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 العنـــوان األول
 أحكـام عامــــة

 لفروسّية.منخرط ابجلامعة الدولية ل خاص ر�ضيهيكل  هير�ضات الفروسّية اجلامعة التونسية ل:  الفصل األول
 1959لسنة  154ألحكام القانون األساسي عدد تكوينها وتسييريها أهدافها و  وهي ختضع يف

متمته وللقانون  وأاملتعلق ابجلمعيات ومجيع النصوص اليت نقحته  1959نوفمرب  7املؤرخ يف 
ومجيع  املتعلق ابهلياكل الر�ضية 1995فيفري  6املؤرخ يف  1995لسنة  11األساسي عدد 

املتعلق  1994أوت  3املؤرخ يف  1994لسنة  104وللقانون عدد النصوص اليت نقحته أو متمته 
والّنظام الداخلّي النظام األساسي حكام كّل من البدنية واألنشطة الر�ضية وأل بتنظيم وتطوير الرتبية

 .للجامعة
منها الوزارة  يف إطار الصالحيات اليت متكنها ة الفروسّيةر�ض : تسهر اجلامعة على تسيري مرفق عام 2الفصل 

 .لفروسّيةالدولية لـاحملددة من قبل اجلامعة التنظيمية الفنية و وحسب القواعد املكلفة ابلر�ضة 
تكوين الشباب وأتطريه وتنمية قدراته املنخرطة هبا واليت يكون هدفها  تتكون اجلامعة من اجلمعيات:  3الفصل 

 .الفروسّية اتالبدنية والفنية والرقّي به  إىل أرفع املستو�ت الر�ضية واألخالقّية عرب ممارسة ر�ض
 . ة نشاط اجلامعة غري حمددة: مدّ  4الفصل 
 . اجلامعة بتونس العاصمة : مقرّ  5الفصل 
 سنة. من كلّ  جوانشهر موىف وينتهي يف  جويلية شهر ل أوّ جتماعي للجامعة يف : يبدأ النشاط اإل 6الفصل 
التغيريات الطارئة على تركيبة هيئتها املديرة يف تنقيح نظامها األساسي و يف تلتزم اجلامعة يف أتسيسها و  :7الفصل 

 .جلمعياتاملتعلق ابجراءات املنصوص عليها ابلقانون ابألحكام واإل
وامليثاق األساسّي  هاظامنكما تلتزم اجلامعة ابإلخنراط لدى اللجنة الوطنّية األوملبّية التونسّية وإبحرتام  

 األومليب.
 : هتدف اجلامعة ابخلصوص إىل : 8الفصل 

ومراقبتها بكامل  وإدارة شؤونـها مصاحلـهاق حتقيتطويرها وتنميتها، و و  الفروسية ر�ضةتنظيم ممارسة  -1
 يف إطار الرتاتيب اجلاري هبا العمل.ذلك تراب اجلمهورية و 

ربط العالقات مع اهلياكل الر�ضية الوطنية والسلط العمومية واجلامعة الدولية والكنفدراليات  -2
 واإلحتادات القارية واإلقليمية واجلمعيات األجنبية.

يف إطار الرتاتيب اجلاري ومراقبته و ودي على الصعيدين الوطين والدويل نشاط رمسي أ تنظيم كلّ  -3
 هبا العمل.

 اإلشراف.ترشيح ممثلي تونس يف اهليئات الر�ضية الدولية واإلقليمية والقارية بعد موافقة سلطة  -4



 3 

ضبط شروط مشاركة اجلمعيات واحلكام والرمسيني يف التظاهرات الر�ضية الدولية والقارية  -5
 .واملقاييس املعتمدة لذلك يميةواإلقل

 .وحتسني مستواهمأتهيلهم ين وواملسريّ  تكوين اإلطارات الفنية واحلكام والرمسيني -6
على فّين ّني يف إختصاص اجلامعة وضمان اإلشراف اليالتشجيع على بعث مراكز تكوين الر�ض -7

 . الفروسّية يف ر�ضةخمتلف مراكز التكوين 

 الثاينالعنوان 
 جلامعةا يفالعضوية 

وفقا ابجلامعة  االخنراطيتم من القانون األساسي املتعلق ابهلياكل الر�ضية  11 ألحكام الفصل اطبق :  9الفصل
 . �ضةلرّ الوزارة املكّلفة اب اصادق عليهتو  يّ اجلامعاملكتب  اهعدّ يلكراس شروط 

  عامة.المن اختصاص اجللسة  ر�ضات الفروسّيةيكون االخنراط ابجلامعة التونسية لـ
القبول ذلك املصادقة على  أن تتمّ  على ،اتاجلمعيّ يل إلحدى إسناد قبول أوّ ميكن للمكتب اجلامعي و 

 الالحقة.خالل اجللسة العامة 
 :ابجلامعة عضوة مجعيّ  : جيب على كلّ  10الفصل

ذا العامة مقدار ه ةاجللس دوحتدّ  ،قبل إنطالق املوسم الر�ضي معلوم إخنراطها السنويّ  ديتسد -1
 اإلخنراط.

  .الصادرة عن سلطة اإلشرافقرارات لولللجامعة لرتاتيب العامة لاخلضوع لألنظمة األساسية و  -2
 ة من قبل اجلامعة .املشاركة يف املسابقات و األنشطة الر�ضية األخرى املنظمّ  -3
 نزاع ر�ضيّ  حلسم كلّ  ،ابللجنة الوطنية األوملبية التونسية ة التحكيم الوطين الر�ضيّ إىل هيئ اللجوء -4

لة لدى اهلياكل اجلامعية املختصة إبتدائيا وذلك بعد إستنفاذ وسائل الطعن املخوّ تكون طرفا فيه، 
 للجامعة.نظام الداخلّي لابوإستئنافيا املنصوص عليها ابلنظام األساسي و 

جتميد عضويتهم  أعضاء متّ مع مع هياكل غري معرتف هبا، أو ة ذات صبغة ر�ضيّ  عدم ربط عالقات -5
 ة.دوليّ وطنّية أو الأو شطبهم من اهلياكل الر�ضية ال

قائمة الرمسيني أو األشخاص لرتكيبة هيئتها املديرة ولا و رتاتيبهلتنقيح لنظامها و  إعالم اجلامعة بكلّ  -6
 .  هم للتعاقد القانوين جتاه الغريئاملؤهلني ابمضا

 حلميدة و مببادئ الروح الر�ضية  وابمليثاق األومليب.ق االنبيلة للر�ضة و ابألخالابلقيم التقيد  -7
تنظيمه و  الفروسّيةمجعية هتدف إىل أتطري عمل املشاركني يف ر�ضة  صفة العضو إىل كلّ تسند :  11الفصل 

 .تطويرهو 
خدمات جليلة  تمقدّ  يتة الة إىل الشخصيات الر�ضيّ وميكن للمكتب اجلامعي إسناد العضوية الشرفيّ 

 .الفروسّية ر�ضةل
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، و يبقى املكتب  ة عنهاسحب صفة العضويّ بأو إحدى اجلمعيات  نشاط بتعليقاجللسة العامة  ختتصّ  : 21الفصل
، مؤقّتالتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية عن اجلمعية بصورة إحتياطية  اجلامعي مؤهال 

 ة .عامة عاديّ  جلسةأّول القرار من قبل لك الحقا املصادقة على ذ أن تتمإىل 
 تفقد صفة العضوية ابجلامعة : 

 .أشهرثالثة د هيئتها يف ظرف تجدّ تاليت قدمت هيئتها املديرة استقالة مجاعية و مل  اجلمعية املستقيلة -1
                        . ةة بصفة تلقائيّ اجلمعية املنحلّ  -2
 . مبقتضى حكم قضائي ةاجلمعية املنحلّ  - 3
  .للجامعة بعد التنبيه عليها وفقا للرتاتيب الداخلية السنويّ  االخنراطد معلوم  مل تسدّ اجلمعية اليت -4
أن اجلمعية اليت صدر يف شأ�ا قرار ابلتجميد املؤقت من قبل املكتب اجلامعي خلطأ جسيم وجيب  -5

 . القرار التجميد املؤقت معلّ  يكون
  .ية املعنية واالستماع إليها ومتكينها من وسائل الدفاعوال يتخذ قرار التجميد املؤقت إال بعد دعوة اجلمع

 عضاء ابحلقوق التالية:اجلمعيات األ تمتعت :13الفصل 
املشاركة يف أعمال اجللسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االستدعاء للجلسة العامة يف  -1

  التصويت.اآلجال و ممارسة حق 
 نقاط موضوع جدول أعمال اجللسة العامة .تقدمي اإلقرتاحات املتعلقة ابل  -2
 الرمسي.بواسطة هيكلها الفروسّية إعالمها أبنشطة اجلامعة التونسية لر�ضة  -3
 اجلامعة.و األنشطة الر�ضية املنظمة من قبل  تاملشاركة يف املسابقا -4
 اجلامعة. تيباتر ممارسة بقية احلقوق املرتتبة عن النظام األساسي أو  -5

ملزيد إحكام  لجمعيات األعضاءأو التزامات أخرى ل احقوقأن يضيف الداخلي للجامعة لنظام ميكن ل : 14الفصل 
 ر�ضةة املشرفة على تنظيم ة الدوليّ هلياكل الر�ضيّ ابابجلامعة و تلك اجلمعّيات  عالقاتتنظيم 

 .الفروسّية
هذا النظام ن ال تتعارض مع جيب أ ،لتزاماهتاإبقة حبقوق اجلمعيات واألحكام اإلضافية املتعلّ  كلّ 

 امليثاق األومليب.و  لفروسّيةلـمن قبل اجلامعة الدولية  ةاملعتمد الرتاتيب النموذجيةومع ، األساسي 

 الثالثالعنــــوان 
 اهلياكل اجلامعية

 :ياكل التالية اهل: تضم اجلامعة  15الفصل
 اجللسة العامة. -
 اجلامعي.املكتب  -
 هياكل التصرف. -
 .النزاعاتوفض التأديب جلان   -
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 األّولالبـاب 
 العامــة ةاجللســ

 القسم األّول
 أحكام عاّمة

  .ة إنتخابية إستثنائيةجلسات عامو ة وجلسات عامة خارقة للعادة : تعقد اجلامعة جلسات عامة عاديّ 16الفصل 
 راف.ابلتنسيق مع سلطة اإلش ،ول أعماهلااجدأماكنها و و هذه اجللسات العامة  حتدد مواعيد إنعقاد  

املباشر  ة وأعضاء املكتب اجلامعيمجعيّ  عن كلّ  ممثل اجللسة العامة اجلمعيات املنخرطة حبساب: تضم ّ  17الفصل
 . ملهامه

 .وليس هلم حّق التصويت يدعى األعضاء الشرفيون ألشغال اجللسة العامة بصفة مالحظني
 شارك على األقل مرة واحدة خاللتدة أو اليت فقدت صفة العضوية أو اليت مل مّ ال ميكن للجمعية اجمل

 الر�ضي الذي سبق إنعقاد اجللسة العامة املشاركة يف أشغاهلا.املوسم 
واحد عنها يكون وجواب رئيسا  ممثل: كّل مجعية منخرطة تشارك يف أشغال اجللسة العامة بواسطة  18الفصل 

، وجيب أن يديل بتفويض اص أو رئيسا لفرع ر�ضة اإلختص للجمعية أو �ئبا للرئيس أو كاتبا عاما
 قانوينّ ممضى وحامل خلتم اجلمعية.

 ثاينالقسم ال
 اجللسة العامة العادية

 يوما ثالثني ه إىل اجلمعيات املنخرطة قبل بدعوة من رئيس اجلامعة توجّ  العاديّة م اجللسة العامةأ: تلت 19الفصل
 الدعوة وجواب جدول األعمال. نوتتضمّ  ،من اتريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافةعلى األقل 

تتوىل املصادقة كما   ،وتوجيهها ومراقبتها حتديد السياسة العامة للجامعةالعاديّة تتوىل اجللسة العامة  : 02الفصل
جلسة عامة  و جلسة عامة عادية وتنقسم إىل ، النظام الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة مشاريع على 

  .ييميةتقوجلسة عامة  انتخابية
األوملبية  مباشرة إثر إنتهاء دورة األلعاب ،أربع سنوات ة كلّ مرّ وجواب  اإلنتخابية تعقد اجللسة العامة:  12الفصل 

 ديسمرب من سنة تنظيم هذه الدورة. 31يف أجل أقصاه يوم ة وذلك الصيفيّ 
على انتخاب قبل كل جلسة عامة انتخابية أو جلسة عامة انتخابية استثنائية يتم بعث جلنة لإلشراف 

ويتم نشر البالغ قبل انعقاد اجللسة ويتم قبول "املكتب اجلامعي اجلديد تسمى "جلنة االنتخاابت
 الرتشحات يف أجل أقصاه عشرة أ�م من اتريخ صدور البالغ.

يتم قبول الرتشحات لالنضمام هلذه اللجنة بعد نشر بالغ ابلصحف وإعالم اجلمعيات املنخرطة 
ا�م بعد صدور  10يوم قبل انعقاد اجللسة ويغلق ابب الرتشحات  45البالغ يصدر  ابجلامعة بذلك

   .البالغ 
 تتوفر فيهم الشروط التالية: أعضاء، 3تتكون جلنة االنتخاابت من 
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 ابملكتب اجلامعي املتخلي. أن ال يكون املرتشح عضوا -
 أبحد القائمات االنتخابية املرتشحة. أن ال يكون املرتشح عضوا -
 ضمن هيئة مديرة جلمعية ر�ضية منخرطة ابجلامعة. ال يكون املرتشح عضوا أن -
 أن ال يكون املرتشح قد صدر ضده حكم جزائي أو عقوبة ر�ضية. -
 سنة. 18وان ال يقل سنه عن  أن يكون املرتشح حامال للجنسية التونسية -
للفروسية وعلى  ن اجلامعة الدوليةأن يكون املرتشح من رجال القانون أو على دراية بقانو  من األفضل -

 األقل يف اختصاص ر�ضي.
ويف حالة التساوي  من املرتشحنيضتقدم كل الرتشحات إىل اجللسة العامة النتخاب ثالث أعضاء من 

 اد تسلسل الشروط التالية:يف األصوات يتم اعتم
 متنح األولوية إىل رجال القانون. -
 سنا.متنح األولوية إىل املرتشح األكرب  -
او ابلربيد  على اتريخ إيداع املطالب مبكتب ضبط اجلامعة ابالعتمادمتنح األولوية إىل املرتشح  -

  .مضمون الوصول
 : تقوم اجللسة العامة اإلنتخابية: 22الفصل

 ابإلطالع على التقرير األديب املعروض من قبل املكتب اجلامعي واملصادقة عليه. -1
ايل املعروض من قبل املكتب اجلامعي وعلى تقرير مراقب احلساابت ابإلطالع على التقرير امل -2

 بشأنه واملصادقة عليه.
 مبناقشة املسائل املدرجة جبدول األعمال. -3
 السنوي. االخنراطضبط معلوم ب -4
 للجامعة.م أحكام النظام األساسّي احرت ابمع التقّيد أو تنقيحه الداخلي للجامعة نظام مبراجعة ال -5
اذ قرار جتميد عضوية مجعية بناء على قرار جتميد مؤّقت، يصدره املكتب اجلامعي يراعي فيه إبخت -6

 من هذا النظام األساسّي. 12أحكام الفقرة األخرية من الفصل 
  من هذا النظام األساسي. 9ابملصادقة على قبول عضوية مجعّية جديدة طبقا ألحكام الفصل  -7
 .االقتضاءعند  لتفويت فيهااب ابلرتخيص يف شراء العقارات أو-8
 تتكفل جلنة االنتخاابت ابإلشراف على عملية االقرتاع وفرز األصوات  -9

 .امعي بعد إنتهاء الفرتة النيابيةأعضاء املكتب اجل ابنتخاب -10
 عدا السنة اليت تعقد فيها اجللسة العامةكّل سنة مّرة  ة يميّ ي: تعقد اجلامعة وجواب جلسة عامة تق 32الفصل

من هذا  22جبميع الصالحيات املنصوص عليها ابلفصل  ةيميّ يالتق ةوتقوم اجللسة العام االنتخابية
 .10و 9اط عددالنقعدا ما  النظام األساسّي 

حصول شغور يف يف حالة أو  كل ثالث سنواتتقوم اجللسة العامة العادية بتعيني مراقب للحساابت  
 .قبني املسجلني هبيئة اخلرباء احملاسبني للبالد التونسيةهذه اخلطة ويكون وجواب من بني املرا
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 نصف اجلمعيات املنخرطة على األقلمن أكثر قانونية إال حبضور العاديّة ال تكون أشغال اجللسة العامة  : 42الفصل

اتريخ عقد اجللسة  بعد ساعة من اثنية تعقد جلسة عامة ويف صورة عدم إكتمال النصاب القانوين 
 عوة من رئيس اجلامعة و تكون مداوالهتا شرعية مهما كان عدد احلاضرين.األوىل بد

برفع األيدي وأبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين و يف صورة العاديّة يف اجللسة العامة تتخذ القرارات  : 52الفصل
  .سريّ ، إالّ أّن إنتخاب أعضاء املكتب اجلامعّي يتّم وجواب ابإلقرتاع الالتساوي يرجح صوت الرئيس

 ثالثالقسم ال
 اجللسة العامة اخلارقة للعادة

ميكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة يف أي وقت بطلب من املكتب اجلامعي أو بطلب كتايب :  62الفصل
  ات املنخرطة بغرض املداولة يف املسائل التالية:اجلمعيّ  ) ⅔( ثلثيقبل ه إىل املكتب اجلامعي من موجّ 

 اإلختصاص.ى غاية من األمهية ملصلحة ر�ضة عل تدابريإختاذ  -1
  .للجامعة مراجعة النظام األساسي -2
 اجلامعة. حلّ  -3

مخسة ات املنخرطة قبل ه إىل اجلمعيّ وتنعقد اجللسة العامة اخلارقة للعادة بدعوة من رئيس اجلامعة توجّ 
عوة وجواب جدول وما على األقل من اتريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعشر ي

 األعمال.
) اجلمعيات املنخرطة على ⅔حبضور ثلثي (إالّ تكون أشغال اجللسة العامة اخلارقة للعادة قانونية ال :  72الفصل

بعد النصاب القانوين يقوم رئيس اجلامعة ابلدعوة جللسة عامة اثنية  كتمالإويف صورة عدم  ،األقل
و تكون مداوالهتا شرعية مهما كان عدد األعضاء اجللسة العامة األوىل عقد ساعة من توقيت 

 .احلاضرين
 ) أصوات األعضاء احلاضرين. ⅔( أبغلبية ثلثيويف كل احلاالت ال تتخذ القرارات إال 

 رابعسم القال
 اإلستثنائيةاإلنتخابّية اجللسة العامة 

حصول شغور يف  وذلك  يف حالةمن السنة  يف أّي وقتإستثنائية ميكن الدعوة جللسة عامة إنتخابّية :  82الفصل
من هذا النظام  55ذلك وفقا ملا نّص عليه الفصل تركيبة املكتب اجلامعّي فاق ثلث األعضاء و 

 األساسّي. 
من هذا النظام  42و 22و 12و 19و 18و 17و 16الواردة ابلفصول تنطبق مجيع األحكام  : 92الفصل 

 ائية.اإلستثناألساسّي على اجللسة العامة اإلنتخابّية 
ل املكتب اجلامعّي اجلديد ما تبّقى من فرتة نيابّية للمكتب املنحّل إىل حني إجراء دورة كمويست

 األلعاب األوملبّية القادمة.  
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 الثاينالبــاب 
 املكتب اجلامعـي

 القسم األّول
 املهام والصالحّيات

ابلبالد  الفروسّية يتوىل إدارة شؤون ر�ضةو   اجلامعة هو اهليئة التنفيذية اليت تسّري  امعياجل كتبامل:  30الفصل
 : ابخلصوص  ومن مشموالته التونسية وتنميتها ،

اهليئات الدولية  خماطبةخّول له وتسيري شؤو�ا وتنفيذ براجمها وهو الوحيد املإدارة اجلامعة  - 1
  .التعامل معهاو املختصة  جلامعات األجنبيةوا
 بتونس. املنظمة للقطاع الر�ضيتيبّية لقانونية والرت النصوص اتطبيق  احرتامالسهر على  -2
  .ةة الدوليّ السهر على إحرتام مبادئ امليثاق األومليب والرتاتيب الر�ضيّ  -3
التصدي لكافة مظاهر العنف يف النشاط الر�ضي ولكل مظاهر التمييز اليت قد تشوب هذا  -4

 .النشاط
  ومتابعتها وضبطها وتوثيقها.ا املختصة و هياكله اجلامعةتسيري ملفات  لّ كدراسة   -5
ابلتعاون مع السلط العمومية واهلياكل  الندواتوامللتقيات واملؤمترات و  املعسكراتتنظيم  -6

ذات واجلمعيات  الر�ضية الوطنية والدولية واملعاهد الوطنية واألجنبية املختصة يف تكوين اإلطارات 
اهم فنّيا مستو وحتسني أتهيلهم ّكام واملدرّبني والرمسّيني، وسّريين واحلامل وذلك هبدف تكوينالعالقة، 

  .وإدارّ� وعلمّيا
 تنمية املوارد املالّية للجامعة وإحكام التصّرف فيها. -7
 .وتكوين الر�ضيني الشبان ومتابعة تنفيذها االختصاصضبط برامج لتنمية  -8
 للمبار�ت واملنافسات.إعداد رز�مة عامة  -9

املنشآت الر�ضية التابعة إلختصاص اجلامعة واملتابعة الدائمة  هلذه العملية ابلتنسيق مع  معاينة -10
 السلط اجلهوية واحمللية . وميكن إسناد هذه املهمة إىل الرابطات. 

