
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 اجللسة العامة اخلارقة للعادة
  

 

 

 

 

 

 
  1111ديسمبر 11                                                                       

 



2 

 

 العنـــوان األول
 أحكـام عامــــة 

ة للكرة احلديدية احلرة واجلامعة الدولية منخرط باجلامعة الدولي خاص رياضي هي هيكللكرة احلديدية اجلامعة التونسية ل :األولالفصل 
 للكرة احلديدية املقيدة

تنظيم املتعلق ب 1122سبتمرب 12املؤرخ يف  1122لسنة  88املرسوم عدد ألحكام تكوينها وتسييريها أهدافها و  وهي ختضع يف
 2991لسنة  22عدد نون األساسي املتعلق بتنقيح وإمتام القا 1122جويلية22املؤرخ يف  1122لسنة 66وللمرسوم عدد اجلمعيات 
املؤرخ يف  2992لسنة  212وللقانون عدد ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته  املتعلق باهلياكل الرياضية 2991فيفري  6املؤرخ يف 

 12ؤرخ يف امل 1111لسنة 62كم مت تنقيحه بالقانون عدد املتعلق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة الرياضية   2992أوت  3
تسهر اجلامعة على  :2الفصل  التونسية للكرة احلديدية. والن ظام الداخلي  للجامعةالنظام األساسي حكام كل  م  وأل 1111جويلية 

التنظيمية الفنية و وحسب القواعد منها الوزارة املكلفة بالرياضة  إطار الصالحيات اليت متكنها الكرة احلديدية يف رياضة تسيري مرفق عام
 حملددة م  قبل اجلامعة الدولية للكرة احلديدية احلرة واجلامعة الدولية للكرة احلديدية املقيدة.ا

وتنمية قدراته البدنية والفنية تكوي  الشباب وتأطريه املنخرطة هبا واليت يكون هدفها والنوادي  تتكون اجلامعة م  اجلمعيات:  3الفصل 
 الكرة احلديدية .ية واألخالقي ة عرب ممارسة رياضة والرقي  به  إىل أرفع املستويات الرياض

 حمددة.ة نشاط اجلامعة غري مد   :4الفصل 
 العاصمة.اجلامعة بتونس  مقر   :5الفصل 
 سنة. م  كل   ديسمربشهر موىف وينتهي يف   جانفيشهر ل أو  جتماعي للجامعة يف : يبدأ النشاط اإل 6الفصل 

التغيريات الطارئـة علـى تركيبـة هياتهـا املـديرة باألحكـام واإلجـرا ات يف تنقيح نظامها األساسي و يف سيسها و تلتزم اجلامعة يف تأ :7الفصل        
 .جلمعياتاملتعلق بااملنصوص عليها بالقانون 

 مبياألول والميثاقاألساسّي  هاظامنوبإحترام كما تلتزم اجلامعة باإلخنراط لدى اللجنة الوطني ة األوملبي ة التونسي ة        
 إىل:هتدف اجلامعة باخلصوص  :8الفصل 
ذلك ومراقبتها بكامل تراب اجلمهورية و  وإدارة شؤونـها مصاحلـهاحتقيق تطويرها وتنميتها، و و  رياضة الكرة احلديديةتنظيم ممارسة -2

 يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.
والكنفدراليات واإلحتادات القارية واإلقليمية  تنيالدولي تنيامعالوطنية والسلط العمومية واجلربط العالقات مع اهلياكل الرياضية  -1

 واجلمعيات األجنبية.

 يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.ومراقبته نشاط رمسي أو ودي على الصعيدي  الوطين والدويل  تنظيم كل   -3
 اإلشراف.سلطة  ترشيح ممثلي تونس يف اهلياات الرياضية الدولية واإلقليمية والقارية بعد موافقة -2
 .واملقاييس املعتمدة لذلك واإلقليميةيف التظاهرات الرياضية الدولية والقارية  والرمسيني واحلكام اجلمعيات مشاركة شروط ضبط -1

 .وحتسني مستواهمتأهيلهم ي  و واملسري   تكوي  اإلطارات الفنية واحلكام والرمسيني -6

رياضة يف على خمتلف مراكز التكوي  فين  ص اجلامعة وضمان اإلشراف الني  يف إختصايالتشجيع على بعث مراكز تكوي  الرياض -2
  .الكرة احلديدية
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 ي:ــالثانوان ـــالعن
 ةـاجلامع يـفة ـالعضوي

 اهعد  يوفقا لكراس شروط باجلامعة  االخنراطيتم م  القانون األساسي املتعلق باهلياكل الرياضية  22ألحكام الفصل اطبق  :9الفصل
 . ياضةالر  الوزارة املكل فة ب اصادق عليهتو  ي  اجلامعاملكتب 

 م  اختصاص اجللسة العامة . لكرة احلديدية ل ون االخنراط باجلامعة التونسيةيك
 الالحقة.خالل اجللسة العامة القبول ذلك املصادقة على  أن تتم   على ،اتاجلمعي  يل إلحدى إسناد قبول أو  ميك  للمكتب اجلامعي و 

 :باجلامعة عضوة مجعي   ل  جيب على ك :11الفصل
 .االخنراط  العامة مقدار هذا  ةاجللس دوحتد   ،قبل إنطالق املوسم الرياضي معلوم إخنراطها السنوي   ديتسد -2    

  .الصادرة ع  سلطة اإلشرافقرارات لولللجامعة لرتاتيب العامة لاخلضوع لألنظمة األساسية و  -1
 ة م  قبل اجلامعة .ياضية األخرى املنظم  املشاركة يف املسابقات و األنشطة الر  -3
وذلك بعد تكون طرفا فيه،  نزاع رياضي   حلسم كل   ،باللجنة الوطنية األوملبية التونسية إىل هيأة التحكيم الوطين الرياضي   اللجو  -2

نظام البالنظام األساسي و لة لدى اهلياكل اجلامعية املختصة إبتدائيا وإستانافيا املنصوص عليها بإستنفاذ وسائل الطع  املخو  
 للجامعة.الداخلي  

أو شطبهم م  اهلياكل  مجتميد عضويته أعضا  مت  مع مع هياكل غري معرتف هبا، أو ة ذات صبغة رياضي   عدم ربط عالقات -6
 ة.دولي  وطني ة أو الالرياضية ال

هم للتعاقد ئقائمة الرمسيني أو األشخاص املؤهلني بامضالرتكيبة هياتها املديرة ولا و رتاتيبهلتنقيح لنظامها و  إعالم اجلامعة بكل   -2
 .  القانوين جتاه الغري

 حلميدة و مببادئ الروح الرياضية  وبامليثاق األومليب.النبيلة للرياضة و باألخالق ابالقيم التقيد  -8
 .تطويرهتنظيمه و و ديدية رياضة الكرة احل إىل تأطري عمل املشاركني يف مجعية هتدف  صفة العضو إىل كل  تسند  : 11الفصل 

 .لرياضة الكرة احلديديةخدمات جليلة  تمقد   يتة الة إىل الشخصيات الرياضي  وميك  للمكتب اجلامعي إسناد العضوية الشرفي  
 ، و يبقــى املكتــب اجلــامعي مــؤهال  ة عنهــاســحب صــفة العضــوي  بأو إحــدى اجلمعيــات  نشــاط بتعليــقاجللســة العامــة  ختــت    : 11لفصلللا

القـرار مـ  قبـل لـك الحقا املصادقة على ذ أن تتمإىل ، مؤق تالتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية ع  اجلمعية إحتياطية بصورة 
 ة .جلسة عامة عادي  أو ل 

 تفقد صفة العضوية باجلامعة : 
 .أشهرثالثة رف د هياتها يف ظتجد  تاليت قدمت هياتها املديرة استقالة مجاعية و مل  اجلمعية املستقيلة -2    
                        . ةة بصفة تلقائي  اجلمعية املنحل   -1    
 . مبقتضى حكم قضائي ةاجلمعية املنحل   - 3    
  .للجامعة بعد التنبيه عليها وفقا للرتاتيب الداخلية السنوي   االخنراطد معلوم اجلمعية اليت مل تسد   -2   
 .معل ال التجميد املؤقت قرار كوني أن وجيبم ـخلطأ جسي اجلامعي املكتب قبل م  ر بالتجميد املؤقتيف شأهنا قرا اليت صدر اجلمعية -1  

