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 العنـــوان األول
 أحكـام عامــــة 

منخرط بالجامعة الدولية  خاص رياضيهيكل  هيرياضات الفروسّية : الجامعة التونسية ل الفصل األول
 لفروسّية.ل

 7المؤرخ في  1959لسنة  154ألحكام القانون األساسي عدد تكوينها وتسيييرها أهدافها و  وهي تخضع في
لسنة  11تممته وللقانون األساسي عدد  وأالمتعلق بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته  1959نوفمبر 
وللقانون وجميع النصوص التي نقحته أو تممته  المتعلق بالهياكل الرياضية 1995فيفري  6المؤرخ في  1995

ية البدنية واألنشطة الرياضية المتعلق بتنظيم وتطوير الترب 1994أوت  3المؤرخ في  1994لسنة  104عدد 
 .والّنظام الداخلّي للجامعةالنظام األساسي حكام كّل من وأل

منهـا الـوزارة  في إطـار الصـالحيات التـي تمكنهـا ة الفروسّيةرياض : تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام 2الفصل 
 .لفروسّيةة الدولية لـالمحددة من قبل الجامعالتنظيمية الفنية و وحسب القواعد المكلفة بالرياضة 

ــة المنخرطــة بهــا والتــي يكــون هــدفها  تتكــون الجامعــة مــن الجمعيــات:  3الفصــل  تكــوين الشــباب وتــأطيره وتنمي
   اتقدراته البدنية والفنية والرقّي به  إلى أرفع المستويات الرياضية واألخالقّية عبر ممارسة رياض

 .الفروسّية
 . دةة نشاط الجامعة غير محد: مدّ  4الفصل 
 . الجامعة بتونس العاصمة : مقرّ  5الفصل 
 سنة. من كلّ  جوانشهر موفى وينتهي في  جويلية شهر ل أوّ جتماعي للجامعة في : يبدأ النشاط اإل 6الفصل 

التغييــرات الطارئــة علــى تركيبــة هيئتهــا فــي تنقــيح نظامهــا األساســي و فــي تلتــزم الجامعــة فــي تأسيســها و  :7الفصــل        
 .لجمعياتالمتعلق باألحكام واإلجراءات المنصوص عليها بالقانون المديرة با

والميثـــاق األساســـّي  هـــاظامنكمـــا تلتـــزم الجامعـــة بـــاإلنخراط لـــدى اللجنـــة الوطنّيـــة األولمبيّـــة التونســـّية وبـــإحترام            
 األولمبي.

 : تهدف الجامعة بالخصوص إلى : 8الفصل 
ومراقبتها بكامل  وإدارة شؤونـها مصالحـهاتحقيق رها وتنميتها، و تطويو  الفروسية رياضةتنظيم ممارسة  -1

 في إطار التراتيب الجاري بها العمل.ذلك تراب الجمهورية و 
ربط العالقات مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية والجامعة الدولية والكنفدراليات  -2

 واإلتحادات القارية واإلقليمية والجمعيات األجنبية.
في إطار التراتيب الجاري بها ومراقبته نشاط رسمي أو ودي على الصعيدين الوطني والدولي  ظيم كلّ تن -3

 العمل.
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 اإلشراف.ترشيح ممثلي تونس في الهيئات الرياضية الدولية واإلقليمية والقارية بعد موافقة سلطة  -4
 واإلقليميةلية والقارية ضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدو  -5

 .والمقاييس المعتمدة لذلك
 .وتحسين مستواهمتأهيلهم رين و والمسيّ  تكوين اإلطارات الفنية والحكام والرسميين -6
على فّني ّين في إختصاص الجامعة وضمان اإلشراف اليالتشجيع على بعث مراكز تكوين الرياض -7

 . الفروسّية في رياضةمختلف مراكز التكوين 

 الثاني:العنوان 
 الجامعة فيالعضوية 

بالجامعة  االنخراطيتم من القانون األساسي المتعلق بالهياكل الرياضية  11ألحكام الفصل اطبق :  9الفصل
 . ياضةالرّ الوزارة المكّلفة ب اصادق عليهتو  يّ الجامعالمكتب  اهعدّ يوفقا لكراس شروط 

 من اختصاص الجلسة العامة .  رياضات الفروسّيةيكون االنخراط بالجامعة التونسية لـ
خالل القبول ذلك المصادقة على  أن تتمّ  على ،اتالجمعيّ لي إلحدى إسناد قبول أوّ يمكن للمكتب الجامعي و 

 الالحقة.الجلسة العامة 
 :بالجامعة عضوة جمعيّ  : يجب على كلّ  10الفصل
العامة مقدار هذا  ةلجلسا دوتحدّ  ،قبل إنطالق الموسم الرياضي معلوم إنخراطها السنويّ  ديتسد -1

 اإلنخراط.

  .الصادرة عن سلطة اإلشرافقرارات لولللجامعة لتراتيب العامة لالخضوع لألنظمة األساسية و  -2
 ة من قبل الجامعة .المشاركة في المسابقات و األنشطة الرياضية األخرى المنظمّ  -3
 نزاع رياضيّ  لحسم كلّ  ،األولمبية التونسية باللجنة الوطنية إلى هيأة التحكيم الوطني الرياضيّ  اللجوء -4

لة لدى الهياكل الجامعية المختصة إبتدائيا وذلك بعد إستنفاذ وسائل الطعن المخوّ تكون طرفا فيه، 
 للجامعة.نظام الداخلّي البوإستئنافيا المنصوص عليها بالنظام األساسي و 

     تجميد عضويتهم أعضاء تمّ مع ها، أو مع هياكل غير معترف بة ذات صبغة رياضيّ  عدم ربط عالقات -6
 ة.دوليّ وطنّية أو الأو شطبهم من الهياكل الرياضية ال

قائمة الرسميين أو األشخاص لتركيبة هيئتها المديرة ولا و تراتيبهلتنقيح لنظامها و  إعالم الجامعة بكلّ  -7
 .  رهم للتعاقد القانوني تجاه الغيئالمؤهلين بامضا

 لحميدة و بمبادئ الروح الرياضية  وبالميثاق األولمبي.يلة للرياضة و باألخالق االنببالقيم التقيد  -8
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تنظيمـه و  الفروسـّيةجمعيـة تهـدف إلـى تـأطير عمـل المشـاركين فـي رياضـة  صفة العضـو إلـى كـلّ تسند :  11الفصل 
 .تطويرهو 

 رياضـةلخـدمات جليلـة  تمقـدّ  تـية الة إلـى الشخصـيات الرياضـيّ ويمكن للمكتب الجـامعي إسـناد العضـوية الشـرفيّ 
 .الفروسّية

، و يبقــى  ة عنهــاســحب صــفة العضــويّ بأو إحــدى الجمعيــات  نشــاط بتعليــقالجلســة العامــة  تخــتصّ  : 21الفصــل
، مؤقّتــالتســليط عقوبــة التعليــق أو ســحب صــفة العضــوية عــن الجمعيــة بصــورة إحتياطيــة  المكتــب الجــامعي مــؤهال 

 ة .جلسة عامة عاديّ أّول القرار من قبل  لكالحقا المصادقة على ذ أن تتمإلى 
 تفقد صفة العضوية بالجامعة : 

ثالثــة د هيئتهــا فـي ظـرف تجـدّ تالتـي قــدمت هيئتهـا المـديرة اســتقالة جماعيـة و لـم  الجمعيـة المسـتقيلة -1        
 .أشهر

                        . ةة بصفة تلقائيّ الجمعية المنحلّ  -2
 . بمقتضى حكم قضائي ةمنحلّ الجمعية ال - 3        

.للجامعة بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب الداخلية السنويّ  االنخراطد معلوم الجمعية التي لم تسدّ  -4
  
الجمعية التي صدر في شأنها قرار بالتجميد المؤقت من قبل المكتب الجامعي لخطأ جسيم ويجب  -5

 . القرار التجميد المؤقت معلّ  أن يكون
ذ قــرار التجميــد المؤقــت إال بعــد دعــوة الجمعيــة المعنيــة واالســتماع إليهــا وتمكينهــا مــن وســـائل وال يتخــ

  الدفاع
 عضاء بالحقوق التالية:الجمعيات األ تمتعت :13الفصل 

المشاركة في أعمال الجلسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االستدعاء للجلسـة العامـة فـي اآلجـال      -1
  التصويت.و ممارسة حق 

