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 التنقیحات المقترحة خالل فعالیات الجلسة العامة الخارقة للعادة

 للجامعة التونسیة للتجدیف

 الفصل القدیم الفصل بعد التنقیح

   أشغال اجللسة العامة بواسطة ممثلكّل مجعية منخرطة تشارك يف  : 18الفصل
  أو كاتبا عاما أو رئيسا واحد عنها يكون وجواب رئيسا للجمعية أو �ئبا للرئيس

 ممثل اجلمعية جيب أن يديل ابستثناء رئيس اجلمعية و ، لفرع ر�ضة اإلختصاص
 .ممضى وحامل خلتم اجلمعية أصلي بتفويض قانوينّ 

 لجمعية املنخرطة اليت يتعّذر عليها املشاركة يف أشغال اجللسة العامة بواسطة ممثل ل
 تمثيلها ضمن أشغال هذه اجللسة بواسطة عنها، تفويض مجعية أخرى منخرطة ل

 ممضى وحامل خلتم اجلمعية. أصلي تفويض قانوين
 

 :تقوم الجلسة العامة اإلنتخابیة : 22الفصل
 عملية اإلقرتاع وفرز األصوات.بتعيني مشرفني على  - 1
اإلطــالع علــى التقريــر األديب املعــروض مـــن قبــل املكتــب اجلــامعي واملصـــادقة  -2

 عليه.
ابإلطــالع علــى التقريــر املــايل املعــروض مــن قبــل املكتــب اجلــامعي وعلــى تقريــر  -3

 مراقب احلساابت بشأنه واملصادقة عليه.

   أشغال اجللسة العامة بواسطة ممثلكّل مجعية منخرطة تشارك يف  : 18الفصل
  أو كاتبا عاما أو رئيسا واحد عنها يكون وجواب رئيسا للجمعية أو �ئبا للرئيس

 ، وجيب أن يديل بتفويض قانوينّ ممضى وحامل خلتم لفرع ر�ضة اإلختصاص
 اجلمعية.

 
 
 
 

 :تقوم الجلسة العامة اإلنتخابیة : 22الفصل
 بتعيني مشرفني على عملية اإلقرتاع وفرز األصوات. - 1
ابإلطــالع علــى التقريــر األديب املعــروض مــن قبــل املكتــب اجلــامعي واملصــادقة  -2

 عليه.
ابإلطــالع علــى التقريــر املــايل املعــروض مــن قبــل املكتــب اجلــامعي وعلــى تقريــر  -3

 صادقة عليه.مراقب احلساابت بشأنه وامل
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 مبناقشة املسائل املدرجة جبدول األعمال. -4
ــع القادمــة ،بتعيــني مراقــب للحســاابت  -5 ويكــون وجــواب مــن بــني  للســنوات األرب

 للبالد التونسية. رباء احملاسبنياخلهبيئة  املراقبني املسجلني 
 ضبط معلوم اإلخنراط السنوي.ب -6
أو تنقيحــه مــع التقّيــد ابحــرتام أحكــام النظــام الــداخلي للجامعــة نظــام مبراجعــة ال -7

 األساسّي للجامعة.
إبختاذ قرار جتميد عضوية مجعية بنـاء علـى قـرار جتميـد مؤقّـت، يصـدره املكتـب  -8

ــــه أحكــــام الفقــــرة األخــــرية مــــن الفصــــل  مــــن هــــذا النظــــام  12اجلــــامعي يراعــــي في
 األساسّي.

مــن هــذا  9ابملصــادقة علــى قبــول عضــوية مجعّيــة جديــدة طبقــا ألحكــام الفصــل  -9
 النظام األساسي. 

