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 :العنــوان األول 
 ةــام عامــأحك

 .( World Sailing ) منخرط بالجامعة الدولية لألشرعة هي هيكل رياض ي خاص: الجامعة التونسية لألشرعة  الفصل األول 

املتعلق  1959نوفمبر  7املؤرخ في  1959لسنة  154ألحكام القانون األساس ي عدد تكوينها وتسيييرها أهدافها و  وهي تخضع في       

 1995فيفري  6املؤرخ في  1995لسنة  11تممته وللقانون األساس ي عدد  بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته أو

 1994أوت  3املؤرخ في  1994لسنة  104ون عدد املتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وللقان

ظام الداخلي  للجامعةالنظام األساس ي حكام كل  م  املتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية وأل   .والن 

 بالرياضةكلفة منها الوزارة امل في إطار الصالحيات التي تمكنها األشرعة : تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام رياضة 2الفصل 

 .( World Sailing )لألشرعة املحددة م  قبل الجامعة الدولية التنظيمية الفنية و وحسب القواعد       

                        لبدنية ا قدراتهتكوي  الشباب وتأطيره وتنمية تتكون الجامعة م  الجمعيات والنوادي املنخرطة بها والتي يكون هدفها :  3الفصل 

ة عبر ممارسة رياضة           .ألشرعةاوالفنية والرقي  به إلى أرفع املستويات الرياضية واألخالقي 

 ة نشاط الجامعة غير محددة.: مد   4الفصل 

 الجامعة بتونس العاصمة. : مقر   5الفصل 

 سنة. م  كل   جوانشهر جويلية  وينتهي في موفى شهر ل جتماعي للجامعة في أو  : يبدأ النشاط ال  6الفصل 

     التغييرات الطارئة على تركيبة هيئتها املديرة باألحكام في تنقيح نظامها األساس ي وفي تلتزم الجامعة في تأسيسها و :7الفصل 

 .لجمعياتاملتعلق باوالجراءات املنصوص عليها بالقانون             

ة األومل            ة وإححترام كما تلتزم الجامعة بالنخراط لدى اللجنة الوطني  ة التونسي   وامليثاق األوملبي.األساس ي   هاظامنبي 

 : تهدف الجامعة بالخصوص إلى : 8الفصل 

 ومراقبتها بكامل تراب هاوإدارة شؤونها مصالحتحقيق تطويرها وتنميتها، و و األشرعة  تنظيم ممارسة رياضة -1

 في إطار التراتيب الجاري بها العمل.ذلك الجمهورية و 

مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية والجامعة الدولية والكنفدراليات والتحادات رإط العالقات  -2

 القارية والقليمية والجمعيات األجنبية.

 نشاط رسمي أو ودي على الصعيدي  الوطني والدولي في إطار التراتيب الجاري بها العمل. كل  ومراقبة تنظيم  -3

 الشراف.ضية الدولية والقليمية والقارية بعد موافقة سلطة ترشيح ممثلي تونس في الهيئات الريا -4

  والقليميةضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية  -5

 .واملقاييس املعتمدة لذلك     

 .وتحسين مستواهمتأهيلهم ري  و واملسي   تكوي  الطارات الفنية والحكام والرسميين -6

ي ي ن في إختصاص الجامعة وضمان الشراف اليالتشجيع على بعث مراكز تكوي  الرياض -7  على مختلف مراكز فن 

 .األشرعةفي رياضة التكوي       

 

 اني:ـالثوان ـــالعن
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 الجامعة فيالعضوية 

 

  وفقا لكراس بالجامعة  االنخراطيتم م  القانون األساس ي املتعلق بالهياكل الرياضية  11ألحكام الفصل اطبق :  9الفصل

فة ب اصادق عليهتو  ي  الجامعاملكتب  اهعد  يشروط                . ياضةالر  الوزارة املكل 

 م  اختصاص الجلسة العامة. لألشرعة يكون االنخراط بالجامعة التونسية       

  خاللالقبول ذلك ة على املصادق أن تتم   على ،اتالجمعي  لي لحدى إسناد قبول أو  يمك  للمكتب الجامعي و      

 الالحقة.الجلسة العامة      

 :بالجامعة عضوة جمعي   : يجب على كل  10الفصل

 د الجلسة العامة مقدار هذا النخراط.وتحد   ،قبل إنطالق املوسم الرياض ي معلوم إنخراطها السنوي   ديتسد -1

  .لصادرة ع  سلطة الشرافاقرارات لولللجامعة لتراتيب العامة لالخضوع لألنظمة األساسية و  -2

 .  قبل الجامعةة ماملشاركة في املسابقات و األنشطة الرياضية األخرى املنظم   -3

 تكون  نزاع رياض ي   لحسم كل   ،باللجنة الوطنية األوملبية التونسية ة التحكيم الوطني الرياض ي  ئإلى هي اللجوء -4

لة لدى الهياكل الجامعية املختصة إبتدائيا وإستئنافيا وذلك بعد إستنفاذ وسائل الطع  املخو  طرفا فيه،     

 عليها بالنظام األساس ي وإالنظام الداخلي  للجامعة.املنصوص 

شطبهم  أو تجميد عضويتهم أعضاء تم  مع مع هياكل غير معترف بها، أو ة ذات صبغة رياضي   عدم رإط عالقات -5

ة. ة أو الدولي   م  الهياكل الرياضية الوطني 

 قائمة الرسميين أو األشخاص املؤهلين لتركيبة هيئتها املديرة ولا و تراتيبهلتنقيح لنظامها و  م الجامعة بكل  إعال  -6

 .  رللتعاقد القانوني تجاه الغي بحمضائهم    

 لحميدة و بمبادئ الروح الرياضية  وإامليثاق األوملبي.النبيلة للرياضة و باألخالق ابالقيم التقيد  -7

   .تطويرهتنظيمه و و  ألشرعةاعمل املشاركين في رياضة  جمعية تهدف إلى تأطير صفة العضو إلى كل  سند ت:  11الفصل 

  .األشرعة رياضةلة خدمات جلي تمقد   تية الة إلى الشخصيات الرياضي  ويمك  للمكتب الجامعي إسناد العضوية الشرفي      

، ويبقــا املكتــب الجـــامعي ة عنهــاســحب صـــفة العضــوي  بأو ات إحــدى الجمعيــ نشــاط بتعليـــقالجلســة العامــة  تخــت    : 12الفصــل

تـالتسـليط عقوإــة التعليــق أو فــحب صـفة العضــوية عــ  الجمعيــة بصــورة إحتياطيــة  مـؤهال  الحقــا  أن تــتمإلــى ، مؤق 

ل القرار م  قبل لك املصادقة على ذ  ة .جلسة عامة عادي  أو 

 تفقد صفة العضوية بالجامعة : 

 .أشهرثالثة د هيئتها في ظرف تجد  تتقيلة التي قدمت هيئتها املديرة استقالة جماعية و لم الجمعية املس -1        
                        ة .ة بصفة تلقائي  الجمعية املنحل   -  2

 ة بمقتض ى حكم قضائي .الجمعية املنحل   -3         

  .للجامعة ها وفقا للتراتيب الداخليةبعد التنبيه علي د معلوم االنخراط السنوي  الجمعية التي لم تسد   -4

  قرار أن يكون الجمعية التي صدر في شأنها قرار بالتجميد املؤقت م  قبل املكتب الجامعي لخطأ جسيم ويجب  -5

 .الالتجميد املؤقت معل       

  .الدفاع وال يتخذ قرار التجميد املؤقت إال بعد دعوة الجمعية املعنية واالستماع إليها وتمكينها م  وسائل



 4 

 عضاء بالحقوق التالية:الجمعيات األ  تمتعت :13الفصل 

    وممارسة  املشاركة في أعمال الجلسة العامة والطالع على جدول األعمال و االستدعاء للجلسة العامة في اآلجال -1

  التصويت.حق      

 تقديم القتراحات املتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة.  -2

 الرسمي.بواسطة هيكلها األشرعة إعالمها بأنشطة الجامعة التونسية لرياضة  -3

 الجامعة.و األنشطة الرياضية املنظمة م  قبل  تاملشاركة في املسابقا -4

 الجامعة. تيباتر ممارسة بقية الحقوق املترتبة ع  النظام األساس ي أو  -5

 ملزيد إحكام تنظيم  لجمعيات األعضاءأو التزامات أخرى ل احقوقأن يضيف الداخلي للجامعة لنظام يمك  ل : 14الفصل 