 يف خمتلف األصناف. إعداد املنتخبات الوطنية وإدارة شؤو�ا -11
 .يني واجلهوينيتعيني املدربني الوطن -12
 .الفين واإلداري واملايل اهفوتصرّ الرابطات بة نشاط مراق -13
إعالم يف جمال الوقاية من تعاطي املنشطات و  الصحية  توعيةالو الرتبوي  ضبط بر�مج لإلرشاد  -14

بكافة األحكام التشريعية والرتتيبية املتعلقة مبكافحة تعاطي منظوري اجلامعة من الر�ضيني واملؤطرين 
 ملكافحة املنشطات. والوكالة الوطنية ة التونسّيةاللجة الوطنية األوملبي ابلتعاون مع املنشطات

ألحكام هذا النظام األساسّي وملقتضيات النظام الداخلّي السلطة التأديبية طبقا  ممارسة -15
 .امعةللج
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جلان إىل و جهوية و  إىل رابطات وطنيةاملشار إليها أعاله ض املكتب اجلامعي جانبا من مهامه يفوّ و 
، كي يتفرّغ ملتابعة إسرتاتيجّية النهوض ابلر�ضة يف يتوىل إحداثها وحتديد عددها ومهامها ،جامعية

لتفكري والتخطيط والتكوين والنظر يف كل ما من شأنه أن وا إختصاصه وتكوين الشّبان وأتهيل الفنّيني
واحلكام ابملدربني  ر مناهج التكوين واإلحاطةوّ ن سري النشاط الر�ضي يف جمال إختصاصه ويطسّ حي

خمتلف األصناف وذلك طبقا ألحكام القانون األساسي  يفواملسيريين والنهوض ابملنتخبات الوطنية 
 18املتعلق ابهلياكل الر�ضية وخاصة يف فصوله  1995فيفري  6املؤرخ يف  1995لسنة  11عدد 

 .20و 19و
 .ومهامها وطرق عملها امعيةللجامعة تركيبة الرابطات واللجان اجلنظام الداخلّي دد الحيو 

على  االختصاصإبعداد عقود الربامج اخلاصة بتحضريات املنتخبات وتنمية يقوم املكتب اجلامعي :  13 الفصل
 أربع سنوات وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة . امتداد
الذي  ختصاصاالإببرام عقود برامج مع اجلمعيات الر�ضية املستهدفة يف املكتب اجلامعّي قوم يكما 

 املرتقبة.العقود بر�مج العمل واألهداف ضبط تلك وتعليه اجلامعة، تشرف 
ة وسيلة ، توّجه أبيّ بدعوة من رئيسهعلى األقل   يف الشهرة : جيتمع املكتب اجلامعي بصفة دورية مرّ  23الفصل

يف حالة التأّكد و  ،األقلّ قبل موعد اجللسة بثالثة أّ�م على أو عرب الربيد االلكرتوين ترتك أثرا كتابّيا 
 ا.هحين لالجتماعجيوز الدعوة الكّلي 

 وال تكون مداوالت املكتب اجلامعّي قانونّية إالّ إذا حضرهتا أغلبّية األعضاء. 
وعند تساوي األصوات  ،األعضاء احلاضرينأبغلبية أصوات  قراراته بعد املداولةاملكتب اجلامعّي خذ تّ يو 

 حا. يكون صوت الرئيس مرجّ 
وميكن أن جيتمع املكتب اجلامعي كذلك بدعوة من رئيسه لدراسة املسائل الطارئة كلما دعت احلاجة 

 لذلك.
ممضى من مجيع حماضر اجللسات يكون مرقما ومؤرخا و اجلامعي بدفرت  قرارات املكتب وتدرج كلّ 

ذر وأمساء املتغّيبني بع وينّص على أمساء األعضاء احلاضرين وأمساء األعضاء الغائبني ،األعضاء احلاضرين
 دون عذر

 اإلشراف.وتوّجه نظائر من حماضر اجللسات لسلطة 
 . : يشارك الكاتب العام يف أعمال املكتب اجلامعي دون التمّتع حبق التصويت 33الفصل 

ويشارك املدير الفين للجامعة يف أعمال املكتب اجلامعي وله كافة احلقوق والصالحيات احملّددة ابألمر 
 املتعلق إبحداث إدارات فنية ر�ضية. 1977جوان  20املؤرخ يف  1977لسنة  552عدد 

اجلامعّية جمانّية وال جيوز هلم احلصول على وأعضاء الرابطات واللجان خدمات أعضاء املكتب اجلامعّي  :34الفصل 
مرتّبات أو مكافآت من أّي نوع، على أنّه ميكن تعويضهم عن نفقات سفرهم وإقامتهم وبعض 

واملهام املوكولة  صاريف األخرى اإلضطراريّة أثناء قيامهم مبهّمات تدخل يف نطاق أنشطة اجلامعةامل
 .إليهم
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 الثاينالقسم 

 املكتب اجلامعيتركيبة 
) عضوا من بينهم إمرأاتن على األقل يقع إنتخاهبم من 12ثين عشرة (إيرتكب املكتب اجلامعي من  : 53 الفصل 

 .قبل اجللسة العامة 
إبعتماد نظام ويقع إنتخاب أعضاء املكتب اجلامعي ملدة أربع سنوات إبقرتاع سري يف دورة واحدة  :63صل الف

 القائمات املغلقة.
  القائمة اليت تتحصل على أكرب عدد من األصوات هي القائمة الفائزة ابإلنتخاابت.وتعترب 

أو أكثر تعاد اإلنتخاابت بصفة ويف صورة حصول التساوي يف عدد األصوات املصرح هبا بني قائمتني 
 دون سواها.يف املرتبة األوىل فورية بني القائمات املتساوية 

ويف صورة تواصل التساوي يف عدد األصوات املصرح هبا تعاد اإلنتخاابت بصفة فورية إىل حني 
 التمكن من الفصل بني القائمتني.
   وإحتساهبا.طريقة توزيع أصوات الناخبنيويضبط النظام الداخلي للجامعة 

 : ةلتاليهام اوفق امليتّم توزيع اخلطط داخل املكتب اجلامعّي :  37الفصل 
 لقائمة الفائزة يف اإلنتخاابت. ويكون رئيس ا اجلامعة رئيس -
 �ئب رئيس -
 أمني مال -
 مكلفون بـ...............أعضاء تسعة  -

وعند التعّذر جترى إنتخاابت داخلّية بني  معي،اجلااملكتب  بني أعضاءويتم توزيع املسؤولّيات ابإلتفاق 
مجيع أعضاء املكتب اجلامعّي يشرف عليها رئيس اجلامعة، لتوزيع املهام الّيت ينشأ حوهلا تنافس بني 
عضوين أو أكثر، وتسند اخلطّة املقرتع بشأ�ا للمرتّشح املتحّصل على أكرب عدد من األصوات، وعند 

 التساوي يرّجح صوت الرئيس.
يضبط النظام الداخلي للجامعة حاالت  األساسي،من هذا النظام  55مراعاة أحكام الفصل  مع

إقتضت الضرورة  النيابية إذااملتبعة لذلك خالل نفس الفرتة  املسؤولّيات واإلجراءاتإعادة توزيع 
 أومصلحة اجلامعة ذلك.

ة تسيري جبمعّية ر�ضّية أو رابطة تتبع ال ميكن اجلمع بني عضويّة املكتب اجلامعّي وبني مسؤوليّ  : 38الفصل 
 اجلامعة.
فإّن كّل عضو جامعّي تكون له مسؤولّية  اجلامعّي،التصريح بنتائج اإلنتخاابت لعضويّة املكتب ومبجّرد 

 .يلتزم بتقدمي استقالته فورا من تلك اجلمعّية أو الرابطة ،جلامعةاجبمعّية ر�ضّية أو رابطة تتبع 
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 الثالثالقسم 
 الرتشح لعضوية املكتب اجلامعيشروط 

 ر فيه الشروط التالية :ضوية املكتب اجلامعي ضمن قائمة واحدة أن تتوفّ لع ح مرتشّ  لكلّ  : 39الفصل
 اجلنسية. أن يكون تونسيّ -1
 ريخ إيداع القائمة املرتشح ضمنها.عاما على األقل يف ات )23( ينعشر و  ثالثةيبلغ سنه أن -2
من التعليم العايل على أقل تقدير يف مؤسسة تعليم عال عمومية  سنوات 3 قد أمت بنجاحأن يكون -3

  أو خاصة مصادق عليها حسب الرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل.
 والسياسية. حبقوقه املدنيةأن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا -4
ابإليقاف عن النشاط الر�ضي ق ابإلخالل ابألخالق الر�ضية أو أن ال يكون قد تعرض لعقوبة تتعلّ -5

 املنظمة للنشاط الر�ضي بتونس.ل طبقا للقوانني أو عن عضوية مكتب جامعي بقرار معلّ 
 األساسي.من هذا النظام  40حسب أحكام الفصل  ة يف التسيري الر�ضيّ أن تكون له أقدميّ -6

ة واحدة إحدى شروط األقدمّية يف :  جيب أن تتوفر يف كّل مرتشح لعضوية املكتب اجلامعي ضمن قائم40الفصل 
 التسيري الر�ضي التالية:

 ملّدة ال تقل عن سنتني. أو رئيس فرع االضطالع خبطّة رئيس أو �ئب رئيس مجعية ر�ضية  -1
 االضطالع خبطة عضو مكتب جامعي ملّدة  نيابية واحدة على األقل.  -2
 ية ملّدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة.معية ر�ضجبضمن اهليئة املديرة  االضطالع مبسؤولية -3
اإلضطالع مبسؤولية ضمن رابطة أو جلنة جامعية أو جلنة فرعية اتبعة للجنة الوطنية األوملبية  -4

 التونسية  ملدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة.
ر�ضّيي النخبة  وختتصر مّدة أقدمية التسيري يف اجملال الر�ضي إىل سنتني فقط ابلنسبة إىل املرأة أو إىل

الذين تتوفر و  من هذا النظام األساسي 41الذين ال تنطبق عليهم املقاييس احملددة ابلفصل  الوطنية
فيهم املعايري احملددة من قبل اللجنة الوطنية لر�ضة النخبة احملدثة بقرار وزير الشباب والر�ضة والرتبية 

 .2004ديسمرب  24البدنية بتاريخ 
وهلم أن  ، أعاله  39ابلفصل  ينالوارد 6و  3عدد  نياملدربون والالعون واحلكام من الشرط يعفى  : 14الفصل 

 يقدموا ترشحاهتم حسب املقاييس التالية :
 :مدربنيللابلنسبة 

أن يكون املرتشح متحصال على الدرجة الثالثة يف إختصاصه ومارس مهنة التدريب ملدة أربع سنوات   -
 ابلنسبة للر�ضات اجلماعية.ف األكبار جبمعية من املستوى األول فريق من صن األقل ضمنعلى 

 مواسم على األقل ابلنسبة للر�ضات الفردية. 4أن يكون قد درب منتخبا وطنيا ملدة  -
 :لالعبنيابلنسبة 

 للر�ضات اجلماعية.) مباراة دولية على األقل ابلنسبة 30ثالثني (أن يكون املرتشح قد شارك يف  -
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سنوات على األقل أو شارك يف دورتني  4دة ملأكابر  وطيننتحب من املرتشح قد إنتمى إىل أن يكو  -
) 5مخس ( جمموع ية أو حتصل علىملأويف بطولة عاأوملبية  ةدور  ميدالية يفأوملبيتني أو حتصل على 
ضات ألعاب البحر األبيض املتوسط ابلنسبة إىل الر�دورات إفريقية و  ودورات ميداليات ضمن بطوالت

 الفردية. 
 :ابلنسبة للحكام

األول  ) سنوات على األقل يف املستوى04دة أربع (ملأن يكون حكما دوليا مارس التحكيم   -
 ابلنسبة للر�ضات اجلماعية.

مواسم على األقل وأن يكون قد شارك يف دورتني أوملبيتني أو  4كون املرتشح حكما دوليا ملدة أن ي -
 .أقل تقدير ابلنسبة للر�ضات الفردية عامليتني علىبطولتني 

. وجيوز بنفس اجلامعة  فرتات نيابية متتالية ثالث ألكثر منضطالع خبطة عضو جامعي ال جيوز اإل : 24الفصل 
ى ثالث فرتات نيابية متتالية إعادة تقدمي ترشحه للفرتة النيابية اليت تلي مباشرة قضّ لكل عضو جامعي 

 ق له الرتشح خالهلا.الفرتة النيابية اليت ال حي
 .مدة نيابية كاملة 2012جانفي  21إىل غاية  2009جوان 10تعترب املدة النيابية املمتدة من  ال  -

 .ابلفقرة األوىل أعالهوال يتم إحتساهبا ضمن عدد الدورات املتتابعة املشار إليها 
مكتب جامعي للمكتب اجلامعي إىل حني إنتخاب  2012-2009تقليص من املدة النيابية  -

 .جديد
 كّل عضو قّدم استقالته دون موجب ال ميكنه أن يرتشح لدورتني الحقتني للمكتب الذي استقال- 

 .منه
يف حالة استقالة أعضاء من املكتب اجلامعي تسبب يف حّل املكتب ال ميكن اعتبار هذه املّدة -
يوم) ابلنسبة لألعضاء الذين مل  720شهرا ( 24نيابّية كاملة إذا كانت أقّل من سنتني  مدة ةقضاّ امل

 املشار إليها ابلفقرة األوىل أعاله. املتتابعةيستقيلوا وال يتّم احتساب هذه الدورة ضمن عدد الدورات 
كّل عضو قّدم استقالته من املكتب اجلامعي تعترب مّدة نيابته مّدة نيابية كاملة حىت اذا كانت أقّل -

 ورتني نيابيتني الحقتني للمكتب الذي استقال منه.من سنتني و ال حيق له الرتشح إىل د
 الرابع القسم 

 لإلنتخاابت القائمات املرتشحة شروط تقدمي 
يتعّني على كّل قائمة مرتّشحة أن تكون مؤّلفة من إثين عشر شخصا يكون من بينهم وجواب امرأاتن  : 34 الفصل

 مة إبسم رئيسها.على األقّل، مع ضرورة بيان رئيس القائمة، وتسّمى كّل قائ
ميكن لكل قائمة مرتشحة أن تضم مرتشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من األشخاص 

 أعاله. 41املنصوص عليهم ابلفصل 
 وال جيوز للشخص الواحد أن يرتّشح يف أكثر من قائمة واحدة.
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كّل تكون  تقدمي ملّفات الرتّشح، و  تنّص عليه عند ،عنوا� واحدا ليكون حمالّ ملخابرهتاكّل قائمة ختتار   :44الفصل 
 مرفقة مبلفات شخصّية عن كّل عضو مرتّشح ضمنها، ويتضّمن كّل ملّف الواثئق التالية:قائمة 

 .شخصّيا مطلب يف الرتشح إبسم رئيس اجلامعة يكون ممضى من املرتّشح -1
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية. -2
 ألقدمّية التسيري يف اجملال الر�ضي.ئق املثبتة من الواثمشهود مبطابقتها لألصل  أصلية أو نسخ -3
مسلّمة من مؤّسسة تعليم عال املطلوبة امعّية اجلشهادة من المشهود مبطابقتها لألصل  ةنسخ -4

 .حسب الرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل عمومّية أو خاّصة مصادق عليها
احملدد إبعال�ت كتابة اجلامعة خالل التوقيت ويقع إيداع القائمة املرفقة مبّلفات مجيع أعضائها وجواب ب

الواثئق ممضى وخمتوم من اجلامعة وينّص على  يفمقابل كشف  الوسائط،الرتشح عرب الصحف وبقية 
 عدد التضمني واتريخ اإليداع مبكتب الضبط ابجلامعة.

 3 بطاقة عدد -5
أّ�م قبل موعد اجللسة العامة دون  يغلق ابب الرتشحات وإيداع القائمات بكتابة اجلامعة عشرة :54الفصل 

 اجللسة.تلك إحتساب يوم إنعقاد 
وجيب أن يتضّمن اإلعالم بتاريخ اجللسة العامة اإلنتخابّية والدعوة حلضورها املعلن عنه بوسائل 

 اتريخ غلق ابب الرتّشحات. ،اإلعالم
أن يضيف أيّة وثيقة يراها ضروريّة ابمللّف  عضو ابلقائمة اليت ّمت إيداع ملّفها بكتابة اجلامعةميكن لكل  :64لفصل ا

 .، ومقابل كشف جديد للواثئق ممضى وخمتوم من اجلامعةالرتّشحاتغلق ابب وذلك قبل 
كما جيوز خالل فرتة تقدمي الرتشحات تغيري ملف أّي شخص عضو ابلقائمة بعضو آخر يف صورة 

 ه ألسباب قانونّية أو شخصّية.إستقالة العضو األّول أو تراجعه عن الرتّشح أو تعّذر ترّشح
فإّن تغيري عضو مرتّشح  ،وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدّين الكلّي الثابت مبوجب شهادة طبّية

ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح معّرف  ،الرتشحاتآجال تقدمي  القائمة وداخلمبرتّشح جديد ضمن 
ّشح األّول إىل عدوله عن الرتّشح أو استقالته من عليه ابإلمضاء لدى السلط املختّصة يشري فيه املرت 

 القائمة اليت ترّشح ضمنها.
جيوز لكل من إنسحب من قائمة بعد إيداع ملّفها بكتابة اجلامعة، أن يعيد الرتّشح ضمن قائمة ال   :74الفصل 

 أخرى منافسة ولو كانت آجال تقدمي الرتّشحات مازالت مفتوحة.   
غلق ابب ريات على تركيبة القائمة أو إضافة أيّة واثئق أو إثبااتت بعد ال جيوز إدخال أيّة تغي

 نقضاء أجل إيداع القائمات بكتابة اجلامعة.الرتّشحات إب
 بعد غلق ابب الرتشحات.سحب للرتشح مت تقدميه  كلويعترب الغيا  

 .رفضهاّشح يقع التصريح بكّل قائمة يثبت أّن أحد أعضائها ال تتوّفر فيه الشروط القانونّية للرت   : 48الفصل 
فورا يف  االنتخاابتجلنة نظر تنقضاء أجل تقدمي الرتّشحات وإيداع القائمات بكتابة اجلامعة، إ:  مبجّرد 49الفصل 

صدر قرارا معّلال، يف قبول كّل قائمة خلوض اإلنتخاابت أو تملّفات املرتّشحني حسب كّل قائمة، و 
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يف واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك يف أجل ال يتعّدى ثالثة رفضها لعدم توّفر الشروط القانونّية 
 أّ�م من اتريخ إنقضاء أجل تقدمي الرتّشحات.

إبالغ مجيع تلك القرارات املعّللة واملمضاة من رئيس اجلامعة، إىل مجيع  جلنة االنتخاابتتوّىل ات
توب واحد لكّل قائمة، القائمات املرتّشحة حسب العناوين املختارة لكّل واحد منها، مبوجب مك
 وذلك يف أجل ال يتعّدى مثاين وأربعني ساعة من اتريخ صدور القرارات.

لدى هيئة التحكيم الوطّين جلنة االنتخاابت القائمة املصّرح برفضها الطعن يف قرار  لرئيس: جيوز 05الفصل 
 املعتمدة لدى هذه اهليئة. ةاإلستعجالي الر�ضّي ابللجنة الوطنّية األوملبّية التونسية وفقا لإلجراءات

القاضي بقبول قائمة  جلنة االنتخاابتلقائمات املنافسة األخرى الطعن يف قرار جيوز لرؤساء ا كما
 حسب نفس اإلجراءات التحكيمّية املشار إليها أعاله.

 اخلامسالقسم 
 رئيس اجلامعة

اهلياكل القضائّيّ◌ة و السلط العمومية و كّل   ولدىهو املمثل القانوين للجامعة لدى الغري رئيس اجلامعة  : 51الفصل
 وهو الناطق الرمسّي للجامعة.الر�ضية الوطنية والدولية 

 ابإلضافة إىل ذلك فإّن من مهام رئيس اجلامعة: 
 املكتب اجلامعي.إجتماعات رائسة اجللسة العامة و  -1
 السهر على تطبيق مقررات اجللسة العامة واملكتب اجلامعي. -2
 لصرف.اإلذن اب -3
 الواثئق اليت تلزم اجلامعة ماليا.ّل لتوقيع مع أمني مال اجلامعة أو �ئبه على كا -4
 تعيني من يتوىل التنسيق مع وسائل اإلعالم . -5

فيما عدا إمضاء املراسالت املوجّهة إىل سلطة اإلشراف أو إىل اهلياكل الر�ضّية  ،ميكن لرئيس اجلامعة :25الفصل 
ّية وكذلك األذون ابلصرف والتعّهدات املالّية للجامعة، أن يفّوض، مبقتضى توكيل  الدولّية واإلقليم

األخرى ألحد أعضاء املكتب اجلامعي أو ألحد األعوان العاملني ابجلامعة  اتهمن صالحيّ  اجانبكتايب، 
 وذلك حتت مسؤولّيته القانونّية.

ب ظرفّية يتوىل �ئب الرئيس تعويضه يف أو تعّذر عليه القيام مبهامه ألسبا رئيس اجلامعةوإذا تغيب 
 ذلك.

 السادسالقسم 
 ابملكتب اجلامعـيوحالة الشغور فقـدان العضويـة 

 :يفقد صفة العضوية ابملكتب اجلامعي  : 53الفصل
 ومسجل مبكتب ضبط اجلامعة.مبكتوب اثبت التاريخ  إىل املكتب اجلامعيّ  ستقالتهام عضو قدّ  كلّ   -1
 من القانـون األساسـي املتعلـق ابهلياكـل الر�ضية. 21نشاطه طبقا للفصل ل عضو وضع حدّ  كلّ   -2
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خالفا ألحكام  نفس اجلامعةحافظ على مسؤولّيته يف رابطة أو مجعّية ر�ضّية اتبعة لكل عضو   -3
 .من هذا النظام األساسي 38الفصل 

ات متتالية أو مـرّ بع أر املكتب اجلامعـي  اجتماعاتعن حضور  دون عذر شرعيّ  بتغيّ  عضو كلّ   -4
 .واحدمتباعدة خالل موسم ر�ضي  اترّ ممثاين 

أبغلبّية أعضائه يف إ�اء عضويّة املعّين  أعاله، قرارا 4و 3عدد لتني ذ املكتب اجلامعي يف احلاخويتّ 
 ابألمر، وال يصبح القرار �فذا إالّ بعد املصادقة عليه من سلطة اإلشراف. 

