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شروط الترشح لعضویة المكتب الجامعي: القسم الثالث 

:لكّل مترّشح  لعضویة المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة أن تتوّفر فیه الشروط التالیة : 39الفصل
.الجنسیةأن یكون تونسّي .1
.عاما على األقل في تاریخ إیداع القائمة المترشح ضمنها)  23(أن یبلغ سنه ثالثة وعشرین .2
). مستوى باكالوریا(أن یكون له مستوى تعلیمي یعادل سنة رابعة ثانوي .3
.أن یكون نقي السوابق العدلیة ومتمتعا بحقوقه المدنیة.4
خالق الریاضـیة أو باإلیقـاف عـن النشـاط الریاضـي أو عـن عضـویة مكتـب جـامعي بقـرار أن ال یكون قد تعرض لعقوبة تتعّلق باإلخالل بـاأل.5

.معّلل طبقا للقوانین المنظمة للنشاط الریاضي بتونس
.من هذا النظام األساسي40أن تكون له أقدمّیة في التسییر الریاضّي حسب أحكام الفصل .6

:ب الجامعي ضمن قائمة واحدة إحدى شروط األقدمّیة في التسییر الریاضي التالیةیجب أن تتوفر في كّل مترشح لعضویة المكت:  40الفصل 
.ـ االضطالع بخّطة رئیس أو نائب رئیس جمعیة ریاضیة لمّدة ال تقل عن سنتین1
. ـ االضطالع بخطة عضو مكتب جامعي لمّدة  نیابیة واحدة على األقل2
.بجمعیة ریاضیة لمّدة ال تقل عن أربع سنوات كاملةاالضطالع بمسؤولیة ضمن الهیئة المدیرة ـ 3
اإلضطالع بمسؤولیة ضمن رابطة أو لجنة جامعیة أو  لجنة فرعیة تابعـة للجنـة الوطنیـة األولمبیـة التونسـیة  لمـدة ال تقـّل عـن أربـع ـ 4

.سنوات كاملة
ضــّیي النخبــة الوطنیــة الــذین ال تنطبــق علــیهم المقــاییس وتختصــر مــّدة أقدمیــة التســییر فــي المجــال الریاضــي إلــى ســنتین فقــط بالنســبة إلــى ریا

من هذا النظام األساسي  والذین تتوفر فیهم المعاییر المحددة من قبل اللجنة الوطنیة لریاضة النخبة المحدثة بقـرار وزیـر 41المحددة بالفصل 
.2004دیسمبر 24الشباب والریاضة والتربیة البدنیة بتاریخ 

:دربوا وحكام التجدیف و الجذافین من الشروط المذكورة أعاله، ولهم أن یقدموا ترشحاتهم حسب المقاییس التالیة یعفى م:41الفصل 
:بالنسبة للمدربین

.مواسم على األقل بالنسبة لریاضة التجذیف4أن یكون قد درب منتخبا وطنیا لمدة 
:بالنسبة للجذافین

سنوات على األقل أو شارك في دورتین أولمبیتین أو تحصل على میدالیة 4ني للتجدیف لمدة أن یكون المترشح قد إنتمى إلى المنتحب الوط
میدالیات ضمن بطوالت و دورات دولیة وعربیة وٕافریقیة ودورات ) 5(في دورة أولمبیة أو في بطولة عالمیة أو تحصل على مجموع خمس 

. ألعاب البحر األبیض المتوسط بالنسبة إلى ریاضة التجدیف
:النسبة للحكامب

مواسم على األقل وأن یكون قد شارك في دورة أولمبیة أو بطولة عالم  على أقل تقدیر بالنسبة لریاضة 4أن یكون المترشح حكم دولیا لمدة 
.التجدیف
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ویجـوز لكـل عضـو جـامعي قّضـى ثـالث . ال یجوز اإلضطالع بخطة عضو جامعي إال لثالث فترات نیابیـة متتالیـة بـنفس الجامعـة :42الفصل 
ال تعتبـر المـدة النیابیـة . فترات نیابیة متتالیة إعادة تقدیم ترشحه للفترة النیابیة التي تلي مباشرة الفترة النیابیة التي ال یحـق لـه الترشـح خاللهـا

مـدة نیابیـة كاملـة، 2011لسـنة 66ة بین مباشرة المكتب الجامعي لمهامه وتاریخ انعقاد الجلسة االنتخابیة في إطار  تطبیـق المرسـوم الممتد
.  وال یتم احتسابها ضمن عدد الدورات المتتابعة المشار إلیها بالفقرة األولى أعاله

باتشروط تقدیم القائمات المترشحة  لإلنتخا:القسم الرابع 

على األقل مع ضرورة ) 2(یتعّین على كّل قائمة مترّشحة أن تكون مؤّلفة من تسعة أشخاص یكون من بینهم وجوبا امرأتان :43الفصل 
.بیان رئیس القائمة وتسّمى كّل قائمة بإسم رئیسها

.أعاله41صوص علیهم بالفصل یمكن لكل قائمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقصى تقدیر من كل صنف من األشخاص المن
.وال یجوز للشخص الواحد أن یترّشح في أكثر من قائمة واحدة

تختار كّل قائمة عنوانا واحدا لیكون محّال لمخابرتها، تنّص علیه عند تقدیم ملّفات الترّشح، وتكون كّل قائمة مرفقة بملفات : 44الفصل 
:ملّف الوثائق التالیةشخصّیة عن كّل عضو مترّشح ضمنها، ویتضّمن كّل 

