النظام األساسي

للجامعة التونسية للقولف
نسخة 0202
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العنـــوان األول
أحكـام عامــــة

الفصل األول  :الجامعة التونسية للقولف هي هيكل رياضي خاص منخرط بالجامعة الدولية للقولف و االتحاد
الملكي العتيق للقولف.

وهي تخضع في أهدافها وتكوينها وتسيييرها ألحكام القانون األساسي عدد  11لسنة  1991المؤرخ في 6

فيفري  1991المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عـدد 66

المؤرخ في  11جويلية  1111وللقانون عدد  111لسنة  1991المؤرخ في  3أوت 1991
لسنة 1111
ّ
المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية و للمرسوم عدد  88لسنة  1111المؤرخ في 11
الداخلي للجامعة.
النظام
سبتمبر  1111و المتعلق بتنظيم الجمعيات و ألحكام ك ّل من النظام األساسي و ّ
ّ

الفصل  : 2تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام رياضة القولف في إطار الصالحيات التي تمكنها منها
الو ازرة المكلفة بالرياضة وحسب القواعد الفنية والتنظيمية المحددة من قبل الجامعة الدولية للقولف واإلتحاد

الملكي العتيق للقولف ومختلف اإلتحادات الدولية التي تشرف على رياضة اإلختصاص.

الفصل  : 3تتكون الجامعة من الجمعيات والنوادي المنخرطة والتي يكون هدفها تكوين الشباب وتأطيره وتنمية
قدراته البدنية والفنية والرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية واألخالقية عبر ممارسة رياضة القولف في

جميع إختصاصاتها و األنشطة التابعة لها.

مدة نشاط الجامعة غير محددة .
الفصل ّ : 4
مقر الجامعة بتونس العاصمة (دار الجامعات الرياضية  - 1111 -الحي األولمبي – تونس).
الفصل ّ : 5

الفصل  : 6يبدأ النشاط اإلجتماعي للجامعة في ّأول شهر جويلية وينتهي في موفى شهر جوان من ك ّل سنة.
الفصل  :7تلتزم الجامعة في تأسيسها وفي تنقيح نظامها األساسي وفي التغييرات الطارئة علـى تركيـب هيئتهـا
المديرة باألحكام واإلجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالجمعيات.

ـي والمي ــاق
الوطني ــة
كم ــا تلت ــزم الجامع ــة ب ــاإلنخراط ل ــدّ اللجن ــة
ّ
ّ
األولمبي ــة التونس ـ ّـية وبـ ـ حترام نظامه ــا األساس ـ ّ
األولمبي.
الفصل  : 8تهدف الجامعة بالخصوص إلى :

-1

تنظيم ممارسة رياضة القولف بمختلف إختصاصاتها و األنشطة التابعة لها وتطويرها وتنميتها،

-1

ربط العالقات مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية والجامعة الدولية والكنفدراليات

وتحقيق مصالحـها وادارة شؤونـها ومراقبتها بكامل تراب الجمهورية وذلك في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
واإلتحادات القارية واإلقليمية والجمعيات األجنبية.

2

تنظيم ك ّل نشاط رسمي أو ودي على الصعيدين الوطني والدولي ومراقبته في إطار التراتيب الجاري
-3
بها العمل.
-1
-1

ترشيح مم لي تونس في الهيئات الرياضية الدولية واإلقليمية والقارية بعد موافقة سلطة اإلشراف.

ضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية

واإلقليمية والمقاييس المعتمدة لذلك.

المسيرين وتأهيلهم وتحسين مستواهم.
-6
تكوين اإلطارات الفنية والحكام والرسميين و ّ
الفني على
-7
ياضيين في إختصاص الجامعة وضمان اإلشراف ّ
التشجيع على بعث مراكز تكوين الر ّ
مختلف مراكز التكوين في رياضة القولف بمختلف إختصاصاتها و األنشطة التابعة لها.
العنوان الثاني:

العضوية في الجامعة
الفصل : 9طبقا ألحكام الفصل 11من القانون األساسي المتعلق بالهياكل الرياضية يتم االنخراط بالجامعة
بالرياضة.
يعدها المكتب
وفقا لكراس شروط ّ
الجامعي وتصادق عليها الو ازرة المكلّفة ّ
ّ
يكون االنخراط بالجامعة التونسية لـلقولف من اختصاص الجلسة العامة .

تتم المصادقة على ذلك القبول خالل
ويمكن للمكتب الجامعي إسناد قبول ّأولي إلحدّ
ّ
الجمعيات ،على أن ّ
الجلسة العامة الالحقة.
جمعية عضو بالجامعة:
الفصل : 01يجب على ك ّل
ّ
وتحدد الجلسة العامة مقدار هذا اإلنخراط.
السنوي قبل إنطالق الموسم الرياضي،
 -1تسديد معلوم إنخراطها
ّ
ّ
 -1الخضوع لألنظمة األساسية وللتراتيب العامة للجامعة وللق اررات الصادرة عن سلطة اإلشراف.
المنظمة من قبل الجامعة خالل الموسم الرياضي
 -3المشاركة في المسابقات و األنشطة الرياضية األخرّ
ّ
السابق.
ياضي
ياضي باللجنة الوطنية األولمبية التونسية ،لحسم ك ّل نزاع ر ّ
 -1اللجوء إلى هيأة التحكيم الوطني الر ّ
المخولة لدّ الهياكل الجامعية المختصة إبتدائيا واستئنافيا
تكون طرفا فيه ،وذلك بعد إستنفاذ وسائل الطعن
ّ
الداخلي للجامعة.
المنصوص عليها بالنظام األساسي وبالنظام
ّ
تم تجميد عضويتهم
 -1عدم ربط عالقات ذات صبغة ر ّ
ياضية مع هياكل غير معترف بها ،أو مع أعضاء ّ
الدولية.
الوطنية أو
أو شطبهم من الهياكل الرياضية
ّ
ّ
 -6إعالم الجامعة بك ّل تنقيح لنظامها ولتراتيبها و لتركيبة هيئتها المديرة ولقائمة الرسميين أو األشخاص
المؤهلين بامضائهم للتعاقد القانوني تجاه الغير.
 -7التقيد بالقيم النبيلة للرياضة و باألخالق الحميدة و بمبادئ الروح الرياضية وبالمي اق األولمبي.
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الفصــل  : 00تســند صــفة العضــو إلــى ك ـ ّل جمعيــة تهــدف إلــى تــأطير عمــل المشــاركين فــي رياضــة القولــف
وتنظيمه وتطويره.
قدمت خدمات جليلـة لرياضـة
ياضية التي ّ
فية إلى الشخصيات الر ّ
ويمكن للمكتب الجامعي إسناد العضوية الشر ّ
القولف.

ـوية عنهـا ،و يبقـى
الفصل: 01
تختص الجلسـة العامـة بتعليـق نشـاط إحـدّ الجمعيـات أو بسـحب صـفة العض ّ
ّ
المكتب الجامعي مؤهال بصورة إحتياطية لتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية عن الجمعية مؤقّتا،
عادية.
إلى أن تتم الحقا المصادقة على ذلك القرار من قبل ّأول جلسة عامة ّ
تفقد صفة العضوية بالجامعة:

تتجدد هيئتها في ظرف ال ة أشهر.
 -1الجمعية المستقيلة التي قدمت هيئتها المديرة استقالة جماعية و لم ّ
 -1الجمعية المنحلّة بصفة تلقا ّئية.
 -3الجمعية المنحلّة بمقتضى حكم قضائي.

السنوي بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب الداخلية للجامعة.
تسدد معلوم االنخراط
 -1الجمعية التي لم ّ
ّ
 -1الجمعيـة التــي صـدر فــي شـأنها قـرار بالتجميـد المؤقــت مـن قبــل المكتـب الجــامعي لخطـأ جســيم ويجــب أن
يكون قرار التجميد المؤقت معلّال.

وال يتخذ قرار التجميد المؤقت إال بعد دعوة الجمعية المعنية واالستماع إليها وتمكينها من وسائل الدفاع.

 -6الجمعيــة التــي اليكــون لهــا نشــاط أو مشــاركة فــي المســابقات الرياضــية المنظمــة مــن قبــل الجامعــة لمــدة
موسمين رياضيين متتاليتين.

