مقترحات جعديل سوليدار ثونس الاجحماعية املحعلقة بمشزوع القانون عـ ـ  03ــدد املحعلق باألحكام املشتركة للهيئات
الدسحورية املسحقلة
الىص ألاصلي
الفصل 3
الهُئاث الدطخىزٍت اإلاظخللت مً ؤشخاص
اللاهىن الػام ،جخمخؼ بالصخصُت اللاهىهُت
ولها الحم زصىصا في:
 الخػاكد و الخلاض ي واهدظاب اإلالىُت
 جسطم ؤمالهها بسجل زاص جمظىه
الىشازة اإلايلفت بإمالن الدولت،

الصُؿت اإلاػدلت
الفصل 3
الهُئاث الدطخىزٍت ؤشخاص مػىىٍت غمىمُت ،
جخمخؼ بالصخصُت اللاهىهُت ولها الحم زصىصا في:
 الخػاكد و الخلاض ي واهدظاب اإلالىُت
 جسطم ؤمالهها بسجل زاص جمظىه الىشازة
اإلايلفت بإمالن الدولت،
ًمثل الهُئت كاهىها زبِظها وفي خالت الخػرز هابب

ًمثل الهُئت كاهىها زبِظها وفي خالت الخػرز
هابب
الفصل 6
ًخىلى مجلع الهُئت جدلُم اإلاهام الدطخىزٍت
اإلاظىدة للهُئت .
ًخيىن مجلع الهُئت مً ؤغضاء ّ
مخفسؾحن ًخم
اهخدابهم لفترة واخدة ّ
مدتها طذ طىىاث،
بإؾلبُت ثلثي ؤغضاء مجلع هىاب الشػب.

ّ
مخفسؾحن ًخم
ًخيىن مجلع الهُئت مً ؤغضاء
اهخدابهم لفترة واخدة ّ
مدتها طذ طىىاث ،بإؾلبُت
ثلثي ؤغضاء مجلع هىاب الشػب وٍمىؼ ججدًد
الػضىٍت في هُئت دطخىزٍت ؤزسي.
وٍلتزم بمبدؤ ّ
الخىاصف بحن اإلاسؤة ّ
والسجل في جسهُبت
مجالع الهُئاث.

شسح ألاطباب
ًدبحن باالظالع غلى اإلاداوالث اإلاضمىت بخلسٍس اللجىت ؤن
هره ألازحرة اهتهذ إلى اغخباز الهُئاث الدطخىزٍت
اإلاظخللت هصىف جدًد ًخمحز غً باقي الهُئاث ؤلادازٍت
الػمىمُت.
ؾحر ؤهه وباالظالع غلى الخػدًل اإلادزل غلى مضمىن
الفصل 3مً مشسوع اللاهىن ًدبحن ؤن مشسوع اللاهىن
اإلاػدٌ صىف الهُئاث الدطخىزٍت اإلاظخللت ضمً
ؤشخاص اللاهىن الػام وهى صىف غام ولِع جدًد
هما ؤزٍد الىصىٌ إلُه.
لرا ًخجه ؤلابلاء غلى اإلالترح اإلالدم مً طىلُداز جىوع
ّ
ضماها لخدلي ؤغضاء الهُئاث الدطخىزٍت اإلاظخللت
باالطخلاللُت والحُاد بصفت واملت ولخىسَع مبدؤ
الخداوٌ اإلاخيافئ والػادٌ غلى اإلاىاصب وجب ججىب
ّ
جمخؼ هفع الصخص بإهثر مً غضىٍت مخخالُت في الصمً
في هُئاث دطخىزٍت مسخلفت

وٍلتزم بمبدؤ ّ
الخىاصف بحن اإلاسؤة ّ
والسجل في
جسهُبت مجالع الهُئاث.
ٌظمى ؤغضاء اإلاجلع اإلاىخسبىن بإمس زباس ي
ًيشس بالسابد السطمي للجمهىزٍت الخىوظُت.
ًؤدي ؤغضاء اإلاجلع اإلاىخسبىن الُمحن ؤمام
زبِع الجمهىزٍت.

