
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لجودو واألنشطة المندمجةة ليالتونس النظام األساسي للجامعة
 

  2222 جويلية  22يوم  لفي جلسته العامة الخارقة للعادة   
 

 بق اعة الجودو بالحي الرياضي للشباب
 

  



 لجودو واألنشطة المندمجةة ليالتونس النظام األساسي للجامعة
 في جلسته العامة الخارقة للعادة   

 ق اعة الجودو بالحي الرياضي للشبابب 2222 جويلية  22يوم  ل
 

 التعريف والشكل القانوني الفصل األول:
)أيكيدو، كندو( هي جامعة رياضية منخرطة الجامعة التونسية للجودو واألنشطة المندمجة 

 باإلتحاد الدولي للجودو وباإلتحاد اإلفريقي للجودو.
المؤرخ  4151لسنة  451ألحكام القانون األساسي عدد تخضع في أهدافها وتكوينها وتسييرها وهي 

وللقانون األساسي عدد ، المتعلق بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته 4151نوفمبر  7في 
المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحته أو  4115فيفري  6المؤرخ في  4115لسنة  44

المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية  4111أوت  3المؤرخ في  4111لسنة  401وللقانون عدد ، تممته
تمام  1044جويلية  41المؤرخ في  1044لسنة  66لمرسوم عدد لو ، ةواألنشطة الرياضي المتعلق بتنقيح وا 

 1041فيفري  01والمؤرخ في  1041لسنة  666لمنشور الوزاري عددلو  ،القانون األساسي للهياكل الرياضية
الّنظام و  ألحكام كّل من النظام األساسيلو  لالتحاد الدولي للجودو كّل من النظام األساسي وألحكام

 الداخلّي للجامعة.
 

 مجال تدخل الجامعة الفصل الثاني:
في إطار الصالحيات  والكندو تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام رياضات الجودو واأليكيدو

التي تمكنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة وحسب القواعد الفنية والتنظيمية المحددة من قبل اإلتحاد 
 الدولي للجودو.

 

 الموضوع  :الثالثالفصل 
 :ما يلي بالخصوص إلىعلى سبيل الذكر ال الحصر و تهدف الجامعة 

وتطويرها وتنميتها، وتحقيق مصالحـها  والكندو تنظيم ممارسة رياضات الجودو واأليكيدو -4
دارة شؤونـها  ومراقبتها بكامل تراب الجمهورية وذلك في إطار التراتيب الجاري بها العمل. وا 

ربط العالقات مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية واإلتحاد الدولي والكنفدراليات  -1
 ة.واإلتحادات القارية واإلقليمية والجمعيات األجنبي



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

ضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية  -1
 .والقارية واإلقليمية والمقاييس المعتمدة لذلك

وتأهيلهم وتحسين مستواهم وفق واإلداريين اإلطارات الفنية والحكام والرسميين  تكوين -5
 .برنامج سنوي

 تطوير العالقات الودية بين مختلف مكونات الجامعة والسهر على حسن أداءها. -6

 تطوير ممارسة الجودو واألنشطة المندمجة من طرف مختلف مكونات المجتمع التونسي. -7

 األنشطة المندمجة.تطوير طرق تدريب الجودو و  -6

 مراقبة إسناد األحزمة باإلعتماد على القوانين الدولية. -1
 

 مدة الجامعة :الرابعالفصل 
 دة.و مّدة نشاط الجامعة غير محد

 

 مقر الجامعة الفصل الخامس:
 .مقّر الجامعة بتونس العاصمة 
 

 النشاط اإلجتماعي السادس:الفصل 

 شهر جوان من كّل سنة. ىفي موف جويلية وينتهيللجامعة في أّول شهر  يبدأ النشاط اإلجتماعي
 

 قوانين اللعبة الفصل السابع:
تلتزم الجامعة في تأسيسها وفي تنقيح نظامها األساسي وفـي التيييـرات الطار ـة علـى تركيبـة هي تهـا 

بالقــــانون بالنظــــام األساســــي لالتحــــاد الــــدولي للجــــودو و  المــــديرة باألحكــــام واإلجــــراءات المنصــــوص عليهــــا
 بالجمعيات. المتعلق
كما تلتزم الجامعة باإلنخراط لدى اللجنة الوطنّية األولمبّية التونسّية وباحترام نظامها األساسّي  

 والميثاق األولمبي.
 

  



   نخراط في الجامعةاال :الثامنالفصل 
تتكــون الجامعــة مــن الجمعيــات والنــوادي المنخرطــة بهــا والتــي يكــون هــدفها تكــوين الشــباب وتــأطير  وتنميــة 
 قدراته البدنية والفنية والرقّي به إلى أرفع المستويات الرياضية واألخالقّية عبـر ممارسـة رياضـات الجـودو واأليكيـدو

 والكندو.
لـــق بالهياكـــل الرياضـــية يـــتم االنخـــراط بالجامعـــة وفقـــا مـــن القـــانون األساســـي المتع 44طبقـــا ألحكـــام الفصـــل 

 للشروط التي يحددها المكتب الجامعي في بداية كل موسم رياضي.
يكـــون االنخـــراط بالجامعـــة التونســـية للجـــودو واألنشـــطة المندمجـــة مـــن اختصـــاص الجلســـة العامـــة. ويمكـــن 

ــتّم ا ــات، علــى أن ت لمصــادقة علــى ذلــك القبــول خــالل الجلســة للمكتــب الجــامعي إســناد قبــول أّولــي إلحــدى الجمعّي
 العامة الالحقة.

 

  لتزامات الجمعيات األعضاءا :التاسع الفصل
 يجب على كّل جمعّية عضو بالجامعة:

 تسديد معلوم انخراطها السنوّي قبل إنطالق الموسم الرياضي، وتحّدد الجلسة العامة مقدار هذا اإلنخراط. -1

 العامة للجامعة وللقرارات الصادرة عن سلطة اإلشراف.  الخضوع لألنظمة األساسية وللتراتيب -2

 الجامعة.المشاركة في المسابقات واألنشطة الرياضية األخرى المنظّمة من قبل  -3

لحسم كّل نزاع رياضّي هي ة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية األولمبية التونسية اللجوء إلى  -4
بتدا يا االطعن المخّولة لدى الهياكل الجامعية المختصة  ستنفاذ وسا لاتكون طرفا فيه، وذلك بعد 

 ست نافيا المنصوص عليها بالنظام األساسي وبالنظام الداخلّي للجامعة.او 

عدم ربط عالقات ذات صبية رياضّية مع هياكل غير معترف بها، أو مع أعضاء تّم تجميد عضويتهم  -5
 ة.أو شطبهم من الهياكل الرياضية الوطنّية أو الدوليّ 

المديرة ولقا مة الرسميين أو األشخاص  ولتركيبة هي تهاإعالم الجامعة بكّل تنقيح لنظامها ولتراتيبها  -6
 للتعاقد القانوني تجا  اليير.  بإمضا همالمؤهلين 

 التقيد بالقيم النبيلة للرياضة وباألخالق الحميدة وبمبادئ الروح الرياضية وبامليثاق األوملبي. -7
 

 حقوق الجمعيات األعضاء :العاشرالفصل 
 تتمتع الجمعيات األعضاء بالحقوق التالية:

وممارسة حق  واإلطالع على جدول األعمال هاالمشاركة في أعمالو  العامة في اآلجال اإلستدعاء للجلسة (4
  التصويت

 قتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة.تقديم اال (1



طريق  وذلك عنبواسطة هيكلها الرسمي  واألنشطة المندمجةونسية للجودو إعالمها بأنشطة الجامعة الت (3
 و عن طريق موقع التواصل االجتماعي الفايسبوكأت اموقعها الرسمي على األنترن

 المشاركة في المسابقات واألنشطة الرياضية المنظمة من قبل الجامعة. (1

 الجامعة. ممارسة بقية الحقوق المترتبة عن النظام األساسي أو تراتيب (5
 

  تعليق العضوية وفقدانها :الحادي عشرالفصل 
تختّص الجلسة العامة بتعليق نشاط إحدى الجمعيات أو بسحب صفة العضوّية عنها، ويبقى 

لتسليط عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية عن الجمعية  إحتياطية مؤهال بصورةالمكتب الجامعي 
 عادّية.مؤّقتا، إلى أن تتم الحقا المصادقة على ذلك القرار من قبل أّول جلسة عامة 

 تفقد صفة العضوية بالجامعة:
هي تها في ظرف  ولم تتجّددستقالة جماعية إالجمعية المستقيلة التي قدمت هي تها المديرة  (4

 ثالثة أشهر.

