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 10من 1 القانون الداخلي

 

 القانون الداخلي للجمعية

 تــــمهيــــد

يكمل هذا النظام الداخلي ويوضح النظام األساسي للجمعية التونسية للتشجيع على المشي "كلنا 

متاح لالطالع عليه من قبل كل  نمشيو" وينطبق وجوبا على كل األعضاء الحاليين والمستقبليين. وهو

ــــياا هذا النظام الداخلي  المنخرطين على موقع االنترنت للجمعية او في مقرها ويقع تأويل مقتض

ــوء النظام األســاســي وفي جالة وجو  ومون او تناقا بين النعــين يقع تيليض ما يقتضــيه  على ض

 النظام األساسي.

 يتضمن هذا النظام اجكاما تهم خعوصا:

 جمعيةعضوية ال 

 هياكل الجمعية 

 التنظيم المالي 

 

 الباب األول: العضوية واالنخراط بالجمعية

 

 هيكلة الجمعية  الفعل األول:

 تتكون الجمعية من:

 .أعضاء الهيئة المديرة 

 أعضاء منخرطين 

  أعضاء شرفيين 

 الفعل الثاني: قبول المنخرطين الجد 

 يشترط في كل شخص يعتزم االنخراط بالجمعية:  

  سنة 18أن يكون عمره قد تجاوز، 

 أن يكون قد اطلع ووافق على بنو  النظامين األساسي والداخلي للجمعية، 

 أن يتقدم بطلض لالنخراط بالجمعية سواء الكتروني عبر االنترنت أو ورقي عبر المطبوعة، 

   سنوي المحد من  ( مع تمكين الطلبة 25) بخمسة وعشرين  ينارأن يدفع معلوم االنخراط ال

  وتفتتح فترة االنخراط من شــــهر نوفمبر من الســــنة   (10معلوم مخفا قدره عشــــرة  نانير )
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 31جانفي إلى  1من سنة االنخراط التي تبدأ من  أواشهر  ىموفالسابقة لسنة االنخراط إلى 

  يسمبر. 

 ويحق للهيئة المديرة رفا أي طلض انخراط على أن يكون قرارها معلال.  

 في سقوط صفة العضوية عن المنخرطين الفعل الثالث:

 تسقط آليا صفة العضوية في الحاالا التالية: 

 االنسحاب التلقائي للعضو، 

 اإلخالل بشرط من شروط العضوية، 

 الفعل، 

 الوفاة، 

 عدم  فع االنخراط في اآلجال القانونية 

 به جميع المنخرطينوفي جميع الحاالا يعرح بزوال صفة العضوية بقرار تتخذه الهيئة المديرة وتعلم 

 .عن طريق وسائل االتعال المتاجة للجمعية

 الباب الثاني: عضوية الهيئة المديرة

 

 تركيبة الهيئة المديرة الفعل الرابع:

تتركض الهيئة المديرة من ثالثة أعضــــاء على األقل وخمســــة عشــــر عضــــوا على أقعــــى تقدير يتم 

 اختيارهم عن طريق االقتراع العام. 

 انتخاب الهيئة المديرة الفعل الخامس:

ولمدة ثالث سنواا ويمكن إعا ة انتخاب أعضائها لفترة  يقع انتخاب الهيئة المديرة في جلسة عامة

 .نيابية ثانية فقط

ويفتح باب الترشــحاا خمســة عشــر يوما على األقل قبل موعد الجلســة العامة االنتخابية وييلق قبل 

 ثالثة أيام من انعقا ها.

 الفعل السا س: شروط الترشح لعضوية الهيئة المديرة 

 الترشح لكل عضو توفرا فيه الشروط التالية: يحق

 أن يكون منخرطا بالجمعية على امتدا  السنتين األخيرتين، 

 أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتعل بالياياا واألوران التي أنشأا من أجلها الجمعية، 
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 ان أو الفروعسبق وأن تحمل مسؤولية ضمن اجدى اللج ، 

  أعضاء على األقل من الهيئة المديرة 3أن يتحعل على تزكية، 

 قبل الدعوة للجلسة العامة االنتخابية. في آجالها أن يكون قد قام بخالص معاليم انخراطه 

ضرورة الحعول على ما يفيد اإليداع سواء عن  وتقدم الترشحاا إلى الرئيس مباشرة أو من ينوبه مع 

يدها  لة الجمعية على عناوين بر ــــ بالبلو  أو عبر مراس ــــول مع االعالم  ــــمون الوص يد مض طريق البر

 االلكتروني.  