 املكتب اجلامعي إبحدى الصور التالية:حيصل الشغور يف  : 45 لالفص
 . العجز البدينّ أو  الوفاة -1
 تغيري اإلقامة خارج البالد التونسّية. -2
 اإلضطالع مبهّمة سياسّية أو إداريّة تتعارض مع عضويّته ابملكتب اجلامعي. -3
 ن احلقوق املدنّية او السياسّية.افقد -4
 أعاله. 53ملكتب اجلامعي طبقا للفصل العضويّة ابإ�اء صدور قرار جامعّي يف  -5

 يواصل املكتب اجلامعي نشاطه بصفة طبيعّية طاملا مل يشمل الشغور أكثر من ثلث أعضائه.  :55الفصل 
ويتوّىل املكتب اجلامعي توزيع اخلطط الشاغرة على األعضاء املباشرين ابلتوافق بينهم أو ابإلقرتاع 

 السرّي عند اإلقتضاء.
ر رئيس اجلامعة، يسند املكتب اجلامعّي رائسة اجلامعة لنائب الرئيس، وعند التعّذر وإذا مشل الشغو 

 جترى إنتخاابت داخلية بني مجيع األعضاء املباشرين إلنتخاب رئيس للجامعة.
ويسند املكتب اجلامعي ألحد األعضاء املتبقني خطة �ئب للرئيس وعند التعذر جترى إنتخاابت 

   املباشرين إلنتخاب رئيس للجامعة. داخلية بني مجيع األعضاء
تقع الدعوة جللسة عامة إنتخابّية طبق أحكام الفصل اجلامعّي وإذا جتاوز الشغور ثلث أعضاء املكتب 

 .ا النظام األساسيّ ذمن ه 28

 الرابعالباب 
 هياكل التصرف

 القسم األول
 اإلدارة الفنية

عداد برامج نشاط إباألعمال الرامية للنهوض ابالختصاص وّل : تتوىل اإلدارة الفنية الوطنية القيام بك 65 الفصل
 .لسهر على حسن تنفيذهاابضبط ميزانياهتا و باملنتخبات الوطنية واجلهوية و 

 اجلاري هبا العمل للقوانني والرتاتيبطبقا صالحياته مهامه و  ميارسفين وطين  الفنّيّة مديراإلدارة  يرأس
 اجلامعة.اقرتاح من بعد  اإلشراف سلطة ويتّم تعيينه من
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كل موسم ر�ضي بر�جما عاما،  ستهّل  م لسلطة اإلشراف عند من يقدّ مطالب أب دير الفين الوطينامل : 57 الفصل
عند انتهاء كل موسم ة أشهر يشفعه بتقرير سنوّي شامل ثالثنشاط كّل كما انه مطالب بتقدمي تقرير 

 ر�ضي.
، وتقّدم له بر�جما سنوّ� هياكل إستشارية فنية وطنيةيف مهامه وطين ساعد املدير الفين الت: ميكن أن  58 الفصل

، كما أ�ا مطالبة بتقدمي تقرير فين حول أنشطتها السنوية عند �اية كل وبرامج شهريّة حول أنشطتها
 سلطة اإلشراف.على لى املكتب اجلامعي و عموسم ر�ضي إىل املدير الفين إلحالته 

ة الفنية مراقبة نشاط سائر املدارس واألكادمييات اخلاصة ابلشبان وعدم الرتخيص يف : تتوىل اإلدار  59الفصل 
ية املعرتف هبا. كما حيرتم فنّ نشاطها إال يف نطاق كراس شروط حيرتم القواعد الرتبوية والصحية وال

مجيع  والشبان علىإجراءات اإلنتداب واإلحاطة والتكوين والتأمني وحيفظ حقوق األطفال 
 �ت. املستو 

 الثاينالقسم 
 العامة  الكتابة

سلطة  مع تعيينه ابلتنسيقا كاتب عام قار يتم لكتابة العامة هي اهليكل اإلداري للجامعة ويسريها:  60 الفصل
 اإلشراف.

 يتوّىل الكاتب العام ابخلصوص املهام التالية:: 16 الفصل
   ف يف ملّفاهتم املهنّية.والتصرّ  ألعوان العاملني ابجلامعة والرابطاتعلى ااإلشراف  -1
رات النصوص واملناشري واملذكّ ّل سلطة اإلشراف ومتابعة تطبيق كبني التنسيق بني املكتب اجلامعي و  -2

 .اإلشراف الصادرة عن وزارة 
توجيه املراسالت وامللفات وحماضر اجللسات يف اآلجال اإلشراف على مكتب ضبط اجلامعة و  -3

 قبل الوزارة املكلفة ابلر�ضة.وحسب الرتاتيب احملددة من 
 : ال ميكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة. 26 لفصلا

 يضبطها النظام الداخلّي للجامعة. وخال� تسيرياعد الكاتب العام يف مهامه إطارات يس
 .فيهما واألرشيف والتصرف دث ابلكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيقحت

 الثالثلقسم ا
 اللجان اجلامعية

ويرأسها  تسيري أعمال اجلامعةة املكتب اجلامعّي يف تتوىل مساعدامعة اخل اجلحتدث جلان جامعّية د:  36 الفصل
 أعضاء من املكتب اجلامعّي.

 يضبط النظام الداخلّي للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.
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 الرابعقسم ال
 الرابطات

فوض هلا جانبا من ي اجلهويو  الوطينعلى املستوى  ة أو أكثررابطمكتب اجلامعّي إحداث :  لل46 الفصل
 من هذا النظام األساسي. 30ا جاء ابلفصل مك  صالحياته

تسهر الرابطة على حتقيق األهداف املقررة من قبل املكتب اجلامعي واملتعلقة خاصة بتنفيذ برامج  : 56 الفصل
واملسابقات الر�ضّية  املبار�تواإلشراف على  وجدت إننتخبات اجلهوية تنمية االختصاص والعناية ابمل

 . على املستويني الوطّين أواجلهويّ 
احملّدد يف قرار أو الفين  الرتايبمرجع نظرها ابلرجوع إىل جتاه اجلمعّيات إختصاصها  ةومتارس الرابط

 .إحداثها
تح كل موسم ر�ضي وابلتعاون مع السلط اجلهوية واحمللية تتوىل الرابطات الوطنية واجلهوية قبل مفت : 66الفصل 

 املنشآت الر�ضية التابعة إلختصاصاهتا ومتابعة هذه العملية طيلة املوسم الر�ضي. معاينة

 اخلامسالباب 
 النزاعات الـتأديب وفضّ 

 القسم األّول
 حكام عامةأ

النزاعات وفقا ملبدإ التقاضي على درجتني مع متارس اجلامعة صالحّياهتا يف ماّدة التأديب وفّض   :76الفصل 
 بعد اإلستماع إىل األطراف املعنية ابألمر تكريسا ملبدإ املواجهة. ،ضمان حّق الدفاع

أمام املكتب  ،يقع الطعن يف القرارات الصادرة إبتدائّيا عن اللجان اجلامعّية املختّصة أو الرابطات  :86الفصل 
 �ائّي يف النزاع.رار صدار قاجلامعّي الّذي ينتصب إل

ألوملبّية امام هيئة التحكيم الوطين الر�ضي ابللجنة الوطنية أويبقى قرار املكتب اجلامعّي قابال للطعن 
 التونسّية طبقا لإلجراءات املعمول هبا لدى تلك اهليئة. 

دائية الصادرة عن إحدى : ينظر املكتب اجلامعّي �ائّيا يف مجيع الطعون املرفوعة ضّد القرارات اإلبت96الفصل 
 الرابطات حسب اإلختصاص احلكمّي لكّل واحد منها.عن و أاللجان اجلامعّية 

وأتهيل وتعترب القرارات الّيت تّتخذها اللجان اجلامعّية املختّصة أو الرابطات املتعّلقة بتنظيم املسابقات 
 أمام املكتب اجلامعّي.    قرارات إبتدائّية الدرجة قابلة للطعنالر�ضّيني وتسليم اإلجازات، 

أّي عضو جامعّي سبق له املنتصب للنظر �ائّيا يف الطعون، املكتب اجلامعّي وال يشارك يف مداوالت 
 النظر إبتدائّيا يف نفس امللّف.

 ،وال يصدر املكتب اجلامعّي قراره إالّ بعد إستدعاء الطاعن وإستدعاء املطعون ضّده عند اإلقتضاء
 ومساع دفوعه.
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تكون مداوالت املكتب اجلامعّي قانونّية إالّ حبضور أغلبّية أعضائه، ويّتخذ قراره النهائّي أبغلبّية  وال
 األصوات ويف صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرّجحا.

و إستئنافّيا ال يوقف النظر يف أ: ختّلف أحد أطراف النزاع عن احلضور أمام اجمللس املنتصب إبتدائّيا 70الفصل 
 طاملا ّمت توجيه إستدعاء قانوينّ له. امللفّ 

  .واإلعالم هبا التأديبّية أو البّت يف النزاعات ويضبط النظام الداخلّي آجال اإلستدعاء وإصدار القرارات
مرجع النظر احلكمّي وتركيبة اللجان اجلامعّية والرابطات سواء يف ماّدة يضبط النظام الداخلّي للجامعة : 71لفصل ا

اإلجراءات املّتبعة من قبل اللجنة  مادة فّض النزاعات، كما يضبط النظام الداخلّي التأديب أو يف
اجلامعّية أو الرابطة املختّصة ابلنظر إبتدائّيا يف ماّدة التأديب أو النزاعات وكذلك إجراءات الطعن يف 

 القرارات اإلبتدائّية وإجراءات تعّهد املكتب اجلامعّي ابلنظر �ائّيا يف املسألة.

 القسم الثاين
 اإلختصاص يف املاّدة التأديبّية

 
من مجعّيات ر�ضّية والعبني ومسّريين ومدرّبني وحّكام سلطتها التأديبّية على منظوريها  متارس اجلامعة :27 الفصل

يف املاّدة  تتعّهد ابلنظر إبتدائّيا يف تسليط العقوابت املستوجبة لتأديبنة جامعّية لاسطة جلبو ورمسّيني، 
 .تأديبّيةال

 .على أقصى تقدير ويصدر القرار التأديّيب يف غضون األسبوع املوايل للواقعة
 ميكن للمكتب اجلامعّي أن يفّوض جانبا من اإلختصاص التأديّيب اإلبتدائّي إىل الرابطة.: 37الفصل 

 يضبط النظام الداخلّي للجامعة قائمة املخالفات املستوجبة للعقاب، وسّلم العقوابت.
 الثالثم القس

 اإلختصاص يف ماّدة فّض النزاعات
 

يف النزاعات إبتدائّيا تّص ابلّنظر ختو يرأسها عضو جامعي  امعة جلنة مركزية للنزاعاتابجلحتدث  : 47الفصل 
سواء يف عالقتها بعضها ببعض أو يف عالقتها ابملدرّبني أو ابلالعبني أو الر�ضّية اليت تنشأ بني اجلمعّيات 

 الء ابجلامعة.يف عالقة هؤ 
بصالحّية الّنظر إبتدائّيا يف بعض ة ة أو اجلهويّ وميكن للجامعة الر�ضية أن تعهد إىل الرابطة الوطنيّ 

التنصيص عليه  يف حالةالنزاعات وفقا ملا يتّم ضبطه من صالحّيات مسندة للرابطة يف قرار إحداثها، أو 
 ابلنظام الداخلّي للجامعة.
 العضودون حضور صب كهيأة إستئناف جنة لدى املكتب اجلامعي الذي ينتويتم الطعن يف قرارات الل

 األعضاء الذين شاركوا يف أعمال اللجنة املركزية للنزاعات. أو
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 الرابعالقسم 
 التعّهد التلقائّي للمكتب اجلامعيّ 

املرتبطة ابحرتام يف إطار مشموالته إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتني، فإّن املكتب اجلامعّي، :  57 الفصل
يف املاّدة التعهد  ابلنظر من تلقاء نفسه ه ميكن ل،  وامليثاق األومليبمقتضيات النظام األساسي 

 الصور التالية:إحدى وذلك يف  ،التأديبّية
 للميثاق األوملّيب والروح الر�ضّية.  وأمة لقطاع الر�ضة حصول خرق خطري للقوانني املنظّ  -1
خالل األجل املخّول  ذ القرارات التأديبّية الالزمةإّختااملختّصة أو الرابطة عن  تغافل اللجنة اجلامعّية -2

 من هذا النظام األساسّي. 72هلا حسب الفصل 
وجود خرق واضح يف القرار التأديّيب اإلبتدائّي لسّلم العقوابت التأديبّية املنصوص عليها ابلنظام  -3

 الداخلّي.
ثي أعضائه للتعّهد تلقائّيا ابمللّف التأديّيب ويصدر قرارا �ائّيا بشأنه وينتصب املكتب اجلامعّي أبغلبّية ثل

 يكون صوت الرئيس مرّجحا.عند التساوي يف عدد األصوات أبغلبّية األعضاء احلاضرين، و 
من هذا النظام األساسي، يتعّني على املكتب  57املذكورتني ابلفصل  2وعدد  1يف احلالتني عدد  :67الفصل 

الّذي يعتزم التعّهد من تلقاء نفسه يف املّادة التأديبّية إعالم اللجنة اجلامعّية أو الرابطة املختّصة  اجلامعّي 
كي تتخّلى عن مواصلة الّنظر يف نفس املوضوع لفائدة املكتب اجلامعّي، وأّي قرار يصدر عن تلك 

 اللجنة اجلامعّية أو الرابطة ال أثر قانوينّ له.
أعاله، فإّن تعّهد املكتب اجلامعّي من تلقاء نفسه ملراجعة القرار  75رة ابلفصل املذكو  3يف احلالة عدد 

    ويبطله. التأديّيب اإلبتدائّي املخالف للقانون، يلغي كّل أثر قانوينّ لذلك القرار
اهليأة  أماممباشرة طعن لقابلة ليف حالة التعهد التلقائي  تكون القرارات الصادرة عن املكتب اجلامعي: 77الفصل  

  .الوطنية للتحكيم الر�ضي
 القسم اخلامس

 جلان التأديب  يف جمال  مكافحة املنّشطات
 تعاطي املنشطات بواسطة     جلنتني  : متارس اجلامعة سلطتها التأديبّية  على منظوريها  يف جمال مكافحة  87الفصل 

 ابت املستوجبة يف هذا اجملال .جامعيتني تتعّهدان  ابلنظر إبتدائّيا وإستئنافيا يف تسليط العقو 
 وتدرجها وجواب بنظامها الداخلي. خاصة مبكافحة تعاطي املنشطات تراتيب  تعد اجلامعة   :97الفصل 

وبقية إجراءات  سّلم العقوابتالتأديب و  وتركيبة جلنيتاإلجراءات التأديبية  الرتاتيب مجلةوتتضمن هذه 
 افحة تعاطي املنشطات. الوكالة الوطنية ملك والتنسيق معاإلعالم 

مبكافحة تعاطي املنشطات يف سن هذه  الدولية املتعلقةأحكام التشريع الوطين والرتاتيب  ويتم اعتماد
  الرتاتيب.
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 الرابعالعنوان 
 املوارد املالية ومسك احلساابت وإشراف الدولة

 الباب األول : املوارد املالية
 ن:م: تتأتى موارد اجلامعة ابخلصوص 80 الفصل 

 عائدات املمتلكات. -1
 معاليم إخنراط اجلمعيات واإلشرتاكات السنوية. -2
 املناابت املتأتية من تنظيم املبار�ت بصفة مباشرة أو غري مباشرة. -3
 املنح واجلوائز املالّية املتحّصل عليها إثر املشاركة يف تظاهرات أو مسابقات ر�ضّية دولّية. -4
 اإلجازات واملطبوعات واملنشورات.ع عاليم املوظّفة على بيم -5
 املعاليم املوظفة على العقوابت واخلطا�. -6
 .منح الدولة واملؤسسات العمومية -7
 تربّعات املمنوحة طبق التشريع اجلاري به العمل.اهلبات وال -8
 .الر�ضّية أو الثقافّيةعائدات املتأتيـة مـن تنظيم التظاهـرات ال -9

 دمات املنجزة.اخلإسداء عائدات  -10
 عائدات اإلستشهار. -11
 وحقوق البث التلفزي. مداخيل اإلشهار -12

نشاط  وبصورة عامة العائدات املتأتية من األنشطة اليت هلا عالقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مبوضوع
 .اجلامعة

 الباب الثاين
 مسك ومراقبة احلساابت

وذلك استنادا إىل املعايري  السنة املقبلةمن جوان  30 وتنتهي يف ة جويلي: تبدأ السنة احملاسبية يف غرة  81 لالفص
مكرر من القانون 7اخلاصة ابلعمليات املنجزة من قبل اهلياكل الر�ضية املنصوص عليها ابلفصل 

 78املتعلق ابهلياكل الر�ضية كما مت إمتامه ابلقانون األساسي عدد  1995لسنة  11األساسي عدد 
 .2004ديسمرب  6يف  املؤرخ 2004لسنة 

 معيارد يف ذلك قواع مباوجواب مسك حماسبتها طبقا للتشريع احملاسيب اجلاري به العمل  ة: تتوىل اجلامع 28 الفصل 
  .2007أوت  21املؤرخ يف  عليه بقرار وزير املاليةاملصادق  هلياكل الر�ضيةاحملاسبة اخلاصة اب

ضع ملصادقة خي ذيتقريرها السنوي األديب واملالــي الثالثة أشهر، كما تعّد كّل ة  اليّ ماجلامعة تقارير  تعدّ  :38 الفصل
 الوزارة املكلفة ابلر�ضة.
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لتنظيم احملاسيب املضمنة مبعيار ابوتتقيد اجلامعة يف إعداد التقارير املالية بقواعد الرقابة الداخلية و 
  أعاله.احملاسبة اخلاص ابهلياكل الر�ضية املشار إليه 

ة سنـة حماسبيّ  ة بكلّ الدفاتر والواثئق اخلاصّ  كلّ   ،على األقل واتسن )10( : حتفظ ملدة عشر48 الفصل 
 ومستنداهتا واملؤيدات املتعلقة هبا.

من  13الدولة يف إطار عقود الربامج أو األهداف املشار إليها ابلفصل قبل إسناده من  مبلغ متّ  : كلّ 58 الفصل 
ال يسمـح بصرفـه يف أي جمال آخر إال بعد  ،رفه يف اآلجال احملددةص قعومل ياألساسّي، هذا النظام 

 موافقة سلطة اإلشراف.

 عنوان اخلامسال
 اإلشــراف

طبقـا للقوانني اجلاري هبا العمل وخاصة يف  ة: متارس الوزارة املكلفة ابلر�ضة إشرافها على اجلامع 68 الفصل
 املسائل التالية :

 جللسات العامة.تعيني ممثلي الوزارة يف ا -1
 تعيني املدير الفين الوطين والكاتب العام القار. -2
 مراقبة التصرف اإلداري واملايل طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل وألحكام هذا النـظام. -3
 املصادقة على املواز�ت املالية الثالثية والسنوية. -4
 ين واإلداري واملايل .املصادقة على عقود األهداف والربامج على املستوى الف -5
 نظام األساسّي للجامعة على نظامها الداخلّي وعلى كّل تنقيح يدخل عليهما.املصادقة على ال -6
 .ةاملصادقة على اإلنتداابت ونظام التأجري ابجلامع -7
املصادقة على ترشيح ممثلي تونس لإلضطالع مبهام لدى املنظمات واهلياكل الر�ضية الدولية وكل  -8

 امللزمة للدولة التونسية. اذها خالل إجتماعاهتا ومؤمتراهتاارات املزمع إختالقر 
 املصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات ر�ضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أوملبية بتونس. -9

 .أوملبية أو إقليمية أو دولية أو إلتزام ابملشاركة يف  دورات ر�ضية قارية كل  املصادقة مسبقا على -10
 الصالحيات اليت ختوهلا هلا القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل. وبصفة عامة كلّ 

 العنوان السادس
 أحكام خمتلفة

 للجامعة.لنظام األساسي نظام الداخلّي متّممة ومفّسرة وموّضحة ألحكام اأحكام التعترب  :  87 الفصل
 .األساسّي أو أن حتّورهال ميكن ألحكام النظام الداخلي أن ختالف النظام 

القضائي تقع تصفية ممتلكات اجلامعة طبقا للقوانني اجلاري هبا  التلقائي أو : عند صدور قرار ابحللّ 88 الفصل
 .العمل
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 العنوان السابع
 أحكام إنتقالّية

لى مقّررات :  بصفة إستثنائّية فإّن أحكام هذا النظام األساسّي تدخل حّيز التنفيذ مبجّرد املصادقة ع98الفصل 
اجللسة العامة اخلارقة للعادة للجامعة من قبل سلطة اإلشراف ، وتطّبق األحكام اخلاّصة بتنظيم 

، وتتواصل املّدة النيابّية للمكتب 2009اجللسة العامة اإلنتخابّية خالل األربعة أشهر األوىل لسنة 
 .2012اجلامعّي اجلديد إىل حّد إختتام األلعاب األوملبّية لدورة 

من هذا النظام  42ابلفصل منطلقا إلحتساب عدد الدورات النيابية املشار إليها  2002تكون  سنة :  90الفصل 
ابية املمتدة بني مباشرة املكتب اجلامعي ملهامه واتريخ إنعقاد اجللسة يالن وتعترب املدة. األساسي

 بية كاملة.نيا األساسي مدةاإلنتخابية اليت أتيت بعد املصادقة على هذا النظام 
تعفى بصفة إستثنائية املرتشحات لعضوية املكتب اجلامعي من شرط األقدمية يف التسيري الر�ضي :  91الفصل 

من هذا النظام األساسي النموذجي  وذلك ابلنسبة  إىل اجللسة العامة  40املنصوص عليها ابلفصل 
 . 2009لسنة  االنتخابية

 2016إىل غاية إنتهاء األلعاب األوملبية لسنة  2012جانفي  21ديدة من املدة النيابية اجل امتداد : 92الفصل 
 .2016ديسمرب  31ويف أجل أقصاه 

للمكتب اجلامعي احلايل املتخلي  2020-2016تعقد جلسة عامة انتخابية يف �اية املدة النيابية  :93الفصل 
 الصيفية.ابلرغم من أتجيل األلعاب األوملبية 

