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اإلخوة قادة الجهات وقادة األفواج وقادة الوحدات
املوضوع :تذكري حول تسجيل األفواج والوحدات للسنة الكشفية 2018/2017
وبعد يسعدين أن أذ ّكر اإلخوة قادة األفواج وقادة الوحدات برتاتيب تسجيل األفواج والوحدات يف مفتتح السنة الكشفية  2018/2017راجيا من الله العيل
القدير أن تكون كسابقاتها سنة زاخرة باألنشطة الرتبوية الكشفية الهادفة.
هذا وعمال بالفصلني الثالث والستني والتاسع والستني من النظام األسايس املصادق عليه يف املؤمتر الوطني الثاين والعرشين والفصول  14و 15و 16و193
و 233و  234من النظام الداخيل يتأ ّكد عىل ّ
كل قادة الهياكل املبادرة بتسجيل الوحدات واألفواج للسنة الكشفية .2018/2017

تسجيل الفوج

تسجيل الوحدة

أ .الرشوط :
أ .الرشوط :
 تضم الوحدة مجموعتني صغرتني عىل األقل وأربع عىل األكرث. ال يقل عدد الوحدات فيه عىل ثالث ( )3وال يزيد عىل عرش (.)10وحدات عىل أن تتو ّفر فيها الرشوط القانون ّية وتنتمي إىل قسمني مختلفني  -املجموعة الصغرى  :العصافري ( ،)5األشبال والزهرات (ّ ،)6
الكشافة
واملرشدات ،الج ّوالة والدليالت (.)8-6
عىل األقل.
 عدد القادة املسريين للوحدة عىل األقل مساويا لعدد املجموعات مق ّر الئق موضوع عىل ذ ّمة الفوج.الصغرى بها.
 اإللتزام بفتح حساب جاري خاص بالفوج يف صورة تأسيس الفوج،وتقديم كشف للهويّة البنك ّية/الربيدية يف صورة تجديد تسجيل الفوج - .بالنسبة لقسم الرواد واألحباء العدد األدىن لتسجيل الرابطة هو  4 :قادة
 10 +أعضاء.
 توفر الرشوط القانونية يف قائد الفوج تسجل الوحدة يف أجل أقصاه  31جانفي  2018وميكن التسجيل يف مايتم تسجيل الفوج يف أجل أقصاه  31جانفي .2018
 ّدون هذا األجل وتعترب بعد األجل القانوين.
ب  .إجراءات التسجيل :
ب .إجراءات التسجيل :
إيداع ملف التسجيل كامال لدى قيادة الجهة قبل اآلجال املبينة أعاله
إيداع ملف التسجيل كامال لدى قيادة الجهة قبل اآلجال املبينة أعاله
وتحيل قيادة الجهة ملفات التسجيل فوريا عىل القيادة العامة ،ويتضمن وتحيل قيادة الجهة ملفات التسجيل فوريا عىل القيادة العامة ،ويتضمن
ملف التسجيل الوثائق التالية :
ملف التسجيل الوثائق التالية :
 1بطاقة تسجيل الوحدة تسحب من املوقع الرسمي للمنظمة. 1بطاقة تسجيل الفوج تسحب من املوقع الرسمي للمنظمة. 2عدد أدىن من املنخرطني و القادة مسجلني عىل املنظومة. 2شهادة الرباءة املالية للموسم . 2017/2016 3شهادة الرباءة املالية مسلمة من الفوج يف حال القيام مبخيم صيفي أو 3وصل يف معلوم التسجيل.الخاص بالنشاط الصيفي يف صورة لدى الوحدة حساب جاري.
اإلجاميل
 4نسخة من الكشف املايلّ
 4النسخة املخصصة للقيادة العامة يف كراس املالية الخاص باألنشطةالقيام مبخيم صيفي يف املوسم .2017/2016
الكربى يف صورة القيام مبخيم صيفي يف املوسم الذي يسبق التسجيل.
 5إرسال امللف اإللكرتوين كامل املعطيات يف شكله الرقمي ()excelإلدارة الكشافة التونسية يف اآلجال إىل الربيد اإللكرتوين التايل :
lst.membership@gmail.com
مع العلم وأ ّنه مينع عىل أيّ قائد أو قائدة مبارشة النشاط يف إطار وحدة يف وضع ّية غري قانون ّية ومينع أيضا عىل الفوج وعىل الجهة وعىل بق ّية الهياكل
الكشف ّية الوطن ّية ترشيك تلك الوحدة يف أيّ نشاط قبل تسوية وضع ّيتها القانون ّية.
ّ
إخواين القادة إ ّنني عىل يقني أ ّنكم جميعا ستعملون عىل تطبيق ما ورد يف هذا املنشور وستبذلون قصارى جهدكم حتّى تكون كل الهياكل منخرطة يف اآلجال
ّ
مسجلني عرب املنظومة اإللكرتونية.
وكل املنخرطني ّ
ويف حفظ الله ورعايته دمتم.

اإلدارة التنفيذية :

والسالم
القائد العام
وحيد العبيدي

