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 العنوان األول

 الباب االول

  )أحكام عامة(

  =الفصل االول

تطبق هذه القوانني على اجهزة اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية وهياكلها الداخلية من  

جلان ومجعيات رياضية منخرطة ومسريين ومدرسي الرتبية البدنية والرياضية ومدرسي الرياضة 

بصفتهم العبني والعبات واحلكام وكل ) فتيان وفتيات(و الطلبة   ومنشطي الرياضة والتالميذ

شخص له عالقة مباشرة او غري مباشرة مبمارسة الرياضة املدرسية واجلامعية وادارا وتنظيمها 

  .وتنميتها

  =الفصل الثاني

  =مجيع االطراف املذكورة بالفصل االول ملزمة بـ  

ة يف مفهومها الشامل والكامل واالمتناع عن كل سلوك احرتام ميثاق الرياضي والروح االوملبي-أ-

ينتاىف او يسيء اىل الروح الرياضية واهداف الرياضة املدرسية واجلامعية والقيم االخالقية او خيل 

  .مبسؤولياته يف حسن سري النشاط الرياضي بالوسطني املدرسي و اجلامعي

الشباب و امة ومبناشري ومذكرات وزارة التقيد كليا وبدون حتفظات باحكام هذه القوانني الع-ب

  واجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية الرياضة و الرتبية البدنية

اجتناب كل تصرف مهما كان نوعه او طبيعته، يقلل من اعتبار و مكانة الرياضة املدرسية -ت

  واجلامعية

  سية واجلامعية وهياكلها وجلاااالمتثال والتقيد بقرارات اجلامعة التونسية للرياضة املدر -ث

  

  = الفصل الثالث

يتم اختاذ مجيع القرارات على اساس واالستناد على احكام هذه القوانني العامة واملناشري  

  واملذكرات الصادرة عن اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية



نني اجلامعة ومناكراا وال جيوز اطالقا ترجيح قناعات او انطباعات او ممارسات على قوا  

  عند اختاذ أي قرار

  =الفصل الرابع

بالنسبة اىل احلاالت والوضعيات غري املنصوص عليها بقوانني اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية  

واجلامعية ومناشريها ومذكراا، يتم الرجوع من قبل اللجان املختصة اىل قوانني ولوائح اجلامعات 

ختصة وعند االقتضاء اىل قوانني اجلامعات الرياضية الدولية الختاذ القرار الرياضية الوطنية امل

  .املناسب

   =الفصل الخامس

طعن يف  –احتجاج  –شكوى  –حتفظ ( كل احرتازجلان النزاعات مؤهلة قانونيا للنظر والبت يف  

 ن يف قراراعرتاض وطعاو يف ...) طعن يف هوية العب او اهلية مشاركة –صلوحية وقانونية اجازة 

وغريها من احلاالت والوضعيات اليت تشكل منازعة وتستوجب  )Evocation( او عريضة اثارة

 .الفصل بقرار يف شأا

و حيق هلذه اللجان يف نطاق صالحياا املتعلقة باحلفاظ على حظوظ وحقوق الرياضيني   

اء نفسها وبدون اية والفرق وبفرض احرتام قوانني ومناشري ومذكرات اجلامعة، التعهد من تلق

  .دعوى، بالنظر والفصل يف مسائل ووضعيات وحاالت مل يقع الفصل فيها

  = الفصل السادس

حىت يقبل قانونيا وال يكون عرضة للرفض من قبل جلان النزاعات، يتحتم على كل صاحب دعوى 

  =التقيد مبا يلي 

ذه القوانني واللوائح ان يكون ملوضوع االحرتاز ومضمون نصه سند ومربرات مطابقة هل -أ-

  اجلاري ا العمل

قبل  و ممضى من تقرير كتايب رمسي يؤكد نص االحرتاز املدون يوم املقابلة على ورقة التحكيم/*

و مؤشرا من طرف املندوبية اجلهوية للشباب و    رئيس اجلمعية املدرسية و اجلامعية او كاتبها العام

  الرياضة و الرتبية البدنية

يتم حتويلها بواسطة احلساب اجلاري للجامعة التونسية  انار يد) 50(ية مقدارها حوالة بريد/*

 )222866رقم (للرياضة املدرسية واجلامعية



ان يكون لالعرتاض والطعن يف قرار احدى جلان النزاعات ما يؤكد نصا وصياغة وتوضيحا  -ب-

اجلاري ا العمل ويرسل كتابيا  عدم تطابق وعدم انسجام القرار املعرتض عليه مع القوانني واللوائح

مرفوقا حبوالة بريدية مقدارها  عن املندوبية اجلهوية للشباب و الرياضة و الرتبية البدنية اىل اجلامعة

و ال  ساعة بعد صدور القراراملطعون فيه عن طريق الفاكس 48دينارا يف غضون ) 100(مائة

أو غري مؤشر من طرف املندوبية  عليها بعد االجال املنصوصيؤخذ بعني االعتبار كل ملف يرد 

  . اجلهوية للشباب و الرياضة و الرتبية البدنية

نصا وصياغة قانونيا ومطابقا للرتاتيب واللوائح  (Evocation)ان يكون موضوع االثارة  -ت-

اجلاري ا العمل وان ال تكون االثارة و موضوعها مسبوقة باحرتاز مدعم او غري مدعم من قبل 

طريق املندوبية اجلهوية للشباب و الرياضة و  عن لدعوى ويشرتط ارسال عريضة االثارةصاحب ا

دينارا اىل اجلامعة يف ) 70( سبعونمرفوقة حبوالة بريدية مقدارها  الفاكس بواسطة الرتبية البدنية

يتم العمل مبقتضيات هذا الفصل يف الرياضات اجلماعية و  ساعة بعد املباراة 72غضون 

االجال املنصوص و ال يؤخذ بعني االعتبار كل ملف يرد بعد  الفردية على حد سواء، والرياضات

يرفض اليا كل ملف غري مكتمل القواعد والصيغ القانونية املذكورة يف الفقرات الثالثة ،كما عليها

  .حسب كل دعوى ونوعها

  =الفصل السابع

ة يف نطاق مشموالا ومهام اطاراا تسهر املندوبيات اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدني 

  =املختصة على اتباع والعمل بالتوصيات التالية 

ساعة بعد املباريات نسخة من النتائج الفنية وملفات  24إحالة عن طريق الفاكس يف ظرف  -أ-

عرضة  للرفض  و تكون  االوىل من الفصل السادس) أ(االحرتازات اىل اجلامعة طبقا للفقرة 

  .من طرف اجلمعيات الرياضية املدرسية أو اجلامعية اىل اجلامعة  وجهة مباشرة امللفات امل

 72ارسال عن طريق الربيد الوثائق الرمسية واالصلية لكل احرتاز اىل اجلامعة يف ظرف  -ب-

االوىل من الفصل السادس و ال يؤخذ بعني االعتبار كل ملف )  أ(ساعة بعد املباراة طبقا للفقرة 

  . ا التاريخيرد بعد هذ

موافاة اجلامعة بالوثائق الرمسية واالصلية لكل من ملفات االعرتاض والطعن يف قرار او -ت-

  .الثالثة من الفصل السادس) ت(الثانية و)  ب(عريضة اثارة طبقا للفقرتني 



اصدار االجازات بشكل قانوين يؤهل اصحاا للمشاركة يف النشاط الرياضي املدرسي -ث-

  .اواجلامعي

تصنيف وترتيب جمازيها حسب كل درجة عمرية واختصاص رياضي بشكل ال يتعارض مع -ج-

  القوانني واللوائح

من اجازات رياضيها وفرقها مرفوقة جبداول ارساهلا وفق  لثةمتكني اجلامعة من القصاصات الثا-ح-

  الصيغ واالجال اليت حتددها اجلامعة

واملطابقة للمواصفات اجلاري ا العمل لتوفري استغالل املنشآت الرياضية صاحلة االستعمال -خ-

سالمة املشاركني خالل خمتلف مراحل االنشطة اجلهوية واالقليمية والوطنية وذلك بالتنسيق املسبق 

 .مع اهلياكل املعنية

تأمني التغطية االمنية والصحية جلميع املباريات الرياضية املدرسية واجلامعية سواء منها  -د-

  قليمية او الوطنية وذلك بالتنسيق مع السلط اجلهوية واحملليةاجلهوية او اال

الزام مجعياا الرياضية ومسرييها ومؤطريها وجمازيها بالتعامل يف كنف االحرتام املتبادل  -ذ-

  والتباري وفق ميثاق الرياضي والروح االوملبية يف اطار ترسيخ السلوك احلضاري لدى الناشئة

ة والتثقيفية والرتفيهية ودعم تفتح الرياضة املدرسية واجلامعية على تنويع براجمها الرياضي-ر-

 .حميطها

الفصل من تلقاء نفسها، وفق الصيغ القانونية، يف النزاعات واملمارسات املخلة واملنافية  -ز-

  -اللجنة اجلهوية لالحرتازات و التأديب-لالهداف الرتبوية والقيم االوملبية

   =الفصل الثامن

عة وكتابتها العامة القارة على التنظيم العام ملختلف االنشطة الرياضية املدرسية تسهر اجلام

واجلامعية وحسن ادارا وتنميتها بالتنسيق والتعاون مع كل من املندوبيات اجلهوية للشباب 

والرياضة والرتبية البدنية واجلمعيات الرياضية املنخرطة وتراقب كل نشاط رياضي بالوسطني 

جلامعي وال تتحمل مسؤولية أي نشاط رياضي غري خاضع ملراقبتها وال ملراقبة املدرسي وا

  املندوبيات اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية

يف منافسة او دورة  -بصفتهم تلك–وال جيوز للجمعيات الرياضية وجمازيها، تنظيم او املشاركة   

ملندوبيات اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية او تظاهرة رياضية غري مدرجة يف برنامج اجلامعة وا



البدنية اال بعد احلصول على موافقة اجلامعة بالنسبة اىل الصعيدين الوطين والدويل او على موافقة 

  املندوبية اجلهوية للرياضة املعنية بالنسبة اىل الصعيدين احمللي واجلهوي

ياضة والرتبية البدنية بالتنظيم الفين تتكفل املندوبيات اجلهوية للشباب والر  =الفصل التاسع  

  واملادي جلميع املنافسات واملباريات جهوية كانت او اقليمية او متهيدية او وطنية

  =الفصل العاشر

تتحمل اجلمعية الرياضية املدرسية او اجلامعية دون سواها، مسؤولية وتبعات عدم تقيد منظوريها  

نني اجلامعة ولوائحها الفنية والتنظيمية وكل ممارسة من مسريين ومدربني وجمازين ومتفرجني بقوا

  =تصدر عنهم تتعارض مع االهداف والقيم الرياضية واالوملبية ومن ذلك 

  صلوحية وقانونية اجازات العبيها والعباا-أ-  

  شرعية مشاركة جمازيها من العبني والعبات يف خمتلف االنشطة الرياضية-ب-  

  عن املنافسات واملبارياتغياب رياضييها او فرقها -ت-  

سلوك غري رياضي وغري حضاري او احداث شغب وعنف لفظي او معنوي او جسدي او -ث-

  مادي صادر عن مسرييها او العبيها او مجهورها كانت سببا اليقاف املباراة

  )  98(-)97(-)5(-)4(-)3(و يف هذه احلالة، يعاقب فريقها طبقا ملقتضيات الفصول 

  املشاركة يف املباراة او استئناف املقابلة واملنافسة رفض اجراء او-ج-  

احرتام مواعيد وتوقيت املباريات واملنافسات وكل تأخري او غياب غري مربر وغري مطابق -ح-