 الفعل السابع: مهام الهيئة المديرة

 معية والسهر على جميع أنشطتهاتقوم الهيئة المديرة بإ ارة شؤون الج، 

 إعدا  النظام الداخلي للجمعية وتحيينه، 

 النظر في قبول األعضاء واتخاذ العقوباا التأ يبية في شأنهم، 

 إجداث لجان وفروع تتولى متابعة نشاط الجمعية بمختلف الجهاا، 

 التعاقد مع اليير إلسداء الخدماا للجمعية، 

 الالزمة لتسيير العمل في الجمعية إعدا  األنظمة المالية واإل ارية، 

  ــأ يبهم ــــبط أجورهم والنظر في ت ــة وض ــــيير عمــل الجمعي ــداب المويفين الالزمين لتس انت

 ،وفعلهم وعزلهم

 إعدا  القوائم المالية السنوية للجمعية والتقرير األ بي وعرضه على الجلسة العامة، 

  إليها.تنظيم اجتماعاا الجلسة العامة والدعوة 

 اجتماعاا الهيئة المديرة :منالفعل الثا

تعقد الهيئة المديرة أول اجتماع لها في يرف ال يتجاوز أســـبوعين من تاريل الجلســـة العامة برئاســـة 

أكبر األعضــاء ســنا ويتم خالل هذا االجتماع انتخاب الرئيس ونائض الرئيس والكاتض العام وأمين المال من 

 بين األعضاء وتكليف البقية بمهام أخرى. 

من بين بقية األعضـــاء وفي جالة التســـاوي  وكاتض عام مســـاعد يمكنها اختيار أمين مال مســـاعد كما

 في األصواا يقع تيليض المترشح الذي تحعل على أصواا أكثر خالل الجلسة العامة االنتخابية. 

وتجتمع بدعوة من الرئيس أو من نعف أعضاء الهيئة المديرة مرة على األقل كل شهر ويمكن للرئيس 

أن يأذن بحضور أشخاص من خارج الهيئة إلى اجتماعاتها ان رأى فائدة في ذلك  ون أن يكون لهم الحق 

                                          في التعويت على قراراتها.                                                     
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ــــور كل اجتماعاتها ومن يتييض عن هذه االجتماعاا أكثر من ثالث  يلتزم أعضــــاء الهيئة المديرة بحض

مراا متتالية  ون عذر تقبله الهيئة المديرة يوجه له إنذار عبر وسائل االتعال المتاجة وإذا ما تكرر األمر 

 يضه بعضو آخر بأولبية ثلثي األعضاء.يمكن فعله من العضوية وتعو

 كما يمكن انعقا  اجتماعاا الهيئة المديرة عبر وسائل التواصل الحديثة كلما  عت الحاجة الى ذلك.

 الفعل التاسع: قراراا الهيئة المديرة

ــــرين وفي  ،تعتبر نافذة القراراا التي تتخذها الهيئة المديرة في اجتماعاتها بأولبية األعضــــاء الحاض

. هذا ويمكن التعويت الكترونيا في المواضيع لة التساوي في األصواا يكون صوا الرئيس مرجحاجا

على أن يضمن التعويت بمحضر الجلسة  العاجلة ويكون ذلك عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بالجمعية

 .في أول اجتماع الهيئة المديرة الذي يلي التعويت

قرار من ســــلطاتها وصــــالجياتها ألجد أعضــــائها على ان يعــــدر  ويمكن للهيئة المديرة أن تفون جانض

