األساس لجمعية أطفال علماء
النظام
ي
األساس لجمعية ” أطفال علماء ”  Scientist Kidsالمنقح حسب أحكام
النظام
ي
سبتمب 1122
الفصل  48من المرسوم عدد  88لسنة  1122المؤرخ يف 12
ر
والمتعلق بتنظيم الجمعيات.
الباب االول  :المبادئ العامة
الفصل األول  :التكوين:
النظاماألساس ،
تكونت بالجمهورية التونسية ،بي األشخاص الذين صادقوا عىل هذا
ي
جمعية علمية ذات مصلحة وطنية تسىم“ أطفال علماء ” – Scientist Kidsوذلك
سبتمب .1122
طبقا لقانون الجمعيات ووفقا ألحكام المرسوم عدد  88المؤرخ يف 12
ر

الثان  :المدة وكيفية الحل:
الفصل ي
جمعية “أطفال علماء” غب محددة المدة ،ولحل الجمعية يدعو رئيسها النعقاد
الوطن”الجمعية العامة” يف دورة استثنائية وتتم المصادقة من قبل ثالث
المختب
ر
ي
أرباع المؤتمرين.
الفصل الثالث  :المقر والعنوان:
ئيس لجمعية “أطفال علماء” كائن باقامة فاطمة ـ عمارة أ -الطابق  2ـ
المقر الر ي
الشقة  2ـ الوردية الرابعة  .1102ـ تونس –
ر
ون www.scientist-kids.org
االلكب
موقعها
ي
ر
ون info@scientist-kids.org
بريدها االلكب ي
الفصل الرابع  :الشعار:
هندس الشكل ,دائرة بقيم اللون
يتوسط حرف العي و يقصد بها "العلم"
ي
األزرق .تحت الدائرة ر
مباشة إسم الجمعية باللغتي العربية و اإلنجلبية مرفقا
بعبارة “نوجه مواهب طفلك”
عبارة “أطفال علماء” ه اإلسم التجاري للجمعية وه ر
مبجمة أيضا باللغة
ي
ي
اإلنجلبية .SCIENTIST KIDSوهو مسجل بإدارة الملكية الصناعية والفكرية وال
يمكن استغالله ألغراض تجارية إال بموافقة كتابية من األمانة العامة.
الفصل الخامس  :الهدف ووسائل تحقيقه

تهدف جمعية “أطفال علماء” إىل:
تشجيع الطفل عىل االستكشاف و البحث يف جميع العلوم من خالل ترغيبه
بأساليب تفاعلية مبتكرة والمساهمة يف بناء شخصية متوازنة وفاعلة.
وذلك من خالل الوسائل التالية:






















إتاحة الفرصة لألطفال والناشئة للمشاركة يف ندوات ومؤتمرات وحوارات مفتوحة علمية
وثقافية وتربوية واجتماعية.
تنظيم مخيمات ودورات علمية خاصة باألطفال.
تأطب وتطوير قدرات ومواهب الشباب (المدربي) الذين سيعملون ر
مباشة مع األطفال.
إحداث وتركب ودعم فروععلميةتسىم بـ”الخاليا العلمية” تابعة لألمانة العامة “المركز
ئيس” تطور قدرات ومواهب األطفال بكامل تراب الجمهورية و خارجها وكل المشاريع
الر ي
ر
الن من شأنها أن تساهم يف ذلك وفق برنامج تربوي واضح ثري ومتنوع.
ي
تنظيم مهرجانات وال ربامج “التظاهرات” والمسابقات الثقافية والرياضية والعلمية
واالجتماعية.
المختبات والكتب
تدريب األطفال عىل االستعمال الجيد والسليم للوسائل المعينة وأدوات
ر
العلمية والمجلدات و القواميس و البحوث و التميب بي المعلومة الصحيحة و الخاطئة
ومصادرها.
تنظيم الرحالت العلمية واالستكشافية بكامل تراب الجمهورية وخارجها لالستفادة القصوى
من المعطيات الجيولوجية و االقتصادية و اإلدارية والتاريخية.
الوطن
ابرام رشاكات مع هياكل حكومية ونواد وجمعيات و منظمات تنشط عىل المستوى
ي
الخبات والمعلومات.
أواالقليىم و
الدوىل متخصصة لالستفادة من تجاربهم وتبادل ر
ي
ي
متابعة األطفال المتأخرين دراسيا من خالل مراكز تأهيل متخصصة لهدف منع االنقطاع
اس واالنحراف.
الدر ي
تبسيط المعلومة المقدمة للطفل كالتجارب و النظريات و القواني و المعطيات يف جميع
المواد من خالل تجارب علمية و قرائن فعلية ملموسة و ألعاب و أساليب تربوية مبتكرة و
حديثة.
المدن يف التأطب والرفع من المستوى الفكري
المشاركة مع مختلف مؤسسات المجتمع
ي
والعلىم لألطفال.
والسلوك
ي
ي
الدوىل.
الوطن أو
ابرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة عىل المستوى
ي
ي

الفصل السادس  :المبادئ:

