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  1056نومفرب  50 يف  تونس                                                                 1056/ 5871عــدد 

 

الوطنيةالرابطات ماكتب فتح ابب الرتحش لعضوية بالغ حول     

عالم بعقد جلس اجلهوية لكرة اليدالرابطات و   انتخابية للرابطات اتو ا    

 

للجامعة التونسية لكرة اليد املصادق عليه باجللسة العامة  من القانون االساسي 06تبعا ملقتضيات الفصل   
 ، 2662مارس  60اخلارقة للعادة املنعقدة بدار اجلامعات الرياضية بتونس العاصمة بتاريخ 

املصادق عليه باجللسة ما بعده من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة اليد و  53ل تبعا ملقتضيات الفص  
 ،2665ديسمرب  22و  26 تاريخدينة املنست ر بملنعقدة مبالعامة العادية ا

و مجيع الراغبني يف الرتشح للعمل اجلمعيات الرياضية املنخرطة حتت لواءه  كافة بإعالميتشرف املكتب اجلامعي 
بطات الرامجيع مكاتب ن عملية انتخاب اعضاء أ، طات الوطنية و اجلهوية لكرة اليدالرابمكاتب صلب هياكل 

 .بنزل خيام قاردن بنابل 2660ديسمرب  61 األحد ستجرى بتاريخ 2626-2660النيابية عن الفرتة  ورةاملذك
لشروط الرتشح لعضوية املنظمة  األساسية باألحكاممبوجب هذا البالغ  يف هذا السياق يذكر املكتب اجلامعيو 

الواردة  لألحكامطبقا عملية االنتخابية اد المكاتب الربطات الوطنية و اجلهوية لكرة اليد كما يذكر باليات س ر و انعق
 :يت و هي كاال بالنظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة اليد

 : ة لكرة اليدو الجهوي أعضاء مكاتب الرابطات الوطنيةانتخابات  إلجراءالقانوني  اإلطارفي  -1
 لألندية انتخابيةجلسة  رإطا ات الوطنية و اجلهوية لكرة اليد يفمكاتب الربط أعضاءنصف يتم انتخاب  -

كام النظام الداخلي حفيما يتم تعيني نصف بقية اعضاء املكاتب بقرار من املكتب اجلامعي وفق ما تقتضيه ا
 .للجامعة التونسية لكرة اليد

اعضاء  3و عدد لكرة اليد مكاتب الرابطات الوطنية كل مكتب من اعضاء بالنسبة ل 0يقع انتخاب عدد  -
 .مكاتب الرابطات اجلهوية لكرة اليدمن مكتب  بالنسبة لكل

 االقرتاع السري بنظام التصويت على االفراد  آليةيتم انتخاب اعضاء مكاتب الرابطات وفق  -
ملف ترشحه مباشرة  بإيداعن يقوم أو جهوية أيف الرتشح لعضوية مكتب رابطة وطنية  من يرغبعلى كل  -

 هنج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال 66ـ بعنوان مقرها الكائن ب مبصاحل كتابة الضبط لدى اجلامعة التونسية لكرة اليد
من طرف كتابة  نظ ر منه للمرتشحمقابل كشف يف ايداع وثائق ملفه يسلم  636صندوق بريد عدد فيل تونس 

 .على العنوان الربيدي للجامعة الربيد السريعلفه بواسطة املرتشح ملاو مبوجب ارسال اجلامعة 
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ديسمرب  66لـ   املوافق السبتلالنتخابات ايداع ملفه او ارساله يف اجل اقصاه يوم يتعني على املرتشح  -

 .و كل مطلب يقدم بعد ذلك االجل يعترب اليا الغيا و ال عمل عليه 2660
  ال ميكن ملرتشح ان يتقدم سوى مبطلب وحيد يف عضوية رابطة يتوىل التنصيص عليها صراحة صلب مطلبه  -

 .كثرأو أملرتشح ان جيمع بني عضوية رابطتني و ال ميكن 
 :شروط تقديم ملف الترشح اجال و في  -2
تفتح اجال تقدمي مطالب الرتشحات الفردية لعضوية مكاتب الرابطات الوطنية و اجلهوية من تاريخ صدور  -

