اجللسة العامة اخلارقة للعادة
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العنـ ـوان األول
أحكـام عامـ ــة

الفصل األول :اجلامعة التونسية للكرة احلديدية هي هيكل رياضي خاص منخرط باجلامعة الدولية للكرة احلديدية احلرة واجلامعة الدولية

للكرة احلديدية املقيدة

وهي ختضع يف أهدافها وتكوينها وتسييريها ألحكام املرسوم عدد  88لسنة  1122املؤرخ يف  12سبتمرب 1122املتعلق بتنظيم
اجلمعيات وللمرسوم عدد  66لسنة 1122املؤرخ يف 22جويلية 1122املتعلق بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد  22لسنة 2991
املؤرخ يف  6فيفري  2991املتعلق باهلياكل الرياضية ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وللقانون عدد  212لسنة  2992املؤرخ يف
 3أوت  2992املتعلق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة الرياضية كم مت تنقيحه بالقانون عدد  62لسنة 1111املؤرخ يف 12
جويلية  1111وألحكام كل م النظام األساسي والنظام الداخلي للجامعة التونسية للكرة احلديدية .الفصل  :2تسهر اجلامعة على
تسيري مرفق عام رياضة الكرة احلديدية يف إطار الصالحيات اليت متكنها منها الوزارة املكلفة بالرياضة وحسب القواعد الفنية والتنظيمية
احملددة م قبل اجلامعة الدولية للكرة احلديدية احلرة واجلامعة الدولية للكرة احلديدية املقيدة.
الفصل  : 3تتكون اجلامعة م اجلمعيات والنوادي املنخرطة هبا واليت يكون هدفها تكوي الشباب وتأطريه وتنمية قدراته البدنية والفنية

والرقي به إىل أرفع املستويات الرياضية واألخالقية عرب ممارسة رياضة الكرة احلديدية .
الفصل  :4مدة نشاط اجلامعة غري حمددة.
الفصل  :5مقر اجلامعة بتونس العاصمة.

الفصل  : 6يبدأ النشاط اإلجتماعي للجامعة يف أول شهر جانفي وينتهي يف موىف شهر ديسمرب م كل سنة.
الفصل  :7تلتزم اجلامعة يف تأسيسها ويف تنقيح نظامها األساسي ويف التغيريات الطارئـة علـى تركيبـة هياتهـا املـديرة باألحكـام واإلجـرا ات
املنصوص عليها بالقانون املتعلق باجلمعيات.

األساسي والميثاق األولمبي
كما تلتزم اجلامعة باإلخنراط لدى اللجنة الوطنية األوملبية التونسية وبإحترام نظامها
ّ

الفصل  :8هتدف اجلامعة باخلصوص إىل:

 -2تنظيم ممارسةرياضة الكرة احلديدية وتطويرها وتنميتها ،وحتقيق مصاحلـها وإدارة شؤونـها ومراقبتها بكامل تراب اجلمهورية وذلك

يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.
 -1ربط العالقات مع اهلياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية واجلامعتني الدوليتني والكنفدراليات واإلحتادات القارية واإلقليمية
واجلمعيات األجنبية.
 -3تنظيم كل نشاط رمسي أو ودي على الصعيدي الوطين والدويل ومراقبته يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.
 -2ترشيح ممثلي تونس يف اهلياات الرياضية الدولية واإلقليمية والقارية بعد موافقة سلطة اإلشراف.
 -1ضبط شروط مشاركة اجلمعيات واحلكام والرمسيني يف التظاهرات الرياضية الدولية والقارية واإلقليمية واملقاييس املعتمدة لذلك.
 -6تكوي اإلطارات الفنية واحلكام والرمسيني واملسريي وتأهيلهم وحتسني مستواهم.
 -2التشجيع على بعث مراكز تكوي الرياضيني يف إختصاص اجلامعة وضمان اإلشراف الفين على خمتلف مراكز التكوي يف رياضة
الكرة احلديدية.
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العنـ ـوان الثان ـي:
العضويـة فـي اجلامعـة
الفصل :9طبقا ألحكام الفصل 22م القانون األساسي املتعلق باهلياكل الرياضية يتم االخنراط باجلامعة وفقا لكراس شروط يعدها
املكتب اجلامعي وتصادق عليها الوزارة املكلفة بالرياضة.
يكون االخنراط باجلامعة التونسية للكرة احلديدية م اختصاص اجللسة العامة .
وميك للمكتب اجلامعي إسناد قبول أويل إلحدى اجلمعيات ،على أن تتم املصادقة على ذلك القبول خالل اجللسة العامة الالحقة.
الفصل :11جيب على كل مجعية عضو باجلامعة:
 -2تسديد معلوم إخنراطها السنوي قبل إنطالق املوسم الرياضي ،وحتدد اجللسة العامة مقدار هذا االخنراط.
 -1اخلضوع لألنظمة األساسية وللرتاتيب العامة للجامعة وللقرارات الصادرة ع سلطة اإلشراف.
 -3املشاركة يف املسابقات و األنشطة الرياضية األخرى املنظمة م قبل اجلامعة .
 -2اللجو إىل هيأة التحكيم الوطين الرياضي باللجنة الوطنية األوملبية التونسية ،حلسم كل نزاع رياضي تكون طرفا فيه ،وذلك بعد
إستنفاذ وسائل الطع املخولة لدى اهلياكل اجلامعية املختصة إبتدائيا وإستانافيا املنصوص عليها بالنظام األساسي وبالنظام
الداخلي للجامعة.
 -6عدم ربط عالقات ذات صبغة رياضية مع هياكل غري معرتف هبا ،أو مع أعضا مت جتميد عضويتهم أو شطبهم م اهلياكل
الرياضية الوطنية أو الدولية.
 -2إعالم اجلامعة بكل تنقيح لنظامها ولرتاتيبها و لرتكيبة هياتها املديرة ولقائمة الرمسيني أو األشخاص املؤهلني بامضائهم للتعاقد
القانوين جتاه الغري .
 -8التقيد بالقيم النبيلة للرياضة و باألخالق احلميدة و مببادئ الروح الرياضية وبامليثاق األومليب.
الفصل  : 11تسند صفة العضو إىل كل مجعية هتدف إىل تأطري عمل املشاركني يف رياضة الكرة احلديدية وتنظيمه وتطويره.

وميك للمكتب اجلامعي إسناد العضوية الشرفية إىل الشخصيات الرياضية اليت قدمت خدمات جليلة لرياضة الكرة احلديدية.

الفصللل : 11ختــت

اجللســة العامــة بتعليــق نشــاط إحــدى اجلمعيــات أو بســحب صــفة العضــوية عنهــا  ،و يبقــى املكتــب اجلــامعي مــؤهال

بصورة إحتياطية لتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية ع اجلمعية مؤقتا ،إىل أن تتم الحقا املصادقة على ذلـك القـرار مـ قبـل
أول جلسة عامة عادية .
تفقد صفة العضوية باجلامعة :
 -2اجلمعية املستقيلة اليت قدمت هياتها املديرة استقالة مجاعية و مل تتجدد هياتها يف ظرف ثالثة أشهر.
 -1اجلمعية املنحلة بصفة تلقائية .
 - 3اجلمعية املنحلة مبقتضى حكم قضائي .
 -2اجلمعية اليت مل تسدد معلوم االخنراط السنوي بعد التنبيه عليها وفقا للرتاتيب الداخلية للجامعة.
 -1اجلمعية اليت صدر يف شأهنا قرار بالتجميد املؤقتم قبل املكتب اجلامعي خلطأ جسيـم وجيب أن يكون قرار التجميد املؤقتمعلال.
وال يتخذ قرار التجميد املؤقت إال بعد دعوة اجلمعية املعنية واالستماع إليها ومتكينها م وسائل الدفاع .
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الفصل  :13تتمتع اجلمعيات األعضا باحلقوق التالية:

 -2املشاركة يف أعمال اجللسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االستدعا للجلسة العامة يف اجآجال و ممارسة حق التصويت.
 -1تقدمي اإلقرتاحات املتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال اجللسة العامة .
 -3إعالمها بأنشطة اجلامعة التونسية لرياضة الكرة احلديدية بواسطة هيكلها الرمسي.
 -2املشاركة يف املسابقات و األنشطة الرياضية املنظمة م قبل اجلامعة.
 -1ممارسة بقية احلقوق املرتتبة ع النظام األساسي أو تراتيب اجلامعة.
الفصللل  :14ميك ـ للنظــام الــداخلي للجامعــة أن يضــيف حقوق ـا أو التزامــات أخــرى للجمعيــات األعضــا ملزيــد إحكــام تنظــيم عالقــات

تلك اجلمعيات باجلامعة وباهلياكل الرياضية الدولية املشرفة على تنظيم رياضة الكرة احلديدية.

