
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العنـــوان األول 
 أحكـام عامــــة  

منخرط ابجلامعة الدولية للكرة احلديدية احلرة واجلامعة الدولية  خاص رايضي هي هيكللكرة احلديدية اجلامعة التونسية ل :األولالفصل 
 واجلامعة الدولية للرافا.   للكرة احلديدية املقيدة

تنظيم  املتعلق ب 2011سبتمرب 24املؤرخ يف  2011لسنة  88املرسوم عدد ألحكام تكوينها وتسييريها أهدافها و  يفوهي ختضع     
  1995لسنة  11عدد املتعلق بتنقيح وإمتام القانون األساسي  2011جويلية14املؤرخ يف  2011لسنة 66وللمرسوم عدد اجلمعيات 
املؤرخ يف  1994لسنة  104وللقانون عدد ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته  ايضيةاملتعلق ابهلياكل الر  1995فيفري  6املؤرخ يف 

 27املؤرخ يف  2005لسنة 64كم مت تنقيحه ابلقانون عدد املتعلق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة الرايضية   1994أوت  3
 التونسية للكرة احلديدية.  جامعةوالّنظام الداخلّي للالنظام األساسي  حكام كّل من  وأل  2005جويلية  

منها الوزارة  إطار الصالحيات اليت متكنها يف ابلبالد التونسيةالكرة احلديدية  رايضة تسهر اجلامعة على تسيري مرفق عام :2الفصل 
احلديدية احلرة حملددة من قبل اجلامعة الدولية للكرة ا الفنيةو  األنظمة األساسية والقواعد التنظيميةوحسب املكلفة ابلرايضة 

 . واجلامعة الدولية للرافا  واجلامعة الدولية للكرة احلديدية املقيدة
راته البدنية والفنية وتنمية قد تكوين الشباب وأتطريه املنخرطة هبا واليت يكون هدفها  والنوادي    تتكون اجلامعة من اجلمعيات:  3الفصل  
 .الكرة احلديديةعرب ممارسة رايضة    ودوليا  وطنياإىل أرفع املستوايت الرايضية واألخالقّية    والرقّي به
 حمددة.ة نشاط اجلامعة غري مدّ  :4الفصل 
 العاصمة.اجلامعة بتونس   مقرّ  :5الفصل 
 سنة. من كلّ  ديسمربشهر  موىف وينتهي يف   جانفيشهر  ل أوّ جتماعي للجامعة يف : يبدأ النشاط اإل  6الفصل 

التغيريات الطارئةة علةى تركيبةة هياتهةا املةديرة ابألحكةام واإلجةرا ات  يف  تنقيح نظامها األساسي و يف  ا و تلتزم اجلامعة يف أتسيسه :7الفصل          
 .جلمعياتاملتعلق اباملنصوص عليها ابلقانون 

 .يباألومل  وامليثاقاألساسّي    هاظامنكما تلتزم اجلامعة ابإلخنراط لدى اللجنة الوطنّية األوملبّية التونسّية وإبحرتام              
 إىل:هتدف اجلامعة ابخلصوص    :8الفصل  
ذلك ومراقبتها بكامل تراب اجلمهورية و  وإدارة شؤونةها مصاحلةهاحتقيق تطويرها وتنميتها، و و  رايضة الكرة احلديدية تنظيم ممارسة -1

 يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.
والكنفدراليات  اجلامعات الدولية يف اإلختصاصو الوطنية والسلط العمومية ربط العالقات مع اهلياكل الرايضية  -2

 ات األجنبية.معاواجل  القاريةاإلقليمية و واإلحتادات  

 يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.ومراقبته  نشاط رمسي أو ودي على الصعيدين الوطين والدويل    تنظيم كلّ  -3
 اإلشراف.بعد موافقة سلطة    ترشيح ممثلي تونس يف اهلياات الرايضية الدولية واإلقليمية والقارية -4
 .واملقاييس املعتمدة لذلك  الدوليةاإلقليمية والقارية و ضبط شروط مشاركة اجلمعيات واحلكام والرمسيني يف التظاهرات الرايضية   -5
 .وحتسني مستواهمأتهيلهم  ين وواملسريّ   تكوين اإلطارات الفنية واحلكام والرمسيني -6

 

 



 

 

رايضة يف على خمتلف مراكز التكوين  فيّن  نّي يف إختصاص اجلامعة وضمان اإلشراف اليالتشجيع على بعث مراكز تكوين الرايض -7
 .مبختلف إختصاصاهتا  الكرة احلديدية

 ي: ــالثانوان ـــالعن
 ةـاجلامع ي ـفة ـالعضوي

 اهعدّ يراس شروط وفقا لكابجلامعة  االخنراطيتم من القانون األساسي املتعلق ابهلياكل الرايضية  11ألحكام الفصل اطبق :9الفصل
 . ايضةلرّ الوزارة املكّلفة اب  اصادق عليهتو  يّ اجلامعاملكتب  

 . من اختصاص اجللسة العامةلكرة احلديدية  ل  ون االخنراط ابجلامعة التونسيةيك     
 الالحقة.لسة العامة  خالل اجل ا رمسيااملصادقة على قبوهل  أن تتمّ   على  ،اتاجلمعيّ يل إلحدى  إسناد قبول أوّ ميكن للمكتب اجلامعي و      

 :ابجلامعة  عضوة  مجعيّ   جيب على كلّ   :10الفصل
 .االخنراطالعامة مقدار هذا    ةد اجللسوحتدّ   ،قبل إنطالق املوسم الرايضي  معلوم إخنراطها السنويّ  د يتسد   -1     

   .الصادرة عن سلطة اإلشرافقرارات  لولللجامعة لرتاتيب العامة  لاخلضوع لألنظمة األساسية و   -2
 .ة من قبل اجلامعةاألنشطة الرايضية األخرى املنظمّ املشاركة يف املسابقات و   -3
وذلك بعد تكون طرفا فيه،  نزاع رايضيّ  حلسم كلّ  ،ابللجنة الوطنية األوملبية التونسية إىل هيأة التحكيم الوطين الرايضيّ  اللجو  -4

نظام لاببتدائيا وإستانافيا املنصوص عليها ابلنظام األساسي و لة لدى اهلياكل اجلامعية املختصة إإستنفاذ وسائل الطعن املخوّ 
 للجامعة.الداخلّي  

أو شطبهم من اهلياكل  مجتميد عضويته أعضا  متّ مع مع هياكل غري معرتف هبا، أو ة ذات صبغة رايضيّ  عدم ربط عالقات -5
 ة.دوليّ وطنّية أو الالرايضية ال

هم للتعاقد ئقائمة الرمسيني أو األشخاص املؤهلني ابمضالرتكيبة هياتها املديرة ولا و اتيبهرت لتنقيح لنظامها و  إعالم اجلامعة بكلّ  -6
 . القانوين جتاه الغري

 حلميدة و مببادئ الروح الرايضية  وابمليثاق األومليب.ابألخالق االنبيلة للرايضة و ابلقيم  التقيد    -7
 .تطويرهتنظيمه و و رايضة الكرة احلديدية   املشاركني يف   نشاطري إىل أتط مجعية هتدف  صفة العضو إىل كلّ تسند   :  11الفصل 
 .لرايضة الكرة احلديديةخدمات جليلة  تمقدّ  يتة الة إىل الشخصيات الرايضيّ وميكن للمكتب اجلامعي إسناد العضوية الشرفيّ           

  ، و يبقةةى املكتةةب اجلةةامعي مةةؤهال    ة عنهةةايّ سةةحب صةةفة العضةةو بأو  إحةةدى اجلمعيةةات    نشةةاط  بتعليةةقاجللسةةة العامةةة    ختةةت ّ   :  12لفصــلا
القةرار مةن قبةل  لةك  الحقا املصةادقة علةى ذ  أن تتمإىل  ،  مؤقّتالتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية عن اجلمعية  بصورة إحتياطية 

 .ةجلسة عامة عاديّ أّول 
 :تفقد صفة العضوية ابجلامعة 
 .أشهرثالثة  د هياتها يف ظرف تجدّ تديرة استقالة مجاعية و مل اليت قدمت هياتها امل اجلمعية املستقيلة  -1    
                        ة.ة بصفة تلقائيّ اجلمعية املنحلّ   -2   
 مبقتضى حكم قضائي. ةاجلمعية املنحلّ  -  3    
 .جامعةلل  بعد التنبيه عليها وفقا للرتاتيب الداخلية  السنويّ   االخنراطد معلوم  مل تسدّ  اجلمعية اليت  -4    
  



 

 

 .معّلالقرار التجميد املؤقت    كون ي أن  وجيبم  ةاليت صدر يف شأهنا قرار ابلتجميد املؤقت من قبل املكتب اجلامعي خلطأ جسي  اجلمعية  -5   
 .وال يتخذ قرار التجميد املؤقت إال بعد دعوة اجلمعية املعنية واالستماع إليها ومتكينها من وسائل الدفاع     

