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 "ين التونسيين: "إجابةإتحاد اساتذة الجامعيين الباحث

 
 

 ."، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلةإجابةين التونسيين "إتحاد اساتذة الجامعيين الباحثتوطئة: 
 

 الباب اول : التسمية، اھداف و المقر
 

 الفصل اول : التسمية

 ".إجابةين التونسيين "إتحاد اساتذة الجامعيين الباحث 
 

  الفصل الثاني : اھداف

   .ين من أجل الدفاع عن جميع مصالحھم المادية والمعنويةصفوف اساتذة الجامعيين الباحث توحيد  -1 

   .إرساء قانون أساسي يرقى إلى مستوى طموحات الجامعيين  - 2

   .المساھمة في ارتقاء بمنظومة التعليم العالي إلى المواصفات العالمية  - 3

   .النأي بھا عن كل التجاذباتضمان إستقلية الجامعة و  - 4

     .الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة  العمل على إرساء   - 5

   .ترسيخ الحريات اكاديمية و العلمية  - 6

     .مرفقا عاما متاحا للجميع  الجامعة العموميةالدفاع عن    - 7

   .تشريك الجامعيين في بلورة إستراتجيات الدولة داخل اللجان الوطنية المختصةالعمل على  -8 

   .إرساء دعائم حقيقية للتعاون العلمي والثقافي وطنيا وعالميا  - 9

   .العالميةة الوطنية والجامعيالدفاع عن الحريات النقابية والتعاون مع النقابات   - 10
     

 الفصل الثالث : المقر

 .سوسة 4023نھج طوكيو حي الرياض  202 : مقرھا المركزي سوسة
 

 الباب الثاني : انخراط
 

 الفصل الرابع : تعريف المنخرط

القارين والذين ھم بصدد واساتذة المبرزين  نالمتقاعدييين المباشرين منھم وين التونسجميع اساتذة الجامعيين الباحث

 .ةإعداد أطروحة الدكتورا
 

 الفصل الخامس : كيفية انخراط

 .يكون انخراط إختياريا من خل إستخص شھري أو سنوي تبعا لتزام حسب ما ھو منصوص عليه بالنظام الداخلي
 

 

 الباب الثالث :  ھياكل اشراف و التسيير
 

 الفصل السادس : إنابة محلية

 .والممثلة له في جميع المؤسسات الجامعية  التابعة لوزارة التعليم العالي "إجابة"أ. انابة المحلية ھي التشكيلة القاعدية في 

أو  "إجابة"ن للمؤسسة الجامعية أو بإقتراح من لب من اساتذة الجامعيين الباحثين التابعيب. تتكون انابة المحلية بط

 .بانابة الجامعية مكلف باعمالمساعد العام المنسق المع ضرورة إعم الجامعية  اإحدى إناباتھ

 :انابة المحلية حسب عدد المنخرطين مكتب تشكليج. 

 .(منسق عام) منخرطين : نائب واحد 10إلى   5 من- 
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 .باعم)(منسق عام، منسق عام مساعد، منسق عام مساعد مكلف  منخرطا : ثثة نواب 30إلى  11من - 

(منسق عام، منسق عام مساعد، منسق عام مساعد مكلف باعم، منسق عام  منخرطا فما فوق : خمسة نواب 31من - 

 .مساعد مكلف بالنظام الداخلي، منسق عام مساعد مكلف بالدراسات)

ويشترط أن   لمدة  تقل عن سنة واحدة بإجابة من كان خالص انخراط كل انابة المحلية مكتب يترشح لعضوية .د

 .يكون مكلفا بأية مسؤولية حزبية أو سياسية أو إدارية مھما كان نوعھا

 .) ثث سنوات قابلة للتجديد03المباشر لمدة ( باقتراع السري انابة المحلية مكتب يتم إنتخاب أعضاء ه.