وه:
مبادئ الجمعية أربعة ي
– ر
احبام ميوالت ومواهب الطفل.
– ر
نش ثقافة السلم والحوار واإلصغاء.
االيجان.
الوطن و الفكر
–تعزيز الحس
ري
ي
–تنمية روح العطاء و التطوع.
الفصل السابع  :ر
الشاكة:
رتبم الجمعية عند االقتضاء اتفاقيات تعاون ر
وشاكة يف ميدان اختصاصها
مع الهيئات العلمية و الثقافية و الرياضية والمدنية يف العالم أو مع المؤسسات
ر
المشبك  ،ولها حق االنخراط يف المنظمات الوطنية
والمنظمات ذات االهتمام
سبتمب
واإلقليمية والعالمية المختصة وفقا للمرسوم عدد  88المؤرخ يف 12
ر
 1122وقانون الجمعيات.
الفصل الثامن :مجلس الحكمة أو “الهيئة العليا المستقلة“
الداخىل للجمعية واالندماج
يعتب مجلس الحكمة الهيئة المخول لها تعديل النظام
ر
ي
وه الهيئة التأديبية بالجمعية.
أو التجزئة ي
الفصل التاسع  :طريقة االنتخاب:
الوطن للجمعية
المختب
يتم انتخاب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الحكمة يف
ر
ي
“الجلسة العامة”
ر
العاش  :طريقة اتخاذ القرارات وفض الباعات:
الفصل
القانون لها وهو
 -2رئيس الجمعية هو المسؤول األول عن الجمعية والممثل
ي
اآلذن بالرصف بخصوص المب ّ
ويمض عىل جميع
انية العامة للجمعية،
ي
القرارات الصادرة عن األمانة العامة ،ويمثل الجمعية يف جميع المحافل
الوطنية و الدولية وله حق تفويض بعض صلوحياته ألي من أعضاء األمانة
الداخىل.
العامة ويخضع التفويض لشكليات يتم ضبطها بالنظام
ي
ر
الن تحافظ عىل
-1
ر
ويعتب مجلس الحكمة الهيئة االستشارية التأديبية العليا ي
استقاللية الجمعية وأهدافها ومبادئها وتعمل عىل فض الباعات عن طريق
جلسات تعقد لما استدىع األمر لذلك.

تخضع كل ر
األساس إىل أحكام العقل وانتهاج التحاور
الباتيب الواردة بهذا النظام
ي
واعتماد مبادئ أطفال علماء االيجابية خدمة لمصالحها الحيوية ،و يقع حل كل
الخالفات والمشاكل بي الهياكل أو المنخرطي ف نطاق النظم ر
والباتيب الداخلية
ي
العدىل.
وإذا تعذر ذلك يمكن اللجوء اىل القضاء
ي
الثان  :العضوية
الباب ي
الفصل الحادي ر
عش  :رشوط العضوية:
 -2أال يقل العمر عن  7سنوات “ .بالنسبة لألطفال” و  28ر
عشسنة فما فوق
للمدربي و األعضاء النشطي
ر
التاىل:
 -1دفع معلوم االنخراط السنوي وذلك حسب البتيب ي



ديسمب من كل سنة مع حق التصويت.
سبتمب اىل 22
من 2
ر
ر
ديسمب من كل سنة دون حق التصويت.
بعد 22
ر
ر
يعتب وصل االشباك و تاريخه حجة عىل ذلك.
و ر
و ينقسم المنخرطي بالجمعية اىل:

 .2أطفال.
 .1أعضاء رشفيي.
العلىم و المتطوعي.
 .2أعضاء المجلس
ي
مدرن المدربي متحصلي عىل شهادة البكالوريا  1+عىل أقل تقدير أو
 .2مدربي و
ري
مايعادلها..
 .0أعضاء األمانة العام ومجلس الحكمة.
ر
الفصل الثان ر
االشباك:
عش  :معلوم
ي
ر
حدد معلوم االشباك حسب األصناف التالية:
ر
اشباكات العضوية  11 :دينارا
راشاكات رشفية  01 :دينارا.

ر
االشباك حسب ما تقتضيه
الوطن “الجلسة العامة” الحق يف تعديل
وللمختب
ر
ي
ر
الباتيب و النظم المعمول بها
الفصل الثالث ر
عش  :حاالت انتهاء العضوية:
تفقد صفة العضوية بـ:
1ـ استقالة كتابية موجهة لألمانة العامة يف رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار
بالبلوغ وال تصبح نافذة اال بعد قبولها من طرف رئيس الجمعية.
2ـ تجميد العضوية أو الرفت بقرار صادر عن مجلس الحكمة.
ر
االشباك السنوي يف المدة المحددة يف الفصل.
3ـ اإلمساك عن دفع
4عدم رااللبام بأهداف و مبادئ الجمعية.
5ـ استغالل الجمعية بهياكلها ألغراض سياسية أو ايديولوجية أو خاصة.
الفصل الرابع ر
عش  :التفرغ والخدمات:
تخضع خدمات األعضاء والمدربي يف تنفيذ أنشطة الجمعية لمبدأ
ّ
مجانية.
التطوع و تكون
يىل:
وال تعد أجرة منتظمة طبق منطوق هذا الفصل ما ي
1ـ ر
اسبجاع المسب لقيمة مصاريف بذلها قصد تنفيذ نشاط مصادق عليه حسب
ر
الباتيب المعمول بها.
العرضية رّ
ّ
ّ
جهوي أو
الن يمكن أن يسندها هيكل قاعدي أو
2ـ المنح والمكافآت
ي
ر
ّ
وطن للمسب بمناسبة نشاط تطلب منه تفرغا كليا لفبة محدودة.
ي
ّ
ر
والشوط إلسناد المبالغ المالية المذكورة يف
الماىل المقاييس
ويضبط النظام
ي
الفقرتي السابقتي.