كــل األحكــام اإلضــافية املتعلقــة وقــوق اجلمعيــات وبإلتزاماهتــا ،جيــب أن ال تتعــار مــع هــذا النظــام األساســي  ،ومــع الرتاتيــب النموذجيــة
املعتمدة م قبل اجلامعتني الدوليتني للكرة احلديدية وامليثاق األومليب.

العن ـ ـوان الثالث
اهلياكل اجلامعية
الفصل :15تضم اجلامعة اهلياكل التالية:
-

اجللسة العامة.
املكتب اجلامعي.
هياكل التصرف.

-

جلان التأديب و فض النزاعات.

البـاب األول :اجللس ـة العامــة

القسم األول :أحكام عامة:

الفصل :16تعقد اجلامعة جلسات عامة عادية وجلسات عامة خارقة للعادة وجلسات عامة إنتخابية إستثنائية.
وحتدد مواعيد إنعقاد هذه اجللسات العامة وأماكنها وجداول أعماهلا ،بالتنسيق مع سلطة اإلشراف.
الفصل :17تضم اجللسة العامة اجلمعيات املنخرطة وساب ممثل ع كل مجعية وأعضا املكتب اجلامعي املباشر ملهامه.

يدعى األعضا الشرفيون ألشغال اجللسة العامة بصفة مالحظني وليس هلم حق التصويت.
ال ميك للجمعية اجملمدة أو اليت فقدت صفة العضويةأو اليت مل تكمل املوسم الرياضي الذي سبق إنعقاد اجللسة العامة املشاركة يف أشغاهلا.

الفصللل  : 18كــل مجعيــة منخرطــة تشــارل يف أشــغال اجللســة العامــة بواســطة ممثــل واحــد عنهــا يكــون وجوبــا رئيسللا لمعم يللأ و نائبللا
لمرئيس و كاتبا عاما و رئيسا لفرع رياضأ اإلختصاص  ،وجيب أن يديل بتفويض قانوين ممضى وحامل خلتم اجلمعية.
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القسم الثاين :اجللسة العامة العادية
الفصل : 19تلتام اجللسة العامة العادية بـدعوة مـ رئـيس اجلامعـة توجـه إىل اجلمعيـات املنخرطـة قبـل ثالثـني يومـا علـى األقـل مـ تـاري
انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة ،وتتضم الدعوة وجوبا جدول األعمال.
الفصل :11تتوىل اجللسة العامة العاديـة حتديـد السياسـة العامـة للجامعـة وتوجيههـا ومراقبتهـا ،كمـا تتـوىل املصـادقة علـى مشـاريع النظـام
الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة  ،وتنقسم إىل جلسة عامة إنتخابية وجلسة عامة تقييمية.

الفصل  : 11تعقد اجللسة العامة اإلنتخابية وجوبا مرة كل أربع سنوات.
الفصل  : 11تقوم الجلسة العامة اإلنتخابية:

 - 2بتعيني مشرفني على عملية اإلقرتاع وفرز األصوات.
 -1باإلطالع على التقرير األديب املعرو م قبل املكتب اجلامعي واملصادقة عليه.

 -3باإلطالع على التقرير املايل املعرو م قبل املكتب اجلامعي وعلى تقرير مراقب احلسابات بشأنه واملصادقة عليه.
 -2مبناقشة املسائل املدرجة جبدول األعمال.
-1بتعيني مراقب للحسابات للسنوات األربع القادمة،ويكون وجوبام بني مراقيب احلسابات املسجلني هبياة اخلربا احملاسبني للبالد التونسية.
 -6بضبط معلوم اإلخنراط السنوي.
 -2مبراجعة النظام الداخلي للجامعة أو تنقيحه مع التقيد باحرتام أحكام النظام األساسي للجامعة.
 -8بإختاذ قرار جتميد عضوية مجعية بنـا علـى قـرار جتميـد مؤقـت ،يصـدره املكتـب اجلـامعي يراعـى فيـه أحكـام الفقـرة األخـرية مـ الفصـل
 21م هذا النظام األساسي.
 -9باملصادقة على قبول عضوية مجعية جديدة طبقا ألحكام الفصل  9م هذا النظام األساسي.
 -21بالرتخي يف شرا العقارات أو بالتفويت فيها عند اإلقتضا .

 -11بانتخاب كافأ عضاء المكتب العام ي ب د إنتهاء الفترة النيابيأ.
الفصللل : 13تعقــد اجلامعــة وجوبــا جلســة عامــة تقييميــة مــرة كــل ســنة عــدا الســنة الــيت تعقــد فيهــا اجللســة العامــة اإلنتخابيــة.وتقوم اجللســة
العامة التقييمية جبميع الصالحيات املنصوص عليها بالفصل  11م هذا النظام األساسي ما عدا النقاط عدد 2و 1و. 22
الفصل :14ال تكون أشغال اجللسة العامة العادية قانونية إال وضور أكثر م نصف اجلمعيات املنخرطة على األقل.

ويف صــورة عــدم إكتمــال النصــاب القــانوين تعقــد جلســة عامــة ثانيــة يف أجــل ال يتعــدى مخســة عشــر ( )21يومــا مـ تــاري عقـد اجللســة
األوىل بدعوة م رئيس اجلامعة ،وتكون مداوالهتا شرعية مهما كان عدد األعضا احلاضري .
الفصللل : 15تتخــذ الق ـرارات يف اجللســة العامــة العاديــة برفــع األيــدي وبأغلبيــة أص ـوات األعضــا احلاض ـري و يف صــورة التســاوي يــرجح

صوت الرئيس ،إال أن إنتخاب أعضا املكتب اجلامعي يتم وجوبا باإلقرتاع السري.

القسم الثالث :اجللسة العامة اخلارقة للعادة
الفصللل :16ميك ـ أن تعقــد جلســة عامــة خارقــة للعــادة يف أي وقــت بطلــب م ـ املكتــب اجلــامعي أو بطلــب كتــايب موج ـه إىل املكتــب

اجلامعي م قبل ثلثي (⅔) اجلمعيات املنخرطة بغر املداولة يف املسائل التالية :
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 -2إختاذ تدابري على غاية م األمهية ملصلحة رياضة اإلختصاص.
 -1مراجعة النظام األساسي للجامعة.
 -3حل اجلامعة.
وتنعقـد اجللسـة العامـة اخلارقــة للعـادة بـدعوة مـ رئـيس اجلامعـة توجـه إىل اجلمعيـات املنخرطـة قبـل مخســة عشـر يومـا علــى األقـل مـ تــاري
إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضم الدعوة وجوبا جدول األعمال.
الفصل : 17ال تكون أشغال اجللسة العامة اخلارقة للعادة قانونية إال وضور ثلثي (⅔) اجلمعيات املنخرطة على األقـل ،ويف صـورة عـدم

إكتمــال النصــاب القــانوين يقــوم رئــيس اجلامعــة بالــدعوة جللســة عامــة ثانيــة يف أجــل ال يتعــدى مخســة عشــر يومــا ،وتكــون مــداوالهتا شــرعية
مهما كان عدد األعضا احلاضري .
ويف كل احلاالت ال تتخذ القرارات إال بأغلبية ثلثي (⅔) أصوات األعضا احلاضري .

