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األساسي للجامعة التونسية للتجديف بعد التنقيح والمصادقة خالل الجلسة العامة الخارقة للعادةالنظام
2018أفريل 27بتاريخ بالنادي البحري بالبحيرة

أحكـام عامــــة/  العنـــوان األول

.لدولیة للّتجدیفمنخرط بالجامعة االجامعة التونسیة للّتجدیف هي  هیكل ریاضي خاص: الفصل األول
المتعلق بتنظیم الجمعیات 2011سبتمبر 24المؤرخ في 2011لسنة 88وهي تخضع في أهدافها وتكوینها وتسییرها ألحكام المرسوم عدد 

وجمیع المتعلق بالهیاكل الریاضیة 1995فیفري 6المؤرخ في   1995لسنة 11وجمیع النصوص التي نقحته أو تّممته  وللقانون األساسي عدد 
المتعلق بتنظیم وتطویر التربیة البدنیة واألنشطة 1994أوت 3المؤرخ في 1994لسنة 104النصوص التي نقحته أو تممته وللقانون عدد 

.الریاضیة وألحكام كّل من النظام األساسي والّنظام الداخلي للجامعة

طار الصالحیات التي تمكنها منها الوزارة المكلفة بالریاضة وحسب تسهر الجامعة على تسییر مرفق عام ریاضة الّتجدیف في إ: 2الفصل 
.القواعد الفنیة والتنظیمیة المحددة من قبل الجامعة الدولیة للّتجدیف

والرقّي به تتكون الجامعة من الجمعیات والنوادي المنخرطة بها والتي یكون هدفها تكوین الشباب وتأطیره وتنمیة قدراته البدنیة والفنیة : 3الفصل 
.إلى أرفع المستویات الریاضیة واألخالقّیة عبر ممارسة ریاضة الّتجدیف

.مّدة نشاط الجامعة غیر محددة: 4الفصل 

.مقّر الجامعة بتونس العاصمة: 5الفصل 

.یبدأ النشاط اإلجتماعي للجامعة في أّول شهر جانفي  وینتهي في موفى شهر دیسمبر من كّل سنة: 6الفصل 

تلتزم الجامعة في تأسیسها وفي تنقیح نظامها األساسي وفي التغییرات الطارئة على تركیبة هیئتها المدیرة باألحكام واإلجراءات : 7لفصل 
.المنصوص علیها بالقانون المتعلق بالجمعیات

.نظامها األساسّي والمیثاق األولمبيكما تلتزم الجامعة باإلنخراط لدى اللجنة الوطنّیة األولمبّیة التونسّیة وبإحترام

:تهدف الجامعة بالخصوص إلى : 8الفصل 
ومراقبتها بكامل تراب الجمهوریة وذلك في إطار التراتیب تنظیم ممارسة ریاضة الّتجدیف وتطویرها وتنمیتها، وتحقیق مصالحـها وٕادارة شؤونها.1

.الجاري بها العمل
.الوطنیة والسلط العمومیة والجامعة الدولیة والكنفدرالیات واإلتحادات القاریة واإلقلیمیة والجمعیات األجنبیةربط العالقات مع الهیاكل الریاضیة .2
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الوطني والجهوي والدولي ومراقبتها وٕاسناد الجوائز واأللقاب في إطار التراتیب الرسمیة والودیة على المستوىتنظیم المسابقات الریاضیة.3
.الجاري بها العمل

.ریاضي النخبةانتقاء.4
.ترشیح ممثلي تونس في الهیئات الریاضیة الدولیة واإلقلیمیة والقاریة بعد موافقة سلطة اإلشراف.5
.ضبط شروط مشاركة الجمعیات والحكام والرسمیین في التظاهرات الریاضیة الدولیة والقاریة واإلقلیمیة والمقاییس المعتمدة لذلك.6
.رسمیین والمسّیرین وتأهیلهم وتحسین مستواهمتكوین اإلطارات الفنیة والحكام وال.7
.التشجیع على بعث مراكز تكوین الریاضیّین في إختصاص الجامعة وضمان اإلشراف الفّني على مختلف مراكز التكوین في ریاضة الّتجدیف.8

العضویة في الجامعة/  العنـــوان الثاني 

المتعلق بالهیاكل الریاضیة یتم االنخراط بالجامعة وفقا لكراس شروط یعّدها المكتب من القانون األساسي 11طبقا ألحكام الفصل:9الفصل
. الجامعّي وتصادق علیها الوزارة المكّلفة بالّریاضة

. یكون االنخراط بالجامعة التونسیة للّتجدیف من اختصاص الجلسة العامة
.ن تتّم المصادقة على ذلك القبول خالل الجلسة العامة الالحقةویمكن للمكتب الجامعي إسناد قبول أّولي إلحدى الجمعّیات، على أ

:یجب على كّل جمعّیة عضو بالجامعة: 10الفصل
.تسدید معلوم إنخراطها السنوّي قبل إنطالق الموسم الریاضي، وتحّدد الجلسة العامة مقدار هذا اإلنخراط.1
. ات الصادرة عن سلطة اإلشرافالخضوع لألنظمة األساسیة وللتراتیب العامة للجامعة وللقرار .2
.المشاركة في المسابقات واألنشطة الریاضیة األخرى المنظّمة من قبل الجامعة .3
ستنفاذ اللجوء إلى الهیئة الوطنیة للتحكیم الریاضّي باللجنة الوطنیة األولمبیة التونسیة، لحسم كّل نزاع ریاضّي تكون طرفا فیه، وذلك بعد إ.4

.دى الهیاكل الجامعیة المختصة إبتدائیا وٕاستئنافیا المنصوص علیها بالنظام األساسي وبالنظام الداخلّي للجامعةوسائل الطعن المخّولة ل
عدم ربط عالقات ذات صبغة ریاضّیة مع هیاكل غیر معترف بها، أو مع أعضاء تّم تجمید عضویتهم أو شطبهم من الهیاكل الریاضیة .5

.الوطنّیة أو الدولّیة
للتعاقد القانوني بإمضائهمبكّل تنقیح لنظامها ولتراتیبها ولتركیبة هیئتها المدیرة ولقائمة الرسمیین أو األشخاص المؤهلین إعالم الجامعة .6

.ةتجاه الغیر وبكل التغییرات التي تطرأ على مقّرها الرئیسي، كما یشمل هذا اإلعالم كّل الفروع واألقسام والمنظمات المتفرعة عن الجمعی
.یم النبیلة للریاضة وباألخالق الحمیدة  وبمبادئ الروح الریاضیة  وبالمیثاق األولمبيالتقید بالق.7