 . وال يتخذ قرار التجميد املؤقت إال بعد دعوة اجلمعية املعنية واالستماع إليها ومتكينها م  وسائل الدفاع
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 عضا  باحلقوق التالية:اجلمعيات األ تمتعت :13الفصل 
   التصويت. أعمال اجللسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االستدعا  للجلسة العامة يف اجآجال و ممارسة حق املشاركة يف -2
 تقدمي اإلقرتاحات املتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال اجللسة العامة .  -1
 الرمسي.بواسطة هيكلها الكرة احلديدية إعالمها بأنشطة اجلامعة التونسية لرياضة  -3
 اجلامعة.و األنشطة الرياضية املنظمة م  قبل  تاملشاركة يف املسابقا -2
 اجلامعة. تيباتر ممارسة بقية احلقوق املرتتبة ع  النظام األساسي أو  -1

 عالقــاتملزيــد إحكــام تنظــيم  لجمعيــات األعضــا أو التزامــات أخــرى ل احقوقــأن يضــيف الــداخلي للجامعــة لنظــام ميكــ  ل :14الفصللل 
 .الكرة احلديدية رياضةة املشرفة على تنظيم ة الدولي  اهلياكل الرياضي  بباجلامعة و ي ات تلك اجلمع

 الرتاتيــب النموذجيــةومــع ، هــذا النظــام األساســي جيــب أن ال تتعــار  مــع  ،إلتزاماهتــابقــة وقــوق اجلمعيــات و األحكــام اإلضــافية املتعل   كــل  
 امليثاق األومليب.و  ةللكرة احلديدي م  قبل اجلامعتني الدوليتني ةاملعتمد

 

 الثالثالعنــــوان 

 اهلياكل اجلامعية
 التالية:ياكل اهلتضم اجلامعة  :15الفصل

 اجللسة العامة. -

 اجلامعي.املكتب  -

 هياكل التصرف. -

 فض النزاعات.التأديب و جلان    -

 

 العامــة ةاجللســ األو ل:البـاب                        

 ة:القسم األو ل: أحكام عام       
  .ة إنتخابية إستثنائيةجلسات عامو ة وجلسات عامة خارقة للعادة تعقد اجلامعة جلسات عامة عادي   :16الفصل                 
 بالتنسيق مع سلطة اإلشراف. ،ول أعماهلااجدأماكنها و و هذه اجللسات العامة  حتدد مواعيد إنعقادو    

 ملهامه.املباشر  ة وأعضا  املكتب اجلامعيمجعي   ع  كل   ممثل ساباجللسة العامة اجلمعيات املنخرطة وتضم    :17الفصل
 .وليس هلم حق  التصويت يدعى األعضا  الشرفيون ألشغال اجللسة العامة بصفة مالحظني

 .يف أشغاهلا ركةالعامة املشا سةسم الرياضي الذي سبق إنعقاد اجللتكمل املو  مل اليت أو صفة العضوية اليت فقدت أو دةم  للجمعية اجمل ميك  ال
يللأ  و نائبللا رئيسللا لمعم واحــد عنهــا يكــون وجوبــا  ممثــلكــل  مجعيــة منخرطــة تشــارل يف أشــغال اجللســة العامــة بواســطة   : 18الفصللل 
 ، وجيب أن يديل بتفويض قانوين  ممضى وحامل خلتم اجلمعية. لفرع رياضأ اإلختصاص ارئيس و  كاتبا عاما و   لمرئيس

 
 



5 

 

 العامة العادية : اجللسةثاينالقسم ال
ـ العادي ة م اجللسة العامةا: تلت 19الفصل مـ  تـاري  علـى األقـل  يومـا ثالثـني ه إىل اجلمعيـات املنخرطـة قبـل بـدعوة مـ  رئـيس اجلامعـة توج 

   الدعوة وجوبا جدول األعمال.وتتضم   ،انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة
النظـام  مشـاريع تتـوىل املصـادقة علـى كمـا  ،وتوجيههـا ومراقبتهـا اسـة العامـة للجامعـةحتديـد السيالعاديـ ة تتوىل اجللسة العامة   :11الفصل

  ييمية.تقوجلسة عامة وتنقسم إىل جلسة عامة إنتخابية  ، الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة
  .أربع سنوات ة كل  مر  وجوبا  اإلنتخابية : تعقد اجللسة العامة 11الفصل 

 :لعامة اإلنتخابيةتقوم الجلسة ا : 11الفصل 
 عملية اإلقرتاع وفرز األصوات.بتعيني مشرفني على  - 2
 باإلطالع على التقرير األديب املعرو  م  قبل املكتب اجلامعي واملصادقة عليه. -1
 باإلطالع على التقرير املايل املعرو  م  قبل املكتب اجلامعي وعلى تقرير مراقب احلسابات بشأنه واملصادقة عليه. -3
 مبناقشة املسائل املدرجة جبدول األعمال. -2
 .للبالد التونسية احملاسبني ربا اخل هبياة املسجلني احلسابات راقيبمبني  م  وجوبا ويكونالقادمة،األربع  للسنواتمراقب للحسابات  بتعيني-1
 ضبط معلوم اإلخنراط السنوي.ب -6
 للجامعة.م أحكام النظام األساسي  احرت باد مع التقي  أو تنقيحه الداخلي للجامعة نظام مبراجعة ال -2

فيـه أحكـام الفقـرة األخـرية مـ  الفصـل  ؤقـ ت، يصـدره املكتـب اجلـامعي يراعـىبإختاذ قرار جتميد عضوية مجعية بنـا  علـى قـرار جتميـد م -8
 م  هذا النظام األساسي . 21

   ا النظام األساسي.م  هذ 9باملصادقة على قبول عضوية مجعي ة جديدة طبقا ألحكام الفصل  -9
 .عند اإلقتضا  التفويت فيهاببالرتخي  يف شرا  العقارات أو  -21
 .ام ي ب د إنتهاء الفترة النيابيأ عضاء المكتب العكافأ  بانتخاب -11

.وتقوم اجللســة كــل  ســنة عــدا الســنة الــيت تعقــد فيهــا اجللســة العامــة اإلنتخابي ــةمــر ة   ييميــةتعقــد اجلامعــة وجوبــا جلســة عامــة تق : 31الفصللل
 . 22و 1و 2النقاط عددعدا ما  م  هذا النظام األساسي   11جبميع الصالحيات املنصوص عليها بالفصل  ييميةالتق ةالعام

 نصف اجلمعيات املنخرطة على األقل.م  أكثر قانونية إال وضور العادي ة ال تكون أشغال اجللسة العامة  :14الفصل
د اجللســة قــمــ  تــاري  ع يومــا( 21)مخســة عشــر ال يتعــدى يف أجــل  تعقــد جلســة عامــة ثانيــة لقــانوين ويف صــورة عــدم إكتمــال النصــاب ا

 ة مهما كان عدد األعضا  احلاضري . وتكون مداوالهتا شرعي   ،األوىل بدعوة م  رئيس اجلامعة
حلاضــري  و يف صــورة التســاوي يــرجح برفــع األيــدي وبأغلبيــة أصــوات األعضــا  االعاديـ ـة يف اجللســة العامــة تتخــذ القــرارات  : 51الفصللل

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

 اجللسة العامة اخلارقة للعادة الثالث:القسم 
ـــ :16الفصلللل املكتـــب  ه إىلميكـــ  أن تعقـــد جلســـة عامـــة خارقـــة للعـــادة يف أي وقـــت بطلـــب مـــ  املكتـــب اجلـــامعي أو بطلـــب كتـــايب موج 

 ات املنخرطة بغر  املداولة يف املسائل التالية : اجلمعي   ( ⅔) ثلثيقبل اجلامعي م  
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 اإلختصاص.على غاية م  األمهية ملصلحة رياضة  تدابريإختاذ  -2
   .للجامعة مراجعة النظام األساسي -1
 اجلامعة. حل   -3

ــوتنعقـد اجللسـة العامـة اخلارقــة للعـادة بـدعوة مــ  رئـيس اجلامعـة  ومـا علــى األقـل مـ  تــاري  مخســة عشـر يات املنخرطـة قبـل ه إىل اجلمعي ـتوج 
 إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضم  الدعوة وجوبا جدول األعمال.