الفصل  :03تتمتع الجمعيات األعضاء بالحقوق التالية:

 -1المشاركة في أعمال الجلسة العامة واإلطالع على جدول األعمال و االستدعاء للجلسة العامة في اآلجال
و ممارسة حق التصويت.

 -1تقديم اإلقتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة.

 -3إعالمها بأنشطة الجامعة التونسية لرياضة القولف بواسطة هيكلها الرسمي.
 -1المشاركة في المسابقات و األنشطة الرياضية المنظمة من قبل الجامعة.
 -1ممارسة بقية الحقوق المترتبة عن النظام األساسي أو تراتيب الجامعة.

الفصل  : 04يمكـن للنظـام الـداخلي للجامعـة أن يضـيف حقوقـا أو الت ازمـات أخـرّ للجمعيـات األعضـاء لمزيـد
الدولية المشرفة على تنظيم رياضة القولف.
ياضية
إحكام تنظيم عالقات تلك
ّ
الجمعيات بالجامعة وبالهياكل الر ّ
ّ
ك ّل األحكام اإلضافية المتعلّقة بحقوق الجمعيات وب لتزاماتها ،يجب أن ال تتعارض مع هذا النظام األساسي،
ومع التراتيب النموذجية المعتمدة من قبل الجامعة الدولية للقولف و االتحاد الملكي العتيق للقولف والمي اق

األولمبي.
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العنــــوان الثالث

الهياكل الجامعية
الفصل : 05تضم الجامعة الهياكل التالية :
-

الجلسة العامة.

المكتب الجامعي.
هياكل التصرف.

لجان التأديب و فض النزاعات.

األول :الجلســة العامــة
البـاب ّ
عامة:
القسم ّ
األول :أحكام ّ

عادية وجلسات عامة خارقة للعادة وجلسات عامة إنتخابية إست نائية
الفصل :06تعقد الجامعة جلسات عامة ّ
و جلسات عامة انتخابية است نائية جزئية.
تحدد مواعيد إنعقاد هذه الجلسات العامة وأماكنها وجداول أعمالها ،بالتنسيق مع سلطة اإلشراف.

جمعية وأعضاء المكتب
الفصل : 07تضمّ الجلسة العامة الجمعيات المنخرطة بحساب مم ل عن ك ّل
ّ
الجامعي المباشر لمهامه.
حق التصويت.
يدعى األعضاء الشرفيون ألشغال الجلسة العامة بصفة مالحظين وليس لهم ّ
المجمدة أو التي فقدت صفة العضوية أو التي لم تكمل الموسم الرياضي الذي سبق إنعقاد
ال يمكن للجمعية
ّ

الجلسة العامة المشاركة في أشغالها.

الفصل  : 08ك ّل جمعية منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامة بواسطة مم ل واحد عنها يكون وجوبا
رئيسا للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما أو رئيسا لفرع رياضة اإلختصاص ،ويجب أن يدلي بتفويض
قانوني ممضى وحامل لختم الجمعية.
ّ

القسم الثاني :الجلسة العامة العادية
توجه إلى الجمعيات المنخرطة قبل ال ين
الفصل : 09تلتأم الجلسة العامة
العادية بدعوة من رئيس الجامعة ّ
ّ
وتتضمن الدعوة وجوبا جدول األعمال.
يوما على األقل من تاريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة،
ّ
العادية تحديد السياسة العامة للجامعة وتوجيهها ومراقبتها ،كما تتولى
الفصل :11تتولى الجلسة العامة
ّ
المصادقة على مشاريع النظام الداخلي للجامعة وتراتيبها العامة ،وتنقسم إلى جلسة عامة إنتخابية وجلسة
عامة تقويمية.

مرة ك ّل أربع سنوات ،مباشرة إ ر إنتهاء دورة األلعاب
الفصل  : 10تعقد الجلسة العامة اإلنتخابية وجوبا ّ
الصيفية وذلك في أجل أقصاه يوم  31ديسمبر من سنة تنظيم هذه الدورة.
األولمبية
ّ
5

و تشرف لجنة مستقلة لالنتخابات على فعاليات الجلسة العامة اإلنتخابية و الجلسة العامة اإلنتخابية الجزئية

و يتم تحديد تركيبتها حسب الفصل .19

الفصل : 11تقوم الجلسة العامة اإلنتخابية:

 -1باإلطالع على التقرير األدبي المعروض من قبل المكتب الجامعي والمصادقة عليه.

 -1باإلطالع على التقرير المالي المعروض من قبل المكتب الجامعي وعلى تقرير مراقب الحسابات بشأنه
والمصادقة عليه.

 -3بمناقشة المسائل المدرجة بجدول األعمال.

 -1بتعيين مراقب للحسابات للسنوات األربع القادمة ،ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهيئة الخبراء
المحاسبين للبالد التونسية.

 -1بضبط معلوم اإلنخراط السنوي.

األساسي للجامعة.
التقيد باحترام أحكام النظام
 -6بمراجعة النظام الداخلي للجامعة أو تنقيحه مع ّ
ّ
 -7ب تخاذ قرار تجميد عضوية جمعية بناء على قرار تجميد مؤقّت ،يصدره المكتب الجامعي يراعي فيه
األساسي.
أحكام الفقرة األخيرة من الفصل  11من هذا النظام
ّ

جمعية جديدة طبقا ألحكام الفصل  9من هذا النظام األساسي.
 -8بالمصادقة على قبول عضوية
ّ
 -9بالترخيص في شراء العقارات أو بالتفويت فيها عند اإلقتضاء.
 -11بانتخاب أعضاء المكتب الجامعي بعد إنتهاء الفترة النيابية.

مرة ك ّل سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة
الفصل : 13تعقد الجامعة وجوبا جلسة عامة
ّ
تقويمية ّ
التقويمية بجميع الصالحيات المنصوص عليها بالفصل  11من هذا النظام
اإلنتخابية.وتقوم الجلسة العامة
ّ
ّ
األساسي ما عدا النقاط عدد 1و 1و.11
ّ
العادية قانونية إال بحضور أك ر من نصف الجمعيات المنخرطة
الفصل : 14ال تكون أشغال الجلسة العامة
ّ
على األقل.

وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة انية في أجل ال يتعدّ خمسـة عشـر ( )11يومـا

عية مهمــا كــان عــدد األعضــاء
مــن تــاريخ عقــد الجلســة األولــى بــدعوة مــن رئــيس الجامعــة ،وتكــون مــداوالتها شــر ّ
الحاضرين.

العاديــة برفــع األيــدي وبأغلبيــة أص ـوات األعضــاء الحاض ـرين
الفصــل : 15تتخــذ الق ـ اررات فــي الجلســة العامــة
ّ
ـتم وجوبــا بــاإلقتراع
و فــي صــورة التســاوي يــرجح صــوت ال ـرئيس ،إالّ ّ
ـامعي يـ ّ
أن إنتخــاب أعضــاء المكتــب الجـ ّ
ي.
السر ّ
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القسم الثالث  :الجلسة العامة الخارقة للعادة
الفصــل : 16يمكــن أن تعقــد جلســة عامــة خارقــة للعــادة فــي أي وقــت بطلــب مــن المكتــب الجــامعي أو بطلــب
الجمعي ـات المنخرطــة بغــرض المداولــة فــي المســائل
موج ـه إلــى المكتــب الجــامعي مــن قبــل ل ــي (⅔)
ّ
كتــابي ّ
التالية:

 -1إتخاذ تدابير على غاية من األهمية لمصلحة رياضة اإلختصاص.
 -1مراجعة النظام األساسي للجامعة.

 -3ح ّل الجامعة.
الجمعيات المنخرطة قبل خمسة عشر
توجه إلى
ّ
وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رئيس الجامعة ّ
يوما على األقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول األعمال.

الفصل : 17ال تكون أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إالّ بحضور ل ي (⅔) الجمعيات المنخرطة
على األقل ،وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني يقوم رئيس الجامعة بالدعوة لجلسة عامة انيـة فـي أجـل

عية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.
ال ّ
يتعدّ خمسة عشر يوما ،وتكون مداوالتها شر ّ
وفي كل الحاالت ال تتخذ الق اررات إال بأغلبية ل ي (⅔) أصوات األعضاء الحاضرين.