 عضا  ابحلقوق التالية:جلمعيات األا تمتع ت  :13الفصل 
   التصويت.ممارسة حق تدعا  للجلسة العامة يف اآلجال و املشاركة يف أعمال اجللسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االس -1
 .موضوع جدول أعمال اجللسة العامة تقدمي اإلقرتاحات املتعلقة ابلنقاط -2
 الرمسي.بواسطة هيكلها الكرة احلديدية رايضة  إعالمها أبنشطة اجلامعة التونسية ل -3
 اجلامعة.األنشطة الرايضية املنظمة من قبل  و  تاملشاركة يف املسابقا -4
 اجلامعة.الداخلية   تيبارت الأو ممارسة بقية احلقوق املرتتبة عن النظام األساسي  -5

تلةك    عالقةاتملزيد إحكام تنظةيم    لجمعيات األعضا ى لأو التزامات أخر   احقوقأن يضيف  الداخلي للجامعة  لنظام  ميكن ل  :14الفصل 
 .الكرة احلديدية  رايضةة املشرفة على تنظيم  ة الدوليّ هلياكل الرايضيّ ابابجلامعة و اجلمعّيات 
  نموذجيةةالرتاتيةب الومةع  ،  هذا النظام األساسيجيب أن ال تتعارض مع   ،لتزاماهتاإبقة حبقوق اجلمعيات واألحكام اإلضافية املتعلّ  كلّ       
 امليثاق األومليب.و   للكرة احلديدية اجلامعات الدوليةمن قبل   ةاملعتمد 

 الثالث العنــــوان 

 اهلياكل اجلامعية
 التالية:ياكل  اهلتضم اجلامعة  :15الفصل
 اجللسة العامة. -

 اجلامعي.املكتب  -

 هياكل التصرف. -

 فض النزاعات.التأديب و جلان   -

 العامــة ةاجللســ األّول: البـاب 

 لقسم األّول: أحكام عاّمة:ا
   .ة إنتخابية إستثنائيةجلسات عامو ة وجلسات عامة خارقة للعادة تعقد اجلامعة جلسات عامة عاديّ  :16الفصل                 
 ابلتنسيق مع سلطة اإلشراف. ،ول أعماهلااجد أماكنها و و هذه اجللسات العامة  حتدد مواعيد إنعقادو       

 ملهامه.املباشر   ة وأعضا  املكتب اجلامعيمجعيّ  عن كلّ   ممثل العامة اجلمعيات املنخرطة حبساباجللسة تضم ّ  :17الفصل
 .وليس هلم حّق التصويت يدعى األعضا  الشرفيون ألشغال اجللسة العامة بصفة مالحظني   
العامةة املشةاركة يف    سةةي سةبق إنعقةاد اجللسم الرايضةي الةذ دة أو اليت فقدت صفة العضوية أو اليت مل تكمل املو مّ ال ميكن للجمعية اجمل    

 .أشغاهلا
  يةة أو ئئبةا للةرئيسرئيسةا للجمعواحد عنها يكون وجواب    ممثلكّل مجعية منخرطة تشارك يف أشغال اجللسة العامة بواسطة    : 18الفصل 
 ى وحامل خلتم اجلمعية.، وجيب أن يديل بتفويض قانويّن ممض لفرع رايضة اإلختصاص  اأو رئيس أو أمني مالكاتبا عاما أو  
 



 

 

 : اجللسة العامة العاديةثاينالقسم ال
مةن ررية   علةى األقةل    يومةا  ثالثةني  ه إىل اجلمعيةات املنخرطةة قبةل  بةدعوة مةن رئةيس اجلامعةة توجةّ  العاديّةة م اجللسة العامةا: تلت 19الفصل

 ن الدعوة وجواب جدول األعمال.وتتضمّ  ،انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة
تنقةةيح    مشةةاريع تتةةوىل املصةةادقة علةةى  كمةةا    ،وتوجيههةةا ومراقبتهةةا  حتديةةد السياسةةة العامةةة للجامعةةةالعاديةّةة  تتةةوىل اجللسةةة العامةةة      :02الفصــل

   ييمية.تقوجلسة عامة وتنقسم إىل جلسة عامة إنتخابية  ،النظام الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة
   .أربع سنوات ة كلّ مرّ   وجواب  اإلنتخابية  : تعقد اجللسة العامة  12الفصل  
 :تقوم اجللسة العامة اإلنتخابية :  22الفصل 

 عملية اإلقرتاع وفرز األصوات.بتعيني مشرفني على  -  1
 ابإلطالع على التقرير األديب املعروض من قبل املكتب اجلامعي واملصادقة عليه. -2
 لى تقرير مراقب احلساابت بشأنه واملصادقة عليه.ابإلطالع على التقرير املايل املعروض من قبل املكتب اجلامعي وع -3
 مبناقشة املسائل املدرجة جبدول األعمال. -4
للةةبالد    ربا  احملاسةةبنياخلةة   املسةةجلني هبياةةة  احلسةةاابت  راقيبمةة بةةني  ويكةةون وجةةواب مةةن    القادمةةة،للسةةنوات األربةةع  بتعيةةني مراقةةب للحسةةاابت    -5

 .التونسية
 .امعةابجل  ضبط معلوم اإلخنراط السنويب -6
 للجامعة.م أحكام النظام األساسّي  احرت ابمع التقّيد أو تنقيحه الداخلي للجامعة نظام مبراجعة ال -7
فيةه أحكةام الفقةرة األخةرية مةن الفصةل    ؤقّةت، يصةدره املكتةب اجلةامعي يراعةىإبختاذ قرار جتميد عضوية مجعيةة بنةا  علةى قةرار جتميةد م -8

 من هذا النظام األساسّي.  12
  من هذا النظام األساسي.  9ادقة على قبول عضوية مجعّية جديدة طبقا ألحكام الفصل ابملص -9
 .عند اإلقتضا   لتفويت فيهاابابلرتخي  يف شرا  العقارات أو   -10
 .امعي بعد إنتها  الفرتة النيابيةأعضا  املكتب اجلكافة   ابنتخاب  -11

.وتقوم اجللسةةة  كةةّل سةةنة عةةدا السةةنة الةةيت تعقةةد فيهةةا اجللسةةة العامةةة اإلنتخابيةّةةمةةرّة    ييميةةةتعقةةد اجلامعةةة وجةةواب جلسةةة عامةةة تق  :  32الفصــل
 .11و  5و 1النقاط عددعدا ما   من هذا النظام األساسّي   22جبميع الصالحيات املنصوص عليها ابلفصل   ييميةالتق ةالعام

 اجلمعيات املنخرطة على األقل.نصف أكثر من قانونية إال حبضور العاديّة ال تكون أشغال اجللسة العامة  :24الفصل
د اجللسةة  قة مةن ررية  ع  يومةا(  15)مخسةة عشةر  ال يتعةدى  يف أجل    تعقد جلسة عامة اثنية  ويف صورة عدم إكتمال النصاب القانوين       

 ة مهما كان عدد األعضا  احلاضرين.  وتكون مداوالهتا شرعيّ  ،األوىل بدعوة من رئيس اجلامعة
برفةةع األيةةدي وأبغلبيةةة أصةةوات األعضةةا  احلاضةةرين و يف صةةورة التسةةاوي يةةرجح  العاديةّةة   اجللسةةة العامةةة  يفتتخةةذ القةةرارات    :  52الفصـــل

 .، إالّ أّن إنتخاب أعضا  املكتب اجلامعّي يتّم وجواب ابإلقرتاع السريّ صوت الرئيس
 اجللسة العامة اخلارقة للعادة الثالث: القسم 

ه إىل املكتةةب  ّّ دة يف أي وقةةت بطلةةب مةةن املكتةةب اجلةةامعي أو بطلةةب كتةةايب مةةو ميكةةن أن تعقةةد جلسةةة عامةةة خارقةةة للعةةا  :26الفصــل
 ات املنخرطة بغرض املداولة يف املسائل التالية:ّّ اجلمعي  (⅔)  ثلثيقبل  اجلامعي من 

 



 

 

  
 اإلختصاص.على غاية من األمهية ملصلحة رايضة   تدابريإختاذ  -1
   .للجامعة مراجعة النظام األساسي -2
 اجلامعة. حلّ  -3
ومةةا علةةى األقةةل مةةن  مخسةةة عشةةر يات املنخرطةةة قبةةل  ه إىل اجلمعيةةّ وتنعقةةد اجللسةةة العامةةة اخلارقةةة للعةةادة بةةدعوة مةةن رئةةيس اجلامعةةة توجةةّ      

 رري  إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجواب جدول األعمال.
ويف صةورة عةدم    ،( اجلمعيات املنخرطة على األقةل⅔حبضور ثلثي )  إالّ تكون أشغال اجللسة العامة اخلارقة للعادة قانونية  ال  : 72الفصل
ة  وتكةةون مةةداوالهتا شةةرعيّ   يف أجةةل ال يتعةةّدى مخسةةة عشةةر يومةةا،النصةةاب القةةانوين يقةةوم رئةةيس اجلامعةةة ابلةةدعوة جللسةةة عامةةة اثنيةةة    كتمةةالإ

 .  مهما كان عدد األعضا  احلاضرين
 ( أصوات األعضا  احلاضرين.  ⅔لبية  ثلثي )ويف كل احلاالت ال تتخذ القرارات إال أبغ     