التفرغ الجزن أو الكامل للعمل اإلداري مقابل منحة أو أجرة ضمن ّ
ّ
أي
ويجوز
ي
ّ
ّ
وطن وذلك بمقتض قرار تصدره األمانة
جهوي أو
هيكل قاعدي أو
ي
ّ
العامة تضبط فيه المدة و الموضوع والمعلوم المسند.
الفصل الخامس ر
عش  :الحقوق والواجبات:
ر
االشباكات يف الفصل الثامن ما
يحق لألعضاء و حسب معطيات تاريخ تسجيل
يىل:
ي








حق الحصول عىل المعلومات و البيانات المفيدة المتعلقة بالجمعية و نشاطها.
حق التصويت.
االساس للجمعية.
حق المشاركة يف كل تنقيح أو تغيب يزمع ادخاله عىل النظام
ي
حق االطالع عىل طرق ر
االقباع و التصويت داخل الجلسة العامة.
األدن.
حق االطالع عىل التقرير
الماىل و ر ي
ي
حق االطالع عىل مضمون تقرير مراقب الحسابات.
ر
المقبحات و االراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعية
حق تقديم
وبمشاريعها و برامجها المستقبلية.

مايىل:
يتوجب عىل األعضاء المنخرطي ي




عدم االنقياد وراء المصالح الشخصية أو الفئوية بما يمس ومصلحة الجمعية العليا.
التعريف بأهدافها الجمعية و بمبادئها ووسائل تحقيقها بما يخدم مصلحتها الفضىل.
عدم التحدث عن الجمعية دون دراية أومعرفة مسبقة.

التنظيىم وصالحياته وطريقة االنتخابات
الباب الثالث  :الهيكل
ي
الفصل السادس ر
التنظيىم:
عش  :هيئات الهيكل
ي
ريبكب هيكل جمعية أطفال علماء من:






الوطن " الجلسة العامة "
المخت رب
ي
مجلس الحكمة "الهيئة العليا المستقلة"
رئيس الجمعية
األمانة العامة
العلىم
المجلس
ي

التنسيقيات


االمانة الجهوية
الخاليا
الفصل السابع ر
التنظيىم:
عش  :صالحيات الهيكل
ي
يتم اتخاذ القرار يف جمعية ” أطفال علماء ” حسب حجم القرار من ثالثة أطراف :

الوطن ” الجلسة العامة ”قرار حل الجمعية واالنتخابات وتنقيح
المختب
أوال :
ر
ي
النظام األساس حسب ماجاء بالفصل الثامن ر
عش..
ي
التأدين وفض الباعات.
الداخىل والنظام
ثانيا  :مجلس الحكمة تعديل النظام
ري
ي
ويتم انتخابه بنظام ر
ر
والعشون.
البشح الفردي حسب ماجاء بالفصل الثامن
القانون للجمعية واآلذن بالرصف ويتم انتخابه بنظام
ثالثا  :رئيس الجمعية الممثل
ي
ر
البشح الفردي حسب ماجاء بالفصل الثالث والثالثون.
الوطن “الجلسة العامة”
المختب
ر
ي
ر
الفصل الثامن عش:
الوطن” أعىل سلطة
المختب
الجمعية العامة أو حسب مصطلح أطفال علماء “
ر
ي
بالجمعية وهو الذي يحدد السياسة العامة للجمعية ويقيم خطة عملها ،كما
المختبين وتقام
الماىل بي
األدن و
يصادق عىل نظامها
ر
األساس و عىل التقريرين ر ي
ي
ي
به انتخابات رئيس الجمعية ومجلس الحكمة.
الفصل التاسع ر
عش:
المختب الوطن بصفة ناخب كل منخرط تتوفر فيه ر
الشوط التالية:
يشارك يف
ر
ي




ر
الن تسبق سنة
مدرب  /عضو ناشط  /متطوع منخرط قبل 22
ر
ديسمب السنة ي
المؤتمر
الوطن بصفة مالحظ:
المختب
يشارك يف
ر
ي
األعضاء ر
الشفيون.