 تقديم اإلقتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة .  -2
 الرسمي.بواسطة هيكلها الفروسّية إعالمها بأنشطة الجامعة التونسية لرياضة  -3
 الجامعة.و األنشطة الرياضية المنظمة من قبل  تالمشاركة في المسابقا -4
 الجامعة. تيباتر النظام األساسي أو  ممارسة بقية الحقوق المترتبة عن -5

لمزيــد  لجمعيــات األعضــاءأو التزامــات أخــرى ل احقوقــأن يضــيف الــداخلي للجامعــة لنظــام يمكــن ل : 14الفصــل 
 .الفروسّية رياضةة المشرفة على تنظيم ة الدوليّ الهياكل الرياضيّ ببالجامعة و تلك الجمعّيات  عالقاتإحكام تنظيم 

، هـذا النظـام األساسـي يجـب أن ال تتعـارض مـع  ،إلتزاماتهـابقة بحقـوق الجمعيـات و لمتعلّ األحكام اإلضافية ا كلّ 
 الميثاق األولمبي.و  لفروسّيةلـمن قبل الجامعة الدولية  ةالمعتمد التراتيب النموذجيةومع 
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 الثالثالعنــــوان 
 الهياكل الجامعية

 :هياكل التالية ال: تضم الجامعة  15الفصل
 مة.الجلسة العا -
 الجامعي.المكتب  -
 هياكل التصرف. -
 فض النزاعات.التأديب و لجان    -

 العامــة ةالجلســ األّول:البـاب                        
 القسم األّول: أحكام عاّمة:

   .ةة إنتخابية إستثنائيجلسات عامو ة وجلسات عامة خارقة للعادة : تعقد الجامعة جلسات عامة عاديّ 16الفصل                 
 بالتنسيق مع سلطة اإلشراف. ،ول أعمالهااجدأماكنها و و هذه الجلسات العامة  تحدد مواعيد إنعقاد   

 ة وأعضـاء المكتـب الجـامعيجمعيّ  عن كلّ  ممثل الجلسة العامة الجمعيات المنخرطة بحساب: تضم ّ  17الفصل
 . المباشر لمهامه

 .وليس لهم حّق التصويت حظينيدعى األعضاء الشرفيون ألشغال الجلسة العامة بصفة مال
 تشــارك علــى األقــل مــرة واحــدة خــاللدة أو التــي فقــدت صــفة العضــوية أو التــي لــم ّمــال يمكــن للجمعيــة المج

 الرياضي الذي سبق إنعقاد الجلسة العامة المشاركة في أشغالها.الموسم 
احـد عنهـا يكـون وجوبـا رئيسـا و  ممثـل: كّل جمعية منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامة بواسـطة  18الفصل 

، ويجب أن يدلي بتفويض قـانونّي ممضـى أو رئيسا لفرع رياضة اإلختصاص  للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما
 وحامل لختم الجمعية.

 : الجلسة العامة العاديةثانيالقسم ال
ثالثــين لجمعيــات المنخرطــة قبــل ه إلــى ابــدعوة مــن رئــيس الجامعــة توّجــ العاديّــة م الجلســة العامــةأ: تلتــ 19الفصــل
 ن الدعوة وجوبا جدول األعمال.وتتضمّ  ،من تاريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافةعلى األقل  يوما 

تتـــولى كمـــا  ،وتوجيههـــا ومراقبتهـــا تحديـــد السياســـة العامـــة للجامعـــةالعاديّـــة تتـــولى الجلســـة العامـــة  : 02الفصـــل
وجلســة وتنقســم إلــى جلســة عامــة إنتخابيــة  ، امعــة وتراتيبهــا العامــةالنظــام الــداخلي للج مشــاريع المصــادقة علــى 

  .تقوبميةعامة 
 مباشرة إثر إنتهاء دورة األلعاب ،أربع سنوات ة كلّ مرّ وجوبا  اإلنتخابية تعقد الجلسة العامة:  12الفصل 

 ديسمبر من سنة تنظيم هذه الدورة.  31في أجل أقصاه يوم ة وذلك األولمبية الصيفيّ 
 :تقوم الجلسة العامة اإلنتخابیة:  22الفصل
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 عملية اإلقتراع وفرز األصوات.بتعيين مشرفين على  - 1
 باإلطالع على التقرير األدبي المعروض من قبل المكتب الجامعي والمصادقة عليه. -2
 بــاإلطالع علــى التقريــر المــالي المعــروض مــن قبــل المكتــب الجــامعي وعلــى تقريــر مراقــب الحســابات بشــأنه -3

 والمصادقة عليه.
 بمناقشة المسائل المدرجة بجدول األعمال. -4
بهيئـــة  بـــين المـــراقبين المســـجلين ويكـــون وجوبـــا مـــن  ، القادمـــةللســـنوات األربـــع بتعيـــين مراقـــب للحســـابات  -5
 للبالد التونسية. خبراء المحاسبينال
 ضبط معلوم اإلنخراط السنوي.ب -6
 للجامعة.م أحكام النظام األساسّي احتر بامع التقّيد تنقيحه  أوالداخلي للجامعة نظام بمراجعة ال -7

بإتخاذ قرار تجميد عضوية جمعية بناء على قرار تجميد مؤّقت، يصدره المكتب الجامعي يراعـي فيـه أحكـام  -8
 من هذا النظام األساسّي. 12الفقرة األخيرة من الفصل 

  من هذا النظام األساسي. 9ام الفصل بالمصادقة على قبول عضوية جمعّية جديدة طبقا ألحك -9
 .عند اإلقتضاء التفويت فيهاببالترخيص في شراء العقارات أو  -10
 .امعي بعد إنتهاء الفترة النيابيةأعضاء المكتب الج بانتخاب -11

 عــدا الســنة التــي تعقــد فيهــا الجلســة العامــةكــّل ســنة مــّرة  ة يمّيــو : تعقــد الجامعــة وجوبــا جلســة عامــة تق 32الفصــل
ــة ــ.اإلنتخابّي ــو التق ةوتقــوم الجلســة العام مــن هــذا النظــام  22بجميــع الصــالحيات المنصــوص عليهــا بالفصــل  ةيمّي
 . 11و 5و 1النقاط عددعدا ما  األساسّي 

نصــف الجمعيــات المنخرطــة علــى مــن أكثــر قانونيــة إال بحضــور العاديّــة ال تكــون أشــغال الجلســة العامــة  : 42الفصــل

مـن تـاريخ عقـد الجلسـة األولـى  بعد ساعة تعقد جلسة عامة ثانية تمال النصاب القانوني وفي صورة عدم إك األقل
 بدعوة من رئيس الجامعة و تكون مداوالتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين.

برفـع األيـدي وبأغلبيـة أصـوات األعضـاء الحاضـرين و فـي العاديّـة في الجلسة العامة تتخذ القرارات  : 52الفصل
   .، إالّ أّن إنتخاب أعضاء المكتب الجامعّي يتّم وجوبا باإلقتراع السريّ وي يرجح صوت الرئيسصورة التسا

 : الجلسة العامة الخارقة للعادة ثالثالقسم ال
يمكــن أن تعقــد جلســة عامــة خارقــة للعــادة فــي أي وقــت بطلــب مــن المكتــب الجــامعي أو بطلــب  :  62الفصــل

ات المنخرطة بغرض المداولـة فـي المسـائل التاليـة الجمعيّ  ) ⅔( ثلثي قبله إلى المكتب الجامعي من كتابي موجّ 
:   
 اإلختصاص.على غاية من األهمية لمصلحة رياضة  تدابيرإتخاذ  -1
   .للجامعة مراجعة النظام األساسي -2
 الجامعة. حلّ  -3

خمسـة عشـر منخرطـة قبـل ات اله إلـى الجمعيّـوتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجامعة توجّ 
 وما على األقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول األعمال.ي
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) الجمعيـات المنخرطـة ⅔بحضـور ثلثـي (إالّ تكون أشغال الجلسـة العامـة الخارقـة للعـادة قانونيـة ال :  72الفصل
بعـد سـاعة وم رئـيس الجامعـة بالـدعوة لجلسـة عامـة ثانيـة النصاب القانوني يق كتمالإوفي صورة عدم  ،على األقل
 .و تكون مداوالتها شرعية مهما كان عدد األعضاء الحاضرينالجلسة العامة األولى عقد من توقيت 

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

 اإلستثنائية ة اإلنتخابيّ : الجلسة العامة  رابعسم القال
ــة :  82الفصــل حصــول  مــن الســنة وذلــك  فــي حالــة فــي أّي وقــتإســتثنائية يمكــن الــدعوة لجلســة عامــة إنتخابّي

مــن هــذا النظــام  55ذلــك وفقــا لمــا نــّص عليــه الفصــل شــغور فــي تركيبــة المكتــب الجــامعّي فــاق ثلــث األعضــاء و 
 األساسّي. 