ات  عالقات   .األشرعة رياضةة املشرفة على تنظيم ة الدولي  الهياكل الرياضي  إبالجامعة و تلك الجمعي 

  ومــــع ، هــــذا النظــــام األساســــ ييجــــب أن ال تتعــــار  مـــع  ،وإالتزاماتهــــاقــــة بحقـــوق الجمعيــــات األحكــــام الضــــافية املتعل   كـــل  

 امليثاق األوملبي.و ( World Sailing )لألشرعة م  قبل الجامعة الدولية  ةاملعتمد النموذجية التراتيب

 

 :الثالثالعنــوان 

 الهياكل الجامعية

 
 :هياكل التالية ال: تضم الجامعة  15الفصل

 الجلسة العامة. -

 الجامعي.املكتب  -

 هياكل التصرف. -

  فض النزاعات.التأديب و لجان   -

  .املستقلة لالنتخاباتاللجنة  -

 

ل:اب الب                         العامة الجلسة األو 

ة                ل: أحكام عام   القسم األو 

 

  .وجلسات عامة إنتخابية إستثنائيةة وجلسات عامة خارقة للعادة : تعقد الجامعة جلسات عامة عادي  16الفصل

 بالتنسيق مع سلطة الشراف. ،ول أعمالهااجدكنها و أماو هذه الجلسات العامة  تحدد مواعيد إنعقاد

 .املباشر ملهامه ة وأعضاء املكتب الجامعيجمعي   ع  كل   ممثل الجلسة العامة الجمعيات املنخرطة بحساب: تضم   17الفصل

 .وليس لهم حق  التصويت يدعى األعضاء الشرفيون ألشغال الجلسة العامة بصفة مالحظين      

دة أو التي فقدت صفة العضوية املشاركة في أشغال الجلسة العامة. ال يمك  للجمعية  املجم 
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وللتمتــع بحــق التصــويت أن تكــون منخرطــة منــذ   االنتخابيــةو يشـترط علــى الجمعيــات املشــاركة فــي أشــغال الجلســة العامـة 

علــى األقـل قبـل تـاريخ إنعقــاد   األخيـري  سـنتين متتـاليتين وأن تكـون قـد شــاركت فـي تظـاهرة رياضـية وطنيـة فــي كـل  مـ  املوسـمين

 الجلسة املعنية.  

 

 واحد عنها يكون وجوإا رئيسا للجمعية أو نائبا  ممثل: كل  جمعية منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامة بواسطة  18الفصل 
 وحامل لختم الجمعية.، ويجب أن يدلي بتفويض قانوني  ممض ى أو رئيسا لفرع رياضة الختصاص للرئيس أو كاتبا عاما          

 
 القسم الثاني: الجلسة العامة العادية

 
ه إلى الجمعيات املنخرطة قبل ثالثين يوما  على األقل م  ئ: تلت 19الفصل ة بدعوة م  رئيس الجامعة توج   م الجلسة العامة العادي 

 ال.بواسطة الصحافة، وتتضم   الدعوة وجوإا جدول األعم تاريخ انعقادها وتنشر          

ة تتولى الجلسة العامة : 02الفصل  مشـارعع تتـولى املصـادقة علـى كمـا  ،وتوجيههـا ومراقبتهـا تحديد السياسة العامة للجامعـةالعادي 

 . وجلسة عامة تقوإمية، وتنقسم إلى جلسة عامة إنتخابية  النظام الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة

 مباشرة إثر إنتهاء دورة األلعاب ،أربع سنوات ة كل  مر  وجوإا  االنتخابية تعقد الجلسة العامة-1: 12الفصل 

ويمك  دمجها مع الجلسة  ديسمبر م  سنة تنظيم هذه الدورة 31في أجل أقصاه يوم ة وذلك األوملبية الصيفي  

 العامة التقييمية لنفس السنة.

علـــى جميــــع مجريــــات راف الشــــتحــــدب صـــلب الجامعــــة التونســـية لألشــــرعة،  لالنتخابــــاتســـتقلة متتـــولى لجنــــة  -2
وفقـــا لألحكــــام ذات الصـــلة املنصــــوص عليهـــا بهــــذا النظـــام األساســــ ي وتطبيقـــا ملعــــايير النزاهــــة  االنتخابيــــةالعمليـــة 

 والشفافية املتعارف عليها في املجال أو توصيات الهيئات العاملية للرياضة ويكون محل مخابرتها مقر  الجامعة.
م  ثالثـة أعضـاء يقـع إختيـارهم مـ  األشـخاص املشـهود لهـم بحسـ  السـيرة  لالنتخاباتتتكون اللجنة املستقلة 

م  املكتب الجامعي على الجمعيات األعضاء للمصـادقة علـيهم  اقتراحهموالنزاهة والستقامة والشفافية ويتم 
ابـات بشروط إنعقاد جلسة عامة عادية ملدة أربع مواسم رياضية تنتهـي بعـد الفصـاح عـ  النتـائه النهائيـة لنتخ

 املكتب الجامعي وتتكون  على النحو التالي : 
 م  رئيس يكون وجوإا ذو تكوي  قانوني. 

  ر وعضو يكونان م  ذوي الخبرة والكفاءة في التسيير  .ومقر 

وال يجـوز لهـم ممارسـة أي وظيفـة إداريـة داخـل وزارة الرياضـة أو شـغل مناصـب شـاغرة فـي الهياكـل األخـرى التابعــة 
 لألشرعة أثناء وجودهم في مناصيهم.للجامعة التونسية 

 م  الجراءات الجارية إذا كانوا :  واالنسحابالتنحي على الفور  االنتخاباتكما يجب على أعضاء لجنة 
  .أحد أفراد األسرة املباشرة ألحد املرشحين لشغل إحدى املناصب -أ

 .لتضارب املصالح  احتماليةهناك خطر أو  -ب

ألي م  الشروط املذكورة أعاله يجب عليه  لالنتخاباتاللجنة املستقلة  وفي حالة عدم إستيفاء أحد أعضاء
 وفق نفس شروط تعيينه. استبدالهالستقالة أو التنحي ألي سبب م  األسباب ويتم 

  

 : تقوم الجلسة العامة النتخابية: 22الفصل
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 يه.بالطالع على التقرير األدبي املعرو  م  قبل املكتب الجامعي واملصادقة عل -1

 بالطالع على التقرير املالي املعرو  م  قبل املكتب الجامعي وعلى تقرير مراقب الحسابات بشأنه واملصادقة عليه. -2

 بمناقشة املسائل املدرجة بجدول األعمال. -3

 املحاسبينخبراء ال املسجلين بهيئةبين املراقبين ويكون وجوإا م   ،للسنوات األربع القادمةبتعيين مراقب للحسابات  -4

 للبالد التونسية.     

 السنوي. االنخراطضبط معلوم ب -5

د أو تنقيحه الداخلي للجامعة نظام بمراجعة ال -6  للجامعة.م أحكام النظام األساس ي  احتر بامع التقي 

ت، يصدره املكتب الجامعي يراعي فيه أحكام  باتخاذ - 7  لفقرةاقرار تجميد عضوية جمعية بناء على قرار تجميد مؤق 

. 12األخيرة م  الفصل        م  هذا النظام األساس ي 

ة جديدة طبقا ألحكام الفصل  -8   م  هذا النظام األساس ي. 9باملصادقة على قبول عضوية جمعي 

 .عند القتضاء التفويت فيهاببالترخي  في شراء العقارات أو  -9

 .بيةالفترة النيا انتهاءامعي بعد أعضاء املكتب الج بانتخاب -10

 

ةمر ة ة يمي  و : تعقد الجامعة وجوإا جلسة عامة تق 32الفصل  .وتقوم كل  سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة النتخابي 

 1 النقاط عددعدا ما م  هذا النظام األساس ي   22بجميع الصالحيات املنصوص عليها بالفصل  ةيمي  و الجلسة العامة التق        

 .11و 5و

ة ال تكون أشغال الجلسة العامة  :24الفصل  نصف الجمعيات املنخرطة على األقل.أكثر م  قانونية إال بحضور العادي 

تـاريخ  مـ   يومـا( 15)خمسـة عشـر ال يتعـدى فـي أجـل  تعقـد جلسـة عامـة ثانيـة وفي صورة عـدم إكتمـال النصـاب القـانوني   