غاية انتهاء األلعاب األوملبية لسنة  اجلديد إىل املنتخب للمكتب اجلامعياجلديدة  متتد املدة النيابية
 .2024ديسمرب  31ويف أجل أقصاه  2024


	الفصل 93: تعقد جلسة عامة انتخابية في نهاية المدة النيابية 2016-2020 للمكتب الجامعي الحالي المتخلي بالرغم من تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية.
	الفصل 92 : امتداد المدة النيابية الجديدة من 21 جانفي 2012 إلى غاية إنتهاء الألعاب الأولمبية لسنة 2016 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.
	الفصل 91 : تعفى بصفة إستثنائية المترشحات لعضوية المكتب الجامعي من شرط الأقدمية في التسيير الرياضي المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا النظام الأساسي النموذجي  وذلك بالنسبة  إلى الجلسة العامة الانتخابية لسنة 2009 .
	الفصل 90 : تكون  سنة 2002 منطلقا لإحتساب عدد الدورات النيابية المشار إليها بالفصل 42 من هذا النظام الأساسي. وتعتبر المدة النيابية الممتدة بين مباشرة المكتب الجامعي لمهامه وتاريخ إنعقاد الجلسة الإنتخابية التي تأتي بعد المصادقة على هذا النظام الأساسي مدة نيابية كاملة.
	الفصل 89:  بصفة إستثنائيّة فإنّ أحكام هذا النظام الأساسيّ تدخل حيّز التنفيذ بمجرّد المصادقة على مقرّرات الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة من قبل سلطة الإشراف ، وتطبّق الأحكام الخاصّة بتنظيم الجلسة العامة الإنتخابيّة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2009، وتتواصل المدّة النيابيّة للمكتب الجامعيّ الجديد إلى حدّ إختتام الألعاب الأولمبيّة لدورة 2012.
	الفصل 88: عند صدور قرار بالحلّ التلقائي أو القضائي تقع تصفية ممتلكات الجامعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
	الفصل 87 :  تعتبر أحكام النظام الداخليّ متمّمة ومفسّرة وموضّحة لأحكام النظام الأساسي للجامعة.
	الفصل 86 : تمارس الوزارة المكلفة بالرياضة إشرافها على الجامعة طبقـا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة في المسائل التالية :
	 الفصل 85: كلّ مبلغ تمّ إسناده من قبل الدولة في إطار عقود البرامج أو الأهداف المشار إليها بالفصل 31 من هذا النظام الأساسيّ، ولم يقع صرفه في الآجال المحددة، لا يسمـح بصرفـه في أي مجال آخر إلا بعد موافقة سلطة الإشراف.
	 الفصل 84: تحفظ لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، كلّ الدفاتر والوثائق الخاصّة بكلّ سنـة محاسبيّة ومستنداتها والمؤيدات المتعلقة بها.
	الفصل 83: تعدّ الجامعة تقارير ماليّة كلّ ثلاثة أشهر، كما تعدّ تقريرها السنوي الأدبي والمالــي الذي يخضع لمصادقة الوزارة المكلفة بالرياضة.
	 الفصل 82 : تتولى الجامعة وجوبا مسك محاسبتها طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل بما في ذلك قواعد معيار المحاسبة الخاصة بالهياكل الرياضية المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 21 أوت 2007. 
	الفصل 81 : تبدأ السنة المحاسبية في غرة جويلية وتنتهي في  30 جوان من السنة المقبلة وذلك استنادا إلى المعايير الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل الهياكل الرياضية المنصوص عليها بالفصل 7مكرر من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004.
	مسك ومراقبة الحسابات
	الباب الثاني
	 الفصل 80: تتأتى موارد الجامعة بالخصوص من:
	الباب الأول : الموارد المالية
	الفصل 79:  تعد الجامعة  تراتيب  خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي.
	الفصل 78 : تمارس الجامعة سلطتها التأديبيّة  على منظوريها  في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بواسطة     لجنتين   جامعيتين تتعهّدان  بالنظر إبتدائيّا وإستئنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا المجال .
	لجان التأديب  في مجال  مكافحة المنشّطات
	القسم الخامس
	الفصل 76: في الحالتين عدد 1 وعدد 2 المذكورتين بالفصل 75 من هذا النظام الأساسي، يتعيّن على المكتب الجامعيّ الذّي يعتزم التعهّد من تلقاء نفسه في المّادة التأديبيّة إعلام اللجنة الجامعيّة أو الرابطة المختصّة كي تتخلّى عن مواصلة النّظر في نفس الموضوع لفائدة المكتب الجامعيّ، وأيّ قرار يصدر عن تلك اللجنة الجامعيّة أو الرابطة لا أثر قانونيّ له.
	الفصل 75 : إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتين، فإنّ المكتب الجامعيّ، في إطار مشمولاته المرتبطة باحترام مقتضيات النظام الأساسي والميثاق الأولمبي ، يمكن له التعهد  بالنظر من تلقاء نفسه في المادّة التأديبيّة، وذلك في إحدى الصور التالية:
	التعهّد التلقائيّ للمكتب الجامعيّ
	القسم الرابع
	الفصل 74:  تحدث بالجامعة لجنة مركزية للنزاعات يرأسها عضو جامعي وتختصّ بالنّظر إبتدائيّا في النزاعات الرياضيّة التي تنشأ بين الجمعيّات سواء في علاقتها بعضها ببعض أو في علاقتها بالمدرّبين أو باللاعبين أو في علاقة هؤلاء بالجامعة.
	الإختصاص في مادّة فضّ النزاعات
	القسم الثالث
	الفصل 73: يمكن للمكتب الجامعيّ أن يفوّض جانبا من الإختصاص التأديبيّ الإبتدائيّ إلى الرابطة.
	الفصل 72: تمارس الجامعة سلطتها التأديبيّة على منظوريها من جمعيّات رياضيّة ولاعبين ومسيّرين ومدرّبين وحكّام ورسميّين، بواسطة لجنة جامعيّة للتأديب تتعهّد بالنظر إبتدائيّا في تسليط العقوبات المستوجبة في المادّة التأديبيّة.
	الإختصاص في المادّة التأديبيّة
	القسم الثاني
	الفصل 70: تخلّف أحد أطراف النزاع عن الحضور أمام المجلس المنتصب إبتدائيّا أو إستئنافيّا لا يوقف النظر في الملفّ طالما تمّ توجيه إستدعاء قانونيّ له.
	الفصل 69: ينظر المكتب الجامعيّ نهائيّا في جميع الطعون المرفوعة ضدّ القرارات الإبتدائية الصادرة عن إحدى اللجان الجامعيّة أو عن الرابطات حسب الإختصاص الحكميّ لكلّ واحد منها.
	الفصل 68:  يقع الطعن في القرارات الصادرة إبتدائيّا عن اللجان الجامعيّة المختصّة أو الرابطات، أمام المكتب الجامعيّ الذّي ينتصب لإصدار قرار نهائيّ في النزاع.
	الفصل 67:  تمارس الجامعة صلاحيّاتها في مادّة التأديب وفضّ النزاعات وفقا لمبدإ التقاضي على درجتين مع ضمان حقّ الدفاع، بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية بالأمر تكريسا لمبدإ المواجهة.
	أحكام عامة
	القسم الأوّل
	الـتأديب وفضّ النزاعات
	الباب الخامس
	الفصل 66 : تتولى الرابطات الوطنية والجهوية قبل مفتتح كل موسم رياضي وبالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية معاينة المنشآت الرياضية التابعة لإختصاصاتها ومتابعة هذه العملية طيلة الموسم الرياضي.
	الفصل 65:  تسهر الرابطة على تحقيق الأهداف المقررة من قبل المكتب الجامعي والمتعلقة خاصة بتنفيذ برامج تنمية الاختصاص والعناية بالمنتخبات الجهوية إن وجدت والإشراف على المباريات والمسابقات الرياضيّة على المستويين الوطنيّ أوالجهويّ. 
	الفصل 64:  للمكتب الجامعيّ إحداث رابطة أو أكثر على المستوى الوطني والجهوي يفوض لها جانبا من صلاحياته كما جاء بالفصل 30 من هذا النظام الأساسي.
	الرابطات
	القسم الرابع
	الفصل 63 : تحدث لجان جامعيّة داخل الجامعة تتولى مساعدة المكتب الجامعيّ في تسيير أعمال الجامعة ويرأسها أعضاء من المكتب الجامعيّ.
	اللجان الجامعية
	القسم الثالث
	الفصل 62 : لا يمكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة.
	الفصل 60:  الكتابة العامة هي الهيكل الإداري للجامعة ويسيرها كاتب عام قار يتم تعيينه بالتنسيق مع سلطة الإشراف.
	الكتابة  العامة
	القسم الثاني
	الفصل 59 : تتولى الإدارة الفنية مراقبة نشاط سائر المدارس والأكاديميات الخاصة بالشبان وعدم الترخيص في نشاطها إلا في نطاق كراس شروط يحترم القواعد التربوية والصحية والفنّية المعترف بها. كما يحترم إجراءات الإنتداب والإحاطة والتكوين والتأمين ويحفظ حقوق الأطفال والشبان على جميع المستويات. 
	الفصل 58 : يمكن أن تساعد المدير الفني الوطني في مهامه هياكل إستشارية فنية وطنية، وتقدّم له برنامجا سنويّا وبرامج شهريّة حول أنشطتها، كما أنها مطالبة بتقديم تقرير فني حول أنشطتها السنوية عند نهاية كل موسم رياضي إلى المدير الفني لإحالته على المكتب الجامعي وعلى سلطة الإشراف.
	الفصل 57 : المدير الفني الوطني مطالب بأن يقدّم لسلطة الإشراف عند مستهلّ كل موسم رياضي برنامجا عاما، كما انه مطالب بتقديم تقرير نشاط كلّ ثلاثة أشهر يشفعه بتقرير سنويّ شامل عند انتهاء كل موسم رياضي.
	الفصل 56 : تتولى الإدارة الفنية الوطنية القيام بكلّ الأعمال الرامية للنهوض بالاختصاص وبإعداد برامج نشاط المنتخبات الوطنية والجهوية وبضبط ميزانياتها وبالسهر على حسن تنفيذها.
	الإدارة الفنية
	القسم الأول
	هياكل التصرف
	الباب الرابع
	الفصل 55:  يواصل المكتب الجامعي نشاطه بصفة طبيعيّة طالما لم يشمل الشغور أكثر من ثلث أعضائه.
	الفصل 54 : يحصل الشغور في المكتب الجامعي بإحدى الصور التالية:
	الفصل53 :  يفقد صفة العضوية بالمكتب الجامعي:
	فقـدان العضويـة وحالة الشغور بالمكتب الجامعـي
	الفصل 52: يمكن لرئيس الجامعة، فيما عدا إمضاء المراسلات الموجهّة إلى سلطة الإشراف أو إلى الهياكل الرياضيّة الدوليّة والإقليميّة وكذلك الأذون بالصرف والتعهّدات الماليّة للجامعة، أن يفوّض، بمقتضى توكيل كتابي، جانبا من صلاحيّاته الأخرى لأحد أعضاء المكتب الجامعي أو لأحد الأعوان العاملين بالجامعة وذلك تحت مسؤوليّته القانونيّة.
	الفصل51:  رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة لدى الغير ولدى كلّ السلط العمومية والقضائيّّة والهياكل الرياضية الوطنية والدولية وهو الناطق الرسميّ للجامعة.
	رئيس الجامعة
	القسم الخامس
	الفصل 50: يجوز لرئيس القائمة المصرّح برفضها الطعن في قرار لجنة الانتخابات لدى هيئة التحكيم الوطنيّ الرياضيّ باللجنة الوطنيّة الأولمبيّة التونسية وفقا للإجراءات الإستعجالية المعتمدة لدى هذه الهيئة.
	الفصل 49:  بمجرّد إنقضاء أجل تقديم الترشّحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة، تنظر لجنة الانتخابات فورا في ملفّات المترشّحين حسب كلّ قائمة، وتصدر قرارا معلّلا، في قبول كلّ قائمة لخوض الإنتخابات أو رفضها لعدم توفّر الشروط القانونيّة في واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك في أجل لا يتعدّى ثلاثة أيّام من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الترشّحات.
	الفصل 48:  كلّ قائمة يثبت أنّ أحد أعضائها لا تتوفّر فيه الشروط القانونيّة للترشّح يقع التصريح برفضها.
	الفصل 47:  لا يجوز لكل من إنسحب من قائمة بعد إيداع ملفّها بكتابة الجامعة، أن يعيد الترشّح ضمن قائمة أخرى منافسة ولو كانت آجال تقديم الترشّحات مازالت مفتوحة.   
	الفصل 46: يمكن لكل عضو بالقائمة التي تمّ إيداع ملفّها بكتابة الجامعة أن يضيف أيّة وثيقة يراها ضروريّة بالملفّ وذلك قبل غلق باب الترشّحات، ومقابل كشف جديد للوثائق ممضى ومختوم من الجامعة.
	الفصل 45: يغلق باب الترشحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة عشرة أيّام قبل موعد الجلسة العامة دون إحتساب يوم إنعقاد تلك الجلسة.
	الفصل 44: تختار كلّ قائمة عنوانا واحدا ليكون محلاّ لمخابرتها، تنصّ عليه عند تقديم ملفّات الترشّح، وتكون كلّ قائمة مرفقة بملفات شخصيّة عن كلّ عضو مترشّح ضمنها، ويتضمّن كلّ ملفّ الوثائق التالية:
	الفصل 42 : لا يجوز الإضطلاع بخطة عضو جامعي لأكثر من ثلاث فترات نيابية متتالية بنفس الجامعة . ويجوز لكل عضو جامعي قضّى ثلاث فترات نيابية متتالية إعادة تقديم ترشحه للفترة النيابية التي تلي مباشرة الفترة النيابية التي لا يحق له الترشح خلالها.
	بالنسبة للحكام:
	بالنسبة للاعبين:
	بالنسبة للمدربين:
	الفصل 41 : يعفى  المدربون واللاعون والحكام من الشرطين عدد 3  و6 الواردين بالفصل 39 أعلاه ،  ولهم أن يقدموا ترشحاتهم حسب المقاييس التالية :
	الفصل 40:  يجب أن تتوفر في كلّ مترشح لعضوية المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة إحدى شروط الأقدميّة في التسيير الرياضي التالية:
	الفصل39 : لكلّ مترشّح  لعضوية المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة أن تتوفّر فيه الشروط التالية :
	شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي
	القسم الثالث
	الفصل 38 : لا يمكن الجمع بين عضويّة المكتب الجامعيّ وبين مسؤوليّة تسيير بجمعيّة رياضيّة أو رابطة تتبع الجامعة.
	الفصل 37 : يتمّ توزيع الخطط داخل المكتب الجامعيّ وفق المهام التالية: 
	الفصل 36: يقع إنتخاب أعضاء المكتب الجامعي لمدة أربع سنوات بإقتراع سري في دورة واحدة وبإعتماد نظام القائمات المغلقة.
	 الفصل 35 : يتركب المكتب الجامعي من إثني عشرة (12) عضوا من بينهم إمرأتان على الأقل يقع إنتخابهم من قبل الجلسة العامة .
	تركيبة المكتب الجامعي
	القسم الثاني
	الفصل 34: خدمات أعضاء المكتب الجامعيّ وأعضاء الرابطات واللجان الجامعيّة مجانيّة ولا يجوز لهم الحصول على مرتّبات أو مكافآت من أيّ نوع، على أنّه يمكن تعويضهم عن نفقات سفرهم وإقامتهم وبعض المصاريف الأخرى الإضطراريّة أثناء قيامهم بمهمّات تدخل في نطاق أنشطة الجامعة والمهام الموكولة إليهم.
	الفصل 33 : يشارك الكاتب العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمتّع بحق التصويت .
	الفصل 31 : يقوم المكتب الجامعي بإعداد عقود البرامج الخاصة بتحضيرات المنتخبات وتنمية الاختصاص على امتداد أربع سنوات وعرضه على سلطة الإشراف للمصادقة .
	الفصل30 : المكتب الجامعي هو الهيئة التنفيذية التي تسيّر الجامعة  ويتولى إدارة شؤون رياضة الفروسيّة بالبلاد التونسية وتنميتها ، ومن مشمولاته  بالخصوص :
	المهام والصلاحيّات
	القسم الأوّل
	المكتب الجامعـي
	البــاب الثاني
	 الفصل29 : تنطبق جميع الأحكام الواردة بالفصول 16 و17 و18 و19 و21 و22 و24 من هذا النظام الأساسيّ على الجلسة العامة الإنتخابيّة الإستثنائية.
	الفصل28 : يمكن الدعوة لجلسة عامة إنتخابيّة إستثنائية في أيّ وقت من السنة وذلك  في حالة حصول شغور في تركيبة المكتب الجامعيّ فاق ثلث الأعضاء وذلك وفقا لما نصّ عليه الفصل 55 من هذا النظام الأساسيّ. 
	الجلسة العامة الإنتخابيّة الإستثنائية
	القسم الرابع
	الفصل27 : لا تكون أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلاّ بحضور ثلثي (⅔) الجمعيات المنخرطة على الأقل، وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجامعة بالدعوة لجلسة عامة ثانية بعد ساعة من توقيت عقد الجلسة العامة الأولى و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
	الفصل26 : يمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أي وقت بطلب من المكتب الجامعي أو بطلب كتابي موجّه إلى المكتب الجامعي من قبل ثلثي (⅔)  الجمعيّات المنخرطة بغرض المداولة في المسائل التالية: 
	الجلسة العامة الخارقة للعادة
	القسم الثالث
	الفصل25 : تتخذ القرارات في الجلسة العامة العاديّة برفع الأيدي وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في صورة التساوي يرجح صوت الرئيس، إلاّ أنّ إنتخاب أعضاء المكتب الجامعيّ يتمّ وجوبا بالإقتراع السريّ. 
	الفصل24 : لا تكون أشغال الجلسة العامة العاديّة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الجمعيات المنخرطة على الأقل وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية  بعد ساعة من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من رئيس الجامعة و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين.
	الفصل23 : تعقد الجامعة وجوبا جلسة عامة تقييميّة مرّة كلّ سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة الانتخابية وتقوم الجلسة العامة التقييميّة بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا النظام الأساسيّ  ما عدا النقاط عدد9 و10.
	الفصل22 : تقوم الجلسة العامة الإنتخابية:
	الفصل 21 : تعقد الجلسة العامة الإنتخابية وجوبا مرّة كلّ أربع سنوات، مباشرة إثر إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفيّة وذلك في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر من سنة تنظيم هذه الدورة.
	الفصل20:  تتولى الجلسة العامة العاديّة تحديد السياسة العامة للجامعة وتوجيهها ومراقبتها، كما تتولى المصادقة على مشاريع  النظام الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة ، وتنقسم إلى جلسة عامة عادية و جلسة عامة انتخابية وجلسة عامة تقييمية. 
	الفصل19 : تلتأم الجلسة العامة العاديّة بدعوة من رئيس الجامعة توجّه إلى الجمعيات المنخرطة قبل ثلاثين يوما  على الأقل من تاريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة، وتتضمّن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.
	الجلسة العامة العادية
	القسم الثاني
	الفصل 18 : كلّ جمعية منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامة بواسطة ممثل واحد عنها يكون وجوبا رئيسا للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما أو رئيسا لفرع رياضة الإختصاص ، ويجب أن يدلي بتفويض قانونيّ ممضى وحامل لختم الجمعية.
	الفصل17 : تضم ّالجلسة العامة الجمعيات المنخرطة بحساب ممثل عن كلّ جمعيّة وأعضاء المكتب الجامعي المباشر لمهامه .
	 الفصل16: تعقد الجامعة جلسات عامة عاديّة وجلسات عامة خارقة للعادة وجلسات عامة إنتخابية إستثنائية. 
	أحكام عامّة
	القسم الأوّل
	الجلســة العامــة
	البـاب الأوّل
	الفصل15 : تضم الجامعة الهياكل التالية :
	الفصل 14 : يمكن للنظام الداخلي للجامعة أن يضيف حقوقا أو التزامات أخرى للجمعيات الأعضاء لمزيد إحكام تنظيم علاقات تلك الجمعيّات بالجامعة وبالهياكل الرياضيّة الدوليّة المشرفة على تنظيم رياضة الفروسيّة.
	الفصل 13: تتمتع الجمعيات الأعضاء بالحقوق التالية:
	الفصل12 : تختصّ الجلسة العامة بتعليق نشاط إحدى الجمعيات أو بسحب صفة العضويّة عنها ، و يبقى المكتب الجامعي مؤهلا  بصورة إحتياطية لتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية عن الجمعية مؤقّتا، إلى أن تتم لاحقا المصادقة على ذلك القرار من قبل أوّل جلسة عامة عاديّة .
	الفصل 11 : تسند صفة العضو إلى كلّ جمعية تهدف إلى تأطير عمل المشاركين في رياضة الفروسيّة وتنظيمه وتطويره.
	الفصل10 : يجب على كلّ جمعيّة عضو بالجامعة:
	الفصل9 :  طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية يتم الانخراط بالجامعة وفقا لكراس شروط يعدّها المكتب الجامعيّ وتصادق عليها الوزارة المكلّفة بالرّياضة. 
	الفصل 8 : تهدف الجامعة بالخصوص إلى :
	الفصل 7: تلتزم الجامعة في تأسيسها وفي تنقيح نظامها الأساسي وفي التغييرات الطارئة على تركيبة هيئتها المديرة بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالجمعيات.
	الفصل 6 : يبدأ النشاط الإجتماعي للجامعة في أوّل شهر جويلية  وينتهي في موفى شهر جوان من كلّ سنة.
	الفصل 5 : مقرّ الجامعة بتونس العاصمة .
	الفصل 4 : مدّة نشاط الجامعة غير محددة .
	الفصل 3 : تتكون الجامعة من الجمعيات المنخرطة بها والتي يكون هدفها تكوين الشباب وتأطيره وتنمية قدراته البدنية والفنية والرقيّ به  إلى أرفع المستويات الرياضية والأخلاقيّة عبر ممارسة رياضات الفروسيّة.
	الفصل 2 : تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام رياضة الفروسيّة في إطار الصلاحيات التي تمكنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة وحسب القواعد الفنية والتنظيمية المحددة من قبل الجامعة الدولية لـلفروسيّة.
	الفصل الأول : الجامعة التونسية لرياضات الفروسيّة هي هيكل رياضي خاص منخرط بالجامعة الدولية للفروسيّة. وهي تخضع في أهدافها وتكوينها وتسيييرها لأحكام القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وللقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وللقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية ولأحكام كلّ من النظام الأساسي والنّظام الداخليّ للجامعة.
	الفصل 61: يتولّى الكاتب العام بالخصوص المهام التالية:
	الفصل32 : يجتمع المكتب الجامعي بصفة دورية مرّة في الشهر  على الأقل بدعوة من رئيسه، توجّه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا أو عبر البريد الالكتروني قبل موعد الجلسة بثلاثة أيّام على الأقلّ، وفي حالة التأكّد الكلّي يجوز الدعوة للاجتماع حينها.
	العنـــوان الأول
	أحكـام عامــــة
	 كما تلتزم الجامعة بالإنخراط لدى اللجنة الوطنيّة الأولمبيّة التونسيّة وبإحترام نظامها الأساسيّ والميثاق الأولمبي.
	1- تنظيم ممارسة رياضة الفروسية وتطويرها وتنميتها، وتحقيق مصالحـها وإدارة شؤونـها ومراقبتها بكامل تراب الجمهورية وذلك في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
	2- ربط العلاقات مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية والجامعة الدولية والكنفدراليات والإتحادات القارية والإقليمية والجمعيات الأجنبية.
	3- تنظيم كلّ نشاط رسمي أو ودي على الصعيدين الوطني والدولي ومراقبته في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
	4- ترشيح ممثلي تونس في الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية بعد موافقة سلطة الإشراف.
	5- ضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية والمقاييس المعتمدة لذلك.
	6- تكوين الإطارات الفنية والحكام والرسميين والمسيّرين وتأهيلهم وتحسين مستواهم.
	7- التشجيع على بعث مراكز تكوين الرياضييّن في إختصاص الجامعة وضمان الإشراف الفنّي على مختلف مراكز التكوين في رياضة الفروسيّة .
	العنوان الثاني
	العضوية في الجامعة
	يكون الانخراط بالجامعة التونسية لـرياضات الفروسيّة من اختصاص الجلسة العامة. 
	ويمكن للمكتب الجامعي إسناد قبول أوّلي لإحدى الجمعيّات، على أن تتمّ المصادقة على ذلك القبول خلال الجلسة العامة اللاحقة.
	1- تسديد معلوم إنخراطها السنويّ قبل إنطلاق الموسم الرياضي، وتحدّد الجلسة العامة مقدار هذا الإنخراط.
	2- الخضوع للأنظمة الأساسية وللتراتيب العامة للجامعة وللقرارات الصادرة عن سلطة الإشراف. 
	3- المشاركة في المسابقات و الأنشطة الرياضية الأخرى المنظمّة من قبل الجامعة .
	4- اللجوء إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضيّ باللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، لحسم كلّ نزاع رياضيّ تكون طرفا فيه، وذلك بعد إستنفاذ وسائل الطعن المخوّلة لدى الهياكل الجامعية المختصة إبتدائيا وإستئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي وبالنظام الداخليّ للجامعة.
	5- عدم ربط علاقات ذات صبغة رياضيّة مع هياكل غير معترف بها، أو مع أعضاء تمّ تجميد عضويتهم أو شطبهم من الهياكل الرياضية الوطنيّة أو الدوليّة.
	6- إعلام الجامعة بكلّ تنقيح لنظامها ولتراتيبها و لتركيبة هيئتها المديرة ولقائمة الرسميين أو الأشخاص المؤهلين بامضائهم للتعاقد القانوني تجاه الغير . 
	7- التقيد بالقيم النبيلة للرياضة و بالأخلاق الحميدة و بمبادئ الروح الرياضية  وبالميثاق الأولمبي.
	ويمكن للمكتب الجامعي إسناد العضوية الشرفيّة إلى الشخصيات الرياضيّة التي قدّمت خدمات جليلة لرياضة الفروسيّة.
	 تفقد صفة العضوية بالجامعة :
	1- الجمعية المستقيلة التي قدمت هيئتها المديرة استقالة جماعية و لم تتجدّد هيئتها في ظرف ثلاثة أشهر.
	2- الجمعية المنحلّة بصفة تلقائيّة .                       
	3 - الجمعية المنحلّة بمقتضى حكم قضائي .
	4- الجمعية التي لم تسدّد معلوم الانخراط السنويّ بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب الداخلية للجامعة. 
	5- الجمعية التي صدر في شأنها قرار بالتجميد المؤقت من قبل المكتب الجامعي لخطأ جسيم ويجب أن يكون قرار التجميد المؤقت معلّلا .
	ولا يتخذ قرار التجميد المؤقت إلا بعد دعوة الجمعية المعنية والاستماع إليها وتمكينها من وسائل الدفاع. 
	1- المشاركة في أعمال الجلسة العامة والإطلاع على جدول الأعمال و الاستدعاء للجلسة العامة في الآجال و ممارسة حق التصويت. 
	2-  تقديم الإقتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة .
	3- إعلامها بأنشطة الجامعة التونسية لرياضة الفروسيّة بواسطة هيكلها الرسمي.
	4- المشاركة في المسابقات و الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل الجامعة.
	5- ممارسة بقية الحقوق المترتبة عن النظام الأساسي أو تراتيب الجامعة.
	كلّ الأحكام الإضافية المتعلّقة بحقوق الجمعيات وبإلتزاماتها، يجب أن لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي ، ومع التراتيب النموذجية المعتمدة من قبل الجامعة الدولية لـلفروسيّة والميثاق الأولمبي.
	العنــــوان الثالث
	الهياكل الجامعية
	- رئيس الجامعة ويكون رئيس القائمة الفائزة في الإنتخابات.
	القسم  الرابع
	شروط تقديم القائمات المترشحة  للإنتخابات
	الفصل 43:  يتعيّن على كلّ قائمة مترشّحة أن تكون مؤلّفة من إثني عشر شخصا يكون من بينهم وجوبا امرأتان على الأقلّ، مع ضرورة بيان رئيس القائمة، وتسمّى كلّ قائمة بإسم رئيسها.