 الجمعية المنحّلة بصفة تلقا ّية. (1

 .أو إداري الجمعية المنحّلة بمقتضى حكم قضا ي (3

الجمعية التي خرقت بصورة خطيرة القانون األساسي، النظام الداخلي والتراتيب الجاري بها  (1
 العمل للجامعة.

الجمعية التي لم تحترم القرارات الصادرة عن اإلتحاد الدولي للجودو، اإلتحاد اإلفريقي  (5
 للجودو أو الجامعة التونسية للجودو واألنشطة المندمجة.

الداخلية الجمعية التي لم تسّدد معلوم االنخراط السنوّي بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب    (6
 .للجامعة

وتفقد الجمعية التي تم تعليق نشاطها أو إقصاءها جميع حقوقها، على أن تبقى مطالبة 

  بجميع إلتزاماتها املالية
 

  العضوية الشرفية :الثاني عشرالفصل 
تسند صفة العضو إلى كّل جمعية تهدف إلى تأطير عمل المشاركين في رياضات الجودو 

 والكندو وتنظيمه وتطوير . واأليكيدو
لمكتب الجامعي إسناد العضوية الشرفّية إلى الشخصيات للجلسة العامة وبإقتراح من ا يمكنو 

والكندو على الصعيد الوطني، القاري أو  ليلة لرياضات الجودو واأليكيدوالرياضّية التي قّدمت خدمات ج
 .الدولي



ويمكن لألعضاء الشرفيون المشاركة في فعاليات الجلسات العامة على أن يكون لهم رأي 
 ستشاري ال غير.ا

 

  أحكام إضافية :الثالث عشرالفصل 
يمكن للنظام الداخلي للجامعة أن يضيف حقوقا أو التزامات أخرى للجمعيات األعضاء لمزيد إحكام تنظيم 
 عالقات تلك الجمعّيات بالجامعة وبالهياكل الرياضّية الدولّية المشرفة على تنظيم رياضات الجودو واأليكيدو

 .والكندو
وبإلتزاماتها، يجب أن ال تتعارض مع هذا النظام كّل األحكام اإلضافية المتعّلقة بحقوق الجمعيات 

 األساسي، ومع التراتيب النموذجية المعتمدة من قبل اإلتحاد الدولي للجودو والميثاق األولمبي.
 

  الهياكل :الرابع عشرالفصل 
 تضم الجامعة الهياكل التالية:

 الجلسة العامة. -

 المكتب الجامعي -

 هياكل التصرف -

 النزاعاتلجان التأديب وفض  -
 

  أنواع الجلسات العامة :الفصل الخامس عشر
  .تعقد الجامعة جلسات عامة عادّية وجلسات عامة خارقة للعادة

في  سلطة اإلشراف و يتم إعالمنعقاد هذ  الجلسات العامة وأماكنها وجداول أعمالها، اتحدد مواعيد   
 اليرض

 

  تركيبة الجلسات العامة :السادس عشرالفصل 
 :العامة اتالجلستضم ّ  (4

 مقتضيات هذا القانون األساسي.لوطبق  الجمعيات المنخرطة بحساب ممثل عن كّل جمعّية 

 .أعضاء المكتب الجامعي المباشر لمهامه 
 األعضاء الشرفيون. 

  الجامعي الشخصيات، المنظمات، الجمعيات والهياكل الذين تمت دعوتهم من قبل المكتب 

  الحق في التصويت.يكون للجمعيات المنخرطة فقط  (1



ال يمكن للجمعية التي فقدت صفة العضوية أو التي لم تكمل الموسم الرياضي الذي سبق انعقاد  (3
 الجلسة العامة المشاركة في أشيالها.

 ال يمكن للجلسة العامة أن تتداول في نقطة غير مذكورة بجدول أعمالها. (1
 

 تمثيل الجمعيات األعضاء الفصل السابع عشر:
كّل جمعية منخرطة تشارك في أشيال الجلسة العامة بواسطة ممثل واحد عنها يكون ر يسا 

أن يفوض من ينوبه ويكون وجوبا نا با للر يس أو كاتبا عاما أو ر يسا لفرع رياضة الذي يمكنه و للجمعية 
 .االختصاص، ويجب أن يدلي بتفويض قانونّي ممضى وحامل لختم الجمعية

 

 محاضر الجلسات الفصل الثامن عشر:
 لكاتب العام القار للجامعة هو المسؤول عن كتابة محضر الجلسة العامة طبق القانون.ا

 يتم اعتماد القرارات الصادرة عن الجلسات العامة وتنفيذها بصورة فورية.
 

 الدعوة للجلسة العامة العادية  الفصل التاسع عشر:
جامعة توّجه إلى الجمعيات المنخرطة قبل ثالثين تلتأم الجلسة العامة العادّية بدعوة من ر يس ال

 يوما على األقل من تاريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة، وتتضّمن الدعوة وجوبا جدول األعمال.
( يوما على األقل، يمكن للجمعيات 10نعقاد الجلسة العامة العادية بعشرين )اوقبل موعد 

 تطلب إضافة نقاطا جديدة في جدول األعمال.المنخرطة التي لها الحق في التصويت أن 
ويوضع جدول األعمال النها ي بمقر الجامعة التونسية للجودو واألنشطة المندمجة على ذمة 

 نعقاد الجلسة العامة العادية،ا( أيام من 40الجمعيات المنخرطة قبل عشرة )
 

 صالحيات الجلسة العامة العادية  العشرون:الفصل 
مة العادّية تحديد السياسة العامة للجامعة وتوجيهها ومراقبتها، كما تتولى الجلسة العا تتولى

وتنقسم إلى جلسة عامة إنتخابية وجلسة  العامة،الداخلي للجامعة وتراتيبها  مشاريع النظامالمصادقة على 
 .تقييميةعامة 

 

دورة األلعاب  الجلسة العامة إنتخابية وجوبا مّرة كّل أربع سنوات، مباشرة إثر إنتهاءتكون و 
وتشرف لجنة مستقلة  ديسمبر من سنة تنظيم هذ  الدورة 34األولمبية الصيفّية وذلك في أجل أقصا  يوم 

 .16لالنتخابات عن فعاليات هذ  الجلسة يتم تحديد تركيبتها حسب الفصل 
 

  



  مهام الجلسة العامة العادية :الواحد والعشرينالفصل 
 :المنعقدة مرة كل سنةالعادية تقوم الجلسة العامة 

 .مامن قبل المكتب الجامعي والمصادقة عليه ينالمعروض والمالي األدبي ينباإلطالع على التقرير  (4

 باإلطالع على تقرير مراقب الحسابات. (1

 بمناقشة المسا ل المدرجة بجدول األعمال. (3

 بضبط معلوم االنخراط السنوي. (1

 األساسّي. مهذا النظاحترام أحكام إأو تنقيحه مع  ومراجعتهالنظام الداخلي للجامعة بالمصادقة على  (5

، تعليق أو سحب صفة العضوية عن إحدى الجمعيات بالمصادقة على قبول عضوية جمعّية جديدة (6
 من هذا النظام األساسي.  41طبقا ألحكام الفصل 

 العقارية. ، والترخيص في تقديم الرهونبالترخيص في شراء العقارات أو بالتفويت فيها عند االقتضاء (7
 نتخابية، فإنها تقوم إضافة إلى ما سبق:اومتى كانت الجلسة العامة 

 بتعيين مشرفين على عملية االقتراع وفرز األصوات. (6

بتعيين مراقب للحسابات للسنوات األربع القادمة، ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهي ة  (1
 الخبراء المحاسبين للبالد التونسية.