ٌظمى ؤغضاء اإلاجلع بإمس زباس ي ًيشس بالسابد
السطمي للجمهىزٍت الخىوظُت.
ًؤدي ؤغضاء اإلاجلع اإلاىخسبىن الُمحن ؤمام زبِع بما ؤن ؤغضاء الهُئاث الدطخىزٍت اإلاظخللت ًيخسبىن
وَظإلىن مً كبل ؤغضاء مجلع هىاب فأداء الُمحن
الجمهىزٍت مجلع هىاب الشػب.
ًجخمؼ ألاغضاء إثس ؤداء الُمحن بدغىة مً الػضى ًيىن ؤمام مجلع هىاب الشػب.

ألاهبر طىا ،وبسباطخه وَظاغده الػضى ألاصؿس طىا.
ًسخاز ألاغضاء زبِع الهُئت وهاببه بالخىافم وإن
ًجخمؼ ألاغضاء إثس ؤداء الُمحن بدغىة مً
الػضى ألاهبر طىا ،وبسباطخه وَظاغده الػضى حػرز فبإؾلبُت ثلثي ألاغضاء.
ألاصؿس طىاً .سخاز ألاغضاء زبِع الهُئت وهاببه ان واهذ زبِظت الهُئت امسؤة ًيىن هاببها زجل
والػىع بالػىع وٍخم جددًد مظؤولُاث ول
بالخىافم وإن حػرز فبإؾلبُت ثلثي ألاغضاء.
غضى مً ؤغضاء اإلاجلع صلب الىظام الدازلي
للهُئت.
الفصل 7
الفصل 7
ّ
"ًخػحن غلى غضى اإلاجلع غدم الجمؼ مؼ ّ
ؤي وشاط
ال ًمىً جمؼ صفت زبِع ؤو غضى مجلع
هُئت مؼ صفت غضى في الحيىمت ؤو في اإلادىمت آزس والخفسؽ الىلي إلامازطت اإلاهام صلب الهُئت ".
الدطخىزٍت ؤو في اإلاجلع ألاغلى لللضاء ؤو
جللد مىصب مىخسب.
هما ال ًمىً الجمؼ مؼ ؤي وظُفت غمىمُت
ؤزسي ؤو وشاط منهي.

وجب جىسَع مػاوي الحىهمت السشُدة دازلها مً
زالٌ جلاطم اإلاهام بحن جمُؼ ألاغضاء وفم مػاًحر
مىضىغُت وغادلت.

ًلترح اغخماد صُاؾت غامت وشاملت ًمىؼ مً زاللها
ؤي غضى بمجلع الهُئت الجمؼ بحن غضىٍخه ّ
غلى ّ
وؤي
ّ
بالخفسؽ الىلي للػمل بالهُئت غلى
وشاط آزس وإلصامه
شاولت الصُاؾت اإلاػخمدة في كاهىن الهُئت الػلُا
اإلاظخللت لالهخساباث.

غضى الحيىمت ؤو اإلادىمت الدطخىزٍت ؤو
اإلاجلع ألاغلى لللضاء ؤو الػضى اإلاخللد
إلاىصب مىخسب ،الري ًخم اهخسابه غضىا
بئخدي الهُئاث ٌٌ َػ ُّد مظخلُال مً مهامه ألاولى.
ًجب غلى الػضى اإلاىخدب ؤن ًخىكف مباشسة
إثس اهخدابه غً ؤي وشاط ال ًمىً جمػه مؼ
مهامه الجدًدة .إن وان الػضى غىها غمىمُا
ؤو كاضُا ًىضؼ في خالت إلحاق ظُلت مدة
اهخسابه.
الفصل 9
الفصل 9