 اإلستثنائية  اإلنتخابّية : اجللسة العامة  رابعسم القال
ة    :  82الفصـــل حصةةةول شةةةغور يف تركيبةةةة املكتةةةب    مةةةن السةةةنة وذلةةةك  يف حالةةةة  يف أّي وقةةةتإسةةةتثنائية  ميكةةةن الةةةدعوة جللسةةةة عامةةةة إنتخابيةةةّ
  من هذا النظام األساسّي.  55الفصل   ذلك وفقا ملا نّ  عليهثلث األعضا  و  يفوقاجلامعّي 

مةةن هةةةذا النظةةام األساسةةةّي علةةى اجللسةةةة العامةةةة    42و  19و  18و  17و  16الةةواردة ابلفصةةةول  تنطبةةق مجيةةةع األحكةةةام   :  92الفصـــل  
 اإلستثنائية.اإلنتخابّية  
نائية وضةبط الرتكيبةة النهائيةة للمكتةب  ويواصل بقية أعضا  املكتب اجلامعي نشةاطهم اىل حةني انعقةاد اجللسةة العامةة االنتخابيةة االسةتث     

ويسةةةتكمل املكتةةةب    األساسةةةيهةةةذا النظةةةام    مةةةن  55طبقةةةا للفصةةةل  املباشةةةرين    األعضةةةا توزيةةةع اخلطةةةط علةةةى    إعةةةادةاجلةةةامعي اجلديةةةد، ويةةةتم  
 حني انعقاد اجللسة العامة االنتخابية القادمة. إىلاجلامعي اجلديد ما تبقى من فرتة نيابية للمكتب املنحل 

 املكتب اجلامعـي الثاين:  البــاب
 القسم األّول: املهام والصالحّيات 

  ابلبالد التونسةية وتنميتهةا ،رايضة الكرة احلديدية  يتوىل إدارة شؤون  و    اجلامعة  هو اهلياة التنفيذية اليت تسرّي  امعياجل كتبامل : 30الفصل
 ابخلصوص :  ومن مشموالته

 يف اإلختصــاص جلامعــات األبنبيــةوااهلياةات الدوليةة    خماطبةخّول له  اجمها وهو الوحيد املوتسيري شؤوهنا وتنفيذ بر إدارة اجلامعة  - 1
  .ودولياوقاراي  ة احلديدية وطنيامن أبل النهوض برايضة الكر  التعامل معهاو 

 بتونس.  املنظمة للقطاع الرايضيتيبّية  النصوص القانونية والرت تطبيق   احرتامالسهر على  -2
   .ةة الدوليّ ام مبادئ امليثاق األومليب والرتاتيب الرايضيّ السهر على إحرت  -3
 .التصدي لكافة مظاهر العنف يف النشاط الرايضي ولكل مظاهر التمييز اليت قد تشوب هذا النشاط -4
 .وحفظها  ربعتها وضبطها وتوثيقهاو و هياكلها املختصة  اجلامعةتسيري  ملفات  لّ كدراسة   -5
 
 



 

 

 
 ابلتعاون مع السلط العمومية واهلياكل الرايضية الوطنية والدولية واملعاهد   الندواتلتقيات واملؤمترات و وامل  املعسكراتتنظيم   -6
 سرّيين واحلّكام واملدرّبنيامل  وذلك هبدف تكوينذات العالقة،  واجلمعيات  جنبية املختصة يف تكوين اإلطاراتالوطنية واأل  واملراكز     
   .اهم فنّيا وإداراّي وعلمّيامستو  وحتسنيأتهيلهم  والرمسّيني، و     
 تنمية املوارد املالّية للجامعة وإحكام التصّرف فيها. -7
 .وتكوين الرايضيني الشبان ومتابعة تنفيذها ات الكرة احلديديةاختصاصضبط برامج لتنمية   -8
 .والدوليةوالقارية الوطنية   للمبارايت واملنافساتإعداد رزئمة عامة  -9
 هلذه العملية ابلتنسيق مع السلط اجلهوية واحمللية .   إلختصاص اجلامعة واملتابعة املستمرةنشآت الرايضية التابعة  معاينة امل  -10
 . اجلهوية  إسناد هذه املهمة إىل الرابطات عند اإلقتضا  وميكن       
 األصناف.االختصاصات و يف خمتلف  إعداد املنتخبات الوطنية وإدارة شؤوهنا  -11
 .يني واجلهوينياملدربني الوطنتعيني   -12
 .الفين واإلداري واملايل اهفوتصرّ   اجلهويةالرابطات  مراقبة نشاط   -13
إعالم منظوري اجلامعة من الرايضيني يف جمال الوقاية من تعاطي املنشطات و  الصحية  توعيةالو الرتبوي  ضبط برئمج لإلرشاد  -14

والوكالة  ة التونسّيةابلتعاون مع اللجة الوطنية األوملبي ة املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطاتبكافة األحكام التشريعية والرتتيبيواملؤطرين 
 ملكافحة املنشطات.  الوطنية

 .امعةألحكام هذا النظام األساسّي وملقتضيات النظام الداخلّي للجالسلطة التأديبية طبقا  ممارسة  -15
يتةوىل إحةداثها وحتديةد    ،جلةان جامعيةةإىل  و جهويةة و   إىل رابطات وطنيةيها أعاله  املشار إلض املكتب اجلامعي جانبا من مهامه  يفوّ و 

لتفكةري والتخطةيط  وا  ، كةي يتفةرمل ملتابعةة إسةرتاتيجّية النهةوض ابلرايضةة يف إختصاصةه وتكةوين الشةّبان وأتهيةل الفنيّةنيعددها ومهامها
واحلكةةام  ر منةةاهج التكةةوين واإلحاطةةة ابملةةدربني  وّ ويطةة   للجامعةةةالرايضةةي  النشةةاط    ن سةةريسةةّ والتكةةوين والنظةةر يف كةةل مةةا مةةن شةةأنه أن ح
  11األصةةناف وذلةةك طبقةةا ألحكةةام القةةانون األساسةةي عةةدد  و   االختصاصــات  خمتلةةف  يفواملسةةيريين والنهةةوض ابملنتخبةةات الوطنيةةة  

 .20و  19و  18املتعلق ابهلياكل الرايضية وخاصة يف فصوله   1995فيفري   6املؤرخ يف   1995لسنة  
 .ومهامها وطرق عملها واللجان اجلامعية  اجلهويةللجامعة تركيبة الرابطات  نظام الداخلّي دد الحو      

  امتةةدادعلةةى    اتاالختصاصــ وتنميةةة    الوطنيةةةإبعةةداد عقةةود الةةربامج اخلاصةةة بتحضةةريات املنتخبةةات  يقةةوم املكتةةب اجلةةامعي    :31  الفصــل
 للمصادقة.أربع سنوات وعرضه على سلطة اإلشراف  

،  اجلامعــة اعليه تشرف يتال اتاالختصاصيف إببرام عقود برامج مع اجلمعيات الرايضية املسةتهدفة  املكتب اجلامعّي  قوم  يكما        
 املرتقبة.العقود برئمج العمل واألهداف ضبط تلك  وت

ة وسةيلة تةرتك  ه أبيةّ ، توجةّ بةدعوة مةن رئيسةهومةا علةى األقةل  ي  (  15)مخسةة عشةر  ة كةلّ جيتمع املكتب اجلامعي بصفة دورية مةرّ   : 23الفصل
 جيوز الدعوة لإلجتماع حينا.الكّلي  يف حالة التأّكد و   ،أثرا كتابّيا قبل موعد اجللسة بثالثة أاّيم على األقلّ 

 ا أغلبّية األعضا .هوال تكون مداوالت املكتب اجلامعّي قانونّية إالّ إذا حضر      
 



 

 

  
 .حاوعند تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجّ   ،ألعضا  احلاضريناأبغلبية أصوات    قراراتهاملكتب اجلامعّي خذ تّ يو      
 و ميكن أن جيتمع املكتب اجلامعي كذلك بدعوة من رئيسه لدراسة املسائل الطارئة كلما دعت احلاجة لذلك.     
 وينّ  على ،احلاضرين ممضى من مجيع األعضا   و حماضر اجللسات يكون مرقما ومؤرخابدفرت اجلامعي   قرارات املكتب وتدر  كلّ      
 أمسا  األعضا  احلاضرين وأمسا  األعضا  الغائبني بعذر وأمسا  املتغّيبني دون عذر.     
 .واملتابعة لإلعالم  طنية االوملبية التونسيةوللجنة الو وتوّجه نظائر من حماضر اجللسات لسلطة اإلشراف       

 . عي دون التمّتع حبق التصويتيشارك الكاتب العام يف أعمال املكتب اجلام :  33الفصل 
املةؤرخ    1977لسةنة    552ويشارك املدير الفين للجامعة يف أعمال املكتةب اجلةامعي ولةه كافةة احلقةوق والصةالحيات احملةّددة ابألمةر عةدد  

 املتعلق إبحداث إدارات فنية رايضية.  1977جوان   20يف 
ة وال جيةةةوز هلةةةم احلصةةةول علةةةى مرتّبةةةات أو  للجةةةان  وأعضةةةا  الرابطةةةات واخةةةدمات أعضةةةا  املكتةةةب اجلةةةامعّي    :34الفصــــل   ة جمانيةةةّ اجلامعيةةةّ