ر
ر
اإلشباك
المختب و
اإلشباك السنوي لسنة
خالض
األطفال من  21إىل  28سنة
ر
ي
المختب.
العادي للمشاركة يف أشغال
ر
و يمكن لرئيس الجمعية باالتفاق مع رئيس مجلس الحكمة أن يدعوا كل من
الوطن بصفة مالحظ عىل أن ال يتجاوز
المختب
يريانه صالحا لحضور أشغال
ر
ي
عدد المالحظي ر
الجمىل للمؤتمرين.
عش العدد
ي
الفصل ر
العشون:
الوطن كل سنتي يف دورة عادية ،وال تكون أشغاله قانونية إال
المختب
ينعقد
ر
ي
بحضور أغلبية  2+ %01من المؤتمرين وإذا لم يحصل النصاب ترفع الجلسة
المختب أشغاله بمن حرص بصورة قانونية بعد نصف يوم.
ويعقد
ر
الوطن لالنعقاد يف دورة استثنائية بقرار من األمانة
المختب
كما يمكن دعوة
ر
ي
وف صورة عدم اكتمال النصاب يف
ثلن أعضائها ،ي
العامة ،مصادق عليه من قبل ي
المختب أشغاله بمن حرص بصورة قانونية بعد ساعة.
االستثنان يعقد
المختب
ر
ر
ي
ر
والعشون :
الفصل الواحد
الوطن ومدته وجدول أعماله قبل ثالثة أشهر
المختب
تحدد األمانة العامة تاريخ
ر
ي
من انعقاده ،ويتوىل تكوين لجنة تنظيم مهمتها ر
اإلشاف عىل اإلعداد المادي
للمختب وال يسمح ألعضائها ر
بالبشح.
دن
ر
واأل ر ي
المختب بمراسالت فردية ر
مباشة مضمونة
تدعو األمانة العامة المؤتمرين لحضور
ر
الوصول وعن طريق الصحافة ،وذلك قبل الموعد بخمسة ر
عش يوما عىل األقل،
المختب.
وتتضمن المراسالت وجوبا جدول أعمال
ر
ر
والعشون:
الثان
الفصل ي
تحدد األمانة العامة آجال فتح باب ر
البشح لمنصب رئيس الجمعية و عضوية
مجلس الحكمة وآجال غلقها.
ر
والعشون:
الفصل الثالث
ر
يحق لرئيس الجمعية وأعضاء مجلس الحكمة المنتخبي البشح لمدة نيابية قابلة
للتجديد مرة واحدة مع إمكانية ر
البشح من جديد بعد انقضاء دورة نيابية.

ر
والعشون:
الفصل الرابع
ر
الن يتم فيها انتخاب مكتب
يتوىل رئيس الجمعية تسيب الجلسة التمهيدية ي
وه :لجنة الصياغة ,لجنة فحص النيابات ,لجنة
المختب
ر
الوطن و لجانه النظامية ي
ي
ر
المراقبة المالية و لجنة االنتخابات .من بي المؤتمرين وال يسمح ألعضائها بالبشح
لعضوية مجلس الحكمة أو رئيس الجمعية.
ر
والعشون:
الفصل الخامس
الوطن من  2أعضاء وهم:
المختب
ريبكب مكتب
ر
ي
الوطن.
المختب
–رئيس
ر
ي



الوطن.
المختب
نائب رئيس
ر
ي
مقرران.
الختام.
المختب وتسليم تقريره
تنته مهامه بانتهاء
ر
يقع انتخاب المكتب و ي
ي
ر
والعشون:
الفصل السادس
الوطن يف:
المختب
ينظر
ر
ي










األدن و تتم مناقشته.
التقرير ر ي
تقرير لجنة المراقبة المالية و التجهب.
الماىل وتتم مناقشته.
التقرير
ي
تقرير مجلس الحكمة.
الماىل و تقرير مجلس الحكمة.
األدن و
المصادقة عىل التقريرين ر ي
ي
المسائل المرسمة بجدول األعمال.
انتخاب أعضاء مجلس الحكمة المنتخبي.
انتخاب رئيس الجمعية.
و يتخذ قراراته بتصويت أغلبية الحاضين عدى الحاالت الخاصة و المنصوص
عليها ضاحة بهذا القانون.

مجلس الحكمة “الهيئة العليا المستقلة”
ر
والعشون :
الفصل السابع
مجلس الحكمة هيئة استشارية تأديبية عليا تحافظ عىل استقاللية الجمعية
وأهدافها و مبادئها تتوىل النظر يف:
1ـ التجاوزات القانونية و المالية و األخالقية الحاصلة من قبل األعضاء.
الداخىل.
2ـ مكافأة أحد أعضاء الجمعية أو مجموعة يضبطها النظام
ي
3متابعة حسن سب نشاط الجمعية.الداخىل.
4تعديل النظامي
5التجزئة واالدماج.ويعقد مجلس الحكمة  2إجتماعات دورية سنويا ,كما يمكنه عقد اجتماع
إستثنان بطلب من رئيس الجمعية أو بأغلبية .2 + %01
ي
األكب
تتم رئاسة الجلسة كل اجتماع بالتناوب بي األعضاء حسب السن من
ر
لألصغرولكل عضو أحقية النقض.
ر
والعشون:
الفصل الثامن
ريبكب المجلس من مؤسس الجمعية كعضو دائم و  0أشخاص يتم إنتخابهم كل
ويشبط ف ر
ر
المبشح لعضوية مجلس الحكمة:
الوطن,
المختب
سنتي خالل
ر
ي
ي





أن ال يقل عمره عن  21سنة.
أن يكون متحصال عىل مستوى باكالوريا 2+عىل األقل.
ر
مختبين وطنيي متتاليي قبل البشح.
أن يكون قد شارك يف آخر
ر
و تكون القرارات نافذة بعد التصويت باإلجماع.