ًسضؼ ؤغضاء اإلاجلع ،بالخصىص إلى الىاجباث بػد ؤلاظالع غلى الفصىٌ525و526و 527و 528و531
ًسضؼ ؤغضاء اإلاجلع ،بالخصىص إلى
ًدبحن ؤنها جضمىذ مبدؤ الحُاد هشسط مً شسوط
الخالُت:
الىاجباث الخالُت:
ؤغضاء الهُئاث الدطخىزٍت بئطخثىاء هُئت الخىمُت
 واجب الجزاهت،
واجب الجزاهت،
اإلاظخدامت وخلىق ألاجُاٌ اللادمت.
 واجب الخدفظ،
واجب الخدفظ،
لرا وجب جضمحن شسط الحُاد للىاجباث التي ًسضؼ
واجب الخصسٍذ غلى اإلاياطب غىد مباشسة  واجب الحُاد ،بئطخثىاء هُئت الخىمُت اإلاظخدامت
لها ؤغضاء اإلاجلع مؼ اطخثىاء هُئت الخىمُت اإلاظخدامت
اإلاهام وغىد ؤلاهتهاء منها خظب اللىاهحن الجازي وخلىق ألاجُاٌ اللادمت.
وخلىق ألاجُاٌ اللادمت وذلً الخترام ما هص غلُه
 واجب الخصسٍذ غلى اإلاياطب غىد مباشسة اإلاهام
بها الػمل،
وغىد ؤلاهتهاء منها خظب اللىاهحن الجازي بها الػمل ،الدطخىز مً مبادا غالوة غلى ؤن الحُاد مً ؤوهد
واجب اخترام مبدؤ غدم جضازب اإلاصالح
الىاجباث التي ًجب ؤن ًسضؼ لها ؤغضاء اإلاجلع .
 واجب اخترام مبدؤ غدم جضازب اإلاصالح خظب
خظب اللىاهحن الجازي بها الػمل.
اللىاهحن الجازي بها الػمل.

الفصل 55
الفصل 55
في خالت الشؿىز العازا غلى جسهُبت مجلع في خالت الشؿىز العازا غلى جسهُبت مجلع الهُئت
الهُئت إلغفاء ؤو سحب ثلت ؤو وفاة ؤو اطخلالت إلغفاء ؤو سحب ثلت ؤو وفاة ؤو اطخلالت ؤو عجص ،
ٌػاًً مجلع الهُئت خالت الشؿىز وٍدونها بمدضس
ؤو عجصٌ ،ػاًً مجلع الهُئت خالت الشؿىز
وٍدونها بمدضس زاص ًدُله الى مجلع هىاب زاص ًدُله الى مجلع هىاب الشػب الري ًخىلى
آلُا طد هرا الشؿىز اإلاسجل مً زالٌ حظمُت
الشػب الري ًخىلى طد هرا الشؿىز ظبلا
ّ
اإلاترشح في الصىف الري ًلي مباشسة في الترجِب في
إلجساءاث اهخساب ؤغضاء مجلع الهُئت.
وفي صىزة سحب الثلت مً مجلع الهُئت ؤو اهخساباث مجلع الهُئت اإلاترشح اإلالبىٌ.
مً ؤخد ألاغضاء ظبلا للشسوط الىازدة
بالفص  63مً هرا اللاهىنٌ ،ػاًً زبِع
مجلع هىاب الشػب خالت الشؿىز وٍخىلى
اإلاجلع طد الشؿىز ظبلا إلجساءاث اهخساب
ؤغضاء مجلع الهُئت.
ًمىً إغفاء غضى باإلاجلع بلساز مً ثلثي
ؤغضاء مجلع هىاب الشػب وبعلب ّ
مػل مً
ثلثي ؤغضاء مجلع الهُئت ظبم ألاطباب
والشسوط وؤلاجساءاث اإلاىصىص غليها ضمً
اللاهىن الخاص بيل هُئت.