ــــوين من بينهما الرئيس ويكون لفترة  بالتفويا عن اولبية الثلثين على األقل وان يوقع من طرف عض

 .زمنية محد ة ويسجل على  فتر المداوالا

 .كما يمكنها إجالة صالجياا عضو مفعول إلى عضو آخر من األعضاء الباقين

األعضــاء تفويا صــالجياته إلى عضــو آخر شــريطة موافقة أولبية أعضــاء الهيئة المديرة  ويمكن الجد

 الحاضرين

 الفعل العاشر: مهام الرئيس

 يشرف الرئيس على جميع أنشطة الجمعية واعمالها واعمال اللجان التي قد تنبثق عنها 

 يرأس جلساا الهيئة المديرة والجلسة العامة وير االنتخابية 

 ة أمام الجهاا الرسمية والدولية والقضائية وجميع السلط العمومية يمثل الجمعي 

 يحد  جدول أعمال الهيئة المديرة ويقوم بالدعوة إلى االجتماعاا 

 يعطي أوامر العرف في جميع نفقاا الجمعية 

  أعضــــاء الهيئة المديرة القيام بمهام تتعلق بأنشــــطة الجمعية  أجدويمكنه ان يكلف خطيا

 في محاضر الجلساا على ان يوثق ذلك

 الفعل الحا ي عشر: مهام نائض الرئيس

 يساعد الرئيس في مهامه 

  ــر منه او من الهيئة المديرة إذا يتولى القيام باألعمال التي يوكلها إليه الرئيس بتفويا مباش

 تعذر على الرئيس إسنا  التفويا
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 ــــتها أو عليه م يقوم مقام الرئيس في جميع مهامه عند وياب هذا األخير أو كلما تعذر مارس

 كلما  عت الحاجة لذلك

 

 الفعل الثاني عشر: مهام الكاتض العام 

 :في جال تعذر تعيين مدير تنفيذي قار تكلف الهيئة المديرة أجد أعضائها بمهام الكاتض العام وهي

  تدوين جميع محاضـــر الجلســـاا واالجتماعاا وعرضـــها على األعضـــاء والتوقيع عليها صـــحبة

 الرئيس 

  السجالا و فتر المداوالا واالختامجفظ 

 تحرير وتوجيه جميع مراسالا الجمعية واستالم المراسالا الوار ة إليها 

  الحرص على انعقا  الجلســــاا العامة العا ية والجلســــاا العامة الخارقة للعا ة في آجالها

 القانونية وإعالم منخرطي الجمعية بهذه المواعيد 

  الهيئة المديرةقبول مطالض الترشح لعضوية 

  إعدا  التقرير األ بي 

 توجيه الدعواا للجلسة العامة 

 الفعل الثالث عشر: مهام أمين المال

 يشرف على جميع األمور المالية للجمعية بالتعاون مع الرئيس 

  يضــبط مداخيل ومعــاريف الجمعية ويأذن بالعــرف بمعية رئيس الجمعية بعد موافقة الهيئة

 المديرة 

 نداا المالية مع الرئيسيوقع على المست 

 يحث على استخالص االشتراكاا بعفة منتظمة 

  يقوم بضــبط ممتلكاا الجمعية المنقولة ووير المنقولة وجر ها بســجل خاص يضــمن تواصــل

 جفظها عبر مختلف الهيئاا التي تتداول على تسيير الجمعية   

 يقوم بحفظ المستنداا والمعامالا المالية 

 الدورية والسنوي   إعدا  التقارير المالية 

 في سقوط صفة العضوية بالهيئة المديرة الفعل الرابع عشر:

 تسقط صفة العضوية بالهيئة المديرة في الحاالا التالية: 

 االستقالة 

 إذا تسبض العضو في إلحاق ضرر ما ي أو معنوي جسيم بالجمعية 
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 إذا استيل انضمامه للجمعية لخدمة أوران شخعية أو جزبية 

  لجمعية أخرى لها نفس نشاط الجمعية أو نشاط مشابه له  للهيئة المديرة إذا انضم 

 .عدم خالص معلوم االنخراط في آجالها                                      

 الهيئة المديرةويعرح بزوال صفة عضوية الهيئة المديرة بقرار من 

الجلسة العامة بزوال صفة العضوية عنه خالل يبلغ العضو بقرار الهيئة المديرة أو الفعل الخامس عشر: 

أجل خمســـة عشـــر يوما من تاريل صـــدور هذا القرار مباشـــرة أو برســـالة مضـــمونة الوصـــول مع اإلعالم 

 بالبلو .

