
 الهيئة الوطنية لتنظيم المؤتمر

 النظام الداخلي للمنظمة تعديل  مشروع

 :اقترحت اللجنة إعادة تسمية المنظمة وفق المقترحين التاليين

 الجمعية التونسية للمصائف والجوالتأو  المنظمة الوطنية للمصائف والجوالت

 

 األول الجزء

 التنظيم الهيكلي للمنظمة

 

 ةأحكام عام/  الباب األول  

 نهج رومة تونس، ويمكن تغييره بقرار من المكتب الوطني  3مقر المنظمة المركزي  :10الفصل 

 

 للمنظمة الوطنية للمصائف والجوالت شعار خاص بها مسجل بالصيغ القانونية ويحجر استعماله لغيرها : 10الفصل 

  “المصائف والجوالت”طفلة يعلوهما علم تونس يحمالن مشعال أحمر مكتوب عليه دائرة صفراء بها رمز باللون األخضر يمثل طفال و: ويحتوي هذا الشعار على

 

  5891سبتمبر  31المؤرخ في  5891لسنة  5421للمنظمة الوطنية للمصائف والجوالت صفة المنظمة ذات المصلحة الوطنية بمقتضى أحكام األمر : 10الفصل 

 

إلى المساهمة في تربية النشء وتكوينهم وطنيا واجتماعيا وأخالقيا وبدنيا وفنيا وتقنيا وتمكينهم من تربية تهدف المنظمة الوطنية للمصائف والجوالت : 10الفصل 

اليب وأنماط تربوية منها شاملة تكمل عمل األسرة والمدرسة من خال أنشطة متنوعة تسهر على تنفيذها إطارات متكونة ومؤهلة للقيام بهذا العمل باعتماد فضاءات وأس

  :بالخصوص

 نوادي األطفال واليافعين  -

 بلديات األطفال -

 تعاطي األنشطة الرياضية والتربية البدنية -

 تنظيم الجوالت األسبوعية -

 الحياة في الهواء الطلق -

 والملتقيات تنظيم المصائف -

 تنظيم األنشطة الموسمية والتظاهرات داخل الجمهورية وخارجها  -

 والمناطق الريفيةالتنشيط الثقافي بالمدارس وباألحياء الحضرية  -

 المحافظة على البيئة وحماية المحيط -

 تنمية الحس التضامني روح التطوع -

 تنمية روح المواطنة والسلوك الحضاري   -

 

نظامها بتتركب المنظمة من أعضاء ناشطون وهم إطارات المنظمة الذين انخرطوا بها وفق مراحل التكوين المقررة ببرنامجها التربوي والذين يقبلون : 10الفصل 

 .الداخلي

لس الوطني يلتزم كل عضو من األعضاء بدفع معلوم اشتراكه السنوي قبل موفى شهر مارس من كل سنة على أن تسلم القائمة النهائية للمشتركين إلى المج -

 . بعد شهر من األجل المحدد

  .اوز الثالثين دينارايحدد المجلس الوطني معلوم االشتراك السنوي باقتراح من المكتب الوطني على أن ال يتج -

 

 :نشاطهم صلب الهياكل التمثيلية التاليةوالجوالت العاملون  يباشر أعضاء المنظمة الوطنية للمصائف: 10الفصل 

 المؤتمر الوطني -

 المجلس الوطني  -

 المكتب الوطني -

  المجالس الجهوية -

  المكاتب الجهوية -

 المجالس المحلية -

 المكاتب المحلية -

 طين الجمع بين عضوية هيكلين تنفيذيين للمنظمةال يمكن لألعضاء الناش 

  (وعام للمؤتمر الوطني عام للمكاتب المحلية وعام للمكاتب الجهوية)يتم تجديد الهياكل مرة كل ثالث سنوات  

 

 

 الباب الثاني

  المؤتمر الوطني

 أعمالها  المؤتمر الوطني هو السلطة العليا للمنظمة ويحدد توجهاتها العامة ويرسم خطة: 10 الفصل

 