العامة اإلنتخابية اإلستثنائية الجزئية
القسم الرابع  :الجلسة العامة
ّ
اإلنتخابية اإلستثنائية والجلسة ّ
أي وقــت مــن الســنة وذلــك فــي حالــة حصــول
الفصــل : 18يمكــن الــدعوة لجلســة عامــة
ّ
إنتخابيــة إســت نائية فــي ّ
ـص عليـه الفصـل  11مـن هـذا النظـام
ـامعي فـاق لـث األعضـاء وذلـك وفقـا لمـا ن ّ
شغور في تركيبة المكتب الج ّ
األساسي.
ّ

المدة النيابية
مرة واحدة خالل ّ
و يمكن الدعوة لجلسة عامة إنتخابية إست نائية جزئية في أي وقت من السنة ّ
نص عليه
وذلك في حالة حصول شغور في تركيبة المكتب الجامعي ال يتجاوز لث األعضاء وذلك وفقا لما ّ

الفصل  11من هذا النظام األساسي.

الفصــل : 19تنطبــق جميــع األحكــام الـواردة بالفصــول  16و 17و 18و 19و 11مــن هــذا النظــام األساســي

علــى الجلســة العامــة االنتخابيــة اإلســت نائية أو الجلســة العامــة اإلنتخابيــة اإلســت نائية الجزئيــة ويســتكمل المكتــب

نيابية للمكتب المنحل إلى حين إجراء دورة األلعاب األولمبية القادمة.
الجامعي الجديد ما تبقّى من فترة ّ
البــاب الثاني  :المكتب الجامعـي

الصالحيات
األول :المهام و
ّ
القسم ّ
الفصــل : 31المكتــب الجــامعي هــو الهيئــة التنفيذيــة التــي تسـ ّـير الجامعــة ويتــولى إدارة شــؤون رياضــة القولــف
بالبالد التونسية وتنميتها ،ومن مشموالته بالخصوص:
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المخول له مخاطبـة الهيئـات الدوليـة والجامعـات
 - 1إدارة الجامعة وتسيير شؤونها وتنفيذ برامجها وهو الوحيد
ّ
األجنبية المختصة والتعامل معها.
تيبية المنظمة للقطاع الرياضي بتونس.
 -1السهر على احترام تطبيق النصوص القانونية والتر ّ
الدولية.
ياضية
ّ
 -3السهر على إحترام مبادئ المي اق األولمبي والتراتيب الر ّ

 -1التصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز التي قد تشوب هذا النشاط.

 -1دراسة ك ّل ملفات تسيير الجامعة و هياكلها المختصة ومتابعتها وضبطها وتو يقها.
 -6تنظيم المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات بالتعاون مع السلط العمومية والهياكل الرياضية الوطنية
والدوليــة والمعاهــد الوطنيــة واألجنبيــة المختصــة فــي تكــوين اإلطــارات والجمعيــات ذات العالقــة ،وذلــك بهــدف

وعلميا.
فنيا وادارّيا
المدربين و
تكوين
ّ
الرسميين ،وتأهيلهم وتحسين مستواهم ّ
ّ
ّ
المسيرين والح ّكام و ّ
التصرف فيها.
المالية للجامعة واحكام
 -7تنمية الموارد
ّ
ّ
 -8ضبط برامج لتنمية االختصاص وتكوين الرياضيين الشبان ومتابعة تنفيذها.
 -9إعداد رزنامة عامة للمباريات والمنافسات.

 -11معاينــة المنشــلت الرياضــية التابعــة إلختصــاص الجامعــة والمتابعــة الدائمــة لهــذه العمليــة بالتنســيق مــع
السلط الجهوية والمحلية  .ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الرابطات.

 -11إعداد المنتخبات الوطنية وادارة شؤونها في مختلف األصناف.
 -11تعيين المدربين الوطنيين والجهويين.

وتصرفها الفني واإلداري والمالي.
 -13مراقبة نشاط الرابطات
ّ
 -11ضبط برنامج لإلرشاد التربوي والتوعية الصحية في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات واعالم
منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين بكافة األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي

التونسية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية األولمبية
ّ
الداخلي للجامعة.
األساسي ولمقتضيات النظام
 -11ممارسة السلطة التأديبية طبقا ألحكام هذا النظام
ّ
ّ

ويفـ ّـوض المكتــب الجــامعي جانبــا مــن مهامــه المشــار إليهــا أعــاله إلــى رابطــات وطنيــة و جهويــة والــى لجــان
اتيجية النه ــوض بالرياض ــة ف ــي
جامعي ــة ،يت ــولى إح ــدا ها وتحدي ــد ع ــددها ومهامه ــا ،ك ــي يتف ـ ّـر لمتابع ــة إس ــتر ّ

يحسـن
الشبان وتأهيل ّ
إختصاصه وتكوين ّ
الفنيين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كـل مـا مـن شـأنه أن ّ
سـير النشــاط الرياضـي فــي مجـال إختصاصــه ويط ّـور منــاهج التكـوين واإلحاطــة بالمـدربين والحكــام والمســييرين

والنهــوض بالمنتخبــات الوطنيــة فــي مختلــف األصــناف وذلــك طبقــا ألحكــام القــانون األساســي عــدد  11لســنة

 1991المؤرخ في  6فيفري  1991المتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة في فصوله  18و 19و.11

الداخلي للجامعة تركيبة الرابطات واللجان الجامعية ومهامها وطرق عملها.
ويحدد النظام
ّ
الفصل  : 30يقوم المكتب الجامعي ب عداد عقود البرامج الخاصة بتحضـيرات المنتخبـات وتنميـة االختصـاص
على امتداد أربع سنوات وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة.
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الجامعي ب برام عقود برامج مع الجمعيات الرياضية المستهدفة في االختصاص الـذي تشـرف
كما يقوم المكتب
ّ
عليه الجامعة ،وتضبط تلك العقود برنامج العمل واألهداف المرتقبة.

الفصــل : 31يجتمــع المكتــب الجــامعي بصــفة دوريــة مـ ّـرة كـ ّل خمســة عشــر( )11يومــا علــى األقــل بــدعوة مــن
كتابيــا قبــل موعــد الجلســة ب ال ــة ّأيــام علــى األقـ ّل ،وفــي حالــة التأ ّكــد الكلّــي
بأيــة وســيلة تتــرك أ ـ ار ّ
توجــه ّ
رئيســهّ ،
يجوز الدعوة لإلجتماع حينا.

أغلبية األعضاء.
قانونية إالّ إذا حضرتها
الجامعي
وال تكون مداوالت المكتب
ّ
ّ
ّ
ـامعي ق ار ارتــه بعــد المداولــة بأغلبيــة أص ـوات األعضــاء الحاض ـرين ،وعنــد تســاوي األص ـوات
ويتّخــذ المكتــب الجـ ّ

مرجحا.
يكون صوت الرئيس ّ

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

وت ــدرل كـ ـ ّل قـ ـ اررات المكت ــب الج ــامعي ب ــدفتر محاض ــر الجلس ــات يك ــون مرقم ــا ومؤرخ ــا و ممض ــى م ــن جمي ــع
ـنص عل ــى أس ــماء األعض ــاء الحاضـ ـرين وأس ــماء األعض ــاء الغ ــائبين بع ــذر وأس ــماء
األعض ــاء الحاضـ ـرين ،وي ـ ّ

المتغيبين دون عذر.
ّ
وتوجه نظائر من محاضر الجلسات لسلطة اإلشراف .
ّ

الفصل  : 33يشارك الكاتب العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمتّع بحق التصويت .
المحددة باألمر عدد
ويشارك المدير الفني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصالحيات
ّ

 111لسنة  1977المؤرخ في  11جوان  1977المتعلق ب حداث إدارات فنية رياضية.

مجانيــة وال يجــوز لهــم
الجامعيــة
ـامعي وأعضــاء الرابطــات واللجــان
ّ
ّ
الفصــل  :34خــدمات أعضــاء المكتــب الجـ ّ
أي نوع ،علـى ّأنـه يمكـن تعويضـهم عـن نفقـات سـفرهم واقـامتهم وبعـض
الحصول على مرتّبات أو مكافلت من ّ
بمهمات تدخل في نطاق أنشطة الجامعة والمهام الموكولة إليهم
المصاريف األخرّ اإلضط اررّية أ ناء قيامهم ّ
و تحدد بالنظام الداخلي وفق التراتيب اإلدارية الجاري بها العمل.
القسم  : 1تركيبة المكتب الجامعي
الفصل : 35يتركب المكتب الجامعي من سـبعة ( )17أعضـاء مـن بيـنهم امـرأة علـى األقـل يقـع انتخـابهم مـن

قبل الجلسة العامة .