 .عند اإلقتضاء لتفويت فيهاابقارات أو ابلرتخيص يف شراء الع -10
تبعـا للتوزيـع التـايل  أعضاء املكتب اجلامعي بعد إنتهاء الفـرتة النيابيـة ابنتخاب -11

 لألصوات:
  وجـواب يف كـل سـنة  ) جمـاز150مائـة ومخسـون (جمازيهـا  عدداجلمعية اليت جتاوز

 خالل الفرتة النيابية حتسب هلا ثالثة أصوات عند التصويت.
  وجــواب يف كـل ســنة  ) جمـاز99تســعة وتسـعون (جمازيهـا  عـدداجلمعيـة الـيت جتــاوز

 عند التصويت. صواتنخالل الفرتة النيابية حتسب هلا 

 مبناقشة املسائل املدرجة جبدول األعمال. -4
ويكــون وجــواب مــن بــني  للســنوات األربــع القادمــة ،بتعيــني مراقــب للحســاابت  -5

 للبالد التونسية. رباء احملاسبنياخلهبيئة  املراقبني املسجلني 
 ضبط معلوم اإلخنراط السنوي.ب -6
حــه مــع التقّيــد ابحــرتام أحكــام النظــام أو تنقيالــداخلي للجامعــة نظــام مبراجعــة ال -7

 األساسّي للجامعة.
إبختاذ قرار جتميد عضوية مجعية بنـاء علـى قـرار جتميـد مؤقّـت، يصـدره املكتـب  -8

ــــه أحكــــام الفقــــرة األخــــرية مــــن الفصــــل  مــــن هــــذا النظــــام  12اجلــــامعي يراعــــي في
 األساسّي.

مــن هــذا  9ابملصــادقة علــى قبــول عضــوية مجعّيــة جديــدة طبقــا ألحكــام الفصــل  -9
 النظام األساسي. 

 .عند اإلقتضاء لتفويت فيهاابابلرتخيص يف شراء العقارات أو  -10
 .أعضاء املكتب اجلامعي بعد إنتهاء الفرتة النيابية ابنتخاب -11
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  عند التصويت.واحد  صوتلجمعية لسب حييف ابقي احلاالت 
علـى  2024-2020ويقع العمل هبذا التوزيع لألصوات بدايـة مـن الفـرتة النيابيـة 

 العامة االنتخابية لتلك الفرتة.إثر اجللسة 

 
مــّرة كــّل ســنة عــدا الســنة ة ميّيــو تعقــد اجلامعــة وجــواب جلســة عامــة تق : 23الفصــل

ـــة ـــيت تعقـــد فيهـــا اجللســـة العامـــة اإلنتخابّي ـــال ـــو التق ة.وتقوم اجللســـة العام جبميـــع  ةميّي
مـــن هـــذا النظـــام األساســـّي  مـــا عـــدا  22الصـــالحيات املنصـــوص عليهـــا ابلفصـــل 

 . 11و 5  1النقاط عدد
 

مــن أكثـر قانونيـة إال حبضـور العاديّـة ال تكـون أشـغال اجللسـة العامـة  : 24الفصـل
 نصف اجلمعيات املنخرطة على األقل.

ساعة من بعد تعقد جلسة عامة اثنية ويف صورة عدم إكتمال النصاب القانوين 
ة مهما  وتكون مداوالهتا شرعيّ عقد اجللسة األوىل بدعوة من رئيس اجلامعة،  موعد

 كان عدد األعضاء احلاضرين. 

 
حبضــور إالّ تكــون أشــغال اجللســة العامــة اخلارقــة للعــادة قانونيــة ال  : 27الفصــل

ـــات املنخرطـــة علـــى األقـــل) ⅔(ثلثـــي  النصـــاب  إكتمـــالويف صـــورة عـــدم  ،اجلمعي

 
 
 
 

مّرة كّل سنة عدا السـنة الـيت ة مييّ و تق: تعقد اجلامعة وجواب جلسة عامة  23الفصل
جبميــــــع  ةميّيــــــو التق ة.وتقوم اجللســــــة العامــــــتعقــــــد فيهــــــا اجللســــــة العامــــــة اإلنتخابيّــــــة
مـــن هـــذا النظـــام األساســـّي  مـــا عـــدا  22الصـــالحيات املنصـــوص عليهـــا ابلفصـــل 