 :. مھامھاو

     .إيصال مقترحاتھم نابة الجامعةو  الجامعية ين بالمؤسسةالباحثبمشاغل اساتذة الجامعيين  احاطة  -  
 

 الفصل السابع : مؤتمر الجامعة

 .أعضاء مكاتب انابات المحليةأ. ينعقد المؤتمر بصفة دورية كل ثث سنوات ويتركب من 

 .جابةالداخلي  النظاميمكن لمؤتمر الجامعة انعقاد بصفة استثنائية وذلك حسب الحات التي ينص عليھا  .ب

 :ج. مھامه

 .إنابة الجامعة مكتب إنتخاب -

- المصادقة عليھمادبي والمالي على مستوى الجامعة ومناقشة التقريرين ا. 

ويشترط أن   لمدة  تقل عن سنة واحدة بإجابة كل من كان خالص انخراط يترشح لعضوية مكتب إنابة الجامعة .د

 .مسؤولية حزبية أو سياسية أو إدارية مھما كان نوعھايكون مكلفا بأية 

) ثث سنوات قابلة 03المباشر لمدة ( الجامعة باقتراع السري من قبل مؤتمر يتم إنتخاب أعضاء مكتب إنابة الجامعة .ه

 .للتجديد

 :. لجان المؤتمرو

 ويتم إنتخابھا مباشرة من أعضاء المؤتمر. جابةالداخلي  النظامتساھم في تسيير أشغال المؤتمر لجان متعددة ينص عليھا 
 

 الفصل الثامن : إنابة الجامعة

 :أعضاء 5إنابة الجامعة من ھيئة تنفيذية تضم  مكتب تركبي. أ

   منسق عام  - 

   منسق عام مساعد  - 

   بالمالية مكلف منسق عام مساعد  - 

   منسق عام مساعد مكلف باعم  - 

   مساعد مكلف بالدراساتمنسق عام   - 

 :. مھامھاج

   .مقررات الھياكل المسيرةو جابةتجسيد التوجھات العامة متابعة و  - 

   .وإيصال مقترحاتھم لنابة الوطنية التنسيق بين انابات المحلية  - 

   .متابعة مقررات مؤتمر الجامعة  - 
 

 الفصل التاسع : المؤتمر الوطني

 .جابةأ. ھو السلطة العليا للقرار والمرجع اخير 

، جابةالداخلي  النظامبصفة استثنائية حسب الحات المنصوص عليھا بنوات وكل ثث س بصفة دوريةوجوبا وب. ينعقد 

 .مكاتب انابات المحليةيتركب من أعضاء و

يلتئم المؤتمر في ھرين قبل إنتھاء مدته النيابية وتتجاوز شيعد له في فترة  و المجلس الوطني نعقاد المؤتمر ج. يدعو

 أجل أقصاه أسبوع بعد إنتھاء مھام المجلس المتخلي.

 .أعضاء مكاتب انابات المحلية. يشترط في قانونية إنعقاد المؤتمر الوطني العادي أو استثنائي حضور ثلثي د

ينعقد بغض و )15في صورة عدم إكتمال النصاب القانوني نعقاد المؤتمر يتم تأجيله لمدة  تتجاوز خمسة عشرا يوما ( .ه
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     . النظر عن عدد الحاضرين

من النواب الحاضرين بإستثناء القرارات الھامة التي يضبطھا ) 1  +    % 50تكون المصادقة على القرارات بأغلبية ( .و

     .اخلي والتي يشترط فيھا وجوبا المصادقة بأغلبية الثلثين من العدد الجملي للنوابالنظام الد

 :. مھامهي

 .إنتخاب ھياكل انابة الوطنية- 

 .عرضھما على النواب للتصويتالي للھيئة التنفيذية المتخلية ومناقشة التقريرين ادبي والم- 

 .القانون اساسيو ما يتعلق بالھيكلة واشراف والتسيير اقتراح والتنقيح في كلو إجابةتحديد توجھات - 

 .جابةالسياسات الداخلية والخارجية تحديد مبادئ، ثوابت، أھداف و- 

ويشترط أن   لمدة  تقل عن سنة واحدة بإجابة يترشح لعضوية ھياكل انابة الوطنية كل من كان خالص انخراط .ك

