجـراءات املعتمــد لديــه.
ويجــب عــى الطاعــن تقديــم الطعــن يف ظــرف خمســة عــر ( )15يومــا مــن تاريــخ رفــض طعنــه أو رفــض طلــب إيقــاف التنفيــذ أو مــن صــدور املقـ ّرر
الجديــد عــن املجلــس األعــى املؤيّــد لفحــوى املقـ ّرر األ ّول موضــوع الطعــن.
الجزء الرابع :يف طبيعة الدور الرقايب للمجلس األعىل
الفصل :142
األسايس.
املجلس األعىل هو السلطة العليا للمنظّمة ،وميارس دورا رقابيّا شامال طبق أحكام النظام
ّ
وتنقســم املهــام الرقابيّــة للمجلــس األعــى اىل ثالثــة أصنــاف :رقابــة تقديريّــة ،ورقابــة تقومييّــة ،ورقابــة توجيهيّــة ،يصــدر املجلــس األعــى عــى أساســها
ـمي للمنظّمــة ،وتــد ّون يف ســجالّت املجلــس.
مق ـ ّررات مرقّمــة ومؤ ّرخــة يت ـ ّم نرشهــا يف املوقــع الرسـ ّ
الفصل :143
ـايس ،ميــارس مبوجبهــا الرقابــة عــى أعــال القيــادة العامــة
تتمثّــل الرقابــة التقديريّــة للمجلــس األعــى يف صالح ّيــات مح ـ ّددة ،أســندها لــه النظــام األسـ ّ
والهيــاكل الجهويّــة واملحليّــة ،بصفــة قبليّــة ،فــا تصــدر تلــك الهيــاكل قـرارا أو تت ّخــذ اجـراء أو تن ّفــذ برنامجــا إالّ بعــد حصــول املصادقــة عليــه مــن املجلــس
األعــى.
التوسع فيها.
والقرارات واالجراءات والربامج الخاصعة لهذا االجراء ح ّددها النظام
األسايس عىل سبيل الحرص ،وال يجوز ّ
ّ
ويناقــش أعضــاء املجلــس األعــى املســائل املعروضــة عليهــم يف هــذا االطــار ،وفقــا لســلطة تقديريّــة واســعة ،تراعــى الضوابــط الترشيع ّيــة يف البــاد،
واالمكانيــات املتوفّــرة للمنظّمــة ،واألســس التــي تقــوم عليهــا الرتبيــة الكشــف ّية والنظــم التــي تســر وفقهــا ،وتفــي اىل موقــف يحظــى مبوافقــة أغلب ّيــة
األعضــاء.
والرقابــة التقديريّــة تــؤ ّدي إ ّمــا إىل إقـرار مــروع املوضــوع املعــروض عــى املجلــس األعــى أو تعديلــه أو رفضــه ،أو تأجيــل تنفيــذه ،أو إرجاعــه إىل الهيــكل
الــذي اقرتحــه إلعــادة درســه.
الفصل :144
ـايس ،ميــارس مبوجبهــا الرقابــة عــى أعــال بق ّيــة الهيــاكل
تتمثّــل الرقابــة التقومي ّيــة للمجلــس األعــى يف صالح ّيــات مح ـ ّددة أســندها لــه النظــام األسـ ّ
التنفيذيّــة بصفــة الحقــة ،فيقــع تقويــم النشــاط أو الربامــج التــي تـ ّم تنفيذهــا ،لضــان جودتهــا وتناغمهــا مــع النظــم املعتمــدة والوقــوف عــى النقائــص
عنــد االقتضــاء واســتنباط الســبل والطــرق والوســائل الكفيلــة بتطويــر تلــك األنشــطة والربامــج.
والرقابــة التقومي ّيــة تــؤ ّدي إ ّمــا إىل املصادقــة عــى املوضــوع املعــروض عــى املجلــس األعــى ،إذا ت ـ ّم تنفيــذ ذلــك املوضــوع طبقــا للضوابــط القانون ّيــة
والخطّــة املرســومة مــن قبــل ،وح ّقــق الهــدف املحـ ّدد لــه ســلفا ،أو تــؤ ّدي إىل التح ّفــظ بشــأن ذلــك املوضــوع إذا كان خــاف مــا ذكــر بدايــة هــذه الفقــرة.
وتح ّفــظ املجلــس األعــى ينبغــي أن يكــون معلّــا ويــؤ ّدي إ ّمــا إىل تــايف الخطــإ الــذي وقعــت فيــه الهيــاكل التنفيذيّــة فــورا ،وترتيــب األثــر القانــو ّين عــى
ـذي ،أو إصــدار توصيــات لتــايف النقائــص وتحســن جــودة الربامــج املنجــزة ،إذا كان
ذلــك ،إن كان ســبب التح ٰفــظ خطــأ قانونيّــا منســوبا إىل الهيــكل التنفيـ ّ
ســبب التح ّفــظ تقصـرا أو ضعفــا يف الربمجــة.
الفصل :145
تتمثّــل الرقابــة التوجيه ّيــة للمجلــس األعــى يف صالح ّيــات واســعة أســندها لــه النظــام األســايس ،وتشــمل اســتنباط الطــرق والوســائل واألســاليب الكفيلــة
بتنفيــذ مقـ ّررات املؤمتــر الوطنــي وتوصياتــه ،وتضمــن نجاعــة الهيــاكل الكشــف ّية وأهل ّيــة قياداتهــا لتنفيــذ الخطــط والربامــج الكشــف ّية ورفــع مكانــة املنظّمــة
ـي.
الكشــفيّة يف محيطهــا املحـ ّ
ـي والعاملـ ّ
ي واالقليمـ ّ
ـاوري مــع بقيّــة الهيــاكل ،يف إطــار لجانــه االستشــاريّة ،أو مبناســبة
ـي وتشـ ّ
وميــارس املجلــس األعــى هــذا الصنــف مــن الرقابــة بأســلوب تنســيقي وتوجيهـ ّ
انعقــاد جلســاته الدوريّــة ،ومــن خــال إصــدار توصيــات متثّــل إطــارا مرجع ّيــا للهيــاكل الكشــف ّية ،التــي تبــذل العنايــة الكافيــة للعمــل بهــا ،حســبام تتوفّــر
لهــا مــن إمكان ّيــات وقــدرات.
الفصل :146
املقـ ّرر الــذي يصــدره املجلــس األعــى يف نطــاق مامرســته للرقابــة القبليّــة املبيّنــة بالفصــل  143مــن هــذا النظــام ،وتحفّظــه املعلّــل بســبب خطــإ منســوب
ـذي عــى معنــى الفصــل  144مــن هــذا النظــام ،ميكــن الطعــن فيهــا ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،طبــق االجـراءات املبيّنــة بالفصــول 139
إىل هيــكل تنفيـ ّ
و 140و 141مــن هــذا النطــام.
وفيــا عــدا ذلــك ،فــإ ّن املقـ ّررات التــي يصدرهــا املجلــس األعــى ،تكــون ذات صبغــة ارشــاديّة وتوجيه ّيــة ،خاضعــة للســلطة التقديريّــة ألعضــاء املجلــس،
وال ميكــن الطعــن فيهــا.
الفرع الخامس :يف االلتزامات املحمولة عىل عضو املجلس األعىل
الفصل :147
عضــو املجلــس األعــى ميثّــل الســلطة العليــا للمنظّمــة وهــو لذلــك مدع ـ ّو اىل املســاهمة يف دعــم أنشــطة مختلــف الهيــاكل الكشــف ّية كلّــا توفّــرت لــه
الفرصــة ذلــك ،ويق ـ ّدم للمجلــس األعــى تقاريــر منتظمــة وورقــات عمــل وتص ـ ّورات للنهــوض بالحركــة الكشــف ّية وتنميــة قــدرات قياداتهــا.

مرشو
كام يحرص عضو املجلس األعىل عىل حضور دورات املجلس العاديّة واالستثنائية واملساهمة يف تنفيذ جداول عمل تلك الدورات.
الفصل :148
تسقط العضويّة من املجلس األعىل:
السنوي رغم التنبيه املبلّغ للمعني باالمر طبق الفصل  29من هذا النظام.
 بسبب عدم دفع االشرتاكّ
 بسبب التغيّب عن حضور اجتامعات املجلس األعىل ألكرث من ثالث ( )3دورات عاديّة متتالية. بســبب صــدور قـرار تأديبــي عــن مجلــس الــرف ،أو فقــدان احــدى الــروط األساسـ ّية الواجــب توفّرهــا يف عضــو املجلــس األعــى عــى معنــى الفصــل 47مــن هــذا النظــام.
ويصــدر رئيــس املجلــس األعــى قـرارا معلّــا يف اســقاط العضويّــة ،وال يكــون نافــذا إالّ بعــد أن يعلــم بــه املعنــي باالمــر ،وميكــن الطعــن فيــه لــدى مجلــس
الــرف يف ظــرف خمســة عــر ( )15يومــا مــن تاريــخ االعــام.
والطعن لدى مجلس الرشف يوقف التنفيذ بخصوص هذه الحالة.