 . 11و 5و 1النقاط عدد
 

 
مــن أكثــر قانونيــة إال حبضـور العاديّــة ال تكــون أشــغال اجللسـة العامــة  : 24الفصـل

 نصف اجلمعيات املنخرطة على األقل.
ـــة ويف صـــورة عـــدم إكتمـــال النصـــاب القـــانوين  ال يف أجـــل  تعقـــد جلســـة عامـــة اثني

مـــن اتريـــخ عقـــد اجللســـة األوىل بـــدعوة مـــن رئـــيس  يومـــا) 15مخســـة عشـــر (يتعـــدى 
 ة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين. وتكون مداوالهتا شرعيّ اجلامعة، 

 
 

حبضـــور إالّ تكـــون أشــغال اجللســـة العامــة اخلارقـــة للعــادة قانونيـــة ال  : 27الفصــل
ـــات املنخرطـــة علـــى األقـــل) ⅔(ثلثـــي  النصـــاب  إكتمـــالويف صـــورة عـــدم  ،اجلمعي
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عقــد  بعــد ســاعة مــن موعــدالقــانوين يقــوم رئــيس اجلامعــة ابلــدعوة جللســة عامــة اثنيــة 
 . ة مهما كان عدد األعضاء احلاضرينوتكون مداوالهتا شرعيّ  ،اجللسة األوىل

أصوات األعضاء ) ⅔(ويف كل احلاالت ال تتخذ القرارات إال أبغلبية  ثلثي 

 احلاضرين.

 
 :44لفصل ا

تصريح على مع  أو وصل إيداعها لدى الدوائر املختصة 3تقدمي بطاقة عدد .5
على أن يتم إيداع البطاقة  ّرف ابإلمضاءمعالشرف بنقاوة السوابق العدلية 

 .لدى الكتابة العامة للجامعة عند إستالمها من السلط املعنية 3عدد 
 
 
 
 
 
 
 

يف أجــل ال يتعــّدى مخســة القــانوين يقــوم رئــيس اجلامعــة ابلــدعوة جللســة عامــة اثنيــة 
 . عدد األعضاء احلاضرينة مهما كان وتكون مداوالهتا شرعيّ  عشر يوما،

أصوات األعضاء ) ⅔(ويف كل احلاالت ال تتخذ القرارات إال أبغلبية  ثلثي 

 احلاضرين.

 

ختتار كّل قائمة عنوا� واحدا ليكون حمّال ملخابرهتا، تنّص عليه عند  :44لفصل ا
تقدمي ملّفات الرتّشح، وتكون كّل قائمة مرفقة مبلفات شخصّية عن كّل عضو 

 ضمنها، ويتضّمن كّل ملّف الواثئق التالية:مرتّشح 
 مطلب يف الرتشح إبسم رئيس اجلامعة يكون ممضى من املرتّشح شخصّيا. .1
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية. .2
نسخ أصلية أو مشهود مبطابقتها لألصل من الواثئق املثبتة ألقدمّية  .3

 التسيري يف اجملال الر�ضي.
التعليمي األدين  املستوى أن   تفيد نسخة مشهود مبطابقتها لألصل .4

 .يعادل السنة الرابعة اثنوي منهاة مستوى ابكالور� رتشحملاملطلوب ل
تصريح مع  أو وصل إيداعها لدى الدوائر املختصة 3تقدمي بطاقة عدد .5

 .ّرف ابإلمضاءعلى الشرف بنقاوة السوابق العدلية مع
ويقع إيداع القائمة املرفقة مبّلفات مجيع أعضائها وجواب بكتابة اجلامعة خالل 
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مبجّرد إنقضاء أجل تقدمي الرتّشحات وإيداع القائمات بكتابة   :49الفصل 
سب كّل ات املرتّشحني حفورا يف ملفّ الّلجنة املستقّلة لالنتخاابت  نظرت اجلامعة،