 .أو سياسية أو إدارية مھما كان نوعھا يكون مكلفا بأية مسؤولية حزبية

) ثث سنوات 03المباشر لمدة ( الجامعة باقتراع السري يتم إنتخاب أعضاء ھياكل انابة الوطنية من قبل مؤتمر .ف

 بالنسبة للمجلس الوطني وقابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للھيئة التنفيذية. قابلة للتجديد

 :. لجان المؤتمرل

 يتم إنتخابھا مباشرة من أعضاء المؤتمر.  جابةتساھم في تسيير أشغال المؤتمر لجان متعددة ينص عليھا القانون الداخلي 
 

 الفصل العاشر : انابة الوطنية

 :تتركب انابة الوطنية من

   مجلس وطني  - 

   ھيئة تنفيذية  - 
 

 الفصل الحادي عشر : المجلس الوطني

 .إجابةبأ. ھو السلطة الثانية للقرار 

 :ب. مھامه

 .بلورة استراتجيات وتحديد اليات الكفيلة بتجسيد قرارات المؤتمر الوطني- 

   .ضبط البرامج الوطنية  - 

   .إتخاذ القرارات في المسائل المطروحة  - 

 .خل المؤتمر الوطنييقع إنتخاب كل اعضاء عن كل جامعة منخرطة و أربعة أعضاءمن ج. يتكون 

أعضاء يقع إنتخابھم من بين أعضاء   05للنظر في النزاعات، متكونة من وطنية . تنبثق عن المجلس الوطني لجنة نظامد

 .المجلس الوطني

وتُحّدد الحات الموجبة للعقوبات طبقا للنّظام  الوطنية على سير النّظام الّداخلي وتتابع حات التّجاوز . تسھر لجنة النظامه

 .جابةالّداخلي 
 

 الھيئة التنفيذية الفصل الثاني عشر :

 .تنفذ قرارات المجلس الوطنيو جابةأ. تَُسير النشاط العادي 

 :أعضاء 10ب. تضم 

   منسق عام - 

  منسق عام مساعد- 

 منسق عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي -

   عام مساعد مكلف بالماليةمنسق   - 

   اعممكلف ب منسق عام مساعد  - 

   النزاعاتمكلف بالتشريع و منسق عام مساعد  - 

   مكلف بالدراسات منسق عام مساعد  - 
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   مكلف بالعقات الخارجية منسق عام مساعد  - 

   مكلف بانشطة الثقافية منسق عام مساعد  - 

   اجتماعيةمكلف بانشطة  منسق عام مساعد  - 

 

 الباب الرابع : مالية إجابة
 

 عشر الثالث الفصل

 :من إجابةأ. تتكون مالية 

   .مداخيل انخراط  * 

   .إجابةمردود ممتلكات   * 

جميع و إجابةالتي تقيمھا والتظاھرات مداخيل الحفت والمھرجانات عدات والمساھمات واكتتابات والمساالمنح و  * 

   .الھياكل التابعة لھا

 عامالمنسق إ بإمضاء ال و يمكن سحب أموال منه أو إحالته جار وفروعھا في حساب إجابةب. تحفظ جميع أموال 

 .مستوى الجامعة على المستوى الوطني أو علىسواء  مكلف بالماليةالمساعد العام المنسق وال

 إ بعد مصادقة المجلس الوطني. )1000بملغ يفوق ألف دينار (  يتم اقتناء. ج

 التفويت إ بمصادقة المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني. يتم . د
 

 الباب الخامس : أحكام عامة
 

 عشرالرابع الفصل 

 .التشريعات الجاري بھا العمل والمعاھدات الدولية التونسي كل أشكال النضال النقابي المتاحة وفقا للدستور إجابةتمارس 

     

 عشر الخامس الفصل

نشاطه النقابي ل المشاركة في إضراب شرعي أو بسبب ممارسته كل مسؤول نقابي تعرض إلى الطرد من عمله بسبب يحتفظ أ.