من هذا النظام األساسـّي علـى  42و 19و 18و 17و 16 الواردة بالفصولتنطبق جميع األحكام  : 92الفصل 
 اإلستثنائية.الجلسة العامة اإلنتخابّية 

ــة للمكتــب المنحــّل إلــى حــين إجــراء دورة األلعــاب كمويســت ل المكتــب الجــامعّي الجديــد مــا تبّقــى مــن فتــرة نيابّي
  األولمبّية القادمة.   

 : المكتب الجامعـي الثانيالبــاب 
 لمهام والصالحّيات القسم األّول: ا

 الفروســـّية يتــولى إدارة شــؤون رياضــةو  ر الجامعــة هــو الهيئــة التنفيذيــة التــي تســيّ  جــامعيال مكتــبال:  30الفصــل
 : بالخصوص  ومن مشموالته بالبالد التونسية وتنميتها ،

لجامعـات دوليـة واالهيئـات ال مخاطبـةخـّول لـه وتسيير شؤونها وتنفيذ برامجها وهو الوحيد المإدارة الجامعة  - 1
   .التعامل معهاو المختصة  األجنبية

 بتونس. المنظمة للقطاع الرياضيرتيبّية النصوص القانونية والتتطبيق  احترامالسهر على  -2
   .ةة الدوليّ السهر على إحترام مبادئ الميثاق األولمبي والتراتيب الرياضيّ  -3
 .كل مظاهر التمييز التي قد تشوب هذا النشاطالتصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياضي ول -4
  ومتابعتها وضبطها وتوثيقها.و هياكلها المختصة  الجامعةتسيير ملفات  لّ كدراسة   -5
بالتعـــاون مـــع الســـلط العموميـــة والهياكـــل الرياضـــية  النـــدواتوالملتقيـــات والمـــؤتمرات و  المعســـكراتتنظـــيم  -6

وذلــك ذات العالقــة، والجمعيــات  بيــة المختصــة فــي تكــوين اإلطــارات الوطنيــة والدوليــة والمعاهــد الوطنيــة واألجن
   .اهم فنّيا وإداريّا وعلمّيامستو وتحسين تأهيلهم مسّيرين والحّكام والمدرّبين والرسمّيين، و ال بهدف تكوين

 تنمية الموارد المالّية للجامعة وإحكام التصّرف فيها. -7
 .اضيين الشبان ومتابعة تنفيذهاوتكوين الري االختصاصضبط برامج لتنمية  -8
 للمباريات والمنافسات.إعداد رزنامة عامة  -9

معاينة المنشآت الرياضية التابعة إلختصاص الجامعـة والمتابعـة الدائمـة  لهـذه العمليـة بالتنسـيق مـع السـلط  -10
 الجهوية والمحلية . ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الرابطات. 

 في مختلف األصناف. نية وإدارة شؤونهاإعداد المنتخبات الوط -11
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 .يين والجهويينتعيين المدربين الوطن -12
 .الفني واإلداري والمالي اهفوتصرّ الرابطات مراقبة نشاط  -13
إعالم منظوري في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات و  الصحية  توعيةالو التربوي  ضبط برنامج لإلرشاد  -14

 بكافة األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطاتطرين الجامعة من الرياضيين والمؤ 
 لمكافحة المنشطات. والوكالة الوطنية ة التونسّيةبالتعاون مع اللجة الوطنية األولمبي

 .امعةألحكام هذا النظام األساسّي ولمقتضيات النظام الداخلّي للجالسلطة التأديبية طبقا  ممارسة -15
 ،لجـان جامعيـةإلـى و جهويـة و  إلـى رابطـات وطنيـةالمشـار إليهـا أعـاله لمكتب الجامعي جانبا من مهامـه ض ايفوّ و 

، كـي يتفـّرغ لمتابعـة إسـتراتيجّية النهـوض بالرياضـة فـي إختصاصـه وتكـوين يتولى إحداثها وتحديـد عـددها ومهامهـا
ن سـير النشـاط الرياضـي ّسـا من شأنه أن يحلتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كل موا الشّبان وتأهيل الفنّيين

ــاهج التكــوين واإلحاطــة بالمــدربين وّ فــي مجــال إختصاصــه ويطــ والحكــام والمســييرين والنهــوض بالمنتخبــات ر من
 6المـــؤرخ فـــي  1995لســـنة  11مختلـــف األصـــناف وذلـــك طبقـــا ألحكـــام القـــانون األساســـي عـــدد  فـــيالوطنيــة 
 .20و 19و 18وخاصة في فصوله المتعلق بالهياكل الرياضية  1995فيفري 

 .ومهامها وطرق عملها للجامعة تركيبة الرابطات واللجان الجامعيةنظام الداخلّي حدد اليو 
 االختصــاصبإعـداد عقــود البـرامج الخاصـة بتحضـيرات المنتخبـات وتنميـة يقـوم المكتـب الجـامعي :  13 الفصـل
 . أربع سنوات وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة امتدادعلى 
الـذي تشـرف  االختصـاصبإبرام عقود برامج مع الجمعيات الرياضـية المسـتهدفة فـي المكتب الجامعّي قوم يكما 

 المرتقبة.العقود برنامج العمل واألهداف ضبط تلك وتعليه الجامعة، 
وسـيلة ة ، توّجـه بأيّـبدعوة من رئيسهعلى األقل في الشهر ة : يجتمع المكتب الجامعي بصفة دورية مرّ  23الفصل

يجـوز الكّلي في حالة التأّكد و  ،قبل موعد الجلسة بثالثة أيّام على األقلّ أو عبر البريد االلكتروني تترك أثرا كتابّيا 
 ا.هحين لالجتماعالدعوة 

 وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قانونّية إالّ إذا حضرتها أغلبّية األعضاء. 
وعنــد تســاوي األصــوات  ،األعضــاء الحاضــرينبأغلبيــة أصــوات  داولــةقراراتــه بعــد المالمكتــب الجــامعّي خــذ تّ يو 

 حا. يكون صوت الرئيس مرجّ 
و يمكــن أن يجتمــع المكتــب الجــامعي كــذلك بــدعوة مــن رئيســه لدراســة المســائل الطارئــة كلمــا دعــت الحاجــة 

 لذلك.
ن جميـع األعضـاء ممضى م محاضر الجلسات يكون مرقما ومؤرخا والجامعي بدفتر  قرارات المكتب وتدرج كلّ 
 بعذر وأسماء المتغّيبين دون عذر وينّص على أسماء األعضاء الحاضرين وأسماء األعضاء الغائبين ،الحاضرين

 .وتوّجه نظائر من محاضر الجلسات لسلطة اإلشراف 
 . : يشارك الكاتب العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمّتع بحق التصويت 33الفصل 

ني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصالحيات المحّددة بـاألمر عـدد ويشارك المدير الف
 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية. 1977جوان  20المؤرخ في  1977لسنة  552
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الجامعّيـــة مجانّيـــة وال يجـــوز لهـــم وأعضـــاء الرابطـــات واللجـــان خـــدمات أعضـــاء المكتـــب الجـــامعّي  :34الفصـــل 
ى مرتّبــات أو مكافــآت مــن أّي نــوع، علــى أنّــه يمكــن تعويضــهم عــن نفقــات ســفرهم وإقــامتهم وبعــض الحصــول علــ

 .والمهام الموكولة إليهم المصاريف األخرى اإلضطراريّة أثناء قيامهم بمهّمات تدخل في نطاق أنشطة الجامعة
 

 المكتب الجامعيتركيبة  : 2القسم 
) عضـوا مـن بيـنهم إمرأتـان علـى األقـل يقـع إنتخـابهم 12عشـرة (ثنـي إيتركب المكتب الجامعي من : 53 الفصل 

 .من قبل الجلسة العامة 
بإعتمـاد و يقع إنتخاب أعضـاء المكتـب الجـامعي لمـدة أربـع  سـنوات بـإقتراع سـري فـي دورة واحـدة  :63الفصل 

 نظام القائمات المغلقة.
  الفائزة باإلنتخابات.القائمة التي تتحصل على أكبر عدد من األصوات هي القائمة وتعتبر 

أو أكثـر تعـاد اإلنتخابـات بصـفة فوريـة وفي صورة حصول التساوي في عـدد األصـوات المصـرح بهـا بـين قـائمتين 
 دون سواها.في المرتبة األولى بين القائمات المتساوية 

مكن مـن وفي صورة تواصل التساوي في عدد األصـوات المصـرح بهـا تعـاد اإلنتخابـات بصـفة فوريـة إلـى حـين الـت
 الفصل بين القائمتين.