الباب الثامن :القيادة العامة

الفرع األ ّول :يف مهام القيادة العامة وصالحياتها
الفصل :149
رصف يف املمتلكات.
رصف االداري ،الربمجة الفنيّة والت ّ
متارس القيادة العامة مهام تنفيذيّة شاملة تتوزّع عىل مجاالت ثالثة :الت ّ
رصف االداري للقيادة العامة
الجزء األ ّول :يف الت ّ
الفصل :150
ـكل االدارات الجهويّــة أو املحل ّيــة املوضوعــة عــى ذ ّمــة الجهــات واألفــواج أو مراكــز
تــرف القيــادة العامــة عــى الســر العــام لــادارة املركزيــة للمنظمــة ولـ ّ
التخييــم التــي متلكهــا املنظّمــة أو املوضوعــة عــى ذ ّمتهــا.
وتضــع القيــادة العامــة دليــا لــادارة الكشــفيّة ،يــوزّع املهــام االداريــة بــن مختلــف االدارات املحدثــة ،ويضبــط طــرق التواصــل والتعامــل بــن تلــك االدارات
وبــن مختلــف الهيــاكل الكشــفيّة والقيادات.
الفصل :151
تلتــزم القيــادة العامــة باح ـرام مقتضيــات مجلّــة الشــغل يف عمليــات االنتــداب التــي تبارشهــا لتعزيــز الرصيــد البــري الدارتهــا املركزيــة أو اداراتهــا
الجهويّــة واملحل ّيــة.
الفصل :152
تســعى القيــادة العامــة ،عــر االدارة التــي تــرف عليهــا ،اىل متابعــة عمليّــة اســتخالص االشـراكات الســنويّة مــن املنخرطــن وتســجيل الوحــدات واألفــواج
والجهــات ،وتوثيــق الربامــج الكشــف ّية والتواصــل مــع وســائل االعــام ،وحفــظ ممتلــكات املنظّمــة املنقولــة والعقاريــة وصيانتهــا ومســك وثائــق املنظّمــة
وتقاريرهــا وأرشــيفها النشــيط والوســيط طبــق القانــون الجــاري بــه العمــل ،ليكــون مرجعــا قانونيــا للهيــاكل الرقاب ّيــة أو التحكيم ّيــة عنــد االقتضــاء.
الفصل :153
تس ـخّر القيــادة العامــة االمكانيّــات االداريّــة البرشيّــة واملاديّــة املتوفّــرة لضــان تنفيــذ الخطّــة الكشــفيّة وتطبيــق الربامــج الفنيّــة مــن الناشــطني ضمــن
ـذي.
مختلــف الهيــاكل الكشــفيّة ،وذلــك بتوجيــه مبــارش مــن القائــد العــام وبتنســيق مــع املديــر التنفيـ ّ
الجزء الثاين :يف وضع الربامج الفن ّية وإحكام تنفيذها
الفصل :154
تــرف القيــادة العامــة عــى وضــع الربامــج الفن ّيــة والتنشــيط ّية عــر أقســامها الفن ّيــة ولجانهــا الوطن ّيــة ،وفقــا لخطّــة ثالث ّيــة شــاملة ولخطــط ســنويّة
مفصلــة ،تنــدرج كلّهــا ضمــن الخطّــة االسـراتيجية التــي تضعهــا القيــادة العامــة ،وتبــارش تنفيذهــا بالتعــاون مــع الجهــات واألفــواج والوحــدات ،وترصــد لهــا
ّ
ـنوي.
االعتــادات املاليــة الالزمــة وفقــا مليـزان مــايل سـ ّ
الفصل :155
تســاعد القيــادة العامــة منظوريهــا مــن الجهــات واألفــواج والوحــدات عــى تحقيــق الربامــج املسـطّرة بارســاء منظومــة تدريــب عرصيّــة تؤ ّهــل القيــادات
الكشــف ّية للنجــاح يف مهامهــا القياديّــة وبضــان مــوارد مال ّيــة كفيلــة بتمويــل تلــك الربامــج.
رف املــايل ،واحـرام ضوابــط االنخـراط وتســجيل
ومتــارس القيــادة العامــة ألجــل ذلــك دورا رقابيّــا عــى الجهــات واألفــواج والوحــدات عــى مســتوى التـ ّ
الوحــدات واألفــواج ،وعــى مســتوى جــودة الربامــج التــي تضعهــا وتناغمهــا مــع املناهــج الكشــفيّة املقـ ّررة عــى املســتوى الوطنــي وعــى املســتويني العــريب
ـي.
والعاملـ ّ
الفصل :156
كل األنشــطة والربامــج الكشــف ّية التــي تبارشهــا مختلــف الهيــاكل التــي تتبعهــا ،ويتعـ ّـن عــى هــذه الهيــاكل اســتصدار
القيــادة العامــة مســؤولة كشــف ّيا عــن ّ
ـي بــرف النظــر عــن مــكان تنظيمــه،
ـفي ينتظــم خــارج البــاد التونسـيّة ،وقبــل ّ
ترخيــص رصيــح مــن القيــادة العامــة قبــل ّ
كل مخيّــم صيفـ ّ
كل نشــاط كشـ ّ
ـي مــن
ـي مــن مخيّــات موســميّة ورحــات داخليّــة تصــدر عــن قائــد الجهــة بنــاء عــى رأي فنـ ّ
ـفي الخارجـ ّ
وفيــا عــدا ذلــك فــإ ّن تراخيــص النشــاط الكشـ ّ
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ـي باألمــر.
املفـ ّوض املعنـ ّ
وال متنح القيادة العامة أو قائد الجهة الرتخيص املشار إليه إالّ بعد التأكد من:
 1دفع جميع املشاركني يف النشاط الشرتاكاتهم السنويّة. 2وجود عدد كاف من القيادات املؤطٰرة للنشاط ،لها تأهيل كاف لقيادة مثل تلك األنشطة.كل خطــر ،ومراجعــة قواعــد الســامة مــع القيــادات
 3توفّــر املــكان الــذي ســيحتضن النشــاط عــى مواصفــات كافيــة تضمــن ســامة املشــاركني مــن ّاملؤطٰــرة للنشــاط والتأكّــد مــن أ ّن القــادة ســيحرتمونها عنــد تنفيــذ الربنامــج.
 4وجود موازنة مال ّية مطابقة للرتاتيب املعمول بها.مفصل للنشاط يكون متناغام مع املناهج الكشف ّية.
 5وضع برنامج ّوالق ـرار الــذي تصــدره القيــادة العامــة أو يصــدره قائــد الجهــة بخصــوص منــح الرتخيــص املشــار إليــه أو رفضــه ،ينــدرج ضمــن ســلطتهام التقديريّــة
امل ُطلقــة ،وهــو غــر قابــل للطعــن.
الفصل :157
تضــع القيــادة العامــة برنامجــا دقيقــا لزيــارة املخ ّيــات املوســم ّية مــن قبــل أعضائهــا وبالتنســيق مــع األقســام واللجــان الوطن ّيــة ذات العالقــة ،للتأكّــد مــن
احـرام منظّمــي املخ ّيــم لــروط الرتخيــص املب ّينــة بالفصــل  156مــن هــذا النظــام.
رصف يف املوارد املاليّة ويف املمتلكات
الجزء الثالث :الت ّ
الفصل :158
رف يف املمتلــكات املنقولــة والع ّقــارات املوضوعــة عــى ذ ّمــة املنظّمــة أو عــى ذ ّمــة هياكلهــا املحل ّيــة أو الجهويّــة،
تحكــم القيــادة العامــة حســن الت ـ ّ
وتضمــن اســتعامل تلــك املمتلــكات حســب طبيعتهــا دون افـراط ،ويكــون اســتغاللها مو ّجهــا ملــا فيــه نفــع ثابــت للمنظّمــة ســواء مــن حيــث تنفيــذ برامجها
الكشــف ّية أو توفــر مــوارد مال ّيــة لتمويــل تلــك الربامــج.
الفصل :159
رصف يف املمتلكات الكشفيّة من قبل الوحدات واألفواج والجهات واألقسام.
تضع القيادة العامة تراتيب خاصة بحفظ التجهيزات والت ّ
وتســعى القيــادة العامــة ،عــر لجنــة خاصــة ،اىل مراقبــة مــدى احـرام منظوريهــا لتلــك الرتاتيــب وتق ّيدهــم بالضوابــط القانون ّيــة والرتتيب ّيــة لرتشــيد اســتعامل
تلــك املمتلكات.
الفصل :160
رف فيهــا الهيــاكل الكشــفيّة مــع بيــان
متســك القيــادة العامــة ،عــر لجنتهــا الوطنيــة
املختصــة ،ســجالّ محيّنــا ّ
ّ
خاصــا بالتجهي ـزات والع ّقــارات التــي تت ـ ّ
رف.
األســاس القانــو ّين لذلــك الت ـ ّ
الفصل :161
كل ن ـزاع قضــا ّيئ ينشــأ مــع الغــر ،بخصــوص املمتلــكات التابعــة للمنظّمــة أو املوضوعــة عــى ذ ّمــة هياكلهــا ،تبــارشه القيــادة العامــة يف شــخص القائــد
ّ
العــام بصفتــه املمثّــل القانــو ّين للمنظّمــة.
وينطبــق االج ـراء نفســه بخصــوص إب ـرام عقــود ك ـراء أو بيــع لع ّقــارات أو منقــوالت باســم املنظّمــة ،مــع اح ـرام الضوابــط االجرائيــة املق ـ ّررة يف النظــام
ـايس ويف هــذا النظــام.
األسـ ّ
الفرع الثاين :توزيع الخطط يف القيادة العامة
الفصل :162
تتك ّون القيادة العامة من قائد عام منتخب طبق أحكام النظام األسايس ،ومن أعضاء يختارهم القائد العام وفقا للضوابط املق ّررة بذلك النظام.
لكل عضو بالقيادة العامة يكون من بينها وجوبا الخطط التالية:
ويسند القائد العام خطّة تنظيميّة أو فنيّة ّ
 1مالزم القائد العام. 2أمني املال. 3املف ّوض الدو ّيل. 4املكلّف بتنمية صورة الكشف ّية. 5املكلّف بالتجهيز ومبراكز التخييم وبأمالك املنظّمة. 6املكلّف بالنشاط الصيفي. 7املكلّف بالشؤون القانون ّية 8املكلّف بشؤون الجهات واألفواج 9املكلّف بربامج الرشاكة وتنمية املجتمع 10املكلّف باملشاريع وبتنمية املوارد.باإلضافة إىل قادة األقسام وإىل رئيس اللجنة الوطنيّة لتنمية القيادات الذين يختارهم القائد العام من بني أعضاء القيادة العامة.
وميكــن للقائــد العــام اســناد خطــط أخــرى ألعضــاء القيــادة العامــة ،تنــدرج ضمــن مجــال الصالح ّيــات التنفيذيّــة كــا ميكــن للعضــو الواحــد أن يجمــع
أكــر مــن خطّــة.

مرشو
الفصل :163
ينــوب املــاز ُم القائـ َد العــا َم يف تنفيــذ مهامــه بتفويــض عــام منــه يف مجــال األنشــطة الكشــف ّية ،ويف مــا عــدا ذلــك فــا ميكــن للمــازم نيابــة القائــد العــام إالّ
ـاص مسـ ٍ
ـتوف لصيغــه ورشوطــه القانون ّيــة.
بتفويــض كتــا ّيب خـ ّ
وميكن للقائد العام أن يختار أكرث من مالزم واحد.
الفصل :164
يراعي القائد العام يف اختيار تشكيلة القيادة العامة املك ّونات الثالثة للمنظّمة ويحرص عىل أن يكون من بني أعضاء تلك التشكيلة قادة ش ّبان.
الفصل :165
ميكــن للقائــد العــام أن يعـ ّـن مكلّفــن مبأموريّــة لديــه ،يكونــون مــن ذوي االختصــاص يف مياديــن محـ ّددة ،وال ينض ّمــون اىل تشــكيلة القيــادة العامــة ،ولكــن
يجــوز للقائــد العــام دعوتهــم لحضــور اجتامعــات القيــادة العامــة البــداء آراء استشــاريّة دون أن يشــاركوا يف التصويــت عــى الربامــج والقـرارات.
الفرع الثالث :يف سري اجتامعات القيادة العامة
الفصل :166
ـفي العــام
تجتمــع القيــادة العامــة م ّرتــن يف الشــهر عــى األقـ ّـل ،بدعــوة مــن القائــد العــام الــذي يــرأس جلســاتها ،وذلــك للتباحــث بشــأن الوضــع الكشـ ّ
وســر نشــاط الهيــاكل الكشــف ّية وتق ـ ّدم تنفيــذ الخطــط الكشــف ّية والتــداول يف مشــاريع الربامــج املســتقبل ّية الفن ّيــة منهــا والتنظيم ّيــة ،وضبــط املســائل
ـي ،بصفــة مســبقة أو الحقــة ،ومناقشــة برامــج األقســام واللجــان الوطنيّــة وتقويــم مــا تـ ّم
التــي يســتوجب عرضهــا عــى املجلــس األعــى أو املؤمتــر الوطنـ ّ
انجــازه مــن أنشــطة.
الفصل :167
األقل.
ال تكون اجتامعات القيادة العامة قانون ّية إالّ إذا حرضها أكرث من نصف األعضاء عىل ّ
وتتخّذ القرارات بأغلب ّية األصوات ،وعند التساوي يكون صوت القائد العام مر ِّج ٓحا.
التنفيذي تلك االجتامعات لتقديم االستشارات الالزمة واالفادات املتعلّقة بالشؤون االداريّة للمنظّمة ،دون أن يشارك يف التصويت.
ويحرض املدير
ّ
الفصل :168
ـاص ،يقــع التنصيــص فيــه بالخصــوص عــى قامئــة الحارضيــن وعــى جــدول األعــال وعــى مل ّخــص
تــد ّون محــارض اجتامعــات القيــادة العامــة يف سـ ّ
ـجل خـ ّ
للمــداوالت والقـرارات او االجـراءات املتّخــذة.
الفصل :169
ـول املديــر التنفيــذي متابعــة اج ـراءات اعــام الهيــاكل
ـمي للمنظّمــة ،كــا يتـ ّ
تنــر القيــادة العامــة ملخّصــا مــن محــارض اجتامعاتهــا يف املوقــع الرسـ ّ
الكشــفيّة والقيــادات املعنيــة بالق ـرارات الصــادرة عــن القيــادة العامــة أو االج ـراءات املتّخــذة منهــا.
الفرع الرابع :يف نشاط األقسام
الفصل :170
ومتحصلــة عــى الشّ ــارة
يختــار قائــد القســم عــرة ( )10قــادة مــن القيــادات التــي لهــا تجربــة كشــف ّية ميدان ّيــة يف قيــادة وحــدات تابعــة لذلــك القســم
ّ
الخشــبيّة ،يكـ ّون بهــم الدوريّــة املركزيّــة لقســمه ،ويختــار مــن بينهــم مالزمــا.
ويرشف قائد القسم عىل اجتامعات الدوريّة املركزيّة لقسمه بصفة دوريّة ومنتظم ّة يف املكان والتاريخ الذي يضبطهام قائد القسم.
ـنوي لنشــاط القســم ،ورزنامــة زيــارات الوحــدات الكشــف ّية،
ويضــع قائــد القســم ،بالتشــاور والتعــاون مــع أعضــاء الدوريّــة املركزيّــة لقســمه ،الربنامــج السـ ّ
كــا يضــع أيضــا برامــج تحفيزيّــة للوحــدات ولقياداتهــا ،قصــد تنميــة قدراتهــا وضــان تنفيذهــا للخطّــة الكشــف ّية بنجاعــة واقتــدار.
ويرفع قائد القسم تقارير للقيادة العامة بشأن الربامج واألنشطة واملبادرات التي يعتزم القسم انجازها مع بيان الوسائل واألهداف املرسومة.
الفصل :171
بكل قسم دوريّة وطنيّة تتك ّون من:
تحدث ّ
قائد القسم.
1أعضاء الدوريّة املركزيّة للقسم.
2املندوبون.
3املف ّوضون بالجهات.
4خــراء مــن الكفــاءات الكشــفيّة الناشــطة يف القســم مــن قــادة التدريــب ومســاعديهم ،يــراوح عددهــم بــن عــرة ( )10وعرشيــن ()20
5يختارهــم قائــد القســم مــع ضــان متثيــل متــوازن للجهــات التــي تضــ ّم أبــرز الوحــدات الناشــطة يف القســم.
األقل.
كشفي واحد عىل ّ
كل من تح ّمل خطّة قائد قسم ملوسم
ّ
6ّ
الفصل :172
ـفي عــى األقـ ّـل ،وكلّــا اقتضــت الــرورة ذلــك ،وذلــك لتقييــم نشــاط القســم
يدعــو قائــد القســم أعضــاء الدوريّــة الوطنيّــة لإلنعقــاد م ّرتــن يف املوســم الكشـ ّ
والتباحــث بشــأن مشــاغل املف ّوضيــات واملندوبــن ومقرتحاتهــم لتحقيــق أهــداف الخطّــة الكشــفيّة التــي وضعهــا القســم ،كــا تنظــر الدوريّــة الوطنيّــة يف
ـي.
مقرتحــات تعديــل املناهــج وتطويرهــا وتنتخــب ممثّــي القســم مــن أعضــاء الدوريّــة املركزيّــة يف املؤمتــر الوطنـ ّ
الفصل :173