 ة مهما كان عدد األعضاء الحاضري . تها شرعي  وتكون مداوال ،د الجلسة األولى بدعوة م  رئيس الجامعةقع

ة في الجلسة العامة تتخذ القرارات  : 52الفصل  برفع األيدي وإأغلبية أصوات األعضاء الحاضري  و في صورة التساوي العادي 

  .، إال  أن  إنتخاب أعضاء املكتب الجامعي  يتم  وجوإا بالقتراع السري  يرجح صوت الرئيس              
 

 : الجلسة العامة الخارقة للعادةثالثالقسم ال
 

  ه إلى يمك  أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أي وقت بطلب م  املكتب الجامعي أو بطلب كتابي موج  :  62الفصل

  ات املنخرطة بغر  املداولة في املسائل التالية:الجمعي  ( ⅔) ثلثيقبل املكتب الجامعي م                 

 الختصاص.على غاية م  األهمية ملصلحة رياضة  تدابيرذ إتخا -1

  .للجامعة مراجعة النظام األساس ي -2

 الجامعة. حل   -3

ــ  ــوتنعقــد الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة بــدعوة مــ  رئـــيس الجامعــة توج  خمســـة ات املنخرطــة قبــل ه إلــى الجمعي 

 ة وتتضم  الدعوة وجوإا جدول األعمال.وما على األقل م  تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافعشر ي

 وفي  ،( الجمعيات املنخرطة على األقل⅔بحضور ثلثي )إال  تكون أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية ال :  72الفصل
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ى النصاب القانوني يقوم رئيس الجامعة بالدعوة لجلسة عامة ثانية  كتمالإصورة عدم                  خمسة عشر في أجل ال يتعد 

 ة مهما كان عدد األعضاء الحاضري .وتكون مداوالتها شرعي   يوما،             

 ( أصوات األعضاء الحاضري . ⅔وفي كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بأغلبية  ثلثي )           

 

ة : الجلسة العامة رابعالقسم ال  الستثنائية النتخابي 

 

ة عامة إنتخابية إستثنائية جزئية في أي  وقت م  السنة وذلك في حالة حصول شغور في يمك  الدعوة لجلس:  82الفصل

 م  هذا النظام األساس ي. 55تركيبة املكتب الجامعي فاق ثلث األعضاء وذلك وفقا ملا ن  عليه الفصل 

على الجلسة العامة م  هذا النظام األساس ي  24و 19و 18و 17و 16تنطبق جميع األحكام الواردة بالفصول  : 92الفصل

ة  ة إلى حين إجراء دورة األلعاب األوملبي  النتخابية الستثنائية الجزئية. وعستكمل املكتب الجامعي ما تبقا م  الفترة النيابي 

 القادمة.

 

 : املكتب الجامعـي الثانيالبــاب  

ات         ل: املهام والصالحي   القسم األو 

  
 بالبالد التونسية األشرعة  ويتولى إدارة شؤون رياضة ر الجامعة هيئة التنفيذية التي تسي  هو ال جامعيال كتب: امل 30الفصل

 وتنميتها، وم  مشموالته بالخصوص :              

ل لـه وتسـيير شــؤونها وتنفيـذ برامجهـا وهــو الوحيـد املإدارة الجامعـة  -1 لجامعــات الهيئــات الدوليـة وا مخاطبـةخــو 

  .معهاالتعامل و املختصة  األجنبية

ة النصوص القانونية والتتطبيق  احترامالسهر على  -2  بتونس. املنظمة للقطاع الرياض يرتيبي 

  .ةة الدولي  السهر على إحترام مبادئ امليثاق األوملبي والتراتيب الرياضي   -3

 .التصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياض ي ولكل مظاهر التمييز التي قد تشوب هذا النشاط -4

 ومتابعتها وضبطها وتوثيقها.و هياكلها املختصة  الجامعةتسيير ملفات  ل  كدراسة  -5

بالتعاون مع السلط العمومية والهياكل الرياضية الوطنية  الندواتوامللتقيات واملؤتمرات و  املعسكراتتنظيم  -6 

 وذلـك بهـدف تكـوي ات العالقـة، ذوالجمعيـات  والدولية واملعاهد الوطنية واألجنبية املختصة في تكوي  الطارات 

ين، و امل ام واملدر إين والرسمي  امستو وتحسين تأهيلهم سي ري  والحك  ا وعلمي  ا وإداري    .اهم فني 

ة للجامعة وإحكام التصر ف فيها. -7  تنمية املوارد املالي 

 .ضبط برامه لتنمية االختصاص وتكوي  الرياضيين الشبان ومتابعة تنفيذها -8

 للمباريات واملنافسات.امة عامة إعداد رزن -9

معاينة املنشآت الرياضية التابعـة لختصـاص الجامعـة واملتابعـة الدائمـة  لهـذه العمليـة بالتنسـيق مـع السـلط الجهويـة  -10

 واملحلية . ويمك  إسناد هذه املهمة إلى الرابطات. 

 في مختلف األصناف. إعداد املنتخبات الوطنية وإدارة شؤونها -11
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 .يين والجهويينيين املدرإين الوطنتع -12

 .الفني والداري واملالي اهفوتصر  الرابطات مراقبة نشاط  -13

إعالم منظوري الجامعة م  في مجال الوقاية م  تعاطي املنشطات و  الصحية  توعيةالو التربوي  ضبط برنامه لإلرشاد  -14

بالتعاون مع اللجة الوطنية  تعلقة بمكافحة تعاطي املنشطاتبكافة األحكام التشرععية والترتيبية املالرياضيين واملؤطري  

ةاألوملبي  ملكافحة املنشطات. والوكالة الوطنية ة التونسي 

 .امعةألحكام هذا النظام األساس ي  وملقتضيات النظام الداخلي  للجالسلطة التأديبية طبقا  ممارسة -15

يتـولى إحــدا ها  ،لجـان جامعيـةإلـى إلـى رابطـات وطنيـة و جهويـة و أعــاله املشـار إليهـا   املكتـب الجـامعي جانبـا مـ  مهامـه ويفـو  

ـــينوتحديــد عــددها ومهامهــا ان وتأهيــل الفني  ة النهـــو  بالرياضــة فــي إختصاصــه وتكــوي  الشــب   ، كــي يتفــر ا ملتابعــة إســتراتيجي 

ــلتفكيـر والتخطــيط والتكـوي  والنظــر فــي كـل مــا مــ  شـأنه أن يحوا ر و  جـال إختصاصــه ويطــ  ســير النشـاط الرياضــ ي فــي مس 

 ألحكاممختلف األصناف وذلك طبقا  فيوالحكام واملسييري  والنهو  باملنتخبات الوطنية مناهج التكوي  والحاطة باملدرإين 

 .20و 19و 18املتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة في فصوله  1995فيفري  6املؤرخ في  1995لسنة  11القانون األساس ي عدد 
 .ومهامها وطرق عملها للجامعة تركيبة الرابطات واللجان الجامعيةداخلي  نظام الحدد اليو 

: يقــوم املكتـــب الجــامعي بحعـــداد عقــود البــرامه الخاصـــة بتحضــيرات املنتخبـــات وتنميــة االختصــاص علـــى امتــداد أربـــع  13الفصــل 

 سنوات وعرضه على سلطة الشراف للمصادقة .

امه مــــع الجمعيـــات الرياضـــية املســــتهدفة فـــي االختصـــاص الــــذي تشـــرف عليــــه كمـــا يقـــوم املكتــــب الجـــامعي  بـــحبرام عقــــود بـــر 

 الجامعة، وتضبط تلك العقود برنامه العمل واألهداف املرتقبة.

ـومـا علـى األقـل ي ( 15)خمسـة عشـر ة كـل  : يجتمع املكتب الجامعي بصفة دورية مر   23الفصل ـه بأي  ة وسـيلة بـدعوة مـ  رئيسـه، توج 

ا قبل  ام على األقل  تترك أثرا كتابي  د و ،موعد الجلسة بثالثة أي  ي في حالة التأك   يجوز الدعوة لإلجتماع حينا.الكل 

ة األعضاء.  ة إال  إذا حضرتها أغلبي   وال تكون مداوالت املكتب الجامعي  قانوني 

ات يكــون صــوت وعنـد تســاوي األصــو  ،األعضــاء الحاضــري بأغلبيــة أصــوات  قراراتــه بعــد املداولـةاملكتــب الجــامعي  خـذ ت  يو 

 حا. الرئيس مرج  

 و يمك  أن يجتمع املكتب الجامعي كذلك بدعوة م  رئيسه لدراسة املسائل الطارئة كلما دعت الحاجة لذلك.