  للقوانني املعمول ا، ينجر عنه اقصاء فريقها او رياضييها

 توفري تغطية صحية وطبية خالل املنافسات او املباريات -خ-  

  لثـــــانـــيالباب ا  

  التأهل –التأهيل -االنخراط

  =الفصل الحادي عشر

  =مرسم بـ) فتيان وفتيات(يشارك يف انشطة الرياضة املدرسية كل تلميذ او مرتبص -1-

  مؤسسة تعليمية وتكوينية ومهنية ابتدائية او اعدادية او ثانوية او مركز تكوين مهين  •

 بل الدولةمؤسسة تعليمية وتكوينية خاصة مرخص هلا من ق •

  مؤسسة تعليمية دولية مرخص هلا من قبل الدولة •



مرسم و يزاول ) فتيان وفتيات(يشارك يف انشطة الرياضة اجلامعية كل طالب او مرتبص -2-

مرخص (دراسته وتكوينه بصفة منتظمة مبدارس ومعاهد وكليات التعليم اجلامعي العمومي واخلاص

  +).بكالوريا(هين القطاعي او مبراكز التكوين امل) هلا من قبل الدولة

ولكل طالب من املرحلة الثالثة ان ينخرط  Dérogataireكما حيق لكل طالب من فئة   

  .يف نشاط الرياضة اجلامعية على غرار بقية الطلبة

على كل مؤسسة تعليمية وتكوينية عمومية كانت او خاصة ان تتقدم عن طريق املندوبية -3-

بية البدنية مبلف احلصول على تأشرية االخنراط باجلامعة التونسية اجلهوية للشباب والرياضة والرت 

  للرياضة املدرسية واجلامعية وان تلتزم التزاما كليا بالقوانني واللوائح والرتاتيب اجلاري ا العمل

  = الفصل الثاني عشر

اجلامعة، مينع منعا باتا على كل مؤسسة تعليمية وتكوينية عمومية كانت او خاصة غري منخرطة ب 

املشاركة يف الرياضة املدرسية واجلامعية ويتم اقصاء كل رياضي او فريق عند ثبوت عدم اخنراط 

  .مؤسسته التعليمية والتكوينية يف اجلامعة

   =الفصل الثالث عشر

يف منافسات او مباريات الرياضة املدرسية واجلامعية قانونية يف ) اوالالعبة(تعترب مشاركة الالعب 

  =لتالية احلاالت ا

  اذا كان صاحب اجازة صاحلة ومطابقة لقوانني اجلامعة ومناشريها-أ  

  اذا كان يف وضعية غري خمالفة لقوانني اجلامعة ومناشريها ولوائحها التنظيمية والفنية -ب  

  اذا استوىف مدة العقوبة اخلاضع هلا-ت  

   

  

  الباب الثالث   

  الدرجة العمرية

  =الفصل الرابع عشر

اب الدرجة العمرية لكل العب ابتداء من غرة جانفي من السنة الدراسية اجلارية يتم احتس-أ-

  )الرياضة املدرسية(بالنسبة اىل تالميذ االبتدائي واالعدادي والثانوي واملؤسسات املختصة 



جيب ان ال يتجاوز سن الطالب او املرتبص، ثالثون سنة من غرة اكتوبر من السنة -ب-

  )اضة اجلامعيةالري(اجلامعية اجلارية 

   =الفصل الخامس عشر

ال حيق الي العب املشاركة اال يف النشاط الرياضي املدرسي املخصص لدرجته العمرية االصلية 

  ويتم اعتماد نفس الدرجة العمرية والتصنيف للفتيات والفتيان على حد سواء

  =الفصل السادس عشر

بدرجة عمرية اعلى او ادىن من مينع منعا باتا تشريك العب يف نشاط رياضي مدرسي خاص  

 درجته العمرية االصلية باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف اللوائح الفنية لبعض الرياضات

 الفردية

   =الفصل السابع عشر

ما يلي من ) 16(و)15(و)4(بالنسبة اىل الرياضة املدرسية فقط يرتتب عن خمالفة الفصول 

  =عقوبات 

  ...رياضي جزئيا او كليا سواء كالعب او مسري او مرافقايقاف الالعب عن كل نشاط -أ-

 زم فريقه جزائيا  بصفة آلية-ب-

اقرتاح تتبعات ادارية ومهنية جتاه املدرس املؤطر على سلطة االشراف وبامكان اللجنة املختصة -ت-

 اختاذ أي اجراء اخر ان ارتأت ضرورة ذلك

  الباب الرابع    

  معيةاجازة الرياضة المدرسية والجا

  =الفصل الثامن عشر

، تتجدد صلوحية استعماهلا سنويا على امتداد بثالثي قصاصاتاالجازة هي وثيقة رمسية  -أ-

نفس (ثالث مواسم رياضية بشرط مواصلة ترسيم صاحبها بنفس املؤسسة التعليمية والتكوينية 

  ).اجلمعية الرياضية املدرسية او اجلامعية

  =ي بني ثالثة اطراف وهي االجازة هي تعهد والتزام رمس-ب-

  التلميذ او الطالب •

اجلمعية الرياضية املدرسية او اجلامعية، الراجعة بالنظر اىل املؤسسة التعليمية والتكوينية املرسم  •

 ا التلميذ او الطالب



 املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية •

ياضي املدرسي او اجلامعي املخصص لدرجته االجازة ختول لصاحبها املشاركة يف النشاط الر -ت-

العمرية وجنسه يف نطاق القوانني والرتاتيب واللوائح الفنية والتنظيمية الصادرة عن اجلامعة التونسية 

  .للرياضة املدرسية واجلامعية وطبقا لقواعد االختصاص الرياضي

   =الفصل التاسع عشر

الرياضية املدرسية او اجلامعية على ان يتم بعد  متنح اجلامعة االجازة بصفة جمانية اىل مجيعاا

  =اصدارها حسب الصيغ القانونية، العمل مبا يلي 

االحتفاظ بالقصاصة االوىل من االجازة على امتداد املوسم الرياضي لدى اجلمعية الرياضية  -أ-

  .املدرسية او اجلامعية لالستظهار ا وجوبا قبل كل نشاط رياضي رمسي او ودي

تفظ املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية بالقصاصة الثانية من االجازة حت -ب-

  بالنسبة اىل النشاط الرياضي اجلهوي واحمللي 

 القاعدي و التنافسياىل مقر اجلامعة بالنسبة اىل النشاط الرياضي  لثةترسل القصاصة الثا-ت-

  .مرفوقا جبدول ارسال االجازات

 

  =  الفصل العشرون

يدفع معلوم االجازة كل تلميذ او طالب يف مستهل كل سنة دراسية حسب بيانات اجلدول املوايل 

=  

 معلوم تجديد االجازة معلوم امتالك االجازة المرحلة التعليمية والتكوينية

 مليما 500 دينار واحد االبتدائي

االعدادي والثانوي والتكوين 

  املهين واصالح االطفال اجلاحنني
  مليما 500  واحد دينار

اجلامعي والتكوين املهين 

  +)بكالوريا(القطاعي 
  دينار واحد  مليما 1500

على ان يتم ايداع معلوم االجازات اجلديدة او اليت مت جتديدها يف احلساب اجلاري للجمعية   

  الرياضية املدرسية او اجلامعية



  =الفصل الواحد والعشرون      

ال، معلوم االجازة التأمني ضد احلوادث اليت قد يتعرض اليها ال يغطي بأي حال من االحو  -أ-

  الالعب خالل ممارسة نشاطه الرياضي سواء داخل او خارج مؤسسته التعليمية والتكوينية

تغطية التأمني ضد هذه احلوادث من مشموالت مجعية التعاون على احلوادث املدرسية طبقا  -ب-

سسة تعليمية وتكوينية منخرطة باجلامعة االلتزام للقوانني اجلاري ا العمل وعلى كل مؤ 

باالجراءات والرتاتيب القانونية جلمعية التعاون على احلوادث املدرسية والقيام ا قبل كل مباراة او 

  .منافسة رمسية كانت او ودية

  

  = الفصل الثاني والعشرون

  = التعمير القانوني لالجازة 

ب وال زيادة باللغة العربية ومينع منعا باتا استعمال كل من يتم تعمري االجازة ، بدون شط – اوال

  =مع التقيد وجوبا بـ  (agrafeuse)السائل املاحي والدباسة 

صاحب االجازة وبدون اثار ختم سابق  اتعلى قصاص ةومتطابق ةصور حديث)03(تلصق  -أ-

لتثبيت  (agrafeuse)الدباسة أو  scannerصور مستنسخة  ويهزم اليا كل فريق استعمل

يف الرياضات  بصفة آلية املتباري يتم إقصاءالسائل املاحي و  لصورة صاحب االجازة أو استعم

  .الفردية

على صور ) اجلمعية الرياضية املدرسية او اجلامعية(وضع ختم املؤسسة التعليمية والتكوينية -ب-

  صاحب االجازة

  صاحب االجازةذكر اسم املؤسسة التعليمية والتكوينية املنتمي اليها -ت-

  ذكر اسم ولقب صاحب االجازة-ث-

  ذكر تاريخ و والدة صاحب االجازة-ج-

  )رياضة فردية ورياضة مجاعية= رياضتان على اقصى تقدير (ذكر االختصاص الرياضي -ح-

  =امضاء وختم سواء-خ-

  حمللية الطبيب املدرسي واجلامعي الراجع بالنظر اىل وزارة الصحة العمومية وهياكلها اجلهوية وا*

  طبيب باحدى املراكز املختصة يف الطب وعلوم الرياضة*



و الرياضة و       املندوبية اجلهوية للشباب ضرورة االسرتخاص املسبق من طبيب خاص مع*

تأكيد بان ال مع ومدها باسم الطبيب الذي سيتوىل القيام بالفحص الطيب  الرتبية البدنية املعنية

ا ملمارسة االختصاص الرياضي املذكور بعد اجراء فحص طيب  صاحب االجازة مؤهل صحيا وطبي

  كامل خالل املوسم الرياضي اجلاري

  ذكر تاريخ اصدار االجازة والدرجة العمرية لصاحب االجازة-د-  

  وضع ختم املندوبية اجلهوية للرياضة املعنية -ذ-

الجازة بقصاصتيها ميكن ان ينجر عن كل سهو او نسيان او تغافل او اون يف تعمري ا -ثانيا

عدم شرعيتها وبالتايل سحبها واقرار عدم اهلية صاحبها للمشاركة وهزم فريقه بعد اجراء عملية 

املقارنة بني قصاصيت االجازة حمل االحرتاز من قبل اللجنة املختصة طبقا وعمال مبقتضيات الفصل 

)30(  

   = الفصل الثالث والعشرون

  :زتني اثنتني خالل املوسم الرياضي الواحد اال اذا ثبتال جيوز الي العب ان يكون صاحب اجا

انتقاله فعليا من مؤسسته اىل مؤسسة تعليمية وتكوينية اخرى ويف هذه الوضعية ميكن له  -أ 

  .استصدار اجازة اخرى باسم مؤسسته اجلديدة على ان يتم ذكر ذلك جبدول ارسال االجازات 

ياضات الفردية و اجلماعية و يف هذه الوضعية ميكن وجود اختالف يف الدرجات العمريةيف الر  -ب

  .له استصداراجازة اخرى

  = الفصل الرابع والعشرون

  = تسجيل االجازات واصدارها ائيا 

يتم تسجيل االجازات واصدارها من قبل املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية بشكل 

  =القانونية املطلوبة وهي  ائي بعد التثبت الدقيق من كل الرتاتيب

قانونية الشكل واملضمون حسب مقتضيات  اا الثالثان تكون االجازة بقصاص-أ-

  من هذه القوانني ) 22(الفصل

ان تكون مرفوقة جبدول ارسال االجازات بعد تعمريه يف نظريين وان يتضمن اىل جانب كل -ب-