  طريقة توزيع أصوات الناخبين وإحتسابها.ويضبط النظام الداخلي للجامعة 
 :  ةلتاليمهام اوفق اليتّم توزيع الخطط داخل المكتب الجامعّي :  37الفصل 

 لقائمة الفائزة في اإلنتخابات. ويكون رئيس ا الجامعة رئيس -
 نائب رئيس -
 أمين مال -
 مكلفون بـ...............ضاء أعتسعة  -

ــة بــين  ويــتم توزيــع المســؤولّيات باإلتفــاق بــين  أعضــاء المكتــب الجــامعي ، وعنــد التعــّذر تجــرى إنتخابــات داخلّي
جميع أعضاء المكتب الجامعّي يشرف عليها رئيس الجامعة، لتوزيع المهام الّتي ينشأ حولهـا تنـافس بـين عضـوين 

بشأنها للمترّشح المتحّصل على أكبر عدد من األصوات، وعنـد التسـاوي يـرّجح  أو أكثر، وتسند الخطّة المقترع
 صوت الرئيس.

مــن هــذا النظــام األساســي ، يضــبط النظــام الــداخلي للجامعــة حــاالت إعــادة توزيــع  55مــع مراعــاة أحكــام الفصــل 
ة أومصــلحة الجامعـــة المســؤولّيات  واإلجــراءات المتبعــة لـــذلك خــالل نفــس الفتــرة النيابيـــة  إذا إقتضــت الضــرور 

 ذلك.
ال يمكن الجمع بين عضويّة المكتب الجامعّي وبين مسـؤولّية تسـيير بجمعيّـة رياضـّية أو رابطـة تتبـع  : 38الفصل 

 .الجامعة.
فإّن كّل عضو جامعّي تكون له مسؤولّية بجمعيّـة  ،التصريح بنتائج اإلنتخابات لعضويّة المكتب الجامعّي وبمجّرد 

 .يلتزم بتقديم استقالته فورا من تلك الجمعّية أو الرابطة ،لجامعةاتتبع  رياضّية أو رابطة
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 شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي : 3القسم 
 ر فيه الشروط التالية :ضوية المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة أن تتوفّ لع ح مترشّ  لكلّ  : 39الفصل

 الجنسية. أن يكون تونسيّ -1
 ريخ إيداع القائمة المترشح ضمنها.عاما على األقل في تا ) 23( ينعشر و  ثالثةيبلغ سنه أن -2
مــن التعلــيم العــالي علــى أقــل تقــدير فــي مؤسســة تعلــيم عــال عموميــة أو  ســنوات 3 قــد أتــم بنجــاحأن يكــون -3

   خاصة مصادق عليها حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
 ه  المدنية والسياسية .أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا بحقوق-4
ق بــاإلخالل بــاألخالق الرياضــية أو باإليقــاف عــن النشــاط الرياضــي أو عــن أن ال يكــون قــد تعــرض لعقوبــة تتعلّــ-5

 المنظمة للنشاط الرياضي بتونس.ل طبقا للقوانين عضوية مكتب جامعي بقرار معلّ 
 األساسي.هذا النظام  من 40حسب أحكام الفصل  ة في التسيير الرياضيّ أن تكون له أقدميّ -6

:  يجـــب أن تتـــوفر فـــي كـــّل مترشـــح لعضـــوية المكتـــب الجـــامعي ضـــمن قائمـــة واحـــدة إحـــدى شـــروط 40الفصـــل 
 األقدمّية في التسيير الرياضي التالية:

 لمّدة ال تقل عن سنتين. أو رئيس فرع االضطالع بخطّة رئيس أو نائب رئيس جمعية رياضية  -1
 امعي لمّدة  نيابية واحدة على األقل. االضطالع بخطة عضو مكتب ج -2
 جمعية رياضية لمّدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة.بضمن الهيئة المديرة  االضطالع بمسؤولية -3
اإلضــطالع بمســؤولية ضــمن رابطــة أو لجنــة جامعيــة أو لجنــة فرعيــة تابعــة للجنــة الوطنيــة األولمبيــة التونســية   -4

 لة.لمدة ال تقّل عن أربع سنوات كام
وتختصــر مــّدة أقدميــة التســيير فــي المجــال الرياضــي إلــى ســنتين فقــط بالنســبة إلــى المــرأة أو إلــى رياضــّيي النخبــة 

الــذين تتــوفر فــيهم و  مــن هــذا النظــام األساســي  41الــذين ال تنطبــق علــيهم المقــاييس المحــددة بالفصــل  الوطنيــة
محدثــة بقــرار وزيــر الشــباب والرياضــة والتربيــة البدنيــة المعــايير المحــددة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لرياضــة النخبــة ال

 .2004ديسمبر  24بتاريخ 
ولهـم  ، أعـاله  39بالفصـل  ينالوارد 6و  3عدد  ينيعفى  المدربون والالعون والحكام من الشرط : 14الفصل 

 أن يقدموا ترشحاتهم حسب المقاييس التالية :
 : مدربينبالنسبة لل

علـى الدرجـة الثالثـة فـي إختصاصـه ومـارس مهنـة التـدريب لمـدة أربـع سـنوات  أن يكون المترشح متحصـال  -
 بالنسبة للرياضات الجماعية.ضمن فريق من صنف األكبار بجمعية من المستوى األول  على األقل 

 مواسم على األقل بالنسبة للرياضات الفردية. 4أن يكون قد درب منتخبا وطنيا لمدة  -
 : بالنسبة لالعبين

 للرياضات الجماعية.) مباراة دولية على األقل بالنسبة 30( ثالثين ون المترشح قد شارك في أن يك -
سـنوات علــى األقـل أو شــارك فـي دورتــين  4مــدة لأكـابر  وطنــينتحـب مأن يكـون المترشـح قــد إنتمـى إلــى  -

) 5خمـس ( مجمـوع ميـة أو تحصـل علـىلأوفـي بطولـة عاأولمبيـة  ةفـي دور  أولمبيتين أو تحصل علـى ميداليـة 
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ألعــاب البحــر األبــيض المتوســط بالنســبة إلــى الرياضــات دورات إفريقيــة و  ودورات ميــداليات ضــمن بطــوالت
 الفردية. 

 
 :بالنسبة للحكام

األول بالنسـبة  ) سـنوات علـى األقـل فـي المسـتوى04مـدة أربـع (لأن يكون حكما دوليا مـارس التحكـيم   -
 للرياضات الجماعية.

