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I :التقدمي -

��دف مشروع هذا القانون إ�� ضبط نظام وط�ي لالعتماد يتالءم مع مقتضيات 

) ILACال�اايب  اورو�ية ومتطلبات املنظمات الدولية �املنظمة الدولية العتماد املخابر (

 الدو�� واورو�ي باملجلس الوط�ي لالعتماد اع�اافو�حقق  )IAF (واملنتدى الدو�� لالعتماد

والتوإ� إ�� إبرام اييا ية اع�ااف املتبادت  � مجات يقييا املطابقة مع ايحاد اورو�ي 

)ACAA جوان 20 املؤرخ  � 1994 لسنة 70)، وذلك من خالت إلغاء أح�ام القانون عدد 

واملتعلق بإحداث نظام وط�ي العتماد هيئات يقييا املطابقة و�عو�ضه بمشروع 1994

القانون املعروض. 

ولهذا الغرض يا من خالت مشروع هذا القانون : 

. التنصيص ع�� أن املجلس الوط�ي لالعتماد هو ا�جهة الوحيدة ع�� املستوى الوط�ي 1

 املخوت له من  ههادد اعتماد لهيا�� يقييا املطابقة،

 التأكيد ع�� أن �شاط املجلس الوط�ي لالعتماد ال يكت�ىي هدفا ر�حيا، .2

عتماد التعار�ف اعتماد املباد  املعموت ��ا دوليا  � مجات اعتماد حيث يا ا .3

 املعموت ��ا لدى املنظمات الدولية لالعتماد،

يحديد مهام املجلس الوط�ي لالعتماد وضبط أ�شطته وطبيعة عال ته ��يا�� يقييا  .4

املطابقة  صد ضمان حسن س�ا �شاطه واملحافظة ع�� استقاللية وا�حياد والشيافية  � 

 عملية اعتماد،

  � أل�شطتهوضع مباد  عامة لتنظيا كييية ممارسة املجلس الوط�ي لالعتماد  .5

يو�س أو خارج حدود الوطن وذلك باعتبار أن املجلس  د أإب  بإم�انه يوسيع مجات 

�شاطه إ�� خارج ا�حدود التو�سية ععد إمضاء اييا يات اع�ااف املتبادت مع املنظمة 

 ،2010سنة ) IAF ( واملنتدى الدو�� لالعتماد2008) سنة ILACالدولية العتماد املخابر (

التنصيص ع�� اع�ااف السلطات الوطنية با�خدمات املسداة من  ب� �� هيئات  .6

اعتماد ال�ي خضع  بنجا  لتقييا النظراء كما يقب� �� ههادات اعتماد ال�ي �عط��ا 

 هذ  اخ�اة والشهادات الصادرة عن هيا�� يقييا املطابقة املعتمدة من  بلها.
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نه ألها اح�ام املتعلقة  و د يا إعداد مشروع هذا النص  � ه��  انون باعتبار يضمن

بالنظام الوط�ي لالعتماد وخاإة م��ا إحداث املجلس الوط�ي لالعتماد كجهة وطنية 

الوحيدة املخوت لها إسناد ههادد اعتماد والذي �عت�ا إنيا من أإناف املؤسسات 

ن أن ي�ون إحدا��ا بقانون طبقا ألح�ام املطة او�� من اليص�   من 65العمومية ال�ي يتع�ن

الدستور . 

لة التنظيا اداري واملا�� للمجلس الوط�ي لالعتماد ولطرق أويان  � املقاب� إحالة مس

 هيا�� يقييا املطابقة والعقو�ات ادار�ة اعتماد�سي�ا  إضافة إ�� معاي�ا وإجراءات 

املنطبقة عند مخالي��ا إ�� أوامر ح�ومية، وذلك باعتبارها أح�ام يندرج  � مجات السلطة 

 ال�اييبية العامة.

 II  :ٔأعامل اللجنة - 

�عهدت �جنة الصناعة والطا ة وال�اوات الطبيعية والبيية اساسية والببئة بدراسة 

 جوان 21بتار�خ  بموج  احالة الواردة عل��ا من مكت  املجلسمشروع هذا القانون 

 وأولته ما �ستحقه من أهمية باعتبار ما يمثله من دعامة لال تصاد الوط�ي ورك��ة 2018

أساسية لتنافسية املؤسسات التو�سية ع�� الصعيدين ا لي�ي والدو��. 