املؤسسة التعليمية ) او عميد(مدير االرشادات املطلوبة بدون استثناء، ختم وامضاء كل من 

والتكوينية باعتباره رئيس اجلمعية وامضاء كاتبها العام وامضاء وختم املندوب اجلهوي للشباب 

والطبيب املدرسي او طبيب ) او رئيس مصلحة الرتبية البدنية والرياضة(والرياضة والرتبية البدنية 



ال االجازات بكل دقة ووضوح لكل ويتم تعمري جدول ارسأو طبيب خاص الصحة العمومية

  رياضة ودرجة عمرية وجنس

  = الفصل الخامس والعشرون

  اجال اصدار االجازات 

  =حدد اخر اجل الصدار االجازات كما يلي بيانه   

  فيفري من كل موسم رياضي جامعي بالنسبة اىل الرياضات اجلماعية  موىف شهر -أ-

ثانوي واملؤسسات -اعدادي-ابتدائي(ي من كل موسم رياضي مدرسموىف شهر فيفري  -ب-

  و الفردية على حد السواءبالنسبة اىل الرياضات اجلماعية ) املختصة

و تعترب كل اجازة صادرة بعد االجال اليت تضبطها اجلامعة، غري قانونية وال تؤهل باملرة صاحبها 

  .للمشاركة

  = الفصل السادس والعشرون

ا اجلامعة سنويا، تتكفل املندوبيات اجلهوية للشباب و يف ضوء املواعيد واالجال اليت حتدده 

من اجازات رياضييها والعبيها اىل مقر  لثةالرياضة و الرتبية البدنية بارسال القصاصات الثا

اجلامعة، طي جداول االرسال  يف االجال املضبوطة وتعترب غري قانونية االستعمال واالستظهاركل 

  .لدى اجلامعة لثةاجازة مل يقع ايداع قصاصتها الثا

   = الفصل السابع والعشرون

يف مستهل كل موسم رياضي، يتم تسليم االجازات اىل اجلمعية الرياضية املدرسية اواجلامعية مع 

  =التقيد وجوبا بالبيانات التالية 

 عدد االجازات املطلوبة  •

ات املطلوبة يف استظهار كاتب عام اجلمعية الرياضية بشهادة حتويل بقيمة مثن االجاز  إجبارية •

 .احلساب اجلاري للجمعية 

  و جتديد االجازات خيضع لنفس االجراءات والرتاتيب •

  واتباع هذه االجراءات ضروري لتفادي أي تأخري او خطا يف اصدار واجناز االجازات

   = الفصل الثامن والعشرون



املدرسية او اجلامعية يف حالة فقدان او ضياع القصاصة االوىل من االجازة، على اجلمعية الرياضية 

على االجازة  DUPLICATAاستصدار اجازة ثانية تلغي االوىل مع ذكر عبارة نسخة 

  )23(اجلديدة مع اتباع اجراءات الفصل 

  = الفصل التاسع والعشرون 

ترسل القصاصة الثانية وجوبا طي جداول ارسال االجازات اىل اجلامعة وفق مقتضيات  -أ-

   اجلامعة ومناشريها ومذكراامن قوانني 22و 19الفصلني 

باعتباره القائمة االمسية للرياضيني والالعبني –جيب ان يتضمن جدول ارسال االجازات  -ب-

اىل جانب كل االرشادات  –املؤهلني قانونيا للمشاركة يف النشاط الرياضي املدرسي واجلامعي 

التكوينية، اسم ولقب وامضاء  املؤسسة التعليمية و ) عميد(املطلوبة، ختم وامضاء كل من مدير 

او (كاتب عام اجلمعية الرياضية وختم وامضاء املندوب اجلهوي للشباب والرياضة والرتبية البدنية 

وختم و امضاء الطبيب املدرسي او طبيب الصحة ) رئيس مصلحته الرتبية البدنية والرياضة

  .  مع ذكر امسه أو طبيب خاص العمومية

ومندوب الرياضة ) او اجلامعية(العام للجمعية الرياضية املدرسية يتحمل كل من الكاتب  -ت-

من هذا  -ب–و  -أ–املدرسية واجلامعية مسؤولية ما يرتتب عن خمالفة مقتضيات الفقرتني 

  .الفصل

   =الفصل الثالثون 

 ةلثيف حالة احرتاز يطعن يف صلوحية وقانونية االجازة يوم املباراة، يتم اعتماد القصاصة الثا -أ-

من هذه االجازة، لتأكيد واثبات بصفة قانونية تطابقها مع القوانني اجلاري ا العمل وبالتايل اقرار 

اهلية اوعدم اهلية مشاركة صاحبها يف املباراة وال جيوز اجراء عملية املقارنة بني قصاصيت االجازة 

صاحب االجازة  لتثبيت صورة (agrafeuse)بالنسبة اىل استعمال الدباسة ) حمل االحرتاز(

  ويهزم اليا كل فريق تعرض اىل احرتاز يتعلق باستعمال الدباسة

كلما ثبت لدى اللجنة املختصة عملية تدليس او حماولة تدليس، يتم اختاذ اجراءات تأديبية   -ب-

  .جتاه الالعب والفريق وكل طرف اخر اتضح تورطه يف ذلك

  الباب الخــامــس    

  الدعوى- العقوبة- المخالفة

  العقوبة -المخالفة = لقسم االول ا



  =الفصل الواحد والثالثون

من اجازته، مشاركة غري قانونية مما يرتتب  لثةتعترب مشاركة الالعب الذي ليس له القصاصة الثا

  =عنها اليا

  سحب اجازته او الغائها •

 هزمية فريقه جزائيا •

  وميكن للجنة املختصة اختاذ عقوبات اخرى تراها مناسبة

ل بنفس االجراء بالنسبة اىل الالعب الذي مت تسجيل امسه ولقبه ورقم اجازته على ويتم العم

  ورقة التحكيم فردية كانت او مجاعية

  =الفصل الثاني والثالثون

يف حالة ثبوت تدليس امضاء الطبيب او تزوير هوية العب او استبدال صورة او تقليد  -1-

بالنسبة اىل االجازة او ورقة املباراة او جدول احد االختام وغريها من احلاالت سواء ) تزييف(

  =ارسال االجازات، يتم العمل اليا بالعقوبات التالية 

  الغاء االجازة وسحبها ائيا بالنسبة اىل الالعب -أ-

اقرتاح عقوبات تأديبية على سلطة االشراف بالنسبة اىل املدرس املؤطر واىل كل طرف  -ب-

  .اخر اتضح تورطه يف ذلك

زمية جزائية واسقاط يف الرتتيب مع خصم ثالث نقاط بالنسبة اىل الفريق الفائز ه -ت-

  باملباراة 

 اسقاط يف الرتتيب العام بالنسبة اىل الفريق املنهزم يف املباراة -ث-

يف حالة اثبات تدليس يف هوية العب اثناء املباراة من قبل احلكم يقع ايقافها و يهزم -2-

  .ةالفريق املخالف بصفة الي

  .وحيق للجنة املختصة اقرار عقوبات اخرى كلما ارتأت ضرورة ذلك                 

  = الفصل الثالث والثالثون

  =يف حالة االعرتاض على هوية العب ميكن لقائد الفريق صاحب الدعوى 

 قبل انطالق املباراة، املطالبة باخذ صورة الالعب املعرتض عليه رفقة قائدي الفريقني وصحبة -أ-

من الفصل السادس من هذه القوانني  -أ–احلكم وتدوين على ورقة املباراة، احرتازه طبقا للفقرة 

  العامة ولوائح اجلامعة



واذا رفض الالعب املعرتض عليه اىل اخذ الصورة، يقوم احلكم بتسجيل هذا الرفض على ورقة   

تعويضه بالعب اخر بعد شطب املباراة ومبنعه من املشاركة وحيجز اجازته مع متكني فريقه من حق 

  امسه وابعاده كليا خارج ميدان املباراة

من هذا الفصل عند  -أ–خالل املباراة، املطالبة بكل االجراءات القانونية املذكورة بالفقرة -ب-

  اول توقيف للعب

واذا رفض الالعب اخلضوع اىل هذه االجراءات، يقوم احلكم مبنع الالعب من مواصلة املباراة   

  .ز اجازته وال ميكن لفريق هذا الالعب تعويضه بالعب اخر باي حال من االحوالوحيج

من هذا  -ب–و  -أ–يف حالة رفض الالعب املعرتض عليه، مغادرة امللعب وفق الفقرتني  -ت-

الفصل، ميهل حكم املباراة مخس دقائق لقائد الفريق املخالف واملدرس املؤطر وان تواصل الرفض 

واالعالن عن ايقاف  -أ–عالن عن عدم اجراء املباراة بالنسبة اىل الفقرة جيب على احلكم اال

مث يتوىل تسجيل ما حدث  -ب–املباراة قبل وقتها القانوين بالنسبة اىل احلالة املذكورة بالفقرة 

  .بورقة التحكيم ملزما قائدي الفريقني بالتوقيع اىل جانب توقيعه

الفريق املخالف اليا واجراءات اخرى ان ارتأت ضرورة ذلك  مث تتوىل اللجنة املختصة اقرار هزمية  

  .جتاه الالعب واملدرس املؤطر 

  الدعـوى= القسم الثاني 

  =حاالت الدعوى هي = الفصل الرابع والثالثون

I - االحرتازات مبختلف اشكاهلا  

II- االثارة مبختلف اشكاهلا 

III - االعرتاض على قرار احدى جلان النزاعات 

I - االحترازات  

  =لخامس والثالثونالفصل ا

جيب ان يكون االحرتاز على اهلية وقانونية مشاركة العب استظهر باجازته واضحا ودقيقا وله   

طرف قائد الفريق و  مستندات ومربرات قانونية وان يقع قبل انطالق املباراة وان يتم تسجيله من

 .املدرس املؤطرقبل احلكم وبامالء من قائد الفريق املدعي حبضور  إن تعذر عليه ذلك من

  =الفصل السادس والثالثون 



بورقة ) امسه ولقبه ورقم اجازته(يف حالة دخول العب امليدان اثناء اللعب وهو غري مسجل   

املباراة، ميكن للفريق املنافس مطالبة احلكم بتمكينه من تسجيل احرتاز على ورقة التحكيم ما 

  )33(والفصل ) 6(الفصل  بني الشوطني او بعد انتهاء املباراة وفق مقتضيات

  =الفصل السابع والثالثون 

يف حالة احرتاز يطعن يف صلوحية وقانونية اجازة يتم العمل بالفصل السادس وحتجز االجازة   

ساعة بعد املقابلة اىل اجلامعة من قبل املندوبية اجلهوية  24اليا من قبل احلكم وترسل يف غضون 

  للشباب والرياضة والرتبية البدنية

  =لفصل الثامن والثالثونا

على اثر تسجيل أي احرتاز من االحرتازات املذكورة وغريها، جيب على احلكم اعالم قائد الفريق 

واطالعه على نص االحرتاز ملزما اياه بالتوقيع عليه اىل جانب توقيع قائد ) املدعي عليه(املنافس 

  .الفريق صاحب الدعوى وتوقيع احلكم

ريق املنافس التوقيع على االحرتاز، جيب على احلكم تدوين على ورقة ويف حالة رفض قائد الف  

ساعة بعد املباراة عن طريق املندوبية  24املقابلة هذا الرفض ورفع تقريره اىل اجلامعة يف غضون 

  .اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية املعنية

رتاز ويعاقب قائده باحلرمان من و يهزم جزائيا الفريق الذي رفض قائده التوقيع على االح  

املشاركة يف النشاط الرياضي مبباراتني اثنتني من قبل اللجنة املختصة املؤهلة بتمديد عقوبته واختاذ 

  .قرارات اخرى

  = الفصل التاسع والثالثون

لتكون االحرتازات قانونية الشكل واالركان ويتم عرضها بالتايل على اللجنة املختصة، جيب   

