
جمعیة الخّط
النظام األساسي

1المادة

تأّسست بین الموّقعین أسفلھ والمنخرطین في ھذا النظام األساسي جمعیة تحمل اسم الخّط.
بتنظیمالمتعلق2011سبتمبر24فيالمؤرخ2011لسنة88عددالمرسوممقتضیاتوأحكاموفقالجمعیةتنشط

الجمعیات.

الغرض-2المادة

تعتبر جمعیة الخّط الحق في المعلومة الحّرة حّقا أساسیا لكّل مواطن على اعتبار أنھا احدى الّدعامات األساسیة لمجتمع
دیمقراطي وعادل.

تھدف جمعیة الخّط للتدّخل على المستوى الوطني واالقلیمي والدولي قصد تطویر وتعزیز حریة الصحافة والحق في المعلومة
و اتاحة النفاذ الیھا للجمیع.

وبناء على ما سبق فاّن جمعیة الخّط سترّكز مجھودھا لخدمة المحاور اآلتي ذكرھا :
- تطویر حریة الصحافة وحریة التعبیر وتعزیزھما.

- العمل على الحصول على معلومة مستقلة وذات جودة وفائدة للمواطنین.
- خلق عالقة جدیدة بین المبدعین صّناع المضامین االعالمیة وبین المواطنین قوامھا االبتكار والخلق والتجدید.

- ابتكار أدوات تكنولوجیة و توجیھھا لخدمة المعلومة و تیسیر النفاذ الى المعلومة و مشاركة المواطن في الّشأن العام .
- العمل من أجل التربیة على وسائل اإلعالم والتدریب في مجال تقنیات إنتاج المحتوى اإلعالمي .

الوسائل-3المادة

التواصل عبر جمیع وسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة على غرار – من باب الّذكرال الحصر – المواقع االلكترونیة والشبكات
االجتماعیة  والصحافة الورقیة  والمحطات اإلذاعیة  وقنوات التلفزیون األرضیة أو الفضائیة ، أو من خالل تنظیم المنتدیات

والدورات التدریبیة  و الندوات وسبر اآلراء والتظاھرات الثقافیة والدراسات االستقصائیة وحمالت التوعیة الخ.

االجتماعيالمقر–4المادة

تونس1002الفرانألفونسالطبیبنھجمكرر16فياالجتماعيالمقّریقع
یمكن تغییر المقّر بقرار من الھیئة المدیرة بعد المصادقة علیھ من قبل الجلسة العامة .
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األعضاء–5الماّدة

تتكّون جمعیة الخّط من :
الیھیفتقرونأوالتصویتبحقیتمّتعونمّمنالمؤسسون،األعضاء.1
التصویتبحّقیتمّتعوننشیطونأعضاء.2

و ُیعّرف االعضاء المؤسسون على أّنھم أعضاء شاركوا في تأسیس الجمعیة. ویتمّتع االعضاء المؤسسون بحّق التصویت
طالما یشاركون بشكل نشیط في أنشطة الجمعیة و المشاریع المنبثقة عنھا. ویفقدون ھذا الحّق عندما یتوّقفون عن المشاركة

لھمویمكنالداخلي.النظاممن1الماّدةعلیھتنّصماوفقالجمعیةصلباستشاريدوربلعباالحتفاظمع،النشیطة
استرجاع حق التصویت بعد ثالثة أشھر من العودة للمشاركة النشیطة داخل الجمعیة، على أن یتقّدموا بطلب معلّل الى مجلس

اإلدارة للنظر فیھ.
و ُیعّرف األعضاء النشیطون على أّنھم أعضاء یدفعون مساھماتھم (الرسم السنوي المحدد في محضر الجلسة العامة

التأسیسیة) ویشاركون بشكل فّعال في أنشطة الجمعیة و مشاریعھا.

وواجباتھالعضوحقوق–6الماّدة

لكلویكونللعادةوالخارقةالعادیةالعامةالجلساتكلفيواالقتراعاالشتراكالخطجمعیةألعضاءیحق.1
عضو صوت واحد في كل اقتراع.