ويف صـورة عـدم  ،( اجلمعيات املنخرطة على األقـل⅔وضور ثلثي )إال  تكون أشغال اجللسة العامة اخلارقة للعادة قانونية ال  : 71الفصل
ة وتكــون مــداوالهتا شــرعي   يف أجــل ال يتعــد ى مخســة عشــر يومــا،النصــاب القــانوين يقــوم رئــيس اجلامعــة بالــدعوة جللســة عامــة ثانيــة  مــالكتإ

 . مهما كان عدد األعضا  احلاضري 
 ( أصوات األعضا  احلاضري . ⅔ويف كل احلاالت ال تتخذ القرارات إال بأغلبية  ثلثي )

 

 اإلستثنائيأ اإلنتخابّيأ مأ : العمسأ ال ا رابعسم القال
 

حصـــول شـــغور يف تركيبـــة املكتـــب  مـــ  الســـنة وذلـــك  يف حالـــة يف أي  وقـــتإســـتثنائية ميكـــ  الـــدعوة جللســـة عامـــة إنتخابي ـــة  : 81الفصلللل
  من هذا النظام األساسّي. 55ذلك وفقا لما نّص عميه الفصل ثمث األعضاء و  يفوقاجلامعي  

مـــ  هــذا النظـــام األساســـي  علــى اجللســـة العامـــة  21و 29و 28و 22و 26الـــواردة بالفصــول تنطبـــق مجيــع األحكـــام  : 91الفصللل 
 اإلستثنائية.اإلنتخابي ة 

ويواصــل بقيــة أعضــا  املكتــب اجلــامعي نشــاطهم اىل حــني انعقــاد اجللســة العامــة االنتخابيــة االســتثنائية وضــبط الرتكيبــة النهائيــة للمكتــب 
ويســتكمل املكتــب  األساســيهــذا النظــام  مللن 55طبقللا لمفصللل املباشــري   األعضــا اخلطــط علــى توزيــع  إعــادةاجلــامعي اجلديــد، ويــتم 

 حني انعقاد اجللسة العامة االنتخابية القادمة. إىلاجلامعي اجلديد ما تبقى م  فرتة نيابية للمكتب املنحل 
 

 املكتب اجلامعـي الثاين:البــاب 
 القسم األو ل: املهام والصالحي ات 

 بالبالد التونسـية وتنميتهـا ،رياضة الكرة احلديدية يتوىل إدارة شؤون و   اجلامعة هو اهلياة التنفيذية اليت تسري   امعياجل كتبامل : 31الفصل
 : باخلصوص  وم  مشموالته

التعامــل و املختصــة  ةجلامعــات األجنبيــاهلياــات الدوليــة وا خماطبــةخــو ل لــه وتســيري شــؤوهنا وتنفيــذ براوهــا وهــو الوحيــد املإدارة اجلامعــة  - 2
   .معها

 بتونس. املنظمة للقطاع الرياضيتيبي ة النصوص القانونية والرت تطبيق  احرتامالسهر على  -1
   .ةة الدولي  السهر على إحرتام مبادئ امليثاق األومليب والرتاتيب الرياضي   -3
 .د تشوب هذا النشاطالتصدي لكافة مظاهر العنف يف النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز اليت ق -2
  تابعتها وضبطها وتوثيقها.و و هياكلها املختصة  اجلامعةتسيري ملفات  ل  كدراسة   -1
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بالتعــاون مــع الســلط العموميــة واهلياكــل الرياضــية الوطنيــة والدوليــة واملعاهــد الوطنيــة  النــدواتوامللتقيــات واملــؤمترات و  املعســكراتتنظــيم  -6

ـــرمسي ني، امل وذلـــك هبـــدف تكـــوي ذات العالقـــة، واجلمعيـــات  إلطـــارات واألجنبيـــة املختصـــة يف تكـــوي  ا ـــام واملـــدر بني وال ي  واحلك  ســـري 
   .اهم فني ا وإداري ا وعلمي امستو وحتسني تأهيلهم و 

 تنمية املوارد املالي ة للجامعة وإحكام التصر ف فيها. -2
 .نفيذهاوتكوي  الرياضيني الشبان ومتابعة ت االختصاصضبط برامج لتنمية  -8
 للمباريات واملنافسات.إعداد رزنامة عامة  -9

معاينــة املنشــلت الرياضــية التابعــة إلختصــاص اجلامعــة واملتابعــة الدائمــة  هلــذه العمليــة بالتنســيق مــع الســلط اجلهويــة واحملليــة . وميكــ   -21
 إسناد هذه املهمة إىل الرابطات. 

 تلف األصناف.يف خم إعداد املنتخبات الوطنية وإدارة شؤوهنا -22
 .يني واجلهوينيتعيني املدربني الوطن -21
 .الفين واإلداري واملايل اهفوتصر  الرابطات مراقبة نشاط  -23
إعالم منظوري اجلامعة م  الرياضيني يف وال الوقاية م  تعاطي املنشطات و  الصحية  توعيةالو الرتبوي  ضبط برنامج لإلرشاد  -22

والوكالة  ة التونسي ةبالتعاون مع اللجة الوطنية األوملبي شريعية والرتتيبية املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطاتبكافة األحكام التواملؤطري  
 ملكافحة املنشطات. الوطنية

 .امعةألحكام هذا النظام األساسي  وملقتضيات النظام الداخلي  للجالسلطة التأديبية طبقا  ممارسة -21
يتـوىل إحـداثها وحتديـد  ،جلـان جامعيـةإىل و جهوية و  إىل رابطات وطنيةاملشار إليها أعاله مهامه    املكتب اجلامعي جانبا م يفو  و 

لتفكـري والتخطـيط وا ، كـي يتفـر مل ملتابعـة إسـرتاتيجي ة النهـو  بالرياضـة يف إختصاصـه وتكـوي  الشـب ان وتأهيـل الفني ـنيعددها ومهامها
ر منـاهج التكـوي  واإلحاطـة باملـدربني و  النشـاط الرياضـي يف وـال إختصاصـه ويطـ   سريس  والتكوي  والنظر يف كل ما م  شأنه أن حي

لســـنة  22خمتلـــف األصـــناف وذلـــك طبقـــا ألحكـــام القـــانون األساســـي عـــدد  يفواحلكـــام واملســـيريي  والنهـــو  باملنتخبـــات الوطنيـــة 
 .11و 29و 28املتعلق باهلياكل الرياضية وخاصة يف فصوله  2991فيفري  6املؤرخ يف  2991

 .ومهامها وطرق عملها للجامعة تركيبة الرابطات واللجان اجلامعيةنظام الداخلي  دد الحيو 
أربــع ســنوات  امتــدادعلــى  االختصــاصبإعــداد عقــود الــربامج اخلاصــة بتحضــريات املنتخبــات وتنميــة يقــوم املكتــب اجلــامعي  :31 الفصللل

 للمصادقة.وعرضه على سلطة اإلشراف 
ضـبط تلـك وتعليـه اجلامعـة، الذي تشـرف  االختصاصبإبرام عقود برامج مع اجلمعيات الرياضية املستهدفة يف عي  املكتب اجلامقوم يكما 

 املرتقبة.العقود برنامج العمل واألهداف 
 ة وسـيلة تـرتل، توج ـه بأيـ بـدعوة مـ  رئيسـهومـا علـى األقـل ي ( 21)مخسـة عشـر ة كـل  جيتمع املكتب اجلامعي بصفة دوريـة مـر   : 13الفصل

 جيوز الدعوة لإلجتماع حينا.الكل ي يف حالة التأك د و  ،أثرا كتابي ا قبل موعد اجللسة بثالثة أي ام على األقل  
 ا أغلبي ة األعضا . هوال تكون مداوالت املكتب اجلامعي  قانوني ة إال  إذا حضر 

 .حاوعند تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرج   ،األعضا  احلاضري بأغلبية أصوات  املداولة قراراته بعداجلامعي   املكتبخذ ت  يو 
 و ميك  أن جيتمع املكتب اجلامعي كذلك بدعوة م  رئيسه لدراسة املسائل الطارئة كلما دعت احلاجة لذلك.
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ويـن    ،ممضى م  مجيع األعضـا  احلاضـري  و محاضر العمسات يكون مرقما ومؤرخابدفتر اجلامعي  قرارات املكتب وتدرج كل  
 ا  األعضا  احلاضري  وأمسا  األعضا  الغائبني بعذر وأمسا  املتغي بني دون عذر.على أمس

 .واملتابعة لإلعالم طنية االوملبية التونسيةوللجنة الو وتوج ه نظائر م  حماضر اجللسات لسلطة اإلشراف 
 . يشارل الكاتب العام يف أعمال املكتب اجلامعي دون التمت ع وق التصويت : 33الفصل 