.تسند صفة العضو إلى كّل جمعیة تهدف إلى تأطیر عمل المشاركین في ریاضة الّتجدیف وتنظیمه وتطویره: 11الفصل 
.لتي قّدمت خدمات جلیلة لریاضة الّتجدیفویمكن للمكتب الجامعي إسناد العضویة الشرفّیة إلى الشخصیات الریاضّیة ا

تختّص الجلسة العامة بتعلیق نشاط إحدى الجمعیات أو بسحب صفة العضوّیة عنها، و یبقى المكتب الجامعي مؤهال بصورة : 12الفصل
ذلك القرار من قبل أّول جلسة عامة إحتیاطیة لتسلیط عقوبة التعلیق أو سحب صفة العضویة عن الجمعیة مؤّقتا، إلى أن تتم الحقا المصادقة على 
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.عادّیة 
:تفقد صفة العضویة بالجامعة 

.الجمعیة المستقیلة التي قدمت هیئتها المدیرة استقالة جماعیة و لم تتجّدد هیئتها في ظرف ثالثة أشهر.1
.الجمعیة المنحّلة بصفة تلقائّیة .2
.الجمعیة المنحّلة بمقتضى حكم قضائي.3
.الجمعیة التي لم تسّدد معلوم االنخراط السنوّي بعد التنبیه علیها وفقا للتراتیب الداخلیة للجامعة.4
.الجمعیة التي صدر في شأنها قرار بالتجمید المؤقت من قبل المكتب الجامعي لخطأ جسیم ویجب أن یكون قرار التجمید المؤقت معّلال.5

. دعوة الجمعیة المعنیة واالستماع إلیها وتمكینها من وسائل الدفاعوال یتخذ قرار التجمید المؤقت إال بعد 

:تتمتع الجمعیات األعضاء بالحقوق التالیة: 13الفصل 
. المشاركة في أعمال الجلسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االستدعاء للجلسة العامة في اآلجال وممارسة حق التصویت.1
.بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامةتقدیم اإلقتراحات المتعلقة.2
.إعالمها بأنشطة الجامعة التونسیة لریاضة الّتجذبف بواسطة هیكلها الرسمي.3
.المشاركة في المسابقات و األنشطة الریاضیة المنظمة من قبل الجامعة.4
.ممارسة بقّیة الحقوق المترتبة عن النظام األساسي أو تراتیب الجامعة.5

مكن للنظام الداخلي للجامعة أن یضیف حقوقا أو التزامات أخرى للجمعیات األعضـاء لمزیـد إحكـام تنظـیم عالقـات تلـك الجمعّیـات ی:14الفصل 
.بالجامعة وبالهیاكل الریاضّیة الدولّیة المشرفة على تنظیم ریاضة الّتجدیف
تتعارض مع هذا النظام األساسي ، ومع التراتیب النموذجیة المعتمدة كّل األحكام اإلضافیة المتعّلقة بحقوق الجمعیات وبإلتزاماتها، یجب أن ال 

.من قبل الجامعة الدولیة للّتجدیف والمیثاق األولمبي

الهیاكل الجامعیة/ العنــــوان الثــالــث 

:تضم الجامعة الهیاكل التالیة : 15الفصل
.الجلسة العامة-
.المكتب الجامعي-
.هیاكل التصّرف-
.دیب و فض النزاعاتلجان التأ-
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الجلسة العامة/ الباب األول 
أحكام عامة/ القسم األول 

تعقد الجامعة جلسات عامة عادّیة وجلسات عامة خارقة للعادة: 16الفصل
.وجلسات عامة إنتخابیة إستثنائیة

ا، بالتنسیق مع تحدد مواعید إنعقاد هذه الجلسات العامة وأماكنها وجداول أعماله
.سلطة اإلشراف ومع اللجنة الوطنیة األولمبیة التونسیة

.تضمّ الجلسة العامة الجمعیات المنخرطة بحساب ممثل عن كّل جمعّیة وأعضاء المكتب الجامعي المباشر لمهامه : 17الفصل
.تیدعى األعضاء الشرفیون ألشغال الجلسة العامة بصفة مالحظین ولیس لهم حّق التصوی

ال یمكن للجمعیة المجّمدة أو التي فقدت صـفة العضـویة أو التـي لـم تكمـل الموسـم الریاضـي الـذي سـبق إنعقـاد الجلسـة العامـة المشـاركة فـي 
.أشغالها

أو كّل جمعیة منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامـة بواسـطة ممثـل واحـد عنهـا یكـون وجوبـا رئیسـا للجمعیـة أو نائبـا للـرئیس: 18الفصل 
.كاتبا عاما أو رئیسا لفرع ریاضة اإلختصاص ، ویجب أن یدلي بتفویض قانونّي ممضى وحامل لختم الجمعیة

الجلسة العامة العادیة: القسم الثاني

ن تــاریخ تلتـأم الجلسـة العامــة العادّیـة بـدعوة مــن رئـیس الجامعـة توّجــه إلـى الجمعیـات المنخرطـة قبــل ثالثـین یومـا  علــى األقـل مـ: 19الفصـل
.انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة الوطنیة وعبر بقیة الوسائط المتاحة، وتتضّمن الدعوة وجوبا جدول األعمال

تتــولى الجلســة العامــة العادّیــة تحدیــد السیاســة العامــة للجامعــة وتوجیههــا ومراقبتهــا، كمــا تتــولى المصــادقة علــى مشــاریع  النظــام :  20الفصــل
. تیبها العامة، وتنقسم إلى جلسة عامة إنتخابیة وجلسة عامة تقییمیةالداخلي للجامعة وترا

تعقد الجلسة العامة اإلنتخابیة وجوبا مّرة كّل أربع سنوات، مباشرة إثر : 21الفصل 
دیسمبر من سنة 31إنتهاء دورة األلعاب األولمبیة الصیفّیة وذلك في أجل أقصاه یوم 