	- الجلسة العامة.
	- المكتب الجامعي.
	- هياكل التصرف.
	-  لجان التأديب وفض النزاعات.
	  تحدد مواعيد إنعقاد هذه الجلسات العامة وأماكنها وجداول أعمالها، بالتنسيق مع سلطة الإشراف.
	يدعى الأعضاء الشرفيون لأشغال الجلسة العامة بصفة ملاحظين وليس لهم حقّ التصويت.
	لا يمكن للجمعية المجمّدة أو التي فقدت صفة العضوية أو التي لم تشارك على الأقل مرة واحدة خلال الموسم الرياضي الذي سبق إنعقاد الجلسة العامة المشاركة في أشغالها.
	قبل كل جلسة عامة انتخابية أو جلسة عامة انتخابية استثنائية يتم بعث لجنة للإشراف على انتخاب المكتب الجامعي الجديد تسمى "لجنة الانتخابات"ويتم نشر البلاغ قبل انعقاد الجلسة ويتم قبول الترشحات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور البلاغ.
	يتم قبول الترشحات للانضمام لهذه اللجنة بعد نشر بلاغ بالصحف وإعلام الجمعيات المنخرطة بالجامعة بذلك يصدر البلاغ 45 يوم قبل انعقاد الجلسة ويغلق باب الترشحات 10 ايام بعد صدور البلاغ .  
	تتكون لجنة الانتخابات من 3 أعضاء، تتوفر فيهم الشروط التالية:
	- أن لا يكون المترشح عضوا بالمكتب الجامعي المتخلي.
	- أن لا يكون المترشح عضوا بأحد القائمات الانتخابية المترشحة.
	- أن لا يكون المترشح عضوا ضمن هيئة مديرة لجمعية رياضية منخرطة بالجامعة.
	- أن لا يكون المترشح قد صدر ضده حكم جزائي أو عقوبة رياضية.
	- أن يكون المترشح حاملا للجنسية التونسية وان لا يقل سنه عن 18 سنة.
	- من الأفضل أن يكون المترشح من رجال القانون أو على دراية بقانون الجامعة الدولية للفروسية وعلى الأقل في اختصاص رياضي.
	تقدم كل الترشحات إلى الجلسة العامة لانتخاب ثلاث أعضاء من ضمن المترشحين وفي حالة التساوي في الأصوات يتم اعتماد تسلسل الشروط التالية:
	- تمنح الأولوية إلى رجال القانون.
	- تمنح الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا.
	- تمنح الأولوية إلى المترشح بالاعتماد على تاريخ إيداع المطالب بمكتب ضبط الجامعة او بالبريد مضمون الوصول. 
	1- بالإطلاع على التقرير الأدبي المعروض من قبل المكتب الجامعي والمصادقة عليه.
	2- بالإطلاع على التقرير المالي المعروض من قبل المكتب الجامعي وعلى تقرير مراقب الحسابات بشأنه والمصادقة عليه.
	3- بمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
	4- بضبط معلوم الانخراط السنوي.
	5- بمراجعة النظام الداخلي للجامعة أو تنقيحه مع التقيّد باحترام أحكام النظام الأساسيّ للجامعة.
	6- بإتخاذ قرار تجميد عضوية جمعية بناء على قرار تجميد مؤقّت، يصدره المكتب الجامعي يراعي فيه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من هذا النظام الأساسيّ.
	7- بالمصادقة على قبول عضوية جمعيّة جديدة طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا النظام الأساسي. 
	8-بالترخيص في شراء العقارات أو بالتفويت فيها عند الاقتضاء.
	9-تتكفل لجنة الانتخابات بالإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات  
	10- بانتخاب أعضاء المكتب الجامعي بعد إنتهاء الفترة النيابية.
	تقوم الجلسة العامة العادية بتعيين مراقب للحسابات كل ثلاث سنوات أو في حالة حصول شغور في هذه الخطة ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
	1- إتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة رياضة الإختصاص.
	2- مراجعة النظام الأساسي للجامعة. 
	3- حلّ الجامعة.
	وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجامعة توجّه إلى الجمعيّات المنخرطة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.
	وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين. 
	ويستكمل المكتب الجامعيّ الجديد ما تبقّى من فترة نيابيّة للمكتب المنحلّ إلى حين إجراء دورة الألعاب الأولمبيّة القادمة.  
	  
	1 - إدارة الجامعة وتسيير شؤونها وتنفيذ برامجها وهو الوحيد المخوّل له مخاطبة الهيئات الدولية والجامعات الأجنبية المختصة والتعامل معها. 
	2- السهر على احترام تطبيق النصوص القانونية والترتيبيّة المنظمة للقطاع الرياضي بتونس.
	3- السهر على إحترام مبادئ الميثاق الأولمبي والتراتيب الرياضيّة الدوليّة. 
	4- التصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز التي قد تشوب هذا النشاط.
	5- دراسة كلّ ملفات تسيير الجامعة و هياكلها المختصة ومتابعتها وضبطها وتوثيقها. 
	6- تنظيم المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات بالتعاون مع السلط العمومية والهياكل الرياضية الوطنية والدولية والمعاهد الوطنية والأجنبية المختصة في تكوين الإطارات  والجمعيات ذات العلاقة، وذلك بهدف تكوين المسيّرين والحكّام والمدرّبين والرسميّين، وتأهيلهم وتحسين مستواهم فنيّا وإداريّا وعلميّا. 
	7- تنمية الموارد الماليّة للجامعة وإحكام التصرّف فيها.
	8- ضبط برامج لتنمية الاختصاص وتكوين الرياضيين الشبان ومتابعة تنفيذها.
	9- إعداد رزنامة عامة للمباريات والمنافسات.
	10- معاينة المنشآت الرياضية التابعة لإختصاص الجامعة والمتابعة الدائمة  لهذه العملية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية . ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الرابطات. 
	11- إعداد المنتخبات الوطنية وإدارة شؤونها في مختلف الأصناف.
	12- تعيين المدربين الوطنيين والجهويين.
	13- مراقبة نشاط الرابطات وتصرّفها الفني والإداري والمالي.
	14- ضبط برنامج للإرشاد  التربوي والتوعية الصحية  في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات وإعلام منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية الأولمبية التونسيّة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
	15- ممارسة السلطة التأديبية طبقا لأحكام هذا النظام الأساسيّ ولمقتضيات النظام الداخليّ للجامعة.
	ويفوّض المكتب الجامعي جانبا من مهامه المشار إليها أعلاه إلى رابطات وطنية و جهوية وإلى لجان جامعية، يتولى إحداثها وتحديد عددها ومهامها، كي يتفرّغ لمتابعة إستراتيجيّة النهوض بالرياضة في إختصاصه وتكوين الشبّان وتأهيل الفنيّين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كل ما من شأنه أن يحسّن سير النشاط الرياضي في مجال إختصاصه ويطوّر مناهج التكوين والإحاطة بالمدربين والحكام والمسييرين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة في فصوله 18 و19 و20.
	ويحدد النظام الداخليّ للجامعة تركيبة الرابطات واللجان الجامعية ومهامها وطرق عملها.
	كما يقوم المكتب الجامعيّ بإبرام عقود برامج مع الجمعيات الرياضية المستهدفة في الاختصاص الذي تشرف عليه الجامعة، وتضبط تلك العقود برنامج العمل والأهداف المرتقبة.
	ولا تكون مداولات المكتب الجامعيّ قانونيّة إلاّ إذا حضرتها أغلبيّة الأعضاء. 
	ويتّخذ المكتب الجامعيّ قراراته بعد المداولة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. 
	ويمكن أن يجتمع المكتب الجامعي كذلك بدعوة من رئيسه لدراسة المسائل الطارئة كلما دعت الحاجة لذلك.
	وتدرج كلّ قرارات المكتب الجامعي بدفتر محاضر الجلسات يكون مرقما ومؤرخا وممضى من جميع الأعضاء الحاضرين، وينصّ على أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين بعذر وأسماء المتغيّبين دون عذر
	وتوجّه نظائر من محاضر الجلسات لسلطة الإشراف.
	ويشارك المدير الفني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصلاحيات المحدّدة بالأمر عدد 552 لسنة 1977 المؤرخ في 20 جوان 1977 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية.
	وتعتبر القائمة التي تتحصل على أكبر عدد من الأصوات هي القائمة الفائزة بالإنتخابات. 
	وفي صورة حصول التساوي في عدد الأصوات المصرح بها بين قائمتين أو أكثر تعاد الإنتخابات بصفة فورية بين القائمات المتساوية في المرتبة الأولى دون سواها.
	وفي صورة تواصل التساوي في عدد الأصوات المصرح بها تعاد الإنتخابات بصفة فورية إلى حين التمكن من الفصل بين القائمتين.
	ويضبط النظام الداخلي للجامعة طريقة توزيع أصوات الناخبين وإحتسابها. 
	- نائب رئيس
	- أمين مال
	-تسعة  أعضاء مكلفون بـ...............
	ويتم توزيع المسؤوليّات بالإتفاق بين أعضاء المكتب الجامعي، وعند التعذّر تجرى إنتخابات داخليّة بين جميع أعضاء المكتب الجامعيّ يشرف عليها رئيس الجامعة، لتوزيع المهام التّي ينشأ حولها تنافس بين عضوين أو أكثر، وتسند الخطّة المقترع بشأنها للمترشّح المتحصّل على أكبر عدد من الأصوات، وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
	مع مراعاة أحكام الفصل 55 من هذا النظام الأساسي، يضبط النظام الداخلي للجامعة حالات إعادة توزيع المسؤوليّات والإجراءات المتبعة لذلك خلال نفس الفترة النيابية إذا إقتضت الضرورة أومصلحة الجامعة ذلك.
	وبمجرّد التصريح بنتائج الإنتخابات لعضويّة المكتب الجامعيّ، فإنّ كلّ عضو جامعيّ تكون له مسؤوليّة بجمعيّة رياضيّة أو رابطة تتبع الجامعة، يلتزم بتقديم استقالته فورا من تلك الجمعيّة أو الرابطة.
	1-أن يكون تونسيّ الجنسية.
	2-أن يبلغ سنه ثلاثة وعشرين (23) عاما على الأقل في تاريخ إيداع القائمة المترشح ضمنها.
	3-أن يكون قد أتم بنجاح 3 سنوات من التعليم العالي على أقل تقدير في مؤسسة تعليم عال عمومية أو خاصة مصادق عليها حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل. 
	4-أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
	5-أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تتعلّق بالإخلال بالأخلاق الرياضية أو بالإيقاف عن النشاط الرياضي أو عن عضوية مكتب جامعي بقرار معلّل طبقا للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي بتونس.
	6-أن تكون له أقدميّة في التسيير الرياضيّ حسب أحكام الفصل 40 من هذا النظام الأساسي.
	1-  الاضطلاع بخطّة رئيس أو نائب رئيس جمعية رياضية أو رئيس فرع لمدّة لا تقل عن سنتين.
	2- الاضطلاع بخطة عضو مكتب جامعي لمدّة  نيابية واحدة على الأقل. 
	3- الاضطلاع بمسؤولية ضمن الهيئة المديرة بجمعية رياضية لمدّة لا تقلّ عن أربع سنوات كاملة.
	4- الإضطلاع بمسؤولية ضمن رابطة أو لجنة جامعية أو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية الأولمبية التونسية  لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات كاملة.
	وتختصر مدّة أقدمية التسيير في المجال الرياضي إلى سنتين فقط بالنسبة إلى المرأة أو إلى رياضيّي النخبة الوطنية الذين لا تنطبق عليهم المقاييس المحددة بالفصل 41 من هذا النظام الأساسي والذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل اللجنة الوطنية لرياضة النخبة المحدثة بقرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 24 ديسمبر 2004.
	-  أن يكون المترشح متحصلا على الدرجة الثالثة في إختصاصه ومارس مهنة التدريب لمدة أربع سنوات على الأقل ضمن فريق من صنف الأكبار بجمعية من المستوى الأول بالنسبة للرياضات الجماعية.
	- أن يكون قد درب منتخبا وطنيا لمدة 4 مواسم على الأقل بالنسبة للرياضات الفردية.
	- أن يكون المترشح قد شارك في ثلاثين (30) مباراة دولية على الأقل بالنسبة للرياضات الجماعية.
	- أن يكون المترشح قد إنتمى إلى منتحب وطني أكابر لمدة 4 سنوات على الأقل أو شارك في دورتين أولمبيتين أو تحصل على ميدالية في دورة أولمبية أوفي بطولة عالمية أو تحصل على مجموع خمس (5) ميداليات ضمن بطولات ودورات إفريقية ودورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة إلى الرياضات الفردية. 
	-  أن يكون حكما دوليا مارس التحكيم لمدة أربع (04) سنوات على الأقل في المستوى الأول بالنسبة للرياضات الجماعية.
	- أن يكون المترشح حكما دوليا لمدة 4 مواسم على الأقل وأن يكون قد شارك في دورتين أولمبيتين أو بطولتين عالميتين على أقل تقدير بالنسبة للرياضات الفردية.
	-  لا تعتبر المدة النيابية الممتدة من 10جوان 2009 إلى غاية 21 جانفي 2012 مدة نيابية كاملة. ولا يتم إحتسابها ضمن عدد الدورات المتتابعة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.
	- تقليص من المدة النيابية 2009-2012 للمكتب الجامعي إلى حين إنتخاب مكتب جامعي جديد.
	 -كلّ عضو قدّم استقالته دون موجب لا يمكنه أن يترشح لدورتين لاحقتين للمكتب الذي استقال منه.
	-في حالة استقالة أعضاء من المكتب الجامعي تسبب في حلّ المكتب لا يمكن اعتبار هذه المدّة المقضاّة مدة نيابيّة كاملة إذا كانت أقلّ من سنتين 24 شهرا (720 يوم) بالنسبة للأعضاء الذين لم يستقيلوا ولا يتمّ احتساب هذه الدورة ضمن عدد الدورات المتتابعة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.
	-كلّ عضو قدّم استقالته من المكتب الجامعي تعتبر مدّة نيابته مدّة نيابية كاملة حتى اذا كانت أقلّ من سنتين و لا يحق له الترشح إلى دورتين نيابيتين لاحقتين للمكتب الذي استقال منه.
	يمكن لكل قائمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 41 أعلاه.
	ولا يجوز للشخص الواحد أن يترشّح في أكثر من قائمة واحدة.
	1- مطلب في الترشح بإسم رئيس الجامعة يكون ممضى من المترشّح شخصيّا.
	2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة.
	3- نسخ أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل من الوثائق المثبتة لأقدميّة التسيير في المجال الرياضي.
	4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة الجامعيّة المطلوبة مسلمّة من مؤسّسة تعليم عال عموميّة أو خاصّة مصادق عليها حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
	ويقع إيداع القائمة المرفقة بملّفات جميع أعضائها وجوبا بكتابة الجامعة خلال التوقيت المحدد بإعلانات الترشح عبر الصحف وبقية الوسائط، مقابل كشف في الوثائق ممضى ومختوم من الجامعة وينصّ على عدد التضمين وتاريخ الإيداع بمكتب الضبط بالجامعة.
	5- بطاقة عدد 3
	ويجب أن يتضمّن الإعلام بتاريخ الجلسة العامة الإنتخابيّة والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل الإعلام، تاريخ غلق باب الترشّحات.
	كما يجوز خلال فترة تقديم الترشحات تغيير ملف أيّ شخص عضو بالقائمة بعضو آخر في صورة إستقالة العضو الأوّل أو تراجعه عن الترشّح أو تعذّر ترشّحه لأسباب قانونيّة أو شخصيّة.
	وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدنيّ الكليّ الثابت بموجب شهادة طبيّة، فإنّ تغيير عضو مترشّح بمترشّح جديد ضمن القائمة وداخل آجال تقديم الترشحات، ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح معرّف عليه بالإمضاء لدى السلط المختصّة يشير فيه المترشّح الأوّل إلى عدوله عن الترشّح أو استقالته من القائمة التي ترشّح ضمنها.
	لا يجوز إدخال أيّة تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة أيّة وثائق أو إثباتات بعد غلق باب الترشّحات بإنقضاء أجل إيداع القائمات بكتابة الجامعة.
	ويعتبر لاغيا كل سحب للترشح تم تقديمه بعد غلق باب الترشحات.
	تتولّى الجنة الانتخابات إبلاغ جميع تلك القرارات المعلّلة والممضاة من رئيس الجامعة، إلى جميع القائمات المترشّحة حسب العناوين المختارة لكلّ واحد منها، بموجب مكتوب واحد لكلّ قائمة، وذلك في أجل لا يتعدّى ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرارات.
	كما يجوز لرؤساء القائمات المنافسة الأخرى الطعن في قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة حسب نفس الإجراءات التحكيميّة المشار إليها أعلاه.
	بالإضافة إلى ذلك فإنّ من مهام رئيس الجامعة: 
	1- رئاسة الجلسة العامة وإجتماعات المكتب الجامعي.
	2- السهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة والمكتب الجامعي.
	3- الإذن بالصرف.
	4- التوقيع مع أمين مال الجامعة أو نائبه على كلّ الوثائق التي تلزم الجامعة ماليا.
	5- تعيين من يتولى التنسيق مع وسائل الإعلام .
	وإذا تغيب رئيس الجامعة أو تعذّر عليه القيام بمهامه لأسباب ظرفيّة يتولى نائب الرئيس تعويضه في ذلك.
	القسم السادس
	1- كلّ عضو قدّم استقالته إلى المكتب الجامعيّ بمكتوب ثابت التاريخ ومسجل بمكتب ضبط الجامعة.
	2- كلّ عضو وضع حدّ لنشاطه طبقا للفصل 21 من القانـون الأساسـي المتعلـق بالهياكـل الرياضية.
	3- كل عضو حافظ على مسؤوليّته في رابطة أو جمعيّة رياضيّة تابعة لنفس الجامعة خلافا لأحكام الفصل 38 من هذا النظام الأساسي.
	4- كلّ عضو تغيّب دون عذر شرعيّ عن حضور اجتماعات المكتب الجامعـي أربع مـرّات متتالية أو ثماني مرّات متباعدة خلال موسم رياضي واحد.
	ويتّخذ المكتب الجامعي في الحالتين عدد 3 و4 أعلاه، قرارا بأغلبيّة أعضائه في إنهاء عضويّة المعنيّ بالأمر، ولا يصبح القرار نافذا إلاّ بعد المصادقة عليه من سلطة الإشراف. 
	1- الوفاة أو العجز البدنيّ .
	2- تغيير الإقامة خارج البلاد التونسيّة.
	3- الإضطلاع بمهمّة سياسيّة أو إداريّة تتعارض مع عضويّته بالمكتب الجامعي.
	4- فقدان الحقوق المدنيّة او السياسيّة.
	5- صدور قرار جامعيّ في إنهاء العضويّة بالمكتب الجامعي طبقا للفصل 53 أعلاه.
	ويتولّى المكتب الجامعي توزيع الخطط الشاغرة على الأعضاء المباشرين بالتوافق بينهم أو بالإقتراع السريّ عند الإقتضاء.
	وإذا شمل الشغور رئيس الجامعة، يسند المكتب الجامعيّ رئاسة الجامعة لنائب الرئيس، وعند التعذّر تجرى إنتخابات داخلية بين جميع الأعضاء المباشرين لإنتخاب رئيس للجامعة.
	ويسند المكتب الجامعي لأحد الأعضاء المتبقين خطة نائب للرئيس وعند التعذر تجرى إنتخابات داخلية بين جميع الأعضاء المباشرين لإنتخاب رئيس للجامعة.  
	وإذا تجاوز الشغور ثلث أعضاء المكتب الجامعيّ تقع الدعوة لجلسة عامة إنتخابيّة طبق أحكام الفصل 28 من هذا النظام الأساسيّ.
	يرأس الإدارة الفنيّةّ مدير فني وطني يمارس مهامه وصلاحياته طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويتمّ تعيينه من سلطة الإشراف بعد اقتراح من الجامعة.
	1- الإشراف على الأعوان العاملين بالجامعة والرابطات والتصرّف في ملفّاتهم المهنيّة.  
	2- التنسيق بين المكتب الجامعي وبين سلطة الإشراف ومتابعة تطبيق كلّ النصوص والمناشير والمذكّرات الصادرة عن وزارة الإشراف .
	3- الإشراف على مكتب ضبط الجامعة وتوجيه المراسلات والملفات ومحاضر الجلسات في الآجال وحسب التراتيب المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة.
	يساعد الكاتب العام في مهامه إطارات وخلايا تسيير يضبطها النظام الداخليّ للجامعة.
	تحدث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيق والأرشيف والتصرف فيهما.
	يضبط النظام الداخليّ للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.
	وتمارس الرابطة إختصاصها تجاه الجمعيّات بالرجوع إلى مرجع نظرها الترابي أو الفني المحدّد في قرار إحداثها.
	ويبقى قرار المكتب الجامعيّ قابلا للطعن أمام هيئة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبيّة التونسيّة طبقا للإجراءات المعمول بها لدى تلك الهيئة. 
	وتعتبر القرارات التّي تتّخذها اللجان الجامعيّة المختصّة أو الرابطات المتعلّقة بتنظيم المسابقات وتأهيل الرياضيّين وتسليم الإجازات، قرارات إبتدائيّة الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعيّ.   
	ولا يشارك في مداولات المكتب الجامعيّ المنتصب للنظر نهائيّا في الطعون، أيّ عضو جامعيّ سبق له النظر إبتدائيّا في نفس الملفّ.
	ولا يصدر المكتب الجامعيّ قراره إلاّ بعد إستدعاء الطاعن وإستدعاء المطعون ضدّه عند الإقتضاء، وسماع دفوعه.
	ولا تكون مداولات المكتب الجامعيّ قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه، ويتّخذ قراره النهائيّ بأغلبيّة الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
	ويضبط النظام الداخليّ آجال الإستدعاء وإصدار القرارات التأديبيّة أو البتّ في النزاعات والإعلام بها. 
	الفصل 71: يضبط النظام الداخليّ للجامعة مرجع النظر الحكميّ وتركيبة اللجان الجامعيّة والرابطات سواء في مادّة التأديب أو في مادة فضّ النزاعات، كما يضبط النظام الداخليّ الإجراءات المتّبعة من قبل اللجنة الجامعيّة أو الرابطة المختصّة بالنظر إبتدائيّا في مادّة التأديب أو النزاعات وكذلك إجراءات الطعن في القرارات الإبتدائيّة وإجراءات تعهّد المكتب الجامعيّ بالنظر نهائيّا في المسألة.
	ويصدر القرار التأديبيّ في غضون الأسبوع الموالي للواقعة على أقصى تقدير.
	يضبط النظام الداخليّ للجامعة قائمة المخالفات المستوجبة للعقاب، وسلّم العقوبات.
	ويمكن للجامعة الرياضية أن تعهد إلى الرابطة الوطنيّة أو الجهويّة بصلاحيّة النّظر إبتدائيّا في بعض النزاعات وفقا لما يتمّ ضبطه من صلاحيّات مسندة للرابطة في قرار إحداثها، أو في حالة التنصيص عليه بالنظام الداخليّ للجامعة.
	ويتم الطعن في قرارات اللجنة لدى المكتب الجامعي الذي ينتصب كهيأة إستئناف دون حضور العضو أو الأعضاء الذين شاركوا في أعمال اللجنة المركزية للنزاعات.
	1- حصول خرق خطير للقوانين المنظّمة لقطاع الرياضة أو للميثاق الأولمبيّ والروح الرياضيّة. 
	2- تغافل اللجنة الجامعيّة المختصّة أو الرابطة عن إتّخاذ القرارات التأديبيّة اللازمة خلال الأجل المخوّل لها حسب الفصل 72 من هذا النظام الأساسيّ.
	3- وجود خرق واضح في القرار التأديبيّ الإبتدائيّ لسلّم العقوبات التأديبيّة المنصوص عليها بالنظام الداخليّ.
	وينتصب المكتب الجامعيّ بأغلبيّة ثلثي أعضائه للتعهّد تلقائيّا بالملفّ التأديبيّ ويصدر قرارا نهائيّا بشأنه بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
	في الحالة عدد 3 المذكورة بالفصل 75 أعلاه، فإنّ تعهّد المكتب الجامعيّ من تلقاء نفسه لمراجعة القرار التأديبيّ الإبتدائيّ المخالف للقانون، يلغي كلّ أثر قانونيّ لذلك القرار ويبطله.   
	 الفصل 77: تكون القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي في حالة التعهد التلقائي قابلة للطعن مباشرة أمام الهيأة الوطنية للتحكيم الرياضي. 
	وتتضمن هذه التراتيب جملة الإجراءات التأديبية وتركيبة لجنتي التأديب وسلّم العقوبات وبقية إجراءات الإعلام والتنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات. 
	ويتم اعتماد أحكام التشريع الوطني والتراتيب الدولية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في سن هذه التراتيب. 
	العنوان الرابع
	الموارد المالية ومسك الحسابات وإشراف الدولة
	1- عائدات الممتلكات.
	2- معاليم إنخراط الجمعيات والإشتراكات السنوية.
	3- المنابات المتأتية من تنظيم المباريات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
	4- المنح والجوائز الماليّة المتحصّل عليها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضيّة دوليّة.
	5- معاليم الموظّفة على بيع الإجازات والمطبوعات والمنشورات.
	6- المعاليم الموظفة على العقوبات والخطايا.
	7- منح الدولة والمؤسسات العمومية.
	8- الهبات والتبرّعات الممنوحة طبق التشريع الجاري به العمل.
	9- العائدات المتأتيـة مـن تنظيم التظاهـرات الرياضيّة أو الثقافيّة.
	10- عائدات إسداء الخدمات المنجزة.
	11- عائدات الإستشهار.
	12- مداخيل الإشهار وحقوق البث التلفزي.
	وبصورة عامة العائدات المتأتية من الأنشطة التي لها علاقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بموضوع نشاط الجامعة.
	وتتقيد الجامعة في إعداد التقارير المالية بقواعد الرقابة الداخلية وبالتنظيم المحاسبي المضمنة بمعيار المحاسبة الخاص بالهياكل الرياضية المشار إليه أعلاه. 
	العنوان الخامس
	الإشــراف
	1- تعيين ممثلي الوزارة في الجلسات العامة.
	2- تعيين المدير الفني الوطني والكاتب العام القار.
	3- مراقبة التصرف الإداري والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام هذا النـظام.
	4- المصادقة على الموازنات المالية الثلاثية والسنوية.
	5- المصادقة على عقود الأهداف والبرامج على المستوى الفني والإداري والمالي .
	6- المصادقة على النظام الأساسيّ للجامعة على نظامها الداخليّ وعلى كلّ تنقيح يدخل عليهما.
	7- المصادقة على الإنتدابات ونظام التأجير بالجامعة.
	8- المصادقة على ترشيح ممثلي تونس للإضطلاع بمهام لدى المنظمات والهياكل الرياضية الدولية وكل القرارات المزمع إتخاذها خلال إجتماعاتها ومؤتمراتها الملزمة للدولة التونسية.
	9- المصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية بتونس.
	10- المصادقة مسبقا على كل إلتزام بالمشاركة في  دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية.
	وبصفة عامة كلّ الصلاحيات التي تخولها لها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
	العنوان السادس
	أحكام مختلفة
	لا يمكن لأحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام الأساسيّ أو أن تحوّره.
	العنوان السابع
	أحكام إنتقاليّة
	تمتد المدة النيابية الجديدة للمكتب الجامعي المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء الألعاب الأولمبية لسنة 2024 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.