املـؤرخ  2922لسـنة  111ارل املدير الفين للجامعة يف أعمال املكتب اجلـامعي ولـه كافـة احلقـوق والصـالحيات احملـد دة بـاألمر عـدد ويش
 املتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية. 2922جوان  11يف 

هلـــم احلصـــول علـــى مرت بـــات أو  اجلامعي ـــة واني ـــة وال جيـــوزوأعضـــا  الرابطـــات واللجـــان خـــدمات أعضـــا  املكتـــب اجلـــامعي   :34الفصلللل 
مكافلت م  أي  نوع، على أن ه ميك  تعويضهم ع  نفقات سفرهم وإقامتهم وبعض املصاريف األخرى اإلضطراري ة أثنا  قيـامهم مبهم ـات 

 .واملهام املوكولة إليهم تدخل يف نطاق أنشطة اجلامعة
 يـاجلامعب ـاملكتة ـتركيب : الثانـيم ـالقس                          

 

( عضوا من بيلنهم إمر تلان عملأل األقلل يقلع إنتخلابهم ملن قبلل 11ثني عشرة )إيتركب المكتب العام ي من : 53 الفصل
 .العمسأ ال امأ 

بإعتمللا  نظللام و يقللع إنتخللاب  عضللاء المكتللب العللام ي لمللدة  ربللع  سللنوات بللإقتراع سللر  فللي  ورة واحللدة  :63الفصللل 
 القائمات المغمقأ.

  مأ التي تتحصل عمأل  كبر عد  من األصوات هي القائمأ الفائزة باإلنتخابات.القائوت تبر 
 و  كثللر ت للا  اإلنتخابللات بصللفأ فوريللأ بللين وفللي صللورة حصللول التسللاو  فللي عللد  األصللوات المصللرن بهللا بللين قللائمتين 

  ون سواها.في المرتبأ األولأل القائمات المتساويأ 

ن اللتمكن ملن الفصلل المصرن بها ت لا  اإلنتخابلات بصلفأ فوريلأ إللأل حليوفي صورة تواصل التساو  في عد  األصوات 
 .بين القائمتين
 كثللر ملن مللرتين متتلاليتين يللتم المعلوء الللأل  فللي علد  األصللوات المصلرن بهلا بللين القلائمتين التسلاو  اسللتمراروفلي صلورة 

لتصويت عملأل اللرئيس ونائلب اللرئيس طريقأ االقتراع عمأل األفرا  النتخاب المكتب العام ي العديد عمأل  ن يقع إفرا  ا
 . بصفأ منفصمأ

  طريقأ توزيع  صوات الناخبين وإحتسابها.ويضبط النظام الداخمي لمعام أ 
 

 :  ةلتاليهام اوفق امليتم  توزيع اخلطط داخل املكتب اجلامعي   :37الفصل 
  لقائمأ الفائزة في اإلنتخابات.ويكون رئيس ا العام أ رئيس -
 نائب رئيس -
 مني مالأ -
 .مختلف األنشطة اجلامعيةمكلفون بـ تسعة أعضا -
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 ويتم توزيع املسؤولي ات باإلتفاق بني  أعضا  املكتب اجلـامعي ، وعنـد التعـذ ر جتـرى إنتخابـات داخلي ـة بـني مجيـع أعضـا  املكتـب اجلـامعي  

كثـر، وتسـند اخلطـ ة املقـرتع بشـأهنا للمرتش ـح املتحص ـل يشرف عليها رئيس اجلامعة، لتوزيع املهـام الـيت  ينشـأ حوهلـا تنـافس بـني عضـوي  أو أ
 صوت الرئيس. جانب على أكرب عدد م  األصوات، وعند التساوي يرج ح 

واإلجـرا ات سـؤولي ات م  هذا النظام األساسي ، يضبط النظام الداخلي للجامعـة حـاالت إعـادة توزيـع امل 55مع مراعاة أحكام الفصل 
 رتة النيابية  إذا إقتضت الضرورة أومصلحة اجلامعة ذلك.املتبعة لذلك خالل نفس الف

 .ال ميك  اجلمع بني عضوي ة املكتب اجلامعي  وبني مسؤولي ة تسيري جبمعي ة رياضي ة أو رابطة تتبع اجلامعة. : 38الفصل 
ولّيأ بعم يّلأ فإّن كّل عضو جام ّي تكلون لله مسلؤ  ،التصريح بنتائج اإلنتخابات ل ضويّأ المكتب العام ّي وبمعّر  

 .يمتزم بتقديم استقالته فورا من تمك العم ّيأ  و الرابطأ ،لعام أارياضّيأ  و رابطأ تتبع 
 

 

 شروط الرتشح لعضوية املكتب اجلامعي : الثالثالقسم 
 

 ر فيه الشروط التالية :أن تتوف   ضمن قائمأ واحدةضوية املكتب اجلامعي لع ح مرتش   لكل   : 39الفصل
 اجلنسية. سي  أن يكون تون  -2
يف  األكثللرعمللأل  و ون تحديللد السللن القصللو  عمللأل األقللل  سللنأ(15خمسللأ وعشللرون سللنأ )يبلــس ســنه أن  -1

 .إيداع القائمأ المترشح ضمنها  ري  تا

  ســنتني مــ  التعلــيم العــايل علــى أقــل تقــدير يف مؤسســة تعلــيم عــال عموميــة أو خاصــة مصــادق عليهــا  قــد أمت بنجــاحأن يكــون   -3
   لقانونية اجلاري هبا العمل.حسب الرتاتيب ا

 أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا وقوقه  املدنية والسياسية .   -2

ق بــاإلخالل بــاألخالق الرياضــية أو باإليقــاف عــ  النشــاط الرياضــي أو عــ  عضــوية مكتــب أن ال يكــون قــد تعــر  لعقوبــة تتعل ــ  -1
 بتونس.املنظمة للنشاط الرياضي ل طبقا للقوانني جامعي بقرار معل  

 األساسي.م  هذا النظام  21حسب أحكام الفصل  ة يف التسيري الرياضي  أن تكون له أقدمي     -6

إحـدى شـروط األقدمي ـة يف التسـيري الرياضـي ضلمن قائملأ واحلدة جيـب أن تتـوفر يف كـل  مرتشـح لعضـوية املكتـب اجلـامعي   :41الفصل 
 التالية:

 اضية ملد ة ال تقل ع  سنتني.خبط ة رئيس أو نائب رئيس مجعية ري االضطالع -2
 االضطالع خبطة عضو مكتب جامعي ملد ة  نيابية واحدة على األقل.  -1
 معية رياضية ملد ة ال تقل  ع  أربع سنوات كاملة.جبضم  اهلياة املديرة  االضطالع مبسؤولية -3
طنيـة األوملبيـة التونسـية  ملـدة ال تقـل  عـ  أربـع سـنوات  اإلضطالع مبسؤولية ضم  رابطة أو جلنة جامعية أو جلنة فرعية تابعة للجنـة الو  -2

 كاملة.
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الــذي  ال تنطبــق علــيهم  وختتصــر مــد ة أقدميــة التســيري يف اجملــال الرياضــي إىل ســنتني فقــط بالنســبة إىل املــرأة أو إىل رياضــي ي النخبــة الوطنيــة
املعايري احملددة م  قبل اللجنة الوطنية لرياضـة النخبـة احملدثـة الذي  تتوفر فيهم و  م  هذا النظام األساسي  41 بالفصلاملقاييس احملددة 

 .1112ديسمرب  12بقرار وزير الشباب والرياضة والرتبية البدنية بتاري  
 ي الــوارد 6و  3عــدد  نيمــ  الشــرط الراغبــون يف الرتشــح اىل عضــوية املكتــب اجلــامعي ون واحلكــامبــيعفــى  املــدربون والالع : 14الفصللل 
 وهلم أن يقدموا ترشحاهتم حسب املقاييس التالية : ، أعاله  39بالفصل 

 :للمدربنيبالنسبة 
 األقل يف رياضة الكرة احلديدية احلرة أو املقيدة. مواسم على 2أن يكون قد درب منتخبا وطنيا ملدة  -

 : بالنسبة لالعبني
يـــة أو مليف بطولـــة عا  ل و حتصـــل علـــى ميداليـــة ســـنوات علـــى األقـــ 2دة ملـــأكـــابر  وطـــينب خـــنتمأن يكـــون املرتشـــح قـــد إنتمـــى إىل  -

يف رياضــة الكــرة ألعــاب البحــر األبــيض املتوســط دورات إفريقيــة و  ودورات ( ميــداليات ضــم  بطــوالت1مخــس ) ومــوع حتصــل علــى
 .  احلديدية