.مطلب في الترشح بإسم رئیس الجامعة یكون ممضى من المترّشح شخصّیا.1
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنّیة.2
.نسخ أصلیة أو مشهود بمطابقتها لألصل من الوثائق المثبتة ألقدمّیة التسییر في المجال الریاضي.3
یعادل السنة الرابعة ثانوي منهاة مستوى ترشحمللیمي األدني المطلوب لالتعالمستوىأن  تفیدنسخة مشهود بمطابقتها لألصل.4

.باكالوریا
.أو وصل إیداعها لدى الدوائر المختصة مع تصریح على الشرف بنقاوة السوابق العدلیة معّرف باإلمضاء3تقدیم بطاقة عدد.5

خالل التوقیت المحدد بإعالنات الترشح عبر الصحف وبقیة الوسائط ویقع إیداع القائمة المرفقة بمّلفات جمیع أعضائها وجوبا بكتابة الجامعة 
.، مقابل كشف في الوثائق ممضى ومختوم من الجامعة وینّص على عدد التضمین وتاریخ اإلیداع بمكتب الضبط بالجامعة

.امة دون إحتساب یوم إنعقاد تلك الجلسةیغلق باب الترشحات وٕایداع القائمات بكتابة الجامعة عشرة أّیام قبل موعد الجلسة الع: 45الفصل 
.ویجب أن یتضّمن اإلعالم بتاریخ الجلسة العامة اإلنتخابّیة والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل اإلعالم، تاریخ غلق باب الترّشحات

.إشعار الجمعیات والنوادي المنخرطة كتابیا في الغرض

یداع ملّفها بكتابة الجامعة أن یضیف أّیة وثیقة یراها ضرورّیة بالملّف وذلك قبل غلق باب یمكن لكل عضو بالقائمة التي تّم إ: 46الفصل 
.الترّشحات، ومقابل كشف جدید للوثائق ممضى ومختوم من الجامعة

عن الترّشح كما یجوز خالل فترة تقدیم الترشحات تغییر ملف أّي شخص عضو بالقائمة بعضو آخر في صورة إستقالة العضو األّول أو تراجعه
.أو تعّذر ترّشحه ألسباب قانونّیة أو شخصّیة

آجال وفیما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدنّي الكلّي الثابت بموجب شهادة طبّیة، فإّن تغییر عضو مترّشح بمترّشح جدید ضمن القائمة  وداخل 
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السلط المختّصة یشیر فیه المترّشح األّول إلى عدوله عن تقدیم الترشحات ، ینبغي أن یكون مرفقا بكتب صریح معّرف علیه باإلمضاء لدى 
.الترّشح أو استقالته من القائمة التي ترّشح ضمنها

ال یجوز لكل من إنسحب من قائمة بعد إیداع ملّفها بكتابة الجامعة، أن یعید الترّشح ضمن قائمة أخرى منافسة ولو كانت آجال :  47الفصل 
.   وحةتقدیم الترّشحات مازالت مفت

بكتابة ال یجوز إدخال أّیة تغییرات على تركیبة القائمة أو إضافة أّیة وثائق أو إثباتات بعد غلق باب الترّشحات بإنقضاء أجل إیداع القائمات
.الجامعة

.ویعتبر الغیا كل سحب للترشح تم تقدیمه بعد غلق باب الترشحات

.تتوّفر فیه الشروط القانونّیة للترّشح یقع التصریح برفضهاكّل قائمة یثبت أّن أحد أعضائها ال :  48الفصل 

بمجّرد إنقضاء أجل تقدیم الترّشحات وٕایداع القائمات بكتابة الجامعة، ینظر المكتب الجامعّي فورا في ملّفات المترّشحین حسب كّل :  49الفصل 
فضها لعدم توّفر الشروط القانونّیة في واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك قائمة، ویصدر قرارا معّلال، في قبول كّل قائمة لخوض اإلنتخابات أو ر 

.في أجل ال یتعّدى ثالثة أّیام من تاریخ إنقضاء أجل تقدیم الترّشحات
لمختارة یتوّلى المكتب الجامعي إبالغ جمیع تلك القرارات المعّللة والممضاة من رئیس الجامعة، إلى جمیع القائمات المترّشحة حسب العناوین ا

.لكّل واحد منها ، بموجب مكتوب واحد لكّل قائمة، وذلك في أجل ال یتعّدى ثماني وأربعین ساعة من تاریخ صدور القرارات

یجوز لرئیس  القائمة المصّرح برفضها الطعن في قرار المكتب الجامعّي لدى هیئة التحكیم الوطنّي الریاضّي باللجنة الوطنّیة : 50الفصل 
.ة التونسیة وفقا لإلجراءات اإلستعجالیة  المعتمدة لدى هذه الهیئةاألولمبیّ 

كما یجوز لرؤساء القائمات المنافسة األخرى الطعن في قرار المكتب الجامعي القاضي بقبول قائمة حسب نفس اإلجراءات التحكیمّیة المشار 
.إلیها أعاله

رئیس الجامعة: القسم الخامس 

هو الممثل القانوني للجامعة لدى الغیر ولـدى كـّل السـلط العمومیـة والقضـائّیة والهیاكـل الریاضـیة الوطنیـة والدولیـة رئیس الجامعة: 51الفصل
.وهو الناطق الرسمّي للجامعة

: باإلضافة إلى ذلك فإّن من مهام رئیس الجامعة
.رئاسة الجلسة العامة وٕاجتماعات المكتب الجامعي.1
.العامة والمكتب الجامعيالسهر على تطبیق مقررات الجلسة.2
.اإلذن بالصرف.3
.التوقیع مع أمین مال الجامعة أو نائبه على كّل الوثائق التي تلزم الجامعة مالیا.4
.تعیین من یتولى التنسیق مع وسائل اإلعالم .5