مرشو
ـفي عــى تركيبــة الدوريّــات الوطن ّيــة والدوريّــات املركزيّــة لألقســام ،وذلــك يف أجــل أقصــاه مـ ّ
ـوف شــهر
تصــادق القيــادة العامــة يف مفتتــح ّ
كل موســم كشـ ّ
كل ســنة.
ديســمرب مــن ّ
الرسمي للمنظمة ،كام تعلم بها مكتب رئاسة املجلس األعىل.
وتنرش القيادة العامة تلك القامئات يف املوقع
ّ
وميكن ادخال تعديالت عىل تركيبة دوريّات األقسام من قبل قائد القسم ،بعد استشارة القائد العام.
ويخضع التعديل ملصادقة القيادة العامة ،ويستوجب نرشه واالعالم به طبق ما بيّنته الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفرع الخامس :يف نشاط اللجان الوطن ّية
الفصل :174
تح ّدد القيادة العامة املجاالت الفن ّية التي تق ّرر تفويض تسيريها للجنة وطن ّية ،تحت سلطة القيادة العامة ومسؤول ّيتها.
الرتبوي.
التنظيمي أو
ويضبط قرار احداث اللجنة ،عدد أعضائها ومجال نشاطها
ّ
ّ
ـول رئيــس اللجنــة اختيــار أعضــاء لجنتــه مــن بــن القيــادات الكشــفيّة
ويــرأس اللجنــة الوطنيّــة عضــو يف القيــادة العامــة يختــاره القائــد العــام ،ث ـ ّم يتـ ٰ
املختصــة يف املجــال الراجــع بالنظــر للجنــة.
ّ
الفصل :175
يكــون مجــال اللجنــة تنظيم ّيــا حينــا تفـ ّوض لهــا القيــادة العامــة مجــاال تقنيــا مــن ضمــن املهــام التنفيذيــة يعتــر مهـ ّـا للســر الطبيعــي لنشــاط املنظّمــة،
ـي ،وال يســتهدف مبــارشة األعضــاء الناشــطني وال يســتوجب ترشيكهــم يف برامــج تلــك اللجنــة ،وإنّ ــا يوفّــر
لبعــده القانــوين أو االعالمــي أو التمويــي أو املرفقـ ّ
لهــم األرضيّــة املناســبة والدعــم الــكايف النجــاح أنشــطتهم وتطويرهــا.
ويكــون مجــال اللجنــة فن ّيــا أو تربويّــا حينــا يســتهدف قطاعــا عــى عالقــة عضويّــة باألعضــاء الناشــطني وبالقيــادات التــي تؤطٰرهــم ،ســواء عــى مســتوى
التأهيــل والتدريــب أو عــى مســتوى تنفيــذ الربامــج الكشــف ّية التنشــيط ّية.
الفصل :176
يرتاوح عدد أعضاء اللجنة الوطنيّة بني ثالثة ( )3وعرشة ( )10أعضاء بحسب طبيعة املجال املوكول للّجنة.
وتخضع تسمية أعضاء اللجنة الوطنية لالجراءات املنصوص عليها بالفصل  173من هذا النظام.
ـوي ،تحــدث لجانــا جهويّــة تابعــة لهــا بالتنســيق مــع قــادة الجهــات ،للمســاعدة عــى تنفيــذ برامــج
ـي وتربـ ّ
وإذا كانــت اللجنــة الوطن ّيــة ذات مجــال فنـ ّ
ـوي.
تلــك اللجنــة الوطن ّيــة عــى املســتوى الجهـ ّ
الفصل :177
ـادي
تحــدث وجوبــا لجنــة وطنيّــة لتنميــة القيــادات ويعهــد لهــا تنفيــذ السياســة الوطنيّــة لتنميــة القيــادات ووضــع خطّــة وطنيّــة للتدريــب والتأهيــل القيـ ّ
ورســم األهــداف واســتنباط الطــرق والوســائل الكفيلــة بتنفيــذ تلــك الخطّــة ،مبــا يتــاىش والربامــج التدريبيّــة املعتمــدة يف هيــاكل املنظّمــة الكشــفيّة
العامل ّيــة واملنظّمــة الكشــف ّية العرب ّيــة وســائر الهيئــات الدول ّيــة ذات العالقــة.
الفرع السادس :يف االلتزامات املحمولة عىل عضو القيادة العامة
الفصل :178
ـذي ميثّــل الدعامــة األساس ـيّة لنشــاط املنظّمــة وهــو املاســك بدواليــب تســيريها االداري والتنســيق بــن مختلــف هياكلهــا
القيــادة العامــة هيــكل تنفيـ ّ
املحليّــة والجهويّــة والوطنيّــة ،واملــرف عــى وضــع خططهــا التمويليّــة وتنفيــذ برامجهــا التنشــيطية والرتبويــة املســتهدفة لرتبيــة النــشء وصقــل مواهبــه
وبنــاء شــخص ّيته املتوازنــة واســتنباط الوســائل واألســاليب الكفيلــة بذلــك.
الفصل :179
كل واحــد منهــم الــدور املنــاط بعهدتــه ،يف اطــار عمــل جامعــي وتشــاوري
تح ّقــق القيــادة العامــة أهدافهــا مــن خــال تظافــر جهــود أعضائهــا ليــؤ ّدي ّ
وكل اخــال مــن أحدهــم بالتزاماتــه الكشــفيّة املرتت ّبــة عــن الخطّــة املســندة إليــه يعيــق القيــادة العامــة عــن احــكام تنفيــذ برامجهــا وخططهــا.
ـديّ ،
وتعاضـ ّ
فكل عضو مدع ّو للمواظبة عىل حضور اجتامعات القيادة العامة واملساهمة يف وضع الخطط واعداد الربامج ومواكبة تنفيذها.
وترتيبا عىل ذلك ّ
الفصل :180
ـايس ،ومبــا يجعلــه مخـ ّـا
ـي واعــام مســبق ،طبقــا ملــا ق ـ ّرره النظــام األسـ ّ
إذا تع ـ ّددت غيابــات العضــو عــن اجتامعــات القيــادة العامــة دون عــذر رشعـ ّ
بالتزاماتــه الكشــف ّية وغــر مواكــب لربامــج القيــادة العامــة وغــر مســاهم يف انجاحهــا ،فيجــوز للقائــد العــام اســقاط عضويّتــه مــن القيــادة العامــة بقـرار
ـفي.
معلّــل خــال جريــان املوســم الكشـ ّ
ويتعي عىل القائد العام أن يعلم مكتب رئاسة املجلس األعىل بقرار اسقاط العضويّة.
ّ
تعسف ّية.
ويجوز الطعن يف هذا القرار من قبل
املعني باألمر لدى مجلس الرشف اذا اكتىس صبغة ّ
ّ
الفصل :181
ينظــر املجلــس األعــى يف أ ّول دورة لــه يف املصادقــة عــى اســم القائــد الــذي يختــاره القائــد العــام لتســديد الشــغور الحاصــل ،بســبب ق ـرار اســقاط
العضويّــة ،طبقــا ملبــدإ تــوازي الصيــغ واألشــكال ،وليــس للمجلــس األعــى االعـراض عــى قـرار اســقاط العضويّــة ،اذا أصبــح باتّــا بســبب عــدم الطعــن فيــه
لــدى مجلــس الــرف ،أو رفضــت هيئــة املحكّمــن الكشــفيّني الطعــن املرفــوع يف شــأنه.
الباب التاسع :مجلس الرشف
الفصل :182

مرشو
يل ويحوز عىل الق ّوة اإللزام ّية نفسها.
يكون ملجلس الرشف نظام ّ
خاص مصادق عليه من املجلس األعىل ويلحق بالنظام الداخ ّ

الباب العارش :لجنة املراقبة املال ّية باملجلس األعىل

الفصل :183
تعترب لجنة املراقبة املالية باملجلس األعىل لجنة ذات طابع استشاري تنحرص مهمتها يف:
مراقبة اإلنفاق وتتّبعه بالنسبة إىل القيادة العامة وإىل الجهات واألفواج.
•
إبداء الرأي يف التقارير املال ّية للقيادة العامة وللجهات.
•
دراسة التقارير املال ّية املعروضة عىل املجلس األعىل وإبداء رأي قانو ّين بشأنها.
•
إقرتاح اصدار نصوص ترتيب ّية متعلقة مبهمة املراقبة املالية يف الجهات واالفواج.
•
الفصل :184
ـول لجنــة املراقبــة املاليّــة إبــداء الــرأي بخصــوص القامئــات املاليــة التــي تع ّدهــا القيــادة العامــة وتلــك التــي يع ّدهــا قــادة الجهــات بنــاء عــى مــا
تتـ ّ
تســتخلصه مــن نتائــج بعــد مراجعتهــا لتلــك القامئــات ،وفقــا ملعايــر املراجعــة املعمــول بهــا يف الجمهوريــة التونســية.
وتتطلب هذه املعايري تخطيط وأداء املراجعة للحصول عىل تأكد مناسب بأن القامئات املالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.
الفصل :185
تتضمــن أعــال املراجعــة التــي تقــوم بهــا لجنــة املراقبــة املاليّــة أداء إجـراءات للحصــول عــى أدلــة مراجعــة بشــأن االفصاحــات يف القامئــات املاليــة ،وتعتمد
اإلجـراءات التــي تــم اختيارهــا عــى الحكــم الشــخيص للجنــة املراقبــة ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام واملؤثــر يف القامئــات.
الفصل :186
تعقــد لجنــة املراقبــة املاليــة اجتامعاتهــا قبــل عرشيــن ( )20يومــا عــى األقـ ّـل مــن انعقــاد املجلــس األعــى ملراجعــة التقاريــر والقامئــات املاليــة التّــي تع ّدهــا
القيــادة العامــة وذلــك بصفــة رسيّــة.
وتسخّر القيادة العامة كامل معلوماتها ونظمها لتسهيل عملية املراقبة املاليّة.
رف املــا ّيل ســواء لــإدارة املركزيّــة أو للجهــات واألفــواج ،فإنّــه يتعـ ّـن عليهــا عرضــه
وإذا رغبــت القيــادة العامــة يف اصــدار ّ
أي ق ـرار متعلّــق مبســألة الت ـ ّ
مســبقا عــى لجنــة املراقبــة املال ّيــة إلبــداء الــرأي القانــو ّين فيــه طبقــا للضوابــط الترشيع ّيــة املنطبقــة بالبــاد التونس ـ ّية.

الباب الحادي عرش :لجنة الصندوق االجتامعي

الفصل :187
ـي القائــد العــام أو عضــو مــن القيــادة العامــة ممثّــل عنــه ،طبــق أحــكام الفصــل  79مــن النظــام
يــرف عــى تســيري أعــال لجنــة الصنــدوق اإلجتامعـ ّ
ـايس.
األسـ ّ
ويوزّع أعضاء اللجنة الخطط فيام بينهم بالتوافق أو باإلنتخاب وذلك عىل النحو التايل:
 1املق ّرر العام للصندوق. 2أمني مال الصندوق. 3مراقب أ ّول للصندوق. 4مراقب ثان للصندوق.الفصل :188
اإلجتامعي ملراقبة لجنة املراقبة املال ّية التابعة للمجلس األعىل وذلك لضامن التق ّيد مبعايري املراجعة القانون ّية للقامئات املال ّية.
يخضع الصندوق
ّ
اإلجتامعي بالتق ّيد باملالحظات والتوجيهات الفن ّية والقانون ّية التي تق ّدمها لهم لجنة املراقبة املال ّية.
ويلتزم أعضاء لجنة الصندوق
ّ
الفصل :189
ـي ،ويخضــع لإلمضــاء املــزدوج مــن القائــد العــام ومــن
تحــدث القيــادة العامــة حســابا بنكيّــا مســتقالّ لتنزيــل اإلعتــادات
ّ
املخصصــة للصنــدوق اإلجتامعـ ّ
أمــن مــال الصنــدوق.
وتكون العمل ّيات املال ّية التي ينجزها الصندوق حرصيّا بواسطة تحويالت بنك ّية أو شيكات.
الفصل :190
ميكــن للقيــادة العامــة أن تض ّمــن يف مــروع ميزانيّتهــا املعروضــة عــى مصادقــة املجلــس األعــى خصــم نســبة مــن عائــدات اإلشـراكات الســنويّة أو معاليــم
املشــاركة يف األنشــطة الكشــفيّة لدعــم الصنــدوق اإلجتامعي.
الفصل :191
ـي مقاييــس موضوع ّيــة لتدخّالتهــا اإلجتامع ّيــة واســناد منــح أو اعانــات للمســتحقّني مــن القيــادات الكشــف ّية أو مــن ورثتهــم
تضــع لجنــة الصنــدوق اإلجتامعـ ّ