القسم الرابع  :العمسأ ال امأ اإلنتخابيّأ اإلستثنائيأ
الفصللل : 18ميك ـ الــدعوة جللســة عامــة إنتخابيــة إســتثنائية يف أي وقــت م ـ الســنة وذلــك يف حالــة حصــول شــغور يف تركيبــة املكتــب

األساسي.
نص عميه الفصل  55من هذا النظام
اجلامعي يفوق ثمث األعضاء وذلك وفقا لما ّ
ّ

الفصللل : 19تنطبــق مجيــع األحكــام ال ـواردة بالفصــول  26و 22و 28و 29و 12م ـ هــذا النظــام األساســي علــى اجللســة العامــة

اإلنتخابية اإلستثنائية.

ويواصــل بقيــة أعضــا املكتــب اجلــامعي نشــاطهم اىل حــني انعقــاد اجللســة العامــة االنتخابيــة االســتثنائية وضــبط الرتكيبــة النهائيــة للمكتــب
اجلــامعي اجلديــد ،ويــتم إعــادة توزيــع اخلطــط علــى األعضــا املباشـري طبقللا لمفصللل  55مللن هــذا النظــام األساســي ويســتكمل املكتــب
اجلامعي اجلديد ما تبقى م فرتة نيابية للمكتب املنحل إىل حني انعقاد اجللسة العامة االنتخابية القادمة.

البــاب الثاين :املكتب اجلامعـي

القسم األول :املهام والصالحيات
الفصل : 31املكتب اجلامعي هو اهلياة التنفيذية اليت تسري اجلامعة ويتوىل إدارة شؤون رياضة الكرة احلديدية بالبالد التونسـية وتنميتهـا ،
وم مشموالته باخلصوص :

 - 2إدارة اجلامعــة وتســيري شــؤوهنا وتنفيــذ براوهــا وهــو الوحيــد املخــول لــه خماطبــة اهلياــات الدوليــة واجلامعــات األجنبيـة املختصــة والتعامــل
معها.
 -1السهر على احرتام تطبيق النصوص القانونية والرتتيبية املنظمة للقطاع الرياضي بتونس.
 -3السهر على إحرتام مبادئ امليثاق األومليب والرتاتيب الرياضية الدولية.
 -2التصدي لكافة مظاهر العنف يف النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز اليت قد تشوب هذا النشاط.
 -1دراسة كل ملفات تسيري اجلامعة و هياكلها املختصة وتابعتها وضبطها وتوثيقها.
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 -6تنظــيم املعســكرات وامللتقيــات واملـؤمترات والنــدوات بالتعــاون مــع الســلط العموميــة واهلياكــل الرياضــية الوطنيــة والدوليــة واملعاهــد الوطنيــة
واألجنبي ــة املختص ــة يف تك ــوي اإلط ــارات واجلمعي ــات ذات العالق ــة ،وذل ــك هب ــدف تك ــوي املس ــريي واحلك ــام وامل ــدربني وال ــرمسيني،
وتأهيلهم وحتسني مستواهم فنيا وإداريا وعلميا.
 -2تنمية املوارد املالية للجامعة وإحكام التصرف فيها.
 -8ضبط برامج لتنمية االختصاص وتكوي الرياضيني الشبان ومتابعة تنفيذها.
 -9إعداد رزنامة عامة للمباريات واملنافسات.
 -21معاينــة املنشــلت الرياضــية التابعــة إلختصــاص اجلامعــة واملتابعــة الدائمــة هلــذه العمليــة بالتنســيق مــع الســلط اجلهويــة واحملليــة  .وميكـ
إسناد هذه املهمة إىل الرابطات.
 -22إعداد املنتخبات الوطنية وإدارة شؤوهنا يف خمتلف األصناف.
 -21تعيني املدربني الوطنيني واجلهويني.
 -23مراقبة نشاط الرابطات وتصرفها الفين واإلداري واملايل.
 -22ضبط برنامج لإلرشاد الرتبوي والتوعية الصحية يف وال الوقاية م تعاطي املنشطات وإعالم منظوري اجلامعة م الرياضيني
واملؤطري بكافة األحكام التشريعية والرتتيبية املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية األوملبية التونسية والوكالة
الوطنية ملكافحة املنشطات.
 -21ممارسة السلطة التأديبية طبقا ألحكام هذا النظام األساسي وملقتضيات النظام الداخلي للجامعة.
ويفو املكتب اجلامعي جانبا م مهامه املشار إليها أعاله إىل رابطات وطنية و جهوية وإىل جلـان جامعيـة ،يتـوىل إحـداثها وحتديـد
عددها ومهامها ،كـي يتفـرمل ملتابعـة إسـرتاتيجية النهـو بالرياضـة يف إختصاصـه وتكـوي الشـبان وتأهيـل الفنيـني والتفكـري والتخطـيط
والتكوي والنظر يف كل ما م شأنه أن حيس سري النشـاط الرياضـي يف وـال إختصاصـه ويطـور منـاهج التكـوي واإلحاطـة باملـدربني
واحلك ــام واملس ــيريي والنه ــو باملنتخب ــات الوطني ــة يف خمتل ــف األص ــناف وذل ــك طبق ــا ألحك ــام الق ــانون األساس ــي ع ــدد  22لس ــنة
 2991املؤرخ يف  6فيفري  2991املتعلق باهلياكل الرياضية وخاصة يف فصوله  28و 29و.11
وحيدد النظام الداخلي للجامعة تركيبة الرابطات واللجان اجلامعية ومهامها وطرق عملها.
الفصللل  :31يقــوم املكتــب اجلــامعي بإعــداد عقــود الـربامج اخلاصــة بتحضـريات املنتخبــات وتنميــة االختصــاص علــى امتــداد أربــع ســنوات
وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة.
كما يقوم املكتب اجلامعي بإبرام عقود برامج مع اجلمعيات الرياضية املستهدفة يف االختصاص الذي تشـرف عليـه اجلامعـة ،وتضـبط تلـك
العقود برنامج العمل واألهداف املرتقبة.
الفصل : 31جيتمع املكتب اجلامعي بصفة دوريـة مـرة كـل مخسـة عشـر( )21يومـا علـى األقـل بـدعوة مـ رئيسـه ،توجـه بأيـة وسـيلة تـرتل

أثرا كتابيا قبل موعد اجللسة بثالثة أيام على األقل ،ويف حالة التأكد الكلي جيوز الدعوة لإلجتماع حينا.
وال تكون مداوالت املكتب اجلامعي قانونية إال إذا حضرها أغلبية األعضا .
ويتخذ املكتب اجلامعي قراراته بعد املداولة بأغلبية أصوات األعضا احلاضري  ،وعند تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
و ميك أن جيتمع املكتب اجلامعي كذلك بدعوة م رئيسه لدراسة املسائل الطارئة كلما دعت احلاجة لذلك.
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وتدرج كل قرارات املكتب اجلامعي بدفتر محاضر العمسات يكون مرقما ومؤرخا و ممضى م مجيع األعضـا احلاضـري  ،ويـن
على أمسا األعضا احلاضري وأمسا األعضا الغائبني بعذر وأمسا املتغيبني دون عذر.
وتوجه نظائر م حماضر اجللسات لسلطة اإلشراف وللجنة الوطنية االوملبية التونسية لإلعالم واملتابعة.
الفصل  : 33يشارل الكاتب العام يف أعمال املكتب اجلامعي دون التمتع وق التصويت .
ويشارل املدير الفين للجامعة يف أعمال املكتب اجلـامعي ولـه كافـة احلقـوق والصـالحيات احملـددة بـاألمر عـدد  111لسـنة  2922املـؤرخ
يف  11جوان  2922املتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية.
الفص للل  :34خ ــدمات أعض ــا املكت ــب اجل ــامعي وأعض ــا الرابط ــات واللج ــان اجلامعي ــة واني ــة وال جي ــوز هل ــم احلص ــول عل ــى مرتب ــات أو

مكافلت م أي نوع ،على أنه ميك تعويضهم ع نفقات سفرهم وإقامتهم وبعض املصاريف األخرى اإلضطرارية أثنا قيـامهم مبهمـات
تدخل يف نطاق أنشطة اجلامعة واملهام املوكولة إليهم.