ساعة بعد املباراة ويتبعه بتقرير كتايب وفق  72يق مدعي ان يؤكد احرتازه يف غضون على كل فر 

  .من الفصل السادس من قوانني اجلامعة ولوائحها) أ(مقتضيات الفقرة 

II -  االثارة(EVOCATION)  

  =االثارة ممكنة في الحاالت التالية = االربعونالفصل 

  )41(رف به يف الفصل احتيال وغش وتدليس وتزوير مثل ما هو مع -أ-

  العب مل يستوف مدة العقوبة-ب-

  )16(العب شارك وهوخمالف مقتضيات الفصل -ت-



  ) 33(العب رفض اخلضوع ملقتضيات الفصل -ث-

  العب مت اقصاؤه من املباراة مث رجع اىل امللعب-ج-

  العب غري مسجل بورقة التحكيم وشارك يف املباراة اثناء اللعب -ح-

  عيات واحلاالت الشبيهةو غريها من الوض  

  =الفصل الواحد واالربعون

  =تتمثل حاالت االحتيال والغش والتدليس والتزوير يف الوضعيات التالية   

  )استبدال العب باخر(تشريك العب عوضا عن اخر  -أ-

  تدليس وتزوير هوية العب-ب-

  تزوير اجازة او جدول ارسال االجازات -ت-

  تزوير ورقة املباراة -ث-

  ركة العب يف املباراة بعد ان مت شطبه قبل انطالق املباراة من قبل فريقه بسبب احرتازمشا-ج-

العب غري مسجل امسه ولقبه ورقم اجازته جبدول ارسال اجازات فريقه وال ميلك القصاصة -ح-

  .الثانية من اجازته لدى اجلامعة

سجل جبدول ارسال من اجازته لدى اجلامعة ولكنه غري م لثةالعب ميلك القصاصة الثا-خ-

  .اجازات فريقه وغريها من الوضعيات واحلاالت الشبيهة

  = الفصل الثاني واالربعون

لتكون االثارة قانونية الشكل واالركان ويتم عرضها على اللجنة املختصة، جيب على الفريق   

الفصل ساعة بعد انتهاء املباراة وطبقا ملتقضيات  72املدعي ان يؤكدها بتقرير كتايب يف غضون 

السادس من قوانني اجلامعة ولوائحها عن طريق املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية 

  املعنية

  =الثالث واالربعونالفصل 

فور اتصاهلا بعريضة االثارة يف شكلها القانوين، تتوىل اجلامعة اعالم الفريق املدعي عليه عن   

  ضة والرتبية البدنيةطريق املندوبية اجلهوية للشباب والريا

  =الفصل الرابع واالربعون

  يتم الغاء ورفض كل اثارة ان كانت مسبوقة باحرتاز تقدم به الفريق املدعي  

 



 

III - االعتراض على قرار والطعن في صحته القانونية  

جيوز الي فريق مدعي او مدعي عليه االعرتاض والطعن يف قانونية  =الفصل الخامس واالربعون

من الفصل السادس ) ب(عن احد جلان النزاعات بشرط التقيد مبقتضيات الفقرة  قرار صادر

وان يؤكد نصا وصياغة ) 103(و) 102(و) 100(و) 99(من الفصول ) ب(والفقرات 

وتوضيحا بادلة قانونية عدم تطابق وانسجام القرار املطعون فيه مع القوانني واللوائح اجلاري ا 

  قرار نفسهالعمل واليت استند اليها ال

  

 العنوان الثاني

  الباب السادس    

  اللوائح والقواعد المنظمة للنشاط الرياضي الجهوي واالقليمي والوطني

 والدولي بالوسطين المدرسي والجامعي

تنظيم املباريات الرياضية املدرسية واجلامعية رمسية كانت او ودية هي  =الفصل السادس واالربعون

سية للرياضة املدرسية واجلامعية واملندوبيات اجلهوية للشباب والرياضة من اختصاص اجلامعة التون

والرتبية البدنية وهي مفتوحة للجمعيات الرياضية املنخرطة واملتعهدة باملشاركة قبل انطالق املوسم 

  .الرياضي

تصدر اجلامعة يف مستهل كل موسم رياضي براجمها يف اطار روزنامة وطنية سنوية حتدد تواريخ *

  افساا ومبارياا على النطاقني اجلهوي والوطين وحسب كل مرحلة تعليمية وتكوينيةمن

فور اتصاهلا بربامج اجلامعة وروزنامتها السنوية تتوىل املندوبيات اجلهوية للشباب و الرياضة و *

ا الرياضية ملزمة اياها باحرتام مضموا بالنسبة الرتبية البدنية بصفة رمسية توزيعها على مجيع مجعيا

اىل املواعيد االقليمية واالدوار التمهيدية والوطنية وال ميكن الي مجعية املطالبة الحقا بتعديلها او 

) 51(تغيريها اال يف احلاالت القصوى والضرورية اليت يقرها رئيس اجلامعة طبقا ملقتضيات الفصلني

  )52(و 

  = الفصل السابع واالربعون



تلف االنشطة الرياضية اجلهوية واالقليمية والوطنية من مشموالت ومهام التنظيم الفين واملادي ملخ 

املندوبيات اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية بالتنسيق والتعاون مع اجلامعة التونسية للرياضة 

  .املدرسية واجلامعية

  = الفصل الثامن واالربعون

اضة والرتبية البدنية كل حسب اختصاصه برنامج تصدر اجلامعة او املندوبية اجلهوية للشباب والري 

  تعيني املباريات واملنافسات

  = الفصل التاسع واالربعون

جترى املباريات واملنافسات الرياضية املدرسية واجلامعية طبقا لقواعد ولوائح اجلامعات الرياضية  

عية اقرار العمل بقواعد ولوائح الوطنية والدولية،اال انه حيق للجامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلام

استثنائية تتالئم مع خصوصيات وطبيعة نشاط الرياضة املدرسية واجلامعية بالتنسيق مع االدارات 

  .الفنية للجامعات املختصة

   = الفصل الخمسون

يتم الغاء كل منافسة او مسابقة يف الرياضات الفردية على النطاق اجلهوي ال جتمع متباريني اثنني 

  .ثراو اك

و يتم الغاء كل منافسة او مسابقة يف الرياضات الفردية على النطاقني االقلمي والوطين ال جتمع 

  .ثالث متبارين او اكثر ينتمون الكثر من والية

   =الفصل الواحد والخمسون

تأجيل موعد مباراة على النطاق االقليمي والوطين من اختصاص اجلامعة وبامر كتايب منها دون 

 .سواها

  

  = فصل الثاني والخمسونال

للحصول على موافقة اجلامعة بتأجيل موعد مباراة يف الرياضات اجلماعية بالوسطني املدرسي  

واجلامعي على النطاق الوطين، جيب على الفريق الراغب يف التأجيل مراسلة اجلامعة التونسية 

قبل موعد املباراة  )10(ايام عشرةللرياضة املدرسية واجلامعية مبؤيدات ومستندات ادارية يف الغرض 

 .عن طريق املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية املعنية



ويف كل االحوال، اجلامعة دون سواها مؤهلة قانونيا برفض مطلب التأجيل ان تعارض امره مع 

  .الروزنامة الوطنية وضغوطاا

   = الفصل الثالث والخمسون

مدرسية او جامعية او منظوريها من تالميذ او طلبة املشاركة يف تظاهرة  ال جيوز الي مجعية رياضية

رياضية دولية رمسية او ودية داخل او خارج البالد التونسية بدون احلصول على موافقة اجلامعة 

  .التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية

ا قبل موعد يوم 45وجيب على مسريي هذه اجلمعية الرياضية مراسلة اجلامعة كتابيا   

التظاهرة عن طريق املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية املعنية على ان يتضمن امللف 

بكل دقة ووضوح التاريخ واملكان والربنامج الفين للتظاهرة مع ذكر اجلمعيات الرياضية التونسية او 

  .االجنبية الراغبة يف املشاركة

 واللوائح الفنية والتنظيمية املعتمدة وجترى املباريات وفق القواعد  

 الباب السابع

  شروط المشاركة في النشاط الرياضي المدرسي والجامعي

  =الفصل الرابع والخمسون

يف مستهل كل موسم رياضي مدرسي وجامعي، حتيل اجلمعيات الرياضية تعهدها باملشاركة اىل  

لى ان يتضمن وجوبا رقم وتاريخ تأشريا حىت املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية ع

  .ال يقع حتت طائلة الرفض

وللمشاركة يف خمتلف االنشطة الرياضية املربجمة، تقوم اهليئة املديرة للجمعية بكل االجراءات   

القانونية بالنسبة اىل متكني كل العبيها ورياضييها من اجازات قانونية ختول هلم املشاركة يف 

نافسات الرياضية مبا يتالءم مع الرتاتيب اجلاري ا العمل عالوة على وجوب املباريات وامل

  تسجيلهم جبدول ارسال االجازات كما سبق بيانه

   =الفصل الخامس والخمسون

جيب ان يكون التعهد باملشاركة يف برامج الرياضات الفردية مطابقا للرتاتيب واللوائح لكل 

بوعات اخلاصة بالتعهد باملشاركة وترسل يف االجال اليت اختصاص فردي على ان يتم تعمري املط

حتددها املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية الراجعة هلا  بالنظر اجلمعية الرياضية 

  املدرسية اواجلامعية



  =الفصل السادس والخمسون

ن والفرق املرتشحةحسب يشارك يف املنافسات الرياضية الوطنية فردية كانت اومجاعية، الرياضيو  

الصيغ واللوائح القانونية اليت تضبطها اللجان الفنية املختصة للجامعة التونسية للرياضة املدرسية 

واجلامعية اليت تسهر مباشرة على تنظيمها بالتنسيق والتكامل مع املندوبيات اجلهوية للشباب 

  والرياضة والرتبية البدنية

   =الفصل السابع والخمسون

يف الرياضات الفردية ) اومتبارية(منسحبا ومينع من املشاركة من قبل رئيس احلكام، كل متباريعترب 

  .ختلف عن موعد املناداة

   =الفصل الثامن والخمسون

ثالثون يعترب منسحبا بالغياب، كل فريق رياضة مجاعية ال يسجل حضوره بزيه الرياضي بعد مضي 

و جيب على املدرسني  جهوية كانت او اقليمية او وطنيةدقيقة بعد التوقيت الرمسي للمباراة ) 30(

املؤطرين للفرق ومسرييها واحلكام االلتزام بكل دقة ذه املهلة واحرتامها حىت جترى املباراة يف 

ظروفها الطبيعية،اما يف حالة ظرف طارئ خارج عن ارادة الفريق يتعذر عليه حضور املباراة يف 

ساعة قبل تاريخ وساعة املقابلة وبصفة  48م على الفريق ان يبادر موعدها وتارخيها الرمسي، يتحت

رمسية اعالم املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية املعنية بالتنظيم حىت يتم النظر يف 

من هذه القوانني العامة و يف صورة ) 52(و ) 51(امكانية تأجيل املباراة وذلك طبقا للفصلني 

وم املباراة، جيب على الفريق املتغيب تقدمي اثباتات قانونية ميكن على اساسها مانع مفاجئ ي

  .تاجيل املقابلة اىل تاريخ الحق من قبل اللجنة الوطنية املختصة

  . ويعترب منهزما بالغياب كل فريق يتهاون وال يبادر بالقيام ذه االجراءات القانونية

  =الفصل التاسع والخمسون

  ازةاالستظهار باالج 

جيب على كل العب او العبة االستظهار باالجازة الرياضية قبل انطالق كل منافسة رياضية  -أ-

 فردية كانت اومجاعية ومينع من املشاركة كل العب او متبار مل يستظهر باجازته من قبل احلكم