ات   مكافآت من أّي نوع، على أنّه ميكن تعويضهم عن نفقات سفرهم وإقامتهم وبعةض املصةاريف األخةرى اإلضةطراريّة أثنةا  قيةامهم مبهمةّ
 .واملهام املوكولة إليهم تدخل يف نطاق أنشطة اجلامعة

 يـب اجلامعـكتامل ة ـتركيب :  الثانـيم ـالقس 
 .ع إنتخاهبم من قبل اجللسة العامة( عضوا من بينهم إمرأرن على األقل يق12ثين عشرة )إيرتكب املكتب اجلامعي من :  53 الفصل

 إبعتماد نظام القائمات املغلقة.ويقع إنتخاب أعضا  املكتب اجلامعي ملدة أربع  سنوات إبقرتاع سري يف دورة واحدة   :63الفصل 
  القائمة اليت تتحصل على أكرب عدد من األصوات هي القائمة الفائزة ابإلنتخاابت.رب وتعت     
 فة فورية بني القائمات املتساويةأو أكثر تعاد اإلنتخاابت بصويف صورة حصول التساوي يف عدد األصوات املصرح هبا بني قائمتني       
 دون سواها.يف املرتبة األوىل      

 . التمكن من الفصل بني القائمتنيساوي يف عدد األصوات املصرح هبا تعاد اإلنتخاابت بصفة فورية إىل حنيويف صورة تواصل الت     
 م اللجو  اىل طريقة االقرتاع علىأكثر من مرتني متتاليتني يت يف عدد األصوات املصرح هبا بني القائمتني  التساوي  استمرارويف صورة      
 عي اجلديد على أن يقع إفراد التصويت على الرئيس وئئب الرئيس بصفة منفصلة.األفراد النتخاب املكتب اجلام     
  طريقة توزيع أصوات الناخبني وإحتساهبا.ويضبط النظام الداخلي للجامعة      

 : ةلتاليهام اوفق امليتّم توزيع اخلطط داخل املكتب اجلامعّي  :)بديد(  37الفصل 
 لفائزة يف اإلنتخاابت.لقائمة اويكون رئيس ا اجلامعة رئيس -
 انئب رئيس مكلف ابملقيدة.  - 

 مكلف ابحلرة.  انئب رئيس -
 .أمني مال -
 .مختلف األنشطة اجلامعيةمكلفون بـ أعضاء مثانية  -
 
 



 

 

 
ة بةةةني مجيةةةع أعضةةةا  املك      تةةةب  ويةةتم توزيةةةع املسةةةؤولّيات ابإلتفةةةاق بةةةني  أعضةةةا  املكتةةةب اجلةةةامعي ، وعنةةةد التعةةةّذر جتةةةرى إنتخةةةاابت داخليةةةّ

ح  اجلةامعّي يشةرف عليهةا رئةيس اجلامعةة، لتوزيةع املهةةام الةيّت ينشةأ حوهلةا تنةافس بةني عضةةوين أو أكثةر، وتسةند اخلطّةة املقةرتع بشةأهنا للمرتشةةّ 
 صوت الرئيس.  بانب  املتحّصل على أكرب عدد من األصوات، وعند التساوي يرّجح 

سةةةةؤولّيات  بط النظةةةةام الةةةةداخلي للجامعةةةةة حةةةةاالت إعةةةةادة توزيةةةةع املمةةةةن هةةةةذا النظةةةةام األساسةةةةي ، يضةةةة   55مةةةةع مراعةةةةاة أحكةةةةام الفصةةةةل       
 واإلجرا ات املتبعة لذلك خالل نفس الفرتة النيابية  إذا إقتضت الضرورة أومصلحة اجلامعة ذلك.

 امعة.تتبع اجل جهويةال ميكن اجلمع بني عضويّة املكتب اجلامعّي وبني مسؤولّية تسيري جبمعّية رايضّية أو رابطة   :  38الفصل 
جهويةة  فإّن كةّل عضةو جةامعّي تكةون لةه مسةؤولّية جبمعيّةة رايضةّية أو رابطةة    ،التصريح بنتائج اإلنتخاابت لعضويّة املكتب اجلامعّي  ومبجّرد 
 .اجلهوية  يلتزم بتقدمي استقالته فورا من تلك اجلمعّية أو الرابطة ،جلامعةاتتبع  

 معيشروط الرتشح لعضوية املكتب اجلا :  الثالثالقسم 
 ر فيه الشروط التالية :أن تتوفّ  ضمن قائمة واحدةضوية املكتب اجلامعي لع ح مرتشّ  لكلّ   : 39الفصل
 اجلنسية.  أن يكون تونسيّ   -1
إيةةةداع القائمةةةة    ريةةة يف ر  األكثةةةرعلةةةى    ودون حتديةةةد السةةةن القصةةةوى  علةةةى األقةةةل    سةةةنة(25مخسةةةة وعشةةةرون سةةةنة )يبلةةةن سةةةنه  أن   -2

 املرتشح ضمنها.

   سةةةنتني مةةن التعلةةيم العةةةايل علةةى أقةةل تقةةدير يف مؤسسةةةة تعلةةيم عةةال عموميةةةة أو خاصةةة مصةةادق عليهةةةا    بنجةةاحقةةد أمت  أن يكةةون     -3
  حسب الرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل.

 أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا حبقوقه  املدنية والسياسية .  -4

ضةةية أو ابإليقةةاف عةةن النشةةاط الرايضةةي أو عةةن عضةةوية مكتةةب  ق ابإلخةةالل ابألخةةالق الرايأن ال يكةةون قةةد تعةةرض لعقوبةةة تتعلةةّ    -5
 املنظمة للنشاط الرايضي بتونس.ل طبقا للقوانني جامعي بقرار معلّ 

 األساسي.من هذا النظام   40حسب أحكام الفصل   ة يف التسيري الرايضيّ أن تكون له أقدميّ   -6

إحةةدى شةةروط األقدميةّةة يف التسةةيري الرايضةةي    ن قائمةةة واحةةدةضةةمجيةةب أن تتةةوفر يف كةةّل مرتشةةح لعضةةوية املكتةةب اجلةةامعي     :40الفصــل  
 التالية:

 خبطّة رئيس أو ئئب رئيس مجعية رايضية ملّدة ال تقل عن سنتني. االضطالع -1
 االضطالع خبطة عضو مكتب جامعي ملّدة  نيابية واحدة على األقل.   -2
 ة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة.معية رايضية ملدّ جبضمن اهلياة املديرة  االضطالع مبسؤولية -3
أو جلنةة جامعيةة أو جلنةة فرعيةة ربعةة للجنةة الوطنيةة األوملبيةة التونسةية  ملةدة ال تقةّل عةن أربةع    جهويةاإلضطالع مبسؤولية ضمن رابطة   -4

 سنوات كاملة.
الةذين ال تنطبةق علةيهم    إىل رايضةّيي النخبةة الوطنيةةوختتصر مّدة أقدمية التسيري يف اجملال الرايضي إىل سنتني فقط ابلنسةبة إىل املةرأة أو       

الةذين تتةوفر فةيهم املعةايري احملةددة مةن قبةل اللجنةة الوطنيةة لرايضةة النخبةة احملدثةة  و   من هةذا النظةام األساسةي    41ابلفصل  املقاييس احملددة 
 .2004ديسمرب   24بقرار وزير الشباب والرايضة والرتبية البدنية بتاري   

 



 

 

 
  ينالةةوارد  6و    3عةةدد    نيمةةن الشةةرط   الراغبةةون يف الرتشةةح اىل عضةةوية املكتةةب اجلةةامعي  ون واحلكةةامبةة يعفةةى  املةةدربون والالع  :  14الفصــل  
 وهلم أن يقدموا ترشحاهتم حسب املقاييس التالية : ، أعاله   39ابلفصل 

 :للمدربنيابلنسبة  
 كرة احلديدية احلرة أو املقيدة.األقل يف رايضة ال مواسم على  4أن يكون قد درب منتخبا وطنيا ملدة  -

 : ابلنسبة لالعبني
يةةةة أو  مليف بطولةةةة عا    سةةةنوات علةةةى األقةةةل و حتصةةةل علةةةى ميداليةةةة    4دة  ملةةة أكةةةابر    وطةةةينب  خةةة نتمأن يكةةةون املرتشةةةح قةةةد إنتمةةةى إىل    -

ايضةةة الكةةرة  يف ر ألعةةاب البحةةر األبةةيض املتوسةةط  دورات  إفريقيةةة و   ودورات  ( ميةةداليات ضةةمن بطةةوالت5مخةةس )  جممةةوع  حتصةةل علةةى
 . احلديدية

 :ابلنسبة للحكام
يف رايضةةة  مواسةةم علةةى األقةةل وأن يكةةون قةةد شةةارك يف بطةةولتني عةةامليتني  علةةى أقةةل تقةةدير    4كةةون املرتشةةح حكمةةا دوليةةا ملةةدة  أن ي  -  

 .الكرة احلديدية
. وجيةوز لكةل عضةو  اجلامعةة    بةنفس  فةرتات نيابيةة متتاليةة  ثةالثألكثةر مةن  ضطالع خبطة عضو جةامعي  ال جيوز اإل :)بديد( 24الفصل 
 ية اليت ال حق له الرتشح خالهلا.ى ثالث فرتات نيابية متتالية إعادة تقدمي ترشحه للفرتة النيابية اليت تلي مباشرة الفرتة النيابقضّ جامعي 

يف  2011بويليــة  14املــخريف يف  2011 لســنة 66ال تعتــا الفــرتات النيابيــة الســابقة لصــدور املرســوم عــدد     
 إحتساب عدد الدورات املتتابعة املشار إليها ابلفقرة األوىل أعاله لتجديد الرتشح لعضوية املكتب اجلامعي.