القسـم الثانـي  :تركيبـة املكتـب اجلامعـي
الفصل : 35يتركب المكتب العام ي من إثني عشرة ( )11عضوا من بيلنهم إمر تلان عملأل األقلل يقلع إنتخلابهم ملن قبلل

العمسأ ال امأ .

الفصللل  :36يقللع إنتخللاب عضللاء المكتللب العللام ي لمللدة ربللع سللنوات بللإقتراع سللر فللي ورة واحللدة وبإعتمللا نظللام
القائمات المغمقأ.

وت تبر القائمأ التي تتحصل عمأل كبر عد من األصوات هي القائمأ الفائزة باإلنتخابات.

وفللي صللورة حصللول التسللاو فللي عللد األصللوات المصللرن بهللا بللين قللائمتين و كثللر ت للا اإلنتخابللات بصللفأ فوريللأ بللين

القائمات المتساويأ في المرتبأ األولأل ون سواها.

وفي صورة تواصل التساو في عد األصوات المصرن بها ت لا اإلنتخابلات بصلفأ فوريلأ إللأل حلين اللتمكن ملن الفصلل

بين القائمتين.

وفلي صلورة اسللتمرار التسلاو بللين القلائمتين فللي علد األصللوات المصلرن بهلا كثللر ملن مللرتين متتلاليتين يللتم المعلوء الللأل
طريقأ االقتراع عمأل األفرا النتخاب المكتب العام ي العديد عمأل ن يقع إفرا التصويت عملأل اللرئيس ونائلب اللرئيس

بصفأ منفصمأ .

ويضبط النظام الداخمي لمعام أ طريقأ توزيع صوات الناخبين وإحتسابها.

الفصل  :37يتم توزيع اخلطط داخل املكتب اجلامعي وفق املهام التالية:

 رئيس العام أ ويكون رئيس القائمأ الفائزة في اإلنتخابات. نائب رئيس أمني مالتسعة أعضا مكلفون بـمختلف األنشطة اجلامعية.8

ويتم توزيع املسؤوليات باإلتفاق بني أعضا املكتب اجلـامعي  ،وعنـد التعـذر جتـرى إنتخابـات داخليـة بـني مجيـع أعضـا املكتـب اجلـامعي
يشرف عليها رئيس اجلامعة ،لتوزيع املهـام الـيت ينشـأ حوهلـا تنـافس بـني عضـوي أو أكثـر ،وتسـند اخلطـة املقـرتع بشـأهنا للمرتشـح املتحصـل
على أكرب عدد م األصوات ،وعند التساوي يرجح جانب صوت الرئيس.
مع مراعاة أحكام الفصل  55م هذا النظام األساسي  ،يضبط النظام الداخلي للجامعـة حـاالت إعـادة توزيـع املسـؤوليات واإلجـرا ات
املتبعة لذلك خالل نفس الفرتة النيابية إذا إقتضت الضرورة أومصلحة اجلامعة ذلك.
الفصل  : 38ال ميك اجلمع بني عضوية املكتب اجلامعي وبني مسؤولية تسيري جبمعية رياضية أو رابطة تتبع اجلامعة..

وبمعر
ّ
رياضيّأ

كل عضو جام ّي تكلون لله مسلؤوليّأ بعم يّلأ
التصريح بنتائج اإلنتخابات ل ضويّأ المكتب العام ّي  ،فإ ّن ّ
و رابطأ تتبع العام أ ،يمتزم بتقديم استقالته فورا من تمك العم يّأ و الرابطأ.

القسم الثالث  :شروط الرتشح لعضوية املكتب اجلامعي
الفصل : 39لكل مرتشح لعضوية املكتب اجلامعي ضمن قائمأ واحدة أن تتوفر فيه الشروط التالية :
 -2أن يكون تونسي اجلنسية.

 -1أن يبلــس ســنه خمسللأ وعشللرون سللنأ (15سللنأ) عمللأل األقللل و ون تحديللد السللن القصللو عمللأل األكثللر يف
تاري

إيداع القائمأ المترشح ضمنها.

 -3أن يكــون قــد أمت بنجــاح ســنتني م ـ التعلــيم العــايل علــى أقــل تقــدير يف مؤسســة تعلــيم عــال عموميــة أو خاصــة مصــادق عليهــا
حسب الرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل.
 -2أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا وقوقه املدنية والسياسية .
 -1أن ال يكــون قــد تعــر لعقوبــة تتعلـق بــاإلخالل بــاألخالق الرياضــية أو باإليقــاف عـ النشــاط الرياضــي أو عـ عضــوية مكتــب
جامعي بقرار معلل طبقا للقوانني املنظمة للنشاط الرياضي بتونس.
 -6أن تكون له أقدمية يف التسيري الرياضي حسب أحكام الفصل  21م هذا النظام األساسي.
الفصل  :41جيـب أن تتـوفر يف كـل مرتشـح لعضـوية املكتـب اجلـامعي ضلمن قائملأ واحلدة إحـدى شـروط األقدميـة يف التسـيري الرياضـي
التالية:
 -2االضطالع خبطة رئيس أو نائب رئيس مجعية رياضية ملدة ال تقل ع سنتني.
 -1االضطالع خبطة عضو مكتب جامعي ملدة نيابية واحدة على األقل.
 -3االضطالع مبسؤولية ضم اهلياة املديرة جبمعية رياضية ملدة ال تقل ع أربع سنوات كاملة.
 -2اإلضطالع مبسؤولية ضم رابطة أو جلنة جامعية أو جلنة فرعية تابعة للجنـة الوطنيـة األوملبيـة التونسـية ملـدة ال تقـل عـ أربـع سـنوات
كاملة.
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وختتصــر مــدة أقدميــة التســيري يف اجملــال الرياضــي إىل ســنتني فقــط بالنســبة إىل امل ـرأة أو إىل رياضــيي النخبــة الوطنيــة الــذي ال تنطبــق علــيهم
املقاييس احملددة بالفصل  41م هذا النظام األساسي والذي تتوفر فيهم املعايري احملددة م قبل اللجنة الوطنية لرياضـة النخبـة احملدثـة
بقرار وزير الشباب والرياضة والرتبية البدنية بتاري  12ديسمرب .1112
الفصللل  : 41يعفــى املــدربون والالعبـون واحلكــام الراغبــون يف الرتشــح اىل عضــوية املكتــب اجلــامعي م ـ الشــرطني عــدد  3و 6ال ـواردي

بالفصل  39أعاله  ،وهلم أن يقدموا ترشحاهتم حسب املقاييس التالية :
بالنسبة للمدربني:
 -أن يكون قد درب منتخبا وطنيا ملدة  2مواسم على األقل يف رياضة الكرة احلديدية احلرة أو املقيدة.