. تنظیم هذه الدورة

:تقوم الجلسة العامة اإلنتخابیة: 22الفصل
.بتعیین مشرفین على عملیة اإلقتراع وفرز األصوات.1
.باإلطالع على التقریر األدبي المعروض من قبل المكتب الجامعي والمصادقة علیه.2
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.باإلطالع على التقریر المالي المعروض من قبل المكتب الجامعي وعلى تقریر مراقب الحسابات بشأنه والمصادقة علیه.3
.بمناقشة المسائل المدرجة بجدول األعمال.4
.بتعیین مراقب للحسابات للسنوات األربع القادمة، ویكون وجوبا من بین المراقبین المسجلین بهیئة الخبراء المحاسبین للبالد التونسیة.5
. بضبط معلوم اإلنخراط السنوي.6
.حكام النظام األساسي للجامعةبمراجعة النظام الداخلي للجامعة أو تنقیحه مع التقّید باحترام أ.7
بإتخاذ قرار تجمیـد عضـویة أو سـحب صـفة العضـویة لجمعیـة بنـاء علـى قـرار تجمیـد مؤّقـت، یصـدره المكتـب الجـامعي یراعـي فیـه أحكـام .8

.من هذا النظام األساسيّ 12الفقرة األخیرة من الفصل 
. ذا النظام األساسيمن ه9بالمصادقة على قبول عضویة جمعّیة جدیدة طبقا ألحكام الفصل .9
.بالترخیص في شراء العقارات أو بالتفویت فیها عند اإلقتضاء.10
.بانتخاب أعضاء المكتب الجامعي بعد إنتهاء الفترة النیابیة.11

لسـة العامـة وتقـوم الج.مّرة كّل سنة عدا السنة التي تعقـد فیهـا الجلسـة العامـة اإلنتخابّیـةتقییمیةتعقد الجامعة وجوبا جلسة عامة : 23الفصل
.11و5و1من هذا النظام األساسّي  ما عدا النقاط عدد22التقویمّیة بجمیع الصالحیات المنصوص علیها بالفصل 

.ال تكون أشغال الجلسة العامة العادّیة قانونیة إال بحضور أكثر من نصف الجمعیات المنخرطة على األقل: 24الفصل
یومـا مـن تـاریخ عقـد الجلسـة األولـى ) 15(ي تعقد جلسة عامة ثانیة  فـي أجـل ال یتعـدى خمسـة عشـر وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانون

. بدعوة من رئیس الجامعة، وتكون مداوالتها شرعّیة مهما كان عدد األعضاء الحاضرین

رین وفـي صــورة التســاوي یــرجح صــوت تتخــذ القــرارات فــي الجلسـة العامــة العادّیــة برفــع األیــدي وبأغلبیـة أصــوات األعضــاء الحاضــ: 25الفصـل
. الرئیس، إّال أّن إنتخاب أعضاء المكتب الجامعّي یتّم وجوبا باإلقتراع السريّ 

الجلسة العامة الخارقة للعادة: القسم الثالث 

المكتب الجامعي من ه إلىیمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أي وقت بطلب من المكتب الجامعي أو بطلب كتابي موجّ : 26الفصل
:ات المنخرطة والتي لم تفقد عضویتها بصفة نهائیة أو مؤقتة بغرض المداولة في المسائل التالیة الجمعیّ )  ⅔(ثلثي قبل 

.إتخاذ تدابیر على غایة من األهمیة لمصلحة ریاضة اإلختصاص.1
. مراجعة النظام األساسي للجامعة.2
.حّل الجامعة.3

رقة للعـادة بـدعوة مـن رئـیس الجامعـة توّجـه إلـى الجمعّیـات المنخرطـة قبـل خمسـة عشـر یومـا علـى األقـل مـن تـاریخ وتنعقد الجلسة العامة الخا
.إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة الوطنیة وعبر بقیة الوسائط وتتضمن الدعوة وجوبا جدول األعمال

الجمعیـات المنخرطـة علـى األقـل، وفـي صـورة عـدم ) ⅔(بحضـور ثلثـي ال تكـون أشـغال الجلسـة العامـة الخارقـة للعـادة قانونیـة إالّ : 27الفصل
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إكتمال النصاب القانوني یقوم رئیس الجامعة بالدعوة لجلسة عامة ثانیة في أجل ال یتعـّدى خمسـة عشـر یومـا، وتكـون مـداوالتها شـرعّیة مهمـا
.كان عدد األعضاء الحاضرین 

.أصوات األعضاء الحاضرین) ⅔(ثلثي وفي كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بأغلبیة  

الجلسة العامة اإلنتخابّیة اإلستثنائیة : القسم الرابع 

یمكن الدعوة لجلسة عامة إنتخابّیة إستثنائیة في أّي وقت من السنة وذلك  في حالـة حصـول شـغور فـي تركیبـة المكتـب الجـامعّي : 28الفصل
. من هذا النظام األساسي54صل فاق ثلث األعضاء وذلك وفقا لما نّص علیه الف

مــن هــذا النظــام األساســّي علــى الجلســة العامــة اإلنتخابّیــة 24و19و18و17و16تنطبــق جمیــع األحكــام الــواردة بالفصــول :29الفصــل
.اإلستثنائیة

.  عاب األولمبّیة القادمةویستكمل المكتب الجامعّي الجدید ما تبّقى من فترة نیابّیة للمكتب المنحّل إلى حین إجراء دورة األل

المكتب الجامعـي: البــاب الثاني 
المهام والصالحّیات : القسم األّول

المكتب الجامعي هو الهیئة التنفیذیة التي تسّیر الجامعة، تتكـون مـن أعضـاء،  یـتم إنتخـابهم مـن قبـل الجلسـة العامـة عـن طریـق : 30الفصل
:ن ریاضة الّتجدیف بالبالد التونسیة وتنمیتها، ومن مشموالته بالخصوصاإلقتراع السّري  ویتولى إدارة شؤو

إدارة الجامعــة وتســییر شــؤونها وتنفیــذ برامجهــا وهــو الوحیــد المخــّول لــه مخاطبــة الهیئــات الدولیــة والجامعــات األجنبیــة المختصــة والتعامــل .1
. معها

.للقطاع الریاضي بتونسالسهر على احترام تطبیق النصوص القانونیة والترتیبّیة المنظمة.2
. السهر على إحترام مبادئ المیثاق األولمبي والتراتیب الریاضّیة الدولّیة.3
.التصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الریاضي ولكل مظاهر التمییز التي قد تشوب هذا النشاط بالتعاون مع السلط العمومیة.4
. ومتابعتها وضبطها وتوثیقهادراسة كّل ملفات تسییر الجامعة و هیاكلها المختصة .5
.إعداد التقاریر المحاسبیة والمالیة قبل عرضها على الجلسة العامة.6
تنظــیم المعســكرات والملتقیــات والمــؤتمرات والنــدوات بالتعــاون مــع الســلط العمومیــة والهیاكــل الریاضــیة الوطنیــة والدولیــة والمعاهــد الوطنیــة.7