بطلب من ينعقد المؤتمر الوطني في دورته العادية مرة كل ثالث سنوات ويمكن دعوته لإلنعقاد في دورته الخارقة للعادة من طرف المكتب الوطني أو :  10 الفصل

 .ثلثي أعضاء المجلس الوطني الحاضرون في جلسة استثنائية للغرض

  

  المكتب الوطني تاريخ انعقاد  المؤتمر الوطني  ومكانه وكذلك مدته وجدول أعمالهيحدد المجلس الوطني باقتراح من : 10 الفصل

 

 : نواب المؤتمر الوطني :  01 الفصل

 المكتب الوطني  أعضاء -أ -

 أعضاء المجلس الوطني -ب -

  أعضاء المكاتب الجهوية -ت -

 رؤساء المكاتب المحلية -ث -

  إطار عن كل مكتب جهوي 511نائب عن كل  -ج -

 أعضاء من الهيئة الوطنية للقدماء واألحباء  13رؤساء المناطق وأعضاء مكاتب األقاليم و المزمع عقده هذه السنة يتم تشريك وبصفة استثنائية خالل المؤتمر  :مالحظة

 

  مر المنعقد والمؤتمر السابق لهيجب أن يكون جميع النواب في المؤتمر الوطني خالصين الشتراكاتهم بانتظام لكامل الفترة الفاصلة بين المؤت:  00 الفصل

عن خمسة ال يمكن انعقاد المؤتمر الوطني إال بحضور ثلثي النواب المدعوين له على األقل وفي صورة عدم حضور الثلثين يؤجل المؤتمر لمدة ال تقل : 00 الفصل

 . المؤجل وتاريخهعشر يوما توجه أثناءها الدعوة من جديد إلى كافة النواب مع تحديد مكان انعقاد المؤتمر 

   

  .ال يؤجل المؤتمر الوطني أكثر من مرة مهما كانت الظروف وينعقد بعد تأجيله وجوبا مهما كان عدد الحاضرين فيه: 00 الفصل

 

 :ينتخب المؤتمر الوطني في أول جلسة له مكتب تسير ألشغاله يضم: 00 الفصل

 رئيسا ورئيسين مساعدين له -

  لهمقررا عاما ومقررين مساعدين  -

 

 لعضوية المكتب الوطني واللجان المكلفة بإعداد لوائح المؤتمر   الترشحاتوفحص مطالب  تقوم هيئة مستقلة مكلفة باإلعداد للمؤتمر بالتثبت في النيابات: 00 الفصل

 

قّدمان من المكتب الوطني المتخلّي وذلك في الجلسة يعد المجلس الوطني جدول أعمال المؤتمر وتوّزع على أعضائه وجوبا التقريران األدبي والمالي الم:  00 الفصل

 .التي تسبق مباشرة انعقاد المؤتمر الوطني

  

وطني توجه الهيئة الوطنية المستقلة دعوات الحضور إلى النواب بصورة فردية وعن طريق الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى قبل انعقاد المؤتمر ال: 00 الفصل

 .قائمات الموجهة لها من طرف المكتب الوطني مؤشرة من قبل المكاتب الجهويةبخمسة عشر يوما وذلك حسب ال

 

 .منظمةتوجه مطالب الترشح لعضوية المكتب الوطني باسم رئيس الهيئة الوطنية المستقلة في رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالوصول إلى مقر ال: 00 الفصل

  

 4155لسنة  99بالمرسوم عدد  23األدبي والمالي ويّطلع على تقرير لجنة مراقبي الحسابات حسب ما نص عليه الفصل يناقش المؤتمر الوطني التقريرين : 00 الفصل

 .  ويدرس المسائل المدرجة بجدول األعمال. 4155سبتمبر  31بتاريخ  42والصادر بالرائد الرسمي عدد  4155سبتمبر  42المؤرخ في 

 

لوطني نافذة المفعول بعد المصادقة عليها باألغلبية المطلقة للنواب ما عدا المقررات ذات الصبغة الهامة من بينها التفويت في تعتبر كل مقررات المؤتمر ا: 01 الفصل