سا س عشر: سبض عدم  فع  الفعل ال عفة ب صفة العضوية لألعضاء اللذين زالت عنهم ال يجوز إعا ة 

 لوم المستحق عنهم خالل السنة الموالية.االنخراط السنوي إذا ما تم تسديد المع

ال يجوز لمن زالت عنهم صـــفة العضـــوية أو لورثته في صـــورة الوفاة اســـتر ا   الفعــل الســـابع عشـــر:

 معلوم االنخراط أو التبرعاا التي قدمها للجمعية.  

 المكتض التنفيذيالباب الثالث: 

يحق للهيئة المديرة اختيار مكتض تنفيذي ينبثق من أعضاء الهيئة المديرة ويضم  الفعل الثامن عشر:

آليا رئيس الجمعية بعفته تلك أو نائض رئيس الجمعية والكاتض العام وأمين المال كأعضاء قارين طيلة 

ضاء من بين بقية أعمن قبل المكتض التنفيذي بالتوافق  تعيينهمالفترة االنتخابية إضافة لعضوين يقع 

 الهيئة المديرة لمدة سنة قابلة للتجديد.   

                                                                             في:: وتتمثل مهام هذا المكتض التنفيذي الفعل التاسع عشر

                                                             مراقبة ومتابعة تنفيذ جميع قراراا الهيئة المديرة.                               -

             إعدا  مشاريع العقو  المتعلقة بعمل الجمعية.                                                                                    -

وفي صورة عدم التوصل . منخرطيهاوها أعضاءجميع النظر في الخالفاا التي يمكن ان تقع بين  -

 التخاذ قرار جاسم يتم الرجوع للهيئة المديرة.

 مراقبة ومتابعة أعمال اللجان وعرضها على الهيئة المديرة. -
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 الباب الرابع: اللجان والفروع

 

ــل  ــرونالفع يحق للهيئة المديرة تشــكيل اللجان الضــرورية لممارســة ومتابعة أنشــطة الجمعية  :العش

وتكون هذه اللجان مســــؤولة امام الهيئة المديرة عن تنفيذ االعمال الموكلة إليها وتقديم التقارير 

 وذلك بالتنسيق مع المكتض التنفيذي. إليها

با عضو بالهيئة المديرة وأعضاء ولكل تتكون كل لجنة من رئيس يكون وجو :الفعل الحا ي والعشرون

 رئيس لجنة جرية اختيار عد  األعضاء الذين يحتاج إليهم في عمل اللجنة. 

تتخذ اللجنة قراراتها وفقا لمبدأ األولبية وفي جالة التســاوي يكون صــوا  :الفعــل الثاني والعشــرون

 واللجنة.  نفيذيالمكتض الترئيس اللجنة مرجحا ويقوم رئيس اللجنة بتنسيق العمل بين 

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير كل ثالثة أشهر عن أنشطتها إذا كانت لجنة  ائمة  والعشرون: الثالثالفعل 

 أو عند اختتامها إذا كانت لجنة مؤقتة.

ـــروا في  والعشـــرون:الرابع الفعـــل  يمكن للهيئة المديرة جل اللجنة أو تعويا بعا أعضـــائها إذا قع

 مهامهم. 

يمكن للهيئة المديرة إجداث فرع للجمعية بأي جهة من جهاا الجمهورية  والعشرون:الخامس الفعل 

 كلما  عت الحاجة لذلك.

يتكون مكتض الفرع من ثالثة أعضاء يقع تعيينهم من طرف الهيئة المديرة  والعشرون:السا س الفعل 

 الجمعية وتختار من بينهم رئيسا للفرع ويمارس الفرع مهامه لمدة سنة واجدة قابلة للتجديد.