لجمعیـات ذات العالقـة، وذلـك بهـدف تكـوین المسـّیرین والحّكـام والمـدّربین والرسـمّیین، وتـأهیلهم واألجنبیة المختصة في تكـوین اإلطـارات  وا
. وتحسین مستواهم فنّیا وٕادارّیا وعلمّیا

.تنمیة الموارد المالّیة للجامعة وٕاحكام التصّرف فیها.8
.ضبط برامج لتنمیة االختصاص وتكوین الریاضیین الشبان ومتابعة تنفیذها.9

.امة عامة للمباریات والمنافساتإعداد رزن.10
ویمكن . معاینة المنشآت الریاضیة التابعة إلختصاص الجامعة والمتابعة الدائمة  لهذه العملیة بالتنسیق مع السلط الجهویة والمحلیة.11
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. إسناد هذه المهمة إلى الرابطات
.إعداد المنتخبات الوطنیة وٕادارة شؤونها في مختلف األصناف.12
والمستشاین الفنیین الوطنیین والجهویینتعیین المدربین .13
.مراقبة نشاط الرابطات وتصّرفها الفني واإلداري والمالي.14
ٕاعالم منظوري الجامعة من الریاضیین ضبط برنامج لإلرشاد التربوي والتوعیة الصحیة في مجال الوقایة من تعاطي المنشطات و .15

بكافة األحكام التشریعیة والمؤطرین 
.تعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنیة األولمبیة التونسّیة والوكالة الوطنیة لمكافحة المنشطاتوالترتیبیة الم

.ممارسة السلطة التأدیبیة طبقا ألحكام هذا النظام األساسّي ولمقتضیات النظام الداخلي للجامعة.16
إلـى رابطـات وطنیـة وجهویـة وٕالـى لجـان جامعیـة، یتـولى إحـداثها وتحدیـد عـددها ویفّوض المكتب الجامعي جانبا من مهامه المشار إلیها أعـاله 

النظـر ومهامها، كي یتفّرغ لمتابعة إستراتیجّیة النهوض بالریاضة في إختصاصـه وتكـوین الشـّبان وتأهیـل الفنّیـین والتفكیـر والتخطـیط والتكـوین و 
صاصـه ویطـّور منـاهج التكـوین واإلحاطـة بالمـدربین والحكـام والمسـییرین في كـل مـا مـن شـأنه أن یحّسـن سـیر النشـاط الریاضـي فـي مجـال إخت

1995فیفـري 6المـؤرخ فـي 1995لسـنة 11والنهوض بالمنتخبات الوطنیة في مختلف األصناف وذلك طبقا ألحكـام القـانون األساسـي عـدد 
.20و19و18المتعلق بالهیاكل الریاضیة وخاصة في فصوله 

.للجامعة تركیبة الرابطات واللجان الجامعیة ومهامها وطرق عملهاویحدد النظام الداخلّي 

یقوم المكتب الجامعي بإعداد عقود البـرامج الخاصـة بتحضـیرات المنتخبـات وتنمیـة االختصـاص علـى امتـداد أربـع سـنوات وعرضـه : 31الفصل 
.على سلطة اإلشراف للمصادقة

الجمعیات الریاضیة المستهدفة في االختصاص الذي تشرف علیه الجامعة، وتضبط تلك العقود كما یقوم المكتب الجامعّي بإبرام عقود برامج مع 
.برنامج العمل واألهداف المرتقبة

یوما على األقل بدعوة من رئیسه، توّجه بأّیة وسیلة تترك أثرا كتابّیا قبـل )  30(یجتمع المكتب الجامعي بصفة دوریة مّرة كّل شهر : 32الفصل
.ة بثالثة أّیام على األقّل، وفي حالة التأّكد الكّلي یجوز الدعوة لإلجتماع حیناموعد الجلس

. وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قانونّیة إّال إذا حضرتها أغلبّیة األعضاء
. ت الرئیس مرّجحاویّتخذ المكتب الجامعّي قراراته بعد المداولة بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین، وعند تساوي األصوات یكون صو 

.و یمكن أن یجتمع المكتب الجامعي كذلك بدعوة من رئیسه لدراسة المسائل الطارئة كلما دعت الحاجة لذلك
وتدرج كّل قرارات المكتب الجامعي بدفتر محاضر الجلسات یكون مرقما ومؤرخا و ممضى من جمیـع األعضـاء الحاضـرین، ویـنّص علـى أسـماء 

.األعضاء الغائبین بعذر وأسماء المتغّیبین دون عذراألعضاء الحاضرین وأسماء
.وتوّجه نظائر من محاضر الجلسات لسلطة اإلشراف 

.یشارك الكاتب العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمّتع بحق التصویت: 33الفصل 
المـؤرخ فـي 1977لسـنة 552لمحـّددة بـاألمر عـدد ویشارك المدیر الفني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصالحیات ا

.المتعلق بإحداث إدارات فنیة ریاضیة و التراتیب الالحقة المنظمة لعمل اإلدارات الفنیة بالجامعات الریاضیة  الالحقة1977جوان 20



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

8 2018أفریل 27بتاریخخارقة للعادة بالنادي البحري للبحیرةالنظام األساسي للجامعة التونسیة للتجدیف بعد التنقیح والمصادقة خالل الجلسة العامة ال

ز لهم الحصول على مرّتبات أو مكافآت من خدمات أعضاء المكتب الجامعّي وأعضاء الرابطات واللجان الجامعّیة مجانّیة وال یجو :34الفصل 
أّي نوع، على أّنه یمكن تعویضهم عن نفقات سفرهم وٕاقامتهم وبعض المصاریف األخرى اإلضطرارّیة أثناء قیامهم بمهّمات تدخل في نطاق 

.أنشطة الجامعة والمهام الموكولة إلیهم

تركیبة المكتب الجامعي: القسم الثاني 

وتضم تركیبة المكتب الجامعي وجوبا  . أعضاء یقع إنتخابهم من قبل الجلسة العامة ) 09(المكتب الجامعي من تسعة یتركب :35الفصل 
.على األقل) 2(امرأتان 

.یقع إنتخاب أعضاء المكتب الجامعي لمدة أربع  سنوات بإقتراع سري في دورة واحدة وبإعتماد نظام القائمات المغلقة:36الفصل 
. ائمة التي تتحصل على أكبر عدد من األصوات هي القائمة الفائزة باإلنتخاباتوتعتبر الق