مواسـم علـى األقـل وأن يكـون قـد شـارك فـي دورتـين أولمبيتـين أو  4ما دوليـا لمـدة كون المترشح حكأن ي -
 .بطولتين عالميتين  على أقل تقدير بالنسبة للرياضات الفردية

. بــنفس الجامعــة  فتــرات نيابيــة متتاليــة ثــالث ألكثــر مــنضــطالع بخطــة عضــو جــامعي ال يجــوز اإل : 24الفصــل 
ات نيابيـة متتاليـة إعـادة تقـديم ترشـحه للفتـرة النيابيـة التـي تلـي مباشـرة ى ثـالث فتـر قّضـويجوز لكـل عضـو جـامعي 

 الفترة النيابية التي ال يحق له الترشح خاللها.
وال يـتم  .مـدة نيابيـة كاملـة 2012جـانفي  21إلـى غايـة  2009جوان 10تعتبر المدة النيابية الممتدة من  ال  -

 بالفقرة األولى أعالهليها إحتسابها ضمن عدد الدورات المتتابعة المشار إ
 .مكتب جامعي جديد انتخابللمكتب الجامعي إلى حين  2012-2009تقليص من المدة النيابية  -
 .منه كّل عضو قّدم استقالته دون موجب ال يمكنه أن يترشح لدورتين الحقتين للمكتب الذي استقال- 

 ةقضاّ مالفي حالة استقالة أعضاء من المكتب الجامعي تسبب في حّل المكتب ال يمكن اعتبار هذه المّدة -
يوم) بالنسبة لألعضاء الذين لم يستقيلوا و ال يتّم  720شهرا ( 24نيابّية كاملة إذا كانت أقّل من سنتين  مدة

 لفقرة األولى أعاله.المشار إليها با المتتابعةاحتساب هذه الدورة ضمن عدد الدورات 
كّل عضو قّدم استقالته من المكتب الجامعي تعتبر مّدة نيابته مّدة نيابية كاملة حتى اذا كانت أقّل من سنتين -

 و ال يحق له الترشح إلى دورتين نيابيتين الحقتين للمكتب الذي استقال منه.

 

 لإلنتخابات   القـائمات المترشحة  شروط تقديم  : 4 القسم  

يتعّين على كّل قائمة مترّشحة أن تكون مؤلّفة من إثني عشر شخصا يكون من بينهم وجوبا امرأتان  : 34 الفصل
 على األقّل، مع ضرورة بيان رئيس القائمة، وتسّمى كّل قائمة بإسم رئيسها.

يمكن لكل قائمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من األشخاص المنصوص 
 أعاله. 41لفصل عليهم با

 وال يجوز للشخص الواحد أن يترّشح في أكثر من قائمة واحدة.   
تنّص عليه عند تقديم ملّفات الترّشح،  ،عنوانا واحدا ليكون محّال لمخابرتهاكّل قائمة تختار   :44الفصل 

 ق التالية:مرفقة بملفات شخصّية عن كّل عضو مترّشح ضمنها، ويتضّمن كّل ملّف الوثائكّل قائمة تكون  و 
 .شخصّيا مطلب في الترشح بإسم رئيس الجامعة يكون ممضى من المترّشح -1
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية. -2
 ألقدمّية التسيير في المجال الرياضي.من الوثائق المثبتة مشهود بمطابقتها لألصل  أصلية أو نسخ -3
ّمة من مؤّسسة تعليم عال عمومّية أو مسلالمطلوبة جامعّية الشهادة من المشهود بمطابقتها لألصل  ةنسخ -4

 .حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل خاّصة مصادق عليها
المحدد بإعالنات ويقع إيداع القائمة المرفقة بمّلفات جميع أعضائها وجوبا بكتابة الجامعة خالل التوقيت 

م من الجامعة وينّص على الوثائق ممضى ومختو  في، مقابل كشف الترشح عبر الصحف وبقية الوسائط 
 عدد التضمين وتاريخ اإليداع بمكتب الضبط بالجامعة.

 3بطاقة عدد -5
يغلق باب الترشحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة عشرة أيّام قبل موعد الجلسة العامة دون  :54الفصل 

 الجلسة.تلك إحتساب يوم إنعقاد 
 ،اإلنتخابّية والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل اإلعالم ويجب أن يتضّمن اإلعالم بتاريخ الجلسة العامة

 تاريخ غلق باب الترّشحات.
عضو بالقائمة التي تّم إيداع ملّفها بكتابة الجامعة أن يضيف أيّة وثيقة يراها ضروريّة يمكن لكل  :64لفصل ا

 .ن الجامعة، ومقابل كشف جديد للوثائق ممضى ومختوم مالترّشحاتغلق باب بالملّف وذلك قبل 
كما يجوز خالل فترة تقديم الترشحات تغيير ملف أّي شخص عضو بالقائمة بعضو آخر في صورة إستقالة 

 العضو األّول أو تراجعه عن الترّشح أو تعّذر ترّشحه ألسباب قانونّية أو شخصّية.
يير عضو مترّشح بمترّشح فإّن تغ ،وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدنّي الكلّي الثابت بموجب شهادة طبّية

ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح معّرف عليه باإلمضاء ،  آجال تقديم الترشحاتوداخل  جديد ضمن القائمة 
لدى السلط المختّصة يشير فيه المترّشح األّول إلى عدوله عن الترّشح أو استقالته من القائمة التي ترّشح 

 ضمنها.
من قائمة بعد إيداع ملّفها بكتابة الجامعة، أن يعيد الترّشح ضمن قائمة  يجوز لكل من إنسحبال   :74الفصل 

 أخرى منافسة ولو كانت آجال تقديم الترّشحات مازالت مفتوحة.   
نقضاء غلق باب الترّشحات بإال يجوز إدخال أيّة تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة أيّة وثائق أو إثباتات بعد 

 كتابة الجامعة.أجل إيداع القائمات ب
 بعد غلق باب الترشحات.سحب للترشح تم تقديمه  كلويعتبر الغيا  

 .رفضهاكّل قائمة يثبت أّن أحد أعضائها ال تتوّفر فيه الشروط القانونّية للترّشح يقع التصريح ب : 48الفصل 
 

ظر المكتب الجامعّي نقضاء أجل تقديم الترّشحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة، ينإ:  بمجّرد 49الفصل 
فورا في ملّفات المترّشحين حسب كّل قائمة، ويصدر قرارا معّلال، في قبول كّل قائمة لخوض اإلنتخابات أو 
رفضها لعدم توّفر الشروط القانونّية في واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك في أجل ال يتعّدى ثالثة أيّام من 

 تاريخ إنقضاء أجل تقديم الترّشحات.
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ى المكتب الجامعي إبالغ جميع تلك القرارات المعّللة والممضاة من رئيس الجامعة، إلى جميع القائمات يتولّ 
المترّشحة حسب العناوين المختارة لكّل واحد منها ، بموجب مكتوب واحد لكّل قائمة، وذلك في أجل ال 

 يتعّدى ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرارات.
القائمة المصّرح برفضها الطعن في قرار المكتب الجامعّي لدى هيئة التحكيم  س لرئي: يجوز 05الفصل 

 المعتمدة لدى هذه الهيئة. اإلستعجالية  الوطنّي الرياضّي باللجنة الوطنّية األولمبّية التونسية وفقا لإلجراءات
بقبول قائمة حسب  لقائمات المنافسة األخرى الطعن في قرار المكتب الجامعي القاضييجوز لرؤساء ا كما

 نفس اإلجراءات التحكيمّية المشار إليها أعاله.
 : رئيس الجامعة 5القسم 

القضــائّيّ◌ة الســلط العموميــة و كــّل ولــدى  هــو الممثــل القــانوني للجامعــة لــدى الغيــر رئــيس الجامعــة  : 51الفصــل
 وهو الناطق الرسمّي للجامعة.الهياكل الرياضية الوطنية والدولية و 

 ذلك فإّن من مهام رئيس الجامعة:  باإلضافة إلى
 المكتب الجامعي.إجتماعات رئاسة الجلسة العامة و  -1
 السهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة والمكتب الجامعي. -2
 اإلذن بالصرف. -3
 

 الوثائق التي تلزم الجامعة ماليا.ّل لتوقيع مع أمين مال الجامعة أو نائبه على كا -4
 التنسيق مع وسائل اإلعالم .تعيين من يتولى  -5

فيمـا عـدا إمضـاء المراسـالت الموجّهـة إلـى سـلطة اإلشـراف أو إلـى الهياكـل  ،يمكن لـرئيس الجامعـة :25الفصل 
الرياضــّية الدوليّــة واإلقليميّــة وكـــذلك األذون بالصــرف والتعّهــدات الماليّــة للجامعـــة، أن يفــّوض، بمقتضــى توكيـــل  

رى ألحـد أعضـاء المكتـب الجـامعي أو ألحـد األعـوان العـاملين بالجامعـة وذلـك األخـ اتهمن صـالحيّ  اجانبكتابي، 
 تحت مسؤولّيته القانونّية.