العنـــوان الأول


أحكـام عامــــة

الفصل الأول : الجامعة التونسية لرياضات الفروسيّة هي هيكل رياضي خاص منخرط بالجامعة الدولية للفروسيّة. وهي تخضع في أهدافها وتكوينها وتسيييرها لأحكام القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وللقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وللقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية ولأحكام كلّ من النظام الأساسي والنّظام الداخليّ للجامعة.

الفصل 2 : تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام رياضة الفروسيّة في إطار الصلاحيات التي تمكنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة وحسب القواعد الفنية والتنظيمية المحددة من قبل الجامعة الدولية لـلفروسيّة.

الفصل 3 : تتكون الجامعة من الجمعيات المنخرطة بها والتي يكون هدفها تكوين الشباب وتأطيره وتنمية قدراته البدنية والفنية والرقيّ به  إلى أرفع المستويات الرياضية والأخلاقيّة عبر ممارسة رياضات الفروسيّة.

الفصل 4 : مدّة نشاط الجامعة غير محددة .


الفصل 5 : مقرّ الجامعة بتونس العاصمة .


الفصل 6 : يبدأ النشاط الإجتماعي للجامعة في أوّل شهر جويلية  وينتهي في موفى شهر جوان من كلّ سنة.


الفصل 7: تلتزم الجامعة في تأسيسها وفي تنقيح نظامها الأساسي وفي التغييرات الطارئة على تركيبة هيئتها المديرة بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالجمعيات.

 كما تلتزم الجامعة بالإنخراط لدى اللجنة الوطنيّة الأولمبيّة التونسيّة وبإحترام نظامها الأساسيّ والميثاق الأولمبي.

الفصل 8 : تهدف الجامعة بالخصوص إلى :


1- تنظيم ممارسة رياضة الفروسية وتطويرها وتنميتها، وتحقيق مصالحـها وإدارة شؤونـها ومراقبتها بكامل تراب الجمهورية وذلك في إطار التراتيب الجاري بها العمل.


2- ربط العلاقات مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية والجامعة الدولية والكنفدراليات والإتحادات القارية والإقليمية والجمعيات الأجنبية.

3- تنظيم كلّ نشاط رسمي أو ودي على الصعيدين الوطني والدولي ومراقبته في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

4- ترشيح ممثلي تونس في الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية بعد موافقة سلطة الإشراف.

5- ضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية والمقاييس المعتمدة لذلك.

6- تكوين الإطارات الفنية والحكام والرسميين والمسيّرين وتأهيلهم وتحسين مستواهم.

7- التشجيع على بعث مراكز تكوين الرياضييّن في إختصاص الجامعة وضمان الإشراف الفنّي على مختلف مراكز التكوين في رياضة الفروسيّة .

العنوان الثاني

العضوية في الجامعة

الفصل9 :  طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية يتم الانخراط بالجامعة وفقا لكراس شروط يعدّها المكتب الجامعيّ وتصادق عليها الوزارة المكلّفة بالرّياضة. 

يكون الانخراط بالجامعة التونسية لـرياضات الفروسيّة من اختصاص الجلسة العامة. 


ويمكن للمكتب الجامعي إسناد قبول أوّلي لإحدى الجمعيّات، على أن تتمّ المصادقة على ذلك القبول خلال الجلسة العامة اللاحقة.

الفصل10 : يجب على كلّ جمعيّة عضو بالجامعة:


1- تسديد معلوم إنخراطها السنويّ قبل إنطلاق الموسم الرياضي، وتحدّد الجلسة العامة مقدار هذا الإنخراط.

2- الخضوع للأنظمة الأساسية وللتراتيب العامة للجامعة وللقرارات الصادرة عن سلطة الإشراف. 

3- المشاركة في المسابقات و الأنشطة الرياضية الأخرى المنظمّة من قبل الجامعة .


4- اللجوء إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضيّ باللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، لحسم كلّ نزاع رياضيّ تكون طرفا فيه، وذلك بعد إستنفاذ وسائل الطعن المخوّلة لدى الهياكل الجامعية المختصة إبتدائيا وإستئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي وبالنظام الداخليّ للجامعة.

5- عدم ربط علاقات ذات صبغة رياضيّة مع هياكل غير معترف بها، أو مع أعضاء تمّ تجميد عضويتهم أو شطبهم من الهياكل الرياضية الوطنيّة أو الدوليّة.


6- إعلام الجامعة بكلّ تنقيح لنظامها ولتراتيبها و لتركيبة هيئتها المديرة ولقائمة الرسميين أو الأشخاص المؤهلين بامضائهم للتعاقد القانوني تجاه الغير . 

7- التقيد بالقيم النبيلة للرياضة و بالأخلاق الحميدة و بمبادئ الروح الرياضية  وبالميثاق الأولمبي.

الفصل 11 : تسند صفة العضو إلى كلّ جمعية تهدف إلى تأطير عمل المشاركين في رياضة الفروسيّة وتنظيمه وتطويره.


ويمكن للمكتب الجامعي إسناد العضوية الشرفيّة إلى الشخصيات الرياضيّة التي قدّمت خدمات جليلة لرياضة الفروسيّة.


الفصل12 : تختصّ الجلسة العامة بتعليق نشاط إحدى الجمعيات أو بسحب صفة العضويّة عنها ، و يبقى المكتب الجامعي مؤهلا  بصورة إحتياطية لتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية عن الجمعية مؤقّتا، إلى أن تتم لاحقا المصادقة على ذلك القرار من قبل أوّل جلسة عامة عاديّة .

 تفقد صفة العضوية بالجامعة :


1- الجمعية المستقيلة التي قدمت هيئتها المديرة استقالة جماعية و لم تتجدّد هيئتها في ظرف ثلاثة أشهر.

2- الجمعية المنحلّة بصفة تلقائيّة .                       

3 - الجمعية المنحلّة بمقتضى حكم قضائي .


4- الجمعية التي لم تسدّد معلوم الانخراط السنويّ بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب الداخلية للجامعة.



5- الجمعية التي صدر في شأنها قرار بالتجميد المؤقت من قبل المكتب الجامعي لخطأ جسيم ويجب أن يكون قرار التجميد المؤقت معلّلا .

ولا يتخذ قرار التجميد المؤقت إلا بعد دعوة الجمعية المعنية والاستماع إليها وتمكينها من وسائل الدفاع. 

الفصل 13: تتمتع الجمعيات الأعضاء بالحقوق التالية:

1- المشاركة في أعمال الجلسة العامة والإطلاع على جدول الأعمال و الاستدعاء للجلسة العامة في الآجال و ممارسة حق التصويت. 

2-  تقديم الإقتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة .

3- إعلامها بأنشطة الجامعة التونسية لرياضة الفروسيّة بواسطة هيكلها الرسمي.

4- المشاركة في المسابقات و الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل الجامعة.

5- ممارسة بقية الحقوق المترتبة عن النظام الأساسي أو تراتيب الجامعة.

الفصل 14 : يمكن للنظام الداخلي للجامعة أن يضيف حقوقا أو التزامات أخرى للجمعيات الأعضاء لمزيد إحكام تنظيم علاقات تلك الجمعيّات بالجامعة وبالهياكل الرياضيّة الدوليّة المشرفة على تنظيم رياضة الفروسيّة.

كلّ الأحكام الإضافية المتعلّقة بحقوق الجمعيات وبإلتزاماتها، يجب أن لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي ، ومع التراتيب النموذجية المعتمدة من قبل الجامعة الدولية لـلفروسيّة والميثاق الأولمبي.

العنــــوان الثالث

الهياكل الجامعية

الفصل15 : تضم الجامعة الهياكل التالية :


· الجلسة العامة.

· المكتب الجامعي.

· هياكل التصرف.

·  لجان التأديب وفض النزاعات.

البـاب الأوّل

الجلســة العامــة

القسم الأوّل

أحكام عامّة


 الفصل16: تعقد الجامعة جلسات عامة عاديّة وجلسات عامة خارقة للعادة وجلسات عامة إنتخابية إستثنائية. 

  تحدد مواعيد إنعقاد هذه الجلسات العامة وأماكنها وجداول أعمالها، بالتنسيق مع سلطة الإشراف.

الفصل17 : تضم ّالجلسة العامة الجمعيات المنخرطة بحساب ممثل عن كلّ جمعيّة وأعضاء المكتب الجامعي المباشر لمهامه .

يدعى الأعضاء الشرفيون لأشغال الجلسة العامة بصفة ملاحظين وليس لهم حقّ التصويت.


لا يمكن للجمعية المجمّدة أو التي فقدت صفة العضوية أو التي لم تشارك على الأقل مرة واحدة خلال الموسم الرياضي الذي سبق إنعقاد الجلسة العامة المشاركة في أشغالها.


الفصل 18 : كلّ جمعية منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامة بواسطة ممثل واحد عنها يكون وجوبا رئيسا للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما أو رئيسا لفرع رياضة الإختصاص ، ويجب أن يدلي بتفويض قانونيّ ممضى وحامل لختم الجمعية.


القسم الثاني

الجلسة العامة العادية

الفصل19 : تلتأم الجلسة العامة العاديّة بدعوة من رئيس الجامعة توجّه إلى الجمعيات المنخرطة قبل ثلاثين يوما  على الأقل من تاريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة، وتتضمّن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.

الفصل20:  تتولى الجلسة العامة العاديّة تحديد السياسة العامة للجامعة وتوجيهها ومراقبتها، كما تتولى المصادقة على مشاريع  النظام الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة ، وتنقسم إلى جلسة عامة عادية و جلسة عامة انتخابية وجلسة عامة تقييمية. 

الفصل 21 : تعقد الجلسة العامة الإنتخابية وجوبا مرّة كلّ أربع سنوات، مباشرة إثر إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفيّة وذلك في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر من سنة تنظيم هذه الدورة.

قبل كل جلسة عامة انتخابية أو جلسة عامة انتخابية استثنائية يتم بعث لجنة للإشراف على انتخاب المكتب الجامعي الجديد تسمى "لجنة الانتخابات"ويتم نشر البلاغ قبل انعقاد الجلسة ويتم قبول الترشحات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور البلاغ.

يتم قبول الترشحات للانضمام لهذه اللجنة بعد نشر بلاغ بالصحف وإعلام الجمعيات المنخرطة بالجامعة بذلك يصدر البلاغ 45 يوم قبل انعقاد الجلسة ويغلق باب الترشحات 10 ايام بعد صدور البلاغ .  

تتكون لجنة الانتخابات من 3 أعضاء، تتوفر فيهم الشروط التالية:

- أن لا يكون المترشح عضوا بالمكتب الجامعي المتخلي.