 ،ممضـ ى مـ  جميـع األعضـاء الحاضـري  محاضر الجلسات يكون مرقما ومؤرخـا والجامعي بدفتر  قرارات املكتب وتدرج كل  

بين دون عذر.وين   على أسماء األعضاء الحاض  ري  وأسماء األعضاء الغائبين بعذر وأسماء املتغي 

ه نظائر م  محاضر الجلسات لسلطة الشراف   .وتوج 

ع بحق التصويت 33الفصل   . : يشارك الكاتب العام في أعمال املكتب الجامعي دون التمت 

دة بـاألمر عـدد وعشـارك املـدير الفنـي للجامعــة فـي أعمـال املكتــب الجـامعي ولـه كافــة الحقـوق وا لســنة  552لصـالحيات املحــد 

 املتعلق بححداب إدارات فنية رياضية. 1977جوان  20املؤرخ في  1977

ـة وال يجـوز لهـم الحصـول علـى  :34الفصل  ـة مجاني  خدمات أعضاء املكتـب الجـامعي  وأعضـاء الرابطـات واللجـان الجامعي 

ـه يمكــ  تعويضـهم بـات أو مكافـآت مــ  أي  نـوع، علــى أن  عــ  نفقـات ســفرهم وإقـامتهم وبعــض املصـاريف األخــرى  مرت 

ات تدخل في نطاق أنشطة الجامعة ة أثناء قيامهم بمهم   .واملهام املوكولة إليهم الضطراري 
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 املكتب الجامعيتركيبة  : الثانيالقسم 

 

  .نتخابهم م  قبل الجلسة العامة( عضوا م  بينهم إمرأتان على األقل يقع إ12ثني عشرة )إيتركب املكتب الجامعي م  : 53 الفصل 

القائمـات  إحعتمـاد نظـامو يقع إنتخاب أعضاء املكتب الجامعي ملدة أربع  سنوات بحقتراع سـري فـي دورة واحـدة  :63الفصل 

 املغلقة.

  القائمة التي تتحصل على أكبر عدد م  األصوات هي القائمة الفائزة بالنتخابات.وتعتبر 

أو أكثـر تعـاد النتخابـات بصـفة فوريـة بـين القائمـات عـدد األصـوات املصـرح بهـا بـين قـائمتين وفي صورة حصول التساوي في 

 دون سواها.في املرتبة األولى املتساوية 

الفصـل بــين  وفـي صـورة تواصـل التسـاوي فـي عـدد األصــوات املصـرح بهـا تعـاد النتخابـات بصـفة فوريــة إلـى حـين الـتمك  مـ 

 القائمتين.

  طريقة توزعع أصوات الناخبين وإحتسابها.ي للجامعة ويضبط النظام الداخل

 يتم  توزعع الخطط داخل املكتب الجامعي  وفق املهام التالية: :  37الفصل 

 لقائمة الفائزة في النتخابات. ويكون رئيس ا رئيس الجامعة -

  .نائب رئيس -

 ) مكلف باللجنة املالية(. أمين مال -

 :مكلفون بـــــــ  أعضاءتسعة  -

 عضو مكلف بلجنة العالقات الخارجية والستشهار. -

 عضو مكلف بالجنة الرياضية والتنظيمية. -

 عضو مكلف بلجنة الحكام والرسميين.  -

 عضو مكلف بلجنة التكوي  والرسكلة. -

 عضو مكلف باللجنة الطبية. -

 عضو مكلف بلجنة تنمية رياضة األشرعة وإستقطاب األصناف الجديدة. -

 كلف بلجنة العالم.عضو م -

 عضو مكلف بلجنة الرياضة النسائية. -

 عضو مكلف بلجنة التأديب. -

ــة بـين جميــع أعضــاء  ر تجـرى إنتخابــات داخلي  ات بالتفــاق بــين  أعضـاء املكتــب الجــامعي ، وعنـد التعــذ  ويـتم توزعــع املسـؤولي 

ـي ينشـأ  ــة املكتـب الجـامعي  يشـرف عليهــا رئـيس الجامعـة، لتوزعــع املهـام الت  حولهــا تنـافس بـين عضــوي  أو أكثـر، وتسـند الخط 

ح صوت الرئيس. ل على أكبر عدد م  األصوات، وعند التساوي يرج  ح املتحص   املقترع بشأنها للمترش 

ات   55مع مراعاة أحكام الفصل  م  هذا النظام األساس ي ، يضـبط النظـام الـداخلي للجامعـة حـاالت إعـادة توزعـع املسـؤولي 

 بعة لذلك خالل نفس الفترة النيابية  إذا إقتضت الضرورة أومصلحة الجامعة ذلك.والجراءات املت

ة أو رابطة تتبع الجامعة. : 38الفصل  ة رياضي  ة تسيير بجمعي  ة املكتب الجامعي  وإين مسؤولي   ال يمك  الجمع بين عضوي 

ة املكتب الجامعي  وإمجر د  ة فحن  كل  عض ،التصريح بنتائه النتخابات لعضوي  ة بجمعي  ةو جامعي  تكون له مسؤولي   رياضي 



 10 

ة أو الرابطة ،لجامعةاأو رابطة تتبع   .يلتزم بتقديم استقالته فورا م  تلك الجمعي 

 

 شروط الترشح لعضوية املكتب الجامعي :الثالثالقسم 

 

 لية :ر فيه الشروط التاضوية املكتب الجامعي ضم  قائمة واحدة أن تتوف  لع ح مترش   لكل   : 39الفصل

 الجنسية. أن يكون تونس ي    -1

 ريخ إيداع القائمة املترشح ضمنها.عاما على األقل في تا ( 23) ي عشر و  ثالثةيبلغ سنه أن   -2

ســنتين مــ  التعلــيم العــالي علـــى أقــل تقــدير فــي مؤسســة تعلــيم عــال عموميــة أو خاصـــة  قــد أتــم بنجــاحأن يكــون   -3

  العمل.مصادق عليها حسب التراتيب القانونية الجاري بها 

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

ــــ  -5 ق بـــالخالل بــــاألخالق الرياضـــية أو باليقــــاف عــــ  النشـــاط الرياضــــ ي أو عــــ  أن ال يكـــون قــــد تعـــر  لعقوإــــة تتعل 

 املنظمة للنشاط الرياض ي بتونس.ل طبقا للقوانين عضوية مكتب جامعي بقرار معل  

 م  هذا النظام األساس ي. 40حسب أحكام الفصل  ة في التسيير الرياض ي  قدمي  أن تكون له أ  -6

ة في التسيير 40الفصل    :  يجب أن تتوفر في كل  مترشح لعضوية املكتب الجامعي ضم  قائمة واحدة إحدى شروط األقدمي 

 الرياض ي التالية:           

ة -1 ة رئيس أو نائب رئيس جمعية رياضية ملد 
 ال تقل ع  سنتين. االضطالع بخط 

ة  نيابية واحدة على األقل.  -2  االضطالع بخطة عضو مكتب جامعي ملد 

ة ال تقل  ع  أربع سنوات كاملة. -3  االضطالع بمسؤولية ضم  الهيئة املديرة بجمعية رياضية ملد 

  بية التونسية  ملدة ال تقل  الضطالع بمسؤولية ضم  رابطة أو لجنة جامعية أو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية األومل -4

 ع  أربع سنوات كاملة.    