 لالنتخاابت القائمات املرتشحة شروط تقدمي  :الرابع  القسم 
ن على األقّل، مع يتعنّي على كّل قائمة مرتّشحة أن تكون مؤّلفة من إثين عشر شخصا يكون من بينهم وجواب امرأر : 34 لفصلا

 ضرورة بيان رئيس القائمة، وتسّمى كّل قائمة إبسم رئيسها.
 41ميكن لكل قائمة مرتشحة أن تضم مرتشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من األشخاص املنصوص عليهم ابلفصل      
 أعاله.
 وال جيوز للشخ  الواحد أن يرتّشح يف أكثر من قائمة واحدة.    

مرفقة مبلفات كّل قائمة تكون  تنّ  عليه عند تقدمي ملّفات الرتّشح، و  ،عنوائ واحدا ليكون حماّل ملخابرهتاكّل قائمة تار  خت :44الفصل 
 شخصّية عن كّل عضو مرتّشح ضمنها، ويتضّمن كّل ملّف الواثئق التالية:

 .شخصّيا  مطلب يف الرتشح إبسم رئيس اجلامعة يكون ممضى من املرتّشح -1
 قة التعريف الوطنّية.نسخة من بطا -2

 ألقدمّية التسيري يف اجملال الرايضي.من الواثئق املثبتة مشهود مبطابقتها لألصل   أصلية أو  نس  -3

 مصادق عليها ّسسة تعليم عال عمومّية أو خاّصةمسلّمة من مؤ املطلوبة امعّية اجلشهادة من المشهود مبطابقتها لألصل  ةنسخ -4
 .ا العملحسب الرتاتيب القانونية اجلاري هب

 .(3عدد  )السوابق العدلية  بطاقة   -5
 



 

 

احملدد إبعالئت الرتشح عرب الصحف وبقية ويقع إيداع القائمة املرفقة مبّلفات مجيع أعضائها وجواب بكتابة اجلامعة خالل التوقيت 
 تب الضبط ابجلامعة.الواثئق ممضى وخمتوم من اجلامعة وينّ  على عدد التضمني ورري  اإليداع مبك  يف، مقابل كشف  الوسائط  
تلك يغلق ابب الرتشحات وإيداع القائمات بكتابة اجلامعة عشرة أاّيم قبل موعد اجللسة العامة دون إحتساب يوم إنعقاد  :54الفصل 
ب رري  غلق اب ،وجيب أن يتضّمن اإلعالم بتاري  اجللسة العامة اإلنتخابّية والدعوة حلضورها املعلن عنه بوسائل اإلعالماجللسة.

 الرتّشحات.
غلق عضو ابلقائمة اليت مّت إيداع ملّفها بكتابة اجلامعة أن يضيف أيّة وثيقة يراها ضروريّة ابمللّف وذلك قبل ميكن لكل  :64لفصل ا

 .، ومقابل كشف جديد للواثئق ممضى وخمتوم من اجلامعةالرتّشحاتابب  
ضو ابلقائمة بعضو آخر يف صورة إستقالة العضو األّول أو تراجعه كما جيوز خالل فرتة تقدمي الرتشحات تغيري ملف أّي شخ  ع     

 عن الرتّشح أو تعّذر ترّشحه ألسباب قانونّية أو شخصّية.
 فإّن تغيري عضو مرتّشح مبرتّشح جديد ضمن القائمة  ،وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البديّن الكلّي الثابت مبوجب شهادة طبّية    

ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح معّرف عليه ابإلمضا  لدى السلط املختّصة يشري فيه املرتّشح ،  رتشحاتآجال تقدمي الوداخل 
 األّول إىل عدوله عن الرتّشح أو استقالته من القائمة اليت ترّشح ضمنها.

من قائمة أخرى منافسة ولو  جيوز لكل من إنسحب من قائمة بعد إيداع ملّفها بكتابة اجلامعة، أن يعيد الرتّشح ضال   :74الفصل 
 كانت آجال تقدمي الرتّشحات مازالت مفتوحة.   

نقضا  أجل إيداع غلق ابب الرتّشحات إبال جيوز إدخال أيّة تغيريات على تركيبة القائمة أو إضافة أيّة واثئق أو إثبارت بعد     
 القائمات بكتابة اجلامعة.

 بعد غلق ابب الرتشحات.ويعترب الغيا كل سحب للرتشح مت تقدميه      
 .رفضهاكّل قائمة يثبت أّن أحد أعضائها ال تتوّفر فيه الشروط القانونّية للرتّشح يقع التصريح ب  : 48الفصل  
اهليئة إىل حتيل اجلامعة كافة امللفات نقضاء أبل تقدمي الرتّشحات وإيداع القائمات بكتابة اجلامعة، إ:  مبجّرد )بديد( 49الفصل 

طبقا ملقتضيات املذكرة الصادرة عن وزارة شخون  دثة احمل املسار اإلنتخايب للجامعةى إلشراف عل كلفة ابامل املستقلة
 ملفات املرتشحني حسب كل قائمة  وتصدر قرارا يفوتنظر هذه األخرية فورا    .2020بويلية  03الشباب والرايضة بتاريخ  

توفر الشروط القانونية يف واحد أو أكثر من أعضائها وذلك يف أبل معلال يف قبول كل قائمة خلوض اإلنتخاابت أو رفضها لعدم 
 أايم من اتريخ انقضاء أبل تقدمي الرتشحات .  (3)  ال يتعدى ثالثة

إبالغ مجيع القرارات ممضاة من رئيس اللجنة إىل رؤساء القائمات املرتشحة حسب العناوين املختارة  اهليئةوتتوىل هذه      
 قائمة وذلك يف أبل ال يتعدى مثانية وأربعني ساعة من اتريخ صدور القرار.مبوبب مكتوب واحد لكل 

املسار إلشراف على املكلفة اب اهليئة املستقلةالقائمة املصّرح برفضها الطعن يف قرار  لرئيس: جيوز )بديد( 05الفصل 
 املعتمدة لدى هذه اهليئة.  يةاإلستعجال  الرايضّي وفقا لإلبراءات  لتحكيمالوطنية ل  يئةاهللدى  اإلنتخايب للجامعة 

املسار اإلنتخايب  إلشراف على املكلفة اب اهليئة املستقلةلقائمات املنافسة األخرى الطعن يف قرار جيوز لرؤساء ا كما     
 القاضي بقبول قائمة حسب نفس اإلبراءات التحكيمّية املشار إليها أعاله.للجامعة 

 



 

 

 ةـس اجلامعـرئي  :القسم اخلامس

  اهلياكةةل الرايضةةية الوطنيةةةةة و يّ القضةةةائالسةةلط العموميةةة و كةةةّل  ولةةدى  هةةةو املمثةةل القةةانوين للجامعةةةة لةةدى الغةةري  رئةةيس اجلامعةةة    :  51الفصـــل
 وهو الناطق الرمسّي للجامعة.والدولية  واإلقليمية والقارية

 ابإلضافة إىل ذلك فإّن من مهام رئيس اجلامعة:      
 ب اجلامعي.املكتإجتماعات رائسة اجللسة العامة و  -1
 السهر على تطبيق مقررات اجللسة العامة واملكتب اجلامعي. -2
 اإلذن ابلصرف. -3
 الواثئق اليت تلزم اجلامعة ماليا.ّل لتوقيع مع أمني مال اجلامعة أو ئئبه على كا -4
 .املكتوبة واملسموعة واملرئية اإلعالموسائل خمتلف تعيني من يتوىل التنسيق مع  -5

ة إىل سةةلطة اإلشةةراف أو إىل اهلياكةةل الرايضةةّية الدوليةّةة واإلقليميةّةة    ،كةةن لةةرئيس اجلامعةةةمي  :25الفصــل   فيمةةا عةةدا إمضةةا  املراسةةالت املوجهةةّ
ة للجامعةةةة، أن يفةةةّوض، مبقتضةةةى توكيةةةل كتةةةايب،   دات املاليةةةّ األخةةةرى ألحةةةد أعضةةةا     اتهمةةةن صةةةالحيّ   اجانبةةة وكةةةذلك األذون ابلصةةةرف والتعهةةةّ

 عوان العاملني ابجلامعة وذلك حتت مسؤولّيته القانونّية.املكتب اجلامعي أو ألحد األ
 الرئيس تعويضه يف ذلك. انئيبأحد أو تعّذر عليه القيام مبهامه ألسباب ظرفّية يتوىل  رئيس اجلامعةوإذا تغيب      

 ابملكتب اجلامعـيوحالة الشغور فقـدان العضويـة :  السادس القسم
 :اجلامعي يفقد صفة العضوية ابملكتب   :53الفصل

 ومسجل مبكتب ضبط اجلامعة.مبكتوب اثبت التاري   إىل املكتب اجلامعيّ   ستقالتهام عضو قدّ ل ك  -1
 من القانةون األساسةي املتعلةق ابهلياكةل الرايضية.  21لنشاطه طبقا للفصل  عضو وضع حدّ  كل  -2
ة رايضةةةّية ربعةةةة لةةة كةةةل عضةةةو    -3 مةةةن هةةةذا النظةةةام      38خالفةةةا ألحكةةةام الفصةةةل    جلامعةةةةنفس احةةةافل علةةةى مسةةةؤولّيته يف رابطةةةة أو مجعيةةةّ

 .األساسي
ةي    اجتماعةاتعةن حضةور    دون عذر شرعيّ   بتغيّ   كل عضو  -4 ةرّ أربةع  املكتةب اجلامعة متباعةدة خةالل موسةم    اترّ مة مثةاين  ات متتاليةة أو  مة

 .واحد رايضي 
  ابألمر، وال يصبح القرار ئفذائه يف إهنا  عضويّة املعينّ أعاله،  قرارا أبغلبّية أعضا  4و 3عدد   لتني ذ املكتب اجلامعي يف احلاخويتّ      

 إاّل بعد املصادقة عليه من سلطة اإلشراف.     