بالنسبة لالعبني :
 أن يكــون املرتشــح قــد إنتمــى إىل منتخ ـب وطــين أكــابر مل ـدة  2ســنوات علــى األق ـل و حتصــل علــى ميداليــة يف بطولــة عامليــة أوحتصــل علــى ومــوع مخــس ( )1ميــداليات ضــم بطــوالت ودورات إفريقيــة ودورات ألعــاب البحــر األبــيض املتوســط يف رياضــة الكــرة
احلديدية.
بالنسبة للحكام:
 أن يكــون املرتشــح حكمــا دوليــا ملــدة  2مواســم علــى األقــل وأن يكــون قــد شــارل يف بطــولتني عــامليتني علــى أقــل تقــدير يف رياضــةالكرة احلديدية.
الفصل  : 41ال جيوز اإلضطالع خبطة عضو جـامعي ألكثـر مـ ثـالث فـرتات نيابيـة متتاليـة بـنفس اجلامعـة  .وجيـوز لكـل عضـو جـامعي

قضى ثالث فرتات نيابية متتالية إعادة تقدمي ترشحه للفرتة النيابية اليت تلي مباشرة الفرتة النيابية اليت ال حيق له الرتشح خالهلا.

ال ت تبر المدة النيابيأ الممتدة بلين مباشلرة المكتلب العلام ي لمهامله وتلاريا إن قلا العمسلأ ال املأ اإلنتخابيلأ فلي
إطار تطبيق المرسوم عد  66لسنأ 1111المؤرخ فلي  14جويميلأ 1111ملدة نيابيلأ كامملأ ،وال يلتم احتسلابها
ضمن عد الدورات المتتاب أ المشار إليها بالفقرة األولأل عاله.

القسم الرابع :شروط تقدمي القائمات املرتشحة لالنتخابات

كل قائمأ متر ّشحأ ن تكون مؤلّفأ من إثني عشر شخصا يكون من بينهم وجوبا امر تان
الفصل  :43يت يّن عمأل ّ
كل قائمأ بإسم رئيسها.
األقل ،مع ضرورة بيان رئيس القائمأّ ،
وتسمأل ّ
عمأل ّ
يمكن لكل قائمأ مترشحأ ن تضم مترشحا واحدا عمأل قصأل تقدير من كل صنف من األشخاص المنصوص

عميهم بالفصل  41عاله.
وال يعوز لمشخص الواحد ن يتر ّشح في كثر من قائمأ واحدة.
تنص عميه عند تقديم مم ّفات التر ّشح ،وتكون
كل قائمأ عنوانا واحدا ليكون محالّ لمخابرتهاّ ،
الفصل  :44تختار ّ

ممف الوثائق التاليأ:
كل عضو متر ّشح ضمنها،
كل ّ
ّ
ويتضمن ّ
كل قائمأ مرفقأ بممفات شخصيّأ عن ّ
ّ

 -1مطمب في الترشح بإسم رئيس العام أ يكون ممضأل من المتر ّشح شخصيّا.
 -1نسخأ من بطاقأ الت ريف الوطنيّأ.
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 -3نسا صميأ و مشهو بمطابقتها لألصل من الوثائق المثبتأ ألقدميّأ التسيير في المعال الرياضي.

مؤسسأ ت ميم عال عموميّأ و
 -4نسخأ مشهو بمطابقتها لألصل من الشها ة العام يّأ المطموبأ
مسممأ من ّ
ّ
خاصأ مصا ق عميها حسب التراتيب القانونيأ العار بها ال مل.
ّ
 -5بطاقأ السوابق ال دليأ (عد )3

ويقع إيداع القائمأ المرفقأ بممّفات جميع عضائها وجوبا بكتابأ العام أ خالل التوقيت المحد بإعالنات
وينص عمأل عد
الترشح عبر الصحف وبقيأ الوسائط  ،مقابل كشف في الوثائق ممضأل ومختوم من العام أ
ّ
التضمين وتاريا اإليداع بمكتب الضبط بالعام أ.

الفصل  :45يغمق باب الترشحات وإيداع القائمات بكتابأ العام أ عشرة يّام قبل موعد العمسأ ال امأ ون
يتضمن اإلعالم بتاريا العمسأ ال امأ اإلنتخابيّأ والدعوة لحضورها
إحتساب يوم إن قا تمك العمسأ.ويعب ن ّ
الم من عنه بوسائل اإلعالم ،تاريا غمق باب التر ّشحات.

تم إيداع مم ّفها بكتابأ العام أ ن يضيف يّأ وثيقأ يراها ضروريّأ
الفصل  :46يمكن لكل عضو بالقائمأ التي ّ
بالممف وذلك قبل غمق باب التر ّشحات ،ومقابل كشف جديد لموثائق ممضأل ومختوم من العام أ.
ّ
كما يعوز خالل فترة تقديم الترشحات تغيير ممف ّ شخص عضو بالقائمأ ب ضو آخر في صورة إستقالأ
األول و تراج ه عن التر ّشح و ت ّذر تر ّشحه ألسباب قانونيّأ و شخصيّأ.
ال ضو ّ
الكمي الثابت بموجب شها ة طبيّأ ،فإ ّن تغيير عضو متر ّشح بمتر ّشح جديد
البدني
وفيما عدا حالأ الوفاة وال عز
ّ
ّ
ضمن القائمأ و اخل آجال تقديم الترشحات  ،ينبغي ن يكون مرفقا بكتب صريح م ّرف عميه باإلمضاء لد
األول إلأل عدوله عن التر ّشح و استقالته من القائمأ التي تر ّشح ضمنها.
السمط المخت ّ
صأ يشير فيه المتر ّشح ّ

الفصل  :47ال يعوز لكل من إنسحب من قائمأ ب د إيداع مم ّفها بكتابأ العام أ ،ن ي يد التر ّشح ضمن قائمأ
خر منافسأ ولو كانت آجال تقديم التر ّشحات مازالت مفتوحأ.

ال يعوز إ خال يّأ تغييرات عمأل تركيبأ القائمأ و إضافأ يّأ وثائق و إثباتات ب د غمق باب التر ّشحات بإنقضاء
جل إيداع القائمات بكتابأ العام أ.
وي تبر الغيا كل سحب لمترشح تم تقديمه ب د غمق باب الترشحات.
كل قائمأ يثبت ّن حد عضائها ال تتوفّر فيه الشروط القانونيّأ لمتر ّشح يقع التصريح برفضها.
الفصل ّ :48
بمعر إنقضاء جل تقديم التر ّشحات وإيداع القائمات بكتابأ العام أ ،تحيل العام أ كافأ
الفصل :49
ّ
الممفات إلأل المعنأ ال ميا لإلشراف عمأل إنتخابات المكاتب العام يأ المحدثأ بالمرسوم عد 66لسنأ1111
المؤرخ في 14جويميأ  1111ومقرها بالمعنأ الوطنيأ األولمبيأ التونسيأ .وتنظر هذه األخيرة فورا في ممفات
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المترشحين حسب كل قائمأ وتصدر قرارا م مال في قبول كل قائمأ لخوض اإلنتخابات و رفضها ل دم توفر
الشروط القانونيأ في واحد و كثر من عضائها وذلك في جل ال يت د ثالثأ( )3يام من تاريا انقضاء جل
تقديم الترشحات .
وتتولأل هذه المعنأ إبالغ جميع القرارات ممضاة من رئيس المعنأ إلأل رؤساء القائمات المترشحأ حسب ال ناوين
المختارة بموجب مكتوب واحد لكل قائمأ وذلك في جل ال يت د ثمانيأ و رب ين ساعأ من تاريا صدور
القرار.
المصرن برفضها الط ن في قرار المعنأ ال ميا المشرفأ عمأل إنتخابات المكتب
الفصل  :51يعوز لرئيس القائمأ
ّ
ياضي وفقا لإلجراءات اإلست عاليأ الم تمدة لد هذه الهيئأ.
العام ي لد الهيئأ الوطنيأ لمتحكيم
الوطني الر ّ
ّ

كما يعوز لرؤساء القائمات المنافسأ األخر الط ن في قرار المعنأ الوطنيأ األولمبيأ التونسيأ القاضي بقبول
قائمأ حسب نفس اإلجراءات التحكيميّأ المشار إليها عاله.