وفي صورة حصول التساوي في عـدد األصـوات المصـرح بهـا بـین قـائمتین أو أكثـر تعـاد اإلنتخابـات بصـفة فوریـة بـین القائمـات المتسـاویة فـي 
.المرتبة األولى دون سواها

.ت المصرح بها تعاد اإلنتخابات بصفة فوریة إلى حین التمكن من الفصل بین القائمتینوفي صورة تواصل التساوي في عدد األصوا
.ویضبط النظام الداخلي للجامعة طریقة توزیع أصوات الناخبین وٕاحتسابها

: یتّم توزیع الخطط داخل المكتب الجامعّي وفق المهام التالیة: 37الفصل 
.ئزة في اإلنتخاباتویكون رئیس القائمة الفارئیس الجامعة-
نائب رئیس-
أمین مال-
ستة أعضاء -

ویــتم توزیــع المســؤولّیات باإلتفــاق بــین  أعضــاء المكتــب الجــامعي، وعنــد التعــّذر تجــرى إنتخابــات داخلّیــة بــین جمیــع أعضــاء المكتــب الجــامعّي 
أكثـر، وتسـند الخّطـة المقتـرع بشـأنها للمترّشـح المتحّصـل یشرف علیها رئیس الجامعة، لتوزیع المهام الّتي ینشأ حولها تنافس بین عضـوین أو 

.على أكبر عدد من األصوات، وعند التساوي یرّجح صوت الرئیس
من هذا النظـام األساسـي، یضـبط النظـام الـداخلي للجامعـة حـاالت إعـادة توزیـع المسـؤولّیات  واإلجـراءات المتبعـة 55مع مراعاة أحكام الفصل 
.لنیابیة  إذا إقتضت الضرورة أومصلحة الجامعة ذلكلذلك خالل نفس الفترة ا

.ال یمكن الجمع بین عضوّیة المكتب الجامعّي وبین مسؤولّیة تسییر بجمعّیة ریاضّیة أو رابطة تتبع الجامعة: 38الفصل 
ة بجمعّیــة ریاضــّیة أو رابطــة تتبــع وبمجــّرد التصــریح بنتــائج اإلنتخابــات لعضــوّیة المكتــب الجــامعّي ، فــإّن كــّل عضــو جــامعّي تكــون لــه مســؤولیّ 

.الجامعة، یلتزم بتقدیم استقالته فورا من تلك الجمعّیة أو الرابطة
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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
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الریاضّیة الدولّیة واإلقلیمّیة وكـذلك یمكن لرئیس الجامعة، فیما عدا إمضاء المراسالت الموجّهة إلى سلطة اإلشراف أو إلى الهیاكل:52الفصل 
أو األذون بالصرف والتعّهدات المالّیة للجامعة، أن یفّوض، بمقتضى توكیل كتابي، جانبا من صـالحّیاته األخـرى ألحـد أعضـاء المكتـب الجـامعي 

.ألحد األعوان العاملین بالجامعة وذلك تحت مسؤولّیته القانونّیة
.ّذر علیه القیام بمهامه ألسباب ظرفّیة یتولى نائب الرئیس تعویضه في ذلكوٕاذا تغیب رئیس الجامعة أو تع

بالمكتب الجامعـيوحالة الشغور فقـدان العضویـة : القسم السادس 

:یفقد صفة العضویة بالمكتب الجامعي:  53الفصل
.ضبط الجامعةكّل عضو قّدم استقالته إلى المكتب الجامعّي بمكتوب ثابت التاریخ ومسجل بمكتب-1
.من القانـون األساسـي المتعلـق بالهیاكـل الریاضیة21كّل عضو وضع حّد لنشاطه طبقا للفصل -2
.من هذا النظام األساسي38كل عضو حافظ على مسؤولّیته في رابطة أو جمعّیة ریاضّیة تابعة لنفس الجامعة خالفا ألحكام الفصل -3
ن حضور اجتماعات المكتب الجامعـي أربع مـّرات متتالیة أو ثماني مّرات متباعدة خـالل موسـم ریاضـي كّل عضو تغّیب دون عذر شرعّي ع-4

.واحد
أعاله،  قرارا بأغلبّیة أعضائه في إنهاء عضوّیة المعنّي باألمر، وال یصبح القرار نافـذا إّال بعـد 4و3ویّتخذ المكتب الجامعي في الحالتین عدد  

. اإلشرافالمصادقة علیه من سلطة 

:یحصل الشغور في المكتب الجامعي بإحدى الصور التالیة: 54الفصل 
.الوفاة أو العجز البدنّي .1
.تغییر اإلقامة خارج البالد التونسّیة.2
.اإلضطالع بمهّمة سیاسّیة أو إدارّیة تتعارض مع عضوّیته بالمكتب الجامعي.3
.فقدان الحقوق المدنّیة او السیاسّیة.4
.أعاله53عّي في إنهاء العضوّیة بالمكتب الجامعي طبقا للفصل صدور قرار جام.5

.یواصل المكتب الجامعي نشاطه بصفة طبیعّیة طالما لم یشمل الشغور أكثر من ثلث أعضائه:  55الفصل 
.اإلقتضاءویتوّلى المكتب الجامعي توزیع الخطط الشاغرة على األعضاء المباشرین بالتوافق بینهم أو باإلقتراع السرّي عند

وٕاذا شــمل الشــغور رئــیس الجامعــة، یســند المكتــب الجــامعّي رئاســة الجامعــة لنائــب الــرئیس، وعنــد التعــّذر تجــرى إنتخابــات داخلیــة بــین جمیــع 
.األعضاء المباشرین إلنتخاب رئیس للجامعة

ت داخلیة بین جمیع األعضاء المباشرین إلنتخـاب ویسند المكتب الجامعي ألحد األعضاء المتبقین خطة نائب للرئیس وعند التعذر تجرى إنتخابا
.  رئیس للجامعة

.من هذا النظام األساسيّ 28وٕاذا تجاوز الشغور ثلث أعضاء المكتب الجامعّي تقع الدعوة لجلسة عامة إنتخابّیة طبق أحكام الفصل 
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هیاكل التصرف: الباب الرابع 
اإلدارة الفنیة: القسم األول

إلدارة الفنیة الوطنیة القیام بكّل األعمـال الرامیـة للنهـوض باالختصـاص وبإعـداد بـرامج نشـاط المنتخبـات الوطنیـة والجهویـة تتولى ا: 56الفصل 
.وبضبط میزانیاتها وبالسهر على حسن تنفیذها