 نتهاء الفترة النيابية.انتخاب أعضاء المكتب الجامعي بعد اب (40
 

  النصاب القانوني :الثاني والعشرينالفصل 
ال تكون أشيال الجلسة العامة العادّية قانونية إال بحضور أكثر من نصف الجمعيات المنخرطة على 

 األقل.
ال يتعدى و  ال يقل عن ساعة أجل ثانية فيكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة اوفي صورة عدم 

( يوما من تاريخ الجلسة األولى بدعوة من ر يس الجامعة، وتكون مداوالتها شرعّية مهما كان 45خمسة عشر )
 عدد األعضاء الحاضرين. 

 

  قرارات الجلسة العامة العادية :الفصل الثالث والعشرين
 وفي صورةتتخذ القرارات في الجلسة العامة العادّية برفع األيدي وبأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين 

وطبقا ألحكام  السريّ  باالقتراعنتخاب أعضاء المكتب الجامعّي يتّم وجوبا االتساوي يرجح صوت الر يس، إاّل أّن 
 هذا النظام األساسي.

خابية للجامعة التونسية للجودو واألنشطة المندمجة التصويت ويقع االعتماد خالل الجلسات العامة االنت
 على المعدل العام المحتسب للسنوات الرياضية التي تلي آخر جلسة عامة انتخابية حسب القواعد التالية: 



 إجازة صوت واحد  250إلى  450اإلجازات:  من 

 إجازة صوتان 150أكثر من 

 النتا ج الرياضية على المستوى الوطني:
 نقطة : صوت واحد 600إلى  300ن م

 نقطة: صوتان  600أكثر من 
 هذا و يتم احتساب النقاط على المستوى الوطني كما يلي : 

 نقاط عن كل ميدالية ذهبية .  40* 
 نقاط عن كل ميدالية فضية . 05* 
 نقاط عن كل ميدالية برونزية .  03* 

 النتا ج الرياضية على المستوى الدولي: 

 نقطة: صوت واحد 400أكثر من 
 هذا و يتم احتساب النقاط على المستوى الدولي كما يلي : 

 نقطة عن كل ميدالية ذهبية .  45* 
 نقاط عن كل ميدالية فضية . 40* 
 نقاط عن كل ميدالية برونزية . 05* 

أشيال الجلسة العامة العادية والقرارات المنبثقة عنها موضوع محضر جلسة يعد  الكاتب  وتكون
 .امعةالعام القار للجامعة ويمضيه مع ر يس الج

 

 الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة :الرابع والعشرينالفصل 
بطلب كتابي  يمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعادة في أي وقت بطلب من المكتب الجامعي أو

 .( الجمعّيات المنخرطة⅔موّجه إلى المكتب الجامعي من قبل ثلثي )
ذا كانت الدعوة موجهة من ، فيجب أن تكون مصحوبة ( الجمعّيات المنخرطة⅔قبل ثلثي ) وا 

  قتراح لجدول األعمال ومرفوقة بالوثا ق المتعلقة به. اب
الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من ر يس الجامعة توّجه إلى الجمعّيات المنخرطة قبل  وتنعقد
يوما على األقل من تاريخ انعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا ( 45)خمسة عشر 

 جدول األعمال.
 

 صالحيات الجلسة العامة الخارقة للعادة الفصل الخامس والعشرين:
 جلسة العامة الخارقة للعادة:تتولى ال



 اتخاذ تدابير على غاية من األهمية لمصلحة رياضة االختصاص. (4
 للجامعة. األساسيمراجعة النظام  (1
 حل الجامعة (3
 

 النصاب القانوني الفصل السادس والعشرين:
( الجمعيات المنخرطة ⅔بحضور ثلثي ) ال تكون أشيال الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إالّ 

على األقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يقوم ر يس الجامعة بالدعوة لجلسة عامة ثانية في 
أجل ال يقل عن ساعة وال يتعّدى خمسة عشر يوما، وتكون مداوالتها شرعّية مهما كان عدد األعضاء 

 الحاضرين.
 

  الخارقة للعادةقرارات الجلسة العامة  :الفصل السابع والعشرين
(األعضاء ⅔) ثلثيبرفع األيدي وبأغلبية خارقة للعادة تتخذ القرارات في الجلسة العامة ال

الحاضرين. وتكون أشيال الجلسة العامة الخارقة للعادة والقرارات المنبثقة عنها موضوع محضر جلسة 
 .امعةيعد  الكاتب العام القار للجامعة ويمضيه مع ر يس الج

 

يقوم ر يس الجامعة المنتخب بتعين ر يس و أعضاء كل رابطة إقليمية  الفصل الثامن والعشرين:
و االنشطة المندمجة، كما يقوم بتعين ر يس و أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ، ويجب أن  للجودو 

 تكون هذا التعيينات محل مصادقة من طرف المكتب الجامعي المنتخب.
 

 مهام المكتب الجامعي :التاسع والعشرينالفصل 
المكتب الجامعي هو الهي ة التنفيذية التي تسّير الجامعة ويتولى إدارة شؤون رياضات الجودو 

 بالخصوص: مشموالتهبالبالد التونسية وتنميتها، ومن  والكندو واأليكيدو
إدارة الجامعة وتسيير شؤونها وتنفيذ برامجها وهو الوحيد المخّول له مخاطبة الهي ات الدولية  (4

 األجنبية المختصة والتعامل معها.والجامعات 

 السهر على احترام تطبيق النصوص القانونية والترتيبّية المنظمة للقطاع الرياضي بتونس. (1

 السهر على احترام مبادئ الميثاق األولمبي والتراتيب الرياضّية الدولّية.  (3

 شوب هذا النشاط.التصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز التي قد ت (1

 ومتابعتها وضبطها وتوثيقها. وهياكلها المختصةدراسة كّل ملفات تسيير الجامعة  (5

تنظيم المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات بالتعاون مع السلط العمومية والهياكل الرياضية  (6
ذات العالقة،  معياتاإلطارات والجالوطنية والدولية والمعاهد الوطنية واألجنبية المختصة في تكوين 



دارّيا  وذلك بهدف تكوين المسّيرين والحّكام والمدّربين والرسمّيين، وتأهيلهم وتحسين مستواهم فنّيا وا 
 وعلمّيا.

حكام التصّرف فيها. (7  تنمية الموارد المالّية للجامعة وا 

 ضبط برامج لتنمية االختصاص وتكوين الرياضيين الشبان ومتابعة تنفيذها. (6

 نامة عامة للمباريات والمنافسات.إعداد روز  (1

العملية بالتنسيق  الدا مة لهذ معاينة المنشآت الرياضية التابعة إلختصاص الجامعة والمتابعة ( 40
 مع السلط الجهوية والمحلية. ويمكن إسناد هذ  المهمة إلى الرابطات.

دارة شؤونها في مختلف األصناف.( 44  إعداد المنتخبات الوطنية وا 

 ن المدربين الوطنيين والجهويين.تعيي( 41

 مراقبة نشاط الرابطات وتصّرفها الفني واإلداري والمالي.( 43

مجال الوقاية من تعاطي المنشطات  الصحية فيوالتوعية  لإلرشاد التربويضبط برنامج ( 41
عالم منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين بكافة األحكام التشريعية والترتيبية المتعل قة وا 

بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية األولمبية التونسّية والوكالة الوطنية 
 لمكافحة المنشطات.

ممارسة السلطة التأديبية طبقا ألحكام هذا النظام األساسّي ولمقتضيات النظام الداخلّي ( 45
 للجامعة.

لى  ويفّوض المكتب الجامعي جانبا من مهامه المشار إليها أعال  إلى رابطات وطنية و جهوية وا 
لجان جامعية، يتولى إحداثها وتحديد عددها ومهامها، كي يتفّرغ لمتابعة إستراتيجّية النهوض بالرياضة 

في كل ما من شأنه  ختصاصه وتكوين الشّبان وتأهيل الفنّيين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظرافي 
ختصاصه ويطّور مناهج التكوين واإلحاطة بالمدربين اأن يحّسن سير النشاط الرياضي في مجال 

والحكام والمسيرين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف األصناف وذلك طبقا ألحكام القانون 
رياضية وخاصة في فصوله المتعلق بالهياكل ال 4115فيفري  6المؤرخ في  4115لسنة  44األساسي عدد 

 .10و   41و  46
للجامعة تركيبة الرابطات واللجان لى النظام الداخلي إضافة هذا القانون األساسي باإلويحدد 

 الجامعية ومهامها وطرق عملها.
 