ي النخبة الوطنية ة أقدمية التسيير في املجال الرياض ي إلى سنتين فقط بالنسبة إلى املرأة أو إلى رياضي  الـذي  ال  وتختصر مد 

لـذي  تتـوفر فـيهم املعـايير املحـددة مـ  قبـل اللجنـة او  م  هذا النظـام األساسـ ي  41تنطبق عليهم املقاييس املحددة بالفصل 

 .2004ديسمبر  24الوطنية لرياضة النخبة املحدثة بقرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 

هم ولهـم أن يقـدموا ترشـحات ، أعـاله 39بالفصـل  ي الـوارد 6و  3عـدد  ينيعفا  املدرإون والالعون والحكام م  الشرط : 14الفصل 

 حسب املقاييس التالية :

 : مدرإينبالنسبة لل

 ة.ألشرعا مواسم على األقل بالنسبة لرياضة 4ملدة أن يكون قد درب منتخبا وطنيا  -

 : بالنسبة لالعبين

سـنوات علـى األقـل أو شـارك فـي دورتـين أوملبيتـين أو تحصـل  4دة ملـأكـابر  وطنـيب خـنتمأن يكون املترشح قد إنتمـا إلـى  -

 ودورات ( ميـداليات ضــم  بطــوالت5خمــس ) مجمــوع يــة أو تحصــل علـىملأوفــي بطولـة عاأوملبيــة  ةفـي دور  يــة علـى ميدال

 . لرياضة األشرعةألعاب البحر األبيض املتوسط بالنسبة دورات إفريقية و 

 :بالنسبة للحكام
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بيتـين أو بطـولتين عـامليتين  مواسم على األقـل وأن يكـون قـد شـارك فـي دورتـين أومل 4كون املترشح حكما دوليا ملدة أن ي -

 .لرياضة األشرعةعلى أقل تقدير بالنسبة 

 ثالب فترات نيابية متتالية بنفس الجامعة . ل إال  ال يجوز الضطالع بخطة عضو جامعي  : 42لفصل ا

ى ثــالب و                 ة التـــي تلــي مباشـــرة الفتـــرة نيابيــة متتاليـــة إعـــادة تقــديم ترشـــحه للفتــرة النيابيـــفتـــرات يجــوز لكـــل عضــو جـــامعي قضـــ  

  النيابية التي ال يحق له الترشح خاللها.

 

 

 لإلنتخابات  القائمات املترشحة شروط تقديم  :الرابع القسم 

 

،  : 34 الفصل فة م  إثني عشر شخصا يكون م  بينهم وجوإا امرأتان على األقل  حة أن تكون مؤل   يتعي ن على كل  قائمة مترش 

ا كل  قائمة بحسم رئيسها. مع ضرورة            بيان رئيس القائمة، وتسم 

 عليهميمك  لكل قائمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقص ى تقدير م  كل صنف م  األشخاص املنصوص 

ح في أكثر م  قائمة واحدة.  أعاله. 41بالفصل   وال يجوز للشخ  الواحد أن يترش 

ح، و  ،يكون محال  ملخابرتهاعنوانا واحدا لكل  قائمة تختار  :44الفصل  ات الترش   مرفقة كل  قائمة تكون تن   عليه عند تقديم ملف 

ح ضمنها، ويتضم   كل  ملف  الوثائق التالية:            ة ع  كل  عضو مترش   بملفات شخصي 

ح اللجنة املستقلة لالنتخابات مطلب في الترشح بحسم رئيس -1 ا يكون ممض ى م  املترش   .شخصي 

ة.نسخة م  ب -2  طاقة التعريف الوطني 

ة التسيير في املجال الرياض ي.م  الوثائق املثبتة مشهود بمطابقتها لألصل  أصلية أو نسخ -3  ألقدمي 

ة الشهادة م  المشهود بمطابقتها لألصل  ةنسخ -4 ة املطلوإة جامعي  ة أو خاص  سة تعليم عال عمومي  ة م  مؤس  مسلم 

 .بها العملحسب التراتيب القانونية الجاري  مصادق عليها

 بطاقة عدد ثالثة. -5

فات جميع أعضائها وجوإا بكتابة الجامعة خالل التوقيت  املحدد بحعالنات الترشح ويقع إيداع القائمة املرفقة بمل 

الوثائق ممض ى ومختوم م  الجامعة وين   على عدد التضمين  في، مقابل كشف عبر الصحف وإقية الوسائط 

 امعة.وتاريخ اليداع بمكتب الضبط بالج

ام قبل موعد الجلسة العامة دون إحتساب يوم  :54الفصل   يغلق باب الترشحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة عشرة أي 

 الجلسة.تلك إنعقاد            

ة والدعوة لحضورها املعل  عنه بوسائل العالم     غلقتاريخ  ،ويجب أن يتضم   العالم بتاريخ الجلسة العامة النتخابي 

حات.     باب الترش 

ة بامللف  وذلكيمك  لكل  :64لفصل ا ة وثيقة يراها ضروري  ها بكتابة الجامعة أن يضيف أي    قبل عضو بالقائمة التي تم  إيداع ملف 

حاتغلق باب   .، ومقابل كشف جديد للوثائق ممض ى ومختوم م  الجامعةالترش 

ل كما يجوز خالل فترة تقديم الترشحات تغيير ملف أي  شخ   عضو بالقائمة بعضو آخر في صورة إستقالة العضو األو 

ة. ة أو شخصي  حه ألسباب قانوني  ر ترش  ح أو تعذ   أو تراجعه ع  الترش 
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ة ح جديد ضم   ،وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدني  الكلي  الثابت بموجب شهادة طبي  ح بمترش  فحن  تغيير عضو مترش 

ة ، شحاتآجال تقديم التر وداخل  القائمة ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح معر ف عليه بالمضاء لدى السلط املختص 

ح ضمنها. ح أو استقالته م  القائمة التي ترش  ل إلى عدوله ع  الترش  ح األو   يشير فيه املترش 

ح ضم    :74الفصل  ها بكتابة الجامعة، أن يعيد الترش   منافسةقائمة أخرى ال يجوز لكل م  إنسحب م  قائمة بعد إيداع ملف 

حات مازالت مفتوحة.            ولو كانت آجال تقديم الترش 

ة وثائق أو إثباتات بعد  ة تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة أي  حات ال يجوز إدخال أي   بانقضاءغلق باب الترش 

 غلق باب الترشحات.وععتبر الغيا كل فحب للترشح تم تقديمه بعد  أجل إيداع القائمات بكتابة الجامعة.

ح يقع التصريح ب : 48الفصل  ة للترش  ر فيه الشروط القانوني   .رفضهاكل  قائمة يثبت أن  أحد أعضائها ال تتوف 

حات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة، إ:  بمجر د 49الفصل  في  تنظر اللجنة املستقلة لالنتخاباتنقضاء أجل تقديم الترش 

حين حسب كل   ات املترش  ر  ملف  ال، في قبول كل  قائمة لخو  النتخابات أو رفضها لعدم توف  قائمة، ويصدر قرارا معل 

ام م  تاريخ إنقضاء أجل تقديم  ى ثالثة أي  ة في واحد أو أكثر م  أعضائها، وذلك في أجل ال يتعد  الشروط القانوني 

حات.  الترش 

ىت لة واملمضاة م إبالا جميع تلك القرارا اللجنة املستقلة لالنتخابات تول  حة  رئيسها ت املعل  ، إلى جميع القائمات املترش 

لكل  قائمة، وذلك في أجل  يترك أثرا كتابيامكتوب واحد حسب العناوي  املختارة لكل  واحد منها ، بموجب مكتوب واحد 

ى ثماني وأربعين ساعة م  تاريخ صدور القرارات.  ال يتعد 

لدى هيئة التحكيم الوطني   اللجنة املستقلة لالنتخاباتح برفضها الطع  في قرار القائمة املصر   لرئيس : يجوز 05الفصل 

ة التونسية وفقا لإلجراءات ة األوملبي   املعتمدة لدى هذه الهيئة. الستعجالية  الرياض ي  باللجنة الوطني 

القاض ي بقبول قائمة حسب  اللجنة املستقلة لالنتخاباتلقائمات املنافسة األخرى الطع  في قرار يجوز لرؤساء ا كما

ة املشار إليها أعاله.  نفس الجراءات التحكيمي 

 : رئيس الجامعة الخامسالقسم 

 

ة والهياكــل القضــائي  رئــيس الجامعـة هــو املمثــل القـانوني للجامعــة لـدى الغيــر ولــدى كـل  الســلط العموميـة و  : 51الفصـل

 بالضافة إلى ذلك فحن  م  مهام رئيس الجامعة:  الرياضية الوطنية والدولية وهو الناطق الرسمي  للجامعة.