مرشو
عنــد اإلقتضــاء أو مــن أعــوان اإلدارة الكشــف ّية.
وتنظــر اللجنــة يف إســناد املنــح واإلعانــات ،مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن القائــد العــام أو مــن قائــد الجهــة ،وتكلّــف أحــد مراقبــي الصنــدوق باعــداد
تقريــر تفصيــي عــن الحالــة اإلجتامع ّيــة موضــوع التد ّخــل والقيمــة املال ّيــة املقرتحــة ،وتــرب لــه أجــا محـ ّددا يف ذلــك.
تصــدر اللجنــة قراراتهــا بخصــوص مبــدإ اســناد املنحــة أو اإلعانــة وبخصــوص قيمتهــا املاليّــة وذلــك بأغلبيّــة أعضــاء اللجنــة وعنــد التســاوي يكــون صــوت
القائــد العــام أو ممثّلــه مر ّجحــا.
ويكون القرار ممىض من املق ّرر العام للجنة ويكسيه القائد العام بالصيغة التنفيذيّة.
اإلجتامعي.
وال ميكن الطعن يف قرارات لجنة الصندوق
ّ
الخاص لقسم الر ّواد واألح ّباء
الباب الثاين عرش :النظام
ّ
الفصل :192
ـاص إىل ضبــط تراتيــب النشــاط ضمــن هــذا قســم الــر ّواد واألحبّــاء ،مبــا ال يتعــارض مــع النظــام األســايس وبقيّــة أحــكام النظــام
يرمــي هــذا النظــام الخـ ّ
الداخــي للمنظّمــة وال مــع النظــام األســايس ملنظمــة الصداقــة الدول ّيــة للكشّ ــافة واملرشــدات.
الفصل :193
رصف يف موارده.
لقسم الر ّواد واألحباء خصوص ّيات يف تنظيم هياكله وإعداد أنشطته وتكوين قياداته والت ّ
ويكون للقسم:
املركزي للمنظّمة.
مق ّر خاص بالنادي
•
ّ
مع ّدات إداريّة خاصة وعنوان إلكرتوين.
•
رف واملشــاريع تكــون ملحقــة بامليزان ّيــة العامــة للمنظّمــة وتخضــع بدورهــا ملراقبــة لجنــة املراقبــة املال ّيــة التابعــة
•
ميزان ّيــة خاصــة مبــوارده  ،للتـ ّ
للمجلــس األعــى.
كام تكون للقسم حريّة إعداد برامجه وقيادة أنشطته الداخلية والخارجية بالتنسيق مع القيادة العامة.
ويحدث القسم هياكل جهويّة ومحليّة تابعة له وتتمتّع بالخصوصيّات نفسها املبيّنة بهذا النظام الخاص.
الفصل :194
ينخرط يف قسم الرواد واألحباء:
أ  -الكشّ افون القدامى الذين عايشوا الحركة الكشفية وآمنوا مببادئها وأهدافها وتعذر عليهم مواصلة النشاط ضمن األقسام الفنية للمنظّمة.
ب  -أحباء الكشّ افة ومنارصوها والراغبون يف التط ّوع من أجل خدمة الغري.
املحب.
ج -أفراد عائلة الرائد أو
ّ
ي ،ويخضعــون
ويدفــع املنخرطــون إشـراكاتهم الســنويّة لــإدارة املركزيّــة للمنظّمــة طبــق األحــكام املنصــوص عليهــا بالبــاب الرابــع مــن هــذا النظــام الداخـ ّ
ـايس والنظــام املــا ّيل.
للرتاتيــب الكشــف ّية والضوابــط املال ّيــة املحـ ّددة بالنظــام األسـ ّ
الفصل :195
لقســم الــرواد واألحبــاء شــعار يحتــوي عــى زنبقــة حمـراء يتوســطها العلــم التونــي وتحيــط بهــا الزهــرة الثالثيــة للمرشــدات وغصنــا زيتــون ويحمــل يف
األعــى عبــارة «الكشّ ــافة التونسـيّة» ويف األســفل عبــارة «الــر ّواد واألحبــاء».
الفصل :196
يتك ّون التنظيم الهيكيل لقسم الر ّواد واألحباء من:
قيادة القسم.
•
الدوريّة الوطنيّة للقسم.
•
املندوبني.
•
املفوضيات.
•
الرابطات.
•
الفصل :197
تسي قيادة القسم النشاط عىل املستوى الوطني واملستويني اإلقليمي والعاملي.
ّ
اإلقليمي النشاط عىل الصعيدين املتوسطي والعريب.
ويشمل املستوى
ّ
الفصل :198
ترتكّب قيادة القسم من :
قائــد القســم :يختــاره القائــد العــام ضمــن تشــكيلة القيــادة العامــة ،ويكــون مــن بــن ر ّواد الكشــافة واملرشــدات األعضــاء باملجلــس األعــى
•
والذيــن ســبق لهــم أن تحملــوا مســؤوليات قياديــة.
ويــرأس قائــد القســم اجتامعــات القســم وينســق أعــال اللجــان املختصــة وهــو همــزة الوصــل بــن القســم واملنظّمــة ،ويتــوىل اختيــار معاونيــه بالتشــاور
مــع القائــد العــام لتكويــن قيــادة القســم.
مالزم قائد القسم :يساعد قائد القسم يف كل مهامه وينوبه عند اإلقتضاء ،وميكن أن يكون لقائد القسم مالزمان أو أكرث.
•

مرشو
الكاتب العام :ميسك السجالّت الرضوريّة للكتابة ويس ّجل محارض الجلسات ويح ّرر املراسالت ويحفظ امللفّات.
•
املف ـ ّوض الــدويل :يســاعد قائــد القســم يف دعــم مشــاريع التعــاون الــدويل والتبــادل مــع الهيئــات املامثلــة ويع ـ ّد املراســات وميســك امللفــات
•
الخاصــة مبهامــه.
ّ
ّ
ـول التغطيــة اإلعالميّــة ملختلــف أنشــطة القســم وإصــدار نرشيّــة القســم التــي تحمــل عنــوان «دامئــا
العضــو املكلــف بالنــر واإلعــام :يتـ ّ
•
مســتع ّدا».
ـول مســك دفاتــر الحســابات ودفاتــر أثــاث القســم طبقــا للضوابــط التــي يح ّددهــا
العضــو املكلّــف بالشــؤون املال ّيــة :يعـ ّد ميزان ّيــة القســم ،ويتـ ّ
•
ي للمنظّمــة.
النظــام
األســايس والنظــام الداخــ ّ
ّ
أعضاء حسب الحاجة يكلفّون أساسا بتسيري اللجان املختصة التي تك ّونها قيادة القسم.
•
الفصل :199
تجتمــع قيــادة القســم م ّرتــن يف الشــهر عــى األقــل بدعــوة مــن قائــد القســم ،وكلّــا دعــت الحاجــة لذلــك ،قصــد متابعــة نشــاط القســم وتنفيــذ برامجــه
وتقوميها.
الفصل :200
تتألّــف الدوريّــة الوطن ّيــة مــن أعضــاء قيــادة القســم ومندوبيــه ومفوضيــه يف الجهــات والقــادة الســابقني لقســم الــر ّواد واألحبــاء وأعضــاء املجلــس األعــى
مــن الــر ّواد.
الكشــفي عــى األقــل ،وميكــن لقائــد القســم دعــوة بعــض الــر ّواد مــن ذوي الخــرة والكفــاءة لحضــور
وتجتمــع الدوريّــة الوطنيّــة مرتــن يف املوســم
ّ
اجتامعاتهــا.
ـول الدوريّــة الوطن ّيــة النظــر يف مشــاريع تنقيــح النظــام الداخــي الخــاص بالقســم والنظــر أيضــا يف مناهجــه وكل التعديــات املدخلــة عليهــا ،قبــل
وتتـ ّ
ي.
ـايس وأحــكام النظــام الداخ ـ ّ
عرضهــا عــى أنظــار املجلــس األعــى للمصادقــة طبــق أحــكام النظــام األسـ ّ
الفصل :201
يعي قائد القسم املندوب بالتشاور مع القائد العام ويعهد إليه مبه ّمة تنشيط الر ّواد واألحبّاء يف منطقة ترابيّة معيّنة.
ّ
ويشرتط يف املندوب ان يكون م ّمن سبق لهم أن تحملوا مسؤوليات قيادية يف العمل الكشفي وطنيا أو جهويا.
ويتول املندوب اإلحاطة باملفوضيات الجهوية واملحلية وإرشادها والسهر عىل تكوين قياداتها وإنجاز برامج القسم بالتعاون مع الجهات املعنية.
ّ
الفصل :202
املفـ ّوض عضــو بقيــادة الجهــة يعيّنــه قائــد الجهــة بالتوافــق مــع قائــد القســم ،م ّمــن ســبق لهــم أن تح ّملــوا مســؤوليّات قياديّــة بهيــاكل كشــفيّة أو برابطــات
الــر ّواد واألحباء.
ـول املفــوض متابعــة تكويــن الرابطــات وتنشــيطها وتنســيق برامجهــا واإلحاطــة بقادتهــا وتأهيلهــم وإنجــاز برامــج القســم بالتنســيق مــع قائــد الجهــة
ويتـ ّ
واملندوب.
الفصل :203
الرابطة هي الخلية األساسية لقسم الرواد واألحباء وعليها يرتكز كل نشاط القسم.
مسيين ومؤطّرين عىل األقل.
وترتكب الرابطة من عرشة ( )10منخرطني ناشطني عىل األقل ،باإلضافة إىل قيادتها املتك ّونة من أربعة ( )4منخرطني ّ
وتعمل الرابطة ضمن الفوج إن وجد  ،وتتمتّع باستقالل ّية مال ّية وبنشاط خاص يرمي إىل دعم وحدات الفوج دون التدخّل يف سري نشاطها.
الفصل :204
للرابطــة كامــل الحريــة يف برمجــة أعاملهــا وتخطيــط نشــاطها والتــرف يف ماليتهــا يف نطــاق النظــام املــايل للمنظّمــة ووفــق أهــداف القســم ومناهجــه،
وهــي مطالبــة بإعــام قائــد الفــوج ومفــوض القســم بذلــك.
ـفي املــايض مــن خــال تقريــر أديب وتقريــر مــايل
وتعقــد الرابطــة جلســتها العامــة يف شــهر أكتوبــر مــن ّ
كل ســنة تســتعرض أثناءهــا نشــاط املوســم الكشـ ّ
وتصــادق عليهــا وتضــع برنامجهــا الســنوي.
الفصل :205
تج ّدد الرابطة قيادتها كل ثالث ( )3سنوات خالل جلسة عامة انتخابية يرشف عليها قائد القسم او عضو ممثّل عنه ،ويحرضها قائد الفوج.
كام ميكن لقائد القسم أن يدعو اىل جلسة عامة استثنائيّة كلّام دعت الحاجة لذلك.
الفصل :206
تتك ّون قيادة الرابطة من:
قائــد الرابطــة :وهــو عضــو بقيــادة الفــوج ،يقــع انتخابــه كل ثــاث ( )3ســنوات مــن قبــل أعضــاء الرابطــة يف الجلســة العامــة اإلنتخابيــة ،مــن
•
بــن مــن ســبق لهــم أن تحملــوا مســؤولية قياديــة مبنظّمــة الكشــافة التونســ ّية.
مالزم قائد الرابطة.
•
الكاتب العام للرابطة.
•
أمني املال.
•
أعضاء.
•