 صالحيات المكتب الجامعي  :الثالثونالفصل 



المكتب الجامعي بإعداد عقود البرامج الخاصة بتحضيرات المنتخبات وتنمية االختصاص  يقوم
 على امتداد أربع سنوات وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة.

يقوم المكتب الجامعّي بإبرام عقود برامج مع الجمعيات الرياضية المستهدفة في االختصاص  كما
 الذي تشرف عليه الجامعة، وتضبط تلك العقود برنامج العمل واألهداف المرتقبة.

 

 إجتماعات المكتب الجامعي والقرارات المتخذة  الفصل الواحد والثالثون:
على األقل بدعوة من ر يسه،  ( يوما45مّرة كّل خمسة عشر)يجتمع المكتب الجامعي بصفة دورية 

توّجه بأّية وسيلة تترك أثرا كتابّيا قبل موعد الجلسة بثالثة أّيام على األقّل، وفي حالة التأّكد الكّلي يجوز 
 حينا. لالجتماعالدعوة 

 وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قانونّية إاّل إذا حضرتها أغلبّية األعضاء. 
ويّتخذ المكتب الجامعّي قراراته بعد المداولة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي 

 األصوات يكون صوت الر يس مرّجحا. 
يجتمع المكتب الجامعي كذلك بدعوة من ر يسه لدراسة المسا ل الطار ة كلما دعت  ويمكن أن

 الحاجة لذلك.
 وممضاة من ةومؤرخ ةكون مرقمت و التي لجلساتا الجامعي بمحاضروتدرج كّل قرارات المكتب 
نّص على أسماء األعضاء الحاضرين وأسماء األعضاء اليا بين بعذر تجميع األعضاء الحاضرين، و 
 وأسماء المتيّيبين دون عذر.

 .وتوّجه محاضر الجلسات لسلطة اإلشراف
 

 حضور اجتماعات المكتب الجامعي :الثاني والثالثونالفصل 
 العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمّتع بحق التصويت. يشارك الكاتب

ويشارك المدير الفني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصالحيات المحّددة 
 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية. 4177جوان  10المؤرخ في  4177لسنة  551باألمر عدد 

 

 ات أعضاء المكتب الجامعّي وأعضاء الرابطات واللجانخدم الفصل الثالث والثالثون: 
الجامعّية مجانّية وال يجوز لهم الحصول على مرتّبات أو مكافآت من أّي نوع، على أّنه يمكن  

قامتهم وبعض المصاريف األخرى  أثناء قيامهم بمهّمات تدخل  االضطراريةتعويضهم عن نفقات سفرهم وا 
 في نطاق أنشطة الجامعة والمهام الموكولة إليهم.

  تركيبة المكتب الجامعي :الرابع والثالثونالفصل 



من بينهم امرأتان على األقل يقع انتخابهم  (45عشر عضوا ) خمسةمن يتركب المكتب الجامعي 
 األساسي.من هذا النظام  35من قبل الجلسة العامة للجامعة طبق مقتضيات الفصل 

إذا أقر ر يس الجامعة وأن أعمالها تقتضي االعتماد على أعضاء إضافيين، فبإمكانه تعيين من 
ي وقت ويمكن أن ال تنطبق عليهم شروط الترشح للمكتب أواحد إلى خمس أعضاء إضافيين في 

ون هذا التعيين محل الجامعي ويكون لهم الحق في التصويت على القرارات الجامعية، ويجب أن يك
 مصادقة من طرف المكتب الجامعي المنتخب.

 

 طريقة انتخاب أعضاء المكتب الجامعي الفصل الخامس والثالثون:
يقع انتخاب أعضاء المكتب الجامعي لمدة أربع سنوات باقتراع سري في دورة واحدة وباعتماد  

 نظام القا مات 
 واحدة عند عملية االنتخاب يتم اختيار قا مة  -
 تعتبر القا مة التي تتحصل على أكبر عدد من األصوات هي القا مة الفا زة باالنتخابات.  -
في صورة حصول التساوي في عدد األصوات المصرح بها بين قا متين أو أكثر تعاد  -

 االنتخابات بصفة فورية بين القا مات المتساوية في المرتبة األولى دون سواها.

ي في عدد األصوات المصرح بها تعاد االنتخابات بصفة فورية إلى وفي صورة تواصل التساو  -
 حين التمكن من الفصل بين القا متين.

)النقطة الثانية من للجامعة طريقة توزيع أصوات الناخبين واحتسابها القانون األساسيويضبط  -
 (.13الفصل 

 

 توزيع المهام الفصل السادس والثالثون:
 يتّم توزيع الخطط داخل المكتب الجامعّي وفق المهام التالية: 

 االنتخابات.ويكون ر يس القا مة الفا زة في  ر يس الجامعة

 .نا ب ر يس -

 .أمين مال -

  .مكلفون بر اسة اللجان المركزية للجامعة عضو 41 -

نتخابات اوعند التعّذر تجرى  الجامعي،المكتب  بين أعضاءويتم توزيع المسؤولّيات باالتفاق 
بين جميع أعضاء المكتب الجامعّي يشرف عليها ر يس الجامعة، لتوزيع )باإلقتراع السري( داخلّية 

المهام الّتي ينشأ حولها تنافس بين عضوين أو أكثر، وتسند الخّطة المقترع بشأنها للمترّشح المتحّصل 
 الرئيس. صوتعلى أكبر عدد من األصوات، وعند التساوي يرّجح 



 

 الجمع بين عضوية المكتب الجامعي ومسؤولية أخرى الفصل السابع والثالثون:
يمكن الجمع بين عضوّية المكتب الجامعّي وبين مسؤولّية تسيير بجمعّية رياضّية أو رابطة تتبع 

 الجامعة.
 

 الشروط العامة الفصل الثامن والثالثون:
 لعضوية المكتب الجامعي ضمن قا مة واحدة أن تتوّفر فيه الشروط التالية: لكّل مترّشح

 أن يكون تونسّي الجنسية. (4

( عاما على األقصى 65( عاما على األقل وخمس وستين )13أن يبلغ سنه ثالثة وعشرين ) (1
 .جراء االنتخاباتإل المحدد تاريخالفي 

أعضاء  3/4أو شهادة معادلة لها ويعفى  شح متحصال على شهادة الباكالورياأن يكون المتر  (3
 المكتب الجامعي من الحصول على هذ  الشهادة )شهادة الباكالوريا(.

 ن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.أ (1

من هذا النظام األساسي  10أن تكون له أقدمّية في التسيير الرياضّي حسب أحكام الفصل  (5
ء المكتب الجامعي المنتخب من شرط الخبرة في التسيير الرياضي ( أعضا3/4ويعفى )

  .من هذا النظام 10المنصوص عليها بالفصل 

هذا وتعفى المرأة من شرط األقدمية في التسيير في المجال الرياضي ودون اعتبارها ضمن  (6
 أعضاء المكتب الجامعي التي يمكن إعفا هم من شرط الخبرة في التسيير 3/4

ال يكون قد تعرض لعقوبة اإليقاف عن النشاط من طرف الجامعة أو إحدى اللجان التابعة  أن (7
 .ولم يصدر عفو في شأنه( 04لها لمدة تفوق السنة )

 

 شرط األقدمية في التسيير الفصل التاسع والثالثون:
يجب أن تتوفر في كّل مترشح لعضوية المكتب الجامعي ضمن قا مة واحدة إحدى شروط 

 األقدمّية في التسيير الرياضي التالية:
 االضطالع بخّطة ر يس أو نا ب ر يس جمعية رياضية لمّدة ال تقل عن سنتين. (4

 االضطالع بخطة عضو مكتب جامعي لمّدة نيابية واحدة على األقل. (1

 االضطالع بمسؤولية ضمن الهي ة المديرة بجمعية رياضية لمّدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة. (3

االضطالع بمسؤولية ضمن رابطة أو لجنة جامعية أو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية األولمبية  (1
 التونسية لمدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة.