 رئاسة الجلسة العامة وإجتماعات املكتب الجامعي. -1

 السهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة واملكتب الجامعي. -2

 الذن بالصرف. -3

 التوقيع مع أمين مال الجامعة أو نائبه على كل  الوثائق التي تلزم الجامعة ماليا. -4

 ن م  يتولى التنسيق مع وسائل العالم .تعيي -5

ــة  :25الفصـل  ة الدولي  ـة إلــى ســلطة الشــراف أو إلـى الهياكــل الرياضــي  يمكــ  لــرئيس الجامعــة، فيمـا عــدا إمضــاء املراســالت املوجه 

ــة للجامعـة، أن يفــو  ، بمقتضـ ى توكيــل كتـابي، جانبــا مـ  صــال  ـدات املالي  ـة وكـذلك األذون بالصــرف والتعه  اته والقليمي  حي 

ة. ته القانوني   األخرى ألحد أعضاء املكتب الجامعي أو ألحد األعوان العاملين بالجامعة وذلك تحت مسؤولي 

ة يتولى نائب الرئيس تعويضه في ذلك. ر عليه القيام بمهامه ألسباب ظرفي   وإذا تغيب رئيس الجامعة أو تعذ 
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 الجامعـي باملكتبوحالة الشغور فقـدان العضويـة :  السادسالقسم 

 :يفقد صفة العضوية باملكتب الجامعي  : 53الفصل

 ومسجل بمكتب ضبط الجامعة.بمكتوب ثابت التاريخ  إلى املكتب الجامعي   ستقالتهام عضو قد   كل   -1

 م  القانـون األساسـي املتعلـق بالهياكـل الرياضية. 21كل  عضو وضع حد  لنشاطه طبقا للفصل  -2

ة تابعــة لـنفس الجامعــة خالفـا ألحكــام الفصـل كـل عضــو حـافى علــى مسـ -3 ــة رياضـي  ته فــي رابطـة أو جمعي  مــ  هــذا  38ؤولي 

 النظام األساس ي.

ــ كـل   -4 ات متباعــدة ر  مــثمــاني ات متتاليــة أو مـــر  أربــع عــ  حضــور اجتماعــات املكتـب الجامعـــي  ب دون عــذر شــرعي  عضــو تغي 

 .خالل موسم رياض ي واحد

ة املعني  بـاألمر، وال يصـبح القـرار  4و 3التين عدد  ذ املكتب الجامعي في الحخويت   ة أعضائه في إنهاء عضوي  أعاله،  قرارا بأغلبي 

 نافذا إال  بعد املصادقة عليه م  سلطة الشراف. 

 يحصل الشغور في املكتب الجامعي بححدى الصور التالية: : 45 الفصل

 . العجز البدني  أو  الوفاة -1

ة.تغيير القامة خارج ال -2  بالد التونسي 

ته باملكتب الجامعي. -3 ة تتعار  مع عضوي  ة أو إداري  ة سياسي   الضطالع بمهم 

ة.افقد -4 ة او السياسي   ن الحقوق املدني 

ة باملكتب الجامعي طبقا للفصل إنهاء صدور قرار جامعي  في  -5  أعاله. 53العضوي 

ة طامل :55الفصل   ا لم يشمل الشغور أكثر م  ثلث أعضائه.يواصل املكتب الجامعي نشاطه بصفة طبيعي 

ى املكتب الجامعي توزعع الخطط الشاغرة على األعضاء املباشري  بالتوافق بينهم أو بالقتراع السري  عند القتضاء.  ويتول 

ر تجرى إنتخابا ت وإذا شمل الشغور رئيس الجامعة، يسند املكتب الجامعي  رئاسة الجامعة لنائب الرئيس، وعند التعذ 

وعسند املكتب الجامعي ألحد األعضاء املتبقين خطة نائب  داخلية بين جميع األعضاء املباشري  لنتخاب رئيس للجامعة.

وإذا تجاوز الشغور للرئيس وعند التعذر تجرى إنتخابات داخلية بين جميع األعضاء املباشري  لنتخاب رئيس للجامعة. 

 م  هذا النظام األساس ي. 28سة عامة إنتخابية جزئية طبق أحكام الفصل ثلث أعضاء املكتب الجامعي تقع الدعوة لجل

 

 هياكل التصرف: ثالث الاب ـالب

 : الدارة الفنيةالقسم األول 

 

حعــداد بـــرامه نشـــاط املنتخبـــات إاألعمـــال الراميــة للنهـــو  باالختصـــاص و ل  : تتـــولى الدارة الفنيـــة الوطنيــة القيـــام بكـــ 65 الفصــل

 .السهر على حس  تنفيذهاإضبط ميزانياتها و إالوطنية والجهوية و 

ـة  الدارة ال يـرأس م تعيينــه بـاقتراح مـ  الجامعــة  مــدير فنـي وطنــي  فني   يمــارس وبعـد التنســيق مـع ســلطة الشـراف  يـت 

 للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.طبقا صالحياته مهامه و 
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كـل موسـم رياضـ ي برنامجـا عامـا، كمـا انـه مطالـب سـتهل  الشراف عند م م لسلطةن يقد  أمطالب ب دير الفني الوطنيامل : 57 الفصل

 عند انتهاء كل موسم رياض ي.ة أشهر يشفعه بتقرير سنوي  شامل ثالثنشاط كل  بتقديم تقرير 

ا وإـرامهياكل إستشارية فنية وطنيةفي مهامه ساعد املدير الفني الوطني ت: يمك  أن  58 الفصل م لـه برنامجـا سـنوي  ة ، وتقـد  ه شـهري 

، كمــا أنهــا مطالبــة بتقــديم تقريــر فنــي حــول أنشـطتها الســنوية عنــد نهايــة كــل موســم رياضــ ي إلــى املــدير الفنــي حـول أنشــطتها

 سلطة الشراف.على لى املكتب الجامعي و علحالته 

خي  فـي نشـاطها إال فــي : تتـولى الدارة الفنيــة مراقبـة نشـاط ســائر املـدارس واألكاديميـات الخاصــة بالشـبان وعـدم التــر  59الفصـل 

يـــة املعتـــرف بهـــا. كمـــا يحتـــرم إجـــراءات النتـــداب والحاطـــة فن  نطـــاق كـــراس شـــروط يحتـــرم القواعـــد التربويـــة والصـــحية وال

 والتكوي  والتأمين ويحفى حقوق األطفال و الشبان على جميع املستويات.

  

 العامة  :  الكتابةالثانيالقسم 

 

 الشراف.سلطة  مع تعيينه بالتنسيقا كاتب عام قار يتم هيكل الداري للجامعة وعسيرهلكتابة العامة هي الا:  60 الفصل

ى الكاتب العام بالخصوص املهام التالية:: 16 الفصل  يتول 

ة. ألعوان العاملين بالجامعة والرابطاتعلى االشراف  -1 اتهم املهني     والتصر ف في ملف 

رات الصـادرة عـ  النصوص واملناشير واملـذك  ل  الشراف ومتابعة تطبيق ك سلطةإين التنسيق بين املكتب الجامعي و  -2

 .الشرافوزارة 

توجيــه املراســالت وامللفــات ومحاضــر الجلسـات فــي اآلجــال وحســب التراتيــب الشـراف علــى مكتــب ضــبط الجامعـة و  -3

 املحددة م  قبل الوزارة املكلفة بالرياضة.

 ون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة.: ال يمك  للكاتب العام أن يك 26 لفصلا

 يضبطها النظام الداخلي  للجامعة. اعد الكاتب العام في مهامه إطارات و خاليا تسييريس

 .واألرشيف  والتصرف فيهما دب بالكتابة العامة وإصفة وجوإية خلية قارة للتوثيقتح

 

 : اللجان الجامعيةالثالثالقسم  

ة د:  36 الفصل  ويرأسها أعضاء م   تسيير أعمال الجامعةة املكتب الجامعي  في تتولى مساعدجامعة الاخل تحدب لجان جامعي 

           .  املكتب الجامعي 

 يضبط النظام الداخلي  للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.   

 

 : الرابطاتالرابعالقسم 

ا جــاء مــك فــو  لهــا جانبــا مــ  صــالحياتهيلــوطني والجهــوي علــى املســتوى ا ة أو أكثــررابطــمكتــب الجــامعي  إحــداب :  لل46 الفصــل

 م  هذا النظام األساس ي. 30بالفصل 
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تســــهر الرابطــــة علـــــى تحقيــــق األهــــداف املقــــررة مـــــ  قبــــل املكتــــب الجــــامعي واملتعلقـــــة خاصــــة بتنفيــــذ بــــرامه تنميـــــة  : 56 الفصــــل

ة علـى املسـتويين الـوطني   املباريـاتوالشـراف علـى  االختصاص والعناية باملنتخبات الجهوية إن وجدت واملسـابقات الرياضـي 

 . أوالجهوي  

ات إختصاصها  ةوتمارس الرابط د في قرار إحدا هاأو الفني  الترابيمرجع نظرها بالرجوع إلى تجاه الجمعي   .املحد 

 معاينـــةحليــة تتــولى الرابطــات الوطنيــة والجهويــة قبـــل مفتــتح كــل موســم رياضــ ي وإالتعـــاون مــع الســلط الجهويــة وامل : 66الفصــل 

 املنشآت الرياضية التابعة لختصاصاتها ومتابعة هذه العملية طيلة املوسم الرياض ي.