مرشو
الفصل :207
تجتمع قيادة الرابطة م ّرة يف الشهر عىل األقل وكلّام دعت الحاجة بدعوة من قائدها.
وتعمل الرابطة عىل تحقيق أهداف القسم واستقطاب الر ّواد واألحباء للكشافة واملرشدات قصد مساندة الحركة الكشفية ودعمها.
وتسعى الرابطة إليجاد ناد لها يفتح باستمرار ليجمع شمل أفراد الرابطة ويوفر لهم الخدمات املناسبة.
الفصل :208
تتول الرابطة مسك إدارياتها وحساباتها املالية وفتح حساب بنيك خاص بها طبق الرتاتيب املعمول بها باملنظّمة.
ّ
ويتول قائد الرابطة وجوبا يف بداية كل موسم كشفي:
ّ
تعمــر مطبوعــة طلــب التســجيل أو اســتئناف النشــاط وإرســالها إىل القيــادة العامــة عــن طريــق قائــد الجهــة مــع إرســال نســخة إىل قيــادة
•
القســم عــن طريــق املفــوض ،قبــل نهايــة شــهر نوفمــر مــن كل ســنة.
جمــع اإلشـراكات الســنوية وإرســال قامئــة املنخرطــن وأعضــاء قيــادة الرابطــة مــع عناوينهــم إىل قيــادة القســم خــال األجــال املنصــوص عليهــا
•
ي.
بالنظــام الداخــ ّ
رف املــا ّيل
•
توجيــه محــر الجلســة العامــة اىل القســم بواســطة املفــ ّوض ،ويكــون املحــر مرفقــا بالتقريريــن األديب واملــايل وبشــهادة التــ ّ
الســنوي للرابطــة الــذي ينبغــي أن يتض ّمــن وجوبــا تاريــخ ّ
كل نشــاط ومكانــه ،وذلــك مبــارشة إثــر انعقــاد الجلســة العامــة الســنوية.
وبالربنامــج
ّ
الفصل :209
ميكــن للرابطــة القيــام بنشــاط مشــرك مــع الفــوج الــذي تنتمــي إليــه أو الرابطــة املتوأمــة معهــا ،كــا ميكنهــا إب ـرام اتفاقيــات الرشاكــة والتعــاون مــع
رابطــات خارجيــة وذلــك مــن خــال التنســيق مــع املف ـ ّوض الــدو ّيل للقســم وبعــد الحصــول عــى ترخيــص مــن القائــد العــام.
ـول تقديــم
وتســاهم الرابطــة يف إحيــاء الذكريّــات واألعيــاد الوطنيــة كــا تشــارك يف الربامــج اإلنســان ّية واملناســبات الثقافيــة والدينيــة الوطنيــة واملحليــة ،وتتـ ّ
تقاريــر مدعمــة بصــور بعــد كل نشــاط.
الفصل :210
ميكن أن تتع ّدد الرابطات يف تج ّمع سكني واحد.
كام ميكن للمف ّوض تكوين رابطة جهويّة تجمع املنخرطني الذين مل يتيرس لهم اإلنخراط يف رابطات أخرى.
وميكن لقيادة القسم تكوين رابطة مركزية ترشف عليها مبارشة ،وتجمع املنخرطني الذين مل يتيرس لهم اإلنخراط يف رابطات أخرى.
الفصل :211
الرابطــة املركزيــة هــي كبقيــة الرابطــات ،تنطبــق عليهــا أحــكام الفصــول مــن  203اىل  210مــن هــذا النظــام الخــاص ،وتجمــع املنخرطــن الذيــن مل يتيــر
لهــم االنخـراط يف رابطــات أخــرى.
ويرشف القسم مبارشة عىل نشاط الرابطة املركزية عن طريق عضوين من بني أعضائه ،يتحمالن مسؤوليتي قيادة الرابطة وأمانة املال.
الفصل :212
يحــدث القســم «وســام الرائــد» طبــق الالئحــة املحدثــة للوســام املصــادق عليهــا مــن الدوريــة املركزيــة للــرواد واألحبــاء بالكشــافة التونســية يومــي  17و18
جانفــي  2015والتــي تـ ّم توقيعهــا مــن القائــد العــام للكشــافة التونســية بتاريــخ  19جانفــي  2015تحت عــــ035ـــدد.
وتخضــع إجـراءات تكويــن لجنــة وســام الرائــد وضبــط مهامهــا للرتاتيــب املتض ّمنــة بقـرار القائــد العــام عــدد  104لســنة  2015الصــادر يف  12فيفــري 2015
بنــاء عــى اقـراح مــن قيــادة القســم.
وتتمثّل مهام اللجنة بالخصوص يف تحديد رشوط الحصول عىل الوسام ووضع مقاييس تقومي ّية لرتتيب املرتشّ حني لنيل ذلك الوسام.
الفصل :213
يــرف قائــد القســم بالتنســيق مــع قائــد الجهــة عــى تنظيــم انتخابــات جهويّــة ألعضــاء الرابطــات املشــاركني يف املؤمتــر الوطنــي خمســن ( )50يومــا عــى
ـي واملحـ ّدد طبــق أحــكام الفصــل  17مــن النظــام
األقـ ّـل قبــل موعــد املؤمتــر ،وذلــك بحســب املنــاب املقـ ّدر لـ ّ
ـكل جهــة مــن الــر ّواد النائبــن يف املؤمتــر الوطنـ ّ
ـايس ،ويشــارك يف اإلنتخابــات املفـ ّوض وقــادة الرابطــات املسـ ّجلة والتــي تضـ ّم أعضــاء دفعــوا اشـراكاتهم الســنويّة يف األجــل القانــو ّين.
األسـ ّ
كل قائــد منخــرط وناشــط يف هــذا القســم وتتوفّــر فيــه رشوط املشــاركة يف املؤمتــر
ـي عــن الــر ّواد واألح ّبــاء ّ
ويرتشّ ــح إلكتســاب صفــة نائــب يف املؤمتــر الوطنـ ّ
ـايس.
ـي املنصــوص عليهــا بالفقــرة األخــرة مــن الفصــل  17مــن النظــام األسـ ّ
الوطنـ ّ
الفصل :214
ي عــى
تنطبــق األحــكام املتعلّقــة باجـراءات انتخــاب ممثّــي الجهــات يف املؤمتــر الوطنــي واملشــار إليهــا بالفصــول مــن  60إىل  70مــن هــذا النظــام الداخـ ّ
انتخــاب ممثّــي الرابطــات الجهويّــة للــر ّواد واألح ّبــاء.

الباب الثالث عرش :الجهة
الفرع األ ّول :مؤمتر الجهة
الجهوي
الجزء األ ّول :اجراءات اإلعداد للمؤمتر
ّ
الفصل :215

مرشو
تعـ ّـن قيــادة الجهــة موعــد املؤمتــر الجهــوي بالتشــاور مــع القيــادة العامــة ،ثـ ّم تضبــط قامئــة املؤمتريــن مــن بــن القــادة والقائــدات الذّيــن تتوفّــر فيهــم
ـوي بثالثــن ( )30يومــا عــى األقـ ّـل ،وتعلّقهــا يف مق ّرهــا
ـايس ،وذلــك قبــل موعــد املؤمتــر الجهـ ّ
الــروط املنصــوص عليهــا بالفصــل  58مــن النظــام األسـ ّ
كل ذلــك خــال
ـول تنزيلهــا يف املوقــع اإللكــروين الرســمي للمنظّمــة ّ
ـوي ،وتنرشهــا يف موقعهــا اإللكــروين إن وجــد ،كــا ترســلها اىل القيــادة العامــة لتتـ ّ
الجهـ ّ
األجــل نفســه.
كل قادة األفواج املس ّجلة لديها.
تتول قيادة الجهة ،وجوبا خالل األجل نفسه ،توجيه قامئة املؤمترين اىل ّ
ّ
كل
يجــوز الطعــن يف قامئــة املؤمتريــن الجهويّــن يف أجــل ال يتجــاوز ســبعة ( )7أيّــام مــن تاريــخ نــر القامئــة يف املوقــع اإللكــروين للمنظّمــة ،وذلــك مــن ّ
مــن لــه الصفــة واملصلحــة ،طبــق اإلجـراءات املعمــول بهــا لــدى مجلــس الــرف.
الجهوي.
البت يف الطعن قبل موعد املؤمتر
ويتعي عىل هيئة املحكّمني الكشف ّيني ّ
ّ
ّ
الفصل :216
يق ـ ّدم مطلــب الرتشّ ــح لخطّــة قائــد جهــة م ّمــن لــه الصفــة ،وفقــا لنمــوذج تع ـ ّده القيــادة العامــة ،ويكــون مرفقــا مبــا يثبــت توفّــر الــروط القانونيّــة،
ويتـ ّم إيداعــه لــدى اإلدارة املركزيّــة للمنظّمــة ،مقابــل كشــف ممــى ومــؤ ّرخ ،وذلــك يف أجــل أقصــاه عــرة ( )10أيّــام مــن تاريــخ نــر قامئــة املؤمتريــن.
وتتث ّبــت القيــادة العامــة يف مــدى توفّــر الــروط القانون ّيــة يف قامئــة املرتشّ ــحني لخطّــة قائــد جهــة ،وتعلــن يف موقعهــا الرســمي عــى قامئــة مطالــب الرتشّ ــح
ـكل وســيلة تــرك
كل مرتشّ ــح لخطّــة قائــد جهــة ،بـ ّ
املقبولــة قانونــا قبــل انعقــاد مؤمتــر الجهــة بعــرة ( )10أيّــام ،ويتعـ ّـن عليهــا خــال األجــل نفســه إعــام ّ
أثـرا قانونيّــا ،بقامئــة الرتشّ ــحات املقبولــة والرتشّ ــحات املرفوضــة يف اآلن نفســه.
يقــع الطعــن لــدى مجلــس الــرف ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،يف قـرار القيــادة العامــة القــايض بقبــول الرتشّ ــح لخطّــة قائــد جهــة أو برفضــه ،وذلــك يف
ظــرف ثالثــة ( )3أيّــام مــن تاريــخ اإلعــام املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة.
الجهوي.
البت يف الطعن قبل موعد املؤمتر
ويتعي عىل هيئة املحكّمني الكشف ّيني ّ
ّ
ّ
الجهوي وجدول أعامله
املؤمتر
انعقاد
رشوط
يف
الثاين:
الجزء
ّ
الفصل :217
ينعقد املؤمتر الجهوي يف موعده بتوفّر النصاب القانو ّين للحارضين واملق ّدر بأغلبيّة املؤمترين.
الجهوي توفّر النصاب القانو ّين من عدمه ،ويعلن عن عدد املؤمترين الحارضين عند افتتاح الجلسة.
ويعاين رئيس املؤمتر
ّ
وإذا مل يتوفّــر النصــاب القانــو ّين يتـ ّم تأجيــل املؤمتــر إىل موعــد ثــان ال يقـ ّـل عــن ســبعة أيّــام ( )7عــن املوعــد األ ّول وال يتجــاوز ثالثــة ( )3أســابيع ،وينعقــد
املؤمتــر الجهــوي صحيحــا يف موعــده الثــاين مهــا كان عــدد الحارضيــن.
وال يجوز تغيري جدول األعامل وال قامئة املرتشّ حني يف املوعد الثاين للمؤمتر الجهوي املؤ ّجل.
الفصل :218
الجهوي ،والذي يتمثّل جدول أعامله يف ما ييل:
يرشف عضو القيادة العامة عىل أشغال املؤمتر
ّ
تالوة التقرير األديب والتقرير املايل للجهة واملصادقة عليهام.
•
عرض تقرير اللجنة الجهويّة للمراقبة املال ّية.
•
األسايس.
رصف املا ّيل املسلّمة لقيادة الجهة طبق أحكام الفصل  77من النظام
•
عرض شهادة الت ّ
ّ
إنتخاب قائد الجهة.
•
انتخاب اللجنة الجهويّة للمراقبة املال ّية.
•
الفصل :219
ـي وتحقيــق أهــداف املنظّمــة
يناقــش املؤمتــرون التقريــر األديب لنشــاط الجهــة ،ويق ّومــون مــردود قيــادة الجهــة مــن حيــث تطبيــق توصيــات املؤمتــر الوطنـ ّ
ـوي.
وتنفيــذ مراحــل الخطّــة الكشــفيّة ،ويصــدرون توصيــات يتـ ّم تضمينهــا يف التقريــر العــام للمؤمتــر الجهـ ّ
الفصل :220
يصــادق املؤمتــرون عــى التقريــر املــايل للجهــة ولهــم أن يرفعــوا توصيــات بشــأن ترشــيد النفقــات وإحــكام املوازنــات املال ّيــة وتوفــر مزيــد مــن املــوارد
املس ـخّرة لتمويــل األنشــطة الكشــف ّية بالجهــة.
وإذا تبـ ّـن مــن أعــال املراقبــة املال ّيــة وجــود اخــاالت ،يو ّجــه امللـ ّـف للجنــة املراقبــة املال ّيــة باملجلــس األعــى إلبــداء الــرأي واقـراح ترتيــب األثــر القانــو ّين
كل اخــال بحســب توفّــر الصبغــة الجزائيّــة أو انتفائهــا.
عــن ّ
تسـبّب يف التجــاوزات دون أن يؤثّــر ذلــك
ويتّخــذ القائــد العــام القـرارات القانونيّــة املســتوجبة يف هــذه الحالــة ،بتحميــل املســؤوليّة الشــخصيّة لـ ّ
ـكل طــرف ّ
ـوي.
عــى الســر العــادي للهيــكل الجهـ ّ
وكل قرار يصدر يف هذا الشأن يكون قابال للطعن لدى مجلس الرشف م ّمن له الصفة واملصلحة يف ظرف خمسة عرش ( )15يوما من اإلعالم به.
ّ
الجهوي
الجزء الثالث :ضوابط االنتخابات يف املؤمتر
ّ
الفصل :221
ـري املبــارش ،ســواء بواســطة صنــدوق اق ـراع يــرف عليــه رئيــس املؤمتــر ،أو بواســطة اإلق ـراع اإللكــروين إن
يت ـ ّم انتخــاب قائــد الجهــة عــر اإلق ـراع الـ ّ
ـي.
توفّــرت الضامنــات القانون ّيــة يف العمل ّيــة طبقــا ملــا هــو مق ـ ّرر يف انتخابــات املؤمتــر الوطنـ ّ
الفصل :222