وتختصر مّدة أقدمية التسيير في المجال الرياضي إلى سنتين فقط إلى رياضّيي النخبة الوطنية الذين ال 
من هذا النظام األساسي والذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل  36لفصل تنطبق عليهم المقاييس المحددة با

 .1001ديسمبر  11اللجنة الوطنية لرياضة النخبة المحدثة بقرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 
 

 استثناءات شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي الفصل األربعون:
أعال ، ولهم أن  36الواردين بالفصل  5و 3عبون والحكام من الشرطين عدد يعفى المدربون والال

 يقدموا ترشحاتهم حسب المقاييس التالية: 
  مواسم على األقل. 1بالنسبة للمدربين: أن يكون المترشح قد درب منتخبا وطنيا لمدة 

 سنوات على  1قد انتمى إلى المنتحب الوطني أكابر لمدة  بالنسبة لالعبين: أن يكون المترشح
األقل أو شارك في دورتين أولمبيتين أو تحصل على ميدالية في دورة أولمبية أوفي بطولة 

( ميداليات ضمن بطوالت ودورات إفريقية ودورات 5عالمية أو تحصل على مجموع خمس )
 ألعاب البحر األبيض المتوسط.

 مواسم على األقل وأن يكون قد شارك في  1كون المترشح حكما دوليا لمدة بالنسبة للحكام: أن ي
 .دورتين أولمبيتين أو بطولتين عالميتين على أقل تقدير

 

 عدد الفترات النيابية المتتالية :الفصل الواحد واألربعون
 وال يجوز ةمتتالي ثالث فترات نيابية ألكثر من ال يجوز االضطالع بخطة ر يس جامعة

 االضطالع بخطة عضو جامعي ألكثر من ثالث فترات متتالية بنفس الجامعة.
الجلسة  وتاريخ انعقادالنيابية الممتدة بين مباشرة المكتب الجامعي المنحل لمهامه  وتعتبر المدة

ضمن عدد  ويتم احتسابهامدة نيابية كاملة  1044لسنة  66إطار تطبيق المرسوم عدد  فياالنتخابية 
  .لمتتابعة المشار إليها بالفقرة أعال الدورات ا

 

 تركيبة القا مات المترشحة :الثاني واألربعونالفصل 

  (45عشر ) خمسةيتعّين على كّل قا مة مترّشحة أن تكون مؤّلفة من 
ويكون من بينهم وجوبا امرأتان على األقل، مع ضرورة بيان ر يس القا مة وتسمى كل قا مة بإسم 

 ر يسها.
يمكن لكل قا مة مترشحة أن تضم مترشحا واحد على أقصى تقدير من كل صنف من األشخاص 

 أعال  10المنصوص عليهم بالفصل 
 وال يجوز للشخص الواحد أن يترشح في أكثر من قا مة واحدة

 



 الوثا ق المكونة للقا مات المترشحة :الثالث واألربعونالفصل 
تختار كّل قا مة عنوانا واحدا ليكون محاّل لمخابرتها، تنّص عليه عند تقديم ملّفات الترّشح، وتكون 

 كّل قا مة مرفقة بملفات شخصّية عن كّل عضو مترّشح ضمنها، ويتضّمن كّل ملّف الوثا ق التالية:
 مطلب في الترشح بإسم ر يس الجامعة يكون ممضى من المترّشح شخصّيا. (4

 اقة التعريف الوطنّية.نسخة من بط (1

نسخ أصلية أو مشهود بمطابقتها لألصل من الوثا ق المثبتة ألقدمّية التسيير في المجال  (3
 الرياضي.

نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الشهادة العلمية المطلوبة حسب التراتيب القانونية الجاري  (1
 بها العمل.

 بطاقة السوابق العدلية (5

بمّلفات جميع أعضا ها وجوبا بكتابة الجامعة خالل التوقيت المحدد بإعالنات  ويقع إيداع القا مة المرفقة
مقابل كشف في الوثا ق ممضى ومختوم من الجامعة وينّص على  الوسا ط الوسا ل،الترشح عبر الصحف وبقية 

 عدد التضمين وتاريخ اإليداع بمكتب الضبط بالجامعة.
 

 أجل تقديم القا مات المترشحة الفصل الرابع واألربعون:
يداع القا مات بكتابة الجامعة عشرة أّيام قبل موعد الجلسة العامة دون إحتساب يوم  ييلق باب الترشحات وا 

 إنعقاد تلك الجلسة.
ويجب أن يتضّمن اإلعالم بتاريخ الجلسة العامة اإلنتخابّية والدعوة لحضورها المعلن عنه بوسا ل 

 اب الترّشحات.اإلعالم، تاريخ غلق ب
 

 االنسحاب من إحدى القا مات المترشحة الفصل الخامس واألربعون:
يمكن لكل عضو بالقا مة التي تّم إيداع ملّفها بكتابة الجامعة أن يضيف أّية وثيقة يراها ضرورّية بالملّف 

 وذلك قبل غلق باب الترّشحات، ومقابل كشف جديد للوثا ق ممضى ومختوم من الجامعة.
كما يجوز خالل فترة تقديم الترشحات تييير ملف أّي شخص عضو بالقا مة بعضو آخر في صورة 

 إستقالة العضو األّول أو تراجعه عن الترّشح أو تعّذر ترّشحه ألسباب قانونّية أو شخصّية.
رّشح وفيما عدا حالة الوفاة أو العجز البدنّي الكلّي الثابت بموجب شهادة طبّية، فإّن تييير عضو مت

آجال تقديم الترشحات، ينبيي أن يكون مرفقا بكتب صريح معّرف عليه  القا مة وداخلبمترّشح جديد ضمن 
باإلمضاء لدى السلط المختّصة يشير فيه المترّشح األّول إلى عدوله عن الترّشح أو استقالته من القا مة التي 

 ترّشح ضمنها.



ترشحات وتاريخ إجراء االنتخابات، يمكن تييير العضو خالل المدة المتراوحة بين غلق فترة تقديم الو 
 .طبّيةثابت بموجب شهادة المتوفي أو المصاب بعجز بدني كلي 

 

 تييير تركيبة القا مات المترشحة السادس واألربعون:الفصل 
من قا مة بعد إيداع ملّفها بكتابة الجامعة، أن يعيد الترّشح ضمن قا مة أخرى  يجوز لكل من إنسحب ال

 منافسة ولو كانت آجال تقديم الترّشحات مازالت مفتوحة.   
ال يجوز إدخال أّية تيييرات على تركيبة القا مة أو إضافة أّية وثا ق أو إثباتات بعد غلق باب الترّشحات 

 كتابة الجامعة.بإنقضاء أجل إيداع القا مات ب
 ويعتبر الغيا كل سحب للترشح تم تقديمه بعد غلق باب الترشحات.

 

 رفض إحدى القا مات المترشحة الفصل السابع واألربعون:
 كّل قا مة يثبت أّن أحد أعضا ها ال تتوّفر فيه الشروط القانونّية للترّشح يقع التصريح برفضها.

 

 المستقلة لالنتخاباتاللجنة  الفصل الثامن واألربعون:
يتم انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة لالنتخابات من قبل الجمعيات والنوادي خالل الجلسة العامة الخارقة 

 للعادة
أعضاء : ر يس ونا ب ر يس وعضوين ويجب أن يكونوا  01تتكون اللجنة المستقلة لالنتخابات من  4.10

 محايدين ومستقلين
 أعمالها نا ب الر يسوفي صورة غياب الر يس يسير 

 م العضوية باللجنة المستقلة لالنتخابات مع المسؤوليات التالية:ءال تتال
 عضو مباشر بمكتب جامعي لجامعة رياضية أخرى -

 عضو مباشر بلجنة جامعية -

 عضو مباشر بهي ة مديرة بجمعية رياضية منخرطة للجامعة التونسية للجودو -

 حكم أو مدرب -
عضو بالمكتب الجامعي المتخلي أو مترشح لعضوية المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية 

 للجودو
تتخذ اللجنة المستقلة لالنتخابات مقرا لها بمقر جامعة الجودو وتعتمد إدارة هاته األخيرة 

يسهر على لمساعدتها في أعمالها ويحضر مداوالتها الكاتب العام القام للجامعة دون  حق التصويت و 
 تنفيذ ومتابعة قرارات هذ  اللجنة.