الفصل  :36يقع إنتخاب أعضاء المكتـب الجـامعي لمـدة أربـع سـنوات بـ قتراع سـري فـي دورة واحـدة وب عتمـاد
نظام القائمات المغلقة.

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

وفي صورة حصول التساوي في عدد األصوات المصرح بها بين قائمتين أو أك ر تعاد اإلنتخابات بصفة فورية

بين القائمات المتساوية في المرتبة األولى دون سواها.
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وفي صورة تواصل التساوي في عدد األصوات المصرح بها تعاد اإلنتخابات بصفة فورية إلى حين التمكن من

الفصل بين القائمتين.

ويضبط النظام الداخلي للجامعة طريقة توزيع أصوات الناخبين واحتسابها.

ـسد الش ــغور
و يق ــع إعتم ــاد نظ ــام الترش ــحات الفردي ــة ف ــي الجلس ــات العام ــة االنتخابي ــة االس ــت نائية الجزئي ــة لـ ـ ـ ـ ـ ّ
بالمكتب الجامعي و ذلك إلى غاية إنتهاء الفترة النيابية.

و يعتبر المترشحون الذين يتحصلون على أك ر عدد من األصوات هم الفائزون باالنتخابات.

فــي صــورة التســاوي ل ـ ـ ــعدد األص ـوات بــين المترشــحين و تجــاوز عــددهم عــدد الشــغورات الحاصــلة فــي تركيبــة
المكتــب الج ــامعي تع ــاد االنتخاب ــات ب ـ ــصفة فوري ــة ب ــين المترش ــحين المتســاوين أخ ــذا بـ ـ ــعين االعتب ــار الترتي ــب

التفاضلي المتعلق بعدد األصوات المصرح بها مقارنة بـ ــعدد األماكن الشاغرة.

و في صورة تواصل التساوي في عـدد األصـوات المصـرح بهـا تعـاد االنتخابـات بصـفة فوريـة إلـى حـين الـتمكن

من الفصل بين المترشحين.

و يضبط النظام الداخلي لل ــجامعة طريقة توزيع أصوات الناخبين و احتسابها.

يتم توزيع الخطط داخل المكتب الجامعي وفق المهام التالية:
الفصل ّ : 37
 رئيس الجامعة ويكون رئيس القائمة الفائزة في اإلنتخابات. نائب رئيس -أمين مال

 -أربعة أعضاء مكلفون برياضة القولف

داخليــة بــين
ـؤوليات باإلتفــاق بــين أعضــاء المكتــب الجــامعي  ،وعنــد التعـ ّذر تجــرّ إنتخابــات
ّ
ويــتم توزيــع المسـ ّ
ـامعي يشــرف عليهــا رئــيس الجامعــة ،لتوزيــع المهــام التّــي ينشــأ حولهــا تنــافس بــين
جميــع أعضــاء المكتــب الجـ ّ

المتحصــل علــى أكبــر عــدد مــن األص ـوات ،وعنــد
طــة المقتــرع بشــأنها للمتر ّشــح
عضــوين أو أك ــر ،وتســند الخ ّ
ّ
يرجح صوت الرئيس.
التساوي ّ

مع مراعاة أحكـام الفصـل  11مـن هـذا النظـام األساسـي ،يضـبط النظـام الـداخلي للجامعـة حـاالت إعـادة توزيـع

ـؤوليات واإلج ـراءات المتبعــة لــذلك خــالل نفــس الفت ـرة النيابيــة إذا إقتضــت الضــرورة أومصــلحة الجامعــة
المسـ ّ
ذلك.

بجمعيـة رياض ّـية أو رابطـة
ـؤولية تسـيير
الفصل  : 38ال يمكن الجمع بين
ّ
ـامعي وبـين مس ّ
ّ
عضوية المكتـب الج ّ
تتبع الجامعة.
ـؤولية
ـامعي تكــون لــه مسـ ّ
وبمجـ ّـرد التصـريح بنتــائج اإلنتخابــات لعضـ ّ
ـامعي  ،فـ ّن كـ ّل عضــو جـ ّ
ـوية المكتــب الجـ ّ
الجمعية أو الرابطة.
ياضية أو رابطة تتبع الجامعة ،يلتزم بتقديم استقالته فو ار من تلك
ّ
بجمعية ر ّ
ّ
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القسم  : 3شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي
الفصل : 39لك ّل متر ّشح لعضوية المكتب الجامعي ضمن قائمة واحدة أن تتوفّر فيه الشروط التالية :
تونسي الجنسية.
 .1أن يكون
ّ

 .1أن يبلــن ســن رئــيس القائمــة ســبعة و عشــرون ( )17عامــا علــى األقــل و مانيــة عش ـرة ( )18عامــا علــى
األقل بالنسبة لبقية األعضاء في تاريخ إيداع القائمة المترشح ضمنها.

 .3يجب علـى رئـيس القائمـة أن يكـون متحصـل علـى شـهادة الباكالوريـا علـى أقـل تقـدير ،و يشـترط علـى أك ـر
من نصف األعضاء أن يكونوا متحصلين على شهادة الباكالوريا على األقل.

 .1أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

 .1أن ال يكــون قــد تعــرض لعقوبــة تتعلّــق بــاإلخالل بــاألخالق الرياضــية أو باإليقــاف عــن النشــاط الرياضــي أو

عـن عضـوية مكتـب جـامعي بقـرار معلّـل مـن الهيئـة الوطنيـة لل ــتحكيم الرياضـي طبقـا للقـوانين المنظمـة للنشــاط
الرياضي بتونس.

 .6بالنســبة لألقدميــة فــي التســيير الرياضــي :يشــترط فــي رئــيس القائمــة و علــى األقــل أربعــة أعضــاء رخـرين أن

ياضي حسب أحكام الفصل  11من هذا النظام األساسي.
تكون لهم
ّ
أقدمية في التسيير الر ّ
الفصــل  :41يجــب أن تتــوفر فــي ك ـ ّل مترشــح لعضــوية المكتــب الجــامعي ضــمن قائمــة واحــدة إحــدّ شــروط
األقدمية في التسيير الرياضي التالية :
ّ
 -1االضـطالع بخطّــة رئــيس أو نائــب رئـيس جمعيــة رياضــية منخرطــة بالجامعـة التونســية للقولــف لمـ ّـدة نيابيــة
واحدة على األقل.
 -1االضــطالع بخطــة عضــو مكتــب جــامعي بالجامعــة التونســية للـ ــقولف لمـ ّـدة نيابيــة واحــدة علــى األقــل أو
ـسد
االضــطالع ب ـ ــخطة عضــو مكتــب جــامعي فــي إطــار سـ ّـد شــغور ش ـريطة إتمــام المــدة النيابيــة التــي دعــي ل ـ ـ ّ
الشغور بها.

لمدة ال تق ّل
 -3االضطالع بمسؤولية ضمن الهيئة المديرة بجمعية رياضية منخرطة بالجامعة التونسية للقولف ّ
عن أربع سنوات كاملة.

مدة أقدمية التسيير في المجال الرياضي إلـى سـنتين فقـط بالنسـبة إلـى المـرأة أو إلـى رياض ّـيي النخبـة
وتختصر ّ
الوطنيــة الــذين ال تنطبــق علــيهم المقــاييس المحــددة بالفصــل  11مــن هــذا النظــام األساســي والــذين تتــوفر فــيهم
المعايير المحددة من قبل اللجنة الوطنية لرياضة النخبة المحد ة بقرار وزيـر الشـباب والرياضـة والتربيـة البدنيـة

بتاريخ  11ديسمبر .1111

الفصل  : 40يعفى المدربون والالعون والحكام مـن الشـرطين عـدد  3و 6الـواردين بالفصـل  39أعـاله ،ولهـم
أن يقدموا ترشحاتهم حسب المقاييس التالية :
بالنسبة للمدربين :

 أن يكون قد درب منتخبا وطنيا لمدة أربعة مواسم رياضية على األقل بالنسبة لرياضة القولف.11

بالنسبة لالعبين :

 أن يكون المترشح قد إنتمى إلى المنتحب الوطني لمدة أربعة سنوات على األقل.بالنسبة للحكام:

 -أن يكون المترشح حكما لمدة ستة مواسم على األقل.