 

 النزاعات : الـتأديب وفض  رابع الالباب 

ل: أ            حكام عامةالقسم األو 

 

ة التأديب وفض  النزاعات وفقا ملبدإ التقاض ي علـى   :76الفصل  اتها في ماد   ،درجتـين مـع ضـمان حـق  الـدفاعتمارس الجامعة صالحي 

 املواجهة. أطراف املعنية باألمر تكرعسا ملبدبعد الستماع إلى األ 

ـة أو الرابطـات :86الفصـل  ـة املختص  ا عــ  اللجـان الجامعي  ي  ،يقـع الطعـ  فـي القـرارات الصـادرة إبتـدائي  أمـام املكتـب الجـامعي  الــذ 

 نهائي  في النزاع.صدار قرار ينتصب ل 

ة طبقــا امــام هيئـة التحكـيم الــوطني الرياضـ ي باللجنــة الوطنيـة أاملكتــب الجـامعي  قــابال للطعـ  ويبقـا قـرار  ــة التونسـي  ألوملبي 

 لإلجراءات املعمول بها لدى تلك الهيئة. 

ــــا فـــي جميــــع الطعـــون املرفوعـــة ضــــد  القـــرارات البتدائيــــة الصـــادرة عــــ  إحـــدى اللجــــان 96الفصـــل  : ينظـــر املكتــــب الجـــامعي  نهائي 

ة الجا  الرابطات حسب الختصاص الحكمي  لكل  واحد منها.ع  و أمعي 

قة بتنظـيم املسـابقات  ة أو الرابطات املتعل  ة املختص  خذها اللجان الجامعي  ي تت  ين وتسـليم وتعتبر القرارات الت  وتأهيـل الرياضـي 

.   الجازات،  ة الدرجة قابلة للطع  أمام املكتب الجامعي   قرارات إبتدائي 

ا في الطعون، املكتب الجامعي  رك في مداوالت وال يشا ا فـي نفـس املنتصب للنظر نهائي  أي  عضو جامعي  سبق له النظر إبتـدائي 

.  امللف 

ه عند القتضاء  وسماع دفوعه. ،وال يصدر املكتب الجامعي  قراره إال  بعد إستدعاء الطاع  وإستدعاء املطعون ضد 

ــة األصـوات وفــي صــورة وال تكـون مــداوالت املكتـب الجــامعي  قان خـذ قــراره النهـائي  بأغلبي  ـة أعضــائه، ويت  ـة إال  بحضــور أغلبي  وني 

حا.  التساوي يكون صوت الرئيس مرج 

ا 70الفصل  ف أحد أطراف النزاع ع  الحضور أمـام املجلـس املنتصـب إبتـدائي  ا ال يوقـف النظـر فـي امللـف  طاملـا تـم  أ: تخل  و إسـتئنافي 

 له.توجيه إستدعاء قانوني  

ة أو البت  في النزاعات ويضبط النظام الداخلي  آجال الستدعاء وإصدار القرارات   .والعالم بها التأديبي 

ة التأديـب أو يضبط النظام الداخلي  للجامعة : 71لفصل ا ة والرابطات سواء في ماد  مرجع النظر الحكمي  وتركيبة اللجان الجامعي 

ـــة ظــام الــداخلي  فــي مــادة فــض  النزاعــات، كمــا يضـــبط الن ــة أو الرابطــة املختص  بعــة مـــ  قبــل اللجنــة الجامعي  الجــراءات املت 

ـــد املكتــــب  ـــة وإجـــراءات تعه  ة التأديـــب أو النزاعـــات وكـــذلك إجــــراءات الطعـــ  فـــي القـــرارات البتدائي  ا فـــي مـــاد  بـــالنظر إبتـــدائي 

ا في املسألة.  الجامعي  بالنظر نهائي 
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ةالقسم الثاني: الختصاص في املاد    ة التأديبي 

ــة علـى منظور هـا  تمـارس الجامعـة :27 الفصـل ين، سـلطتها التأديبي  ـام ورســمي  ة والعبـين ومسـي ري  ومـدر إين وحك  ـات رياضــي  مـ  جمعي 

ة لاسطة لجبو  ا في تسليط العقوإات املستوجبة لتأديبنة جامعي  د بالنظر إبتدائي  ة تتعه  ة التأديبي   .في املاد 

 .على أقص ى تقدير في غضون األسبوع املوالي للواقعةويصدر القرار التأديبي  

 يمك  للمكتب الجامعي  أن يفو   جانبا م  الختصاص التأديبي  البتدائي  إلى الرابطة.: 37الفصل 

م العقوإات.  يضبط النظام الداخلي  للجامعة قائمة املخالفات املستوجبة للعقاب، وسل 

 

ة فض   الثالث القسم   النزاعات : الختصاص في ماد 

ظر تو يرأســها عضــو جــامعي  جامعــة لجنــة مركزيــة للنزاعــاتبالتحــدب  : 47الفصــل  ا خــت   بــالن  ة التــي إبتــدائي  فــي النزاعــات الرياضــي 

ات   سواء في عالقتها بعضها ببعض أو في عالقتها باملدر إين أو بالالعبين أو في عالقة هؤالء بالجامعة.تنشأ بين الجمعي 

ا في بعـض النزاعـات وفقـا ملـا يـتم  ة ة أو الجهوي  رياضية أن تعهد إلى الرابطة الوطني  ويمك  للجامعة ال ظر إبتدائي  ة الن  بصالحي 

ات مسندة للرابطة في قرار إحدا ها، أو   التنصي  عليه بالنظام الداخلي  للجامعة. في حالةضبطه م  صالحي 

دون حضـور العضـو أو األعضـاء الـذي  صـب كهيـأة إسـتئناف تويتم الطع  في قرارات اللجنة لدى املكتـب الجـامعي الـذي ين

 شاركوا في أعمال اللجنة املركزية للنزاعات.

د التلقائي  للمكتب الجامعي   : الرابع القسم   التعه 

، :  57 الفصــل فــي إطـــار مشـــموالته املرتبطـــة بـــاحترام مقتضـــيات إســـتثناء مـــ  مبـــدإ التقاضـــ ي علــى درجتـــين، فـــحن  املكتـــب الجـــامعي 

ـةالتعهــد  بــالنظر مــ  تلقـاء نفســه ه يمكـ  لــ،  وامليثــاق األوملبــيظـام األساســ ي الن ة التأديبي  الصــور إحــدى وذلــك فــي  ،فــي املــاد 

 التالية:

ة.  وأمة لقطاع الرياضة حصول خرق خطير للقوانين املنظ   -1  للميثاق األوملبي  والروح الرياضي 

ة أو الرابطة ع   -2 ة املختص  ختغافل اللجنة الجامعي  ة الالزمةاإت  ل لهـا حسـب  ذ القرارات التأديبي  خالل األجل املخو 

. 72الفصل   م  هذا النظام األساس ي 

3- . ة املنصوص عليها بالنظام الداخلي  م العقوإات التأديبي   وجود خرق واضح في القرار التأديبي  البتدائي  لسل 

د            ة ثلثي أعضائه للتعه  ة  وينتصب املكتب الجامعي  بأغلبي  ا بشأنه بأغلبي  ا بامللف  التأديبي  ويصدر قرارا نهائي   تلقائي 

حا.عند التساوي في عدد األصوات األعضاء الحاضري ، و             يكون صوت الرئيس مرج 

ي  57املذكورتين بالفصل  2وعدد  1في الحالتين عدد  :67الفصل  يعتـزم م  هذا النظام األساس ي، يتعي ن على املكتـب الجـامعي  الـذ 

ظــر فــي  ــى عـ  مواصــلة الن  ــة كــي تتخل  ــة أو الرابطـة املختص  ــة إعـالم اللجنــة الجامعي  ـد مــ  تلقــاء نفسـه فــي امل ــادة التأديبي  التعه 

ة أو الرابطة ال أثر قانوني  له. ، وأي  قرار يصدر ع  تلك اللجنة الجامعي   نفس املوضوع لفائدة املكتب الجامعي 