 .هذا البالغ
اليد مبوجب مكتوب  السيد الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة مطلب الرتشح الفردي باسم تقع صياغة -

و يتوىل السيد الكاتب العام يوجه على عنوان اجلامعة التونسية لكرة اليد و  شخص املرتشح  بإمضاءمعرف عليه 
يتم و مع التنصيص على تاريخ وروده مبجرد تلقي ملف مطلب الرتشح تضمينه بدفرت خاص و يسند له عدد ترتييب 

و يتوىل ال تقبل امللفات املرسلة بعد ذلك التاريخ و  2660يسمرب د 66بتاريخ  اتتلقي مطالب الرتشحباب  غلق
طبقا ملا يف االجل املذكور معاينة واقعة غلق باب الرتشحات و على الدفرت  بالتأش ريتم تسخ ره للغرض عدل تنفيذ 

 .يقتضيه القانون
ون على االقل سنة بتاريخ تقدميه ملطلب ترشحه و يتعني ان يك 25جيب ان ال يقل سن املرتشح عن  -

      ثانوي و ان يكون متمتعا جبميع حقوقه املدنية يف السلك الصاحب مستوى تعليمي يعادل سنة خامسة 
 .خط رةالسياسية و ان ال يكون حتت طائلة عقوبة رياضية و 
 :المكونة لملف مطلب الترشح الوجوبية في الوثاق  -3
و رقم عند االقتضاء يدي و عنوانه االلكرتوين امسه و لقبه و عنوانه الرب  التنصيص علىجيب على املرتشح  -

و يتعني عليه ارفاق نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية و اصل مضمون الفردي هاتفه اخلاص صلب مطلب الرتشح 
 .والدته صحبة مطلب ترشحه

و ذلك يف مجعية  كاملني  دناها عامنيأملدة الرياضي جيب ان يكون املرتشح صاحب اقدمية يف التسي ر  -
ضية او جامعة رياضية او رابطة وطنية او جهوية او جلنة جامعية او هيكل رياضي دويل او قاري او اقليمي و ريا

 .دة تثبت ذلكبشها يتعني عليه االدالء
 :في الرابطات المعنية بالعملية االنتخابية  -4

 :التاليةاالنتماء لعضوية الرابطات  إىلجترى االنتخابات الرامية 
 لكرة اليدالرابطة الوطنية  -
 النسائية الرابطة الوطنية لكرة اليد -
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 الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية -
 تونس ب اجلهوية لكرة اليد رابطةال -
 الوطن القبليب اجلهوية لكرة اليد رابطةال -
 الوسط و الوسط الشرقيب اجلهوية لكرة اليد رابطةال -
 اجلنوبب اجلهوية لكرة اليد رابطةال -
 اجلنوب الغريبب اليداجلهوية لكرة  رابطةال -
 :في كيفية سير العملية االنتخابية  -5
مكرر من النظام  51طبقا للفصل الرابطات الوطنية و اجلهوية يف جلسة واحدة  أعضاءجترى عملية انتخاب  -

يد تتوىل مجيع اجلمعيات الرياضية املنخرطة حتت لواء اجلامعة التونسية لكرة الو الداخلي للجامعة التونسية لكرة اليد 
 .بنظام االقرتاع السري على االفرادمكاتب الرابطات الوطنية  أعضاءانتخاب و املخول هلا قانونا ذلك 

 االقرتاع السري على االفراداىل نفس نظام اعضاء مكاتب الرابطات اجلهوية  ختضع انتخابات  -
حسب التقسيم االداري و املنتمية املخول هلا قانونا ذلك و اجلمعيات مجيع حصريا من طرف يتم التصويت و  

 .اجلغرايف للرابطة اجلهوية املعنية باالنتخابات
و أالكاتب العام و أو نائب رئيسها أيتم متثيل كل مجعية رياضية مشاركة يف اجللسة االنتخابية بواسطة رئيسها  -