یاته طبقـا للقـوانین  والتراتیـب یرأس اإلدارة الفنّیّة  مدیر فني وطني یقع تعیینه من سلطة اإلشراف بإقتراح مـن الجامعـة ویمـارس مهامـه وصـالح
.الجاري بها العمل

المدیر الفني الوطني مطالب بأن یقّدم لسلطة اإلشراف عند مستهّل كل موسم ریاضي برنامجا عاما، كمـا انـه مطالـب بتقـدیم تقریـر :57الفصل 
.نشاط كّل ثالثة أشهر یشفعه بتقریر سنوّي شامل عند انتهاء كل موسم ریاضي

یمكن أن تساعد المدیر الفنـي الـوطني فـي مهامـه هیاكـل إستشـاریة فنیـة وطنیـة، وتقـّدم لـه برنامجـا سـنوّیا وبـرامج شـهرّیة حـول : 58الفصل 
أنشــطتها، كمــا أنهــا مطالبــة بتقــدیم تقریــر فنــي حــول أنشــطتها الســنویة عنــد نهایــة كــل موســم ریاضــي إلــى المــدیر الفنــي إلحالتــه علــى المكتــب 

.اإلشرافالجامعي وعلى سلطة 

تتولى اإلدارة الفنیة مراقبة نشاط سائر المدارس واألكادیمیات الخاصة بالشبان وعدم الترخیص في نشاطها إال في نطاق كراس : 59الفصل 
وق األطفال و كما یحترم إجراءات اإلنتداب واإلحاطة والتكوین والتأمین ویحفظ حق. شروط یحترم القواعد التربویة والصحیة والفّنیة المعترف بها

.الشبان على جمیع المستویات

:الكتابة  العامة :  القسم الثاني  

.الكتابة العامة هي الهیكل اإلداري للجامعة ویسیرها كاتب عام قار یتم تعیینه بالتنسیق مع سلطة اإلشراف:  60الفصل 

:یتوّلى الكاتب العام بالخصوص المهام التالیة: 61الفصل 
.  لى األعوان العاملین بالجامعة والرابطات والتصّرف في ملّفاتهم المهنّیةاإلشراف ع.1
.التنسیق بین المكتب الجامعي وبین سلطة اإلشراف ومتابعة تطبیق كّل النصوص والمناشیر والمذّكرات الصادرة عن وزارة اإلشراف.2
ات في اآلجال وحسب التراتیب المحددة من قبل الوزارة اإلشراف على مكتب ضبط الجامعة وتوجیه المراسالت والملفات ومحاضر الجلس.3

.المكلفة بالریاضة

.ال یمكن للكاتب العام أن یكون عضوا بلجنة جامعیة أو برابطة: 62الفصل 
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.یساعد الكاتب العام في مهامه إطارات وخالیا تسییر یضبطها النظام الداخلّي للجامعة
.قارة للتوثیق واألرشیف والتصرف فیهماتحدث بالكتابة العامة وبصفة وجوبیة خلیة

اللجان الجامعیة: القسم الثالث

تحــدث لجــان جامعّیــة داخــل الجامعــة تتــولى مســاعدة المكتــب الجــامعّي فــي تســییر أعمــال الجامعــة ویرأســها أعضــاء مــن المكتــب : 63الفصــل 
.الجامعيّ 

.هامهایضبط النظام الداخلّي للجامعة عدد هذه اللجان وتركیبتها وم

الرابطات: القسم الرابع 

30على المسـتوى الـوطني والجهـوي یفـوض لهـا جانبـا مـن صـالحیاته كمـا جـاء بالفصـل بطات منتخبة اتكوین ر للمكتب الجامعّي :  64الفصل 
.من هذا النظام األساسي

.ویضبط النظام الداخلي للجامعة طریقة وٕاجراءات وشروط إنتخاب الهیئة المدیرة للرابطة

تسهر الرابطة على تحقیق األهداف المقررة مـن قبـل المكتـب الجـامعي والمتعلقـة خاصـة بتنفیـذ بـرامج تنمیـة االختصـاص والعنایـة :  65الفصل 
. بالمنتخبات الجهویة إن وجدت واإلشراف على المباریات والمسابقات الریاضّیة على المستویین الوطنّي أوالجهويّ 

.تجاه الجمعّیات بالرجوع إلى مرجع نظرها الترابي أو الفني المحّدد في قرار إحداثهاوتمارس الرابطة إختصاصها

تتولى الرابطات الوطنیة والجهویة قبل مفتتح كل موسم ریاضي وبالتعاون مع السلط الجهویة والمحلیة معاینة المنشآت الریاضـیة :66الفصل 
.لموسم الریاضيالتابعة إلختصاصاتها ومتابعة هذه العملیة طیلة ا

الـتأدیب وفّض النزاعات: الباب الخامس
:أحكام عامة: القسم األّول

تمــارس الجامعــة صــالحّیاتها فــي مــاّدة التأدیــب وفــّض النزاعــات وفقــا لمبــدإ التقاضــي علــى درجتــین مــع ضــمان حــّق الــدفاع، بعــد :67الفصــل 
.واجهةاإلستماع إلى األطراف المعنیة باألمر تكریسا لمبدإ الم

یقع الطعن في القرارات الصادرة إبتدائّیا عن اللجان الجامعّیة المختّصة أو الرابطات، أمام المكتـب الجـامعّي الـّذي ینتصـب إلصـدار :  68الفصل 
.قرار نهائّي في النزاع

ولمبّیـة التونسـّیة طبقـا لإلجـراءات المعمـول بهـا ویبقى قرار المكتب الجامعّي قابال للطعن أمام هیئة التحكیم الوطني الریاضي باللجنة الوطنیة األ 
. لدى تلك الهیئة
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ینظــر المكتــب الجــامعّي نهائّیــا فــي جمیــع الطعــون المرفوعــة ضــّد القــرارات اإلبتدائیــة الصــادرة عــن إحــدى اللجــان الجامعّیــة أو عــن : 69الفصــل 
.الرابطات حسب اإلختصاص الحكمّي لكّل واحد منها

ي تّتخـذها اللجــان الجامعّیـة المختّصــة أو الرابطـات المتعّلقـة بتنظــیم المسـابقات وتأهیــل الریاضـّیین وتســلیم اإلجـازات، قــرارات وتعتبـر القـرارات التّــ
.   إبتدائّیة الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعيّ 