مرشو
كل مرتشّ ح حصل عىل األغلب ّية املطلقة ألصوات الناخبني.
يعترب فائزا باإلنتخابات ّ
أي منهــم باألغلب ّيــة املطلقــة ،أي النصــف
ويف صــورة ترشّ ــح أكــر مــن قائديــن ملنصــب قائــد الجهــة ،تجــرى دورة انتخاب ّيــة أوىل بــن املرتشّ ــحني ،فــإن مل يفــز ّ
زائــد صــوت مــن الناخبــن ،تعــاد يف الجلســة نفســها دورة ثانيــة بــن الحائزيــن عــى املرتبتــن األوىل والثانيــة فقــط ،ليت ـ ّم الترصيــح بعدهــا بفــوز مــن
يحصــل منهــا عــى أكــر األصــوات.
الفصل :223
ـفي أرفــع ،وعنــد تواصــل التســاوي ير ّجــح املرتشّ ــح األقــدم يف اإلنخ ـراط يف
عنــد التســاوي يف األصــوات ،ير ّجــح املرتشّ ــح الحائــز عــى درجــة تدريــب كشـ ّ
كل
املنظّمــة ،فــإن تواصــل التســاوي أو عنــد تعـذّر التث ّبــت مــن األمــر ،ير ّجــح املرتشّ ــح األكــر سـ ّنا ،فــإن تواصــل التســاوي تجــرى قرعــة بــن املتســاوين يف ّ
املقاييــس الســابقة عنــد اإلقتضــاء.
الفصل :224
ـوي ثالثــة ( )3مــن القــادة أو القائــدات لتشــكيل اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املاليّــة والتــي تعمــل بالتنســيق مــع لجنــة املراقبــة املاليّــة
ينتخــب املؤمتــر الجهـ ّ
التابعــة للمجلــس األعــى.
ويشرتط يف املرتشّ حني لهذه اللجنة أن يكونوا متمكّنني من مجال املحاسبة واملال ّية.
الرسي املبارش إذا كان عدد املرتشّ حني يفوق الثالثة.
ويجرى انتخاب أعضاء هذه اللجنة باإلقرتاع
ّ
وتنطبق أحكام الفصل  223من هذا النظام عىل انتخاب أعضاء اللجنة الجهويّة للمراقبة املاليّة.
يل.
ويختار األعضاء فيام بينهم رئيسا للجنة بالتوافق أو بالتصويت الداخ ّ
الفصل :225
ميكــن الطعــن يف مضمــون محــر جلســة املؤمتــر الجلســة أو يف إج ـراءات انعقــاده أو يف نتائجــه ،مبــا يف ذلــك اإلنتخابــات ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة،
لــدى مجلــس الــرف يف ظــرف ثالثــة ( )3أيّــام مــن تاريــخ انعقــاده.
ـايس أو طبــق أحــكام هــذا
وتنطبــق أحــكام الفــرع األ ّول مــن هــذا البــاب عــى املؤمتــر الجهــوي اإلســتثنا ّيئ يف صــورة الدعــوة لــه طبــق أحــكام النظــام األسـ ّ
النظــام الداخــي.
الفرع الثاين :قيادة الجهة
الجزء األ ّول :تشكيل قيادة الجهة
الفصل :226
يختار قائد الجهة املنتخب ،تشكيلة قيادة الجهة يف ظرف خمسة عرش ( )15يوما من تاريخ انتخابه.
األسايس.
وتتك ّون قيادة الجهة من عرشين ( )20قائد وقائدة ،تتوفّر فيهم الرشوط القانونيّة ،طبق أحكام النظام
ّ
ويحــرص قائــد الجهــة عــى احـرام املك ّونــات الثالثــة للمنظّمــة عنــد اختيــاره لتشــكيلة قيــادة الجهــة ،ويراعــي وجوبــا اختيــار قيــادات شــابّة ضمــن تلــك
ـكل عضــو خطّــة محـ ّددة يكــون مــن بينهــا:
التشــكيلة أيضــا ،ويســند لـ ّ
مالزم واحد أو أكرث لقائد الجهة
أمني املال
الكاتب العام
املف ّوضون بحسب الوحدات املس ّجلة والتابعة للجهة
رئيس اللجنة الجهويّة لتنمية القيادات
رئيس اللجنة الجهويّة لإلعالم وصورة الكشف ّية
املكلّف بالعالقات العامة
املكلّف بربامج الرشاكة
املكلّف بالربامج الكشف ّية
املكلّف بالنشاط الصيفي
وميكن لقائد الجهة اضافة خطط أخرى أو دمج خطط مع بعضها واسنادها لعضو واحد.
الفصل :227
يدعــو قائــد الجهــة املجلــس الجهــوي لإلنعقــاد يف ظــرف س ـتّني ( )60يومــا مــن املؤمتــر الجهــوي ،لعــرض مــروع الخطّــة الســنويّة للنشــاط ،واملــروع
ـوي.
املــا ّيل ،عــى املصادقــة مــن املجلــس الجهـ ّ
ـوي ،مــا عــدا املف ّوضــن الذّيــن يع ّينهــم قائــد الجهــة بالتشــاور
كــا يعــرض قائــد الجهــة تشــكيلة قيــادة الجهــة التــي اختارهــا عــى مصادقــة املجلــس الجهـ ّ
كل يف مجــال نظــره ،وكذلــك رئيــس اللجنــة الجهويّــة لتنميــة القيــادات ،الـذّي يع ّينــه قائــد الجهــة بالتشــاور مــع رئيــس اللجنــة الوطن ّيــة
مــع قــادة األقســام ّ
لتنميــة القيــادات.
وال يشارك أعضاء قيادة الجهة يف التصويت عىل:
املصادقة عىل تشكيلة قيادة الجهة.
املصادقة عىل مرشوع الخطّة السنويّة واملرشوع املايل.
-

مرشو
الفصل :228
ـوي اإلعـراض عــى عضويّــة شــخص أو أكــر يف قيــادة الجهــة ،مــن غــر املف ّوضــن ورئيــس اللجنــة الجهويّــة لتنميــة القيــادات ،وذلــك
يجــوز للمجلــس الجهـ ّ
ـوي الحارضيــن ،ويتعـ ّـن عــى قائــد الجهــة يف هــذه الصــورة تغيــر املعــرض عليــه ،واقـراح شــخص آخــر يف الجلســة نفســها
بأغلب ّيــة أعضــاء املجلــس الجهـ ّ
أو يف موعــد الحــق.
الفصل :229
ـايس أو هــذا النظــام ،فــإ ّن قائــد الجهــة ال ميكنــه إدخــال تحوي ـرات عــى تشــكيلة قيــادة
فيــا عــدا حــاالت اســقاط العضويّــة ،طبــق أحــكام النظــام األسـ ّ
ـفي.
الجهــة املصــادق عليهــا ،إالّ يف مفتتــح ّ
كل موســم كشـ ّ
الجهوي بالصيغة نفسها.
كل موسم اىل مصادقة املجلس
وتخضع التشكيلة الجديدة لقيادة الجهة يف بداية ّ
ّ
ـوي ،يف أجــل ال يتجــاوز عــرة ( )10أيّــام مــن تاريــخ
ويعلــم قائــد الجهــة القيــادة العامــة بقامئــة أعضــاء قيــادة الجهــة املصــادق عليهــا مــن املجلــس الجهـ ّ
املصادقة.
الجزء الثاين :سري نشاط قيادة الجهة
الفصل :230
تجتمــع قيــادة الجهــة م ّرتــن يف الشــهر عــى األقـ ّـل بدعــوة مــن قائــد الجهــة ،وتــد ّون جلســاتها يف محــارض مرقّمــة وممضــاة مــن قائــد الجهــة ،ومــن الكاتــب
العــام وتتض ّمــن أســاء الحارضيــن وجــدول األعــال ،والنقــاط التــي تــداول فيهــا األعضــاء واملق ـ ّررات التــي أصدروهــا ويقــع توجيــه نســخة مــن ذلــك
املحــر اىل القيــادة العامــة بصفــة وجوبيّــة يف ظــرف عــرة ( )10أيّــام مــن تاريــخ اإلجتــاع.
الفصل :231
تــرم القيــادة العامــة مــع قائــد الجهــة ات ّفاق ّيــة أهــداف ســنويّة تتض ّمــن ضبطــا ملجــال التعــاون بــن الطرفــن واألهــداف العمل ّيــة التــي تعمــل قيــادة الجهــة
ـفي الجــاري والوســائل املســتوجبة لذلــك ومــا ســتق ّدمه القيــادة العامــة عــر إدارتهــا املركزيّــة وعــر األقســام واللجــان
عــى تحقيقهــا خــال املوســم الكشـ ّ
ـري لتحقيــق تلــك األهــداف.
ـادي أو بـ ّ
ـي أو مـ ّ
الوطنيّــة مــن دعــم فنـ ّ
كل من القيادة العامة وقيادة الجهة نرش مضمون اإلت ّفاقيّة يف املوقع الرسمي للمنظمة وللجهة إن وجد.
وتتول ّ
ّ
ـمي تختــاره ليكــون عنــوان املراســات الرســم ّية للجهــة ،بالنســبة إىل جميــع الهيــاكل
وتعلــم قيــادة الجهــة القيــادة العامــة بعنــوان بريــد الكــروين رسـ ّ
الكشــف ّية ،مبــا يف ذلــك املجلــس األعــى ومجلــس الــرف ،وكذلــك املنخرطــون الناشــطون واملسـ ّـرون بتلــك الجهــة.
الفصل :232
كل العمليّات املاليّة التي تبارشها الجهة دخال ورصفا.
يك باسمها لتنزيل ّ
يكون للجهة حساب بن ّ
ويت ّم فتح الحساب البنيك برتخيص من القائد العام ويخضع إلمضاء مزدوج من قائد الجهة وأمني مالها.
التنفيذي للمنظّمة حاال برقم الحساب البنيك للجهة.
ويتعي عىل قائد الجهة أن يعلم املدير
ّ
ّ
الفصل :233
ـي ،أو امتنــع عــن
يفقــد صفــة العضويّــة بقيــادة الجهــة ّ
كل عضــو تخلّــف عــن حضــور اجتامعــات قيــادة الجهــة ثــاث ( )3مـ ّرات متتاليــة دون عــذر رشعـ ّ
دفــع اشـراكه الســنوي رغــم التنبيــه عليــه طبــق أحــكام هــذا النظــام ،أو صــدر ضـ ّده قـرار تأديبــي عــن هيئــة املحكّمــن الكشــفيّني التابعــة ملجلــس الــرف
ـايس أو أصبــح يف حالــة عجــز.
أو قـ ّدم اســتقالته طبــق أحــكام النظــام األسـ ّ
بكل وسيلة ترتك أثرا قانون ّيا.
املعني باألمرّ ،
الكشفي ويعلم به
ويصدر قائد الجهة قرارا يف إسقاط العضويّة أثناء املوسم
ّ
ّ
ويكون قرار إسقاط العضويّة قابال للطعن لدى مجلس الرشف ،م ّمن له الصفة واملصلحة ،يف ظرف عرشة ( )10أيّام من تاريخ اإلعالم به.
الفصل :234
ـايس ،وذلــك ترســيخا
متــارس قيــادة الجهــة صالحيّاتهــا طبــق التفويــض الشــامل املمنــوح لهــا مــن القيــادة العامــة ،عــى معنــى الفصــل  47مــن النظــام األسـ ّ
ملبــدإ الالّمركزيّــة الرتابيّــة.
كل الصالح ّيــات املســندة للقيــادة
وترتيبــا عــى ذلــك ،فــإ ّن قيــادة الجهــة متــارس ،عــى مســتوى مرجــع نظرهــا ال ـرايب مبقتــى التفويــض املمنــوح لهــاّ ،
العامــة ،وتحــت رقابتهــا ومســؤول ّيتها ،والتــي ضبطهــا الفــرع األ ّول مــن البــاب الثامــن مــن هــذا النظــام.
الجهوي
الفرع الثالث :املجلس
ّ
الجهوي واجراءات انعقاده
الجزء األ ّول :تركيبة املجلس
ّ
الفصل :235
الجهوي من:
يتك ّون من املجلس
ّ
قيادة الجهة
يل.
قائد الفوج املس ّجل طبق أحكام النظام الداخ ّ
يل.
قائد الوحدة املس ّجلة طبق أحكام النظام الداخ ّ
كل من اضطلع سابقا بخطّة قائد لتلك الجهة ،وما زال مقيام بالسكن أو بالشغل بحدود املرجع الرتايب لتلك الجهة.
ّ
قادة التدريب املقيمون بالسكن أو بالشغل بحدود املرجع الرتايب لتلك الجهة.
أعضاء املجلس األعىل املبارشون ملهامهم ،واملقيمون بالسكن أو بالشغل بحدود املرجع الرتايب لتلك الجهة.
-