ر
والعشون:
الفصل التاسع
ينظر مجلس الحكمة يف المواضيع المعروضة عليه طبق إجراءات خاصة يضبطها
وتعتب قراراته باتة وال يمكن الطعن فيها إال قضائيا و ترفع القرارات
الداخىل
النظام
ر
ي
ر
الن تكسبها الصبغة التنفيذية.
إىل األمانة العامة ي
الفصل الثالثون:
يف صورة حدوث شغور يف مجلس الحكمة باإلستقالة أو الوفاة يدعو مجلس
الحكمة لجلسة طارئة لتعيي عضو مؤقت تتوفر فيه رشوط اآلنف ذكرها لحي
الوطن “الجلسة العامة”.
المختب
موعد انعقاد
ر
ي
رئيس الجمعية
الفصل الواحد والثالثون:
القانون لها وهو اآلذن
رئيس الجمعية هو المسؤول األول عن الجمعية والممثل
ي
بالرصف بخصوص المب ّ
ويمض عىل جميع القرارات الصادرة
انية العامة للجمعية،
ي
عن األمانة العامة ،ويمثل الجمعية يف جميع المحافل الوطنية والدولية وله حق
تفويض بعض صلوحياته ألي من أعضاء األمانة العامة ويخضع التفويض
الداخىل.
لشكليات يتم ضبطها بالنظام
ي
الثان والثالثون:
الفصل ي
ريب ّشح لخطة “رئيس الجمعية” كل شخص تتوفر فيه ر
الشوط التالية:
–أن يكون خالصا ر
الشباكه السنوي لمدة  2سنوات متتالية.
–أن يكون متحصال عىل بكالوريا 2+عىل األقل.
–أن يكون عمره  21سنة فما فوق.
الكبى.
–أن يكون مقيما أو يعمل بإقليم تونس ر
مختبين وطنيي متتاليي.
–أن يكون قد شارك يف آخر
ر

الفصل الثالث والثالثون:
يتم انتخاب “رئيس الجمعية” بنظام ر
البشح الفردي ،و يتم اإلعالن بالفوز بأغلبية
األصوات ،و إن تعذر ذلك يتم إعادة االنتخابات يف تاريخه بي المتعادلي.
الفصل الرابع والثالثون:
يعي رئيس الجمعية يف أجل أقصاه  20يوما أعضاء األمانة العامة حسب الكفاءة
واالنضباط و يعمل عىل ر
الرسىم للجمعية ويعلم اثرها كتابة
نشها يف الموقع
ي
الحكومة ر
الوطن
المختب
الرسىم يف أجل أقصاء  21يوما من تاريخ
وتنشبالرائد
ر
ي
ي
“الجلسة العامة”.
ر
يشف رئيس الجمعية عىل اجتماعات األمانة العامة ,وعىل تنفيذ قرارات مجلس
الحكمة.
يف صورة حدوث شغور يف منصب رئيس الجمعية باإلستقالة أو الوفاة يدعو
المختب
مجلس الحكمة لجلسة طارئة لتعيي عضو مؤقت لحي موعد انعقاد
ر
استثنان.
وطن
مختب
الوطن “الجلسة العامة” القادم دون الحاجة النعقاد
ر
ي
ي
ي
األمانة العامة

الفصل الخامس والثالثون:
ه الهيئة التنفيذية للجمعية ،تتوىل تسيب شؤونها وتسهر عىل
األمانة العامة ي
تنفيذ برنامجها السنوي وتسيب عمل الهياكل التابعة لها حسب األهداف العامة.
الفصل السادس والثالثون:
ـ رتبكب األمانة العامة من  1أعضاء.
المختب الوطن “الجلسة العامة” بنظام ر
البشح
 .2ـ ينتخب رئيس الجمعية يف
ر
ي
الفردي.
ر
باف االعضاء وهم:
ـ يعي رئيس الجمعية ي
 .1أمي المال

 .2الكاتب العام
 .2لجنة التشبيك  :و تضم ر
الشاكة والعالقات و التطوع
 .0اللجنة العملية  :التدريب والخاليا
العلىم
البامج والمجلس
 .1اللجنة العلمية  :وتضم ر
ي
الفصل السابع والثالثون:
ّ
يؤهل لعضوية األمانة العامة كل شخص تتوفر فيه ر
الشوط التالية:





أن يكون خالصا ر
الشباكه السنوي لمدة  2سنوات متتالية.
أن يكون متحصال عىل شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
أن يكون مدربا معتمدا
أن يكون عمره  10سنة فما فوق.
الكبى.
–أن يكون مقيما أو يعمل بإقليم تونس ر
الفصل الثامن والثالثون:
تجتمع األمانة العامة مرة كل أسبوعي عىل األقل بدعوة من رئيسها و ذلك
ر
لإلشاف عىل السب العادي للجمعية وتنفيذ برامجها وتتخذ القرارات باألغلبية و
يف صورة تساوي األصوات يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.
الفصل التاسع والثالثون:
لرئيس الجمعية أحقية تعويض الشغور الحاصل بالمهام أو اللجان الناتج عن قرار
تأدين لمجلس الحكمة أو للشغور.
ري
التنسيقية
الفصل األربعون:
ه حلقة اإلتصال و التواصل بي األمانات الجهوية التابعة لها.
التنسيقية ي
ودورها هو تنظيم العالقات بي األمناء الجهويي.
الفصل الواحد واألربعون:
اف للبالد
تعد جمعية أطفال علماء ثالث تنسيقيات حسب التقسيم الجغر ي
التونسية:

–تنسيقة الشمال
–تنسيقية الوسط
–تنسيقية الجنوب
الثان واألربعون:
الفصل ي
ر
يشف عىل التنسيقية “منسق” يتم يعينه من قبل رئيس الجمعية.
رشوط المنسق:
–أن يكون متحصال عىل باكالوريا  2+أو ما يعادلها
–أن يكون عمره  10سنة فما أكب
–أن يكون مدربا
الفصل الثالث واألربعون:
رتبكب هيئة التنسيقية من:
 .2المنسق
 .1األمناء الجهويي التابعي للتنسيقية
 .2عضو ممثل للمجالس العلمية

األمانة الجهوية
الفصل الرابع واألربعون:
األمانة الجهوية هيكل تنفيذي عىل مستوى الوالية ر
يشف عليها أمي جهوي يمثل
رئيس الجمعية يف الوالية وتساعده هيئة جهوية تعمل عىل حسن سب األنشطة
الجهوية والتنسيق بي الخاليا.