  .عقارات المنظمة التي تستوجب عقد جلسة عامة يتم التصويت أثناءها على القرار بأغلبية الثلثين

 

 الباب الثالث

  المجلس الوطني

 

لوطني هو الهيئة التشريعية للمنظمة وهو مكلف بمتابعة توصيات المؤتمر الوطني وبالسهر على توجيه المنظمة ودراسة برامجها التربوية المجلس ا: 00 الفصل

  .وتحديد مواقفها السياسية ومراقبة سيرها العام

 

  .يذها وختمها بعد انتهاء التصّرفيتولى المجلس الوطني المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ومتابعة تنف: 00 الفصل

 

 يسّير المجلس الوطني رئيس ُينتخب مباشرة من طرف المؤتمر الوطني ويتولى رئيس المجلس اإلشراف على توزيع المسؤوليات بين أعضاء المكتب: 00 الفصل

 .الوطني

  .يعرضها على مصادقة المجلس الوطني رئيس المجلس الوطني هو آمر صرف نفقات المجلس في حدود الميزانية السنوية التي     

 

 : مهامه مكتب يتركب من يساعد رئيس المجلس الوطني على آداء: 00الفصل 

 مساعدين للرئيس 14 -



 مقرر عام  -

 أمين مال  -

 .يتولى مساعدا رئيس المجلس الوطني بالخصوص مساعدة الرئيس ونيابته في تسيير أشغال المجلس والتنسيق بين رؤساء لجانه

 .المقرر العام على توجيه الدعوات النعقاد المجلس ويتولى مسك دفتر المداوالت وإعداد محاضر الجلسات يسهر -

 .أمين مال المجلس الوطني مكلف بصرف نفقات المجلس في حدود الميزانية المقررة وأوامر الصرف الصادرة في الغرض من طرف رئيس المجلس -

 .د له من الميزانية العامة للمنظمةيقترح مكتب المجلس مشروع ميزانية ترص -

 . ُينتخب المكتب المكلف بمساعدة رئيس المجلس في أول جلسة للمجلس الوطني بعد انعقاد المؤتمر الوطني -

 

 :ألداء مهامه يعتمد المجلس الوطني اللجان القارة التالية: 00 الفصل

 لجنة القوانين والهياكل والعالقات الخارجية  -

 شريةلجنة الموارد الب -

 لجنة األنشطة المستمرة -

 لجنة األنشطة الموسمية والترفيه  -

 لجنة الموارد والمنشآت والمشاريع  -

 لكل لجنة رئيس ومقرر  يتم انتخابهما من بين أعضاء اللجنة 

 ها إلى الجلسة العامة للمجلس تنظر اللجان في المشاريع المقدمة من طرف المكتب الوطني وتناقشها بحضور أعضاء المكتب الوطني المعنيين وتقدم تقارير

 الوطني

 

 

 

 :يتركب المجلس الوطني من: 00 الفصل

 مكتب المجلس الوطني -أ -

 مشترك 511المنتخبين بمعدل ممثل واحد عن كل  نواب المكاتب الجهوية -ب -

 أعضاء من بين الكفاءات يتم تعيينهم بقرار مشترك بين رئيس المجلس الوطني ورئيس المنظمة  51 -ت -

  يحضره وجوبا أعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الجهوي:مالحظة

 

 .سنوات متتالية على األقل( 6)منخرط بها ست ( متحصل على شهادة إدارة واقتصاد ومكون)يترشح لعضوية المجلس الوطني كل إطار عال بالمنظمة : 00 الفصل

 .في اآلجال المحددة لب كتابية  توجه إلى المكتب الوطني عن طريق المكتب الجهوييتم الترشح لنيابة الجهات بالمجلس الوطني عن طريق مطا: 00 الفصل

 

 .ةكل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس الوطني الجتماعين متتاليين يعتبر متخليا وينظر المجلس الوطني في تعويضه بالتنسيق مع الجهة المعني: 00 الفصل

 

 

 الباب الرابع

 المكتب الوطني  

 الجهوية اإلقليميةعن سير المنظمة التربوي واإلداري والمالي وعن متابعة نشاط المكاتب  مكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية العليا للمنظمة وهو مسؤولال: 01 الفصل