 أو تعّذر عليه القيام بمهامه ألسباب ظرفّية يتولى نائب الرئيس تعويضه في ذلك. رئيس الجامعةوإذا تغيب 
 بالمكتب الجامعـيوحالة الشغور فقـدان العضويـة :  6القسم 

 :يفقد صفة العضوية بالمكتب الجامعي  : 53الفصل
 ومسجل بمكتب ضبط الجامعة.بمكتوب ثابت التاريخ  إلى المكتب الجامعيّ  ستقالتهام عضو قدّ  كلّ   -1
 من القانـون األساسـي المتعلـق بالهياكـل الرياضية. 21لنشاطه طبقا للفصل  عضو وضع حدّ  كلّ   -2
 38خالفـا ألحكـام الفصـل  نفس الجامعـةو جمعّية رياضّية تابعة لـحافظ على مسؤولّيته في رابطة أكل عضو  -3

 .من هذا النظام األساسي
ــ عضــو كــلّ   -4 ثمــاني ات متتاليــة أو مـــرّ أربــع المكتــب الجامعـــي  اجتماعــاتعــن حضــور  دون عــذر شــرعيّ  بتغّي
 .واحدمتباعدة خالل موسم رياضي  اترّ م
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اله،  قرارا بأغلبّية أعضائه في إنهاء عضويّة المعنـّي بـاألمر، أع 4و 3عدد  لتين ذ المكتب الجامعي في الحاخويتّ 
 وال يصبح القرار نافذا إالّ بعد المصادقة عليه من سلطة اإلشراف. 

 يحصل الشغور في المكتب الجامعي بإحدى الصور التالية: : 45 لالفص
 . العجز البدنيّ أو  الوفاة -1
 تغيير اإلقامة خارج البالد التونسّية. -2
 اإلضطالع بمهّمة سياسّية أو إداريّة تتعارض مع عضويّته بالمكتب الجامعي. -3
 ن الحقوق المدنّية او السياسّية.افقد -4
 أعاله. 53العضويّة بالمكتب الجامعي طبقا للفصل إنهاء صدور قرار جامعّي في  -5

 أكثر من ثلث أعضائه. يواصل المكتب الجامعي نشاطه بصفة طبيعّية طالما لم يشمل الشغور  :55الفصل 
ويتوّلى المكتب الجامعي توزيع الخطط الشاغرة على األعضاء المباشرين بـالتوافق بيـنهم أو بـاإلقتراع السـرّي 

 عند اإلقتضاء.
وإذا شمل الشغور رئيس الجامعة، يسند المكتب الجامعّي رئاسة الجامعة لنائب الرئيس، وعند التعّذر تجـرى 

 األعضاء المباشرين إلنتخاب رئيس للجامعة. إنتخابات داخلية بين جميع
ويسند المكتب الجامعي ألحد األعضـاء المتبقـين خطـة نائـب للـرئيس وعنـد التعـذر تجـرى إنتخابـات داخليـة 

   بين جميع األعضاء المباشرين إلنتخاب رئيس للجامعة.
ّيــة طبــق أحكــام الفصــل تقــع الــدعوة لجلســة عامــة إنتخابالجــامعّي وإذا تجــاوز الشــغور ثلــث أعضــاء المكتــب 

 .ا النظام األساسيّ ذمن ه 28
 

 هياكل التصرف:  الرابعالباب 
 القسم األول : اإلدارة الفنية

إعداد برامج نشـاط باألعمال الرامية للنهوض باالختصاص و ّل : تتولى اإلدارة الفنية الوطنية القيام بك 65 الفصل
 .لسهر على حسن تنفيذهاابضبط ميزانياتها و بالمنتخبات الوطنية والجهوية و 

ويـتّم  للقـوانين  والتراتيـب الجـاري بهـا العمـلطبقـا صـالحياته مهامـه و  يمارسمدير فني وطني   فنّيةّ اإلدارة ال يرأس
 اقتراح من الجامعة .بعد  اإلشراف سلطة تعيينه من

رياضــي برنامجــا كــل موســم ســتهّل  م لســلطة اإلشــراف عنــد من يقــدّ أمطالــب بــ دير الفنــي الــوطنيالمــ : 57 الفصــل
عنــد انتهــاء كــل موســم ة أشــهر يشــفعه بتقريــر ســنوّي شــامل ثالثــنشــاط كــّل عامــا، كمــا انــه مطالــب بتقــديم تقريــر 

 رياضي.
، وتقــّدم لــه برنامجــا هياكــل إستشــارية فنيــة وطنيـةفــي مهامـه ســاعد المـدير الفنــي الــوطني ت: يمكــن أن  58 الفصـل

هــا مطالبــة بتقــديم تقريــر فنــي حــول أنشــطتها الســنوية عنــد نهايــة كــل ، كمــا أنســنويّا وبــرامج شــهريّة حــول أنشــطتها
 سلطة اإلشراف.على لى المكتب الجامعي و عموسم رياضي إلى المدير الفني إلحالته 
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: تتـولى اإلدارة الفنيـة مراقبـة نشـاط ســائر المـدارس واألكاديميـات الخاصـة بالشـبان وعـدم التــرخيص  59الفصـل 
يـــة المعتـــرف بهـــا. كمـــا يحتـــرم فنّ اس شـــروط يحتـــرم القواعـــد التربويـــة والصـــحية والفـــي نشـــاطها إال فـــي نطـــاق كـــر 

 إجراءات اإلنتداب واإلحاطة والتكوين والتأمين ويحفظ حقوق األطفال و الشبان على جميع المستويات. 
 العامة :  :  الكتابة  2القسم 

سـلطة  مـع تعيينـه بالتنسـيقتـب عـام قـار يـتم ا كالكتابة العامة هي الهيكـل اإلداري للجامعـة ويسـيرها:  60 الفصل
 اإلشراف.

 يتوّلى الكاتب العام بالخصوص المهام التالية:: 16 الفصل
     والتصّرف في ملّفاتهم المهنّية. ألعوان العاملين بالجامعة والرابطاتعلى ااإلشراف  -1
رات وص والمناشـير والمـذكّ النصـّل سلطة اإلشراف ومتابعـة تطبيـق كـبين التنسيق بين المكتب الجامعي و  -2

 .اإلشراف الصادرة عن وزارة 
توجيــه المراســالت والملفــات ومحاضــر الجلســات فــي اآلجــال اإلشــراف علــى مكتــب ضــبط الجامعــة و  -3

 وحسب التراتيب المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة.
 .: ال يمكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة 26 لفصلا

 يضبطها النظام الداخلّي للجامعة. اعد الكاتب العام في مهامه إطارات و خاليا تسييريس
 .واألرشيف  والتصرف فيهما دث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيقتح
 
 

 : اللجان الجامعية3القسم  
 تسـيير أعمـال الجامعـةّي فـي ة المكتـب الجـامعتتـولى مسـاعدجامعـة اخـل التحدث لجـان جامعيّـة د:  36 الفصل

 ويرأسها أعضاء من المكتب الجامعّي.
 يضبط النظام الداخلّي للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.

 : الرابطات 4قسم ال
فــوض لهــا جانبــا مــن ي الجهــويو  الــوطنيعلــى المســتوى  ة أو أكثــررابطــمكتــب الجــامعّي إحــداث :  لل46 الفصــل

 من هذا النظام األساسي. 30ل ا جاء بالفصمك  صالحياته
تســهر الرابطــة علــى تحقيــق األهــداف المقــررة مــن قبــل المكتــب الجــامعي والمتعلقــة خاصــة بتنفيــذ  : 56 الفصــل

والمســــابقات  المباريــــاتواإلشــــراف علــــى  وجــــدت إنبــــرامج تنميــــة االختصــــاص والعنايــــة بالمنتخبــــات الجهويــــة 
 . الرياضّية على المستويين الوطنّي أوالجهويّ 

ـــات إختصاصـــها  ةوتمـــارس الرابطـــ المحـــّدد فـــي قـــرار أو الفنـــي  الترابـــيمرجـــع نظرهـــا بـــالرجوع إلـــى تجـــاه الجمعّي
 .إحداثها
ــة  : 66الفصــل  ــتح كــل موســم رياضــي وبالتعــاون مــع الســلط الجهوي ــة قبــل مفت تتــولى الرابطــات الوطنيــة والجهوي

 بعة هذه العملية طيلة الموسم الرياضي.المنشآت الرياضية التابعة إلختصاصاتها ومتا معاينةوالمحلية 
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  .النزاعات : الـتأديب وفضّ  الخامسالباب 
 حكام عامة:القسم األّول: أ

تمارس الجامعة صالحّياتها في ماّدة التأديب وفّض النزاعات وفقا لمبدإ التقاضي علـى درجتـين مـع   :76الفصل 
 مر تكريسا لمبدإ المواجهة.بعد اإلستماع إلى األطراف المعنية باأل ،ضمان حّق الدفاع

ـــة المختّصـــة أو الرابطـــات  :86الفصـــل  أمـــام  ،يقـــع الطعـــن فـــي القـــرارات الصـــادرة إبتـــدائّيا عـــن اللجـــان الجامعّي
 نهائّي في النزاع.صدار قرار المكتب الجامعّي الّذي ينتصب إل

ألولمبيّـة التونسـّية االلجنـة الوطنيـة مام هيئة التحكيم الوطني الرياضـي بأويبقى قرار المكتب الجامعّي قابال للطعن 
 طبقا لإلجراءات المعمول بها لدى تلك الهيئة. 