الفصل الخامس واألربعون:
المختب الجهوي كل سنتي يف دورة عادية ،وال تكون أشغاله قانونية إال
ينعقد
ر
بحضور أغلبية  2+ % 01من المؤتمرين .وإذا لم يحصل النصاب ترفع الجلسة
ويعقد المؤتمر أشغاله بمن حرص بصورة قانونية بعد ساعتي.
الفصل السادس واألربعون:
المختب
تحدد األمانة الجهوية والتنسيقية بالتنسيق مع األمانة العامة تاريخ
ر
الجهوي ومدته وجدول أعماله قبل  20يوما من انعقاده ،وتتوىل تكوين لجنة
تنظيم تتوىل مهمة ر
للمختب وال يسمح
واألدن
اإلشاف عىل اإلعداد المادي
ر
ري
ألعضائها ر
بالبشح لعضوية األمانة الجهوية.
الفصل السابع واألربعون:
المختب الجهوي بصفة ناخب:
يشارك يف
ر
–مدربو الخالي ـ ــا.
–أعضاء األمانة الجهوية.
–كل من تحمل خطة أمي جهوي لمدة نيابية كاملة سابقا.
العلىم التابع للوالية المنخرطي.
–أعضاء المجلس
ي
ر
المختب الجهوي ممثل عن األمانة العامة.
يشف عىل
ر
الفصل الثامن واألربعون:
ريبشح لعضوية األمانة الجهوية كل شخص تتوفر فيه ر
الشوط التالية:
–أن يكون خالصا ر
الشباكه السنوي لمدة  2سنوات متتالية.
–أن يكون رئيسا لخلية نشطة ،و يف صورة تخليه عن رئاسة خليته يفقد
عضويته كأمي جهوي ر
مباشة.

الفصل التاسع واألربعون:
رتبكب األمانة الجهوية من  2أعضاء:
–األمي الجهوي.
–أمي الش.
–أمي المال.
يتم انتخاب األمي الجهوي بنظام ر
البشح الفردي ،و يتم اإلعالن بالفوز بأغلبية
األصوات ،و إن تعذر ذلك يتم إعادة االنتخابات يف تاريخه بي المتعادلي.
المختب الجهوي يف:
ينظر
ر
األدن و تتم مناقشته.
–التقرير ر ي
–تقرير لجنة المراقبة المالية و التجهب.





الماىل وتتم مناقشته.
التقرير
ي
الماىل.
األدن و
المصادقة عىل التقريرين ر ي
ي
المسائل المرسمة بجدول األعمال.
انتخاب األمي الجهوي.
و يتخذ قراراته بتصويت أغلبية  2 + %01من الحاضين عدى الحاالت الخاصة
و المنصوص عليها ضاحة بهذا القانون.

الخاليا
الفصل الخمسون :
يمكن ألي مجموعة من المدربي تأسيس خلية للجمعية بكامل تراب الجمهورية،
ر
ر
اآلن:
بعد موافقة األمانة العامة ,ويبكب مكتب الخلية من  2أعضاء وجوبا وهم ي
–رئيس الخلية.
–أمي الش.
–أمي المال.
الفصل الواحد والخمسون :
الداخىل تراتيب
تسجل الخلية و تسىم بإسم أحد العلماء وجوبا ويضبط النظام
ي
العمل داخلها.
الثان والخمسون :
الفصل ي
لرئاسة الخلية يجب أن تتوفر ر
الشوط التالية:
–متحصل عىل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها عىل األقل.
–خالص ر
إلشباكه السنوي.
ر
الن تسندها األمانة العامة.
–متحصل عىل شهادة “مدرب” ي
العلىم
المجلس
ي
الفصل الثالث والخمسون:
العلىم هو هيئة استشارية وطنية مفتوحة االنتساب:
المجلس
ي





الخبات و االختصاصات
لذوي ر
المربي و األساتذة
ر
الصناعيي والحرفيي و الهواة و المحبفي
العصاميي المتمبين يف اختصاصات معينة أو مطلوبة أو مفقودة.