 .والمحلية

 :ظمة ومنها بالخصوصالمكتب الوطني مكلف بالعمل على إنجاز توصيات المؤتمر ومقررات المجلس الوطني ويختص بصالحيات النشاط الخارجي للمن

 إبرام اتفاقيات تعاون وتبادل -            

 إقامة وحضور الندوات والملتقيات الدولية -            

 إيفاد واستقبال مجموعات اإلطارات والشبان واألطفال -            

 .ن المكتب الوطنيوال يمكن ألي هيكل من هياكل المنظمة أن يقوم بأي اتصال خارجي دون الترخيص المسبق م

 

سنوات من النشاط ( 51)يترشح لعضوية المكتب الوطني كل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس الوطني وله أقدمية عشرة :  00 الفصل

 . كلم عن تونس العاصمة 511مع شرط اإلقامة داخل شعاع ال يتجاوز . بالمنظمة

 

 :توّزع المسؤوليات بينهم على النحو التاليعضو  51ن يتركب المكتب الوطني م: 00الفصل 

والمحاكم ومكونات المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية، وهو الذي  ُينتخب من بين أعضاء المكتب الوطني ويمثل المنظمة لدى السلط رئيس المنظمة -5-      

 . ة عن المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب الوطنييسهر على تسيير دواليب المنظمة وتنفيذ المقررات والتوصيات الصادر

 .المدرجة بميزانية المنظمة في األبواب الخاضعة للتصرف المباشر للمكتب الوطني المنظمة هو اآلذن بصرف النفقات وبقبض المداخيلرئيس       

  بقرار يسّجل بدفتر المداوالتلرئيس المنظمة تفويض جانب من صالحياته إلى غيره من أعضاء المكتب الوطني ويمكن       

 .عند االقتضاء بصفة وقتية يساعد الرئيس في مهامه وينوبه: مساعد رئيس المنظمة -4-     

 اتاالستدعاءالعمل وبإعداد اجتماعات المكتب الوطني وضبط جدول أعماله وتحرير  بهاالجاري  مكلف بمتابعة إدارة المنظمة وفق التراتيب: الكاتب العام -3-     

 .والمراسالت ومحاضر الجلسات



القانونية  التتبعاتاألول عن عمليات القبض والصرف وإجراء  مكلف بتحصيل الموارد وإنجاز النفقات وصيانة مكاسب المنظمة وهو المسؤول :أمين المال -2-     

 .الستخالص مستحقات المنظمة

والمنشورات  ن المال جانب من صالحياته ويساعده في متابعة حسابات الهياكل الجهويةويساعد أمين المال عضو له صفة أمين مال مساعد يفّوض له أمي

 . األدبية والفنية التي تصدرها المنظمة واإلشراف على قطاع النقل والمنشآت

 

 .تتوزع المهام واالختصاصات بين أعضاء المكتب الوطني تحت إشراف رئيس المجلس الوطني باالقتراع السّري: 00 الفصل

 

  :يتركب المكتب الوطني من: 00 الفصل

 رئيس المنظمة   -5-

 مساعد الرئيس  -4-

 الكاتب العام  -3-

 أمين المال  -2-

 أمين مال مساعد  -1-

  عن الموارد البشرية  المسؤول -6-

 عن النقل والمنشآت  المسؤول -4-

 عن النشاط الصيفي  المسؤول -9-

 الخارجيعن التبادل  المسؤول -8-

 عن األنشطة التربوية المسؤول -51 -

 عن اإلعالمية وتقنيات االتصال المسؤول -55 -

 عن الهياكل المسؤول -54 -

 عن العمل االجتماعي والمبادرات الخيرية وحقوق الطفل المسؤول -53 -

 عن اإلعالم والتوثيق والنشر المسؤول -52 -

 لمدنيعن الشراكة مع الوزارات ومكونات المجتمع ا المسؤول -51 -

 