ــل  ــابع الفع ينظم مكتض الفرع اجتماعا عا يا مرة كل شــهرين على األقل وكلما  عت  والعشــرون:الس

 تقريرا تفعيليا عن أنشطته للهيئة المديرة كل ثالثة أشهر. الضرورة لذلك ويقدم

ثامن الفعـــــل  بدا منه تقاعس عن القيام  والعشــــرون:ال ئة المديرة جل مكتض الفرع إذا  يمكن للهي

 بأنشطته وتعيين مكتض فرع جديد. 

 الباب الخامس: الجلسة العامة

 

ء الجمعية الخالعين في اشتراكاتهم تتركض الجلسة العامة من جميع أعضا والعشرون: التاسعالفعل 

وتجتمع مرة في السنة بدعوة توجه لألعضاء خمسة عشر يوما قبل الجلسة العامة بواسطة نشرية 

 الجمعية او موقعها على شبكة االنترنت او اجدى العحف اليومية او عن طريق الهاتف.
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ـــرين الذين لهم جق  يعتبر اجتماع الجلســـة العامة قانونيا إذا بلغ عد  :الثالثونالفعـــل  ـــاء الحاض األعض

 التعويت أكثر من نعف مجموع األعضاء المدعوين والذين لهم جق التعويت.

وإذا لم يتوفر هذا النعــــاب تدعى الجلســــة العامة وفي نفس اليوم الجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما 

 كان عد  الحاضرين.

ــــل  بمقر الجمعية او بأي مكان آخر تختاره  تنعقد اجتماعاا الجلســــة العامة :الحا ي والثالثونالفع

 الهيئة المديرة.

يرأس الجلســة العامة عضــو يقع اختياره من طرف األعضــاء الحاضــرين ويرأس  الثالثون:والثاني الفعــل 

 الجلساا التقييمية رئيس الجمعية.

سنوي في جدول االعمال الذي تضبطه  والثالثون:الثالث الفعل  سة العامة في اجتماعها ال تنظر الجل

 الهيئة المديرة وخاصة في: 

  التقرير األ بيالمعا قة على 

 المعا قة على الموازناا المالية للجمعية وتقارير نشاطها 

 تالوة تقارير مراقض الحساباا إن وجد 

     إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 

ال يجوز لعضــو الجلســة العامة التعــويت إذا كان موضــوع القرار المعرون إبرام والثالثون: الرابع الفعـل 

اتفاق معه أو رفع  عوى عليه أو إنهاء  عوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت له معــلحة شــخعــية 

 يما عدا انتخاب هيئاا الجمعية.في القرار المطروح ف

تدون قراراا الجلسة العامة في سجل محاضر االجتماعاا ويوقع عليها كل  والثالثون:الخامس الفعل 

من رئيس الجمعية والكاتض العام ومقرري الجلسة ويذكر في محضر االجتماع أسماء أعضاء الجمعية 

رين واســم الرئيس والكاتض العام والقراراا الذين يحق لهم الحضــور والتعــويت وأســماء األعضــاء الحاضــ

 المتخذة وعد  األصواا التي جازا عليها وذلك بمجر  انتهاء االجتماع.

سا س الفعل  عا ق او تقوم بإ خال  والثالثون:ال سة العامة الى تقارير الهيئة المديرة وت ستمع الجل ت

 .واضيع المطروجة بجدول األعمالالتعديالا الالزمة على الحساباا والميزانية وتتولى مداولة الم

سابع الفعل  شاط الجمعية أوفي بيع والثالثون: ال شراء العقاراا الالزمة لن سة العامة في  ترخص الجل

ــــرين حاض ية األعضـــــاء ال بأولب ها  تابعة ل ياا الحل واالندماج والتجزئة  العقاراا ال كما تنظر في عمل

 المقترجة من قبل الهيئة المديرة.
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تكون مداوالا الجلسة العامة نافذة بأولبية األصواا مهما كان عد  األعضاء  والثالثون:الثامن الفعل 

الحاضرين ما عدا في صورة تنقيح النظام األساسي ويتم التعويت بطريقة رفع األيدي باستثناء انتخاب 

 الهيئة المديرة الذي يتم باالقتراع السري.