- أن لا يكون المترشح عضوا بأحد القائمات الانتخابية المترشحة.

- أن لا يكون المترشح عضوا ضمن هيئة مديرة لجمعية رياضية منخرطة بالجامعة.

- أن لا يكون المترشح قد صدر ضده حكم جزائي أو عقوبة رياضية.

- أن يكون المترشح حاملا للجنسية التونسية وان لا يقل سنه عن 18 سنة.

- من الأفضل أن يكون المترشح من رجال القانون أو على دراية بقانون الجامعة الدولية للفروسية وعلى الأقل في اختصاص رياضي.

تقدم كل الترشحات إلى الجلسة العامة لانتخاب ثلاث أعضاء من ضمن المترشحين وفي حالة التساوي في الأصوات يتم اعتماد تسلسل الشروط التالية:

- تمنح الأولوية إلى رجال القانون.

- تمنح الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا.

- تمنح الأولوية إلى المترشح بالاعتماد على تاريخ إيداع المطالب بمكتب ضبط الجامعة او بالبريد مضمون الوصول. 

الفصل22 : تقوم الجلسة العامة الإنتخابية:

1- بالإطلاع على التقرير الأدبي المعروض من قبل المكتب الجامعي والمصادقة عليه.

2- بالإطلاع على التقرير المالي المعروض من قبل المكتب الجامعي وعلى تقرير مراقب الحسابات بشأنه والمصادقة عليه.


3- بمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

4- بضبط معلوم الانخراط السنوي.

5- بمراجعة النظام الداخلي للجامعة أو تنقيحه مع التقيّد باحترام أحكام النظام الأساسيّ للجامعة.

6- بإتخاذ قرار تجميد عضوية جمعية بناء على قرار تجميد مؤقّت، يصدره المكتب الجامعي يراعي فيه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من هذا النظام الأساسيّ.


7- بالمصادقة على قبول عضوية جمعيّة جديدة طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا النظام الأساسي. 

8-بالترخيص في شراء العقارات أو بالتفويت فيها عند الاقتضاء.

9-تتكفل لجنة الانتخابات بالإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات  

10- بانتخاب أعضاء المكتب الجامعي بعد إنتهاء الفترة النيابية.

الفصل23 : تعقد الجامعة وجوبا جلسة عامة تقييميّة مرّة كلّ سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة الانتخابية وتقوم الجلسة العامة التقييميّة بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا النظام الأساسيّ  ما عدا النقاط عدد9 و10.

تقوم الجلسة العامة العادية بتعيين مراقب للحسابات كل ثلاث سنوات أو في حالة حصول شغور في هذه الخطة ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل24 : لا تكون أشغال الجلسة العامة العاديّة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الجمعيات المنخرطة على الأقل وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية  بعد ساعة من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من رئيس الجامعة و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل25 : تتخذ القرارات في الجلسة العامة العاديّة برفع الأيدي وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في صورة التساوي يرجح صوت الرئيس، إلاّ أنّ إنتخاب أعضاء المكتب الجامعيّ يتمّ وجوبا بالإقتراع السريّ. 

القسم الثالث

الجلسة العامة الخارقة للعادة


الفصل26 : يمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أي وقت بطلب من المكتب الجامعي أو بطلب كتابي موجّه إلى المكتب الجامعي من قبل ثلثي (⅔)  الجمعيّات المنخرطة بغرض المداولة في المسائل التالية: 

1- إتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة رياضة الإختصاص.

2- مراجعة النظام الأساسي للجامعة. 

3- حلّ الجامعة.


وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجامعة توجّه إلى الجمعيّات المنخرطة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.

الفصل27 : لا تكون أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلاّ بحضور ثلثي (⅔) الجمعيات المنخرطة على الأقل، وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجامعة بالدعوة لجلسة عامة ثانية بعد ساعة من توقيت عقد الجلسة العامة الأولى و تكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين. 

القسم الرابع

الجلسة العامة الإنتخابيّة الإستثنائية

الفصل28 : يمكن الدعوة لجلسة عامة إنتخابيّة إستثنائية في أيّ وقت من السنة وذلك  في حالة حصول شغور في تركيبة المكتب الجامعيّ فاق ثلث الأعضاء وذلك وفقا لما نصّ عليه الفصل 55 من هذا النظام الأساسيّ. 

 الفصل29 : تنطبق جميع الأحكام الواردة بالفصول 16 و17 و18 و19 و21 و22 و24 من هذا النظام الأساسيّ على الجلسة العامة الإنتخابيّة الإستثنائية.

ويستكمل المكتب الجامعيّ الجديد ما تبقّى من فترة نيابيّة للمكتب المنحلّ إلى حين إجراء دورة الألعاب الأولمبيّة القادمة.  

  


البــاب الثاني

المكتب الجامعـي

القسم الأوّل

المهام والصلاحيّات


الفصل30 : المكتب الجامعي هو الهيئة التنفيذية التي تسيّر الجامعة  ويتولى إدارة شؤون رياضة الفروسيّة بالبلاد التونسية وتنميتها ، ومن مشمولاته  بالخصوص :

1 - إدارة الجامعة وتسيير شؤونها وتنفيذ برامجها وهو الوحيد المخوّل له مخاطبة الهيئات الدولية والجامعات الأجنبية المختصة والتعامل معها. 

2- السهر على احترام تطبيق النصوص القانونية والترتيبيّة المنظمة للقطاع الرياضي بتونس.

3- السهر على إحترام مبادئ الميثاق الأولمبي والتراتيب الرياضيّة الدوليّة. 


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

5- دراسة كلّ ملفات تسيير الجامعة و هياكلها المختصة ومتابعتها وضبطها وتوثيقها. 

6- تنظيم المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات بالتعاون مع السلط العمومية والهياكل الرياضية الوطنية والدولية والمعاهد الوطنية والأجنبية المختصة في تكوين الإطارات  والجمعيات ذات العلاقة، وذلك بهدف تكوين المسيّرين والحكّام والمدرّبين والرسميّين، وتأهيلهم وتحسين مستواهم فنيّا وإداريّا وعلميّا. 

7- تنمية الموارد الماليّة للجامعة وإحكام التصرّف فيها.


8- ضبط برامج لتنمية الاختصاص وتكوين الرياضيين الشبان ومتابعة تنفيذها.

9- إعداد رزنامة عامة للمباريات والمنافسات.

10- معاينة المنشآت الرياضية التابعة لإختصاص الجامعة والمتابعة الدائمة  لهذه العملية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية . ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الرابطات. 


11- إعداد المنتخبات الوطنية وإدارة شؤونها في مختلف الأصناف.

12- تعيين المدربين الوطنيين والجهويين.

13- مراقبة نشاط الرابطات وتصرّفها الفني والإداري والمالي.

14- ضبط برنامج للإرشاد  التربوي والتوعية الصحية  في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات وإعلام منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية الأولمبية التونسيّة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

15- ممارسة السلطة التأديبية طبقا لأحكام هذا النظام الأساسيّ ولمقتضيات النظام الداخليّ للجامعة.

ويفوّض المكتب الجامعي جانبا من مهامه المشار إليها أعلاه إلى رابطات وطنية و جهوية وإلى لجان جامعية، يتولى إحداثها وتحديد عددها ومهامها، كي يتفرّغ لمتابعة إستراتيجيّة النهوض بالرياضة في إختصاصه وتكوين الشبّان وتأهيل الفنيّين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كل ما من شأنه أن يحسّن سير النشاط الرياضي في مجال إختصاصه ويطوّر مناهج التكوين والإحاطة بالمدربين والحكام والمسييرين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة في فصوله 18 و19 و20.

ويحدد النظام الداخليّ للجامعة تركيبة الرابطات واللجان الجامعية ومهامها وطرق عملها.

الفصل 31 : يقوم المكتب الجامعي بإعداد عقود البرامج الخاصة بتحضيرات المنتخبات وتنمية الاختصاص على امتداد أربع سنوات وعرضه على سلطة الإشراف للمصادقة .


كما يقوم المكتب الجامعيّ بإبرام عقود برامج مع الجمعيات الرياضية المستهدفة في الاختصاص الذي تشرف عليه الجامعة، وتضبط تلك العقود برنامج العمل والأهداف المرتقبة.


الفصل32 : يجتمع المكتب الجامعي بصفة دورية مرّة في الشهر  على الأقل بدعوة من رئيسه، توجّه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا أو عبر البريد الالكتروني قبل موعد الجلسة بثلاثة أيّام على الأقلّ، وفي حالة التأكّد الكلّي يجوز الدعوة للاجتماع حينها.


ولا تكون مداولات المكتب الجامعيّ قانونيّة إلاّ إذا حضرتها أغلبيّة الأعضاء. 


ويتّخذ المكتب الجامعيّ قراراته بعد المداولة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. 

ويمكن أن يجتمع المكتب الجامعي كذلك بدعوة من رئيسه لدراسة المسائل الطارئة كلما دعت الحاجة لذلك.

وتدرج كلّ قرارات المكتب الجامعي بدفتر محاضر الجلسات يكون مرقما ومؤرخا وممضى من جميع الأعضاء الحاضرين، وينصّ على أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين بعذر وأسماء المتغيّبين دون عذر

وتوجّه نظائر من محاضر الجلسات لسلطة الإشراف.

الفصل 33 : يشارك الكاتب العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمتّع بحق التصويت .

ويشارك المدير الفني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصلاحيات المحدّدة بالأمر عدد 552 لسنة 1977 المؤرخ في 20 جوان 1977 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية.


الفصل 34: خدمات أعضاء المكتب الجامعيّ وأعضاء الرابطات واللجان الجامعيّة مجانيّة ولا يجوز لهم الحصول على مرتّبات أو مكافآت من أيّ نوع، على أنّه يمكن تعويضهم عن نفقات سفرهم وإقامتهم وبعض المصاريف الأخرى الإضطراريّة أثناء قيامهم بمهمّات تدخل في نطاق أنشطة الجامعة والمهام الموكولة إليهم.

القسم الثاني

تركيبة المكتب الجامعي

 الفصل 35 : يتركب المكتب الجامعي من إثني عشرة (12) عضوا من بينهم إمرأتان على الأقل يقع إنتخابهم من قبل الجلسة العامة .

الفصل 36: يقع إنتخاب أعضاء المكتب الجامعي لمدة أربع سنوات بإقتراع سري في دورة واحدة وبإعتماد نظام القائمات المغلقة.


وتعتبر القائمة التي تتحصل على أكبر عدد من الأصوات هي القائمة الفائزة بالإنتخابات. 


وفي صورة حصول التساوي في عدد الأصوات المصرح بها بين قائمتين أو أكثر تعاد الإنتخابات بصفة فورية بين القائمات المتساوية في المرتبة الأولى دون سواها.

وفي صورة تواصل التساوي في عدد الأصوات المصرح بها تعاد الإنتخابات بصفة فورية إلى حين التمكن من الفصل بين القائمتين.

ويضبط النظام الداخلي للجامعة طريقة توزيع أصوات الناخبين وإحتسابها. 

الفصل 37 : يتمّ توزيع الخطط داخل المكتب الجامعيّ وفق المهام التالية: 


- رئيس الجامعة ويكون رئيس القائمة الفائزة في الإنتخابات. 


- نائب رئيس


- أمين مال


-تسعة  أعضاء مكلفون بـ...............


ويتم توزيع المسؤوليّات بالإتفاق بين أعضاء المكتب الجامعي، وعند التعذّر تجرى إنتخابات داخليّة بين جميع أعضاء المكتب الجامعيّ يشرف عليها رئيس الجامعة، لتوزيع المهام التّي ينشأ حولها تنافس بين عضوين أو أكثر، وتسند الخطّة المقترع بشأنها للمترشّح المتحصّل على أكبر عدد من الأصوات، وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.


مع مراعاة أحكام الفصل 55 من هذا النظام الأساسي، يضبط النظام الداخلي للجامعة حالات إعادة توزيع المسؤوليّات والإجراءات المتبعة لذلك خلال نفس الفترة النيابية إذا إقتضت الضرورة أومصلحة الجامعة ذلك.


الفصل 38 : لا يمكن الجمع بين عضويّة المكتب الجامعيّ وبين مسؤوليّة تسيير بجمعيّة رياضيّة أو رابطة تتبع الجامعة.


وبمجرّد التصريح بنتائج الإنتخابات لعضويّة المكتب الجامعيّ، فإنّ كلّ عضو جامعيّ تكون له مسؤوليّة بجمعيّة رياضيّة أو رابطة تتبع الجامعة، يلتزم بتقديم استقالته فورا من تلك الجمعيّة أو الرابطة.

القسم الثالث

شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي


الفصل39 : لكلّ مترشّح  لعضوية المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة أن تتوفّر فيه الشروط التالية :


1-أن يكون تونسيّ الجنسية.


2-أن يبلغ سنه ثلاثة وعشرين (23) عاما على الأقل في تاريخ إيداع القائمة المترشح ضمنها.

3-أن يكون قد أتم بنجاح 3 سنوات من التعليم العالي على أقل تقدير في مؤسسة تعليم عال عمومية أو خاصة مصادق عليها حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل. 

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

5-أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تتعلّق بالإخلال بالأخلاق الرياضية أو بالإيقاف عن النشاط الرياضي أو عن عضوية مكتب جامعي بقرار معلّل طبقا للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي بتونس.

6-أن تكون له أقدميّة في التسيير الرياضيّ حسب أحكام الفصل 40 من هذا النظام الأساسي.

الفصل 40:  يجب أن تتوفر في كلّ مترشح لعضوية المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة إحدى شروط الأقدميّة في التسيير الرياضي التالية:


1-  الاضطلاع بخطّة رئيس أو نائب رئيس جمعية رياضية أو رئيس فرع لمدّة لا تقل عن سنتين.


2- الاضطلاع بخطة عضو مكتب جامعي لمدّة  نيابية واحدة على الأقل. 


3- الاضطلاع بمسؤولية ضمن الهيئة المديرة بجمعية رياضية لمدّة لا تقلّ عن أربع سنوات كاملة.


4- الإضطلاع بمسؤولية ضمن رابطة أو لجنة جامعية أو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية الأولمبية التونسية  لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات كاملة.


وتختصر مدّة أقدمية التسيير في المجال الرياضي إلى سنتين فقط بالنسبة إلى المرأة أو إلى رياضيّي النخبة الوطنية الذين لا تنطبق عليهم المقاييس المحددة بالفصل 41 من هذا النظام الأساسي والذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل اللجنة الوطنية لرياضة النخبة المحدثة بقرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 24 ديسمبر 2004.


الفصل 41 : يعفى  المدربون واللاعون والحكام من الشرطين عدد 3  و6 الواردين بالفصل 39 أعلاه ،  ولهم أن يقدموا ترشحاتهم حسب المقاييس التالية :


بالنسبة للمدربين:

-  أن يكون المترشح متحصلا على الدرجة الثالثة في إختصاصه ومارس مهنة التدريب لمدة أربع سنوات على الأقل ضمن فريق من صنف الأكبار بجمعية من المستوى الأول بالنسبة للرياضات الجماعية.

- أن يكون قد درب منتخبا وطنيا لمدة 4 مواسم على الأقل بالنسبة للرياضات الفردية.


بالنسبة للاعبين:

- أن يكون المترشح قد شارك في ثلاثين (30) مباراة دولية على الأقل بالنسبة للرياضات الجماعية.


- أن يكون المترشح قد إنتمى إلى منتحب وطني أكابر لمدة 4 سنوات على الأقل أو شارك في دورتين أولمبيتين أو تحصل على ميدالية في دورة أولمبية أوفي بطولة عالمية أو تحصل على مجموع خمس (5) ميداليات ضمن بطولات ودورات إفريقية ودورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة إلى الرياضات الفردية. 

بالنسبة للحكام:

-  أن يكون حكما دوليا مارس التحكيم لمدة أربع (04) سنوات على الأقل في المستوى الأول بالنسبة للرياضات الجماعية.

- أن يكون المترشح حكما دوليا لمدة 4 مواسم على الأقل وأن يكون قد شارك في دورتين أولمبيتين أو بطولتين عالميتين على أقل تقدير بالنسبة للرياضات الفردية.

الفصل 42 : لا يجوز الإضطلاع بخطة عضو جامعي لأكثر من ثلاث فترات نيابية متتالية بنفس الجامعة . ويجوز لكل عضو جامعي قضّى ثلاث فترات نيابية متتالية إعادة تقديم ترشحه للفترة النيابية التي تلي مباشرة الفترة النيابية التي لا يحق له الترشح خلالها.

-  لا تعتبر المدة النيابية الممتدة من 10جوان 2009 إلى غاية 21 جانفي 2012 مدة نيابية كاملة. ولا يتم إحتسابها ضمن عدد الدورات المتتابعة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.

- تقليص من المدة النيابية 2009-2012 للمكتب الجامعي إلى حين إنتخاب مكتب جامعي جديد.

 -كلّ عضو قدّم استقالته دون موجب لا يمكنه أن يترشح لدورتين لاحقتين للمكتب الذي استقال منه.

-في حالة استقالة أعضاء من المكتب الجامعي تسبب في حلّ المكتب لا يمكن اعتبار هذه المدّة المقضاّة مدة نيابيّة كاملة إذا كانت أقلّ من سنتين 24 شهرا (720 يوم) بالنسبة للأعضاء الذين لم يستقيلوا ولا يتمّ احتساب هذه الدورة ضمن عدد الدورات المتتابعة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.

-كلّ عضو قدّم استقالته من المكتب الجامعي تعتبر مدّة نيابته مدّة نيابية كاملة حتى اذا كانت أقلّ من سنتين و لا يحق له الترشح إلى دورتين نيابيتين لاحقتين للمكتب الذي استقال منه.

القسم  الرابع

شروط تقديم القائمات المترشحة  للإنتخابات

الفصل 43:  يتعيّن على كلّ قائمة مترشّحة أن تكون مؤلّفة من إثني عشر شخصا يكون من بينهم وجوبا امرأتان على الأقلّ، مع ضرورة بيان رئيس القائمة، وتسمّى كلّ قائمة بإسم رئيسها.


يمكن لكل قائمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 41 أعلاه.


ولا يجوز للشخص الواحد أن يترشّح في أكثر من قائمة واحدة.


الفصل 44: تختار كلّ قائمة عنوانا واحدا ليكون محلاّ لمخابرتها، تنصّ عليه عند تقديم ملفّات الترشّح، وتكون كلّ قائمة مرفقة بملفات شخصيّة عن كلّ عضو مترشّح ضمنها، ويتضمّن كلّ ملفّ الوثائق التالية:


1- مطلب في الترشح بإسم رئيس الجامعة يكون ممضى من المترشّح شخصيّا.


2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة.

3- نسخ أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل من الوثائق المثبتة لأقدميّة التسيير في المجال الرياضي.

4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة الجامعيّة المطلوبة مسلمّة من مؤسّسة تعليم عال عموميّة أو خاصّة مصادق عليها حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

ويقع إيداع القائمة المرفقة بملّفات جميع أعضائها وجوبا بكتابة الجامعة خلال التوقيت المحدد بإعلانات الترشح عبر الصحف وبقية الوسائط، مقابل كشف في الوثائق ممضى ومختوم من الجامعة وينصّ على عدد التضمين وتاريخ الإيداع بمكتب الضبط بالجامعة.

5- بطاقة عدد 3

الفصل 45: يغلق باب الترشحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة عشرة أيّام قبل موعد الجلسة العامة دون إحتساب يوم إنعقاد تلك الجلسة.


ويجب أن يتضمّن الإعلام بتاريخ الجلسة العامة الإنتخابيّة والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل الإعلام، تاريخ غلق باب الترشّحات.


الفصل 46: يمكن لكل عضو بالقائمة التي تمّ إيداع ملفّها بكتابة الجامعة أن يضيف أيّة وثيقة يراها ضروريّة بالملفّ وذلك قبل غلق باب الترشّحات، ومقابل كشف جديد للوثائق ممضى ومختوم من الجامعة.


كما يجوز خلال فترة تقديم الترشحات تغيير ملف أيّ شخص عضو بالقائمة بعضو آخر في صورة إستقالة العضو الأوّل أو تراجعه عن الترشّح أو تعذّر ترشّحه لأسباب قانونيّة أو شخصيّة.


وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدنيّ الكليّ الثابت بموجب شهادة طبيّة، فإنّ تغيير عضو مترشّح بمترشّح جديد ضمن القائمة وداخل آجال تقديم الترشحات، ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح معرّف عليه بالإمضاء لدى السلط المختصّة يشير فيه المترشّح الأوّل إلى عدوله عن الترشّح أو استقالته من القائمة التي ترشّح ضمنها.


الفصل 47:  لا يجوز لكل من إنسحب من قائمة بعد إيداع ملفّها بكتابة الجامعة، أن يعيد الترشّح ضمن قائمة أخرى منافسة ولو كانت آجال تقديم الترشّحات مازالت مفتوحة.   

لا يجوز إدخال أيّة تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة أيّة وثائق أو إثباتات بعد غلق باب الترشّحات بإنقضاء أجل إيداع القائمات بكتابة الجامعة.

ويعتبر لاغيا كل سحب للترشح تم تقديمه بعد غلق باب الترشحات.


الفصل 48:  كلّ قائمة يثبت أنّ أحد أعضائها لا تتوفّر فيه الشروط القانونيّة للترشّح يقع التصريح برفضها.

الفصل 49:  بمجرّد إنقضاء أجل تقديم الترشّحات وإيداع القائمات بكتابة الجامعة، تنظر لجنة الانتخابات فورا في ملفّات المترشّحين حسب كلّ قائمة، وتصدر قرارا معلّلا، في قبول كلّ قائمة لخوض الإنتخابات أو رفضها لعدم توفّر الشروط القانونيّة في واحد أو أكثر من أعضائها، وذلك في أجل لا يتعدّى ثلاثة أيّام من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الترشّحات.


تتولّى الجنة الانتخابات إبلاغ جميع تلك القرارات المعلّلة والممضاة من رئيس الجامعة، إلى جميع القائمات المترشّحة حسب العناوين المختارة لكلّ واحد منها، بموجب مكتوب واحد لكلّ قائمة، وذلك في أجل لا يتعدّى ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرارات.