القسم اخلامس :رئيـس اجلامعـة
الفصللل :51رئــيس اجلامعــة هــو املمثــل القــانوين للجامعــة لــدى الغــري ولــدى كــل الســلط العموميــة والقضــائية واهلياكــل الرياضــية الوطنيــة

والدولية وهو الناطق الرمسي للجامعة.
باإلضافة إىل ذلك فإن م مهام رئيس اجلامعة:

 -2رئاسة اجللسة العامة وإجتماعات املكتب اجلامعي.
 -1السهر على تطبيق مقررات اجللسة العامة واملكتب اجلامعي.
 -3اإلذن بالصرف.
 -2التوقيع مع أمني مال اجلامعة أو نائبه على كل الوثائق اليت تلزم اجلامعة ماليا.
 -1تعيني م يتوىل التنسيق مع وسائل اإلعالم.
الفصللل  :51ميكـ لـرئيس اجلامعــة ،فيمــا عــدا إمضــا املراســالت املوجهــة إىل ســلطة اإلشـراف أو إىل اهلياكــل الرياضــية الدوليــة واإلقليميــة

وكــذلك األذون بالصــرف والتعهــدات املاليــة للجامعــة ،أن يفــو  ،مبقتضــى توكيــل كتــايب ،جانب ـا م ـ صــالحياته األخــرى ألحــد أعضــا
املكتب اجلامعي أو ألحد األعوان العاملني باجلامعة وذلك حتت مسؤوليته القانونية.
وإذا تغيب رئيس اجلامعة أو تعذر عليه القيام مبهامه ألسباب ظرفية يتوىل نائب الرئيس تعويضه يف ذلك.

القسم السادس :فقـدان العضويـة وحالة الشغور باملكتب اجلامعـي
الفصل :53يفقد صفة العضوية باملكتب اجلامعي:

 -2كل عضو قدم استقالته إىل املكتب اجلامعي مبكتوب ثابت التاري ومسجل مبكتب ضبط اجلامعة.
 -1كل عضو وضع حد لنشاطه طبقا للفصل  12م القانـون األساسـي املتعلـق باهلياكـل الرياضية.
 -3كل عضوحافظ علىمسؤوليتهيف رابطة أو مجعية رياضية تابعة لنفس اجلامعة خالفا ألحكام الفصل  38م هذا النظام األساسي.
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 -2كل عضو تغيب دون عذر شرعي ع حضور اجتماعـات املكتـب اجلامعــي أربـع مــرات متتاليـة أو مثـاين مـرات متباعـدة خـالل موسـم
رياضي واحد.
ويتخذ املكتـب اجلـامعي يف احلـالتني عـدد  3و 2أعـاله ،قـرارا بأغلبيـة أعضـائه يف إهنـا عضـوية املعـين بـاألمر ،وال يصـبح القـرار نافـذا إال
بعد املصادقة عليه م سلطة اإلشراف.
الفصل  : 54حيصل الشغور يف املكتب اجلامعي بإحدى الصور التالية:
 -2الوفاة أو العجز البدين .
 -1تغيري اإلقامة خارج البالد التونسية.
 -3اإلضطالع مبهمة سياسية أو إدارية تتعار مع عضويته باملكتب اجلامعي.
 -2فقدان احلقوق املدنية او السياسية.
-1صدور قرار جامعي يف إهنا العضوية باملكتب اجلامعي طبقا للفصل  13أعاله.
الفصل  :55يواصل املكتب اجلامعي نشاطه بصفة طبيعية طاملا مل يشمل الشغور أكثر م

ثمث عضائه.

ويتوىل املكتب اجلامعي توزيع اخلطط الشاغرة على األعضا املباشري بالتوافق بينهم أو باإلقرتاع السري عند اإلقتضا .
وإذا مشل الشغور رئيس اجلامعة ،يسند املكتب اجلامعي رئاسة اجلامعة لنائب الرئيس ،وعند التعذر جترى إنتخابات داخليـة بـني مجيـع
األعضا املباشري إلنتخاب رئيس للجامعة.
ويس ــند املكت ــب اجل ــامعي ألحــد األعض ــا املتبق ــني خطــة نائ ــب لل ـرئيس وعن ــد التعــذر جت ــرى إنتخاب ــات داخليــة ب ــني مجي ــع األعض ــا
املباشري إلنتخاب نائب رئيس للجامعة.
وإذاجتاوز الشغور ثمث عضاء املكتب اجلامعي تقع الدعوة جللسة عامة إنتخابية طبق أحكام الفصل  18م هذا النظام األساسي.

الباب الثالث :هياكل التصرف
القسم األول :اإلدارة الفنية

الفصللل  : 56تتــوىل اإلدارة الفنيــة الوطنيــة القيــام بكـل األعمــال الراميــة للنهــو

باالختص ـاص وبإعــداد ب ـرامج نشــاط املنتخبــات الوطنيــة

واجلهوية وبضبط ميزانياهتا وبالسهر على حس تنفيذها.
ي ـرأس اإلدارة الفنيــة

مــدير فــين وطــين ي للتم ت يين لله م للن قب للل س للمطأ اإلشل لراف ب للاقتران م للن العام للأ

و ميــارس مهامــه

وصالحياته طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل.
الفصل  :57املدير الفين الوطين مطالب بأن يقدم لسلطة اإلشراف عند مستهل كل موسم رياضي برناوا عاما ،كمـا انـه مطالـب بتقـدمي

تقرير نشاط كل ثالثة أشهر يشفعه بتقرير سنوي شامل عند انتها كل موسم رياضي.

الفصل  : 58ميكـ أن تسـاعد املـدير الفـين الـوطين يف مهامـه هياكـل إستشـارية فنيـة وطنيـة ،وتقـدم لـه برناوـا سـنويا وبـرامج شـهرية حـول

أنشــطتها ،كمــا أهنــا مطالبــة بتقــدمي تقريــر فــين حــول أنشــطتها الســنوية عنــد هنايــة كــل موســم رياضــي إىل املــدير الفــين إلحالتــه علــى املكتــب
اجلامعي وعلى سلطة اإلشراف.
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الفصللل  :59تتــوىل اإلدارة الفنيــة مراقبــة نشــاط ســائر امل ـدارس واألكادمييــات اخلاصــة بالشــبان وعــدم الرتخــي

يف نشــاطها إال يف نطــاق

ك ـراس شــروط حيــرتم القواعــد الرتبويــة والصــحية والفنيــة املعــرتف هبــا .كمــا حيــرتم إج ـرا ات اإلنتــداب واإلحاطــة والتكــوي والتــأمني وحيفــظ
حقوق األطفال و الشبان على مجيع املستويات.

القسم الثانـي :الكتابة العامة:
الفصل  :61الكتابة العامة هي اهليكل اإلداري للجامعة ويسريها كاتب عام قار يتم تعيينه بالتنسيق مع سلطة اإلشراف.
الفصل  :61يتوىل الكاتب العام باخلصوص املهام التالية:

 -2اإلشراف على األعوان العاملني باجلامعة والرابطات والتصرف يف ملفاهتم املهنية.
 -1التنس ــيق ب ــني املكت ــب اجل ــامعي وب ــني س ــلطة اإلشـ ـراف ومتابع ــة تطبي ــق كـ ـل النص ــوص واملناش ــري وامل ــذكرات الص ــادرة عـ ـ وزارة
اإلشراف.
 -3اإلشراف على مكتب ضبط اجلامعة وتوجيه املراسالت وامللفات وحماضر اجللسات يف اجآجال وحسب الرتاتيب احملـددة مـ قبـل
الوزارة املكلفة بالرياضة.

الفصل  : 61ال ميك للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة وطنية أو جهوية.

يساعد الكاتب العام يف مهامه إطارات و خاليا تسيري يضبطها النظام الداخلي للجامعة.
حتدث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيق واألرشيف والتصرف فيهما.