، يف قبول كّل قائمة خلوض اإلنتخاابت أو رفضها لعدم قائمة، وتصدر قرارا معّلال
ضائها، وذلك يف أجل ال يتعّدى توّفر الشروط القانونّية يف واحد أو أكثر من أع

 ثالثة أّ�م من اتريخ إنقضاء أجل تقدمي الرتّشحات.
إبالغ مجيع تلك القرارات املعّللة واملمضاة من الّلجنة املستقّلة لالنتخاابت  توّىل ت

لعناوين املختارة لكّل واحد رئيس اجلامعة، إىل مجيع القائمات املرتّشحة حسب ا
لكّل قائمة، وذلك يف أجل ال يتعّدى مثاين وأربعني ، مبوجب مكتوب واحد منها

 ساعة من اتريخ صدور القرارات.
  وتتوّىل هذه الّلجنة فرز اًألصوات واإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخاابت.

 :اللجنة املستقلة لالنتخاابت 1.49
التونسية تكون اللجنة املستقلة لالنتخاابت منبثقة عن اللجنة الوطنية األوملبية  -

 ) أعضاء.03ومتكونة من ثالثة (

التوقيت احملدد إبعال�ت الرتشح عرب الصحف وبقية الوسائط ، مقابل كشف يف 

الواثئق ممضى وخمتوم من اجلامعة وينّص على عدد التضمني واتريخ اإليداع مبكتب 

 الضبط ابجلامعة.
 
مبجّرد إنقضاء أجل تقدمي الرتّشحات وإيداع القائمات بكتابة   :49لفصل ا

اجلامعة، ينظر املكتب اجلامعّي فورا يف ملّفات املرتّشحني حسب كّل قائمة، 
ويصدر قرارا معّلال، يف قبول كّل قائمة خلوض اإلنتخاابت أو رفضها لعدم توّفر 

 أجل ال يتعّدى ثالثة الشروط القانونّية يف واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك يف
 أّ�م من اتريخ إنقضاء أجل تقدمي الرتّشحات.

يتوّىل املكتب اجلامعي إبالغ مجيع تلك القرارات املعّللة واملمضاة من رئيس 
اجلامعة، إىل مجيع القائمات املرتّشحة حسب العناوين املختارة لكّل واحد منها ، 

يتعّدى مثاين وأربعني ساعة  مبوجب مكتوب واحد لكّل قائمة، وذلك يف أجل ال
 من اتريخ صدور القرارات.
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 تتخذ اللجنة املستقلة لالنتخاابت مقّرا هلا ابجلامعة. -
تتوىل هذه اللجنة إدارة جممل العملية االنتخابية املتعلقة ابنتخاب أعضاء  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      املكتب اجلامعي للجامعة التونسية للتجديف.                                                    
 
  

الّلجنة املستقّلة  املصّرح برفضها الطعن يف قرار لرئيس القائمةجيوز  :50الفصل 
لدى هيئة التحكيم الوطّين الر�ضّي ابللجنة الوطنّية األوملبّية التونسية  لالنتخاابت

 لدى هذه اهليئة. اإلستعجالية املعتمدةوفقا لإلجراءات 
الّلجنة املستقّلة كما جيوز لرؤساء القائمات املنافسة األخرى الطعن يف قرار 

املشار إليها القاضي بقبول قائمة حسب نفس اإلجراءات التحكيمّية لالنتخاابت 
 أعاله.

 
 
 
 

جيوز لرئيس  القائمة املصّرح برفضها الطعن يف قرار املكتب  :50الفصل 
اجلامعّي لدى هيئة التحكيم الوطّين الر�ضّي ابللجنة الوطنّية األوملبّية التونسية 

 وفقا لإلجراءات اإلستعجالية  املعتمدة لدى هذه اهليئة.
معي كما جيوز لرؤساء القائمات املنافسة األخرى الطعن يف قرار املكتب اجلا

 القاضي بقبول قائمة حسب نفس اإلجراءات التحكيمّية املشار إليها أعاله.

 