 :بالنسبة للحكام
يف رياضــة عــامليتني  علــى أقــل تقــدير  مواســم علــى األقــل وأن يكــون قــد شــارل يف بطــولتني 2كــون املرتشــح حكمــا دوليــا ملــدة أن ي - 

 .الكرة احلديدية
. وجيـوز لكـل عضـو جـامعي بـنفس اجلامعـة  فـرتات نيابيـة متتاليـة ثـالثألكثـر مـ  ضطالع خبطة عضو جـامعي ال جيوز اإل : 14الفصل 

 ية اليت ال حيق له الرتشح خالهلا.بى ثالث فرتات نيابية متتالية إعادة تقدمي ترشحه للفرتة النيابية اليت تلي مباشرة الفرتة النياقض  
ال ت تبر المدة النيابيأ الممتدة بلين مباشلرة المكتلب العلام ي لمهامله وتلاريا إن قلا  العمسلأ ال املأ اإلنتخابيلأ فلي 

ملدة نيابيلأ كامملأ، وال  يلتم احتسلابها    1111جويميلأ 14المؤرخ فلي  1111لسنأ 66إطار تطبيق المرسوم عد 
 تتاب أ المشار إليها بالفقرة األولأل  عاله.عد  الدورات المضمن 

 لالنتخابات القائمات املرتشحة شروط تقدمي  :الرابع القسم 
يت ّين عمأل كّل قائمأ مترّشحأ  ن تكون مؤّلفأ من إثني عشر شخصا يكون من بينهم وجوبا امر تان  : 34 لفصلا

 إسم رئيسها.عمأل األقّل، مع ضرورة بيان رئيس القائمأ، وتسّمأل كّل قائمأ ب
يمكن لكل قائمأ مترشحأ  ن تضم مترشحا واحدا عمأل  قصأل تقدير من كل صنف من األشخاص المنصوص 

  عاله. 41عميهم بالفصل 
 وال يعوز لمشخص الواحد  ن يترّشح في  كثر من قائمأ واحدة.   

تكون  تقديم ممّفات الترّشح، و تنّص عميه عند  ،عنوانا واحدا ليكون محاّل لمخابرتهاكّل قائمأ تختار   :44الفصل 
 مرفقأ بممفات شخصّيأ عن كّل عضو مترّشح ضمنها، ويتضّمن كّل ممّف الوثائق التاليأ:كّل قائمأ 

 .شخصّيا مطمب في الترشح بإسم رئيس العام أ يكون ممضأل من المترّشح -1
 نسخأ من بطاقأ الت ريف الوطنّيأ. -1
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 ألقدمّيأ التسيير في المعال الرياضي.ق المثبتأ من الوثائمشهو  بمطابقتها لألصل   صميأ  و نسا -3

مسمّمأ من مؤّسسأ ت ميم عال عمومّيأ  و المطموبأ عام ّيأ الشها ة من المشهو  بمطابقتها لألصل  أنسخ -4
 .حسب التراتيب القانونيأ العار  بها ال مل خاّصأ مصا ق عميها

 (3عد  )السوابق ال دليأ بطاقأ  -5

المحد  بإعالنات بمّمفات جميع  عضائها وجوبا بكتابأ العام أ خالل التوقيت  ويقع إيداع القائمأ المرفقأ
الوثائق ممضأل ومختوم من العام أ وينّص عمأل عد   في، مقابل كشف الترشح عبر الصحف وبقيأ الوسائط 

 التضمين وتاريا اإليداع بمكتب الضبط بالعام أ.
عشرة  يّام قبل موعد العمسأ ال امأ  ون  بأ العام أيغمق باب الترشحات وإيداع القائمات بكتا :54الفصل 

ويعب  ن يتضّمن اإلعالم بتاريا العمسأ ال امأ اإلنتخابّيأ والدعوة لحضورها العمسأ.تمك إحتساب يوم إن قا  
 تاريا غمق باب الترّشحات. ،الم من عنه بوسائل اإلعالم

بكتابأ العام أ  ن يضيف  يّأ وثيقأ يراها ضروريّأ عضو بالقائمأ التي تّم إيداع ممّفها يمكن لكل  :64لفصل ا
 .، ومقابل كشف جديد لموثائق ممضأل ومختوم من العام أالترّشحاتغمق باب بالممّف وذلك قبل 

 

كما يعوز خالل فترة تقديم الترشحات تغيير ممف  ّ  شخص عضو بالقائمأ ب ضو آخر في صورة إستقالأ 
  و ت ّذر ترّشحه ألسباب قانونّيأ  و شخصّيأ. ال ضو األّول  و تراج ه عن الترّشح

فإّن تغيير عضو مترّشح بمترّشح جديد  ،وفيما عدا حالأ الوفاة  وال عز البدنّي الكمّي الثابت بموجب شها ة طبّيأ
ينبغي  ن يكون مرفقا بكتب صريح م ّرف عميه باإلمضاء لد  ،  آجال تقديم الترشحاتو اخل  ضمن القائمأ 
 ّصأ يشير فيه المترّشح األّول إلأل عدوله عن الترّشح  و استقالته من القائمأ التي ترّشح ضمنها.السمط المخت

  

يعوز لكل من إنسحب من قائمأ ب د إيداع ممّفها بكتابأ العام أ،  ن ي يد الترّشح ضمن قائمأ ال   :74الفصل 
  خر  منافسأ ولو كانت آجال تقديم الترّشحات مازالت مفتوحأ.   

نقضاء غمق باب الترّشحات بإيعوز إ خال  يّأ تغييرات عمأل تركيبأ القائمأ  و إضافأ  يّأ وثائق  و إثباتات ب د ال 
  جل إيداع القائمات بكتابأ العام أ.

 ب د غمق باب الترشحات.وي تبر الغيا كل سحب لمترشح تم تقديمه 
 

 .رفضهالشروط القانونّيأ لمترّشح يقع التصريح بكّل قائمأ يثبت  ّن  حد  عضائها ال تتوّفر فيه ا : 48الفصل 
 

تحيل العام أ كافأ نقضاء  جل تقديم الترّشحات وإيداع القائمات بكتابأ العام أ، إ:  بمعّر  49الفصل 
 1111لسنأ66إلأل المعنأ ال ميا لإلشراف عمأل إنتخابات المكاتب العام يأ المحدثأ بالمرسوم عد الممفات 

ي ممفات ف.وتنظر هذه األخيرة فورا  التونسيأ ومقرها بالمعنأ الوطنيأ األولمبيأ 1111جويميأ 14المؤرخ في 
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المترشحين حسب كل قائمأ  وتصدر قرارا م مال في قبول كل قائمأ لخوض اإلنتخابات  و رفضها ل دم توفر 
تاريا انقضاء  جل (   يام من 3الشروط القانونيأ في واحد  و  كثر من  عضائها وذلك في  جل ال يت د  ثالثأ)

 تقديم الترشحات .
وتتولأل هذه المعنأ إبالغ جميع القرارات ممضاة من رئيس المعنأ إلأل رؤساء القائمات المترشحأ حسب ال ناوين 

بموجب مكتوب واحد لكل قائمأ وذلك في  جل ال يت د  ثمانيأ و رب ين ساعأ من تاريا صدور المختارة 
 القرار.

المعنأ ال ميا المشرفأ عمأل إنتخابات المكتب لقائمأ المصّرن برفضها الط ن في قرار ا لرئيس : يعوز 15الفصل 
 الم تمدة لد  هذه الهيئأ. اإلست عاليأ  متحكيم الوطنّي الرياضّي وفقا لإلجراءاتالوطنيأ ل هيئأاللد  العام ي 

القاضي بقبول  التونسيأ ولمبيأالمعنأ الوطنيأ األلقائمات المنافسأ األخر  الط ن في قرار يعوز لرؤساء ا كما
 قائمأ حسب نفس اإلجراءات التحكيمّيأ المشار إليها  عاله.