جفادًا لخػعُل ؤغماٌ الهُئت وبالىظس إلى ؤلاشيالُاث
ّ
التي غسفتها بػض الهُئاث اإلاماثلت غىدما حػلم ألامس
بظد الشؿىزاث الحاصلت فيها ،هلترح مساجػت العسٍلت
ّ
اإلاخىزاة في هرا اإلاجاٌ وذلً باغخماد جلىُت الدظدًد
ّ
آلالي والفىزي للشؿىز
اإلاسجل مً زالٌ حظمُت
ّ
اإلاترشح في الصىف الري ًلي مباشسة في الترجِب في
ّ
بمجسد
اهخساباث مجلع الهُئت اإلاترشح اإلالبىٌ ،وذلً
مػاًىت الشؿىز الىاجج غً الىفاة ؤو الاطخلالت ؤو
ؤلاغفاء ؤو العجص الصحي الدابم ؤو سحب الثلت مً
ؤخد ؤغضاء اإلاجلع ولِع بإهمله ،وهي العسٍلت
اإلاػمىٌ بها في مجلع هىاب الشػب واإلاجلع ألاغلى
لللضاء.
ّؤما إذا شمل الشؿىز وامل اإلاجلعّ ،
فئن اإلاسوز غبر
مجلع هىاب الشػب ٌؿدو ضسوزٍا.

الفصل 56
ًلتزم ؤغىان الهُئت بالخصىص باخترام
ملخضُاث مدوهت طلىن وؤزالكُاث الػىن
الػمىمي وإلى مدوهت الظلىن التي ًصادق
غليها مجلع الهُئت وٍخم وشسها بالسابد
السطمي للجمهىزٍت الخىوظُت.
وول مسالفت لهره اإلالخضُاث ججػل ألاغىان
غسضت للخدبػاث الخإدًبُت.

ًلتزم ؤغىان الهُئت بالخصىص باخترام ملخضُاث جخجه مالبمت الفصل  56بما جم الخىصُص غلُه
بالفصل  55والري ؤزضؼ ؤغىان الهُئت إلى ؤخيام
مدوهت طلىن وؤزالكُاث العون العمومي
"ؤزالكُاث اإلاهىت" وإلى مدوهت الظلىن التي ًصادق اللاهىن غدد  78لظىت  5985اإلاؤزر في 5ؤوث 5985
اإلاخػلم بضبغ الىظام ألاطاس ي الػام ألغىان الدواوًٍ
غليها مجلع الهُئت وٍخم وشسها بالسابد السطمي
واإلاؤطظاث الػمىمُت وذاث الصبؿت الصىاغُت
للجمهىزٍت الخىوظُت.
وول مسالفت لهره اإلالخضُاث ججػل ألاغىان غسضت والخجازٍت والشسواث التي جمخلً الدولت ؤو الجمػاث
الػمىمُت اإلادلُت زؤض مالها بصفت مباشسة وآلُا والري
.للخدبػاث الخإدًبُت
ال ًخػلم باألغىان الػمىمُحن ولرلً وجب خرف غبازة
"العون العمومي" و إغخماد "أخالقيات املهنة"

الفصل : 57
جسصد ليل هُئت في إظاز محزاهُت الدولت بمحزاهُت
مظخللت ٌٌ ّ
ػدها مدًس الجهاش ؤلادازي ٌوٍصادق
غليها اإلاجلع.
الفصل :58
جدُل الهُئت مشسوع محزاهُتها إلى الحيىمت
إلاىاكشخه وجخىلى اللجىت اإلايلفت باإلاالُت بمجلع
هىاب الشػب بدضىز العسفحن الخدىُم غىد
الاكخضاء .وٍخم ن ذلً خظب السشهامت

حـ ـ ـ ـ ـ ــذف

ضماها لإلطخلاللُت اإلاالُت للهُئاث الدطخىزٍت وجب ؤن
جسضؼ محزاهُتها للدشسَؼ الجازي به الػمل .
ًخجه الاكخصاز غلى جضمحن ألاخيام اإلاخػللت بمحزاهُت
الهُئاث ضمً اللاهىن ألاطاس ي للمحزاهُت باغخبازه
الىص الخاص مثل ما وان الخمش ي اإلاخبؼ في اإلاجلع
ألاغلى لللضاء.