 .ال يجوز  تحمل المسؤولية ضمن المكتب الوطني ألكثر من دورتين  متتاليتين:  00 الفصل

 

 .يعقد المكتب الوطني اجتماعات نصف شهرية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيس المنظمة أو من ثلث أعضاء المكتب الوطني: 00 الفصل

 المترشحينكل عضو يتخلف دون عذر شرعي عن حضور اجتماعات المكتب الوطني ثالث مرات متتالية يعتبر متخليا من تلقاء نفسه ويتم تعويضه من بين  -

 .األفضل في ترتيب نتائج انتخابات آخر مؤتمر وطني مع إعالم المجلس الوطني بذلك

 

 اإلدارة: الباب الخامس

والجوالت إدارة يشرف على تسييرها الكاتب العام الذي يتولى التصرف في األعوان والتجهيزات اإلدارية وفقا لقرارات  للمصائف للمنظمة الوطنية: 00 الفصل

 :المكتب الوطني ويتابع مسك الوثائق التالية

 دفتر الصادرات والواردات  -

 دفتر محاضر جلسات المكتب الوطني -

 دفتر جرد ممتلكات المنظمة  -

 ام الخاص بفروع المنظمة وبإطاراتهادفتر اإلحصاء الع -

 دفتر الملفات الشخصية لألعوان -

 دفتر االشتراكات السنوية -

نتداب والترقية يخضع التصرف في أعوان المنظمة اإلداريين وعملتها إلى النصوص القانونية والترتيبية السارية وإلى مقررات المكتب الوطني في ما يخص اال      

 .والتأجير وإنهاء المهام

 لعضوية أي هيكل من هياكل المنظمة  الترشحوال يمكن لإلطار اإلداري ولعملة المنظمة  

 

 الباب السادس

 المجالس والمكاتب الجهوية  

  الجهويوالجوالت بكل والية هيئة تنفيذية تدعى المكتب  للمنظمة الوطنية للمصائف :00 الفصل

 

 ورؤساء المكاتب المحلية وأعضاء المجلس الوطني واإلطارات العليا بالجهة  الجهويالمكتب  هيئة استشارية تضم أعضاء المجلس الجهوي: 00 الفصل

 .ومراقبة سيره الجهويوبالسهر على توجيه المكتب  الجهويةبمتابعة توصيات الجلسات العامة  ويكلَُّف المجلس الجهوي

 ومتابعة تنفيذها وختمها بعد انتهاء التصرف الجهويتب المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمك كما يتولى المجلس الجهوي

 

 : في يتمثل نشاط المكاتب الجهوية: 01 الفصل

 تنفيذ برامج المكتب الوطني -



 تنظيم البرامج الخصوصية للجهة وفقا للبرنامج السنوي المصادق عليه من طرف المكتب الوطني  -

ت  المرخص فيها حسب ما يضبطه القانون األساسي للمنظمة ووفق برامجها التربوية في حدود بجميع األنشطة التربوية والتظاهرا يقوم المكتب الجهوي -

 الوالية التي ينتمي إليها إما بصفة مباشرة أو عن طريق المكاتب المحلية التابعة له

 

 .أعضاء المكتب باالقتراع السري جهويةالتحت إشراف المكتب الوطني، وتنتخب الجلسة العامة  تلتئم كل ثالث سنوات جلسة عامة جهوية: 00 الفصل

 .يشرف المكتب الوطني على توزيع المهام والمسؤوليات بين األعضاء المنتخبين باالقتراع السري -

 

هة ومديرو من أعضاء المكاتب المحلية واإلطارات العليا المتواجدة بالج المتحصلةواإلطارات  الجهويأعضاء المكتب  يحضر الجلسة العامة الجهوية: 00 الفصل

 النوادي المسجلة، الخالصين في اشتراكاتهم السنوية في المواعيد المحددة من قبل المكتب الوطني 

 

و توّجه . مّرت على انخراطه في المنظمة ست سنوات على األقل الجهويةكل إطار عال نائب في الجلسة العامة  يترشح لعضوية المكتب الجهوي: 00 الفصل