يشبط عىل أعضائه دفع ر
ال ر
اشباكاتهم السنوية إال عند االنتساب اىل الجمعية
العلىم المنتخب من
الوطن للمجلس
كأعضاء أو يف اللجنة الوطنية أو المكتب
ي
ي
العلىم.
طرف المنتدى
ي
ر
العلىم األمانة العامة عىل تطوير برامجها الببوية و العلمية و
يساعد المجلس
ي
الثقافية و الرياضية والمدنية و مشاريعها السنوية و يدعم الخاليا وقت الحاجة
الداخىل طريقة االنتساب و العضوية.
بمختصي  .ويحدد النظام
ي
الفصل الرابع والخمسون:
العلىم من ستة أعضاء كحد أدن.
الوطن للمجلس
ريبكب المكتب
ي
ي
الماىل
الباب الرابع  :النظام
ي
الفصل الخامس والخمسون:
ّ
تعد األمانة العامة نظاما ماليا يضبط تراتيب وإجراءات وضوابط الترصف يف أموال
ص ق
ويصادق عليه من طرف
والمحىل
الوطن والجهوي
الجمعية عىل المستوى
ي
ي
مجلس الحكمة.
المبمجة بالخ ــطة
ترصف أموال المنظمة يف تسيب مختلف أنشطة الجمعية ر
الماىل.
والمبانية السنوية وفقا للنظام
ي
الماىل.
الداخىل تفاصيل النظام
ويحدد النظام
ي
ي
الفصل السادس والخمسون :مصادر التمويل:
تتكون مداخيل الجمعية من:
المختب الوطن ر
ر
ر
باقباح من األمانة
الن يحدد مقدارها
ر
ي
ـ االشباكات السنوية ي
العامة.
ر
االشباكات ر
الشفية.
ـ
ـ مساهمة المنخرطي يف األنشطة وطنيا كانت أو دوليا.

ـ المنح المرصودة من الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات الخاصة
والعمومية.
ـ اإلعتمادات المرصودة ف نطاق برامج ر
الشاكة.
ي
ـ مداخيل العقارات والبيوعات المختلفة والمشاريع المنتجة وإسداء الخدمات.
ـ محاصيل الحفالت والمهرجانات وما شابهها.
ـ المداخيل ذات الصبغة االستثنائية المرخص فيها.
ـ مداخيل اإلشهار واإلستشهار.
ـالمنح واإلعتمادات المرصودة من طرف الجمعيات ذات الصلة بالداخل
وبالخارج والمنظمات االقليمية والدولية بما اليتعارض مع أحكام قانون
الجمعيات.
الفصل السابع والخمسون:
رئيس الجمعية هو اآلمر بالدفع لمبانية الجمعية.
الفصل الثامن والخمسون:
يتوىل أمي مال الجمعية مسك الحسابات قبضا وضفا وحسب مستندات رسمية
ر
ويسجل كل العمليات المالية ف دفاتر قانونية مرقمة ومختومة ر
باحبام
ويلبم
ي
الماىل ويمكن االستعانة بالوسائل الحديثة و نظم الحوكمة الرشيدة
تراتيب النظام
ي
يف الغرض.
الفصل التاسع والخمسون:
جميع العمليات المالية المتعلقة بالترصف يف أموال الجمعية تتم بإمضاء مزدوج
الوطن ,و بي أمي الهيكل و أمي
بي رئيس الجمعية و أمي المال عىل المستوى
ي
ماله عىل المستوى الجهوي.

الفصل الستون:
أموال الجمعية مخصصة للرصف منها عىل تحقيق أغراضها وال يجوز إنفاقها ف
غب ذلك ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت ف أعمال مضمونة
الكسب بعد أخذ موافقة مجلس الحكمة.
الفصل الواحد و الستون:
كل تسويغ لعقارتملكه الجمعية يخضع وجوبا للموافقة المسبقة من األمانة
نموذج تعده األمانة العامة .كل تفويت يف ملك
ويبم وفق عقد تسويغ
العامة ر
ر ي
من أمالك الجمعية يخضع وجوبا للموافقة المسبقة لمجلس الحكمة ويتم
عدىل.
التقدير بموجب اختبار ي
الثان والستون:
الفصل ي
يف صورة حل الخلية أو األمانة الجهوية ،لسبب من األسباب ،تعود جميع
آىل إىل الجمعية ،و تكلف األمانة العامة
ممتلكاتها و عقاراتها و ماليتها بشكل ي
بتكوين لجنة يف الغرض.
الباب الخامس  :تراتيب عامة
الفصل الثالث والستون:
عند تعادل أكب من مدربي لخطة معينة تعاد الجلسة يف دورة ثانية بي
المتحصلي عىل المرتبة األوىل للحصول عىل أغلبية  2 + % 01ر
مباشة من تاريخ
اعالن نتائج الدورة األوىل.
الفصل الرابع والستون:
المختب
يدخل هذا القانون حب التنفيذ إثر المصادقة عليه بأغلبية  2 + % 01يف
ر
الوطن.
ي
الفصل الخامس والستون :
ر
مباش لنشاطه ما لم تثبت مخالفته
ال يجوز إعفاء أو تغيب مسب أو مدرب
ر
للباتيب والنظم المعمول بها ولم يصدر يف شأنه قرار من مجلس الحكمة.