الفصل 50: يجوز لرئيس القائمة المصرّح برفضها الطعن في قرار لجنة الانتخابات لدى هيئة التحكيم الوطنيّ الرياضيّ باللجنة الوطنيّة الأولمبيّة التونسية وفقا للإجراءات الإستعجالية المعتمدة لدى هذه الهيئة.


كما يجوز لرؤساء القائمات المنافسة الأخرى الطعن في قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة حسب نفس الإجراءات التحكيميّة المشار إليها أعلاه.


القسم الخامس

رئيس الجامعة

الفصل51:  رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة لدى الغير ولدى كلّ السلط العمومية والقضائيّّة والهياكل الرياضية الوطنية والدولية وهو الناطق الرسميّ للجامعة.


بالإضافة إلى ذلك فإنّ من مهام رئيس الجامعة: 

1- رئاسة الجلسة العامة وإجتماعات المكتب الجامعي.


2- السهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة والمكتب الجامعي.


3- الإذن بالصرف.

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

5- تعيين من يتولى التنسيق مع وسائل الإعلام .


الفصل 52: يمكن لرئيس الجامعة، فيما عدا إمضاء المراسلات الموجهّة إلى سلطة الإشراف أو إلى الهياكل الرياضيّة الدوليّة والإقليميّة وكذلك الأذون بالصرف والتعهّدات الماليّة للجامعة، أن يفوّض، بمقتضى توكيل كتابي، جانبا من صلاحيّاته الأخرى لأحد أعضاء المكتب الجامعي أو لأحد الأعوان العاملين بالجامعة وذلك تحت مسؤوليّته القانونيّة.


وإذا تغيب رئيس الجامعة أو تعذّر عليه القيام بمهامه لأسباب ظرفيّة يتولى نائب الرئيس تعويضه في ذلك.


القسم السادس

فقـدان العضويـة وحالة الشغور بالمكتب الجامعـي

الفصل53 :  يفقد صفة العضوية بالمكتب الجامعي:

1- كلّ عضو قدّم استقالته إلى المكتب الجامعيّ بمكتوب ثابت التاريخ ومسجل بمكتب ضبط الجامعة.

2- كلّ عضو وضع حدّ لنشاطه طبقا للفصل 21 من القانـون الأساسـي المتعلـق بالهياكـل الرياضية.

3- كل عضو حافظ على مسؤوليّته في رابطة أو جمعيّة رياضيّة تابعة لنفس الجامعة خلافا لأحكام الفصل 38 من هذا النظام الأساسي.

4- كلّ عضو تغيّب دون عذر شرعيّ عن حضور اجتماعات المكتب الجامعـي أربع مـرّات متتالية أو ثماني مرّات متباعدة خلال موسم رياضي واحد.

ويتّخذ المكتب الجامعي في الحالتين عدد 3 و4 أعلاه، قرارا بأغلبيّة أعضائه في إنهاء عضويّة المعنيّ بالأمر، ولا يصبح القرار نافذا إلاّ بعد المصادقة عليه من سلطة الإشراف. 

الفصل 54 : يحصل الشغور في المكتب الجامعي بإحدى الصور التالية:

1- الوفاة أو العجز البدنيّ .


2- تغيير الإقامة خارج البلاد التونسيّة.


3- الإضطلاع بمهمّة سياسيّة أو إداريّة تتعارض مع عضويّته بالمكتب الجامعي.


4- فقدان الحقوق المدنيّة او السياسيّة.


5- صدور قرار جامعيّ في إنهاء العضويّة بالمكتب الجامعي طبقا للفصل 53 أعلاه.


الفصل 55:  يواصل المكتب الجامعي نشاطه بصفة طبيعيّة طالما لم يشمل الشغور أكثر من ثلث أعضائه.


ويتولّى المكتب الجامعي توزيع الخطط الشاغرة على الأعضاء المباشرين بالتوافق بينهم أو بالإقتراع السريّ عند الإقتضاء.


وإذا شمل الشغور رئيس الجامعة، يسند المكتب الجامعيّ رئاسة الجامعة لنائب الرئيس، وعند التعذّر تجرى إنتخابات داخلية بين جميع الأعضاء المباشرين لإنتخاب رئيس للجامعة.

ويسند المكتب الجامعي لأحد الأعضاء المتبقين خطة نائب للرئيس وعند التعذر تجرى إنتخابات داخلية بين جميع الأعضاء المباشرين لإنتخاب رئيس للجامعة.  


وإذا تجاوز الشغور ثلث أعضاء المكتب الجامعيّ تقع الدعوة لجلسة عامة إنتخابيّة طبق أحكام الفصل 28 من هذا النظام الأساسيّ.

الباب الرابع

هياكل التصرف

القسم الأول

الإدارة الفنية

الفصل 56 : تتولى الإدارة الفنية الوطنية القيام بكلّ الأعمال الرامية للنهوض بالاختصاص وبإعداد برامج نشاط المنتخبات الوطنية والجهوية وبضبط ميزانياتها وبالسهر على حسن تنفيذها.


يرأس الإدارة الفنيّةّ مدير فني وطني يمارس مهامه وصلاحياته طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويتمّ تعيينه من سلطة الإشراف بعد اقتراح من الجامعة.

الفصل 57 : المدير الفني الوطني مطالب بأن يقدّم لسلطة الإشراف عند مستهلّ كل موسم رياضي برنامجا عاما، كما انه مطالب بتقديم تقرير نشاط كلّ ثلاثة أشهر يشفعه بتقرير سنويّ شامل عند انتهاء كل موسم رياضي.


الفصل 58 : يمكن أن تساعد المدير الفني الوطني في مهامه هياكل إستشارية فنية وطنية، وتقدّم له برنامجا سنويّا وبرامج شهريّة حول أنشطتها، كما أنها مطالبة بتقديم تقرير فني حول أنشطتها السنوية عند نهاية كل موسم رياضي إلى المدير الفني لإحالته على المكتب الجامعي وعلى سلطة الإشراف.

الفصل 59 : تتولى الإدارة الفنية مراقبة نشاط سائر المدارس والأكاديميات الخاصة بالشبان وعدم الترخيص في نشاطها إلا في نطاق كراس شروط يحترم القواعد التربوية والصحية والفنّية المعترف بها. كما يحترم إجراءات الإنتداب والإحاطة والتكوين والتأمين ويحفظ حقوق الأطفال والشبان على جميع المستويات. 


القسم الثاني

الكتابة  العامة


الفصل 60:  الكتابة العامة هي الهيكل الإداري للجامعة ويسيرها كاتب عام قار يتم تعيينه بالتنسيق مع سلطة الإشراف.

الفصل 61: يتولّى الكاتب العام بالخصوص المهام التالية:

1- الإشراف على الأعوان العاملين بالجامعة والرابطات والتصرّف في ملفّاتهم المهنيّة.  


2- التنسيق بين المكتب الجامعي وبين سلطة الإشراف ومتابعة تطبيق كلّ النصوص والمناشير والمذكّرات الصادرة عن وزارة الإشراف .

3- الإشراف على مكتب ضبط الجامعة وتوجيه المراسلات والملفات ومحاضر الجلسات في الآجال وحسب التراتيب المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة.


الفصل 62 : لا يمكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة.


يساعد الكاتب العام في مهامه إطارات وخلايا تسيير يضبطها النظام الداخليّ للجامعة.


تحدث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيق والأرشيف والتصرف فيهما.

القسم الثالث

اللجان الجامعية


الفصل 63 : تحدث لجان جامعيّة داخل الجامعة تتولى مساعدة المكتب الجامعيّ في تسيير أعمال الجامعة ويرأسها أعضاء من المكتب الجامعيّ.


يضبط النظام الداخليّ للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.

القسم الرابع

الرابطات

الفصل 64:  للمكتب الجامعيّ إحداث رابطة أو أكثر على المستوى الوطني والجهوي يفوض لها جانبا من صلاحياته كما جاء بالفصل 30 من هذا النظام الأساسي.

الفصل 65:  تسهر الرابطة على تحقيق الأهداف المقررة من قبل المكتب الجامعي والمتعلقة خاصة بتنفيذ برامج تنمية الاختصاص والعناية بالمنتخبات الجهوية إن وجدت والإشراف على المباريات والمسابقات الرياضيّة على المستويين الوطنيّ أوالجهويّ. 

وتمارس الرابطة إختصاصها تجاه الجمعيّات بالرجوع إلى مرجع نظرها الترابي أو الفني المحدّد في قرار إحداثها.


الفصل 66 : تتولى الرابطات الوطنية والجهوية قبل مفتتح كل موسم رياضي وبالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية معاينة المنشآت الرياضية التابعة لإختصاصاتها ومتابعة هذه العملية طيلة الموسم الرياضي.


الباب الخامس

الـتأديب وفضّ النزاعات


القسم الأوّل

أحكام عامة

الفصل 67:  تمارس الجامعة صلاحيّاتها في مادّة التأديب وفضّ النزاعات وفقا لمبدإ التقاضي على درجتين مع ضمان حقّ الدفاع، بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية بالأمر تكريسا لمبدإ المواجهة.


الفصل 68:  يقع الطعن في القرارات الصادرة إبتدائيّا عن اللجان الجامعيّة المختصّة أو الرابطات، أمام المكتب الجامعيّ الذّي ينتصب لإصدار قرار نهائيّ في النزاع.


ويبقى قرار المكتب الجامعيّ قابلا للطعن أمام هيئة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبيّة التونسيّة طبقا للإجراءات المعمول بها لدى تلك الهيئة. 

الفصل 69: ينظر المكتب الجامعيّ نهائيّا في جميع الطعون المرفوعة ضدّ القرارات الإبتدائية الصادرة عن إحدى اللجان الجامعيّة أو عن الرابطات حسب الإختصاص الحكميّ لكلّ واحد منها.


وتعتبر القرارات التّي تتّخذها اللجان الجامعيّة المختصّة أو الرابطات المتعلّقة بتنظيم المسابقات وتأهيل الرياضيّين وتسليم الإجازات، قرارات إبتدائيّة الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعيّ.   


ولا يشارك في مداولات المكتب الجامعيّ المنتصب للنظر نهائيّا في الطعون، أيّ عضو جامعيّ سبق له النظر إبتدائيّا في نفس الملفّ.

ولا يصدر المكتب الجامعيّ قراره إلاّ بعد إستدعاء الطاعن وإستدعاء المطعون ضدّه عند الإقتضاء، وسماع دفوعه.


ولا تكون مداولات المكتب الجامعيّ قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه، ويتّخذ قراره النهائيّ بأغلبيّة الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 70: تخلّف أحد أطراف النزاع عن الحضور أمام المجلس المنتصب إبتدائيّا أو إستئنافيّا لا يوقف النظر في الملفّ طالما تمّ توجيه إستدعاء قانونيّ له.

ويضبط النظام الداخليّ آجال الإستدعاء وإصدار القرارات التأديبيّة أو البتّ في النزاعات والإعلام بها. 


الفصل 71: يضبط النظام الداخليّ للجامعة مرجع النظر الحكميّ وتركيبة اللجان الجامعيّة والرابطات سواء في مادّة التأديب أو في مادة فضّ النزاعات، كما يضبط النظام الداخليّ الإجراءات المتّبعة من قبل اللجنة الجامعيّة أو الرابطة المختصّة بالنظر إبتدائيّا في مادّة التأديب أو النزاعات وكذلك إجراءات الطعن في القرارات الإبتدائيّة وإجراءات تعهّد المكتب الجامعيّ بالنظر نهائيّا في المسألة.

القسم الثاني

الإختصاص في المادّة التأديبيّة

الفصل 72: تمارس الجامعة سلطتها التأديبيّة على منظوريها من جمعيّات رياضيّة ولاعبين ومسيّرين ومدرّبين وحكّام ورسميّين، بواسطة لجنة جامعيّة للتأديب تتعهّد بالنظر إبتدائيّا في تسليط العقوبات المستوجبة في المادّة التأديبيّة.


ويصدر القرار التأديبيّ في غضون الأسبوع الموالي للواقعة على أقصى تقدير.


الفصل 73: يمكن للمكتب الجامعيّ أن يفوّض جانبا من الإختصاص التأديبيّ الإبتدائيّ إلى الرابطة.

يضبط النظام الداخليّ للجامعة قائمة المخالفات المستوجبة للعقاب، وسلّم العقوبات.

القسم الثالث

الإختصاص في مادّة فضّ النزاعات

الفصل 74: ن  تحدث بالجامعة لجنة مركزية للنزاعات يرأسها عضو جامعي وتختصّ بالنّظر إبتدائيّا في النزاعات الرياضيّة التي تنشأ بين الجمعيّات سواء في علاقتها بعضها ببعض أو في علاقتها بالمدرّبين أو باللاعبين أو في علاقة هؤلاء بالجامعة.

ويمكن للجامعة الرياضية أن تعهد إلى الرابطة الوطنيّة أو الجهويّة بصلاحيّة النّظر إبتدائيّا في بعض النزاعات وفقا لما يتمّ ضبطه من صلاحيّات مسندة للرابطة في قرار إحداثها، أو في حالة التنصيص عليه بالنظام الداخليّ للجامعة.


ويتم الطعن في قرارات اللجنة لدى المكتب الجامعي الذي ينتصب كهيأة إستئناف دون حضور العضو أو الأعضاء الذين شاركوا في أعمال اللجنة المركزية للنزاعات.

القسم الرابع

التعهّد التلقائيّ للمكتب الجامعيّ

الفصل 75 : إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتين، فإنّ المكتب الجامعيّ، في إطار مشمولاته المرتبطة باحترام مقتضيات النظام الأساسي والميثاق الأولمبي ، يمكن له التعهد  بالنظر من تلقاء نفسه في المادّة التأديبيّة، وذلك في إحدى الصور التالية:


1- حصول خرق خطير للقوانين المنظّمة لقطاع الرياضة أو للميثاق الأولمبيّ والروح الرياضيّة. 

2- تغافل اللجنة الجامعيّة المختصّة أو الرابطة عن إتّخاذ القرارات التأديبيّة اللازمة خلال الأجل المخوّل لها حسب الفصل 72 من هذا النظام الأساسيّ.

3- وجود خرق واضح في القرار التأديبيّ الإبتدائيّ لسلّم العقوبات التأديبيّة المنصوص عليها بالنظام الداخليّ.

وينتصب المكتب الجامعيّ بأغلبيّة ثلثي أعضائه للتعهّد تلقائيّا بالملفّ التأديبيّ ويصدر قرارا نهائيّا بشأنه بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 76: في الحالتين عدد 1 وعدد 2 المذكورتين بالفصل 75 من هذا النظام الأساسي، يتعيّن على المكتب الجامعيّ الذّي يعتزم التعهّد من تلقاء نفسه في المّادة التأديبيّة إعلام اللجنة الجامعيّة أو الرابطة المختصّة كي تتخلّى عن مواصلة النّظر في نفس الموضوع لفائدة المكتب الجامعيّ، وأيّ قرار يصدر عن تلك اللجنة الجامعيّة أو الرابطة لا أثر قانونيّ له.


في الحالة عدد 3 المذكورة بالفصل 75 أعلاه، فإنّ تعهّد المكتب الجامعيّ من تلقاء نفسه لمراجعة القرار التأديبيّ الإبتدائيّ المخالف للقانون، يلغي كلّ أثر قانونيّ لذلك القرار ويبطله.   

 الفصل 77: تكون القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي في حالة التعهد التلقائي قابلة للطعن مباشرة أمام الهيأة الوطنية للتحكيم الرياضي. 

القسم الخامس

لجان التأديب  في مجال  مكافحة المنشّطات


الفصل 78 : تمارس الجامعة سلطتها التأديبيّة  على منظوريها  في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بواسطة     لجنتين   جامعيتين تتعهّدان  بالنظر إبتدائيّا وإستئنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا المجال .


الفصل 79:  تعد الجامعة  تراتيب  خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي.


وتتضمن هذه التراتيب جملة الإجراءات التأديبية وتركيبة لجنتي التأديب وسلّم العقوبات وبقية إجراءات الإعلام والتنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات. 


ويتم اعتماد أحكام التشريع الوطني والتراتيب الدولية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في سن هذه التراتيب. 

العنوان الرابع

الموارد المالية ومسك الحسابات وإشراف الدولة

الباب الأول : الموارد المالية

 الفصل 80: تتأتى موارد الجامعة بالخصوص من:

1- عائدات الممتلكات.


2- معاليم إنخراط الجمعيات والإشتراكات السنوية.


3- المنابات المتأتية من تنظيم المباريات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

4- المنح والجوائز الماليّة المتحصّل عليها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضيّة دوليّة.


5- معاليم الموظّفة على بيع الإجازات والمطبوعات والمنشورات.


6- المعاليم الموظفة على العقوبات والخطايا.


7- منح الدولة والمؤسسات العمومية.


8- الهبات والتبرّعات الممنوحة طبق التشريع الجاري به العمل.


9- العائدات المتأتيـة مـن تنظيم التظاهـرات الرياضيّة أو الثقافيّة.


10- عائدات إسداء الخدمات المنجزة.


11- عائدات الإستشهار.


12- مداخيل الإشهار وحقوق البث التلفزي.


وبصورة عامة العائدات المتأتية من الأنشطة التي لها علاقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بموضوع نشاط الجامعة.

الباب الثاني

مسك ومراقبة الحسابات


الفصل 81 : تبدأ السنة المحاسبية في غرة جويلية وتنتهي في  30 جوان من السنة المقبلة وذلك استنادا إلى المعايير الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل الهياكل الرياضية المنصوص عليها بالفصل 7مكرر من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004.

 الفصل 82 : تتولى الجامعة وجوبا مسك محاسبتها طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل بما في ذلك قواعد معيار المحاسبة الخاصة بالهياكل الرياضية المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 21 أوت 2007. 

الفصل 83: تعدّ الجامعة تقارير ماليّة كلّ ثلاثة أشهر، كما تعدّ تقريرها السنوي الأدبي والمالــي الذي يخضع لمصادقة الوزارة المكلفة بالرياضة.

وتتقيد الجامعة في إعداد التقارير المالية بقواعد الرقابة الداخلية وبالتنظيم المحاسبي المضمنة بمعيار المحاسبة الخاص بالهياكل الرياضية المشار إليه أعلاه. 


 الفصل 84: تحفظ لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، كلّ الدفاتر والوثائق الخاصّة بكلّ سنـة محاسبيّة ومستنداتها والمؤيدات المتعلقة بها.


 الفصل 85: كلّ مبلغ تمّ إسناده من قبل الدولة في إطار عقود البرامج أو الأهداف المشار إليها بالفصل 31 من هذا النظام الأساسيّ، ولم يقع صرفه في الآجال المحددة، لا يسمـح بصرفـه في أي مجال آخر إلا بعد موافقة سلطة الإشراف.

العنوان الخامس

الإشــراف

الفصل 86 : تمارس الوزارة المكلفة بالرياضة إشرافها على الجامعة طبقـا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة في المسائل التالية :

1- تعيين ممثلي الوزارة في الجلسات العامة.


2- تعيين المدير الفني الوطني والكاتب العام القار.

3- مراقبة التصرف الإداري والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام هذا النـظام.


4- المصادقة على الموازنات المالية الثلاثية والسنوية.

5- المصادقة على عقود الأهداف والبرامج على المستوى الفني والإداري والمالي .


6- المصادقة على النظام الأساسيّ للجامعة على نظامها الداخليّ وعلى كلّ تنقيح يدخل عليهما.

7- المصادقة على الإنتدابات ونظام التأجير بالجامعة.

8- المصادقة على ترشيح ممثلي تونس للإضطلاع بمهام لدى المنظمات والهياكل الرياضية الدولية وكل القرارات المزمع إتخاذها خلال إجتماعاتها ومؤتمراتها الملزمة للدولة التونسية.

9- المصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية بتونس.


10- المصادقة مسبقا على كل إلتزام بالمشاركة في  دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية.


وبصفة عامة كلّ الصلاحيات التي تخولها لها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان السادس

أحكام مختلفة


الفصل 87 :  تعتبر أحكام النظام الداخليّ متمّمة ومفسّرة وموضّحة لأحكام النظام الأساسي للجامعة.


لا يمكن لأحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام الأساسيّ أو أن تحوّره.

الفصل 88: عند صدور قرار بالحلّ التلقائي أو القضائي تقع تصفية ممتلكات الجامعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

العنوان السابع

أحكام إنتقاليّة


الفصل 89:  بصفة إستثنائيّة فإنّ أحكام هذا النظام الأساسيّ تدخل حيّز التنفيذ بمجرّد المصادقة على مقرّرات الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة من قبل سلطة الإشراف ، وتطبّق الأحكام الخاصّة بتنظيم الجلسة العامة الإنتخابيّة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2009، وتتواصل المدّة النيابيّة للمكتب الجامعيّ الجديد إلى حدّ إختتام الألعاب الأولمبيّة لدورة 2012.


الفصل 90 : تكون  سنة 2002 منطلقا لإحتساب عدد الدورات النيابية المشار إليها بالفصل 42 من هذا النظام الأساسي. وتعتبر المدة النيابية الممتدة بين مباشرة المكتب الجامعي لمهامه وتاريخ إنعقاد الجلسة الإنتخابية التي تأتي بعد المصادقة على هذا النظام الأساسي مدة نيابية كاملة.


الفصل 91 : تعفى بصفة إستثنائية المترشحات لعضوية المكتب الجامعي من شرط الأقدمية في التسيير الرياضي المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا النظام الأساسي النموذجي  وذلك بالنسبة  إلى الجلسة العامة الانتخابية لسنة 2009 .

الفصل 92 : امتداد المدة النيابية الجديدة من 21 جانفي 2012 إلى غاية إنتهاء الألعاب الأولمبية لسنة 2016 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

الفصل 93: تعقد جلسة عامة انتخابية في نهاية المدة النيابية 2016-2020 للمكتب الجامعي الحالي المتخلي بالرغم من تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية.

تمتد المدة النيابية الجديدة للمكتب الجامعي المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء الألعاب الأولمبية لسنة 2024 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
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