 .للمترشحينالوطني الذي يضبط القائمة النهائية إلى المكتب  الترشحات

 

 :أعضاء ُتوّزُع المسؤوليات بينهم كما يلي 4من  يتركب المكتب الجهوي: 00 الفصل

 .ومع كافة مكونات المجتمع المدني الجهوية السلطفي عالقته مع مختلف  الجهوييمثل المكتب : الجهويرئيس المكتب  -5-

والمكاسب المخصصة له وعلى تنفيذ برامج ومقررات المكتب الوطني والتوصيات الصادرة عن الجلسة  الجهوير دواليب المكتب وهو الذي يسهر على تسيي     

 . الجهويوالمكتب  الجهويوالمجلس  الجهويةالعامة 

 .الجهويشر للمكتب المدرجة بميزانية المنظمة في األبواب الخاضعة للتصرف المبا المداخيلوبقبض  التفقاتوهو اآلذن بصرف      

  الجهويتفويض جانب من صالحياته إلى غيره من أعضاء المكتب  الجهويويمكن لرئيس المكتب      

الوقتي، وهو المكلف بالسهر على حسن سير هياكل المكتب  الشغورعند االقتضاء ويحل محله في حالة  وينوبه يساعد رئيس المكتب الجهوي :الكاتب العام -4-

 .والمراسالت ومحاضر الجلسات االستدعاءاتوضبط جدول أعماله وتحرير  الجهويإدارتها ويتولى إعداد اجتماعات المكتب وعلى  الجهوي

األول عن عمليات القبض والصرف  المسؤولوهو  مكلف بتحصيل الموارد وإنجاز النفقات وصيانة المكاسب التي يتصرف فيها المكتب الجهوي :أمين المال -3-

 . التربوية وفضاءاتهاسابات الهياكل المحلية وعن متابعة ح

 عن الموارد البشرية مسؤول -2-

  عن األنشطة التربوية مسؤول -1-

 عن اإلعالم والتوثيق والنشر مسؤول -6-

  واألنشطة الموسمية المصائفعن  مسؤول -4-

 

ثالث مرات متتالية  الجهويذر شرعي عن حضور اجتماعات المكتب مرتين في الشهر على األقل، وكل عضو يتخلف دون ع يجتمع المكتب الجهوي :00الفصل 

 . في آخر مؤتمر الجهوياألفضل لعضوية المكتب  المترشحينيعتبر متخليا من تلقاء نفسه ويتم تعويضه من بين 

 

 .المالية معاعن التصرف المالي بصفة مباشرة ويمضيان جميع الوثائق  مسؤوالنوأمين المال  رئيس المكتب الجهوي: 00الفصل 

 

 في المنظمة  بهوالمصاريف تخضع للنظام المالي المعمول  جميع المداخيل: 00الفصل 

 

  .ال يجوز  تحمل المسؤولية ضمن المكتب الجهوي ألكثر من دورتين  متتاليتين: : 00الفصل 

 

 الباب السابع

 المجالس والمكاتب المحلية  

وأعضاء المجلس الوطني  الجهويمجلس محلي يضم أعضاء المكتب المحلي وأعضاء المكتب  معتمديةبكل  والجوالت للمنظمة الوطنية للمصائف: 00 الفصل

 .واإلطارات العليا المتواجدين بمنطقة المكتب المحلي

 لعامالمجلس المحلي هيئة استشارية مكلفة بمتابعة توصيات الجلسة العامة المحلية وبالسهر على توجيه المكتب المحلي ومراقبة سيره ا

 .يتولى المجلس المحلي المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمكتب المحلي ومتابعة تنفيذها وختمها بعد انتهاء التصرف

 

  المكتب المحلي هيئة تمثل المنظمة خاصة من حيث النشاط اإلداري والتربوي بكل معتمدية: 01 الفصل

 

 ث سنوات جلسة عامة محلية كل ثال تلتئم تحت إشراف المكتب الجهوي: 00 الفصل

 

على توزيع المهام والمسؤوليات على األعضاء المنتخبين  ويشرف المكتب الجهوي. تنتخب الجلسة العامة المحلية أعضاء المكتب باالقتراع السري: 00 الفصل