الفصل : 41ال يجوز اإلضطالع بخطة رئيس جامعة إال لفترتين نيابيتين متتاليتين بنفس الجامعة.

و يجوز له إعادة تقـديم ترشـحه ل ررسـة الجامعـة للفتـرة النيابيـة التـي تلـي مباشـرة الفتـرة النيابيـة التـي ال يحـق لـه

الترشح خاللها.

القسم  :4شروط تقديم القائمات المترشحة لإلنتخابات

يتعين على ك ّل قائمة متر ّشحة أن تكون مؤلّفة من سبعة أشخاص يكون من بينهم وجوبا امرأة
الفصل :43
ّ
وتسمى ك ّل قائمة ب سم رئيسها.
على األق ّل ،مع ضرورة بيان رئيس القائمة،
ّ
يمكن لكل قائمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من األشخاص المنصوص

عليهم بالفصل  11أعاله.

وال يجوز للشخص الواحد أن يتر ّشح في أك ر من قائمة واحدة.
تنص عليه عند تقديم ملفّات التر ّشح،
الفصل  :44تختار ك ّل قائمة عنوانا واحدا ليكون محالّ لمخابرتهاّ ،
ملف الو ائق التالية:
شخصية عن ك ّل عضو متر ّشح ضمنها،
وتكون ك ّل قائمة مرفقة بملفات
ويتضمن ك ّل ّ
ّ
ّ
شخصيا.
 -1مطلب في الترشح باسم رئيس الجامعة يكون ممضى من المتر ّشح
ّ
الوطنية.
 -1نسخة من بطاقة التعريف
ّ

ألقدمية التسيير في المجال الرياضي.
 -3نسخ أصلية أو مشهود بمطابقتها لألصل من الو ائق الم بتة
ّ
 -1نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الشهادة العلمية المطلوبة.

ويقع إيداع القائمة المرفقة بملّفات جميع أعضائها وجوبا بكتابة الجامعة خالل التوقيت المحدد ب عالنات

وينص على عدد
الترشح عبر الصحف وبقية الوسائط  ،مقابل كشف في الو ائق ممضى ومختوم من الجامعة
ّ
التضمين وتاريخ اإليداع بمكتب الضبط بالجامعة.

الفصل  :45يغلق باب الترشحات وايداع القائمات بكتابة الجامعة عشرة ّأيام قبل موعد الجلسة العامة دون
إحتساب يوم إنعقاد تلك الجلسة.
اإلنتخابية والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسائل اإلعالم،
يتضمن اإلعالم بتاريخ الجلسة العامة
ويجب أن
ّ
ّ
تاريخ غلق باب التر ّشحات.
تم إيداع ملفّها بكتابة الجامعة أن يضيف ّأية و يقة يراها ضرورّية
الفصل  :46يمكن لكل عضو بالقائمة التي ّ
بالملف وذلك قبل غلق باب التر ّشحات ،ومقابل كشف جديد للو ائق ممضى ومختوم من الجامعة.
ّ
أي شخص عضو بالقائمة بعضو رخر في صورة إستقالة
كما يجوز خالل فترة تقديم الترشحات تغيير ملف ّ

شخصية.
قانونية أو
األول أو تراجعه عن التر ّشح أو تع ّذر تر ّشحه ألسباب
ّ
ّ
العضو ّ
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طبية ،ف ّن تغيير عضو متر ّشح بمتر ّشح
البدني
وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز
الكلي ال ابت بموجب شهادة ّ
ّ
ّ
معرف عليه باإلمضاء
جديد ضمن القائمة وداخل رجال تقديم الترشحات ،ينبغي أن يكون مرفقا بكتب صريح ّ
األول إلى عدوله عن التر ّشح أو استقالته من القائمة التي تر ّشح
لدّ السلط
ّ
المختصة يشير فيه المتر ّشح ّ
ضمنها.

الفصل  :47ال يجوز لكل من انسحب من قائمة بعد إيداع ملفّها بكتابة الجامعة ،أن يعيد التر ّشح ضمن
قائمة أخرّ منافسة ولو كانت رجال تقديم التر ّشحات مازالت مفتوحة.
ال يجوز إدخال ّأية تغييرات على تركيبة القائمة أو إضافة ّأية و ائق أو إ باتات بعد غلق باب التر ّشحات
ب نقضاء أجل إيداع القائمات بكتابة الجامعة.

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

القانونية للتر ّشح يقع التصريح برفضها.
أن أحد أعضائها ال تتوفّر فيه الشروط
ّ
الفصل  :48ك ّل قائمة ي بت ّ
الفصل  :19اللجنة المستقلة لالنتخابات

مرة ك ّل
يتم انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة لالنتخابات من قبل الجمعيات و النوادي خالل الجلسة العامة ّ
أربع سنوات باإلقتران مع دورة األلعاب األولمبية الصيفية و تتكون اللجنة المستقلة لالنتخابات من 13

أعضاء  :رئيس و نائب رئيس و عضو الث و يجب ان يكونوا محايدين و مستقلين و تونسيي الجنسية.

ال تتالئم العضوية باللجنة المستقلة لالنتخابات مع المسوؤليات التالية:
-

عضو مباشر بمكتب جامعي للقولف أو لجامعة رياضية اخرّ

-

عضو مباشر بلجنة جامعية

-

عضو مباشر بهيئة مديرة بجمعية رياضية منخرطة بالجامعة التونسية للقولف

تتخذ اللجنة المستقلة لالنتخابات مق ار لها بمقر جامعة القولف و تعتمد إدارة هاته األخيرة لمساعدتها في
أعمالها و يحضر مداوالتها الكاتب العام القار للجامعة دون حق التصويت و يسهر على تنفيذ و متابعة

ق اررات هذه اللجنة.

تتولى هذه اللجنة إدارة مجمل العملية االنتخابية المتعلقة بانتخاب اعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية

للقولف و اإلشراف عليها بعد دعوة الجلسة العامة االنتخابية من طرف رئيس الجامعة التونسية للقولف.

ال تأخذ ق اررات باللجنة المستقلة لالنتخابات إال بحضور كل األعضاء و بحضور عدل منفذ معترف به لدّ
هيئة اإلختصاص.

المدة النيابية يقع تعويض هذا الشغور باإلنتخاب أ ناء
في حالة شغور لدّ اللجنة المستقلة لإلنتخابات أ ناء ّ

الجلسة العامة التي تلي هذا الشغور.

الفصل  :51إتخاذ القرار بقبول أو رفض القائمات المترشحة

بمجرد إنقضاء أجل تقديم التر ّشحات وايداع القائمات ،تنظر اللجنة المستقلة لالنتخابات في ملفّات
ّ
المتر ّشحين حسب ك ّل قائمة ،ويصدر ق ار ار معلّال ،في قبول ك ّل قائمة لخوض االنتخابات أو رفضها لعدم توفّر
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يتعدّ ال ة ّأيام من تاريخ انقضاء أجل
الشروط
القانونية في واحد أو أك ر من أعضائها ،وذلك في أجل ال ّ
ّ
تقديم التر ّشحات.
تتولى اللجنة المستقلة لالنتخابات إبال جميع تلك الق اررات المعلّلة إلى جميع القائمات المتر ّشحة حسب
يتعدّ ماني وأربعين
العناوين المختارة لك ّل واحد منها ،بموجب مكتوب واحد لك ّل قائمة ،وذلك في أجل ال ّ
ساعة من تاريخ صدور الق اررات.

و تتولى هذه اللجنة فرز االصوات و االعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات أ ناء الجلسة العامة اإلنتخابية

و الجلسة العامة اإلنتخابية الجزئية.

الوطني
المصرح برفضها الطعن في قرارات اللجنة المستقلة لالنتخابات لدّ هيئة التحكيم
يجوز لرئيس القائمة
ّ
ّ
األولمبية التونسية وفقا لإلجراءات اإلستعجالية المعتمدة لدّ هذه الهيئة.
الوطنية
ياضي باللجنة
ّ
ّ
الر ّ
القسم  : 5رئيس الجامعة
الفصــل :50رئــيس الجامعــة هــو المم ــل القــانوني للجامعــة لــدّ الغيــر ولــدّ ك ـ ّل الســلط العموميــة والقضــائية
والهياكل الرياضية الوطنية والدولية وهو الناطق الرسمي للجامعة.
باإلضافة إلى ذلك ف ن من مهام رئيس الجامعة:

 -1رئاسة الجلسة العامة واجتماعات المكتب الجامعي.