تتولى هذ  اللجنة إدارة مجمل العملية االنتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب الجامعي  1.10
للجامعة التونسية للجودو واإلشراف عليها بعد دعوة الجلسة العامة االنتخابية من طرف ر يس الجامعة 

 التونسية للجودو.
رارت اللجنة المستقلة لالنتخابات إال بحضور ثالثة أعضاء على األقل وبأغلبية ال تأخذ ق 3.10

 أصوات األعضاء الحاضرين
 كل قرارات اللجنة المستقلة لالنتخابات قابلة للطعن لدى لجنة النزاعات والقوانين صلب الجامعة.

 

  قبول أو رفض القا مات المترشحةبقرار ال إتخاذ :التاسع واألربعونالفصل 
يداع القا مات تنظر  في ملفات  اللجنة المستقلة لالنتخاباتبمجرد إنقضاء أجل تقديم الترشحات وا 

المترشحين حسب كل قا مة ويصدر قرارا معلال في قبول كل قا مة لخوض االنتخابات أو رفضها لعدم توفر 
م من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الشروط القانونية في واحد أو أكثر من أعضا ها وذلك في أجل ال يتعدى ثالثة أيا

 الترشحات.
إبالغ جميع تلك القرارات المعللة إلى جميع القا مات المترشحة حسب  اللجنة المستقلة لالنتخاباتتتولى 

العناوين المختارة لكل واحد منها، بموجب مكتوب واحد لكل قا مة وذلك في أجل ال يتعدى ثماني وأربعين ساعة 
 .من تاريخ صدور القرارات

 وتتولى هذ  اللجنة فرز األصوات واإلعالن عن النتا ج النها ية لالنتخابات
 

  مهام ر يس الجامعة :الفصل الخمسون
ر يس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة لدى اليير ولدى كّل السلط العمومية والقضا ّية والهياكل 

 الرياضية الوطنية والدولية وهو الناطق الرسمّي للجامعة.
 باإلضافة إلى ذلك فإّن من مهام ر يس الجامعة: 

جتماعات المكتب الجامعي. (4  ر اسة الجلسة العامة وا 

 السهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة والمكتب الجامعي. (1

 اإلذن بالصرف. (3

 التوقيع مع أمين مال الجامعة أو نا به على كّل الوثا ق التي تلزم الجامعة ماليا. (1

 التنسيق مع وسا ل اإلعالم.تعيين من يتولى  (5

إتخاذ القرارات العاجلة على أن تتم المصادقة عليها من طرف المكتب الجامعي خالل اإلجتماع  (6
 الالحق.

 



  تفويض مهام ر يس الجامعة :الواحد والخمسونالفصل 
يمكن لر يس الجامعة، فيما عدا إمضاء المراسالت الموجّهة إلى سلطة اإلشراف أو إلى الهياكل 

رياضّية الدولّية واإلقليمّية وكذلك األذون بالصرف والتعّهدات المالّية للجامعة، أن يفّوض، بمقتضى ال
وذلك تحت  للكاتب العام القار توكيل كتابي، جانبا من صالحّياته ألحد أعضاء المكتب الجامعي أو 

 مسؤولّيته القانونّية.
ذا تييب ر يس الجامعة أو تعّذر عليه القيام بمهام أو  ه ألسباب ظرفّية يتولى نا ب الر يسوا 

 تعويضه في ذلك.الكاتب العام 
 

 فقدان العضوية بالمكتب الجامعي الفصل الثاني والخمسون:
 يفقد صفة العضوية بالمكتب الجامعي:

كّل عضو قّدم استقالته إلى المكتب الجامعّي بمكتوب ثابت التاريخ ومسجل بمكتب ضبط   (4
 الجامعة.

من القانـون األساسـي المتعلـق بالهياكـل  14عضو وضع حّد لنشاطه طبقا للفصل  كلّ  (1
 الرياضية.

كّل عضو تيّيب دون عذر شرعّي عن حضور اجتماعات المكتب الجامعـي أربع مـّرات  (3
 متتالية أو ثماني مّرات متباعدة خالل موسم رياضي واحد.

بأغلبّية أعضا ه في إنهاء عضوّية المعنّي  قرارا  ،3عدد  ةويّتخذ المكتب الجامعي في الحال
   وال يصبح القرار نافذا إال بعد المصادقة عليه من سلطة اإلشراف. باألمر،
 

 حاالت الشيور بالمكتب الجامعي الفصل الثالث والخمسون:
 يحصل الشيور في المكتب الجامعي بإحدى الصور التالية:

 أو العجز البدنّي. الوفاة (4

 اإلقامة خارج البالد التونسّية. تييير (1

 بمهّمة سياسّية أو إدارّية تتعارض مع عضوّيته بالمكتب الجامعي. االضطالع (3

 و السياسّية.أفقدان الحقوق المدنّية  (1

 أعال . 51صدور قرار جامعّي في إنهاء العضوّية بالمكتب الجامعي طبقا للفصل  (5

 تقديم االستقالة من عضوية المكتب الجامعي. (6
 

 : الرابع والخمسونالفصل 



في حالة حصول شيور في تركيبة المكتب الجامعي لألسباب المذكورة أعال ، يقوم المكتب الجامعي 
 نتخابية الموالية.نعقاد الجلسة العامة االاكثر لسد الشيور وإلتمام المدة النيابية إلى حين أو أبتعيين عضو جديد 

 

 الفنيةمهام اإلدارة : الخامس والخمسونالفصل 
تتولى اإلدارة الفنية الوطنية القيام بكّل األعمال الرامية للنهوض باالختصاص وبإعداد برامج نشاط 

 المنتخبات الوطنية والجهوية وبضبط ميزانياتها وبالسهر على حسن تنفيذها.
ويمارس فني وطني يقع تعيينه من طرف سلطة اإلشراف باقتراح من الجامعة  الفنّيّة مديريرأس اإلدارة 

 .الجاري بها العمل للقوانين والتراتيبوصالحياته طبقا  مهامه
 

 نشاط اإلدارة الفنية :السادس والخمسونالفصل 
المدير الفني الوطني مطالب بأن يقّدم لسلطة اإلشراف عند مستهّل كل موسم رياضي برنامجا عاما، كما 

 ر سنوّي شامل عند انتهاء كل موسم رياضي.انه مطالب بتقديم تقرير نشاط كّل ثالثة أشهر يشفعه بتقري
 

 هيكلة اإلدارة الفنية: السابع والخمسونالفصل 
فنية وطنية، وتقّدم له برنامجا سنوّيا  يمكن أن تساعد المدير الفني الوطني في مهامه هياكل إستشارية

وبرامج شهرّية حول أنشطتها، كما أنها مطالبة بتقديم تقرير فني حول أنشطتها السنوية عند نهاية كل موسم 
 .رياضي إلى المدير الفني إلحالته على المكتب الجامعي وعلى سلطة اإلشراف

 

 مجال تدخل اإلدارة الفنية الفصل الثامن والخمسون:
ولى اإلدارة الفنية مراقبة نشاط سا ر المدارس واألكاديميات الخاصة بالشبان وعدم الترخيص في نشاطها تت

إال في نطاق كراس شروط يحترم القواعد التربوية والصحية والفّنية المعترف بها. كما يحترم إجراءات اإلنتداب 
 .ميع المستوياتج والشبان علىواإلحاطة والتكوين والتأمين ويحفظ حقوق األطفال 

 

  



 تعريف الكتابة العامة التاسع والخمسون:لفصل ا
العامة هي الهيكل اإلداري للجامعة ويسيرها كاتب عام قار يتم تعيينه بالتنسيق مع سلطة  الكتابة

 اإلشراف.
 