مرشو
ي تابــع
ـفي ،والذّيــن مازالــوا يبــارشون نشــاطا كشــف ّيا بهيــكل جهـ ّ
ـوي أو محـ ّ
املتقلّــدون للصنــف الثالــث عــى األقـ ّـل مــن وســام اإلســتحقاق الكشـ ّ

للجهــة.
الفصل :236
يجــوز لقائــد الجهــة دعــوة مالحظــن مــن القيــادات الكشــفيّة والــر ّواد واألحبّــاء واألوليــاء واملم ّولــن لألنشــطة الكشــفيّة بالجهــة والداعمــن إعالميّــا أو
إجتامعيّــا للجهــة.
ـوي وميكــن لرئيــس املجلــس متكينهــم مــن اإلدالء ببعــض املقرتحــات أو املالحظــات دون أن يكــون
ويكــون للمالحظــن حضــور رش ّيف بأشــغال املجلــس الجهـ ّ
لهــم الحـ ّـق يف التصويــت عــى املقـ ّررات أو املشــاركة يف االنتخابــات عنــد اإلقتضــاء.
الفصل :237
لكل األعضاء.
بكل وسيلة ترتك أثرا كتابيّا ّ
الجهوي م ّرة يف السنة بدعوة يو ّجهها قائد الجهة ّ
ينعقد املجلس
ّ
ويح ّدد قائد الجهة تاريخ انعقاد املجلس الجهوي بالتشاور مع القائد العام.
حق يف التصويت أو اإلنتخاب.
ويرأس املجلس
الجهوي عضو من القيادة العامة ،دون أن يكون له ّ
ّ
الجزء الثاين :مهام املجلس الجهوي
الفصل :238
ـفي بالجهــة والعالقــة بــن األفــواج والوحــدات بقيــادة الجهــة وعالقــة هــذه الهيــاكل ببقيّــة الهيــاكل الكشــفيّة
يناقــش املجلــس الجهـ ّ
ـوي النشــاط الكشـ ّ
الوطنيّــة ،كــا يق ـ ّوم الربامــج املنجــزة ويناقــش الربامــج املســتقبليّة ،ويطّلــع عــى الوضــع املــايل للجهــة مــن خــال عــرض تقريرهــا املــايل واإلســتامع اىل
تقريــر اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املال ّيــة.
الفصل :239
كل تعديــل يدخلــه قائــد
يصــادق املجلــس الجهــوي عــى تشــكيلة قيــادة الجهــة املعروضــة مــن قائــد الجهــة طبــق الضوابــط املحـ ّددة بهــذا النظــام ،وعــى ّ
ـفي.
الجهــة عــى تلــك التشــكيلة يف بدايــة ّ
كل موســم كشـ ّ
ي،
ـوي أعضــاء الفــرع الجهـ ّ
وينتخــب املجلــس الجهـ ّ
ـوي ملجلــس الــرف طبــق أحــكام الفصــل  19مــن نظــام مجلــس الــرف امللحــق بهــذا النظــام الداخـ ّ
الجهوي.
كل شــغور يسـ ّجل يف تركيبــة اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املال ّيــة املنتخبــة مــن املؤمتــر
كل شــغور يسـ ّجل يف تركيبــة هــذا الفــرع كــا يسـ ّدد ّ
ويسـ ّدد ّ
ّ
الفصل :240
ـوي أن يو ّجهــوا طلبــا وجوب ّيــا معلّــا للقائــد العــام ،يكــون ممــى منهــم بصفــة قانون ّيــة ،يطلبــون فيــه الدعــوة لعقــد
يجــوز لنصــف أعضــاء املجلــس الجهـ ّ
ـص الطلــب وجوبــا عــى تعيــن عضــو منهــم ليكــون ممثّــا لهــم يف هــذا اإلجـراء ويبـ ّـن عنوانــه الربيــدي واإللكــروين للمخابــرة.
ـوي اســتثنا ّيئ ،وينـ ّ
مؤمتــر جهـ ّ
وينبغــي عــى القائــد العــام أن يصــدر ق ـرارا بقبــول الطلــب أو برفضــه يف ظــرف ثالثــن ( )30يومــا مــن تقدميــه ،ويعلــم بــه فــورا قائــد الجهــة وممثّــل
ـوي املعـ ّـن.
أعضــاء املجلــس الجهـ ّ
والق ـرار الصــادر عــن القائــد العــام باإلســتجابة اىل الطلــب أو برفضــه يكــون قابــا للطعــن لــدى مجلــس الــرف ،م ّمــن لــه الصفــة واملصلحــة ،يف ظــرف
ســبعة ( )7أيّــام مــن تاريــخ اإلعــام بــه.
الجزء الثالث :يف اللجنة الجهويّة للمراقبة املاليّة
الفصل :241
الجهوي.
تحدث الجهة وجوبا لجنة جهويّة للمراقبة املال ّية ينتخب أعضاؤها يف املؤمتر
ّ
ويف صــورة اجـراء مؤمتــر اســتثنا ّيئ فــإ ّن اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املال ّيــة ،التــي تـ ّم انتخابهــا يف املؤمتــر الســابق ،تواصــل مهامهــا إلســتكامل م ّدتهــا النياب ّيــة،
وال يت ـ ّم اعــادة تجديــد انتخابهــا يف املؤمتــر اإلســتثنائئ ،إالّ لــو كانــت األســباب املعلنــة وامل ـ ّررة لتنظيــم املؤمتــر اإلســتثنا ّيئ تشــمل تلــك اللجنــة الجهويّــة
أيضــا.
الفصل :242
تنســق أعاملهــا أيضــا مــع اللجنــة
تعمــل اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املال ّيــة بالتنســيق والتشــاور مــع لجنــة املراقبــة املال ّيــة التابعــة للمجلــس األعــى ،كــا ّ
الوطن ّيــة ذات النظــر يف القيــادة العامــة ومــع اإلدارة املال ّيــة للمنظّمــة.
وتبــدي اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املال ّيــة آراء قانون ّيــة لقيــادة الجهــة ،بخصــوص إعــداد القامئــات املال ّيــة ومســك وثائــق املحاســبة طبــق املعايــر القانون ّيــة
املستوجبة.
كل ثالثــة ( )3أشــهر ،وتــؤرش عــى اطّالعهــا عــى املوازنــة املاليّــة للجهــة ،يف وثيقــة
وتطلّــع اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املاليّــة عــى الوضــع املــا ّيل للجهــة ّ
تبقــى مرجعــا احتجاج ّيــا عنــد الطلــب.
كل التدابري الالزمة لتسهيل مهام اللجنة املذكورة.
ويتعي عىل قائد الجهة أخذ ّ
ّ
الفصل :243
رف املــا ّيل القويــم ،فإنّهــا تو ّجــه مكتوبــا لقائــد الجهــة حــاال ،تــرح فيــه اإلخــال
إذا مــا عاينــت اللجنــة الجهويّــة للمراقبــة املاليّــة اخــاال بضوابــط التـ ّ
املعايــن وتبـ ّـن لــه كيفيّــة رفعــه والتدابــر الواجــب القيــام بهــا لتجــاوزه ،وتو ّجــه وجوبــا نظـرا مــن ذلــك املكتــوب إىل القائــد العــام ونظـرا آخــر اىل لجنــة
املراقبــة املال ّيــة التابعــة للمجلــس األعــى.
كل التدابــر القانون ّيــة الالزمــة ،لرتتيــب األثــر القانــو ّين املناســب عــى املكتــوب املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة حفاظــا
ويتعـ ّـن عــى القيــادة العامــة أخــذ ّ

مرشو
عــى مصالــح املنظّمــة واحرتامــا للضوابــط القانون ّيــة ،وذلــك بعــد التشــاور مــع مكتــب رئاســة املجلــس األعــى.

الباب الرابع عرش :الفـــــــــوج

الفصل :244
يتأسس الفوج طبق أحكام الفصل  63من النظام األسايس ،كام يتج ّدد تسجيله سنويّا وفق الرشوط نفسها املستوجبة لتأسيسه.
ّ
ويجب أن تتوفّر يف الفوج الرشوط التالية:
إرشافــه عــى التنســيق بــن وحدتــن اثنتــن ( )2عــى األقــل تتوفّــر فيهــا الــروط القانون ّيــة وتنتميــان لقســمني مختلفــن ،عــى أالّ تتجــاوز عــدد
الوحــدات املنتميــة للفــوج عــر ( )10وحــدات.
وجود مق ّر الئق موضوع عىل ذ ّمة الفوج إلحتضان أنشطته الداخل ّية وحفظ تجهيزاته وإداريّاته.
األسايس.
وجود قيادة للفوج قادرة عىل أداء مهامها الكشفيّة بقيادة قائد فوج تتوفّر فيه الرشوط القانونيّة املق ّررة بالنظام
ّ
اإللتزام بفتح حساب بنيك خاص بالفوج يف صورة تأسيس الفوج ،وتقديم كشف للهويّة البنكيّة يف صورة تجديد تسجيل الفوج.
الفصل :245
ـفي واحــد يف أجــل أقصــاه مـ ّ
كل ســنة ،وذلــك بتعمــر بطاقــة التســجيل التــي تضعهــا
ـوف شــهر نوفمــر مــن ّ
يقــع تجديــد تســجيل الفــوج ســنويّا ملوســم كشـ ّ
اإلدارة املركزيّــة للمنظّمــة عــى ذ ّمــة الجهــات لتوزيعهــا عــى األفــواج التابعــة لهــا وتــودع بطاقــة التســجيل لــدى قيــادة الجهــة التــي تض ّمــن بهــا مالحظــات
قائــد الجهــة وتحيلهــا حــاالّ عــى القيــادة العامــة.
كل التدابــر اإلداريّــة الالزمــة لضــان تجديــد تســجيل الفــوج يف األجــل القانــوين ،مبــا يف ذلــك الدعــوة إىل تنظيــم
وتتّخــذ قيــادة الجهــة والقيــادة العامــة ّ
ـايس.
مؤمتــر اســتثنا ّيئ عــى معنــى الصــورة عــدد  3املذكــورة بالفصــل  65مــن النظــام األسـ ّ
الفرع األ ّول :مؤمتر الفوج
الفصل :246
يحرض مؤمتر الفوج بصفة قائد ناخب:
أعضاء قيادة الفوج
يل.
القيادات الكشف ّية املبارشة للنشاط بالوحدات التابعة للفوج واملس ّجلة طبق النظام الداخ ّ
كل من اضطلع سابقا بخطّة قائد فوج.
ّ
الكشفي الذي انعقد فيه املؤمتر.
ويشرتط يف جميع املؤمترين أن يكونوا خالصني يف اشرتاكاتهم السنويّة خالل املوسم
ّ
الفصل :247
ـكل وســيلة تــرك
يضبــط قائــد الفــوج تاريــخ مؤمتــر الفــوج ومكانــه بالتشــاور مــع قائــد الجهــة ،ويعلّــق اعالنــا لذلــك يف مقـ ّر الفــوج كــا يو ّجــه دعــوات بـ ّ
أثـرا قانون ّيــا لجميــع القــادة املؤمتريــن ســبعة ( )7أيّــام عــى األقــل قبــل تاريــخ املؤمتــر.
ويــرف قائــد الجهــة أو مــن ميثّلــه عــى مؤمتــر الفــوج ،كــا يجــوز للقائــد العــام أن يــرف عــى مؤمتــر فــوج أو أن يعـ ّـن عضــوا مــن القيــادة العامــة
لــإرشاف عليــه عنــد اإلقتضــاء.
ويسـ ّـر رئيــس املؤمتــر أشــغال الجلســة بعــد التثبّــت مــن توفّــر النصــاب القانــو ّين ،الــذي يجــب أالّ يقـ ّـل عــن نصــف أعضــاء املؤمتريــن ،وإذا مــا تعـذّر توفّــر
النصــاب املذكــور يتـ ّم االعــان عــن تأجيــل املؤمتــر اىل موعــد ثــان ال يقـ ّـل عــن ثالثــة ( )3أيّــام وال يتجــاوز عرشيــن ( )20يومــا ،وينعقــد املؤمتــر يف موعــده
الثــاين صحيحــا مهــا كان عــدد الحارضيــن.
الفصل :248
يتمثّل جدول أعامل مؤمتر الفوج يف ما ييل:
تالوة التقرير األديب والتقرير املايل للفوج واملصادقة عليهام.
•
عرض تقرير اللجنة املحليّة للمراقبة املاليّة.
•
األسايس.
رصف املا ّيل املسلّمة لقيادة الفوج طبق أحكام الفصل  77من النظام
•
عرض شهادة الت ّ
ّ
إنتخاب قائد الفوج.
•
انتخاب اللجنة املحل ّية للمراقبة املال ّية.
•
الفصل :249
ـي وتحقيــق أهــداف املنظّمــة
يناقــش املؤمتــرون التقريــر األديب لنشــاط الفــوج ،ويق ّومــون مــردود قيــادة الفــوج مــن حيــث تطبيــق توصيــات املؤمتــر الوطنـ ّ
وتنفيــذ مراحــل الخطّــة الكشــف ّية ،ويصــدرون توصيــات يتـ ّم تضمينهــا يف التقريــر العــام ملؤمتــر الفــوج.
الفصل :250
يصــادق املؤمتــرون عــى التقريــر املــايل للفــوج ولهــم أن يرفعــوا توصيــات بشــأن ترشــيد النفقــات وإحــكام املوازنــات املال ّيــة وتوفــر مزيــد مــن املــوارد
املس ـخّرة لتمويــل األنشــطة الكشــفيّة للفــوج.
وإذا تبـ ّـن مــن أعــال املراقبــة املاليّــة وجــود اخــاالت ،يو ّجــه امللـ ّـف للجنــة املراقبــة املاليّــة باملجلــس األعــى إلبــداء الــرأي واقـراح ترتيــب األثــر القانــو ّين