 .جابةالنظام الداخلي القانون اساسي وھا نقابية حسب التراتيب التي يحددمسؤولية  وتحمل الترشحبحقه في 

وتحمل مسؤولية مسؤول نقابي صدر في شأنه حكم من أجل نشاطه النقابي أو أفكاره السياسية بحقه في الترشح كل  يحتفظ  .ب

 .جابةالنظام الداخلي بھا العمل في القانون اساسي و طبقا للتراتيب الجارينقابية 
 

 عشر السادس الفصل

فإنه يفقد مسؤوليته النقابية  سياسية أو إدارية مھما كان نوعھابأية مسؤولية حزبية أو في صورة تكليف أحد المسؤولين النقابين 

 .آليا ويحافظ على إنخراطه تلك
 

 عشر: حق التقاضيالسابع الفصل 

العدلية في جميع التمثيل لدى السلط ادارية وأو من ينوب عنه من أعضاء الھيئة التنفيذية التقاضي و جابة عامالمنسق لل يحق

جامعات.المنخرطين فرادى وجماعات، إنابات ومور التي تھم ا 
 

 الثامن عشرالفصل 

 .منخرطيھالفض النزاعات النقابية بين  جابة لنظام الداخليوجب احتكام ل
 

  التاسع عشر الفصل

و إجتماعية أو ثقافية أو أيمكن للھياكل والتشكيت النقابية أن تبعث جمعيات تعاونية أو تعاضديات ذات أھداف إقتصادية 
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 رياضية بعد موافقة المجلس الوطني.
 

 العشرونالفصل 

التعبير عن رأيه في حريٍة تامة تجاه كل مترشٍح يراه جديراً بتحمل المسؤلية في حق  إجابةانتخاب آلية نشاط تمنح للمنخرط في 

 .إجابةإطار ھيكل إشراف أو تسيير في أي مستوى من مستويات 
 

  العشرونالواحد و الفصل

تضبط  إجابة يحمل ختمتجرى عملية التصويت خل نشاط انابات والمؤتمرات بصفة فردية وسرية في خلوة وعلى ورق  

ويمكن أن تكون عملية  إجابةعليه قائمة اعضاء المنخرطين المزمع انتخابھم ي ھيكل أو برنامج أو قرار يخص نشاط 

 .و ذلك حسب ما يحدده النظام الداخلي التصويت علنيةً برفع ايدي
 

 العشرونالثاني و الفصل 

 على النحو التالي: جابةحددت الھياكل والتشكيت النقابية 

 أ.الھياكل الوطنية المسيرة:

 المؤتمر الوطني -1

 المجلس الوطني -2

 الھيئة التنفيذية -3

 ب.الھياكل الجامعية المسيرة:

 امعةمؤتمر الج -1

 الجامعيةمكتب انابة  -2

 ج.الھياكل المحلية المسيرة:

نابة المحليةمكتب ا 
 

 العشرونو الثالثالفصل 

 .إ من قبل المؤتمر الوطني جابة يجوز تنقيح القانون اساسي أ. 

اشكاليات التي  يوجد لھا ي النظام الداخلي حسب الوضعيات ويمكن للمجلس الوطني إضافة أو توضيح بعض الفصول ف ب.

 . جابةنص واضح في الغرض بشرط أن  تكون مخالفة حكام القانون اساسي 
 

 العشرون و الرابع الفصل

إ من قبل المؤتمر الوطني الذي ينعقد بصفة خارقة للعادة لھذا الغرض بأغلبية ثثة أرباع أعضائه  إجابة يمكن حل  أ.

 .على أساس قاعدة التمثيلية النسبية والتي يحددھا النظام الداخلي وذلك بالمناداة اسمية والتثبت بإستعمال الصورة

بصفة نھائية ويأمر بتخصيص المبالغ المتبقية  المالية تصفية حساباتھايقرر المؤتمر الوطني  إجابةحل  ب في صورة

 .للمشاريع التي يراھا صالحة
 

 العشرونو الخامسالفصل 

 .الوطني القانون اساسي حيز التنفيذ مباشرة إثر إنتھاء أشغال المؤتمر يدخل ھذا