 -1السهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة والمكتب الجامعي.
 -3اإلذن بالصرف.

 -1التوقيع مع أمين مال الجامعة أو نائبه على ك ّل الو ائق التي تلزم الجامعة ماليا.
 -1تعيين من يتولى التنسيق مع وسائل اإلعالم .

الفصل  :51يمكن لرئيس الجامعة ،فيما عدا إمضاء المراسالت الموجهة إلـى سـلطة اإلشـراف أو إلـى الهياكـل
الماليــة للجامعــة أن يفـ ّـوض بمقتضــى توكيــل
الدوليــة واإلقليمي ـة وكــذلك األذون بالصــرف والتعه ـدات
الرياضـ ّـية
ّ
ّ
كتابي جانبا من صالح ّياته األخرّ ألحد أعضاء المكتب الجـامعي أو ألحـد األعـوان العـاملين بالجامعـة وذلـك
القانونية.
مسؤوليته
تحت
ّ
ّ
فية يتولى نائب الرئيس تعويضه في ذلك.
واذا تغيب رئيس الجامعة أو تع ّذر عليه القيام بمهامه ألسباب ظر ّ
القسم  : 6فقـدان العضويـة وحالة الشغور بالمكتب الجامعـي

الفصل : 53يفقد صفة العضوية بالمكتب الجامعي:

الجامعي بمكتوب ابت التاريخ ومسجل بمكتب ضبط الجامعة.
قدم استقالته إلى المكتب
 -1ك ّل عضو ّ
ّ
حد لنشاطه طبقا للفصل  11من القانـون األساسـي المتعلـق بالهياكـل الرياضية.
 -1ك ّل عضو وضع ّ
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جمعية رياض ّـية تابعـة لـنفس الجامعـة خالفـا ألحكـام الفصـل
ؤوليته في رابطة أو
ّ
 -3كل عضو حافظ على مس ّ
 38من هذا النظام األساسي.
عي عن حضور اجتماعات المكتب الجامعـي أربع مـ ّـرات متتاليـة أو مـاني
 -1ك ّل عضو ّ
تغيب دون عذر شر ّ
مرات متباعدة خالل موسم رياضي واحد.
ّ
ـي
ويتّخــذ المكتــب الجــامعي فــي الحـالتين عــدد  3و 1أعــاله ،قـ ار ار
بأغلبيــة أعضــائه فــي إنهــاء عضـ ّ
ّ
ـوية المعنـ ّ
باألمر ،وال يصبح القرار نافذا إالّ بعد المصادقة عليه من سلطة اإلشراف.

الفصل  : 54يحصل الشغور في المكتب الجامعي ب حدّ الصور التالية:

البدني .
 -1الوفاة أو العجز
ّ
التونسية.
 -1تغيير اإلقامة خارل البالد
ّ
عضويته بالمكتب الجامعي.
سياسية أو إدارّية تتعارض مع
بمهمة
ّ
ّ
 -3اإلضطالع ّ
السياسية.
المدنية او
 -1فقدان الحقوق
ّ
ّ

العضوية بالمكتب الجامعي طبقا للفصل  13أعاله.
جامعي في إنهاء
 -1صدور قرار
ّ
ّ
طبيعية طالما لم يشمل الشغور أك ر من لث أعضائه
الفصل  :55يواصل المكتب الجامعي نشاطه بصفة
ّ
و يمكنه الدعوة النتخابات است نائية جزئية طبقا ألحكام الفصل .18

ي
ويتـولّى المكتـب الجـامعي توزيـع الخطــط الشـاغرة علـى األعضـاء المباشـرين بـالتوافق بيـنهم أو بـاالقتراع الســر ّ
عند االقتضاء.
واذا شـمل الشـغور رئـيس الجامعـة ،يسـند المكتـب الجـامعي رئاسـة الجامعـة لنائـب الـرئيس ،وعنـد التعـ ّذر تجــرّ
انتخابات داخلية بين جميع األعضاء المباشرين النتخاب رئيس للجامعة.

ويسند المكتب الجامعي ألحد األعضاء المتبقين خطة نائب للـرئيس وعنـد التعـذر تجـرّ انتخابـات داخليـة بـين

جميع األعضاء المباشرين النتخاب نائب لرئيس الجامعة.

ـامعي تقـع الـدعوة لجلسـة عامـة انتخابيـة طبـق أحكـام الفصـل 18
واذا تجاوز الشغور لـث أعضـاء المكتـب الج ّ
من هذا النظام األساسي.

واذا لم يتجاوز الشغور لث أعضاء المكتب الجامعي تقع الدعوة لجلسة عامة إنتخابية جز ّئية طبق أحكام
الفصل  18من هذا النظام األساسي و طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث  :هياكل التصرف
القسم األول  :اإلدارة الفنية

الفصــل  : 56تتــولى اإلدارة الفنيــة الوطنيــة القيــام بكـ ّل األعمــال الراميــة للنهــوض باالختصــاص وب عــداد بـرامج
نشاط المنتخبات الوطنية والجهوية وبضبط ميزانياتها وبالسهر على حسن تنفيذها.
الفنيةّ مدير فني وطني يمارس مهامه وصالحياته طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يرأس اإلدارة ّ
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يقدم لسلطة اإلشراف عنـد مسـته ّل كـل موسـم رياضـي برنامجـا
الفصل  : 57المدير الفني الوطني مطالب بأن ّ
ـنوي شـامل عنـد انتهـاء كـل موسـم
عاما ،كما انـه مطالـب بتقـديم تقريـر نشـاط كـ ّل ال ـة أشـهر يشـفعه بتقريـر س ّ
رياضي.

وتقدم له برنامجـا
الفصل  : 58يمكن أن تساعد المدير الفني الوطني في مهامه هياكل استشارية فنية وطنيةّ ،
سنويا وبرامج شهرّية حول أنشطتها ،كما أنها مطالبـة بتقـديم تقريـر فنـي حـول أنشـطتها السـنوية عنـد نهايـة كـل
ّ
موسم رياضي إلى المدير الفني إلحالته على المكتب الجامعي وعلى سلطة اإلشراف.

الفصل  : 59تتولى اإلدارة الفنية مراقبة نشاط سـائر المـدارس واألكاديميـات الخاصـة بالشـبان وعـدم التـرخيص
الفنيــة المعتــرف بهــا .كمــا يحتــرم
فــي نشــاطها إال فــي نطــاق ك ـراس شــروط يحتــرم القواعــد التربويــة والصــحية و ّ
إجراءات االنتداب واإلحاطة والتكوين والتأمين ويحفظ حقوق األطفال و الشبان على جميع المستويات.
القسم  : 1الكتابة العامة :
الفصــل  :61الكتابــة العامــة هــي الهيكــل اإلداري للجامعــة ويســيرها كاتــب عــام قــار يــتم تعيينــه بالتنســيق مــع
سلطة اإلشراف.

الفصل  :60يتولّى الكاتب العام بالخصوص المهام التالية:

المهنية.
التصرف في ملفّاتهم
ّ
 -1اإلشراف على األعوان العاملين بالجامعة والرابطات و ّ
 -1التنسيق بين المكتـب الجـامعي وبـين سـلطة اإلشـراف ومتابعـة تطبيـق كـ ّل النصـوص والمناشـير والمـذ ّكرات
الصادرة عن و ازرة اإلشراف.

 -3اإلشراف على مكتب ضبط الجامعة وتوجيـه الم ارسـالت والملفـات ومحاضـر الجلسـات فـي اآلجـال وحسـب
التراتيب المحددة من قبل الو ازرة المكلفة بالرياضة.

الفصل  : 61ال يمكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطة.

الداخلي للجامعة.
يساعد الكاتب العام في مهامه إطارات و خاليا تسيير يضبطها النظام
ّ
تحدث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتو يق واألرشيف والتصرف فيهما.