قة اما بالنسبة اىل الرياضة اجلامعية، فانه يتحتم على كل العب والعبة االستظهار ببطا-ب-

طالب اىل جانب االجازة واال فانه مينع من املشاركة من قبل احلكم وكذلك الشأن بالنسبة اىل 

  .مرتبصي التكوين املهين القطاعي عليهم االستظهار ببطاقة مرتبص اىل جانب االجازة



أو طلبة  DEROGATAIREاما بالنسبة اىل مشاركة طلبة التعليم اجلامعي من فئة -ت-

  فانه يتحتم عليهم االستظهار اىل جانب االجازة املرحلة الثالثة 

 شهادة ترسيم بعنوان السنة اجلامعية اجلارية •

  بطاقة التعريف الوطنية •

يوم املباراة، يتحتم على كل فريق رياضة ) او اكثر(عند ضياع او فقدان اجازة  =الفصل الستون 

منية بتاريخ يوم املقابلة وصورة حديثة مجاعية تقدمي شهادة ضياع رمسية صادرة عن السلطة اال

لالعب املعين اىل جانب االستظهار ببقية الوثائق املطلوبة بالنسبة اىل الرياضة اجلامعية حسب 

ـ،و حيق للفريق املنافس تقدمي احرتاز وفق )59(من الفصل  -ت–و  -ب–مقتضيات الفقرتني 

وشهادة الضياع املستظهر ا  احكام الفصل السادس مع مطالبة احلكم حبجز صورة الالعب

الحالتهما اىل اجلامعة و يف صورة عدم استظهار الالعب املعين باالمر بصورته كما سبق الذكر، 

  جيب على احلكم تسجيل ذلك على ورقة املباراة مع منع الالعب من املشاركة

بة اىل بالنس) 59(بالفصل  -ت–و  -ب–ويقوم احلكم بنفس االجراءات املذكورة بالفقرتني 

الرياضة اجلامعية واضافة اىل ذلك ومن باب التحري من قبل اللجنة املختصة، جيب على احلكم 

حىت وان مل يبادر الفريق املنافس القيام باحرتاز يف هذا الشأن، ان يرسل اىل اجلامعة يف غضون 

اها ساعة بعد املقابلة كل من شهادة الضياع وصورة الالعب اليت جيب ان تتضمن يف قف 24

  اسم ولقب وتاريخ ومكان والدة الالعب واسم مؤسسته التعليمية مع توقيع حكم املباراة) ظهرها(

  =جيب على حكم املباراة =الفصل الواحد والستون

  منح كل فريق حق القيام بتدوين أي شكل من اشكال االحرتازات -أ-

يق يعرتض على قرارات حجز كل اجازة حمل احرتاز يطعن يف صلوحيتها وقانونيتها وكل فر -ب-

 .احلكم يف هذا الشأن يكون عرضة لعقوبة جزائية وهزمية الية بقرار من اللجنة املختصة

   =الفصل الثاني والستون

قبل انطالق املباراة واجراء عملية التثبت من االجازات، يتم وجوبا من قبل الفريقني تسجيل اسم 

يعترب تدليسا وحتايال تسجيل رقم اجازة مل يتم ولقب كل العب ورقم اجازته على ورقة املباراة و 

استالمها او مل يتم جتديد اصدارها ائيا ويتحمل تبعات ذلك املدرس املؤطر باعتباره املسؤول 

االول على الفريق ويتم اقصاء الفريق من املنافسة والالعب من قبل اللجنة املختصة املؤهلة الختاذ 

  .قرارات اخرى



  الباب الثامن    

  العقوبة - االنسحاب –غياب ال

   =الفصل الثالث والستون

يهزم اليا كل فريق رياضة مجاعية اذا كان عدد العبيه املسجلني بورقة املباراة اقل من احلد االدىن 

املطلوب حسب اللوائح الفنية للجامعات الرياضية الوطنية املختصة وكذلك حسب اللوائح 

نسية للرياضة املدرسية واجلامعية،اما بالنسبة للحد االدىن من االستثنائية اليت تتخذها اجلامعة التو 

عدد الالعبني ملواصلة املباراة اثر االقصاءات والطرد واالصابات وغريها من احلاالت، يتم العمل 

  .باللوائح والقواعد اجلاري ا العمل من قبل اجلامعات الرياضية الوطنية املختصة 

  = الفصل الرابع والستون

على كل فريق رياضة مجاعية يتعذر عليه التنقل السباب طارئة وخارجة عن ارادته ان يقوم  يتحتم 

) 51(باعالم املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية املعنية وفق مقتضيات الفصول

ام من قوانني اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية ومناشريها وعدم القي) 71(و) 52(و

  .ذه االجراءات ينجر عنه اقصاء الفريق املخالف

  =الفصل الخامس والستون

ميكن للجنة املختصة اقرار عقوبات جتاه املدرس املؤطر او اجلمعية الرياضية، ان تأكد وثبت لديها  

  .مسؤولية احدمها يف تكرر غياب الفريق عن املباريات

  =الفصل السادس والستون

ترتيب الفرق لكل فريق ازم بالغياب او انسحب من املباراة بدون  يسند صفر من النقاط يف 

 .موجب قانوين

  

   =الفصل السابع والستون

يقصى كل فريق من باقي نشاط البطولة، يسجل غيابني اثنني متتاليني او ثالث غيابات غري 

  .ويتم اختاذ نفس القرار بالنسبة اىل االنسحاب من املباريات.متتالية

   = ن والستونالفصل الثام

، تلغى كل نتائجه وال تؤخذ بعني االعتبار )67(كل فريق يتم اقصاؤه من املنافسة عمال بالفصل 

  يف الرتتيب العام للمجموعة اليت ينتمي اليها



  =الفصل التاسع والستون

يعترب االنسحاب من النشاط الرياضي قانونيا اذا كان مؤشرا بقرار من رئيس اجلمعية الرياضية 

  .سية او اجلامعية دون سواهاملدر 

   =الفصل السبعون 

يف حالة غياب احد الفريقني، ينتظر حكم املباراة املهلة القانونية اجلاري ا العمل مث يسجل ذلك 

  .خبط يده على ورقة املباراة بعد تعمريها من قبل الفريق احلاضر

  = الفصل الواحد والسبعون

ملباراة، ان يستظهر بوثيقة تؤكد اما عطب حلق بوسيلة جيب على كل فريق تأخر عن توقيت ا -اوال

تنقله او ظروف طارئة حالت دون وصوله يف التوقيت الرمسي على ان يتم اعتماد وثائق االمن 

الوطين او احلرس الوطين او املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية الراجع اليها بالنظر 

  .دون سواها

دة املباراة اذا قام الفريق املتضرر وحسب االجراءات القانونية باشعار اجلامعة يف ميكن اعا -ثانيا

ساعة من تاريخ املقابلة عن طريق املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية 24غضون 

 .و خبالف ذلك يهزم الفريق بالغياب  الراجع اليها بالنظر

 

  

  =الفصل الثاني والسبعون

ريق مباراة االياب مبلعب منافسه اذا تغيب عن مقابلة الذهاب مبلعب املنافس ويسند جيري كل ف 

  .له صفر من النقاط يف الرتتيب العام بالنسبة اىل تغيبه يف مرحلة الذهاب

  =الفصل الثالث والسبعون

يف صورة انسحاب الفريق من امللعب اثناء املباراة او رفض استئناف اللعب، على حكم املقابلة  

  =القيام باالجراءات التالية 

  دعوة كل من قائد الفريق واالستاذ املؤطر الرجوع اىل امللعب واستئناف املباراة •

 امهال الفريق مدة مخس دقائق ملواصلة املباراة •

ايقاف املباراة يف حالة اصرار الفريق على االنسحاب وعدم استئناف اللعب وتسجيل كل  •

 ساعة بعد املقابلة تقريرا مفصال يف الشأن 48غضون ذلك على ورقة املقابلة ويرفع يف 



و يهزم اليا كل فريق منسحب من امللعب او رفض استئناف اللعب عمال مبالحظات حكم 

  .املقابلة وحيق للجنة املختصة اقرار عقوبات اخرى

  = الفصل الرابع والسبعون

افق حيتج على قرارات يكون عرضة لعقوبة من حكم املباراة، كل استاذ مؤطر او مسري او مر  

احلكم او يعكر صفو املقابلة او خيل مبسؤولياته تبعاا على حسن سري املباراة ويهزم كل فريق 

جزائيا ان تسبب احد مسؤوليه يف ايقاف املباراة قبل وقتها الرمسي وميكن للجنة املختصة اختاذ 

 .اجراءات تأديبية اخرى

  الباب التاسع

  الزي الرياضي

  =والسبعون الفصل الخامس

كل مجعية رياضية مدرسية او جامعية، مطالبة بتوفري زيا رياضيا موحدا يف الرسم واللون اىل جانب   

  مرقما بارقام واضحة) يف الرسم واللون(زيا ثانيا خمالفا لالول 

   = الفصل السادس والسبعون

  كل العيب اجلمعية الرياضية يتقمصون زيها الرياضي

  = الفصل السابع والسبعون

  .اذا كان زي الفريقني متشاا يف الرسم واللون، على الفريق املضيف استبدال زيه الرياضي باخر 

اما اذا كانت املباراة يف ملعب حمايد فانه يتحتم على الفريق املذكور االول ان يغري زيه 

م املباراة الرياضي باخر و يف كل االحوال، يعود قرار استبدال الزي الرياضي وتغيريه باخر اىل حك

  .دون سواه

   =الفصل الثامن والسبعون

يتعني  على املدرسني املؤطرين للفرق املتبارية ان يكونوا يف زي رياضي وان يستظهروا ببطاقة مرافق 

  .وكل خمالف لذلك يتعرض اىل االقصاء من طرف حكم املنافسات

من قبل احلكم من البقاء اىل  و يتعني على كل مسري او مرافق االستظهار ببطاقة مرافق حىت ال مينع

جانب الفريق خالل املباراة وال جيوز الي فريق ان يكون مصحوبا باكثر من مرافقني اثنني اىل جانب 

  .االستاذ املؤطر

 الباب العاشر    



  العداد االلكتروني–الكرة 

  =الفصل التاسع والسبعون

على حد  ل الفرق املضيفة والضيفةخالل مباريات االدوار التمهيدية والنهائيات الوطنية، تتكف 

 .باحضار كرة قانونية يف كل الرياضات اجلماعية وعدادا الكرتونيا بالنسبة اىل كرة السلة السواء

  

 الباب الحادي عشر    

  ورقة المباراة

  =الفصل الثمانون

املباراة جيب اعتماد ورقة مباراة وتعمريها بكل دقة ووضوح من قبل الفريقني املتبارين سواء كانت  

رمسية او ودية والفريق املضيف هو املسؤول على احضارها وتقدميها اىل احلكم قبل انطالق املباراة 

  .بعد امتام اجراءات تعمريها

  =  الفصل الواحد والثمانون

  =يتم تدوين بكل دقة ووضوح البيانات املطلوبة بورقة التحكيم

 نياسم ولقب ورقم اجازة كل العيب الفريقني املتباري •

 االخطاء واالستبعادات واالقصاءات •

 التعويضات لكال الفريقني •

 االوقات املستقطعة •

 االصابات واحلوادث  •

 االحرتازات •

 النتيجة الفنية للمباراة نصا وارقاما •

  وجيب تعمريها حسب اللوائح والقوانني اجلاري ا العمل لكل اختصاص

سجيل امسائهم يف االماكن ويقوم كل من احلكام وقائدي الفريقني ومندوب امللعب ت

  .املخصصة لذلك اىل جانب التوقيع على ورقة املباراة

  = الفصل الثاني والثمانون  



جيب اقرار كل شطب على ورقة املباراة مهما كان طبيعته او اسبابه من قبل احلكم وقائدي  – اوال