.سبق له النظر إبتدائّیا في نفس الملفّ وال یشارك في مداوالت المكتب الجامعّي المنتصب للنظر نهائّیا في الطعون، أّي عضو جامعّي 
.وال یصدر المكتب الجامعّي قراره إّال بعد إستدعاء الطاعن وٕاستدعاء المطعون ضّده عند اإلقتضاء، وسماع دفوعه

رة التساوي یكون صـوت وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قانونّیة إّال بحضور أغلبّیة أعضائه، ویّتخذ قراره النهائّي بأغلبّیة األصوات وفي صو 
.الرئیس مرّجحا

تخّلف أحد أطـراف النـزاع عـن الحضـور أمـام المجلـس المنتصـب إبتـدائّیا أو إسـتئنافّیا ال یوقـف النظـر فـي الملـّف طالمـا تـّم توجیـه : 70الفصل 
.إستدعاء قانونّي له

. في النزاعات واإلعالم بهاویضبط النظام الداخلّي آجال اإلستدعاء وٕاصدار القرارات التأدیبّیة أو البتّ 

یضبط النظام الداخلّي للجامعة مرجع النظر الحكمّي وتركیبة اللجان الجامعّیة والرابطـات سـواء فـي مـاّدة التأدیـب أو فـي مـادة فـّض : 71لفصل ا
ة بــالنظر إبتــدائّیا فــي مــاّدة التأدیــب أو النزاعــات، كمــا یضــبط النظــام الــداخلّي اإلجــراءات المّتبعــة مــن قبــل اللجنــة الجامعّیــة أو الرابطــة المختّصــ

.النزاعات وكذلك إجراءات الطعن في القرارات اإلبتدائّیة وٕاجراءات تعّهد المكتب الجامعّي بالنظر نهائّیا في المسألة

:اإلختصاص في الماّدة التأدیبّیة: القسم الثاني

ن جمعّیات ریاضّیة والعبین ومسّیرین ومدّربین وحّكام ورسمّیین، بواسطة لجنـة تمارس الجامعة سلطتها التأدیبّیة على منظوریها م:72الفصل 
.جامعّیة للتأدیب تتعّهد بالنظر إبتدائّیا في تسلیط العقوبات المستوجبة في الماّدة التأدیبّیة

.ویصدر القرار التأدیبّي في غضون األسبوع الموالي للواقعة على أقصى تقدیر

.تب الجامعّي أن یفّوض جانبا من اإلختصاص التأدیبّي اإلبتدائّي إلى الرابطةیمكن للمك: 73الفصل 
.یضبط النظام الداخلّي للجامعة قائمة المخالفات المستوجبة للعقاب، وسّلم العقوبات

:اإلختصاص في ماّدة فّض النزاعات: القسم الثالث  

ها عضــو جــامعي وتخــتّص بــالّنظر إبتــدائّیا فــي النزاعــات الریاضــّیة التــي تنشــأ بــین تحــدث بالجامعــة لجنــة مركزیــة للنزاعــات یرأســ: 74الفصــل 
.الجمعّیات سواء في عالقتها بعضها ببعض أو في عالقتها بالمدّربین أو بالالعبین أو في عالقة هؤالء بالجامعة

إبتــدائّیا فــي بعــض النزاعــات وفقــا لمــا یــتّم ضــبطه مــن ویمكــن للجامعــة الریاضــیة أن تعهــد إلــى الرابطــة الوطنّیــة أو الجهوّیــة بصــالحّیة الّنظــر
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.صالحّیات مسندة للرابطة في قرار إحداثها، أو في حالة التنصیص علیه بالنظام الداخلّي للجامعة
ال ویتم الطعن في قرارات اللجنة لـدى المكتـب الجـامعي الـذي ینتصـب كهیـأة إسـتئناف دون حضـور العضـو أو األعضـاء الـذین شـاركوا فـي أعمـ

.اللجنة المركزیة للنزاعات

:التعّهد التلقائّي للمكتب الجامعيّ : القسم الرابع  

إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتین، فإّن المكتب الجامعّي، في إطار مشـموالته المرتبطـة بـاحترام مقتضـیات النظـام األساسـي : 75الفصل 
:تلقاء نفسه في الماّدة التأدیبّیة، وذلك في إحدى الصور التالیةوالمیثاق األولمبي ، یمكن له التعهد  بالنظر من 

. حصول خرق خطیر للقوانین المنّظمة لقطاع الریاضة أو للمیثاق األولمبّي والروح الریاضّیة.1
مـن هـذا 72الفصـل تغافل اللجنة الجامعّیة المختّصة أو الرابطة عن إّتخاذ القرارات التأدیبّیة الالزمـة خـالل األجـل المخـّول لهـا حسـب .2

.النظام األساسيّ 
.وجود خرق واضح في القرار التأدیبّي اإلبتدائّي لسّلم العقوبات التأدیبّیة المنصوص علیها بالنظام الداخليّ .3

ء الحاضـرین، وعنـد وینتصب المكتب الجامعّي بأغلبّیة ثلثي أعضائه للتعّهد تلقائّیا بـالملّف التـأدیبّي ویصـدر قـرارا نهائّیـا بشـأنه بأغلبّیـة األعضـا
.التساوي في عدد األصوات یكون صوت الرئیس مرّجحا

مـن هـذا النظـام األساسـي، یتعـّین علـى المكتـب الجـامعّي الـّذي یعتـزم التعّهـد 75المذكورتین بالفصل 2وعدد 1في الحالتین عدد :76الفصل 
رابطة المختّصة كي تتخّلى عن مواصلة الّنظر في نفس الموضوع لفائدة المكتـب من تلقاء نفسه في الّمادة التأدیبّیة إعالم اللجنة الجامعّیة أو ال

.الجامعّي، وأّي قرار یصدر عن تلك اللجنة الجامعّیة أو الرابطة ال أثر قانونّي له
اإلبتـدائّي المخـالف للقـانون، أعاله، فإّن تعّهد المكتب الجامعّي من تلقاء نفسه لمراجعة القرار التـأدیبيّ 75المذكورة بالفصل 3في الحالة عدد 

.   یلغي كّل أثر قانونّي لذلك القرار ویبطله

.تكون القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي في حالة التعهد التلقائي قابلة للطعن مباشرة أمام الهیئة الوطنیة للتحكیم الریاضي: 77الفصل 