 حصل الشغور يف املكتب اجلامعي إبحدى الصور التالية: :  45 لالفص
 . العجز البدينّ أو  الوفاة -1
 تغيري اإلقامة خار  البالد التونسّية. -2
 ّية أو إداريّة تتعارض مع عضويّته ابملكتب اجلامعي.اإلضطالع مبهّمة سياس -3
 ن احلقوق املدنّية او السياسّية.افقد  -4
 أعاله.  53العضويّة ابملكتب اجلامعي طبقا للفصل إهنا  صدور قرار جامعي يف  -5     

 ئه.ثلث أعضايواصل املكتب اجلامعي نشاطه بصفة طبيعّية طاملا مل يشمل الشغور أكثر من    :55الفصل 



 

 

 
 ويتوىّل املكتب اجلامعي توزيع اخلطط الشاغرة على األعضا  املباشرين ابلتوافق بينهم أو ابإلقرتاع السرّي عند اإلقتضا .

 ند التعّذر جترى إنتخاابت داخلية، وعالرئيس انئيبحد ألوإذا مشل الشغور رئيس اجلامعة، يسند املكتب اجلامعّي رائسة اجلامعة 
 باشرين إلنتخاب رئيس للجامعة.بني مجيع األعضا  امل

 نتخاابت داخلية بني مجيع األعضا وعند التعذر جترى إ الشاغرةويسند املكتب اجلامعي ألحد األعضا  املتبقني خطة ئئب للرئيس 
    .ابلنسبة للخطة الشاغرة رئيس للجامعةئئب املباشرين إلنتخاب 

 ا النظامذ من ه  28حكام الفصل أل اتقع الدعوة جللسة عامة إنتخابّية طبق اجلامعيّ املكتب  ثلث أعضا    الشغور   وإذا جتاوز     
 .األساسيّ      

 هياكل التصرف :الثالث الباب 
 اإلدارة الفنية األول:القسم 

عةةداد  إبو لكــرة احلديديــةا اتختصاصــ إختلــف مباألعمةةال الراميةةة للنهةةوض  ّل  تتةةوىل اإلدارة الفنيةةة الوطنيةةة القيةةام بكةة   :  65  الفصــل
 .لسهر على حسن تنفيذهاابضبط ميزانياهتا و بج نشاط املنتخبات الوطنية واجلهوية و برام
للقةوانني   طبقةا  صةالحياته  مهامةه و   ميةارسو   ابقةرتاح مةن اجلامعةة  اإلشةرافيةتم تعيينةه مةن قبةل سةلطة    مدير فةين وطةين  فنّيةّ اإلدارة ال يرأس     

 والرتاتيب اجلاري هبا العمل.
كل موسم رايضي برئجما عامةا، كمةا انةه مطالةب بتقةدمي  ستهّل  م لسلطة اإلشراف عند من يقدّ مطالب أب الوطيندير الفين امل :57 الفصل
 عند انتها  كل موسم رايضي.ة أشهر يشفعه بتقرير سنوّي شامل ثالثنشاط كّل تقرير  

حةةول    يةّةةثالث  ّدم لةةه برئجمةةا سةةنواّي وبةةرامجقةة ، وتهياكةةل إستشةةارية فنيةةة وطنيةةةيف مهامةةه  سةةاعد املةةدير الفةةين الةةوطين  ت: ميكةةن أن    58  الفصــل
لةةى  عإلحالتةةه    الةةوطين  ، كمةةا أهنةةا مطالبةةة بتقةةدمي تقريةةر فةةين حةةول أنشةةطتها السةةنوية عنةةد هنايةةة كةةل موسةةم رايضةةي إىل املةةدير الفةةينأنشةةطتها

 سلطة اإلشراف.على املكتب اجلامعي و 
دارس واألكادمييةةات اخلاصةةة ابلشةةبان وعةةدم الرتخةةي  يف نشةةاطها إال يف  مراقبةةة نشةةاط سةةائر املةة   الوطنيةةةتتةةوىل اإلدارة الفنيةةة    :59الفصــل  

والتكةوين والتةأمني    إجةرا ات اإلنتةداب والتةأطري تتوىل مراقبــةية املعرتف هبا. كما  فنّ نطاق كراس شروط حرتم القواعد الرتبوية والصحية وال
 حفل حقوق األطفال و الشبان على مجيع املستوايت.و 

 الكتابة العامة:   الثانـي:القسم 
 اإلشراف.سلطة   مع   تعيينه ابلتنسيقا كاتب عام قار يتم  لكتابة العامة هي اهليكل اإلداري للجامعة ويسريها  :60 الفصل
 يتوىّل الكاتب العام ابخلصوص املهام التالية:  :16 الفصل
     هتم املهنّية.والتصّرف يف ملّفا  اجلهوية  ألعوان العاملني ابجلامعة والرابطاتعلى ااإلشراف   -1
رات الصةةةةادرة عةةةةن وزارة  النصةةةةوص واملناشةةةةري واملةةةةذكّ ّل  سةةةةلطة اإلشةةةةراف ومتابعةةةةة تطبيةةةةق كةةةة بةةةةني  التنسةةةةيق بةةةةني املكتةةةةب اجلةةةةامعي و   -2

 اإلشراف.
توجيه املراسالت وامللفات وحماضر اجللسات يف اآلجال وحسب الرتاتيب احملةددة مةن قبةل  اإلشراف على مكتب ضبط اجلامعة و  -3

 املكلفة ابلرايضة.الوزارة 



 

 

 
 أو جهوية.  ةكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة وطنيال ميكن للكاتب العام أن ي  :  26  لفصلا
 يضبطها النظام الداخلّي للجامعة.  اعد الكاتب العام يف مهامه إطارات و خالاي تسيرييس     
 .لتصرف فيهماواألرشيف  وا  دث ابلكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيقحت    

 : اللجان اجلامعيةالثالث القسم  
يرأسةها أعضةا  مةن املكتةب  و   تسةيري أعمةال اجلامعةةة املكتةب اجلةامعّي يف  تتةوىل مسةاعد امعةة  اخل اجلحتدث جلان جامعّية د : 36 الفصل
 يضبط النظام الداخلّي للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.اجلامعّي و 

 
من النظام  أعاله من الباب الثالث من القسم الثالث  63تثناءا لألحكام الواردة ابلفصل اس:  )بديد( 64الفصل 

 2011لسنة  66األساسي للجامعة املتعلق ابللجان اجلامعية ودون املساس ابألحكام اليت نص عليها املرسوم 
جلامعي جلنة دائمة  ملكتب ا، أحدثت ابيت نقحته أو متمتهمجيع النصوص ال وعلى 2011بويلية  14املخريف يف 

لألخالقيات واحلوكمة والعالقة مع اهلياكل الرايضية الدولية هلا صفة املالحظ ابملكتب اجلامعي وختضع ألحكام  
 .النظام األساسي للجامعة اجلاري به العمل

الالعبني وعضوية العبني اثنني من قدماء  املباشر يف خطة رئيس من الرئيس السابقهذه اللجنة الدائمة وترتكب      
من اختصاصي احلرة واملقيدة يقع اختيارمها من ذوي السرية احلسنة واخلاة املشهود لكل منهما يف اختصاصه 

ملكتب اجلامعي ابإلقرتاع السري من قبل ايا وتتم تزكيتهما ويستحسن أن يكوان من املتوبني إقليميا أو قاراي أو دول
 .للجامعة مة انتخابيةعلى اثر كل بلسة عايف أول إبتماع له  اجلديد 

وتكون أبرز مشموالت هذه اللجنة الدائمة اليت تلحق وبواب ابملكتب اجلامعي مساعدته على القيام مبهامه على      
 الوبه األفضل وحضور ابتماعاته الدورية طيلة املدة النيابية للمكتب املذكور.