 

 ةـس اجلامعـرئي :القسم اخلامس                           

وطنيـــة اهلياكــل الرياضــية الة و ي  القضــائالســلط العموميــة و كــل  ولــدى  هــو املمثــل القــانوين للجامعــة لــدى الغـــري رئــيس اجلامعــة  : 51الفصللل
 وهو الناطق الرمسي  للجامعة.والدولية 

 باإلضافة إىل ذلك فإن  م  مهام رئيس اجلامعة: 
 املكتب اجلامعي.إجتماعات رئاسة اجللسة العامة و  -2
 السهر على تطبيق مقررات اجللسة العامة واملكتب اجلامعي. -1
 اإلذن بالصرف. -3
 الوثائق اليت تلزم اجلامعة ماليا.ل  لتوقيع مع أمني مال اجلامعة أو نائبه على كا -2
 اإلعالم.تعيني م  يتوىل التنسيق مع وسائل  -1

ــة إىل ســلطة اإلشــراف أو إىل اهلياكــل الرياضــي ة الدولي ــة واإلقليمي ــة  ،ميكــ  لــرئيس اجلامعــة :15الفصللل  فيمــا عــدا إمضــا  املراســالت املوجه 
ـــدات املالي ـــة للجامعـــة،  األخـــرى ألحـــد أعضـــا   اتهمـــ  صـــالحي   اجانبـــأن يفـــو  ، مبقتضـــى توكيـــل كتـــايب، وكـــذلك األذون بالصـــرف والتعه 

 املكتب اجلامعي أو ألحد األعوان العاملني باجلامعة وذلك حتت مسؤولي ته القانوني ة.
 أو تعذ ر عليه القيام مبهامه ألسباب ظرفي ة يتوىل نائب الرئيس تعويضه يف ذلك. رئيس اجلامعةوإذا تغيب 

 

 باملكتب اجلامعـيوحالة الشغور فقـدان العضويـة : دسالسا القسم
 

 :يفقد صفة العضوية باملكتب اجلامعي  :53الفصل
 ومسجل مبكتب ضبط اجلامعة.مبكتوب ثابت التاري   إىل املكتب اجلامعي   ستقالتهام عضو قد   كل    -2
 اهلياكـل الرياضية.م  القانـون األساسـي املتعلـق ب 12لنشاطه طبقا للفصل  عضو وضع حد   كل    -1
 .م  هذا النظام األساسي  38خالفا ألحكام الفصل  نفس اجلامعةرابطة أو مجعي ة رياضي ة تابعة ل يف مسؤولي ته على حافظ عضو كل -3
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 متباعـدة خـالل موسـم اتر  مـمثـاين ات متتاليـة أو مــر  أربـع املكتـب اجلامعــي  اجتماعـاتع  حضور  دون عذر شرعي   بتغي   عضو كل    -2
 .واحدرياضي 

أعـاله،  قـرارا بأغلبي ـة أعضـائه يف إهنـا  عضـوي ة املعـين  بـاألمر، وال يصـبح القـرار نافـذا إال   2و 3عـدد  لتني ذ املكتـب اجلـامعي يف احلـاخويت  
 بعد املصادقة عليه م  سلطة اإلشراف. 

 حيصل الشغور يف املكتب اجلامعي بإحدى الصور التالية: : 45 لالفص
 . العجز البدين   أو الوفاة -2
 تغيري اإلقامة خارج البالد التونسي ة. -1
 اإلضطالع مبهم ة سياسي ة أو إداري ة تتعار  مع عضوي ته باملكتب اجلامعي. -3
 ن احلقوق املدني ة او السياسي ة.افقد -2
 أعاله. 13العضوي ة باملكتب اجلامعي طبقا للفصل إهنا  صدور قرار جامعي يف -1      

 .ثمث  عضائهيواصل املكتب اجلامعي نشاطه بصفة طبيعي ة طاملا مل يشمل الشغور أكثر م    :55الفصل 
 ويتوىل  املكتب اجلامعي توزيع اخلطط الشاغرة على األعضا  املباشري  بالتوافق بينهم أو باإلقرتاع السري  عند اإلقتضا .

امعة لنائب الرئيس، وعند التعذ ر جترى إنتخابات داخليـة بـني مجيـع ، يسند املكتب اجلامعي  رئاسة اجلرئيس اجلامعةوإذا مشل الشغور 
 األعضا  املباشري  إلنتخاب رئيس للجامعة.

ويســـند املكتـــب اجلـــامعي ألحـــد األعضـــا  املتبقـــني خطـــة نائـــب للـــرئيس وعنـــد التعـــذر جتـــرى إنتخابـــات داخليـــة بـــني مجيـــع األعضـــا  
    رئيس للجامعة.نائب املباشري  إلنتخاب 

 .ا النظام األساسي  ذم  ه 18عامة إنتخابي ة طبق أحكام الفصل  تقع الدعوة جللسةاجلامعي  املكتب  ثمث  عضاء الشغور جتاوز إذاو      
 

 هياكل التصرف :الثالثالباب 
 اإلدارة الفنية األول:القسم 

إعــداد بــرامج نشــاط املنتخبــات الوطنيــة باص و األعمــال الراميــة للنهــو  باالختصــل  تتــوىل اإلدارة الفنيــة الوطنيــة القيــام بكــ : 65 الفصللل
 .السهر على حس  تنفيذهابضبط ميزانياهتا و بواجلهوية و 

مهامـــه  ميـــارس و  بلللاقتران ملللن العام لللأ اإلشلللرافيلللتم ت يينللله ملللن قبلللل سلللمطأ  مـــدير فـــين وطـــين  فني ـــة  اإلدارة ال يـــرأس
 للقوانني  والرتاتيب اجلاري هبا العمل.طبقا صالحياته و 

كل موسم رياضي برناوا عاما، كمـا انـه مطالـب بتقـدمي ستهل   م لسلطة اإلشراف عند من يقد  أمطالب ب دير الفين الوطينامل :57 الفصل
 عند انتها  كل موسم رياضي.ة أشهر يشفعه بتقرير سنوي  شامل ثالثنشاط كل  تقرير 

، وتقـد م لـه برناوـا سـنوي ا وبـرامج شـهري ة حـول نيـة وطنيـةهياكـل إستشـارية فيف مهامـه سـاعد املـدير الفـين الـوطين ت: ميكـ  أن  58 الفصل
لــى املكتــب ع، كمــا أهنــا مطالبــة بتقــدمي تقريــر فــين حــول أنشــطتها الســنوية عنــد هنايــة كــل موســم رياضــي إىل املــدير الفــين إلحالتــه أنشــطتها
 سلطة اإلشراف.على اجلامعي و 
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دارس واألكادمييــات اخلاصــة بالشــبان وعــدم الرتخــي  يف نشــاطها إال يف نطــاق  تتــوىل اإلدارة الفنيــة مراقبــة نشــاط ســائر املــ :59الفصللل 

يــة املعـــرتف هبــا. كمـــا حيــرتم إجـــرا ات اإلنتــداب واإلحاطـــة والتكــوي  والتـــأمني وحيفـــظ فن  كــراس شـــروط حيــرتم القواعـــد الرتبويــة والصـــحية وال
 حقوق األطفال و الشبان على مجيع املستويات.

   
 بة العامة:الكتا  الثانـي:القسم 

 

 اإلشراف.سلطة  مع تعيينه بالتنسيقا كاتب عام قار يتم لكتابة العامة هي اهليكل اإلداري للجامعة ويسريها  :61 الفصل
 يتوىل  الكاتب العام باخلصوص املهام التالية: :16 الفصل
    .والتصر ف يف ملف اهتم املهني ة ألعوان العاملني باجلامعة والرابطاتعلى ااإلشراف  -2
رات الصــــادرة عــــ  وزارة النصــــوص واملناشــــري واملــــذك  ل  ســــلطة اإلشــــراف ومتابعــــة تطبيــــق كــــبــــني التنســــيق بــــني املكتــــب اجلــــامعي و  -1

 اإلشراف.
توجيه املراسالت وامللفات وحماضر اجللسات يف اجآجال وحسب الرتاتيب احملـددة مـ  قبـل اإلشراف على مكتب ضبط اجلامعة و  -3

 ياضة.الوزارة املكلفة بالر 
 أو جهوية. ةكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة وطنيال ميك  للكاتب العام أن ي : 16 لفصلا

 يضبطها النظام الداخلي  للجامعة. اعد الكاتب العام يف مهامه إطارات و خاليا تسيرييس
 .واألرشيف  والتصرف فيهما دث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيقحت
 

 : اللجان اجلامعيةالثالثالقسم  
 

ويرأسـها أعضـا  مـ  املكتـب  تسـيري أعمـال اجلامعـةة املكتـب اجلـامعي  يف تتـوىل مسـاعدامعـة اخل اجلحتدث جلان جامعي ة د : 36 الفصل
 اجلامعي .

 يضبط النظام الداخلي  للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.
 