مرشو
كل اخــال بحســب توفّــر الصبغــة الجزائ ّيــة أو انتفائهــا.
عــن ّ
تسـ ّبب يف التجــاوزات دون أن يؤثّــر ذلــك
ويتّخــذ القائــد العــام القـرارات القانون ّيــة املســتوجبة يف هــذه الحالــة ،بتحميــل املســؤول ّية الشــخص ّية لـ ّ
ـكل طــرف ّ
عــى الســر العــادي للفــوج.
وكل قرار يصدر يف هذا الشأن يكون قابال للطعن لدى مجلس الرشف م ّمن له الصفة واملصلحة يف ظرف خمسة عرش ( )15يوما من اإلعالم به.
ّ
الفصل :251
تنطبــق أحــكام الفصــول مــن  221إىل  225مــن هــذا النظــام الداخــي املتعلّقــة بصيــغ وضوابــط انتخــاب قائــد الجهــة وانتخــاب أعضــاء اللجنــة الجهويّــة
للمراقبــة املال ّيــة ،عــى اجـراءات انتخــاب قائــد الفــوج ،وانتخــاب أعضــاء اللجنــة املحل ّيــة للمراقبــة املال ّيــة.
الفرع الثاين :قيادة الفوج
الفصل :252
يعـ ّـن قائــد الفــوج املنتخــب يف املؤمتــر ،تشــكيلة قيــادة الفــوج املتك ّونــة مــن عــدد أدىن ال يقـ ّـل عــن أربعــة ( )4قــادة دون اعتبــار قائــد الفــوج ،وميكــن
الرتفيــع يف هــذا العــدد بحســب عــدد الوحــدات التابعــة للفــوج والقيــادات الناشــطة صلــب تلــك الوحــدات.
كشفي واىل غاية تجديد تسجيل الفوج.
كل موسم
ويجوز لقائد الفوج إدخال تعديالت عىل تشكيلة قيادة الفوج يف مفتتح ّ
ّ
وال يجــوز لقائــد الفــوج بعــد تجديــد تســجيل الفــوج يف األجــل القانــو ّين ،عــزل عضــو مــن قيــادة الفــوج ،إالّ بنــاء عــى ق ـرار يف إســقاط العضويّــة طبقــا
ي.
ألحــكام الفــرع الثالــث مــن البــاب الخامــس مــن هــذا النظــام الداخ ـ ّ
الفصل :253
يســند قائــد الفــوج خططــا كشــف ّية ألعضــاء قيــادة الفــوج يكــون مــن بينهــا ،مالزمــا واحــد أو أكــر لقائــد الفــوج ،وأمــن مــال ،وكاتبــا عامــا ،ومكلّفــا
بالتجهيــز ،ومكلّفــا بالعالقــات العامــة ،ومكلّفــا باإلعــام ،وإذا كان للفــوج رابطــة للــر ّواد واألح ّبــاء فــإ ّن قائدهــا يكــون عضــوا بقيــادة الفــوج.
وتنطبق أحكام الفصل  232من النظام الداخيل بخصوص ضوابط فتح الحساب البنيك للجهة عىل ضوابط فتح الحساب البنيك للفوج أيضا.
الفصل :254
ميكن لعضو قيادة الفوج أن يكون قائدا مبارشا للنشاط بإحدى وحدات الفوج ،كام يجوز الجمع بني خطّة قائد فوج وخطّة قائد وحدة.
وتجتمــع قيــادة الفــوج بدعــوة مــن قائــد الفــوج م ّرتــن يف الشــهر عــى األقـ ّـل وتــد ّون جلســاتها يف محــارض مرقّمــة وممضــاة مــن قائــد الفــوج ومــن الكاتــب
العــام ويقــع تبليــغ نســخة منهــا لقيــادة الجهــة.
الفصل :255
تعـ ّد قيــادة الفــوج املوازنــات املاليّــة للفــوج وتعرضهــا عــى مصادقــة مجلــس الفــوج ،كــا تضــع قيــادة الفــوج الربنامــج الســنوي للفــوج وتســتخلص منــه
برامــج شــهريّة تخضعهــا جميعــا ملصادقــة مجلــس الفــوج.
الفصل :256
األسايس.
تنحرص سلطة قيادة الفوج عىل الوحدات يف التنسيق بينها اداريّا ومال ّيا طبق أحكام الفصل  61من النظام
ّ
اإلداري بــن الوحــدات يف متابعــة إجـراءات إســتخالص اإلشـراكات الســنويّة للمنخرطــن بالوحــدات وإجـراءات تســجيل الوحــدات
وتتمثّــل مهــام التنســيق
ّ
ي.
ومنــح تراخيــص األنشــطة الخارجيّــة طبقــا ألحــكام النظــام الداخـ ّ
وتتمثّــل مهــام التنســيق املــا ّيل بــن الوحــدات يف توفــر التمويــل الــازم لألنشــطة الكشــفيّة للوحــدات مــن خــال وضــع ميزانيّــة للفــوج وتنظيــم مواردهــا
ـكل وحــدة مــن وحداتــه ،لتمويــل أنشــطة تلــك
وتخصــص يف ميزان ّيــة الفــوج اعتــادات مال ّيــة لـ ّ
ومجــاالت اإلنفــاق وفقــا للضوابــط القانون ّيــة املعتمــدة،
ّ
ـول قيــادة الفــوج القيــام مبهــام املراقبــة املال ّيــة للوحــدات بخصــوص العائــدات املاليــة التــي س ـ ّجلتها وكيف ّيــة رصفهــا والســيام بعــد
الوحــدة ،كــا تتـ ّ
املخيــات والرحــات ،ومراقبــة الحســاب البنــي للوحــدة إن وجــد ،واجـراء املحاســبة املال ّيــة الالزمــة لذلــك ،وتضمينهــا يف القامئــات املال ّيــة للفــوج ،ووضعهــا
عــى ذ ّمــة الجهــة لتكــون ملحقــة مبيزانيّتهــا طبــق القانــون.
الفصل :257
تعمــل قيــادة الفــوج عــى توفــر الوســائل املناســبة لتمكــن الوحــدات مــن تحقيــق أهــداف برامجهــا الرتبويّــة وفقــا للخطّــة املرســومة ،ويواكــب أعضــاء
قيــادة الفــوج أنشــطة الوحــدات ،وال يتدخّلــون فن ّيــا يف تلــك األنشــطة ،إالّ مــن خــال لفــت نظــر يو ّجهــه قائــد الفــوج للمف ّوض ّيــة ذات النظــر بالجهــة أو
لقائــد القســم عنــد اإلقتضــاء ،إذا مــا الحظــت قيــادة الفــوج إخــاال ب ّينــا يف تطبيــق املناهــج الكشــف ّية مــن الوحــدة.
الفصل :258
ميكــن لقيــادة الفــوج اإلرشاف عــى تظاهـرات كشــفيّة أو أنشــطة كــرى تجمــع وحــدات الفــوج فقــط أو تشــارك فيهــا وحــدات مــن أفــواج أخــرى ،وذلــك
كل وحــدة مــن وحــدات الفــوج ،ومــع احـرام الضوابــط التنظيم ّيــة املقـ ّررة يف النظــام الداخــي يف هــذا املجــال.
ـي املعتمــد مــن ّ
وفقــا للربنامــج الفنـ ّ
الفصل :259
رف فيــه الوحــدة التابعــة للفــوج ،بإمضــاء
يراقــب أمــن مــال الفــوج واللجنــة املحل ّيــة للمراقبــة املال ّيــة بصفــة دوريّــة ،الحســاب البنــي الجــاري الــذي تتـ ّ
مــزدوج مــن قائــد الوحــدة وأمــن مالهــا.
ويخضع فتح الحساب البنيك الجاري للوحدة للضوابط التي أوردها الفصل  232من هذا النظام.
الفرع الثالث :مجلس الفوج
الفصل :260

مرشو
مجلــس الفــوج هيــكل رقــايب عــى أعــال قيــادة الفــوج ويو ّجههــا وفقــا للخطّــة الكشــف ّية وتق ّيــدا بالتوصيــات التــي تصــدر عــن الهيــاكل الكشــف ّية الوطن ّيــة
أو الجهويّــة.
كل وحدة تتبع الفوج.
ويتك ّون مجلس الفوج من قائد الفوج وقيادة الفوج وقائدين إثنني ممثّلني عن ّ
الفصل :261
يجتمــع مجلــس الفــوج مـ ّرة يف الشــهر لتقويــم النشــاط الشــهري املنقــي واملصادقــة عــى الربنامــج الشــهري القــادم ،كــا يصــادق عــى الخطــط املاليّــة
وعــى قـرارات رصف اإلعتــادات املال ّيــة الخصوص ّيــة لتمويــل بعــض األنشــطة العامــة للفــوج أو الخاصــة بعــض الوحــدات.
الفصل :262
خطي يف مق ّر الفوج.
يرأس قائد الفوج جلسات مجلس الفوج وتت ّم الدعوة لحضور أشغال املجلس بتعليق اعالم ّ
ويد ّون مجلس الفوج جلساته يف محارض مرقّمة ومؤ ّرخة ويو ّجه نسخة منها اىل قيادة الجهة.
ويف صورة تسجيل شغور يف تركيبة اللجنة املحليّة للمراقبة املاليّة فيت ّم تسديده من قبل مجلس الفوج بعد اعالم قائد الجهة.
الفصل :263
تضطلــع اللجنــة املحل ّيــة للمراقبــة املال ّيــة يف عالقتهــا بالفــوج بالصالح ّيــات نفســها التــي أســندها هــذا النظــام الداخــي للجنــة الجهويّــة للمراقبــة املال ّيــة
يف عالقتهــا بالجهــة.
ومتــارس اللجنــة املحليّــة للمراقبــة املاليّــة مهامهــا بالتنســيق مــع اللجنــة الجهويــة للمراقبــة املاليــة ذات النظــر وتقـ ّدم تقريـرا منتظــا ملجلــس الفــوج عــن
أعــال الرقابــة الشــهريّة التــي تجريهــا.
الفرع الرابع :ندوة الفوج
الفصل :264
األسايس.
يعقد الفوج ندوة سنويّة طبق أحكام الفصل  67من النظام
ّ
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانونيّــا قبــل خمســة عــر ( )15يومــا عــى
ويضبــط قائــد الفــوج موعــد النــدوة بالتشــاور مــع قائــد الجهــة ،ويعلــم بهــا املدع ّويــن بـ ّ
األقـ ّـل مــن ميعادهــا.
الفصل :265
وتخصــص لتقويــم النشــاط العــام للفــوج ومناقشــة الســبل والوســائل واألســاليب الكفيلــة بتحقيــق
يــرف قائــد الجهــة أو ممثّــل عنــه عــى نــدوة الفــوج
ّ
أهــداف الخطّــة الكشــف ّية ،وتقديــم املقرتحــات املناســبة لتذليــل الصعــاب وحـ ّـل اإلشــكال ّيات مبــا يدعــم نشــاط الوحــدات والقيــادات.
الفصل :266
ألي قائــد وحــدة تابعــة للفــوج أن يطلــب مــن قائــد الجهــة ضبــط موعــد لنــدوة
ـفي كامــل دون أن انعقــاد نــدوة الفــوج ،فيمكــن ّ
إذا انقــى موســم كشـ ّ
الفــوج ،كــا ميكــن لقائــد الجهــة مــن تلقــاء نفســه ضبــط موعــد نــدوة الفــوج ،لكــن يف كال الصورتــن الســابقتني يجــب عليــه أن ين ّبــه عــى قائــد الفــوج
ـكل وســيلة تــرك أثـرا قانون ّيــا  -بــرورة ضبــط موعــد لنــدوة الفــوج يف ظــرف ثالثــن ( )30يومــا ،وإذا انقــى األجــل دون ر ّد إيجــا ّيب مــن قائــد الفــوج
 بـ ّـايس.
فيجــوز لقائــد الجهــة الدعــوة إىل تنظيــم مؤمتــر اســتثنا ّيئ للفــوج عــى معنــى الصــورة عــدد  3املذكــورة بالفصــل  65مــن النظــام األسـ ّ