بخدماتھا.واالنتفاعنشاطاتھافياالشتراكالجمعیةلعضویحق.2
ونشاطھا.بالجمعیةالمتعلقةوالبیاناتالمعلوماتعلىالحصوللھیحق.3
للجمعیة.األساسيالنظامعلىإدخالھیزمعتغییرأوتنقیحكلفيالمشاركةلھیحق.4
للجمعیة.الداخليالنظامضمنوضبطھاالعامةالجلسةداخلوالتصویتاالقتراعطرقعلىاإلطالعلھیحق.5
واالدبي.الماليالتقریرعلىاإلطالعلھیحق.6
الحسابات.مراقبتقریرمضمونعلىاإلطالعلھیحق.7
وبرامجھاوبمشاریعھاللجمعیةالسابقبالنشاطالمتعلقةالمسائلبخصوصواآلراءالمقترحاتتقدیملھیحق.8

المستقبلیة.
اإلدارة.مجلسیقّررهماوفقاالنخراطمعلومبدفعالعضویلتزم.9

للعادةوالخارقةالعادیةالعامةالجلساتبحضورالعضویلتزم.10
للجمعیة.الداخلیةالنقاشاتسریةباحترامالجمعیةأعضاءیلتزم.11
والجمعیاتالسیاسیةلألحزابالمّسیرةالمركزیةالھیاكلضمنمسؤولیةتحملبعدمالجمعیة،أعضاءیلتزم.12

المماثلة.

والّشطبالقبول-7الماد

جمعیة الخطّ مدعّوة لقبول أعضاء جدد على أن یستوفوا إجراءات القبول التالیة :
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- الحصول على رسالة رعایة موقّعة من ثالثة أعضاء على األقل .
- ایداع طلب كتابي معلّل إلى رئیس مجلس االدارة.

- تناقش مطالب العضویة  في االجتماع الشھري لمجلس االدارة.
.الشھرياالجتماعانعقادمناألقّلعلىعملأیام10قبلفیھاللنظرالمجلسعلىالمطالبوتعرض

إذا لم یتسّن احترام األجل المنصوص علیھ فإن النظر في المطالب یُحال آلیا الى االجتماع الشھري المقبل .
- في حال ادراج مطالب االنخراط في جدول أعمال االجتماع الشھري یتّم المرور للتصویت علیھا. ویحّدد القبول أو الرفض

بأغلبیة ثالثة أرباع أصوات أعضاء المجلس.
- یتولى مجلس االدارة  إبالغ أعضاء الجمعیة بنتائج التصویت خالل ثالثة أیام عمل .

- طلبات القبول المتنازع علیھا  تخضع للتصویت. ویتوّجب توفّر أغلبیّة ثلثي األعضاء لتأكید أو إلغاء القرار أو القرارات
الصادرة عن المجلس .

- یتولى مجلس االدارة إبالغ المترّشحین لعضویة الجمعیة بالقرار النھائي الناتج عن التصویت في غضون ثالثة أیام عمل .
وال یمكن شطب عضویة أعضاء في الجمعیة إال في الحاالت التالیة :

- عدم دفع معلوم االنخراط
- عدم االمتثال للقانون األساسي للجمعیة

- عدم االمتثال للنظام الداخلي
- لسبب  یلحق ضررا فادحا بمصالح الجمعیة

ویتّم استدعاء العضو، المعني بإجراء االستبعاد، عن طریق البرید االلكتروني للمثول في جلسة عامة خارقة للعادة  لممارسة
ضمانات الحق في الدفاع .

یجب على مجلس االدارة إقرار الّشطب  بعد االستماع إلى العضو المعني بإجراء االستبعاد، استنادا إلى أغلبیة ثلثي أصوات
األعضاء دون احتساب عضویّة العضو المعني بإجراء االستبعاد.

.فیھالمطعونالقرارتاریخمنیوما15أقصاهأجلفيالقرارفيالطعنالمستبعدللعضویمكن
النّظر في مطلب الطّعن و التصویت علیھ یخضع لإلجراءات ذاتھا المنصوص علیھا في الدرجة األولى من إجراء االستبعاد.

یجب على العضو المستقیل إعالم رئیس المكتب التنفیذي للجمعیة بقراره عبر رسالة مضمونة الوصول مرفوقة ب"اقرار
باالستالم" أو عن طریق البرید اإللكتروني.

وال یمكن للعضو المستقیل استرجاع أّي قسط من مساھماتھ المالیة.
في حالة الوفاة ، تنتھي العضویة آلیا .