املباراة االصلية الفريقني ومندوب امللعب و يف حالة الشك، حيق للجنة املختصة مقارنة ورقة 

  .بنسختها اليت حبوزة الفريقني الختاذ أي قرار يف الشأن

  =يف صورة انتهاء املباراة قبل وقتها الرمسي الي سبب كان، على حكم املباراة -ثانيا

  .ذكر املالبسات اليت حفت بايقافها على ورقة املقابلة*

بية البدنية املعنية بتقرير مفصل وشامل يف موافاة اجلامعة واملندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرت *

  .ساعة بعد املباراة 24غضون 

يف حالة حادث جيد بعد املباراة بني امللعب وحجرة املالبس، على حكم املباراة ذكر ذلك  -ثالثا

رير على ورقة املباراة مث موافاة اجلامعة واملندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية املعنية بتق

  .ساعة بعد املقابلة 24مفصل وشامل يف هذا االمر وذلك يف غضون 

يف كل االحوال، حكم املباراة مطالب بذكر كل امر يتعلق باملباراة = الفصل الثالث والثمانون

والتوقيع عليه باعتباره املسؤول دون سواه على صحة البيانات الواردة بورقة املباراة و يعترب توقيع 

  .القانوين املرجع ودون سواه لصحة ما تتضمنه ورقة املباراة  احلكم املستند

  =الفصل الرابع والثمانون

حيق لكل فريق التحقق والتثبت من صحة البيانات املذكورة بورقة املباراة وكل اعرتاض او احتجاج  

ة و يرفض كل احتجاج الحق اال يف حال         على مضموا ال يتم اال عن طريق حكم املباراة

ثبوت ان حكم املباراة رفض التعاون مع احد الفريقني او الفريقني معا وللجنة املختصة حق النظر 

  .والبت يف مثل هذه الوضعيات

  = الفصل الخامس والثمانون

مرافقني لكل فريق املذكورة امساؤهم بورقة املباراة ال  03باستثناء مرافقي الفريقني املتباريني مبعدل 

التواجد على مقعد احتياطي الفريقني و مينع حكم املباراة كل شخص اخر حيق الي شخص اخر 

 .مرافقة أي فريق على امللعب 

  

  =  الفصل السادس والثمانون

تعترب ورقة املباراة هي املستند القانوين للمصادقة على النتائج الفنية للمباريات جهوية كانت او 

  .اقليمية او متهيدية او وطنية



  = لثمانونالفصل السابع وا

حيق للجامعة وللجاا باعتبارها املؤهلة قانونيا بالزام ومطالبة احلكام والرمسيني ومندويب املالعب 

واي شخص اخر له عالقة مباشرة بادارة وتنظيم املباراة ومستجداا ووقائعها، بتقارير مفصلة 

 .وشاملة او بادالء شهادم

 الباب الثاني عشر    

  التحكيم

  = من و الثمانونالفصل الثا

حلكم املباراة ودون سواه حق االعالن على عدم صلوحية امللعب وبالتايل عدم اجراء املقابلة وهو 

مؤهل قانونيا مبطالبة الفريقني االستظهار باجازات الالعبني قبل انطالق املباراة والقيام بعملية 

باراة اليت مت تعمريها من قبل التثبت من االجازات حبضور قائدي الفريقني وفق بيانات ورقة امل

الفريقني و يطالب حكم املباراة االستظهار ببطاقة طالب او بطاقة مرتبص اىل جانب االجازة 

بالنسبة اىل الرياضة اجلامعية وهو املسؤول الوحيد على تطبيق القواعد واللوائح الفنية خالل املباراة 

وحيق للحكم االستنجاد   -تربوي–غوجي املكلف بادارا بكل حياد تام ومبعرفة وسلوك بيدا

مبندوب امللعب او السلطة االمنية او احد مسؤويل املندوبية اجلهوية للشباب و الرياضة و الرتبية 

  =البدنية املنظمة يف احلاالت االضطرارية سيما بالنسبة اىل 

  ...اخل...التنظيم املادي للمباراة من حيث صلوحية امللعب ورمسه وجتهيزه  -1

  .تصرف وسلوك مسريي الفريقني او أي شخص اخر -2

  تعمري ورقة املباراة -3

  صلوحية اجازة او قانونيتها -4

  هوية احد الالعبني -5

او يف كل االحوال، يقوم حكم املباراة بتطبيق قوانني ولوائح اجلامعة ومذكرا.  

   =الفصل التاسع والثمانون

  = ال حيق حلكم املباراة باي حال من االحوال 

  .فريق فائز وفريق منهزم  التصريح على ورقة التحكيم -1

  .منع أي فريق من تسجيل احرتاز او احتجاج بورقة املباراة -2

  .منع أي فريق من االطالع على مضمون ورقة املباراة والتثبت من ذلك -3



  .تأويل او تفسري قوانني ولوائح اجلامعة ومذكراا حسب قناعاته الشخصية -4

اجلامعة ومذكراا  .ح قناعة او ممارسة او عرف او أي قاعدة اخرى على قوانني ولوائحترجي -5

  .واجلامعي او املشاركة فيها .احملددة لتنظيم املباريات الرياضية بالوسطني املدرسي

  = الفصل التسعون

  = بالنسبة اىل الرياضة اجلامعية 

  يتم تأجيل املباراة ملوعد الحق كلما تغيب احلكم •

يتم تأجيل املباراة ملوعد الحق كلما تغيبت السلطة االمنية بالنسبة اىل االدوار التمهيدية كما  •

والوطنية وتتخذ اللجنة املختصة قرارها وفق بيانات امللف الذي تقدمه املندوبية اجلهوية للشباب 

 .والرياضة والرتبية البدنية املعنية

  =  الفصل الواحد والتسعون

  املدرسيةبالنسبة اىل الرياضة 

  .ال جيوز تأجيل املباراة ملوعد الحق بسبب تغيب احلكم  - أ

 =يف حالة غياب احلكم، حتكيم املباراة وادارا يتم العمل مبا يلي   - ب

االستعانة حبكم مؤهل متواجد على عني املكان ويرغب يف ادارة املباراة وتسند له مهمة  -1

  .طاقة حكمالتحكيم باتفاق بني مدريب الفريقني بعد استظهاره بب

وان تعذر ذلك، تسند مهمة حتكيم املباراة الحد مدريب الفريقني بالرتاضي او باجراء عملية  -2

  القرعة بينهما 

  الحيق الي فريق االنتفاع باكثر من مدرس مؤطر يف جمال حتكيم املباراة-3

اب احلكم ويهزم كل ويف كل االحوال، مينع منعا باتا على الفريقني املطالبة بتأجيل املباراة حبجة غي

) -ب–من الفقرة  2االجراء (يف موضوع حتكيم املباراة ) مدرس مؤطر(فريق ميتنع عن تعيني ممثله 

ويكون عرضة الجراءات وتتبعات ادارية، كل مدرس مؤطر ميتنع عن تنفيذ ما جاء باالجرائني 

  .عالوة على هزم فريقه اليا وجزائيا -ب–من الفقرة  2و1

حتكيم املباراة اىل احلكم الرمسي يف صورة وصوله متأخرا عن توقيت املقابلة  تعود اليا مهمة-ت

  .طبقا للرتاتيب اجلاري ا العمل من قبل اجلامعات الرياضية الوطنية املختصة 

  الباب الثالث عشر

  االحترازات الفنية



  = الفصل الثاني والتسعون

القانونية اجلاري ا العمل من  قبل اجلامعات  للقيام باحرتاز فين يتم الرجوع وجوبا اىل الرتاتيب -أ

من قوانني اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية ) 49(الرياضية املختصة مع التقيد مبقتضيات الفصل 

  .واجلامعية مذكراا

يبلغ قائد الفريق املدعي شفويا احرتازه حلكم املباراة عند اول ايقاف للعب املرتتب عن القرار -ب

عندئذ، يقوم احلكم باعالم قائد الفريق املنافس ذا االحرتاز الفين مث وبعد انتهاء .يهاحملتج عل

املباراة يقوم بنفسه بتسجيل نص االحرتاز على ورقة املقابلة ملزما قائدي الفريقني بالتوقيع عليه، 

على ورقة  ويف حالة امتناع قائد الفريق املنافس عن التوقيع، على حكم املباراة تسجيل هذا الرفض

  املباراة ويتبعه بتقرير مفصل اىل اجلامعة

وعلى ) مرافق  -مدرس(ويف كل االحوال الجيوز توقيع االحرتاز من طرف املسؤول عن الفريق -

  .حكم املباراة منعه من ذلك 

  =لكي يكون االحرتاز الفين قانونيا يتحتم على الفريق املدعي -ت

  توجيه تقريرا مفصال يف الغرض للجامعة •

 222866دينارا بواسطة احلساب الربيدي اجلاري للجامعة عدد  50حتويل مبلغ  •

  .بعد اطالعها وتثبتها القانوين واملادي من وثائق االحرتاز ، تصدر اللجنة املختصة قرارها-ث

 الباب الرابع عشر

  مندوب الملعب ومراقب المباراة

  = الفصل الثالث والتسعون

  = تمثل اساسا يفمشموالت مندوب امللعب ومهامه ت 

  التنظيم املادي واالداري للمباراة*

  املسامهة الناجعة يف حسن سري املقابلة فنيا وماديا*

  اعانة احلكم ومساعدته على اداء مهمته يف افضل الظروف*

  =وال جيوز باي شكل من االشكال ملندوب امللعب 

  احلاق ضرر او اجحاف يف حق احد الفريقني وخاصة الفريق الضيف-1

  رفض الي فريق من الفريقني حق االحرتاز او االحتجاج-2

  توجيه نقدا او انتقادات حلكم املباراة او التدخل يف االمور التحكيمية-3



  االمتناع عن تقدمي مساعدة من طبيعتها ان تساهم يف حسن سري املباراة-4

من قوانني ) 91(ويف صورة تغيب احلكم املعني، على مندوب امللعب تطبيق مقتضيات الفصل 

  اجلامعة ومذكراا بالنسبة اىل الرياضة املدرسية فقط

   =الفصل الرابع والتسعون

  = مشموالت مراقب املباراة تتمثل يف 

  مراقبة سري املباراة تنظيما وماديا*

  مراقبة االداء التحكيمي حلكم املقابلة*

  مراقبة سلوك كل من الالعبني ومدربيهم ومسرييهم طيلة املباراة*

كل االحوال يتعني على مراقب املقابلة مالحظة وتقييم اداء كل االطراف املعنية باملباراة مبا   ويف

  .فيها اجلمهور احلاضر

  .تعيني مراقيب املباريات من مشموالت اجلامعة

   = الفصل الخامس والتسعون

ندوبية يف كل االحوال، يتحتم على كل من مندوب امللعب ومراقب املباراة اعالم  اجلامعة وامل

اجلهوية للشباب و الرياضة و الرتبية البدنية املعنية لتوضيح و استجالء حقائق كل حادثة جدت 

 . ساعة 24قبل املقابلة او اثناء اللعب او عند ايتها مث تقدمي شهادما كتابيا يف غضون  ءاسوا

  

 العنوان الثالث

  التأديب والعقوبات

  =الفصل السادس والتسعون

حرتازات والتأديب وبواسطة جلاا املختصة، تتمتع اجلامعة بكامل الصالحيات يف يف مادة اال 

  =اصدار قراراا التأديبية املتعلقة مبخالفة وخرق قوانينها ومذكراا وخاصة يف ما يتعلق 

  عدم انضباط الالعبني او املرافقني اواجلمهور-1

  )5(و)4(و)3(و)2(و)1(خرق قوانينها ومذكراا طبقا للفصول -2

 واجلامعية  اهداف الرياضة املدرسية اخالل بالسلوك والروح الرياضية او تقصري او اساءة اىل-3   