القسم  :3اللجان الجامعية
ـامعي فـي تسـيير أعمـال الجامعـة
الفصل  : 63تحدث لجان
ّ
جامعية داخل الجامعة تتولى مساعدة المكتب الج ّ
الجامعي.
ويرأسها أعضاء من المكتب
ّ
الداخلي للجامعة عدد هذه اللجان وتركيبتها ومهامها.
يضبط النظام
ّ
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القسم  : 4الرابطات

الفصل  :64يمكن للمكتب الجامعي إحداث رابطة أو أك ـر علـى المسـتوّ الـوطني والجهـوي يفـوض لهـا جانبـا
من صالحياته كما جاء بالفصل  31من هذا النظام األساسي.

الفصل  :65تسـهر الرابطـة علـى تحقيـق األهـداف المقـررة مـن قبـل المكتـب الجـامعي والمتعلقـة خاصـة بتنفيـذ
بـ ـرامج تنمي ــة االختص ــاص والعناي ــة بالمنتخب ــات الجهوي ــة إن وج ــدت واإلشـ ـراف عل ــى المباري ــات والمس ــابقات

الجهوي.
الوطني أو
ياضية على المستويين
الر ّ
ّ
ّ
الجمعي ـات بــالرجوع إلــى مرجــع نظرهــا الت اربــي أو الفنــي المحـ ّـدد فــي ق ـرار
وتمــارس الرابطــة اختصاصــها تجــاه
ّ
إحدا ها.

الفصل  : 66تتـولى الرابطـات الوطنيـة والجهويـة قبـل مفتـتح كـل موسـم رياضـي وبالتعـاون مـع السـلط الجهويـة
والمحلية معاينة المنشلت الرياضية التابعة الختصاصاتها ومتابعة هذه العملية طيلة الموسم الرياضي.
وفض النزاعات.
الباب الرابع  :الـتأديب
ّ
األول :أحكام عامة:
القسم ّ
وفض النزاعات وفقـا لمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين
الفصل  :67تمارس الجامعة
صالحياتها في ّ
مادة التأديب ّ
ّ
حق الدفاع ،بعد االستماع إلى األطراف المعنية باألمر تكريسا لمبدأ المواجهة.
مع ضمان ّ

المختصــة أو الرابطــات ،أمــام
الجامعيــة
الفصــل  :68يقــع الطعــن فــي الق ـ اررات الصــادرة ابتــدائيا عــن اللجــان
ّ
ّ
نهائي في النزاع.
الجامعي ال ّذي ينتصب إلصدار قرار
المكتب
ّ
ّ
األولمبيــة
ـامعي قــابال للطعــن أمــام هيئــة التحكــيم الــوطني الرياضــي باللجنــة الوطنيــة
ّ
ويبقــى ق ـرار المكتــب الجـ ّ
التونسية طبقا لإلجراءات المعمول بها لدّ تلك الهيئة.
ّ

نهائيـا فـي جميـع الطعـون المرفوعـة ض ّـد القـ اررات االبتدائيـة الصـادرة عـن
ـامعي ّ
الفصل  :69ينظر المكتـب الج ّ
الحكمي لك ّل واحد منها.
الجامعية أو عن الرابطات حسب االختصاص
إحدّ اللجان
ّ
ّ
المختص ــة أو الرابط ــات المتعلّق ــة بتنظ ــيم المس ــابقات وتأهي ــل
امعي ــة
وتعتب ــر القـ ـ اررات التّــي تتّخ ــذها اللج ــان الج ّ
ّ
الجامعي.
ياضيين وتسليم اإلجازات ،ق اررات ابتدائية الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب
الر ّ
ّ

ـامعي ســبق لــه
ـامعي المنتصــب للنظــر ّ
نهائيــا فــي الطعــونّ ،
أي عضــو جـ ّ
وال يشــارك فــي مــداوالت المكتــب الجـ ّ
الملف.
النظر ابتدائيا في نفس
ّ
الجامعي قـ ارره إالّ بعـد اسـتدعاء الطـاعن واسـتدعاء المطعـون ض ّـده عنـد االقتضـاء ،وسـماع
وال يصدر المكتب
ّ

دفوعه.

بأغلبية األصوات
النهائي
أغلبية أعضائه ،ويتّخذ ق ارره
قانونية إالّ بحضور
الجامعي
وال تكون مداوالت المكتب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مرجحا.
وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس ّ
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ـتئنافيا ال يوقــف
الفصــل  :71تخلّــف أحــد أطـراف الن ـزاع عــن الحضــور أمــام المجلــس المنتصــب ابتــدائيا أو إسـ ّ
قانوني له.
تم توجيه استدعاء
النظر في
ّ
الملف طالما ّ
ّ

البت في النزاعات واإلعالم بها.
الداخلي رجال االستدعاء واصدار الق اررات
ويضبط النظام
التأديبية أو ّ
ّ
ّ
الجامعيـة والرابطـات سـواء
ـي وتركيبـة اللجـان
الفصل  :70يضبط النظـام ال
ّ
ـداخلي للجامعـة مرجـع النظـر الحكم ّ
ّ
ـداخلي اإلجـراءات المتّبعـة مــن قبــل اللجنــة
ـض الن ازعــات ،كمــا يضـبط النظــام الـ
فـي مـ ّ
ـادة التأديــب أو فــي مـادة فـ ّ
ّ
ـادة التأدي ــب أو الن ازع ــات وك ــذلك إجـ ـراءات الطع ــن ف ــي
الجامعيــة أو الرابط ــة
ـدائيا ف ــي مـ ّ
المختص ــة ب ــالنظر إبت ـ ّ
ّ
ّ

نهائيا في المسألة.
اإلبتدائية واجراءات تعهّد المكتب
الق اررات
الجامعي بالنظر ّ
ّ
ّ

لتأديبية:
المادة ا
القسم الثاني :اإلختصاص في ّ
ّ
ومدربين
ياضية والعبين
التأديبية على منظوريها من
الفصل  :71تمارس الجامعة سلطتها
ّ
جمعيات ر ّ
ّ
ّ
ومسيرين ّ
المادة
جامعية للتأديب تتعهّد بالنظر
ورسميين ،بواسطة لجنة
وح ّكام
إبتدائيا في تسليط العقوبات المستوجبة في ّ
ّ
ّ
ّ
التأديبية.
ّ

التأديبي في غضون األسبوع الموالي للواقعة على أقصى تقدير.
ويصدر القرار
ّ
اإلبتدائي إلى الرابطة.
التأديبي
يفوض جانبا من اإلختصاص
الفصل  :73يمكن للمكتب
الجامعي أن ّ
ّ
ّ
ّ
الداخلي للجامعة قائمة المخالفات المستوجبة للعقاب ،وسلّم العقوبات.
يضبط النظام
ّ
فض النزاعات:
مادة ّ
القسم الثالث  :اإلختصاص في ّ

ـدائيا فــي
ـتص بـ ّ
ـالنظر إبتـ ّ
الفصـــل  :74تحــدث بالجامعــة لجنــة مركزيــة للن ازعــات ي أرســها عضــو جــامعي وتخـ ّ
ـدربين
الن ازعــات الرياضـ ّـية التــي تنشــأ بــين
ّ
الجمعيــات س ـواء فــي عالقتهــا بعضــها بــبعض أو فــي عالقتهــا بالمـ ّ
أو بالالعبين أو في عالقة هؤالء بالجامعة.

ـدائيا ف ــي بع ــض
الوطني ــة أو
ويمك ــن للجامع ــة الرياض ــية أن تعه ــد إل ــى الرابط ــة
ـالحية ّ
النظ ــر إبت ـ ّ
الجهوي ــة بص ـ ّ
ّ
ّ
ـالحيات مســندة للرابطـة فــي قـرار إحــدا ها ،أو فــي حالـة التنصــيص عليــه
ـتم ضــبطه مـن صـ ّ
الن ازعـات وفقــا لمـا يـ ّ

الداخلي للجامعة.
بالنظام
ّ
ويــتم الطعــن فــي ق ـ اررات اللجنــة لــدّ المكتــب الجــامعي الــذي ينتصــب كهيــأة إســتئناف دون حضــور العضــو

أو األعضاء الذين شاركوا في أعمال اللجنة المركزية للنزاعات.