 مهام الكتابة العامة :الستونلفصل ا
 يتوّلى الكاتب العام بالخصوص المهام التالية:

 اإلشراف على األعوان العاملين بالجامعة والرابطات والتصّرف في ملّفاتهم المهنّية.   (4

التنسيق بين المكتب الجامعي وبين سلطة اإلشراف ومتابعة تطبيق كّل النصوص والمناشير  (1
 والمذّكرات الصادرة عن وزارة اإلشراف.

 هرات الدولية التنسيق مع االتحادات الدولية في ما يتعلق بالتربصات  والتظا (3

اإلشراف على مكتب ضبط الجامعة وتوجيه المراسالت والملفات ومحاضر الجلسات في اآلجال 
 .وحسب التراتيب المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة

 

 مجال الكتابة العامة الفصل الواحد والستون:
تابعة لجامعة  أو برابطة صلب جامعة الجودوال يمكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة 

 .الجودو
 يضبطها النظام الداخلي للجامعة. وخاليا تسييريساعد الكاتب العام في مهامه إطارات 

دارة الفنية مطالبة بالقيام بمتابعة االرشيف والتوثيق و دارة المالية و اإلكل من الكتابة العامة و اإل
 .حسب التراتيب الجاري بها العمل التصرف فيهما

 

 إحداث اللجان الجامعية :الثاني والستونفصل ال
تحدث لجان جامعّية داخل الجامعة تتولى مساعدة المكتب الجامعي في تسيير أعمال الجامعة 

 لبعض اللجان ذات الصبية الفنيّة. بالنسبةويرأسها أعضاء من المكتب الجامعي أو أشخاص ذوي كفاءة 
 اللجان وتركيبتها ومهامها.يضبط النظام الداخلّي للجامعة عدد هذ  

 

 اإلحداث  :الثالث والستونالفصل 
الجامعّي إحداث رابطة أو أكثر على المستوى الوطني والجهوي يفوض لها جانبا من  للمكتب

 من هذا النظام األساسي. 11صالحياته كما جاء بالفصل 
 

  



 مهام الرابطات الرابع والستون:الفصل 
الرابطة على تحقيق األهداف المقررة من قبل المكتب الجامعي والمتعلقة خاصة بتنفيذ  تسهر

برامج تنمية االختصاص والعناية بالمنتخبات الجهوية إن وجدت واإلشراف على المباريات والمسابقات 
 . أو الجهوي اإلقليميالرياضّية على المستويين الوطنّي 

ختصاصها تجا  الجمعّيات بالرجوع إلى مرجع نظرها الترابي أو الفني المحّدد اوتمارس الرابطة 
 في قرار إحداثها.

 

 صالحيات الرابطات الفصل الخامس والستون:
قبل مفتتح كل موسم رياضي وبالتعاون مع السلط اإلقليمية تتولى الرابطات الوطنية والجهوية 

تابعة إلختصاصاتها ومتابعة هذ  العملية طيلة الموسم الجهوية والمحلية معاينة المنشآت الرياضية ال
 الرياضي.

 

 المبادئ العامة السادس والستون:الفصل 
التقاضي على درجتين مع  أالجامعة صالحّياتها في ماّدة التأديب وفّض النزاعات وفقا لمبد تمارس

 المواجهة. أستماع إلى األطراف المعنية باألمر تكريسا لمبدضمان حّق الدفاع، بعد اال
 

 الطعون السابع والستون:الفصل 
بتدا ّيا عن اللجان الجامعّية المختّصة أو الرابطات، أمام المكتب االطعن في القرارات الصادرة  يقع

 الجامعّي الّذي ينتصب إلصدار قرار نها ّي في النزاع.
ي باللجنة الوطنية ويبقى قرار المكتب الجامعّي قابال للطعن أمام هي ة التحكيم الوطني الرياض

 األولمبّية التونسّية طبقا لإلجراءات المعمول بها لدى تلك الهي ة.
 

 : الثامن والستونالفصل 
بتدا ية الصادرة عن ينظر المكتب الجامعّي نها ّيا في جميع الطعون المرفوعة ضّد القرارات اال

 واحد منها. ختصاص الحكمّي لكلّ إحدى اللجان الجامعّية أو عن الرابطات حسب اال
وتعتبر القرارات الّتي تّتخذها اللجان الجامعّية المختّصة أو الرابطات المتعّلقة بتنظيم المسابقات 

 بتدا ّية الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعّي.   اوتأهيل الرياضّيين وتسليم اإلجازات، قرارات 
ا ّيا في الطعون، أّي عضو جامعّي وال يشارك في مداوالت المكتب الجامعّي المنتصب للنظر نه

بتدا ّيا في نفس الملّف سواء كان ذلك في إطار اللجان الجامعية المختصة أوفي إطار اسبق له النظر 
 الرابطات.



ستدعاء المطعون ضّد  عند استدعاء الطاعن و اوال يصدر المكتب الجامعّي قرار  إاّل بعد 
 قتضاء، وسماع دفوعه.اال

لمكتب الجامعّي قانونّية إاّل بحضور أغلبّية أعضا ه، ويّتخذ قرار  النها ّي وال تكون مداوالت ا
 .بأغلبّية األصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الر يس مرّجحا

 

 : التاسع والستونالفصل 
ال يوقف  ست نافّياابتدا ّيا أو اتخّلف أحد أطراف النزاع عن الحضور أمام المجلس المنتصب 

 ستدعاء قانونّي له.االنظر في الملّف طالما تّم توجيه 
صدار القرارات التأديبّية أو البّت في النزاعات واإلعالم ويضبط النظام الداخلّي آجال اال ستدعاء وا 

 بها. 
 

 : السبعونالفصل 
يضبط النظام الداخلّي للجامعة مرجع النظر الحكمّي وتركيبة اللجان الجامعّية والرابطات سواء في 
ماّدة التأديب أو في مادة فّض النزاعات، كما يضبط النظام الداخلّي اإلجراءات المتّبعة من قبل اللجنة 

لنزاعات وكذلك إجراءات الطعن في الجامعّية أو الرابطة المختّصة بالنظر إبتدا ّيا في ماّدة التأديب أو ا
جراءات تعّهد المكتب الجامعّي بالنظر نها ّيا في المسألة.  القرارات اإلبتدا ّية وا 

 

 : الواحد والسبعونالفصل 
تمارس الجامعة سلطتها التأديبّية على منظوريها من جمعّيات رياضّية والعبين ومسّيرين ومدّربين 

بتدا ّيا في تسليط العقوبات المستوجبة في امعّية للتأديب تتعّهد بالنظر وحّكام ورسمّيين، بواسطة لجنة جا
 الماّدة التأديبّية.

 ويصدر القرار التأديبّي في غضون األسبوع الموالي للواقعة على أقصى تقدير.
 

 : الثاني والسبعونالفصل 
 إلى الرابطة.بتدا ّي ختصاص التأديبّي االيمكن للمكتب الجامعّي أن يفّوض جانبا من اال

 يضبط النظام الداخلّي للجامعة قا مة المخالفات المستوجبة للعقاب، وسّلم العقوبات.
 

 ختصاص الحكمياال الثالث والسبعون:الفصل 
بتدا ّيا في ابالجامعة لجنة مركزية للنزاعات يرأسها عضو جامعي وتختّص بالّنظر  دثتح

واء في عالقتها بعضها ببعض أو في عالقتها بالمدّربين النزاعات الرياضّية التي تنشأ بين الجمعّيات س
 أو بالالعبين أو في عالقة هؤالء بالجامعة.



بتدا ّيا في اويمكن للجامعة الرياضية أن تعهد إلى الرابطة الوطنّية أو الجهوّية بصالحّية الّنظر 
إحداثها، أو في حالة بعض النزاعات وفقا لما يتّم ضبطه من صالحّيات مسندة للرابطة في قرار 

 التنصيص عليه بالنظام الداخلّي للجامعة.
ست ناف دون حضور اويتم الطعن في قرارات اللجنة لدى المكتب الجامعي الذي ينتصب كهيأة 

 العضو أو األعضاء الذين شاركوا في أعمال اللجنة المركزية للنزاعات.
 