ـــد املكتـــب الجــــامعي  مـــ  تلقـــاء نفســــه ملراجعـــة القـــرار التــــأديبي   75فصـــل املــــذكورة بال 3فـــي الحالـــة عـــدد  أعـــاله، فــــحن  تعه 

    ويبطله. البتدائي  املخالف للقانون، يلغي كل  أثر قانوني  لذلك القرار

ة الوطنيــة أمــام الهيــأمباشــرة طعـ  لقابلــة لفــي حالـة التعهــد التلقــائي  تكــون القــرارات الصــادرة عـ  املكتــب الجــامعي: 77الفصـل  

 .للتحكيم الرياض ي

طات  القسم الخامس : لجان التأديب في مجال  مكافحة املنش 
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ــة  علـى منظور هــا  فـي مجــال مكافحـة  87الفصـل  جــامعيتين  تعــاطي املنشـطات بواســطة  لجنتـين : تمـارس الجامعــة سـلطتها التأديبي 

ا وإستئنافيا في تسليط العقوإات املست دان  بالنظر إبتدائي   وجبة في هذا املجال .تتعه 

 وتدرجها وجوإا بنظامها الداخلي. خاصة بمكافحة تعاطي املنشطات تراتيب  تعد الجامعة   :97الفصل 

م العقوإاتتركيبة لجنتي التأديب و  الجراءات التأديبية وجملة  راتيب توتتضم  هذه ال   وإقية إجراءات العالم سل 

 تعاطي املنشطات. لوطنية ملكافحة الوكالة ا و التنسيق مع

 أحكام التشرعع الوطني والتراتيب الدولية املتعلقة بمكافحة تعاطي املنشطات في س  هذه التراتيب . و يتم اعتماد 

  

 : املوارد املالية ومسك الحسابات وإشراف الدولة الرابعالعنوان 

 الباب األول: املوارد املالية 

 

 م :: تتأتا موارد الجامعة بالخصوص 80 الفصل 

 عائدات املمتلكات. -1

 معاليم إنخراط الجمعيات والشتراكات السنوية. -2

 املنابات املتأتية م  تنظيم املباريات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. -3

ة. -4 ة دولي  ل عليها إثر املشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضي  ة املتحص   املنح والجوائز املالي 

 الجازات واملطبوعات واملنشورات.يع عاليم املوظ فة على بم -5

 املعاليم املوظفة على العقوإات والخطايا. -6

 .منح الدولة واملؤسسات العمومية -7

عات املمنوحة طبق التشرعع الجاري به العمل.الهبات وال -8  تبر 

ةرات عائدات املتأتية م  تنظيم التظاهال -9 ة أو الثقافي   .الرياضي 

 مات املنجزة.الخدإسداء عائدات  -10

 عائدات الستشهار. -11

 مداخيل الشهار وحقوق البث التلفزي. -12

 .نشاط الجامعة رة بموضوعة التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشوإصورة عامة العائدات املتأتية م  األنشط

 

 

 الباب الثاني : مسك ومراقبة الحسابات

 

وذلــك اسـتنادا إلــى املعـايير الخاصــة  الســنة املقبلـةجــوان مـ   30وتنتهــي فـي   : تبــدأ السـنة املحاســبية فـي غــرة جويليـة 81 الفصـل

 1995لسـنة  11مكرر مـ  القـانون األساسـ ي عـدد 7بالعمليات املنجزة م  قبل الهياكل الرياضية املنصوص عليها بالفصل 

و تالؤمـا  مـع .2004ديسـمبر  6فـي املـؤرخ  2004لسـنة  78املتعلق بالهياكل الرياضية كمـا تـم إتمامـه بالقـانون األساسـ ي عـدد 
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يمكــ  للمكتــب الجـامعي إعــداد القــوائم  ،مواعيـد امليزانيــات املتعامـل بهــا مــع وزارة الشـراف و الهياكــل الرياضــية املانحـة

 30ديســمبر مــ  كـل ســنة علــى أن يعــد قـوائم ماليــة إضــافية موقوفــة فــي  31جـانفي إلــى غايــة   1املاليـة الســنوية بدايــة مــ  

 املالية التي تقع فيها انتخابات مصادقة م  مراقب الحسابات و يقع عرضها على الجلسة العامة االنتخابية. جوان للسنة

معيــــار د وجوإـــا مســـك محاســــبتها طبقـــا للتشـــرعع املحاســـبي الجـــاري بـــه العمــــل بمـــا فـــي ذلـــك قواعـــ ة: تتـــولى الجامعـــ 28 الفصـــل 

  .2007أوت  21املؤرخ في  ر وزير املاليةعليه بقرااملصادق  املحاسبة الخاصة بالهياكل الرياضية

ــمالجامعــة تقـارير  : تعـد  38 الفصـل خضـع ملصــادقة ي ذيتقريرهـا السـنوي األدبــي واملالـــي الــكـل  ثالثـة أشــهر، كمـا تعــد  ة الي 

 الوزارة املكلفة بالرياضة.

اسبي املضمنة بمعيار املحاسبة التنظيم املحإوتتقيد الجامعة في إعداد التقارير املالية بقواعد الرقابة الداخلية و 

 الخاص بالهياكل الرياضية املشار إليه أعاله . 

ــ كـل   ،علـى األقــل واتســن (10) : تحفـى ملــدة عشـر48 الفصـل ة ومســتنداتها سنـــة محاسـبي   ة بكـل  الــدفاتر والوثـائق الخاص 

 واملؤيدات املتعلقة بها.

مــ  هــذا  13عقــود البــرامه أو األهــداف املشــار إليهــا بالفصــل الدولــة فــي إطــار قبــل إســناده مــ   مبلــغ تــم   : كــل  58 الفصـل 

، النظـام  ال يسمــح بصرفـــه فـي أي مجــال آخــر إال بعـد موافقــة ســلطة  ،صــرفه فـي اآلجــال املحــددة قــعولـم ياألساســ ي 

 الشراف.

 

 : الشــراف عنوان الخامسال

 

قـا للقوانين الجاري بها العمل وخاصـة فـي املسـائل طب ة: تمارس الوزارة املكلفة بالرياضة إشرافها على الجامع 68 الفصل

 التالية :

 تعيين ممثلي الوزارة في الجلسات العامة. -1

 تعيين املدير الفني الوطني والكاتب العام القار. -2

 مراقبة التصرف الداري واملالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل وألحكام هذا النـظام. -3

 نات املالية الثالثية والسنوية.املصادقة على املواز  -4

 املصادقة على عقود األهداف والبرامه على املستوى الفني والداري واملالي . -5

 نظام األساس ي  للجامعة على نظامها الداخلي  وعلى كل  تنقيح يدخل عليهما.املصادقة على ال -6

 .ةاملصادقة على النتدابات ونظام التأجير بالجامع -7

 القرارات املزمععلى ترشيح ممثلي تونس لإلضطالع بمهام لدى املنظمات والهياكل الرياضية الدولية وكل  املصادقة -8

 ومؤتمراتها امللزمة للدولة التونسية. اجتماعاتهاخالل  اتخاذها    

 املصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أوملبية بتونس. -9

 إلتزام باملشاركة في  دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أوملبية . كل املصادقة مسبقا على -10

 الصالحيات التي تخولها لها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وإصفة عامة كل        
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 وان السادس: أحكام مختلفةــالعن

 

حة ألحكام النظام األساس ي للجامعة.:  تعتبر أحكام النظام الداخلي   87الفصل  رة وموض  مة ومفس   متم 

ره.          ال يمك  ألحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام األساس ي  أو أن تحو 

 .: عند صدور قرار بالحل  التلقائي أوالقضائي تقع تصفية ممتلكات الجامعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل88الفصل 

 

 : أحكام إنتقالية وان السابعــالعن

 

تدخل أحكام هذا النظام األساس ي حيز التنفيذ بمجرد املصادقة على مقررات الجلسة العامة الخارقة :  89 فصل ال

 .2020 ديسمبر 12  للعادة  بتاريخ

تعفا بصفة إستثنائية املترشحات لعضوية املكتب الجامعي م  شرط األقدمية في التسيير الرياض ي :  90فصل ال

 م  هذا النظام األساس ي وذلك بالنسبة إلى الجلسات العامة النتخابية املقبلة. 40وص عليها بالفصل املنص

 

 