الجامعي:
التلقائي للمكتب
التعهد
القسم الرابع :
ّ
ّ
ّ
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ـامعي ،فـي إطـار مشـموالته المرتبطـة
الفصل  : 75إسـت ناء مـن مبـدإ التقاضـي علـى درجتـين ،فـ ّن المكتـب الج ّ
ـادة
بــاحترام مقتضــيات النظــام األساســي والمي ــاق األولمبــي  ،يمكــن لــه التعهــد بــالنظر مــن تلقــاء نفســه فــي المـ ّ
التأديبية ،وذلك في إحدّ الصور التالية:
ّ

ياضية.
 -1حصول خرق خطير للقوانين المنظّمة لقطاع الرياضة أو للمي اق
األولمبي والروح الر ّ
ّ
التأديبية الالزمة خالل األجل المخ ّـول لهـا
المختصة أو الرابطة عن إتّخاذ الق اررات
الجامعية
 -1تغافل اللجنة
ّ
ّ
ّ
األساسي.
حسب الفصل  71من هذا النظام
ّ
التأديبي ــة المنص ــوص عليه ــا بالنظ ــام
ـدائي لسـ ـلّم العقوب ــات
ّ
ـأديبي اإلبت ـ ّ
 -3وج ــود خ ــرق واض ــح ف ــي القـ ـرار الت ـ ّ
الداخلي.
ّ
نهائيــا بشــأنه
بأغلبيــة ل ــي أعضــائه للتعهّــد
ـامعي
تلقائيــا بـ ّ
ـأديبي ويصــدر ق ـ ار ار ّ
ّ
ّ
ـالملف التـ ّ
وينتصــب المكتــب الجـ ّ
مرجحا.
بأغلبية األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي في عدد األصوات يكون صوت الرئيس ّ
ّ

الفصــل  :76فــي الحــالتين عــدد  1وعــدد  1المــذكورتين بالفصــل  71مــن هــذا النظــام األساســي ،يتعـ ّـين عل ـى
الجامعيــة أو الرابطــة
التأديبيــة إعــالم اللجنــة
المــادة
ّ
ّ
ـامعي ال ـ ّذي يعتــزم التعهّــد مــن تلقــاء نفســه فــي ّ
المكتــب الجـ ّ
أي قـرار يصــدر عــن
المختصـة كــي تتخلّــى عـن مواصــلة ّ
ـامعي ،و ّ
ّ
النظــر فــي نفـس الموضــوع لفائــدة المكتــب الج ّ
قانوني له.
الجامعية أو الرابطة ال أ ر
تلك اللجنة
ّ
ّ

ـامعي مــن تلقــاء نفســه لمراجعــة الق ـرار
فــي الحالــة عــدد  3المــذكورة بالفصــل  71أعــاله ،ف ـ ّن تعهّــد المكتــب الجـ ّ
قانوني لذلك القرار ويبطله.
اإلبتدائي المخالف للقانون ،يلغي ك ّل أ ر
التأديبي
ّ
ّ
ّ
الفصل  :77تكون الق اررات الصادرة عـن المكتـب الجـامعي فـي حالـة التعهـد التلقـائي قابلـة للطعـن مباشـرة أمـام
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

شطات
القسم الخامس  :لجان التأديب في مجال مكافحة المن ّ
التأديبية على منظوريها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بواسطة
الفصل  : 78تمارس الجامعة سلطتها
ّ
إبتدائيا واستئنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا المجال.
لجنتين جامعيتين تتعهّدان بالنظر
ّ
الفصل  :79تعد الجامعة تراتيب خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي.

وتتضــمن هــذه التراتيــب جملــة اإلج ـراءات التأديبيــة و تركيبــة لجنتــي التأديــب وس ـلّم العقوبــات وبقيــة إج ـراءات
اإلعالم و التنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

و يــتم اعتمــاد أحكــام التش ـريع الــوطني والتراتيــب الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة تعــاطي المنشــطات فــي ســن هــذه

التراتيب.

العنوان الرابع :
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الموارد المالية ومسك الحسابات واشراف الدولة
الباب األول  :الموارد المالية

الفصل  :81تتأتى موارد الجامعة بالخصوص من:

 -1عائدات الممتلكات.

 -1معاليم إنخراط الجمعيات واإلشتراكات السنوية.

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

دولية.
المالية
 -1المنح والجوائز
ياضية ّ
المتحصل عليها إ ر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات ر ّ
ّ
ّ
 -1معاليم الموظّفة على بيع اإلجازات والمطبوعات والمنشورات.
 -6المعاليم الموظفة على العقوبات والخطايا.
 -7منح الدولة والمؤسسات العمومية.

لتبرعات الممنوحة طبق التشريع الجاري به العمل.
 -8الهبات وا ّ
قافية.
ياضية أو ال ّ
 -9العائدات المتأتيـة مـن تنظيم التظاهـرات الر ّ
 -11عائدات إسداء الخدمات المنجزة.
 -11عائدات اإلستشهار.

 -11مداخيل اإلشهار وحقوق البث التلفزي.

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

الفصل  : 80تبدأ السنة المحاسبية في غرة جويلية وتنتهي في  31جوان من السنة المقبلة وذلك استنادا إلى
المعايير الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل الهياكل الرياضية المنصوص عليها بالفصل 7مكرر من القانون

األساسي عدد  11لسنة  1991المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم إتمامه بالقانون األساسي عدد  78لسنة

 1111المؤرخ في  6ديسمبر .1111

الفصل  : 81تتولى 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  11أوت

.1117

تعد تقريرها السنوي األدبي والمالــي الذي يخضع
مالية ك ّل ال ة أشهر ،كما ّ
الفصل ّ :83
تعد الجامعة تقارير ّ
لمصادقة الو ازرة المكلفة بالرياضة.
وتتقيد الجامعة في إعداد التقارير المالية بقواعد الرقابة الداخلية وبالتنظيم المحاسبي المضمنة بمعيار

المحاسبة الخاص بالهياكل الرياضية المشار إليه أعاله .
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محاسبية
الخاصة بك ّل سنـة
الفصل  :84تحفظ لمدة عشر ( )11سنوات على األقل ،ك ّل الدفاتر والو ائق
ّ
ّ
ومستنداتها والمؤيدات المتعلقة بها.
تم إسناده من قبل الدولة في إطار عقود البرامج أو األهداف المشار إليها بالفصل 31
الفصل  :85ك ّل مبلن ّ
األساسي ،ولم يقع صرفه في اآلجال المحددة ،ال يسمـح بصرفـه في أي مجال رخر إال بعد
من هذا النظام
ّ
موافقة سلطة اإلشراف.

العنوان الخامس  :اإلشــراف
الفصل  : 86تمارس الو ازرة المكلفة بالرياضة إشرافها على الجامعة طبقـا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة
في المسائل التالية :

 -1تعيين مم لي الو ازرة في الجلسات العامة.

 -1تعيين المدير الفني الوطني والكاتب العام القار.

 -3مراقبة التصرف اإلداري والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل وألحكام هذا النـظام.
 -1المصادقة على الموازنات المالية ال ال ية والسنوية.

 -1المصادقة على عقود األهداف والبرامج على المستوّ الفني واإلداري والمالي.

الداخلي وعلى ك ّل تنقيح يدخل عليهما.
األساسي للجامعة على نظامها
 -6المصادقة على النظام
ّ
ّ
 -7المصادقة على اإلنتدابات ونظام التأجير بالجامعة.

 -8المصادقة على ترشيح مم لي تونس لإلضطالع بمهام لدّ المنظمات والهياكل الرياضية الدولية وكل
الق اررات المزمع إتخاذها خالل إجتماعاتها ومؤتمراتها الملزمة للدولة التونسية.

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

 -11المصادقة مسبقا على كل إلتزام بالمشاركة في دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية.
وبصفة عامة ك ّل الصالحيات التي تخولها لها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان السادس :أحكام مختلفة
وموضحة ألحكام النظام األساسي للجامعة.
ومفسرة
متممة
الفصل  : 87تعتبر أحكام النظام
ّ
ّ
الداخلي ّ
ّ
تحوره.
ال يمكن ألحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام األساس ّي أو أن ّ

الفصل  :88عند صدور قرار بالح ّل التلقائي أوالقضائي تقع تصفية ممتلكات الجامعة طبقا للقوانين الجاري
بها العمل.
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العنوان السابع  :أحكام إنتقالية
الفصل  : 89تدخل أحكام هذا النظام األساسي حيز التنفيذ ب ــمجرد المصادقة على مقررات الجلسة العامة
الخارقة للعادة بـ ـ ـ ــتاريخ  11ديسمبر .1119
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