 
 الرابطات   :الرابعقسم ال

ا  مة ك  فةوض هلةا جانبةا مةن صةالحياتهي  اجلهةويو   الةوطينعلةى املسةتوى    أو أكثةر  جهويةةة  رابطة داث  كتب اجلامعّي إحة ملا يتوىل :65 الفصل
 من هذا النظام األساسي.  30جا  ابلفصل 

علةةةةى حتقيةةةةق األهةةةةداف املقةةةةررة مةةةةن قبةةةةل املكتةةةةب اجلةةةةامعي واملتعلقةةةةة خاصةةةةة بتنفيةةةةذ بةةةةرامج تنميةةةةة    اجلهويةةةةة  تسةةةةهر الرابطةةةةة    :66  الفصــــل
 . واملسابقات الرايضّية على املستويني الوطيّن أواجلهويّ  املبارايتواإلشراف على  وجدت إن   اجلهوية نتخباتوالعناية ابمل اتاالختصاص

 .احملّدد يف قرار إحداثهاأو الفين  الرتايبمرجع نظرها ابلرجوع إىل جتاه اجلمعّيات إختصاصها   اجلهوية  ةومتارس الرابط     
املنشةةةآت    معاينةةةةهويةةةة قبةةةل مفتةةةتح كةةةل موسةةةم رايضةةةي وابلتعةةةاون مةةةع السةةةلط اجلهويةةةة واحملليةةةة  تتةةةوىل الرابطةةةات الوطنيةةةة واجل  :  76الفصـــل  

 الرايضية التابعة إلختصاصاهتا ومتابعة هذه العملية طيلة املوسم الرايضي.
 



 

 

 .النزاعات الـتأديب وفضّ  : رابعالالباب 
 حكام عامة:القسم األّول: أ

بعةد    ،ّدة التأديب وفّض النزاعات وفقةا ملبةدإ التقاضةي علةى درجتةني مةع ضةمان حةّق الةدفاعمتارس اجلامعة صالحّياهتا يف ما  :86الفصل 
 .والعدالة بني خمتلف األطراف املتنازعة  املواجهة ملبدأاإلستماع إىل األطراف املعنية ابألمر تكريسا  

 أمام املكتب اجلامعّي الّذي  ،اجلهوية  أو الرابطاتيقع الطعن يف القرارات الصادرة إبتدائّيا عن اللجان اجلامعّية املختّصة   :96الفصل 
 هنائّي يف النزاع.صدار قرار  ينتصب إل     
 سّية طبقا لإلجرا اتألوملبّية التوناابللجنة الوطنية   الرايضي الوطنية للتحكيمياة  اهلمام أويبقى قرار املكتب اجلامعّي قابال للطعن      
 املعمول هبا لدى تلك اهلياة.     
عةن  و  أينظر املكتب اجلامعّي هنائّيا يف مجيع الطعون املرفوعة ضّد القةرارات اإلبتدائيةة الصةادرة عةن إحةدى اللجةان اجلامعيّةة   :70ل لفصا  

 حسب اإلختصاص احلكمي لكّل واحد منها.  اجلهوية  الرابطات
 وأتهيل الرايضّيني وتسليمملتعّلقة بتنظيم املسابقات ا  اجلهويةوتعترب القرارات اليّت تّتخذها اللجان اجلامعّية املختّصة أو الرابطات       
 قرارات إبتدائّية الدرجة قابلة للطعن أمام املكتب اجلامعّي.    اإلجازات،      
 أّي عضو جامعّي سبق له النظر إبتدائّيا يف نفس امللّف.املنتصب للنظر هنائّيا يف الطعون، املكتب اجلامعّي وال يشارك يف مداوالت      
 ومساع دفوعه. ،وال يصدر املكتب اجلامعّي قراره إالّ بعد إستدعا  الطاعن وإستدعا  املطعون ضّده عند اإلقتضا      
 ة األصوات ويف صورة التساويوال تكون مداوالت املكتب اجلامعّي قانونّية إالّ حبضور أغلبّية أعضائه، ويّتخذ قراره النهائّي أبغلبيّ      
 ّجحا.يكون صوت الرئيس مر      

و إستانافّيا ال يوقف النظر يف امللةّف طاملةا مّت توجيةه  أختّلف أحد أطراف النزاع عن احلضور أمام اجمللس املنتصب إبتدائّيا   إن :17الفصل 
 إستدعا  قانويّن له.

  .اواإلعالم هب  التأديبّية أو البّت يف النزاعات  ويضبط النظام الداخلّي آجال اإلستدعا  وإصدار القرارات     
سةوا  يف مةاّدة التأديةب أو    اجلهويةةمرجع النظر احلكمّي وتركيبة اللجان اجلامعيّةة والرابطةات  يضبط النظام الداخلّي للجامعة   :27لفصل ا

ة ابلنظةر إ  اجلهويةةاإلجرا ات املّتبعة من قبل اللجنةة اجلامعيّةة أو الرابطةة  يف مادة فّض النزاعات، كما يضبط النظام الداخلّي   بتةدائّيا  املختصةّ
 سألة.يف ماّدة التأديب أو النزاعات وكذلك إجرا ات الطعن يف القرارات اإلبتدائّية وإجرا ات تعّهد املكتب اجلامعّي ابلنظر هنائّيا يف امل

 القسم الثاين: اإلختصاص يف املاّدة التأديبّية: 
ام ورمسيةّةني،  مةةن مجعيةّةات رايضةة سةةلطتها التأديبيةّةة علةةى منظوريهةةا    متةةارس اجلامعةةة  :37  الفصــل اسةةطة  بو ّية والعبةةني ومسةةرّيين ومةةدرّبني وحكةةّ
 .يف املاّدة التأديبّية  تتعّهد ابلنظر إبتدائّيا يف تسليط العقوابت املستوجبة لتأديبنة جامعّية لجل
 .على أقصى تقدير ويصدر القرار التأدييّب يف غضون األسبوع املوايل للواقعة     

 .اجلهوية  أن يفّوض جانبا من اإلختصاص التأدييّب اإلبتدائّي إىل الرابطةميكن للمكتب اجلامعّي   :47الفصل 
 يضبط النظام الداخلّي للجامعة قائمة املخالفات املستوجبة للعقاب، وسّلم العقوابت.و      
 
 



 

 

 : اإلختصاص يف ماّدة فّض النزاعات: الثالث  القسم 
يف النزاعةةات الرايضةةّية الةةيت تنشةةأ بةةني  إبتةةدائّيا  تّ  ابلّنظةةر  ختةة و ا عضةةو جةةامعي  يرأسةةه  امعةةة جلنةةة مركزيةةة للنزاعةةاتابجلحتةةدث      :57الفصــل  
 سوا  يف عالقتها بعضها ببعض أو يف عالقتها ابملدرّبني أو ابلالعبني أو يف عالقة هؤال  ابجلامعة.اجلمعّيات 
ظةةر إبتةةدائّيا يف بعةةض النزاعةةات وفقةةا ملةةا يةةتّم ضةةبطه مةةن  بصةةالحّية النّ ة  ة أو اجلهويةةّ وميكةةن للجامعةةة الرايضةةية أن تعهةةد إىل الرابطةةة الوطنيةةّ      

 التنصي  عليه ابلنظام الداخلّي للجامعة. يف حالةيف قرار إحداثها، أو    اجلهويةصالحّيات مسندة للرابطة  
ن شةاركوا يف  دون حضةور العضةو أو األعضةا  الةذية إسةتاناف  صةب كهياة ويتم الطعن يف قرارات اللجنة لدى املكتب اجلامعي الذي ينت     

 أعمال اللجنة املركزية للنزاعات.
 التعّهد التلقائّي للمكتب اجلامعّي:  الرابع:القسم 

يف إطةةار مشةةموالته املرتبطةةة ابحةةرتام مقتضةةيات النظةةام  مةةن مبةةدإ التقاضةةي علةةى درجتةةني، فةةإّن املكتةةب اجلةةامعّي،    اسةةتثنا ا  :  67  الفصــل
 الصور التالية:إحدى وذلك يف   ،يف املاّدة التأديبّيةابلنظر من تلقا  نفسه التعهد  ه  ميكن ل،   وامليثاق األومليباألساسي 

 للميثاق األومليّب والروح الرايضّية.   وأمة لقطاع الرايضة  حصول خرق خطري للقوانني املنظّ  -1

ل املخةّول هلةا حسةب الفصةل  خةالل األجة   ذ القةرارات التأديبيّةة الالزمةةإخّتاعن   اجلهويةتغافل اللجنة اجلامعّية املختّصة أو الرابطة  -2
 من هذا النظام األساسّي.  72

 وجود خرق واضح يف القرار التأدييّب اإلبتدائّي لسّلم العقوابت التأديبّية املنصوص عليها ابلنظام الداخلّي. -3

د تلقائيّةا ابمللةّف التةأدييّب ويصةدر قةرارا هنائيّةا      بشةأنه أبغلبيّةة األعضةا  احلاضةرين،    وينتصب املكتب اجلةامعّي أبغلبيّةة ثلثةي أعضةائه للتعهةّ
 يكون صوت الرئيس مرّجحا.عند التساوي يف عدد األصوات  و 