الموارد-8المادة

تتأّتى موارد الجمعیة من :

والتبرعاتاالنخراطات)1
معتتعارضالالتيالممكنةالمواردمنغیرھاووالھباتالمنحالمساعداتو،التطوعيوالعمل،العموميالدعم)2

القوانین النافذة ومع ھذا النظام األساسي .
.النافذةالقوانینمعتتعارضالوالتي،الجمعیةتقدمھاالتيالخدماتوالمنتوجاتبیع)3

3



- یجب على مجلس اإلدارة أن یتحلّى بالیقظة تجاه أي تبرع أو منحة قد ینجّر عنھا تقدیم تنازالت تمّس من استقاللیة الجمعیة .
في حالة الّریبة أو الشّك ، یتّم إیقاف صرف المبالغ المتنازع علیھا الى حین عقد جلسة عامة خارقة للعادة للبّت في األمر

والفصل فیھ.
معتمدة من قبلھا.تودع الجمعیة أموالھا النقدیة لدى مصرف أو مصارف-

- جمیع أموال الجمعیة مخصصة لتحقیق أھدافھا وال یجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غیر ذلك.

االدارةمجلس-9المادة

یقع تسییر جمعیة الخّط من قبل مجلس ادارة یتألف من أعضاء و أشخاص مادیین أو معنویین تّم انتخابھم من قبل الجلسة
العاّمة. ویتّم في الجلسة العاّمة ذاتھا انتخاب من یشغل المھاّم التالیة من بین أعضاء مجلس اإلدارة :

- الرئیس
- الكاتب العام
- أمین المال

في حال تسجیل  شغور في ھذه المناصب ، یقوم مجلس االدارة بسّد الشغور مؤقتا الى حین عقد جلسة عاّمة خارقة للعادة في
.یوما15یتجاوزالأجل

یتّم انتخاب أعضاء  مجلس االدارة لفترة نیابیة تدوم سنتین قابلة للتجدید مّرة واحدة. ویمكن لألعضاء الذین أتّموا فترتین نیابیتین متتالیتین
الترشح من جدید لعضویة المجلس بعد فترة نیابیة شاغرة.

یتّم التصویت برفع األیدي أو عبر تفویض مسبق ألحد األعضاء للتصویت.
كّل قرارات مجلس االدارة یتّم اّتخاذھا باالغلبیة المطلقة من االصوات باستثناء الحاالت المفّصلة في القانون الداخلي.

اّیام.10أقصاهأجلفيالطعونُتقَبلوالجمعیة.اعضاءقبلمنفیھاللطعنقابلةاالدارةمجلسعنالصادرةالقراراتكل
و في حال تقّدم ثلث االعضاء بطلب للطعن في قرارات المجلس یتوّجب على رئیس المجلس  دعوة أعضاء الجمعیة الى

یوما.15أقصاهاجلفيللعادةخارقةعامةجلسة
ال یتلّقى أعضاء مجلس االدارة أي مكافآت مقابل المھام التي یباشرونھا داخل المجلس.

االدارةمجلساجتماعات-10المادة

یجتمع مجلس االدارة مرة واحدة على األقل كل شھر بدعوة من الرئیس. ال یشترط الحضور الجسدي في االجتماعات طالما
ُتتیح التكنولوجیا الحدیثة التواصل عن ُبعد.

وُتتخذ القرارات باألغلبیة المطلقة من األصوات، إال في االستثناءات  المفّصلة في النظام الداخلي.
كل عضو من أعضاء المجلس یتغّیب ، دون عذر ، عن الحضور في اجتماعین متتالیین یعتبر مستقیال بشكل آلي .

العادیةالعاّمةالجلسة–11المادة

تشمل الجلسة العامة العادیة جمیع األعضاء كاملي العضویة و األعضاء المؤسسین من غیر المتمتعین بحق التصویت إذا
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طلبوا ذلك.
تلتئم الجلسة العامة العادیة مرة في السنة على األقل في شھر أفریل.

ویتولّى الكاتب العام قبل خمسة عشر یوما على األقل من تاریخ انعقاد الجلسة ارسال دعوة الى األعضاء تتضّمن االشارة الى
التاریخ والوقت و مكان انعقاد الجلسة العامة و جدول األعمال المبرمج .

ال یمكن التطّرق ألي نقطة غیر مضّمنة في جدول األعمال.
ال تنعقد الجلسة ما لم یكتمل النصاب القانوني و المحدد بثلثي أعضاء الجمعیة.