  ومكانتها 



   = الفصل السابع والتسعون        

ميكن ان يرتتب عن كل خمالفة ملناشري وزارة الشباب والرياضة  والرتبية البدنية وقوانني اجلامعة ومذكراا 

  اءات اجلزائية والعقوبات التأديبيةومناشريها االجر 

  =    التالية         

                

  = تجاه المدرس المؤطر* أ*

و تتبعات ادارية ومهنية يف ما يتعلق بالتدليس واالنسحابات املتعمدة والتالعب بالنتائج الفنية 

خالل لتحسني اداء الرياضيني واال - المنشطات –الحث على استعمال المواد المحضورة 

  .باملسؤولية الرتبوية على ان يتم رفع تقرير اىل سلطة االشراف يف الغرض

  = تجاه الالعب* ب * 

 سحب االجازة  •

 جملس التأديب •

 )لفرتة حمدودة او بصفة ائية (شطب وحرمانه من االنشطة الرياضية  •

ملختصة باقرتاح من وميكن ان تعتمد هذه االجراءات التأديبية من قبل اجلامعات الرياضية الوطنية ا

  اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية

  = تجاه الفريق* ت * 

  هزمية •

 اسقاط يف الرتتيب •

 اقصاء الفريق •

  =تجاه الجمعية الرياضية *ث*

باعتبار مسؤولياا، تتحمل اجلمعية الرياضية املدرسية اواجلامعية مسؤولية احلوادث اليت جتد يف 

  .تصدر عن العبيها او مسرييها او مجهورها سواء قبل املقابلة او اثناءها اوبعدها ميدان املباراة واليت

و تتعرض كل مجعية رياضية مدرسية او جامعية ثبت مسؤوليتها يف مثل هذه الوقائع اىل عقوبات 

  .أديبية او جزائيةت

  = تجاه العب مقصي من الملعب* ج *   



باراة باحلرمان من املشاركة يف املباراة املوالية يعاقب اليا كل العب مت اقصاؤه ائيا من امل •

 الرمسية 

يعاقب كل العب قام خالل نفس املباراة مبخالفة او اكثر، بعقوبة املخالفة االكثر خطورة  •

 وجسامة وحيق للجنة املختصة متديد عقوبته

   =الفصل الثامن والتسعون 

 جدول عقوبات العنف اللفظي و املعنوي و اجلسدي واملادي

هو السب والشتم والكالم البذيء و كل ما من شأنه ان ميس   =تعريف العنف اللفظي=  أوال

  .كرامة الذات البشرية والقيم االخالقية العامة وميثاق الرياضي

    =مقاييس عقوبات العنف اللفظي     

من قبل                 

 تجاه
 الجماهير المرافق الالعب

 الحكم–المسير –المدرب 

 ههم كمندوب الملعبو ما شاب

 4الى  2من  3الى  2من  3الى  2من  2الى  1من  الالعب

-المسير–المدرب 

الحكم وما شابههم 

 كمندوب الملعب

 8الى  6من  6الى  4من  6الى  4من  4الى  2من 

معاقب 

 سابق
Récidivist

e 

 6 5 5 4 الالعب

-المسير-المدرب

الحكم وما شابههم 

 كمندوب الملعب

6 8 8 10 

  

 و تشري االرقام اىل عدد العقوبات املسلطة على الطرف املذنب و تتجسم دائما يف احلرمان             

العقاب    املرافق فيتمثل  االشرتاك يف املباراة او املباريات القادمة بالنسبة اىل الالعب اما بالنسبة اىل من 

  .لفريقه انطالقا  من بنك االحتياطيني او من مياثله يف احلرمان من مواكبة املباراة او املباريات القادمة

هو احلط من كرامة املنافس او احلكم او اهانتهما او استفزازمها  = تعريف العنف المعنوي=  ثانيا

و التأثري على مردودمها او موقفهما او قرارمها و غريه  او ارهاما او التحرش ما او توعدمها بالشر

  .ات الالأخالقيةمن االشارات واالمياء

    =مقاييس عقوبات العنف المعنوي 



من قبل                     

 تجاه

 الالعب
 الجماهير المرافق

 الحكم–المسير –المدرب 

 و ما شابههم كمندوب الملعب

 5الى  3من  4الى  2من  4الى  2من  3الى  2من  الالعب

-المسير–المدرب 

الحكم وما شابههم 

 كمندوب الملعب

 10الى  8من  8الى  6من  8الى  6من  6الى  4من 

معاقب 

 سابق
Récidiviste 

 7 6 6 5 الالعب

-المسير-المدرب

الحكم وما شابههم 

 كمندوب الملعب

8 10 10 12 

  

هو االعتداء الذي ينتج عنه احلاق ضرر جسدي  = تعريف العنف الجسدي والمادي=  ثالثا

  .بصاق او ضرر باملمتلكاتظاهري او باطين ويندرج يف هذا الباب ال

  =مقاييس عقوبات العنف الجسدي و المادي 

من قبل                     

 تجاه

 الالعب
 الجماهير المرافق

 الحكم–المسير –المدرب 

 و ما شابههم كمندوب الملعب

 من سنتين الى الشطب نهائيا 5الى  3من  5الى  3من  4الى  2من  الالعب

-المسير–المدرب 

كم وما شابههم الح

 كمندوب الملعب

 10الى  8من  10الى  8من  8الى  5من 
التوقيف عن كل نشاط 

 رياضي نهائيا

معاقب 

 سابق
Récidiviste 

 7 7 6 الالعب
التوقيف عن كل نشاط 

 رياضي

-المسير-المدرب

الحكم وما شابههم 

 كمندوب الملعب

10 12 12  

  :تعاطي المنشطات  في حالة          



ة ثبوت تعاطي املنشطات من طرف العب  يتم تطبيق جدول العقوبات املنصوص عليها  يف حال -

بالقوانني و املواثيق الوطنية و الدولية و احالة امللف اىل الوكالة الوطنية ملكافحة املنشطات و 

  :اجلامعات الرياضية املختصة مع فتح حتقيق لتحديد املسؤوليات 

  العقوبات          

  التوبيخ •

 ء النتيجة و كل ما يرتتب عنها كسحب اجلوائز و امليذاليات و النقاط املتحصل عليهاالغا •

 تعليق النشاط الرياضي •

 السحب الوقيت او النهائي لالجازة الرياضية •

  الشطب •

  =مالحظات هامة           

  طبقاللجنة االحرتازات والتأديب وطنية كانت او إقليمية او جهوية صلوحية حتديد مدة العقوبة  - 1

  .للجداول وحسب التقارير الواردة عليها

 تتوىل اجلامعة ارسال ملف كل اطار مدرب او حكم او ما شاهما خمالف، اىل جملس التأديب-  2

  .لالدارة الراجع اليها بالنظر باالضافة اىل عقوبة اللجنة

مؤسسة الرتبوية اىل جملس التأديب التابع لل) ة(او طالب) ة(ميكن للجامعة احالة ملف تلميذ -3 

  .ا املرسم 

  -  5     .خبصوص عقوبات العنف اجلسدي واملادي 1994لسنة  104اعتماد قانون  -4

  املتعلق مبكافحة تعاطي املنشطات  2007لسنة  54اعتماد قانون 

      

 العنوان الرابع

  اللجان المختصة في النزاعات والتأديب- 1القسم 

   =الفصل التاسع والتسعون

  = جلهوية لالحرتازات والتأديباللجنة ا



حتدث على مستوى كل والية، جلنة جهوية لالحرتازات والتأديب للنظر والفصل يف كل -أ-

أي بني فرق الوالية (حاالت الدعاوي والنزاعات املتعلقة بالنشاط الرياضي املدرسي اخلاص ا 

  )الواحدة

معية الرياضية املدرسية ان تعرتض يف صورة االعرتاض على قرار اللجنة اجلهوية، ميكن للج-ب-

ساعة بعد  48او ان تلتمس االستئناف لدى اللجنة الوطنية لالحرتازات والتأديب يف غضون 

  ).6الفصل (دينارا  100صدور القرار املطعون فيه بتقرير كتايب مرفوقا حبوالة بريدية مقدارها 

  =ترتكب اللجنة اجلهوية لالحرتازات والتأديب من -ث-

السيد املندوب اجلهوي للشباب والرياضة والرتبية البدنية اورئيس مصلحة الرتبية  = سالرئي*

  البدنية والرياضة

  = االعضاء*

 ممثل عن سلك التفقد واالرشاد البيداغوجي •

 مندوبو الرياضة املدرسية واجلامعية •

 ممثل االدارة اجلهوية للرتبية والتكوين •

 )ابتدائي( من التعليم االساسي رئيس مجعية رياضية مدرسية للمرحلة االوىل •

 رئيس مجعية رياضية مدرسية من املرحلتني االعدادية والثانوية  •

 مدرس •

  اللجان االقليمية لالحرتازات والتأديب للرياضة اجلامعية = الفصل المائة

حتدث على مستوى الوالية املنظمة للبطوالت االقليمية للرياضة اجلامعية، جلنة اقليمية -أ

ت والتأديب للنظر والفصل يف كل حاالت الدعاوي والنزاعات املتعلقة بالنشاط الرياضي لالحرتازا

  )أي بني فرق الواليات اليت يرتكب منها االقليم(اجلامعي اخلاص باالقليم الواحد 

يف صورة االعرتاض على قرار اللجنة االقليمية، ميكن للجمعية الرياضية اجلامعيةان تعرتض -ب-

ساعة بتقرير   48ئناف لدى اللجنة الوطنية لالحرتازات والتأديب يف غضون وان تلتمس االست

  )6الفصل (دينارا  100كتايب مرفوقا حبوالة بريدية مقدارها 

  =ترتكب اللجنة االقليمية للرياضة اجلامعية من  -ت-

ة السيد املندوب اجلهوي للشباب والرياضة والرتبية البدنية او رئيس مصلحة الرتبي = الرئيس*

  البدنية  والرياضة للوالية املنظمة



  =  االعضاء*

  عن سلك التفقد واالرشاد البيداغوجي من كل والية يتكون منها االقليم) 1(ممثل *  

  عن كل والية يتكون منها االقليم) 01(مندوب رياضة جامعية *  

  ويعفى رئيس اللجنة االقليمية من التصويت عند اختاذ القرارات  

  =  حدالفصل المائة ووا

  يتعني على اللجان اجلهوية واللجان االقليمية املذكورة بالفصلني

اعالم اجلامعة بقراراا وخاصة منها املتعلقة بالتدليس والعنف مبختلف اشكاله ) 100(و)99( 

  . ساعة  24يف أجل اليتجاوز وبالعقوبات التأديبية املتخذة

  = الفصل المائة واثنان

  =والتأديب  اللجنة الوطنية لالحرتازات 

باعتبارها جلنة مركزية، تتكفل اللجنة الوطنية لالحرتازات والتأديب بالنظر والفصل يف كل -أ-

حاالت الدعاوي والنزاعات واملخالفات املتعلقة باملنافسات الوطنية مبا فيها االدوار التمهيدية 

       صلوحية  على االحرتاز باستثناء حالة(والنهائيات الوطنية للرياضة املدرسية والرياضة اجلامعية

     على اللجنة الفيدرالية املتكونة من رئيس اجلامعة  حيث يقتصر النظر يف احلالة و قانونية االجازة

 القصاصة الثالثة املودعة لدى اجلامعةو ذلك باالعتماد على   الفيناملنسق و كاتبها العام و 

  =لب االعرتاض والطعون يف قرارات كل من وكذلك بالنسبة اىل مطا )وقرارها غري قابل للطعن

  )99الفصل (اللجان اجلهوية لالحرتازات والتأديب *

  )100الفصل (اللجان االقليمية لالحرتازات والتأديب للرياضات اجلامعية *

اللجان االقليمية لالحرتازات والتأديب للدورات االقليمية املدرسية السنوية للرياضات *

  )103الفصل (اجلماعية

 .وجتتمع اللجنة اللجنة الوطنية لالحرتازات والتأديب مبقر اجلامعة  

كما تتمتع اللجنة الوطنية لالحرتازات والتأديب بكامل الصالحيات يف اختاذ قرارات تأديبية جتاه 

حكام منافساا جهوية كانت او اقليمية او وطنية اذا تأكد لديها مسؤولية احدهم يف خمالفة 

 ا العملالقوانني اجلاري.  