اإلاىصىص غلُه باللاهىن ألاطاس ي للمحزاهُت.
ًسفم مشسوع محزاهُت الهُئت اإلاداٌ غلى مجلع
هىاب الشػب ببرهامج الػمل الظىىي للهُئت.
الفصل :59

الفصل :59

جخيىن مىازد الهُئت مً إغخماداث مً محزاهُت جخيىن مىازد الهُئت مً:
 - مىدت مً محزاهُت الدولت،
الدولت ومىازد ؤزسي مسجبعت بيشاظها.
 - هباث وجبرغاث وغعاًا ؾحر مشسوظت،
 - ومىازد ؤزسي مسجبعت بيشاظها غلى ؤن ًخم ذلً
بالخيظُم مؼ الىشازة التي حػجى بالخػاون الدولي.


الفصل :31
جبذ اإلاداهم ؤلادازٍت اإلاسخصت في هصاغاث
الهُئاث مؼ ؤغىانها.

ًخجه ؤلابلاء غلى الهباث والخبرغاث والػعاًا همىزد مً
مىازد الدولت هظسا ألهمُتها اإلاصٍد مً الىجاغت غلى غمل
الهُئت بخىفحر ؤلامياهُاث الاشمت لللُام بػملها هما
طِظمذ لها ذلً باإلجسساط في البرامج الدولُت غلى ؤن
ًخم ذلً بالخيظُم مؼ الىشازة التي حػجى بالخػاون
الدولي.

هظسا لخضىع ألاغىان ألخيام اللاهىن غدد  78لظىت
الفصل :31
جبذ اإلاداهم الػدلُت اإلاسخصت في هصاغاث الهُئاث  5985اإلاؤزر في 5ؤوث  5985اإلاخػلم بضبغ الىظام
ألاطاس ي الػام ألغىان الدواوًٍ واإلاؤطظاث الػمىمُت
مؼ ؤغىانها.
وذاث الصبؿت الصىاغُت والخجازٍت والشسواث التي
جمخلً الدولت ؤو الجمػاث الػمىمُت اإلادلُت وخُث
ًىص الفصل  3مً اللاهىن غدد  78لظىت  5985ؤن
ألاغىان الري ٌشملهم هرا اللاهىن جىعبم غليهم ؤخيام
مجلت الشؿلً ,يىن البذ في هصاغاث الهُئاث مؼ
ؤغىانها ؤمام اإلاداهم الػدلُت.

الفصل :35
ًمىً للهُئت اطدشازة اإلاداهم ؤلادازٍت
اإلاسخصت بسصىص مشازَؼ اللسازاث التي
حػتزم اجساذها.

جىطُػا إلاجاالث اطدشازة الهُئت للمداهم ؤلادازٍت
الفصل :35
ًمىً للهُئت اطدشازة اإلاداهم ؤلادازٍت اإلاسخصت اإلاسخصت وغدم كصسها في خدود مشازَؼ اللسازاث التي
ّ
بسصىص مشازَؼ اللسازاث التي حػتزم اجساذها ؤو حػتزم اجساذها ،وهى ذاث الامخُاش اإلامىىح للظلعت
بسصىص اإلاظابل اللاهىهُت ؤو اإلاىاضُؼ التي جسي الخىفُرًت (الفصل  4مً كاهىن اإلادىمت ؤلادازٍت).
فابدة في اطدشازتها في شإنها" .