 .باالقتراع السري

 .اكاتهم السنويةيحضر الجلسة العامة المحلية كل اإلطارات المتواجدين بالمنطقة والخالصين اشتر -

 يترشح لعضوية المكتب المحلي كل إطار عال أو مدرب متحصل مباشر لنشاطه بانتظام   -

 



  .ال يجوز  تحمل المسؤولية ضمن المكتب المحلي ألكثر من دورتين  متتاليتين: : 00الفصل 

 

 :أعضاء 1يضم المكتب المحلي : : 00الفصل 

المحلية ومع كافة مكونات المجتمع المدني وهو الذي يسهر على تسيير دواليب المكتب  السلطفي عالقته مع مختلف يمثل المكتب المحلي : رئيس مكتب محلي -   

في صورة  وينوبهالمحلي وعلى المكاسب المخصصة له وعلى تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن الجلسة العامة المحلية والمجلس المحلي والمكتب المحلي 

 ة العضو األكبر سناالتغيب أو الوفا

عن  مسؤولالمدرجة بميزانية المنظمة في األبواب الخاضعة للتصرف المباشر للمكتب المحلي وهو  رئيس المكتب المحلي هو اآلذن بصرف النفقات وبقبض المداخيل

 .التصرف المالي بصفة مباشرة مع أمين المال ويمضي معه جميع الوثائق المالية

 .ي تفويض جانب من صالحياته إلى غيره من أعضاء المكتب المحلييمكن لرئيس المكتب المحل

عن  مسؤولمكلف بمسك حسابات المكتب المحلي وبتحصيل الموارد وإنجاز النفقات وصيانة المكاسب التي يتصرف فيها المكتب المحلي وهو : أمين مال -

 .اليةالتصرف المالي بصفة مباشرة مع الكاتب العام ويمضي معه جميع الوثائق الم

  ُتوّزع المسؤوليات بينهم وفق مقتضيات برنامج النشاط السنوي ثالثة أعضاء -

 

رامجها يقوم المكتب المحلي بجميع األنشطة التربوية والتظاهرات المرّخص فيها حسب ما يضبطه القانون األساسي والنظام الداخلي للمنظمة ووفق ب: : 00الفصل 

 مي إليهاالتربوية في حدود المعتمدية التي ينت

 

يجتمع المكتب المحلي مرتين في الشهر على األقل وكل عضو يتخلف دون عذر شرعي عن حضور اجتماعات المكتب المحلي ثالث مرات متتالية : : 00الفصل 

 .   ب المحلي في آخر جلسة عامة محليةبالمترشح األفضل ترتيبا بعد الناجحين لعضوية المكت( بعد إعالم المكتب الجهوي)يعتبر متخليا من تلقاء نفسه ويتم تعويضه 

 

  جميع مداخيل المكتب المحلي ومصاريفه تخضع للنظام المالي المعمول بع في المنظمة: 00الفصل 

 

 لجنة النظام  : الباب الثامن

ء التي تم ارتكابها من قبل إطارات المنظمة للنظر في األخطا تجتمع لجنة النظام حسب الحاالت بناء على إحالة من المكتب الوطني أو المكتب الجهوي: 00 الفصل

أو القانون األساسي أو  والتراتيبوأعوانها وعملتها على مستوى التصرف اإلداري والمالي أو عند مباشرة النشاط التربوي بانتهاج سلوك أو تصرف مخالف للقوانين 

 .النظام الداخلي للمنظمة من شأنه اإلضرار بمصالحها أو المس من سمعتها

 

على ملف  يوما من اجتماع اللجنة ويمكن للمعني باألمر في نفس األجل من االطالع 51يوجه االستدعاء للمثول أمام لجنة النظام في أجل ال يقل عن : 00 الفصل

 اإلحالة للدفاع عن نفسه ويمكن للعضو المحال أمام لجنة النظام أن يستعين بالغير أو بخدمات محام

 