 الرابطات :الرابعقسم ال
 

ا جـــا  مـــك  فـــو  هلـــا جانبـــا مـــ  صـــالحياتهي اجلهـــويو  الـــوطينعلـــى املســـتوى  ة أو أكثـــررابطـــتـــب اجلـــامعي  إحـــداث مكلل  :46 الفصلللل
 م  هذا النظام األساسي. 31بالفصل 
تســهر الرابطــة علــى حتقيــق األهــداف املقــررة مــ  قبــل املكتــب اجلــامعي واملتعلقــة خاصــة بتنفيــذ بــرامج تنميــة االختصـــاص   :56 الفصللل

 . واملسابقات الرياضي ة على املستويني الوطين  أواجلهوي   املبارياتواإلشراف على  وجدت إنتخبات اجلهوية والعناية باملن
 .احملد د يف قرار إحداثهاأو الفين  الرتايبمرجع نظرها بالرجوع إىل جتاه اجلمعي ات إختصاصها  ةومتارس الرابط

املنشـــلت  معاينـــةكـــل موســم رياضـــي وبالتعـــاون مـــع الســلط اجلهويـــة واحملليـــة   تتـــوىل الرابطـــات الوطنيـــة واجلهويــة قبـــل مفتـــتح : 66الفصللل 
 الرياضية التابعة إلختصاصاهتا ومتابعة هذه العملية طيلة املوسم الرياضي.
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 .النزاعات الـتأديب وفض   :رابعالالباب 
 حكام عامة:القسم األو ل: أ
 

بعـد  ،ض  النزاعات وفقا ملبـدإ التقاضـي علـى درجتـني مـع ضـمان حـق  الـدفاعمتارس اجلامعة صالحي اهتا يف ماد ة التأديب وف  :76الفصل 
 اإلستماع إىل األطراف املعنية باألمر تكريسا ملبدإ املواجهة.

أمـام املكتـب اجلـامعي  الـذ ي ينتصـب  ،يقع الطع  يف القرارات الصـادرة إبتـدائي ا عـ  اللجـان اجلامعي ـة املختص ـة أو الرابطـات  :86الفصل 
 هنائي  يف النزاع.ر قرار صداإل

ألوملبي ـة التونسـي ة طبقـا لإلجـرا ات املعمـول امـام هياـة التحكـيم الـوطين الرياضـي باللجنـة الوطنيـة أويبقى قرار املكتب اجلامعي  قابال للطع  
 هبا لدى تلك اهلياة. 

عـ  و أبتدائيـة الصـادرة عـ  إحـدى اللجـان اجلامعي ـة ينظر املكتب اجلامعي  هنائي ـا يف مجيـع الطعـون املرفوعـة ضـد  القـرارات اإل :96لفصل ا
 الرابطات حسب اإلختصاص احلكمي لكل  واحد منها.

وتأهيـــل الرياضـــي ني وتســـليم اإلجـــازات، وتعتـــرب القـــرارات الـــيت  تت خـــذها اللجـــان اجلامعي ـــة املختص ـــة أو الرابطـــات املتعل قـــة بتنظـــيم املســـابقات 
 ع  أمام املكتب اجلامعي .   قرارات إبتدائي ة الدرجة قابلة للط

.املنتصب للنظر هنائي ا يف الطعون، املكتب اجلامعي  وال يشارل يف مداوالت   أي  عضو جامعي  سبق له النظر إبتدائي ا يف نفس امللف 
 ومساع دفوعه. ،وال يصدر املكتب اجلامعي  قراره إال  بعد إستدعا  الطاع  وإستدعا  املطعون ضد ه عند اإلقتضا 

كـون ال تكون مداوالت املكتب اجلامعي  قانوني ة إال  وضور أغلبي ة أعضـائه، ويت خـذ قـراره النهـائي  بأغلبي ـة األصـوات ويف صـورة التسـاوي يو 
 صوت الرئيس مرج حا.

ف  طاملــا مت  توجيــه و إســتانافي ا ال يوقــف النظــر يف امللــأختل ــف أحــد أطـراف النــزاع عــ  احلضــور أمــام اجمللــس املنتصــب إبتــدائي ا  :71الفصللل 
 إستدعا  قانوين  له.

   .واإلعالم هبا التأديبي ة أو البت  يف النزاعات ويضبط النظام الداخلي  آجال اإلستدعا  وإصدار القرارات
يف مـادة  مرجع النظر احلكمي  وتركيبة اللجان اجلامعي ة والرابطات سوا  يف مـاد ة التأديـب أويضبط النظام الداخلي  للجامعة  :71لفصل ا

اإلجرا ات املت بعة م  قبل اللجنة اجلامعي ة أو الرابطة املختص ة بالنظر إبتـدائي ا يف مـاد ة التأديـب فض  النزاعات، كما يضبط النظام الداخلي  
 ة.أو النزاعات وكذلك إجرا ات الطع  يف القرارات اإلبتدائي ة وإجرا ات تعه د املكتب اجلامعي  بالنظر هنائي ا يف املسأل

 

 القسم الثاين: اإلختصاص يف املاد ة التأديبي ة:
 

ــام ورمسي ــني، ســلطتها التأديبي ــة علــى منظوريهــا  متــارس اجلامعــة :17 الفصللل ي  ومــدر بني وحك  اســطة بو مــ  مجعي ــات رياضــي ة والعبــني ومســري 
 .ة التأديبي ةيف املاد   تتعه د بالنظر إبتدائي ا يف تسليط العقوبات املستوجبة لتأديبنة جامعي ة لجل

 .على أقصى تقدير ويصدر القرار التأدييب  يف غضون األسبوع املوايل للواقعة
 ميك  للمكتب اجلامعي  أن يفو   جانبا م  اإلختصاص التأدييب  اإلبتدائي  إىل الرابطة. :37الفصل 

 يضبط النظام الداخلي  للجامعة قائمة املخالفات املستوجبة للعقاب، وسل م العقوبات.
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 : اإلختصاص يف ماد ة فض  النزاعات: الثالث القسم 

يف النزاعــات الرياضــي ة الــيت تنشــأ بــني إبتــدائي ا ت   بــالن ظر ختــو يرأســها عضــو جــامعي  امعــة جلنــة مركزيــة للنزاعــاتباجلحتــدث   :47الفصللل 
 عالقة هؤال  باجلامعة. سوا  يف عالقتها بعضها ببعض أو يف عالقتها باملدر بني أو بالالعبني أو يفاجلمعي ات 

بصـــالحي ة الن ظـــر إبتـــدائي ا يف بعـــض النزاعـــات وفقـــا ملـــا يـــتم  ضـــبطه مـــ  ة ة أو اجلهوي ـــوميكـــ  للجامعـــة الرياضـــية أن تعهـــد إىل الرابطـــة الوطني ـــ
 التنصي  عليه بالنظام الداخلي  للجامعة. يف حالةصالحي ات مسندة للرابطة يف قرار إحداثها، أو 

دون حضــور العضــو أو األعضــا  الــذي  شــاركوا يف صــب كهيــأة إســتاناف رارات اللجنــة لــدى املكتــب اجلــامعي الــذي ينتويــتم الطعــ  يف قــ
 أعمال اللجنة املركزية للنزاعات.

: الرابع:القسم   التعه د التلقائي  للمكتب اجلامعي 
ر مشــموالته املرتبطــة بــاحرتام مقتضــيات النظــام يف إطــامــ  مبــدإ التقاضــي علــى درجتــني، فــإن  املكتــب اجلــامعي ،  اســتثنا ا : 57 الفصللل

 الصور التالية:إحدى وذلك يف  ،يف املاد ة التأديبي ةالتعهد  بالنظر م  تلقا  نفسه ه ميك  ل،  وامليثاق األومليباألساسي 
 للميثاق األومليب  والروح الرياضي ة.  وأمة لقطاع الرياضة حصول خرق خطري للقوانني املنظ   -2

اة اجلامعي ة املختص ة أو الرابطة ع  تغافل اللجن -1 مـ   21خالل األجل املخـو ل هلـا حسـب الفصـل  ذ القرارات التأديبي ة الالزمةإخت 
 هذا النظام األساسي .