عامة يمكن  عوة أعضاء الجمعية الى جلسة عامة خارقة فيما عدا الجلسة ال والثالثون:التاسع الفعل 

للعا ة بطلض معلل من الرئيس او بطلض كتابي يحد  فيه ســـبض الدعوة موجه من طرف ثلث األعضـــاء 

 الى الرئيس.

على  36و 35و 34و 33و 32و 31و 30و 29و  28و 27تســري القواعد الوار ة بالفعــول  :الفعــل األربعون

للعا ة وتحد  الهيئة المديرة جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعا ة الذي  الجلسة العامة الخارقة

يجض أن يتضـــمن وجوبا الســـبض الذي من أجله وقعت الدعوة لهذه الجلســـة وتتولى الجلســـة العامة 

 الخارقة للعا ة مداولة ما ور  بجدول األعمال وتتخذ قراراتها بأولبية ثلثي الحضور. 

 م المالي للجمعيةالباب السا س: النظا

 

 الموار  المالية :الفعل الحا ي واألربعون

 تتكون موار  الجمعية من:

 اشتراكاا األعضاء 

 المساعداا العمومية 

 التبرعاا والهباا والوصايا الوطنية واألجنبية 

 إيرا اا مختلف التظاهراا واألنشطة والمشاريع 

 المراقبة المالية :الفعل الثاني واألربعون

تو ع أموال الجمعية في جســــاب خاص بأجد البنوو بموافقة الهيئة المديرة وتســــحض بتوقيع من 

 رئيس الجمعية أو نائبه وأمين المال معا. 

 .يمكن للهيئة المديرة ان تختار سنويا مراقض جساباا لضبط جساباا الجمعيةوأربعون: الثالث الفعل 

ــــرف أموال وأربعون: الرابع الفعــــل  ــــوص عليها بالنظام يجض ان تع الجمعية لتحقيق األهداف المنع

 األساسي للجمعية

تتولى الهيئة المديرة العــرف من أموال الجمعية وفق بنو  ميزانية ســنوية  وأربعون:الخامس الفعــل 

ـــة العامة التي يحق لها إجراء ما تراه مناســـبا من تعديالا على الميزانية قبل إقرارها وال  تقرها الجلس

 الميزانية إلزاميا إال إذا تجاوزا المداخيل القارة للجمعية األلفي  ينار. يكون إعدا  
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يحق للهيئة المديرة نقل مخععاا من الميزانية الى بنو  أخرى إذا رأا ذلك  وأربعون:السا س الفعل 

 ضروريا.

سابع الفعل  عرف في مبلغ مالي ال يتجاوز األلف  ينار لقضاوأربعون: ال ء معالح ألمين المال جرية الت

 الجمعية المستعجلة  ون الرجوع للهيئة المديرة على أن يطلعها على ذلك في أول اجتماع لها.  

يتولى رئيس الجمعية أو نائبه التوقيع مع امين المال على كافة المعامالا  وأربعون:الثامن الفعــــل 

 المالية الخاصة بالجمعية.

 تنقيح النظام الداخلي الباب السابع:

 

 ال يمكن تنقيح النظام األساسي إال في جالتين:وأربعون: اسع التالفعل 

 باقتراح من الهيئة المديرة، 

 .بطلض كتابي موجه للرئيس صا ر عن ثلث أعضاء الجمعية على األقل 

في كلتا العـورتين يجض ان يضـمن االقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال الهيئة  :الفعل الخمسون

 .بأولبية الثلثينالمديرة ويقع التعويت 

صا قت الهيئة المديرة المنتخبة للفترة الحالية على هذا النظام الداخلي  :الفعل الحا ي والخمسون

 2020فيفري  13 اثناء اجتماعها الدوري المنعقد بتاريل