 :دانة تقرر لجنة النظام تسليط إحدى العقوبات التاليةعند ثبوت اإل: 01 الفصل

 اإلنذار أو التوبيخ: من الدرجة األولى -

 أشهر وال تتجاوز السنة  أو الرفت النهائي من المنظمة 3اإلعفاء مباشرة من المسؤولية صلب هياكل المنظمة أو اإلبعاد عن النشاط لمدة ال تقل عن : من الدرجة الثانية

 

 .دد المجلس الوطني تركيبة لجنة النظام على أن يتم تجديدها كل سنةيح: 00 الفصل

 

 الباب التاسع

 لجنة مراقبة الحسابات  

ينتخب المؤتمر الوطني لجنة تتركب من ثالثة أشخاص من غير أعضاء المكتب الوطني لمراقبة الحسابات تتولى بالخصوص التثبت من سالمة : 00 الفصل

 .والحسابات المالية لواقع التصرف المالي الكشوفاتالمالي للمكتب الوطني للمنظمة والتأكد من مطابقة  القانونية للتصرف االجراءات

 .ويمكن لهذه اللجنة إجراء رقابة تصرف دورية تسمح بإرشاد وإعانة القائمين على شؤون التسيير المالي لرفع الكفاءة وتحسين اآلداء

لمنظمة لجانا مماثلة لها نفس التركيبة والصالحيات لمراقبة حساباتهم يتم اختيار أعضائها من بين اإلطارات غير المباشرة كما تنتخب الجلسات العامة لمختلف هياكل ا

 .للنشاط بالهياكل الخاضعة للرقابة

 

 أحكام عامة  : الباب العاشر

 .عن المسؤوليات االنتخابية مجانية خدمات كل أعضاء المنظمة المتصلة بتسيير الهياكل أو بمباشرة األعمال المترتبة: 00 الفصل

 .والفواتير وكل المؤيدات المعتمدة قانونيا مع الحق في استرجاع المصاريف المترتبة عن األنشطة على أن يتم تقديم الكشوفات      

 .وتنشيط األطفال منح يحددها المكتب الوطني وتسند لإلطارات المشرفة على التكوين والتأطير     

 

أو يحجر على كل عضو من أعضاء المنظمة مباشر صلبها لمسؤولية انتخابية تعاطي أي نشاط مهني أو تجاري وأي عمل قد ينال من إخالصه للمنظمة : 00 الفصل

 .قد يشكل منافسة غير مشروعة لها في مجال تحقيق مواردها أو إسداء خدماتها

 .لتحقيق منفعة مادية شخصية تضر بمصالح المنظمة أو تسيء إلى سمعتها ؤولياتهم بهاكما يحجر على كافة أعضاء المنظمة استغالل انتمائهم لها أو مس

 



أعاله رفت العضو المخالف بصفة فورية ونهائية من المنظمة التي تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها لدى  66يستوجب خرق األحكام الواردة بالفصل : 00الفصل 

  القضاء

 ق الية  أحكام انت: الباب الحادي عشر

 .من تاريخ المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني القادم ابتداءمع احترام مقررات المؤتمرات السابقة تسري أحكام هذا النظام الداخلي : 00 الفصل

 

 . ت المجلس الوطنييبقى تنقيح القانون األساسي من مشموالت المؤتمر الوطني دون سواه، ويبقى تنقيح فصول النظام الداخلي من مشموال: 00 الفصل

 

 تتم المصادقة على كل تنقيح بموافقة أغلبية ال تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني       

 

 

 منير العابد: رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المؤتمر 

 :  السادة : أعضاء الهيئة  

 نابل/  رضا البحري

 نابل/  قيس فرفرة

 القصرين/ محمد الساسي الزرقي

 القصرين/  الزرقي محمد الجريدي

 تونس/  فيصل سميشات

 المنستير/ شاكر بن سعيد 

 صفاقس/  رضا شبشوب

 تطاوين/  مصطفى الناجح

 تونس/ وحيد بن احمد 

 سوسة/ بدر حراث 

 سوسة/ اسماعيل زقام 

 القيروان/ محمد النجار 

 

 

 