 الطرف املشارك يف التصويتن يستظهر أو بشرط  اجلامعة طبقا للقائمة املمسوكة من طرف مصاحل رئيس الفرع
 .بتفويض كتايب قانوين صادر عن اجلمعية و ممضى من رئيسها او من نائب رئيسها

يف صورة ما اذا مل ترد الرتشحات القانونية وفق العدد املطلوب االدىن، حيتفظ املكتب اجلامعي بكامل السلطة  -
 .العملية االنتخابية إلجراءيع التحويرات التنظيمية و الرتتيبية اليت يراها صاحلة مج إلدخالالتقديرية و التنظيمية 

ميكن للجمعية اجملمدة أو اليت فقدت صفة العضوية أو اليت مل تكمل املوسم الرياضي الذي سبق انعقاد  ال -
ما و  20ط االخنراط الواردة بالفصول شرو كما حترم اجلمعيات اليت ال تستويف   املشاركة يف أشغاهلا نتخابيةاالاجللسة 

 .بعده من الرتاتيب العامة من املشاركة يف عملية التصويت
 :سير العملية االنتخابيةفي رقابة سالمة مطالب الترشحات و  -6
 5طوارها ، هيئة انتخابات مستقلة متكونة من عدد أتشرف على مراقبة س ر العملية االنتخابية مبختلف  -

هذه اهليئة عضو منتخب  يرتأسو من طرف املكتب اجلامعي مبوجب قرار صادر عنه مجيعهم  اعضاء يتم تعيينهم
 .عضاء املكتب اجلامعيأبني من 
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يتم تفحص ملفات الرتشحات و اصدار قرار من طرف هيئة االنتخابات يف قبول و عدم قبول ملفات  -

رار رفض قبول اي ترشح معلال طبقا و يكون ق 2016ديسمرب  13الرتشحات الفردية يف اجل ال يتجاوز تاريخ 
 .تضيه القانونقملا ي
هنائي الدرجة يف خصوص الطعون املرفوعة نتخابات باختصاص قضائي ابتدائي و تضطلع اهليئة املستقلة لال -

اليها من كل من له صفة و مصلحة ضد قرارات الرتشح الفردية لالنتخابات و ال يقبل اي طعن يتم رفعه بعد 
 .ايام قبل انعقاد االنتخابات انقضاء اجل مخسة

امساء من ضمن  0على االفراد و يتعني على كل مجعية اختيار عدد يف اطار نظام اقرتاع يتم التصويت  -
كما يتعني على كل مجعية املنصوص عليها بقصاصة التصويت  شحني لعضوية مكاتب الرابطات الوطنية رت جمموعة امل

لعضوية مكاتب الرابطات اجلهوية املنصوص عليها  املرتشحنيامساء من ضمن جمموعة عدد  3اختيار عدد 
 بقصاصة التصويت

تقع عملية االنتخاب بالنسبة جلميع اعضاء الرابطات الوطنية و اجلهوية يف اطار دورة واحدة و يتم انتخاب  -
تساوي يف و اعالن فوز املرتشحني الذين حتصلوا على اكرب عدد من االصوات اثر عملية التصويت و يف صورة ال

 .االصوات يتم ترجيح انتخاب املرتشح االكرب سنا
وبالتنسيق مع السيد  تتم عملية فرز قصاصات التصويت حتت االشراف احلصري للهيئة املستقلة لالنتخابات -

الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة اليد و يقع اشهار نتائج التصويت باجللسة على ان يتم تضمني هذه النتائج 
رمسية يف قرارات منفردة خاصة بكل رابطة و تكون هذه القرارات ممضاة من طرف السيد رئيس اجلامعة بصفة 

 .التونسية لكرة اليد و السيد الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة اليد
يدخل هذا البالغ حيز التنفيذ من تاريخ صدوره و تكون مجيع اهلياكل التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد 

 .الرتاتيب اجلاري هبا العمليم نشره مثلما تقتضيه القوانني و مدعوة اىل العمل مبقتضياته و تعم
 

 جامعة التونسية لكرة اليدالكاتب العام لل                          
       محمد أمــير الــســعــدي                                                    

      

                                      

 

 

    