بعد استیفاء جدول األعمال یقع التصویت برفع األیدي  على استبدال أعضاء مجلس االدارة المنتھیة والیتھ والمكتب التنفیذي
المنبثق عنھ.

للعادةالخارقةالعامةالجلسة-12المادة

عند االقتضاء  أو بناء على طلب من مجلس االدارة أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعیة ، یدعو الرئیس الى جلسة عامة خارقة
للعادة حسب  اإلجراءات المعتمدة النعقاد الجلسة العامة العادیة .

ال یمكن اجراء أي تعدیل في النظام األساسي خارج اطار جلسة عامة خارقة للعادة ، وال یمكن للجلسة العاّمة الخارقة للعادة
التداول حول تعدیل النظام األساسي ما لم یكتمل حضور ثالثة أرباع األعضاء.

یقع التصویت على التعدیل بأغلبیة ثلثي أصوات الحاضرین من األعضاء.

الداخليالنظام–13المادة

تولّى مجلس االدارة وضع النظام الداخلي وتّمت المصادقة علیھ من قبل  الجلسة العامة . ویھدف ھذا النظام الداخلي إلى
تنظیم مختلف الوضعیات التي ال یغطیھا النظام األساسي ، وخاّصة تلك المتعلقة بالھیاكل الداخلیة للجمعیة وإدارة مشاریعھا .

یمكن تغییر النظام الداخلي في جلسة عامة خارقة للعادة بأغلبیة الثلثین.

السجالت–14المادة

تمسك الجمعیة السجالت التالیة:
-  سجل األعضاء تدون فیھ أسماء أعضاء الجمعیة و عناوینھم و جنسیاتھم و أعمارھم ومھنتھم.

-  سجل مداوالت ھیاكل تسییر الجمعیة.
-  سجل النشاطات و المشاریع و یدون فیھ نوع النشاط او المشروع .

-  سجل المساعدات و التبرعات و الھبات و الوصایا مع التمییز بین النقدي منھا والعیني. العمومي و الخاص.الوطني و
األجنبي.

-  سجل جرد العقارات و المنقوالت .
-  السجالت المحاسبیة.

النزاعاتفض–15المادة
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جلسة عامة خارقة للعادة تلتئم بدعوة من كاتب عام الجمعیة فيیكون فض النزاعات داخل الجمعّیة بصفة ودّیة في إطار
الىواالستماعالملّفدراسةبعدتعّذر،حالوفيالنزاع.أطراف(أحد)منمعلّلكتابيلطلبتلّقیھمنیوما15أقصاهأجل

االطراف المتنازعة، ایجاد حّل یتطابق مع ما تنّص علیھ قوانین الجمعیة یمكن االلتجاء إلى القضاء المختص للبّت في النزاع.

الجمعیةتجزئةأو,ادماجنشاطتعلیقحل,–16المادة

یمكن تعلیق نشاط الجمعیة مؤقتا او حلھا أو إدماجھا أو تجزئتھا بطلب كتابي ممضى من ثالثة أرباع أعضاء الجمعیة.
15أقصاهأجلفيللعادةخارقةعامةجلسةالىالدعوةعلیھیتوّجبالكتابيالطلباالدارةمجلسرئیسیتلّقىأنوبمجّرد

یوما  أو تضمین ھذا الطلب في جدول اعمال الجلسة العامة العادیة اذا تطابق عقدھا مع االجال المنصوص علیھا لعقد الجلسة
الخارقة للعادة.

یتّم التصویت على ھذا الطلب بأغلبیة ثالثة أرباع أصوات األعضاء الحاضرین.

بقرار الحل عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغفي صورة حل الجمعیة یتم إبالغ الكاتب العام للحكومة
بأموالھابیاناالتصفیةألغراضالجمعیةتقدموقضائي.مصفيتعیینوالحلقرارصدورتاریخمنیوما30خالل

المنقولة و غیر المنقولة یعتمد في الوفاء بالتزاماتھا و یوزع   المتبقي منھا بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لھا
الغرض إال إذا كانت تلك األموال متأتیة من  المساعدات والتبرعات و الھبات و الوصایا فتؤول لجمعیة أخرى تماثلھا في

األھداف تحددھا الھیئة المختصة في الجمعیة.
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