ّشطاتلجان التأدیب  في مجال  مكافحة المن: القسم الخامس

تمـارس الجامعـة ســلطتها التأدیبّیـة  علـى منظوریهـا  فــي مجـال مكافحـة تعـاطي المنشــطات بواسـطة لجنتـین  جـامعیتین تتعّهــدان  : 78الفصـل 
.بالنظر إبتدائّیا وٕاستئنافیا في تسلیط العقوبات المستوجبة في هذا المجال

.منشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخليتعد الجامعة  تراتیب  خاصة بمكافحة تعاطي ال:79الفصل 
الوطنیـة وتتضمن هذه التراتیب  جملة اإلجراءات التأدیبیة و تركیبة لجنتي التأدیب وسّلم العقوبات وبقیة إجراءات اإلعـالم والتنسـیق مـع الوكالـة

. لمكافحة تعاطي المنشطات
. لقة بمكافحة تعاطي المنشطات في سن هذه التراتیبو یتم اعتماد أحكام التشریع الوطني والتراتیب الدولیة  المتع
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الموارد المالیة ومسك الحسابات وٕاشراف الدولة/ العنـــوان الـرابــع
الموارد المالیة: الباب األول 

:تتأتى موارد الجامعة بالخصوص من: 80الفصل 
.عائدات الممتلكات.1
.معالیم إنخراط الجمعیات واإلشتراكات السنویة.2
.نابات المتأتیة من تنظیم المباریات بصفة مباشرة أو غیر مباشرةالم.3
.المنح والجوائز المالّیة المتحّصل علیها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات ریاضّیة دولّیة.4
.معالیم الموّظفة على بیع اإلجازات والمطبوعات والمنشورات.5
.المعالیم الموظفة على العقوبات والخطایا.6
.ة والمؤسسات العمومیةمنح الدول.7
.الهبات والتبّرعات الممنوحة طبق التشریع الجاري به العمل.8
.العائدات المتأتیـة مـن تنظیم التظاهـرات الریاضّیة أو الثقافّیة.9

.عائدات إسداء الخدمات المنجزة.10
.عائدات اإلستشهار.11
.مداخیل اإلشهار وحقوق البث التلفزي.12

.ن األنشطة التي لها عالقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة بموضوع نشاط الجامعةوبصورة عامة العائدات المتأتیة م

مسك ومراقبة الحسابات: الباب الثاني 

دیســمبر مــن كــّل ســنة وذلــك اســتنادا إلــى المعــاییر الخاصــة بالعملیــات 31تبــدأ الســنة المحاســبیة فــي غــرة جــانفي وتنتهــي فــي  : 81الفصــل 
المتعلـق بالهیاكـل الریاضـیة 1995لسـنة 11مكرر من القانون األساسي عدد 7ریاضیة المنصوص علیها بالفصل المنجزة من قبل الهیاكل ال

.2004دیسمبر 6المؤرخ في 2004لسنة 78كما تم إتمامه بالقانون األساسي عدد 

ا فـي ذلـك قواعـد معیـار المحاسـبة الخاصـة تتولى الجامعة وجوبا مسـك محاسـبتها طبقـا للتشـریع المحاسـبي الجـاري بـه العمـل بمـ: 82الفصل 
. 2007أوت 21بالهیاكل الریاضیة المصادق علیه بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 

ـــي الــذي یخضــع لمصــادقة الــوزارة المكلفــة : 83الفصــل  ــة كــّل ثالثــة أشــهر، كمــا تعــّد تقریرهــا الســنوي األدبــي والمالـ تعــّد الجامعــة تقــاریر مالّی
.بالریاضة

الجامعة في إعداد التقاریر المالیة بقواعد الرقابـة الداخلیـة وبـالتنظیم المحاسـبي المضـمنة بمعیـار المحاسـبة الخـاص بالهیاكـل الریاضـیة وتتقید
.المشار إلیه أعاله 

.لمؤیدات المتعلقة بهاسنوات على األقل، كّل الدفاتر والوثائق الخاّصة بكّل سنـة محاسبّیة ومستنداتها وا) 10(تحفظ لمدة عشر : 84الفصل 
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من هذا النظام األساسّي، ولم یقـع 31كّل مبلغ تّم إسناده من قبل الدولة في إطار عقود البرامج أو األهداف المشار إلیها بالفصل : 85الفصل 
.صرفه في اآلجال المحددة، ال یسمـح بصرفـه في أي مجال آخر إال بعد موافقة سلطة اإلشراف

اإلشــراف/امسالعنــوان الخــ
:تمارس الوزارة المكلفة بالریاضة إشرافها على الجامعة طبقـا للقوانین الجاري بها العمل وخاصة في المسائل التالیة : 86الفصل 
.تعیین ممثلي الوزارة في الجلسات العامة.1
.تعیین المدیر الفني الوطني والكاتب العام القار.2
.قا للقوانین الجاري بها العمل وألحكام هذا النـظاممراقبة التصرف اإلداري والمالي طب.3
.المصادقة على الموازنات المالیة الثالثیة والسنویة.4
.المصادقة على عقود األهداف والبرامج على المستوى الفني واإلداري والمالي .5
.المصادقة على النظام األساسّي للجامعة على نظامها الداخلّي وعلى كّل تنقیح یدخل علیهما.6
.المصادقة على اإلنتدابات ونظام التأجیر بالجامعة.7
المصادقة على ترشیح ممثلي تونس لإلضطالع بمهام لدى المنظمـات والهیاكـل الریاضـیة الدولیـة وكـل القـرارات المزمـع إتخاذهـا خـالل .8

.إجتماعاتها ومؤتمراتها الملزمة للدولة التونسیة
.یاضیة قاریة أو إقلیمیة أو دولیة أو أولمبیة بتونسالمصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظیم دورات ر .9

.المصادقة مسبقا على كل إلتزام بالمشاركة في  دورات ریاضیة قاریة أو إقلیمیة أو دولیة أو أولمبیة .10
.وبصفة عامة كّل الصالحیات التي تخولها لها القوانین والتراتیب الجاري بها العمل

فة  أحكام مختل/العنـــوان الســادس

.تعتبر أحكام النظام الداخلّي متّممة ومفّسرة وموّضحة ألحكام النظام األساسي للجامعة:  87الفصل 
.ال یمكن ألحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام األساسّي أو أن تحّوره

عند صدور قرار بالحّل التلقائي أوالقضائي تقع تصفیة ممتلكات : 88الفصل 
.قوانین الجاري بها العملالجامعة طبقا لل