ــا فــي جميــع الطعــون المرفوعــة ضــّد القــرارات اإلبتدائيــة الصــادرة عــن 96الفصــل  : ينظــر المكتــب الجــامعّي نهائّي
 الرابطات حسب اإلختصاص الحكمّي لكّل واحد منها.عن و أإحدى اللجان الجامعّية 

ـــة المختّصـــة أو الرابطـــات المتعّلقـــة بتنظـــيم المســـابقات وتعت ـــي تّتخـــذها اللجـــان الجامعّي ـــر القـــرارات الّت ـــل ب وتأهي
 قرارات إبتدائّية الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعّي.   الرياضّيين وتسليم اإلجازات، 

أّي عضـو جـامعّي سـبق لـه النظـر  المنتصـب للنظـر نهائيّـا فـي الطعـون،المكتـب الجـامعّي وال يشارك في مداوالت 
 إبتدائّيا في نفس الملّف.

وســماع  ،وال يصــدر المكتــب الجــامعّي قــراره إالّ بعــد إســتدعاء الطــاعن وإســتدعاء المطعــون ضــّده عنــد اإلقتضــاء
 دفوعه.

ة األصـوات وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قانونّية إالّ بحضـور أغلبيّـة أعضـائه، ويّتخـذ قـراره النهـائّي بأغلبيّـ
 وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرّجحا.

و إستئنافّيا ال يوقف النظـر أ: تخّلف أحد أطراف النزاع عن الحضور أمام المجلس المنتصب إبتدائّيا 70الفصل 
 في الملّف طالما تّم توجيه إستدعاء قانونّي له.

  .واإلعالم بها يبّية أو البّت في النزاعاتالتأد ويضبط النظام الداخلّي آجال اإلستدعاء وإصدار القرارات
مرجع النظر الحكمّي وتركيبة اللجـان الجامعيّـة والرابطـات سـواء فـي يضبط النظام الداخلّي للجامعة : 71لفصل ا

اإلجراءات المّتبعة من قبل اللجنـة الجامعيّـة ماّدة التأديب أو في مادة فّض النزاعات، كما يضبط النظام الداخلّي 
ابطـــة المختّصـــة بـــالنظر إبتـــدائّيا فــــي مـــاّدة التأديـــب أو النزاعـــات وكــــذلك إجـــراءات الطعـــن فـــي القــــرارات أو الر 

 اإلبتدائّية وإجراءات تعّهد المكتب الجامعّي بالنظر نهائّيا في المسألة.
 القسم الثاني: اإلختصاص في الماّدة التأديبّية:

مــن جمعّيــات رياضــّية والعبــين ومســّيرين ومــدرّبين ظوريهــا ســلطتها التأديبّيــة علــى من تمــارس الجامعــة :27 الفصــل
فـي المـاّدة  تتعّهد بالنظر إبتدائّيا في تسليط العقوبات المستوجبة لتأديبنة جامعّية لاسطة لجبو وحّكام ورسمّيين، 

 .التأديبّية
 .على أقصى تقدير ويصدر القرار التأديبّي في غضون األسبوع الموالي للواقعة
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 كن للمكتب الجامعّي أن يفّوض جانبا من اإلختصاص التأديبّي اإلبتدائّي إلى الرابطة.يم: 37الفصل 
 يضبط النظام الداخلّي للجامعة قائمة المخالفات المستوجبة للعقاب، وسّلم العقوبات.

 
 : اإلختصاص في ماّدة فّض النزاعات: الثالث القسم 

فـي النزاعـات إبتـدائّيا خـتّص بـالّنظر تو يرأسها عضـو جـامعي  جامعة لجنة مركزية للنزاعاتبالتحدث  : 47الفصل 
سواء في عالقتها بعضـها بـبعض أو فـي عالقتهـا بالمـدرّبين أو بـالالعبين أو فـي الرياضّية التي تنشأ بين الجمعّيات 

 عالقة هؤالء بالجامعة.
ــ ّنظــر إبتــدائّيا فــي بعــض النزاعــات بصــالحّية الة ة أو الجهويّــويمكــن للجامعــة الرياضــية أن تعهــد إلــى الرابطــة الوطنّي

التنصـيص عليـه بالنظـام الـداخلّي  في حالةوفقا لما يتّم ضبطه من صالحّيات مسندة للرابطة في قرار إحداثها، أو 
 للجامعة.

        دون حضـــور العضـــو صـــب كهيـــأة إســـتئناف ويـــتم الطعـــن فـــي قـــرارات اللجنـــة لـــدى المكتـــب الجـــامعي الـــذي ينت
 اركوا في أعمال اللجنة المركزية للنزاعات.أو األعضاء الذين ش

 التعّهد التلقائّي للمكتب الجامعّي: : الرابع القسم 
ــين، فــإّن المكتــب الجــامعّي، :  57 الفصــل فــي إطــار مشــموالته المرتبطــة إســتثناء مــن مبــدإ التقاضــي علــى درجت

ــاحترام مقتضــيات النظــام األساســي  ــ،  والميثــاق األولمبــيب فــي المــاّدة لنظر مــن تلقــاء نفســه التعهــد  بــاه يمكــن ل
 الصور التالية:إحدى وذلك في  ،التأديبّية
 للميثاق األولمبّي والروح الرياضّية.  وأمة لقطاع الرياضة حصول خرق خطير للقوانين المنظّ  -1
خـالل األجـل المخـّول  ذ القـرارات التأديبيّـة الالزمـةإّتخاتغافل اللجنة الجامعّية المختّصة أو الرابطة عن  -2

 من هذا النظام األساسّي. 72لها حسب الفصل 
ــة المنصــوص عليهــا بالنظــام  -3 ــات التأديبّي ــأديبّي اإلبتــدائّي لســّلم العقوب وجــود خــرق واضــح فــي القــرار الت

 الداخلّي.
ة وينتصب المكتب الجامعّي بأغلبّية ثلثي أعضائه للتعّهد تلقائّيا بالملّف التأديبّي ويصدر قـرارا نهائيّـا بشـأنه بأغلبيّـ

 يكون صوت الرئيس مرّجحا.عند التساوي في عدد األصوات األعضاء الحاضرين، و 
مـــن هـــذا النظـــام األساســـي، يتعـــّين علـــى  57المـــذكورتين بالفصـــل  2وعـــدد  1فـــي الحـــالتين عـــدد  :67الفصـــل 

أو الرابطـــة  المكتـــب الجـــامعّي الـــّذي يعتـــزم التعّهـــد مـــن تلقـــاء نفســـه فـــي الّمـــادة التأديبيّـــة إعـــالم اللجنـــة الجامعيّـــة
المختّصة كي تتخّلى عن مواصلة الّنظر في نفـس الموضـوع لفائـدة المكتـب الجـامعّي، وأّي قـرار يصـدر عـن تلـك 

 اللجنة الجامعّية أو الرابطة ال أثر قانونّي له.
أعــاله، فــإّن تعّهــد المكتــب الجــامعّي مــن تلقــاء نفســه لمراجعــة القــرار  75المــذكورة بالفصــل  3فــي الحالــة عــدد 

     ويبطله. تأديبّي اإلبتدائّي المخالف للقانون، يلغي كّل أثر قانونّي لذلك القرارال
أمـام مباشـرة  طعـن لقابلـة لفي حالة التعهد التلقائي  تكون القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي : 77الفصل  

 الهيأة الوطنية للتحكيم الرياضي 
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 ة المنّشطاتالقسم الخامس : لجان التأديب  في مجال  مكافح
تعــاطي المنشــطات بواســطة     : تمــارس الجامعــة ســلطتها التأديبيّــة  علــى منظوريهــا  فــي مجــال مكافحــة  87الفصــل 
 جامعيتين تتعّهدان  بالنظر إبتدائّيا وإستئنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا المجال . لجنتين  
 وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي. تعاطي المنشطاتخاصة بمكافحة  تراتيب  تعد الجامعة   :97الفصل 

وبقيـــة إجـــراءات  ســـّلم العقوبـــاتتركيبــة لجنتـــي التأديـــب و  اإلجـــراءات التأديبيـــة وجملـــة  راتيـــب توتتضــمن هـــذه ال
 اإلعالم و التنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات. 