القسم الثالث :اللجان اجلامعية
الفصل  : 63حتدث جلان جامعية داخل اجلامعـة تتـوىل مسـاعدة املكتـب اجلـامعي يف تسـيري أعمـال اجلامعـة ويرأسـها أعضـا مـ املكتـب
اجلامعي.
يضبط النظام الداخلي للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.

القسم الرابع :الرابطات
الفصللل  :64للمكتــب اجلــامعي إحــداث رابط ـة أو أكثــر علــى املســتوى الــوطين واجلهــوي يفــو

هل ــا جانبــا م ـ صــالحياته كم ـا جــا

بالفصل  31م هذا النظام األساسي.
الفصللل  :65تســهر الرابطــة علــى حتقيــق األهــداف املقــررة م ـ قبــل املكتــب اجلــامعي واملتعلقــة خاصــة بتنفيــذ ب ـرامج تنميــة االختصــاص

والعناية باملنتخبات اجلهوية إن وجدت واإلشراف على املباريات واملسابقات الرياضية على املستويني الوطين أواجلهوي.
ومتارس الرابطة إختصاصها جتاه اجلمعيات بالرجوع إىل مرجع نظرها الرتايب أو الفين احملدد يف قرار إحداثها.

الفصللل  : 66تتــوىل الرابطــات الوطنيــة واجلهويــة قبــل مفتــتح كــل موســم رياضــي وبالتعــاون مــع الســلط اجلهويــة واحملليــة معاينــة املنشــلت
الرياضية التابعة إلختصاصاهتا ومتابعة هذه العملية طيلة املوسم الرياضي.
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الباب الرابع :الـتأديب وفض النزاعات.
القسم األول :أحكام عامة:
الفصل  :67متارس اجلامعة صالحياهتا يف مادة التأديب وفض النزاعات وفقا ملبـدإ التقاضـي علـى درجتـني مـع ضـمان حـق الـدفاع ،بعـد
اإلستماع إىل األطراف املعنية باألمر تكريسا ملبدإ املواجهة.

الفصل  :68يقع الطع يف القرارات الصـادرة إبتـدائيا عـ اللجـان اجلامعيـة املختصـة أو الرابطـات ،أمـام املكتـب اجلـامعي الـذي ينتصـب

إلصدار قرار هنائي يف النزاع.
ويبقى قرار املكتب اجلامعي قابال للطع أمـام هياـة التحكـيم الـوطين الرياضـي باللجنـة الوطنيـة األوملبيـة التونسـية طبقـا لإلجـرا ات املعمـول
هبا لدى تلك اهلياة.
الفصل  :69ينظر املكتب اجلامعي هنائيـا يف مجيـع الطعـون املرفوعـة ضـد القـرارات اإلبتدائيـة الصـادرة عـ إحـدى اللجـان اجلامعيـة أو عـ
الرابطات حسب اإلختصاص احلكمي لكل واحد منها.
وتعتــرب الق ـرارات الــيت تتخــذها اللجــان اجلامعيــة املختصــة أو الرابطــات املتعلقــة بتنظــيم املســابقات وتأهيــل الرياضــيني وتســليم اإلجــازات،
قرارات إبتدائية الدرجة قابلة للطع أمام املكتب اجلامعي.
وال يشارل يف مداوالت املكتب اجلامعي املنتصب للنظر هنائيا يف الطعون ،أي عضو جامعي سبق له النظر إبتدائيا يف نفس امللف.
وال يصدر املكتب اجلامعي قراره إال بعد إستدعا الطاع وإستدعا املطعون ضده عند اإلقتضا  ،ومساع دفوعه.
وال تكون مداوالت املكتب اجلامعي قانونية إال وضور أغلبية أعضـائه ،ويتخـذ قـراره النهـائي بأغلبيـة األصـوات ويف صـورة التسـاوي يكـون
صوت الرئيس مرجحا.
الفصللل  :71ختلــف أحــد أطـراف النـزاع عـ احلضــور أمــام اجمللــس املنتصــب إبتــدائيا أو إســتانافيا ال يوقــف النظــر يف امللـف طاملــا مت توجيــه
إستدعا قانوين له.
ويضبط النظام الداخلي آجال اإلستدعا وإصدار القرارات التأديبية أو البت يف النزاعات واإلعالم هبا.
الفصل  :71يضبط النظام الداخلي للجامعة مرجع النظر احلكمي وتركيبة اللجان اجلامعية والرابطات سوا يف مـادة التأديـب أو يف مـادة

فض النزاعات ،كما يضبط النظام الداخلي اإلجرا ات املتبعة م قبل اللجنة اجلامعية أو الرابطة املختصة بالنظر إبتـدائيا يف مـادة التأديـب

أو النزاعات وكذلك إجرا ات الطع يف القرارات اإلبتدائية وإجرا ات تعهد املكتب اجلامعي بالنظر هنائيا يف املسألة.

القسم الثاين :اإلختصاص يف املادة التأديبية:
الفصللل  :71متــارس اجلامعــة ســلطتها التأديبيــة علــى منظوريهــا مـ مجعيــات رياضــية والعبــني ومســريي ومــدربني وحكــام ورمسيــني ،بواســطة

جلنة جامعية للتأديب تتعهد بالنظر إبتدائيا يف تسليط العقوبات املستوجبة يف املادة التأديبية.
ويصدر القرار التأدييب يف غضون األسبوع املوايل للواقعة على أقصى تقدير.
الفصل  :73ميك للمكتب اجلامعي أن يفو

جانبا م اإلختصاص التأدييب اإلبتدائي إىل الرابطة.

يضبط النظام الداخلي للجامعة قائمة املخالفات املستوجبة للعقاب ،وسلم العقوبات.
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القسم الثالث  :اإلختصاص يف مادة فض النزاعات:
الفصللل  :74حتــدث باجلامعــة جلنــة مركزيــة للنزاعــات يرأســها عضــو جــامعي وختـت

بــالنظر إبتــدائيا يف النزاعــات الرياضــية الــيت تنشــأ بــني

اجلمعيات سوا يف عالقتها بعضها ببعض أو يف عالقتها باملدربني أو بالالعبني أو يف عالقة هؤال باجلامعة.
وميك ـ للجامعــة الرياضــية أن تعهــد إىل الرابطــة الوطني ـة أو اجلهوي ـة بصــالحية النظــر إبتــدائيا يف بعــض النزاعــات وفقــا ملــا يــتم ضــبطه م ـ
صالحيات مسندة للرابطة يف قرار إحداثها ،أو يف حالة التنصي عليه بالنظام الداخلي للجامعة.
ويــتم الطع ـ يف قـرارات اللجنــة لــدى املكتــب اجلــامعي الــذي ينتصــب كهيــأة إســتاناف دون حضــور العضــو أو األعضــا الــذي شــاركوا يف
أعمال اللجنة املركزية للنزاعات.

القسم الرابع :التعهد التلقائي للمكتب اجلامعي:

الفصللل  : 75اســتثنا ا م ـ مبــدإ التقاضــي علــى درجتــني ،فــإن املكتــب اجلــامعي ،يف إطــار مشــموالته املرتبطــة بــاحرتام مقتضــيات النظــام
األساسي وامليثاق األومليب  ،ميك له التعهد بالنظر م تلقا نفسه يف املادة التأديبية ،وذلك يف إحدى الصور التالية:
 -2حصول خرق خطري للقوانني املنظمة لقطاع الرياضة أو للميثاق األومليب والروح الرياضية.
 -1تغافل اللجنة اجلامعية املختصة أو الرابطة ع إختاذ القرارات التأديبية الالزمة خالل األجل املخـول هلـا حسـب الفصـل  21مـ
هذا النظام األساسي.
 -3وجود خرق واضح يف القرار التأدييب اإلبتدائي لسلم العقوبات التأديبية املنصوص عليها بالنظام الداخلي.
وينتصب املكتب اجلامعي بأغلبية ثلثي أعضائه للتعهد تلقائيا بامللف التأدييب ويصدر قرارا هنائيا بشـأنه بأغلبيـة األعضـا احلاضـري  ،وعنـد
التساوي يف عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصلل  :76يف احلـالتني عـدد  2وعـدد  1املـذكورتني بالفصـل  75مـ هــذا النظـام األساسـي ،يتعـني علـى املكتـب اجلـامعي الـذي يعتــزم
التعهد م تلقا نفسه يف املادة التأديبية إعالم اللجنة اجلامعية أو الرابطة املختصة كي تتخلى ع مواصلة النظر يف نفـس املوضـوع لفائـدة
املكتب اجلامعي ،وأي قرار يصدر ع تلك اللجنة اجلامعية أو الرابطة ال أثر قانوين له.