مةن هةذا النظةام األساسةي، يتعةةنّي علةى املكتةب اجلةامعّي الةّذي يعتةةزم    67املةذكورتني ابلفصةةل    2وعةدد    1يف احلةالتني عةدد    :77الفصــل  
كةي تتخلّةى عةن مواصةلة الّنظةر يف نفةس املوضةوع لفائةدة    ةاجلهوي  جنة اجلامعّية أو الرابطةلالتعّهد من تلقا  نفسه يف املّادة التأديبّية إعالم ال

 ال أثر قانويّن له.  اجلهوية  املكتب اجلامعّي، وأّي قرار يصدر عن تلك اللجنة اجلامعّية أو الرابطة
د املكتةب اجلةامعّي مةن تلقة   76املذكورة ابلفصل    3يف احلالة عدد       ا  نفسةه ملراجعةة القةرار التةأدييّب اإلبتةدائّي املخةالف  أعةاله، فةإّن تعهةّ

     ويبطله. للقانون، يلغي كّل أثر قانويّن لذلك القرار
ة الوطنيةةة للتحكةةيم  أمةةام اهلياةة   للطعةةن مباشةةرةقابلةةة  حالةةة التعهةةد التلقةةائي    اجلةةامعي يفتكةةون القةةرارات الصةةادرة عةةن املكتةةب    :87الفصــل   

   .الرايضي
 املنّشطات جمال مكافحة التأديب يف جلان   اخلامس:القسم 

دان     جلنتةني     تعةاطي املنشةطات بواسةطةمتارس اجلامعة سلطتها التأديبّية  على منظوريها  يف جمةال مكافحةة   : 97الفصل  جةامعيتني تتعهةّ
 ابلنظر إبتدائّيا وإستانافيا يف تسليط العقوابت املستوجبة يف هذا اجملال .

 وتدرجها وجواب بنظامها الداخلي.  خاصة مبكافحة تعاطي املنشطات يب  ترات  تعد اجلامعة   :80الفصل 
وبقيةةة إجةةرا ات اإلعةةالم و التنسةةيق مةةع    سةةّلم العقةةوابتتركيبةةة جلنةةيت التأديةةب و   اإلجةةرا ات التأديبيةةة ومجلةةة    اتيةةب  رت وتتضةةمن هةةذه ال     

 الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات. 
 .  اطي املنشطات يف سن هذه الرتاتيبالوطين والرتاتيب الدولية  املتعلقة مبكافحة تع  أحكام التشريع يتم اعتماد و      



 

 

 الرابع: العنوان 
 املوارد املالية ومسك احلساابت وإشراف الدولة 

 املوارد املالية األول:الباب 
 من:تتأتى موارد اجلامعة ابخلصوص   :81 الفصل 
 عائدات املمتلكات. -1
 يات واإلشرتاكات السنوية.معاليم إخنراط اجلمع -2
 املناابت املتأتية من تنظيم املبارايت بصفة مباشرة أو غري مباشرة. -3
 
 املنح واجلوائز املالّية املتحّصل عليها إثر املشاركة يف تظاهرات أو مسابقات رايضّية دولّية. -4
 اإلجازات واملطبوعات واملنشورات.عاليم املوظّفة على بيع  امل -5
 يم املوظفة على العقوابت واخلطااي.املعال -6
 .منح الدولة واملؤسسات العمومية -7
 تربّعات املمنوحة طبق التشريع اجلاري به العمل.اهلبات وال -8
 .الرايضّية أو الثقافّيةعائدات املتأتيةة مةن تنظيم التظاهةرات  ال -9
 اخلدمات املنجزة.إسدا  عائدات   -10
 عائدات اإلستشهار.  -11
 وحقوق البث التلفزي. اخيل اإلشهارمد   -12
 .نشاط اجلامعة وبصورة عامة العائدات املتأتية من األنشطة اليت هلا عالقةة مباشةرة أو غيةر مباشةرة مبوضوع     

 مسك ومراقبة احلساابت الثاين:الباب 
ك اسةتنادا إىل املعةايري اخلاصةة ابلعمليةات  وذلة   ديسمرب من نفةس السةنة  31  وتنتهي يف    جانفييف غرة  تبدأ السنة احملاسبية   : 28 لالفص

املتعلةةةق ابهلياكةةةل    1995لسةةةنة    11مكةةةرر مةةةن القةةةانون األساسةةةي عةةةدد  7املنجةةةزة مةةةن قبةةةل اهلياكةةةل الرايضةةةية املنصةةةوص عليهةةةا ابلفصةةةل  
املنقحةةةةة  ومجيةةةع النصةةةةوص القانونيةةةة    2004ديسةةةةمرب    6املةةةؤرخ يف    2004لسةةةةنة    78الرايضةةةية كمةةةا مت إمتامةةةةه ابلقةةةانون األساسةةةةي عةةةدد  

 .واملتممة
احملاسةةبة اخلاصةةة    معيةارد  يف ذلةك قواعةة   مبةةاهتا طبقةةا للتشةةريع احملاسةيب اجلةةاري بةه العمةةل  اباسة حوجةواب مسةةك    ةتتةةوىل اجلامعةة   :  38  الفصــل  
   .2007أوت   21املؤرخ يف  عليه بقرار وزير املاليةاملصادق   40عدد   هلياكل الرايضيةاب

ةةي الةة كةةّل ثالثةةة أشةةهر، كمةةا تعةةّد  ة  اليةةّ ماجلامعةةة تقةةارير    تعةةدّ   :48  الفصــل ضةةع ملصةةادقة الةةوزارة املكلفةةة  خي  ذيتقريرهةةا السةةنوي األديب واملالةة
 ابلرايضة.
لتنظةةيم احملاسةةيب املضةةمنة مبعيةةار احملاسةةبة اخلةةاص ابهلياكةةل الرايضةةية  ابوتتقيةةد اجلامعةةة يف إعةةداد التقةةارير املاليةةة بقواعةةد الرقابةةة الداخليةةة و      

 .   املشار إليه أعاله
 



 

 

ومسةةتنداهتا  ربعةةة للجامعةةة  ة  سنةةةة حماسةةبيّ   ة بكةةلّ الةةدفاتر والواثئةةق اخلاصةةّ   كةةلّ   ،علةةى األقةةل  واتسةةن  (10)  حتفةةل ملةةدة عشةةر  :58  الفصــل  
 واملؤيدات املتعلقة هبا.

النظةةةةام  مةةةةن هةةةذا    13الدولةةةة يف إطةةةةار عقةةةود الةةةةربامج أو األهةةةداف املشةةةار إليهةةةةا ابلفصةةةل  قبةةةل  إسةةةناده مةةةةن    مبلةةةةن متّ   كةةةلّ   :68  الفصــــل  
 ال يسمةح بصرفةه يف أي جمال آخر إال بعد موافقة سلطة اإلشراف. ،صرفه يف اآلجال احملددة قع ومل ياألساسّي، 

 

 اإلشــراف  اخلامس:عنوان ال
 التالية:طبقةا للقوانني اجلاري هبا العمل وخاصة يف املسائل   ةمتارس الوزارة املكلفة ابلرايضة إشرافها على اجلامع  :78 الفصل

 تعيني ممثلي الوزارة يف اجللسات العامة. -1
 تعيني املدير الفين الوطين والكاتب العام القار. -2
 مراقبة التصرف اإلداري واملايل طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل وألحكام هذا النةظام. -3
 املصادقة على املوازئت املالية الثالثية والسنوية. -4
 ف والربامج على املستوى الفين واإلداري واملايل .املصادقة على عقود األهدا -5
 على نظامها الداخلّي وعلى كّل تنقيح يدخل عليهما.و نظام األساسّي للجامعة املصادقة على ال -6
 .ةاملصادقة على اإلنتداابت ونظام التأجري ابجلامع -7
اذهةةا خةةالل  لرايضةةية الدوليةةة وكةةل القةةرارات املزمةةع إختاملصةةادقة علةةى ترشةةيح ممثلةةي تةةونس لإلضةةطالع مبهةةام لةةدى املنظمةةات واهلياكةةل ا  -8

 امللزمة للدولة التونسية. إجتماعاهتا ومؤمتراهتا
 بتونس. قارية أو إقليمية أو دولية  املصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رايضية  -9
 . ية أو دولية ابخلار ة أو إقليمإلتزام ابملشاركة يف  دورات رايضية قاري كل  املصادقة مسبقا على  -10
 الصالحيات اليت ختوهلا هلا القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل. وبصفة عامة كلّ        

 

 خمتلفة العنوان السادس: أحكام  
 للجامعة.لنظام األساسي  ألحكام اومتممة  نظام الداخلّي متّممة ومفّسرة وموّضحة  أحكام التعترب     :88  لفصلا

 .التلقائي أوالقضائي تقع تصفية ممتلكات اجلامعة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل قرار ابحللّ عند صدور   :98 الفصل

 

 العنوان السابع: أحكام إنتقالية 
  .حمتواهعلى اجللسة العامة اخلارقة للعادة مصادقة بعد  للجامعة حّيز التنفيذأحكام هذا النظام األساسّي  تدخل    :90الفصل 

 
 ةـس اجلامعـرئي                                                            ةالعام ةالكاتب   
 حممد األسعد الضيف                                                      سهام بن مجعة   