 وجود خرق واضح يف القرار التأدييب  اإلبتدائي  لسل م العقوبات التأديبي ة املنصوص عليها بالنظام الداخلي . -3

عنـد بأغلبي ة ثلثي أعضائه للتعه د تلقائي ا بامللف  التأدييب  ويصدر قرارا هنائي ا بشـأنه بأغلبي ـة األعضـا  احلاضـري ، و وينتصب املكتب اجلامعي  
 يكون صوت الرئيس مرج حا.التساوي يف عدد األصوات 

ب اجلـامعي  الـذ ي يعتــزم مـ  هــذا النظـام األساسـي، يتعـني  علـى املكتـ 57املـذكورتني بالفصـل  1وعـدد  2يف احلـالتني عـدد  :67الفصلل 
ضـوع لفائـدة التعه د م  تلقا  نفسه يف امل ادة التأديبي ة إعالم اللجنة اجلامعي ة أو الرابطة املختص ة كي تتخل ى ع  مواصلة الن ظر يف نفـس املو 

 املكتب اجلامعي ، وأي  قرار يصدر ع  تلك اللجنة اجلامعي ة أو الرابطة ال أثر قانوين  له.
ــد املكتــب اجلــامعي  مــ  تلقــا  نفســه ملراجعــة القــرار التــأدييب  اإلبتــدائي  املخــالف  75املــذكورة بالفصــل  3دد يف احلالــة عــ أعــاله، فــإن  تعه 

    ويبطله. للقانون، يلغي كل  أثر قانوين  لذلك القرار
  .أمام اهليأة الوطنية للتحكيم الرياضي مباشرة للطع  قابلة التلقائي التعهد حالة يف اجلامعي ع  املكتب الصادرة تكون القرارات :77الفصل  

 املنش طات وال مكافحة التأديب يفجلان  اخلامس:القسم 
جـامعيتني تتعه ـدان   جلنتـني   تعـاطي املنشـطات بواسـطةمتارس اجلامعة سلطتها التأديبي ة  على منظوريها  يف وـال مكافحـة  : 87الفصل 

 العقوبات املستوجبة يف هذا اجملال . بالنظر إبتدائي ا وإستانافيا يف تسليط
 وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي. خاصة مبكافحة تعاطي املنشطات تراتيب  تعد اجلامعة   :97الفصل 

وبقيـة إجـرا ات اإلعـالم و التنسـيق مـع الوكالـة  سـل م العقوبـاتتركيبـة جلنـيت التأديـب و  اإلجـرا ات التأديبيـة ومجلـة  اتيـب رت وتتضم  هذه ال
 وطنية ملكافحة تعاطي املنشطات. ال
 أحكام التشريع الوطين والرتاتيب الدولية  املتعلقة مبكافحة تعاطي املنشطات يف س  هذه الرتاتيب . و يتم اعتماد  
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 الرابع:العنوان 
 وإشراف الدولأاملوارد املالية ومسك احلسابات  

 املوارد املالية األول:الباب 
 م :معة باخلصوص تتأتى موارد اجلا :81 الفصل 

 عائدات املمتلكات. -2
 معاليم إخنراط اجلمعيات واإلشرتاكات السنوية. -1
 املنابات املتأتية م  تنظيم املباريات بصفة مباشرة أو غري مباشرة. -3
 املنح واجلوائز املالي ة املتحص ل عليها إثر املشاركة يف تظاهرات أو مسابقات رياضي ة دولي ة. -2
 -اإلجازات واملطبوعات واملنشورات.املوظ فة على بيع عاليم امل -1
 املعاليم املوظفة على العقوبات واخلطايا. -6
 .منح الدولة واملؤسسات العمومية -2
 ترب عات املمنوحة طبق التشريع اجلاري به العمل.اهلبات وال -8
 .الرياضي ة أو الثقافي ةعائدات املتأتيـة مـ  تنظيم التظاهـرات ال -9

 اخلدمات املنجزة.إسدا  عائدات  -21
 عائدات اإلستشهار. -22
 وحقوق البث التلفزي. مداخيل اإلشهار -21

 .نشاط اجلامعة وبصورة عامة العائدات املتأتية م  األنشطة اليت هلا عالقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مبوضوع
 مسك ومراقبة احلسابات الثاين:الباب 

وذلـك اسـتنادا    يسلمبر ملن نفلس السلنأ 31 وتنتهلي فلي  جلانفيفي غرة سـبية تبدأ السنة احملا : 81 لالفص
لســنة  22مكـرر مــ  القـانون األساســي عـدد 2إىل املعـايري اخلاصـة بالعمليــات املنجـزة مــ  قبـل اهلياكـل الرياضــية املنصـوص عليهــا بالفصـل 

 .1112ديسمرب  6املؤرخ يف  1112سنة ل 28املتعلق باهلياكل الرياضية كما مت إمتامه بالقانون األساسي عدد  2991
احملاســبة اخلاصــة  معيــارد يف ذلــك قواعــ مبــاوجوبــا مســك حماســبتها طبقــا للتشــريع احملاســيب اجلــاري بــه العمــل  ةتتــوىل اجلامعــ : 18 الفصللل 
  .1112أوت  12املؤرخ يف  عليه بقرار وزير املاليةاملصادق  اهلياكل الرياضيةب

ـــي الــكــل  ثالثــة أشــهر، كمــا تعــد  ة  الي ــمرير اجلامعــة تقــا تعــد   :38 الفصللل ضــع ملصــادقة الــوزارة املكلفــة خي ذيتقريرهــا الســنوي األديب واملالـ
 بالرياضة.

التنظيم احملاسـيب املضـمنة مبعيـار احملاسـبة اخلـاص باهلياكـل الرياضـية املشـار بـوتتقيد اجلامعة يف إعداد التقارير املالية بقواعد الرقابة الداخلية و 
 أعاله . إليه 
ة ومسـتنداهتا واملؤيـدات املتعلقـة سنــة حماسـبي   ة بكـل  الدفاتر والوثـائق اخلاص ـ كل    ،على األقل واتسن (21) حتفظ ملدة عشر :48 الفصل 

 هبا.
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مــــ  هـــذا النظــــام  23الدولــــة يف إطـــار عقــــود الـــربامج أو األهــــداف املشـــار إليهــــا بالفصـــل قبـــل إســـناده مــــ   مبلـــس مت   كــــل    :58 الفصلللل 
 ال يسمـح بصرفـه يف أي وال آخر إال بعد موافقة سلطة اإلشراف. ،صرفه يف اجآجال احملددة قعومل يساسي ، األ

 اإلشــراف اخلامس:عنوان ال
 التالية:طبقـا للقوانني اجلاري هبا العمل وخاصة يف املسائل  ةمتارس الوزارة املكلفة بالرياضة إشرافها على اجلامع :86 الفصل

 لي الوزارة يف اجللسات العامة.تعيني ممث -2
 تعيني املدير الفين الوطين والكاتب العام القار. -1
 مراقبة التصرف اإلداري واملايل طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل وألحكام هذا النـظام. -3
 املصادقة على املوازنات املالية الثالثية والسنوية. -2
 على املستوى الفين واإلداري واملايل .املصادقة على عقود األهداف والربامج  -1
 على نظامها الداخلي  وعلى كل  تنقيح يدخل عليهما.و نظام األساسي  للجامعة املصادقة على ال -6
 .ةاملصادقة على اإلنتدابات ونظام التأجري باجلامع -2

اذهــا خــالل وليــة وكــل القــرارات املزمــع إختاملصــادقة علــى ترشــيح ممثلــي تــونس لإلضــطالع مبهــام لــدى املنظمــات واهلياكــل الرياضــية الد -8
 امللزمة للدولة التونسية. إجتماعاهتا ومؤمتراهتا

 بتونس. قارية أو إقليمية أو دولية املصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية  -9
 . باخلارج ة أو إقليمية أو دوليةإلتزام باملشاركة يف  دورات رياضية قاري كل  املصادقة مسبقا على -21

 الصالحيات اليت ختوهلا هلا القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل. وبصفة عامة كل  
 

 خمتلفة العنوان السادس: أحكام 
 للجامعة.لنظام األساسي نظام الداخلي  متم مة ومفس رة وموض حة ألحكام اأحكام التعترب   :87 لفصلا

 .ام األساسي  أو أن حتو رهال ميك  ألحكام النظام الداخلي أن ختالف النظ
 .التلقائي أوالقضائي تقع تصفية ممتلكات اجلامعة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل عند صدور قرار باحلل   :88 الفصل

 

 العنوان السابع: أحكام إنتقالية 
عملأل م لا ة العمسلأ ال املأ الخارقلأ لمصلا قأ ب لد أحكـام هـذا النظـام األساسـي  حي ـز التنفيـذ تدخل   :98الفصل 

  محتواه.
 

   
 