يف احلالــة ع ـدد  3املــذكورة بالفصــل  75أعــاله ،فــإن تعهــد املكتــب اجلــامعي م ـ تلقــا نفســه ملراجعــة الق ـرار التــأدييب اإلبتــدائي املخــالف
للقانون ،يلغي كل أثر قانوين لذلك القرار ويبطله.
الفصل  :77تكون القرارات الصادرة ع املكتب اجلامعي يفحالة التعهد التلقائي قابلةللطع مباشرة أمام اهليأة الوطنية للتحكيم الرياضي.

القسم اخلامس :جلان التأديب يف وال مكافحة املنشطات
الفصل  : 78متارس اجلامعة سلطتها التأديبية على منظوريها يف وـال مكافحـة تعـاطي املنشـطات بواسـطة جلنتـني جـامعيتني تتعهـدان
بالنظر إبتدائيا وإستانافيا يف تسليط العقوبات املستوجبة يف هذا اجملال .

الفصل  :79تعد اجلامعة تراتيب خاصة مبكافحة تعاطي املنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي.
وتتضم هذه الرتاتيـب مجلـة اإلجـرا ات التأديبيـة و تركيبـة جلنـيت التأديـب وسـلم العقوبـات وبقيـة إجـرا ات اإلعـالم و التنسـيق مـع الوكالـة
الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات.
و يتم اعتماد أحكام التشريع الوطين والرتاتيب الدولية املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطات يف س هذه الرتاتيب .
16

العنوان الرابع:
املوارد املالية ومسك احلسابات وإشراف الدولأ
الباب األول :املوارد املالية

الفصل  :81تتأتى موارد اجلامعة باخلصوص م :
 -2عائدات املمتلكات.
 -1معاليم إخنراط اجلمعيات واإلشرتاكات السنوية.
 -3املنابات املتأتية م تنظيم املباريات بصفة مباشرة أو غري مباشرة.
 -2املنح واجلوائز املالية املتحصل عليها إثر املشاركة يف تظاهرات أو مسابقات رياضية دولية.
 -1املعاليم املوظفة على بيع اإلجازات واملطبوعات واملنشورات-.
 -6املعاليم املوظفة على العقوبات واخلطايا.
 -2منح الدولة واملؤسسات العمومية.
 -8اهلبات والتربعات املمنوحة طبق التشريع اجلاري به العمل.
 -9العائدات املتأتيـة مـ تنظيم التظاهـرات الرياضية أو الثقافية.
 -21عائدات إسدا اخلدمات املنجزة.
 -22عائدات اإلستشهار.
 -21مداخيل اإلشهار وحقوق البث التلفزي.
وبصورة عامة العائدات املتأتية م األنشطة اليت هلا عالقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مبوضوع نشاط اجلامعة.

الباب الثاين :مسك ومراقبة احلسابات

الفصل  : 81تبدأ السنة احملاسـبية في غرة جلانفي وتنتهلي فلي  31يسلمبر ملن نفلس السلنأ

وذلـك اسـتنادا

إىل املعـايري اخلاصـة بالعمليــات املنجـزة مـ قبـل اهلياكـل الرياضــية املنصـوص عليهــا بالفصـل 2مكـرر مـ القـانون األساســي عـدد  22لســنة
 2991املتعلق باهلياكل الرياضية كما مت إمتامه بالقانون األساسي عدد  28لسنة  1112املؤرخ يف  6ديسمرب .1112
الفصللل  : 81تتــوىل اجلامعـة وجوبــا مســك حماســبتها طبقــا للتشـريع احملاســيب اجلــاري بــه العمــل مبــا يف ذلــك قواعـد معيــار احملاســبة اخلاصــة

باهلياكل الرياضية املصادق عليه بقرار وزير املالية املؤرخ يف  12أوت .1112

الفصللل  :83تعــد اجلامعــة تقــارير مالي ـة كــل ثالثــة أشــهر ،كمــا تعــد تقريرهــا الســنوي األديب واملال ــي ال ـذي خيضــع ملصــادقة الــوزارة املكلفــة

بالرياضة.
وتتقيد اجلامعة يف إعداد التقارير املالية بقواعد الرقابة الداخلية وبـالتنظيم احملاسـيب املضـمنة مبعيـار احملاسـبة اخلـاص باهلياكـل الرياضـية املشـار
إليه أعاله .
الفصل  :84حتفظ ملدة عشر ( )21سنوات على األقل ،كل الدفاتر والوثـائق اخلاصـة بكـل سنــة حماسـبية ومسـتنداهتا واملؤيـدات املتعلقـة

هبا.
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الفص للل  :85ك ــل مبل ــس مت إس ــناده مـ ـ قب ــل الدول ــة يف إط ــار عق ــود الـ ـربامج أو األه ــداف املش ــار إليه ــا بالفص ــل  32مـ ـ ه ــذا النظ ــام

األساسي ،ومل يقع صرفه يف اجآجال احملددة ،ال يسمـح بصرفـه يف أي وال آخر إال بعد موافقة سلطة اإلشراف.

العنوان اخلامس :اإلش ـراف
الفصل  :86متارس الوزارة املكلفة بالرياضة إشرافها على اجلامعة طبقـا للقوانني اجلاري هبا العمل وخاصة يف املسائل التالية:
 -2تعيني ممثلي الوزارة يف اجللسات العامة.
 -1تعيني املدير الفين الوطين والكاتب العام القار.

 -3مراقبة التصرف اإلداري واملايل طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل وألحكام هذا النـظام.
 -2املصادقة على املوازنات املالية الثالثية والسنوية.
 -1املصادقة على عقود األهداف والربامج على املستوى الفين واإلداري واملايل .
 -6املصادقة على النظام األساسي للجامعة وعلى نظامها الداخلي وعلى كل تنقيح يدخل عليهما.
 -2املصادقة على اإلنتدابات ونظام التأجري باجلامعة.
 -8املصــادقة علــى ترشــيح ممثلــي تــونس لإلضــطالع مبهــام لــدى املنظمــات واهلياكــل الرياضــية الدوليــة وكــل القـرارات املزمــع إختاذهــا خــالل
إجتماعاهتا ومؤمتراهتا امللزمة للدولة التونسية.
 -9املصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية بتونس.
 -21املصادقة مسبقا على كل إلتزام باملشاركة يف دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية باخلارج .
وبصفة عامة كل الصالحيات اليت ختوهلا هلا القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل.

العنوان السادس :أحكام خمتلفة
الفصل  :87تعترب أحكام النظام الداخلي متممة ومفسرة وموضحة ألحكام النظام األساسي للجامعة.
ال ميك ألحكام النظام الداخلي أن ختالف النظام األساسي أو أن حتوره.

الفصل  :88عند صدور قرار باحلل التلقائي أوالقضائي تقع تصفية ممتلكات اجلامعة طبقا للقوانني اجلاري هبا

العمل.

العنوان السابع :أحكام إنتقالية
الفصل :89

تدخل أحكـام هـذا النظـام األساسـي حيـز التنفيـذ ب لد مصلا قأ العمسلأ ال املأ الخارقلأ لم لا ة عملأل

محتواه.
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