الفصل السادس والستون:
تعتب إجتماعات أي هيكل قانونية إال بحضور أغلبية  2 + % 01من أعضائه
ال ر
.
الفصل السابع والستون:
المختب بطلب من األمانة العامة ويدرس
األساس من قبل
يقع تنقيح النظام
ر
ي
مجلس الحكمة ر
للمختب الذي
األساس ثم يتوىل تقديمه
مشوع تنقيح النظام
ر
ي
يصادق عليه بأغلبية  2 + % 01من المؤتمرين الحاضين.
الفصل الثامن والستون:
يحق لمجلس الحكمة أن يرفض اتفاقا أو تفويضا أو تعيينا قامت به األمانة العامة.
الفصل التاسع والستون:
رسىم بالمهمة.
كتان
تسند خطة مدير برنامج من طرف رئيس الجمعية بتكليف ر ي
ي
الفصل السبعون :
عند اسناد خطة مدير برنامج يتحصل عىل تفويض من األمانة العامة حول
البنامج من حيث تعيي مساعديه ورسم خطة العمل و يمكن له اذا تم تعيينه
ر
وينته التفويض بتاريخ تقديم
الوطن أن يحرص به بصفة مالحظ
المختب
سنة
ر
ي
ي
البنامج.
األدن و
الماىل يف أجل ال يتعدى 20يوما من تاريخ تنفيذ ر
التقريرين ر ي
ي
الفصل الواحد والسبعون:
البنامج و تكراره كما
البنامج الصلوحيات التامة لقبول عروض تطوير ر
لمدير ر
البنامج باالتفاق مع رئيس الجمعية عىل أن
يمكن له تفويض من ينوبه إلدارة ر
ينسحب منها إثر ذلك.
الثان والسبعون:
الفصل ي
البنامج” كتابيا من ادارته مع اإلدالء
لرئيس الجمعية الحق يف إعفاء “مدير ر
بأسباب اإلعفاء.

الفصل الثالث والسبعون :
المختب لجنة تتكون من ثالثة أعضاء من األمانة العامة لتصفية أمالك
يعي
ر
الجمعية عند تقرير حلها ،ويحدد قواعد توزيع األمالك و األموال الموجودة
بحوزتها ،وفقا ألحكام القانون المتعلق بالجمعيات.
الفصل الرابع والسبعون:
الداخىل للجمعية الذي يضبط سبها
يصادق مجلس الحكمة عىل النظام
ي
ر
ويعتب مكمال
والباتيب الخاصة بتنظيمها وتنظيم كل الهياكل واللجان التابعة لها،
ر
األساس ومفشا له.
لهذا النظام
ي
الفصل الخامس والسبعون:
الرسىم أو
يمنع عىل كل شخص استغالل اسم الجمعية أو شعارها أو زيها
ي
برنامجها ر
الببوي أو أحد برامجها المسجلة ألي غرض إال بموافقة مسبقة و
ضيحة من رئيس الجمعية.
الفصل السادس والسبعون:
عىل كل هيكل تدوين محاض جلساته.
الفصل السابع والسبعون:
عند تعادل أكب من مدربي لخطة معينةتعاد الجلسة يف دورة ثانية بي
المتحصلي عىل المرتبة األوىل للحصول عىل أغلبية  2 + % 01ر
مباشة من تاريخ
اعالن نتائج الدورة األوىل.
الفصل الثامن والسبعون:
المختب
يدخل هذا القانون حب التنفيذ إثر المصادقة عليه بأغلبية  2 + % 01يف
ر
الوطن.
ي
الفصل التاسع والسبعون:
ر
مباش لنشاطه ما لم تثبت مخالفته
ال يجوز إعفاء أو تغيب مسب أو مدرب
ل رلباتيب والنظم المعمول بها و لم يصدر يف شأنه قرار من مجلس الحكمة.
الفصل الثمانون:
تعتب إجتماعات أي هيكل قانونية إال بحضور أغلبية  2 + % 01من أعضائه.
ال ر

الباب السادس  :األحكام اإلنتقالية
الفصل الواحد والثمانون:
والثان تقع دعوة كل المسبين و المدربي المنخرطي.
المختبين األول
خالل
ر
ي
الثان والثمانون:
الفصل ي
ريبشح لعضوية األمانة الجهوية كل شخص تتوفر فيه ر
الشوط التالية:
–أن يكون مدربا
–أن يكون خالصا ر
المختب.
الشباكه السنوي سنة
ر
الفصل الثالث والثمانون:
ريب ّشح لخطة “رئيس الجمعية” كل شخص تتوفر فيه ر
الشوط التالية:
–أن يكون خالصا ر
الشباكه السنوي لمدة سنتي متتاليتي
–أن يكون متحصال عىل بكالوريا  2+عىل األقل.
–أن يكون عمره  21سنة فما فوق.
الكبى.
–أن يكون مقيما أو يعمل بإقليم تونس ر
طن.
–أن يكون قد شارك يف آخر
ر
مختب و ي
الفصل الرابع والثمانون:
ّ
يؤهل لعضوية األمانة العامة كل شخص تتوفر فيه ر
الشوط التالية:
–أن يكون خالصا ر
المختب.
الشباكه السنوي سنة
ر
–أن يكون متحصال عىل شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.

–أن يكون عمره  12سنة فما فوق.
الكبى.
–أن يكون مقيما أو يعمل بإقليم تونس ر
األساس(.
–أن يكون مسبا (متحصال عىل التدريب
ي
الفصل السادس والثمانون:
يشبط ف ر
ر
المبشح لعضوية مجلس الحكمة:
ي




أن ال يقل عمره عن  21سنة.
أن يكون متحصال عىل مستوى باكالوريا 2+عىل األقل.
أن ال يتحمل مسؤوليتي قياديتي يف الجمعية.
الفصل السابع والثمانون:
ر
الثان
الوطن
المختب
مباشة إثر إنتهاء أشغال
يسقط باب األحكام اإلنتقالية
ر
ي
ي
ويحذف آليا فور اختتام أشغاله.

الكاتب الع ـ ــام
سمر دمحم عمر

رئيس الجمعية
حسن جعفـ ــر