 حاالت التعهد التلقا ي الفصل الرابع والسبعون:
التقاضي على درجتين، فإّن المكتب الجامعّي، في إطار مشموالته المرتبطة  أاء من مبداستثن

من تلقاء نفسه في الماّدة  التعهد بالنظريمكن له  األولمبي،باحترام مقتضيات النظام األساسي والميثاق 
 التأديبّية، وذلك في إحدى الصور التالية:

 خرق خطير للقوانين المنّظمة لقطاع الرياضة أو للميثاق األولمبّي والروح الرياضّية.  حصول (4

تيافل اللجنة الجامعّية المختّصة أو الرابطة عن إّتخاذ القرارات التأديبّية الالزمة خالل األجل  (1
 من هذا النظام األساسّي. 71المخّول لها حسب الفصل 

اإلبتدا ّي لسّلم العقوبات التأديبّية المنصوص عليها  وجود خرق واضح في القرار التأديبيّ  (3
 بالنظام الداخلّي.

وينتصب المكتب الجامعّي بأغلبّية ثلثي أعضا ه للتعّهد تلقا ّيا بالملّف التأديبّي ويصدر قرارا 
نها ّيا بشأنه بأغلبّية األعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد األصوات يكون صوت الر يس 

 .مرّجحا
 

 إجراءات التعهد التلقا ي الفصل الخامس والسبعون:
من هذا النظام األساسي، يتعّين على المكتب  75المذكورتين بالفصل  1وعدد  4في الحالتين عدد 

الجامعّي الّذي يعتزم التعّهد من تلقاء نفسه في الّمادة التأديبّية إعالم اللجنة الجامعّية أو الرابطة 
واصلة الّنظر في نفس الموضوع لفا دة المكتب الجامعّي، وأّي قرار يصدر المختّصة كي تتخّلى عن م

 عن تلك اللجنة الجامعّية أو الرابطة ال أثر قانونّي له.
أعال ، فإّن تعّهد المكتب الجامعّي من تلقاء نفسه لمراجعة  75المذكورة بالفصل  3في الحالة عدد 

 يليي كّل أثر قانونّي لذلك القرار ويبطله.    القرار التأديبّي اإلبتدا ّي المخالف للقانون،
 

  



 الطعن في القرارات الصادرة بموجب التعهد التلقا ي الفصل السادس والسبعون:
تكون القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي في حالة التعهد التلقا ي قابلة للطعن مباشرة أمام 

 .ة الوطنية للتحكيم الرياضي الهي
 

 سلطة الجامعة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات :والسبعونالسابع الفصل 
مجال مكافحة تعاطي المنشطات بواسطة  منظوريها في التأديبّية علىتمارس الجامعة سلطتها 

 المجال.ست نافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هذا ابتدا ّيا و ا تتعّهدان بالنظرلجنتين جامعيتين 
 

 تراتيب خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات الفصل الثامن والسبعون:
 بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي. الجامعة تراتيب خاصةتعد 

التأديب وسّلم العقوبات وبقية  وتركيبة لجنتياإلجراءات التأديبية  التراتيب جملةوتتضمن هذ  
 الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.  والتنسيق معإجراءات اإلعالم 

 

بمكافحة تعاطي المنشطات في سن  الدولية المتعلقةأحكام التشريع الوطني والتراتيب  ويتم اعتماد 
 التراتيب.هذ  

 

 الموارد المالية :التاسع والسبعونالفصل 
 تتأتى موارد الجامعة بالخصوص من:

 الممتلكات. عا دات (4

 نخراط الجمعيات واإلشتراكات السنوية.امعاليم  (1

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

المنح والجوا ز المالّية المتحّصل عليها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضّية  (1
 دولّية.

 معاليم الموّظفة على بيع اإلجازات والمطبوعات والمنشورات. (5

 .لموظفة على العقوبات والخطاياالمعاليم ا (6

 منح الدولة والمؤسسات العمومية. (7

 الهبات والتبّرعات الممنوحة طبق التشريع الجاري به العمل. (6

 العا دات المتأتيـة مـن تنظيم التظاهـرات الرياضّية أو الثقافّية. (1

 عا دات إسداء الخدمات المنجزة. (40

 عا دات اإلستشهار. (44



 لتلفزي.مداخيل اإلشهار وحقوق البث ا (41
العا دات المتأتية من األنشطة التي لها عالقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بموضوع  وبصورة عامة

 نشاط الجامعة.
 

 السنة المحاسبية :الثمانونالفصل 
جوان من السنة المقبلة وذلك استنادا إلى  30في تبدأ السنة المحاسبية في غرة جويلية وتنتهي 

مكرر من 7المعايير الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل الهياكل الرياضية المنصوص عليها بالفصل 
المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم إتمامه بالقانون األساسي عدد  4115لسنة  44القانون األساسي عدد 

 .1001ديسمبر  6المؤرخ في  1001لسنة  76
 

 مسك الحسابيات الفصل الواحد والثمانون:
تتولى الجامعة وجوبا مسك محاسبتها طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل بما في ذلك قواعد 

أوت  14معيار المحاسبة الخاصة بالهياكل الرياضية المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 
1007. 

 

 التقارير المالية إعداد :الثاني والثمانونالفصل 
تعّد الجامعة تقارير مالّية كّل ثالثة أشهر، كما تعّد تقريرها السنوي األدبي والمالــي الذي يخضع 

 لمصادقة الوزارة المكلفة بالرياضة.
وتتقيد الجامعة في إعداد التقارير المالية بقواعد الرقابة الداخلية وبالتنظيم المحاسبي المضمنة 

  أعال .خاص بالهياكل الرياضية المشار إليه بمعيار المحاسبة ال
 

 حفظ الوثا ق المحاسبية :الثالث والثمانونالفصل 
( سنوات على األقل، كّل الدفاتر والوثا ق الخاّصة بكّل سنـة محاسبّية 40تحفظ لمدة عشر )

 ومستنداتها والمؤيدات المتعلقة بها.
 

 البرامج واألهدافالتصرف في أموال عقود  :الرابع والثمانونالفصل 
 30كّل مبلغ تّم إسناد  من قبل الدولة في إطار عقود البرامج أو األهداف المشار إليها بالفصل 

من هذا النظام األساسّي، ولم يقع صرفه في اآلجال المحددة، ال يسمـح بصرفـه في أي مجال آخر إال 
 بعد موافقة سلطة اإلشراف.

 

  



 سلطة اإلشرافمهام  :الخامس والثمانونالفصل 
تمارس الوزارة المكلفة بالرياضة إشرافها على الجامعة طبقـا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة في 

 المسا ل التالية:
 تعيين ممثلي الوزارة في الجلسات العامة. (4

 تعيين المدير الفني الوطني والكاتب العام القار. (1

 ري بها العمل وألحكام هذا النـظام.مراقبة التصرف اإلداري والمالي طبقا للقوانين الجا (3

 المصادقة على الموازنات المالية الثالثية والسنوية. (1

 والمالي.المصادقة على عقود األهداف والبرامج على المستوى الفني واإلداري  (5

 المصادقة على النظام األساسّي للجامعة على نظامها الداخلّي وعلى كّل تنقيح يدخل عليهما. (6

 نتدابات ونظام التأجير بالجامعة.المصادقة على اال (7

ضطالع بمهام لدى المنظمات والهياكل الرياضية المصادقة على ترشيح ممثلي تونس لال (6
 جتماعاتها ومؤتمراتها الملزمة للدولة التونسية.اتخاذها خالل االدولية وكل القرارات المزمع 

إقليمية أو دولية أو أولمبية لتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو االمصادقة مسبقا على كل  (1
 بتونس.

رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو  في دوراتلتزام بالمشاركة االمصادقة مسبقا على كل  (40
 أولمبية.

 وبصفة عامة كّل الصالحيات التي تخولها لها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
 

 النظام الداخلي السادس والثمانون:الفصل 
 أحكام النظام الداخلّي متّممة ومفّسرة وموّضحة ألحكام النظام األساسي للجامعة.تعتبر 

 .ال يمكن ألحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام األساسّي أو أن تحّور 
 

 حل الجامعة :السابع والثمانونالفصل 
طبقا للقوانين  القضا ي تقع تصفية ممتلكات الجامعة عند صدور قرار بالحّل التلقا ي أو

 .الجاري بها العمل

 

  
 