يــة  المتعلقــة بمكافحــة تعــاطي المنشــطات فــي ســن هــذه أحكــام التشــريع الــوطني والتراتيــب الدولو يــتم اعتمــاد  
 التراتيب . 

 : الرابعالعنوان 
 الموارد المالية ومسك الحسابات وإشراف الدولة 

 الباب األول : الموارد المالية
 من:: تتأتى موارد الجامعة بالخصوص 80 الفصل 

 عائدات الممتلكات. -1
 وية.معاليم إنخراط الجمعيات واإلشتراكات السن -2
 المنابات المتأتية من تنظيم المباريات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. -3
 المنح والجوائز المالّية المتحّصل عليها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضّية دولّية. -4
 اإلجازات والمطبوعات والمنشورات.عاليم الموظّفة على بيع م -5
 والخطايا. المعاليم الموظفة على العقوبات -6
 .منح الدولة والمؤسسات العمومية -7
 تبّرعات الممنوحة طبق التشريع الجاري به العمل.الهبات وال -8
 .الرياضّية أو الثقافّيةعائدات المتأتيـة مـن تنظيم التظاهـرات ال -9

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

 .نشاط الجامعة وبصورة عامة العائدات المتأتية من األنشطة التي لها عالقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بموضوع
 الباب الثاني : مسك ومراقبة الحسابات

وذلـك اسـتنادا إلـى  السـنة المقبلـةمـن جـوان  30 وتنتهي في جويلية : تبدأ السنة المحاسبية في غرة  81 لالفص
مكــرر مــن القــانون 7الخاصــة بالعمليــات المنجــزة مــن قبــل الهياكــل الرياضــية المنصــوص عليهــا بالفصــل المعــايير 

لســنة  78المتعلــق بالهياكــل الرياضــية كمــا تــم إتمامــه بالقــانون األساســي عــدد  1995لســنة  11األساســي عــدد 
 .2004ديسمبر  6المؤرخ في  2004
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فــي ذلــك  بمــاطبقــا للتشـريع المحاســبي الجــاري بــه العمــل وجوبــا مســك محاســبتها  ة: تتــولى الجامعــ 28 الفصـل 
أوت  21المـــؤرخ فـــي  عليـــه بقـــرار وزيـــر الماليـــةالمصـــادق  الهياكـــل الرياضـــيةالمحاســـبة الخاصـــة ب معيـــارد قواعـــ

2007.  
خضــع ي ذيتقريرهـا الســنوي األدبــي والمالــــي الــكـّل ثالثــة أشــهر، كمــا تعــّد ة  اليّــمالجامعــة تقــارير  تعــدّ  :38 الفصـل

 مصادقة الوزارة المكلفة بالرياضة.ل
التنظيم المحاسبي المضـمنة بمعيـار المحاسـبة بوتتقيد الجامعة في إعداد التقارير المالية بقواعد الرقابة الداخلية و 

 الخاص بالهياكل الرياضية المشار إليه أعاله . 
ة سنـــة محاســبيّ  ة بكــلّ خاّصــالــدفاتر والوثــائق ال كــلّ   ،علــى األقــل واتســن )10( : تحفــظ لمــدة عشــر48 الفصــل 

 ومستنداتها والمؤيدات المتعلقة بها.
 13الدولة فـي إطـار عقـود البـرامج أو األهـداف المشـار إليهـا بالفصـل قبل إسناده من  مبلغ تمّ  : كلّ 58 الفصل 

ال يسمـــح بصرفـــه فــي أي مجــال آخــر إال بعــد  ،صــرفه فــي اآلجــال المحــددة قــعولــم ياألساســّي، مــن هــذا النظــام 
 وافقة سلطة اإلشراف.م
 

 : اإلشــراف عنوان الخامسال
طبقـــا للقــوانين الجــاري بهــا العمــل وخاصــة  ة: تمــارس الــوزارة المكلفــة بالرياضــة إشــرافها علــى الجامعــ 68 الفصــل

 في المسائل التالية :
 تعيين ممثلي الوزارة في الجلسات العامة. -1
 قار.تعيين المدير الفني الوطني والكاتب العام ال -2
 مراقبة التصرف اإلداري والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل وألحكام هذا النـظام. -3
 المصادقة على الموازنات المالية الثالثية والسنوية. -4
 المصادقة على عقود األهداف والبرامج على المستوى الفني واإلداري والمالي . -5
 ة على نظامها الداخلّي وعلى كّل تنقيح يدخل عليهما.نظام األساسّي للجامعالمصادقة على ال -6
 .ةالمصادقة على اإلنتدابات ونظام التأجير بالجامع -7
المصــادقة علـــى ترشــيح ممثلـــي تـــونس لإلضــطالع بمهـــام لــدى المنظمـــات والهياكـــل الرياضــية الدوليـــة وكـــل  -8

 ة التونسية.الملزمة للدول اذها خالل إجتماعاتها ومؤتمراتهاالقرارات المزمع إتخ
 المصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية بتونس. -9

 إلتزام بالمشاركة في  دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية . كل  المصادقة مسبقا على -10
 والتراتيب الجاري بها العمل. الصالحيات التي تخولها لها القوانين وبصفة عامة كلّ 

 العنوان السادس: أحكام مختلفة  
 للجامعة.لنظام األساسي نظام الداخلّي متّممة ومفّسرة وموّضحة ألحكام اأحكام التعتبر  :  87 الفصل
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 .ال يمكن ألحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام األساسّي أو أن تحّوره
 .تلقائي أوالقضائي تقع تصفية ممتلكات الجامعة طبقا للقوانين الجاري بها العملال : عند صدور قرار بالحلّ 88 الفصل

 العنوان السابع: أحكام إنتقالّية 
:  بصفة إستثنائّية فإّن أحكام هذا النظام األساسّي تدخل حّيز التنفيذ بمجّرد المصـادقة علـى مقـّررات 98الفصل 

سلطة اإلشراف ، وتطبّـق األحكـام الخاّصـة بتنظـيم الجلسـة العامـة الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة من قبل 
، وتتواصــل المــّدة النيابيّــة للمكتــب الجــامعّي الجديــد إلــى حــّد 2009اإلنتخابيّــة خــالل األربعــة أشــهر األولــى لســنة 

 .2012إختتام األلعاب األولمبّية لدورة 

مــن هــذا  42نيابيــة المشــار إليهــا بالفصــل منطلقــا إلحتســاب عــدد الــدورات ال 2002تكــون  ســنة :  90الفصــل 
النظــام األساســي .  و تعتبــر المــدة النايبيــة الممتــدة بــين مباشــرة المكتــب الجــامعي لمهامــه وتــاريخ إنعقــاد الجلســة 

 اإلنتخابية التي تأتي بعد المصادقة على هذا النظام األساسي  مدة نيابية كاملة.
لعضـــوية المكتـــب الجـــامعي مـــن شـــرط األقدميـــة فـــي التســـيير  تعفـــى بصـــفة إســـتثنائية المترشـــحات:  91الفصـــل 

مـن هـذا النظـام األساسـي النمـوذجي  وذلـك بالنسـبة  إلـى الجلسـة العامـة  40الرياضي المنصوص عليها بالفصل 
 . 2009اإلنتخابية لسنة 

مبيــة لســنة إلــى غايــة إنتهــاء األلعــاب األول 2012جــانفي  21إمتــداد المــدة النيابيــة الجديــدة مــن  : 92الفصــل 
 2016ديسمبر  31وفي أجل أقصاه  2016

 
 

 رئيس الجامعة                                                                       
 ر بالرشيدـماه                                                                      
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