وباالضافة اىل مشموالا سالفة الذكر، تتمتع اللجنة الوطنية حبق اقرار العقوبات الواردة بالفصول 

   104من القانون عدد ) 56(و)55(و)54(و)53(و)52(و)51(و)50(



واملتعلق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واالنشطة  1994اوت  03املؤرخ يف  1994لسنة 

  الرياضية

االعرتاض على قرار صادر عن هذه اللجنة ميكن للفريق املعرتض ان يلتمس  يف حالة-ب-

ساعة بعد  48يف غضون ) 104الفصل (االستئناف لدى اللجنة الفيدرالية للنقض واالعرتاضات 

  )6الفصل (دينارا 100صدور القرار املعرتض عليه بتقرير كتايب مرفوقا حبوالة بريدية مقدارها 

  =طنية لالحترازات والتأديب من تتركب اللجنة الو -ت-  

  رئيس اجلامعة او من ينوبه بتفويض منه =الرئيس*

  =االعضاء القارون*

  رياضة لممثل عن االدارة العامة ل*  

  االدارة العامة للرتبية البدنية و التكوين و البحثعن  ني إثننيممثل*  

  ممثل عن ادارة التفقد واالرشاد البيداغوجي -  

  الرتبية البدنية و االنشطة الرياضية يف الوسط املدرسي ممثل عن إدارة -   

  ممثل عن ادارة االنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية بوزارة الرتبية والتكوين*  

  ممثل عن االدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي *  

  العام القار للجامعة الكاتب*  

  جامعةلل الفين املنسق*  

 الكتاب العامون املساعدون*  

  =االعضاء غري القارين *

  .ممثل عن سلك التحكيم*  

  .ممثل عن مندويب الرياضة املدرسية واجلامعية*  

  .ممثل عن املديرين الفنيني الوطنيني للجامعات الرياضية الوطنية املختصة*  

  .رئيس او كاتب عام مجعية رياضية مدرسية*  

  .عية رياضية جامعيةرئيس او كاتب عام مج*  

  = الفصل المائة و ثالثة



و الفردية، جلان   يتم احداث طيلة الدورات االقليمية املدرسية السنوية للرياضات اجلماعية -أ-

اقليمية لالحرتازات والتأديب ختتص بالنظر والفصل يف الدعاوي والنزاعات اليت قد تنشب بني 

  الفرق املشاركة خالل فعاليات الدورة

حالة االعرتاض على قرار صادر عن اللجنة االقليمية، ميكن للفريق املعرتض ان يلتمس  يف-ب-

ساعة بعد صدور القرار  48االستئناف لدى اللجنة الوطنية لالحرتازات والتأديب يف غضون 

  )6الفصل (دينارا  100املعرتض عليه بتقرير كتايب مرفوقا حبوالة بريدية مقدارها 

  =قليمية املدرسية من ترتكب اللجنة اال -ت-

او رئيس (السيد املندوب اجلهوي للشباب والرياضة والرتبية البدنية للوالية املنظمة =الرئيس*

  )مصلحة الرتبية البدنية والرياضة

  =االعضاء *

ممثل سلك التفقد واالرشاد  او(رئيس مصلحة الرتبية البدنية والرياضة عن كل والية*  

  )البيداغوجي

  .رياضة املدرسية عن كل واليةمندوب واحد لل*  

  .و يعفى رئيس اللجنة االقليمية من التصويت عند اختاذ القرارات  

 

  =الفصل المائة واربعة

  =اللجنة الفيدرالية للنقض واالعرتاضات 

حيدث املكتب اجلامعي يف مستهل كل موسم رياضي وباقرتاح من رئيس اجلامعة اللجنة  -أ-

  )04(على ان ال يتجاوز عدد اعضائها اربعة اعضاء  الفيدرالية للنقض واالعرتاضات

تتكفل اللجنة الفيدرالية بالنظر والفصل يف االعرتاضات والطعون يف قرارات اللجنة الوطنية -ب-

ومقتضيات الفصول ) 6(من الفصل  -ب–لالحرتازات والتأديب طبقا ملقتضيات الفقرة 

  .من هذه القوانني) 5(و)4(و)3(

اض على قرارات اللجنة الفيدرالية للنقض واالعرتاضات ميكن للفريق يف حالة االعرت  -ت-

  "هيئة التحكيم الوطين الرياضي"املعرتض طلب التماس لدى اللجنة الوطنية االوملبية التونسية

   = الفصل المائة وخمسة

  :تعتمد جلان النزاعات يف اختاذ قراراا على



  ورقة املباراة*

 املالعب ومراقيب املباريات واي شخص اخر بامكانه تقدمي شهادة تقارير احلكام والفرق ومندويب*

  او توضيح او اضافة للملف

  ...، صور)شهادات(استماع شهود *

  تقارير السلط االمنية من شرطة وحرس وطين*

  من االجازات حمل االحرتازات لثةاالجازات احملجوزة باالضافة اىل القصاصات الثا*

  لوضعيات واحلاجةوثائق اخرى حسب احلاالت وا*

  الفنية والماليةاللجان -IIالقسم 

   =الفصل المائة وستة

  =حيدث املكتب اجلامعي يف مستهل كل موسم رياضي جلان وطنية خمتصة 

اللجنة الفنية الوطنية للرياضات اجلماعية وجلنة ثانية خمتصة يف الرياضات الفردية، تتكفل  -اوال

ة لتنفيذ القرارات الصادرة عن االس الفيدرالية بدراسة ووضع برامج وخطط فنية وتنظيمي

واجللسات العامة واملكتب اجلامعي وميكن هلا ان تبعث عند احلاجة واالقتضاء جلان مصغرة 

  .حسب ما يقتضيه برنامج عملها السنوي

  =ترتكب اللجنة الفنية الوطنية من-أ-

  املنسق العام للجامعة=الرئيس*

  =االعضاء*

  املساعدونالكتاب العامون *  

  املديرون الفنيون الوطنيون للجامعات املختصة حسب احلاجة*  

  مدربون وطنيون*  

  رياضة لممثل االدارة العامة ل*  

  :االدارة العامة للرتبية البدنية و التكوين و البحث عن) 02(ني ممثل*  

 دارة الرتبية البدنية واالنشطة الرياضية بالوسط املدرسياال/     

  ارة التفقد واالرشاد البيداغوجيممثل عن اد/   

    مندوب رياضة مدرسية وجامعية*  

  مدرس تربية بدنية ورياضية*  



  هل اخلربة والكفاءةأوميكن االستعانة ب

  .قرارات اللجان الفنية الوطنية غري الزامية بالنسبة اىل رئيس اجلامعة ومكتبها اجلامعي-ب-

  =توى كل من يتم اعتماد نفس املشموالت والصالحيات على مس-ت-

  اللجنة الفنية الوطنية للرياضات اجلماعية*

  اللجنة الفنية الوطنية للرياضات الفردية*

جلنة املوارد واالشهار واالستشهار ويرتاس اعماهلا امني مال اجلامعة وترتكب من عضوين  -ثانيا

  .اثنني من املكتب اجلامعي يعينهما رئيس اجلامعة

  

  لحوادثالتأمين ضد ا

   =الفصل المائة وسبعة

تتكفل اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية سنويا بتأمني احلكام واملسؤولني ضد االخطار 

  واحلوادث املنجرة عن تنظيم انشطتها الرياضية املدرسية واجلامعية

بني ومدرسني كما يتعني على اجلمعيات الرياضية املدرسية او اجلامعية تأمني منظوريها من الع

ومسريين ضد االخطار واحلوادث املنجرة عن تعاطي االنشطة الرياضية بالوسطني املدرسي 

  .-ب-و -أ–بفقرتني ) 21(واجلامعي طبقا ملقتضيات الفصل 

 العنوان السادس       

  منحة التنقل- القسم االول

  = الفصل المائة وثمانية

الرياضية املدرسية من املراحل التعليمية االبتدائية  حتمل مصاريف التنقل بالنسبة اىل اجلمعيات -أ-

واالعدادية والثانوية على حساب ميزانية املندوبية اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية واجلامعة 

عند االقتضاء يف حدود نسبة التدخل املخولة هلا من طرف  التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية

  .مع الربنامج السنوي للرياضة املدرسية ورزنامته الوطنية ومتشياسلطة االشراف 

  املنحة املرصودة ال ميكن ان تفوق االسعار املعمول ا لدى شركات النقل -ب-

 العنوان الخامس



تتوىل املندوبيات اجلهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية بتسديد منحة التنقل لفرقها -ت-

ال حيرتم الرتاتيب اجلاري ا العمل من قبل ورياضييها وفق مناشري اجلامعة ويلغى كل ملف 

  .اجلامعة

  منحة تحكيم منافسات الرياضة المدرسية والجامعية- القسم الثاني

تصرف اجلامعة التونسية للرياضة املدرسية واجلامعية منحة احلكام  =الفصل المائة وتسعة

قليمية واالدوار التمهيدية والرمسيني من مقاتيني ومندويب املالعب واملراقبني خالل البطوالت اال

والنهائيات الوطنية ويتم حتديد مقدار املنحة من قبل املكتب اجلامعي الذي يضبط جدوال يف 

الغرض ويضاف اىل منحة التحكيم منحة التنقل والبعد واالعاشة حسب ما تقتضيه االنشطة 

  الرياضية مجاعية كانت أو فردية 

   

  الفهـــــــــــرس

 العنوان االول

  01ص ..................................................................احكام عامة =  لباب االولا •

 05ص ......  ...............................................التأهل -التأهيل-االنخراط= الباب الثاني •

 06ص ................................................................الدرجة العمرية = الباب الثالث •

   07ص................................................................................  = الباب الرابع •

  13ص .............................................= ..................................الباب الخامس •

 العنوان الثاني

   17ص.....اللوائح والقواعد المنظمة للنشاط الرياضي الجهويواالقليمي والوطني والدولي=  السادسالباب  •

 20ص...........................شروط المشاركة في النشاط الرياضي المدرسي والجامعي=  الباب السابع •

 23ص.................................................العقوبة –االنسحاب  –الغياب =  الباب الثامن  •

 25ص..................................................................الزي الرياضي=  الباب التاسع •

 26ص......................................................العداد االلكتروني –الكرة = الباب العاشر  •

 26ص............................................................ورقة التحكيم= الباب الحادي عشر •

 28ص..................................................................التحكيم=  الباب الثاني عشر •

 30ص........................................................االحترازات الفنية= الباب الثالث عشر  •

 31ص.......... ..................................مندوب الملعب ومراقب المباراة= لرابع عشرالباب ا •

 العنوان الثالث



  32ص...........................................................................التأديب والعقوبات  •

 العنوان الرابع

 36ص......................................... ت والتأديب اللجان المختصة في النزاعا=  القسم االول •

  40ص............................................................اللجان الفنية والمالية =  القسم الثاني •

 العنوان الخامس

  41ص..........................................................................التأمين ضد الحوادث  •

 العنوان السادس

 42ص.................................................................منحة التنقل =  القسم االول •

    42ص................................................................منحة التحكيم =  القسم الثاني •

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