 وإثر اطالع ع�� ما يضمنته وثيقة هر  2019 جانيي 2عقدت ال�جنة جلسة أو�� يوم 

أجمع أعضاء ال�جنة ع�� الطاعع من أح�ام ونص مشروع القانون من معطيات اسباب 

التق�ي للمشروع املعروض مؤكدين ع�� ضرورة مز�د التد يق  � مضامينه من خالت 

. لالعتماد إ�� املجلس الوط�ي استماع

 لالعتماد  دم السيد املدير العام للمجلس الوط�ي 2019 فييري 22وخالت جلسة 

 1994 لسنة 70دوا�� وم�ارات طر  مشروع  انون جديد يل�� ويعوض القانون عدد 

 املتعلق بإحداث نظام وط�ي العتماد هيا�� يقييا املطابقة. 1994 جوان  20املؤرخ  � 

 ولطرق لالعتمادوأضاف أنه يمن  إحالة مسألة التنظيا اداري واملا�� للمجلس الوط�ي 

 هيا�� يقييا املطابقة والعقو�ات ادار�ة املنطبقة اعتماد�سي�ا  وضبط معاي�ا وإجراءات 



 49/2018تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية األساسية والبيئة حول مشروع القانون عدد 
 

4 
 

 أح�ام يندرج  � مجات السلطة ال�اييبية باعتبارهاعند مخالي��ا إ�� أوامر ح�ومية، وذلك 

العامة. 

و��ن املدير العام للمجلس الوط�ي لالعتماد أن مشروع القانون املعروض ��دف إ�� 

ضبط نظام وط�ي لالعتماد يتالءم مع مقتضيات ال�اايب  اورو�ية ومتطلبات املنظمات 

) وإ�� يحقيق IAF) واملنتدى الدو�� لالعتماد (ILACالدولية �املنظمة الدولية العتماد املخابر (

 من التوإ� إ�� إبرام اييا ية ولتمكينهاع�ااف الدو�� واورو�ي باملجلس الوط�ي لالعتماد 

). ACAAاع�ااف املتبادت  � مجات يقييا املطابقة مع ايحاد اورو�ي (

وأضاف أن املشروع يضمن التأكيد ع�� أن �شاط املجلس الوط�ي لالعتماد ال يكت�ىي 

واعتماد  ع�� املباد  املعموت ��ا دوليا  � مجات اعتماد حيث يا اعتماد  هدفا ر�حيا،

كما يا ضبط أ�شطة املجلس  التعار�ف املعموت ��ا لدى املنظمات الدولية لالعتماد،

وطبيعة عال ته ��يا�� يقييا املطابقة  صد ضمان حسن س�ا �شاطه واملحافظة ع�� 

استقاللية وا�حيادية والشيافية  � عملية اعتماد. 

وأبرز أن مشروع القانون وضع املباد  العامة لتنظيا كييية ممارسة املجلس الوط�ي 

لالعتماد أل�شطته  � يو�س أو خارج حدود الوطن وذلك لقدريه ع�� يوسيع مجات �شاطه 

ع�� املستو��ن ا لي�ي والدو�� خاإة ععد إمضاء اييا يات اع�ااف املتبادت مع املنظمة 

، 2010) سنة IAF واملنتدى الدو�� لالعتماد (2008) سنة ILACالدولية العتماد املخابر (

مؤكدا ع�� اع�ااف السلطات الوطنية با�خدمات املسداة من  ب� �� هيئات اعتماد ال�ي 

خضع  بنجا  لتقييا النظراء كما يقب� �� ههادد اعتماد ال�ي يمنحها هذ  اخ�اة 

والشهادد الصادرة عن هيا�� يقييا املطابقة املعتمدة من  بلها.  

و دم املدير العام للمجلس الوط�ي لالعتماد ملحة عرف خاللها ��ذا الهي�� الذي �عت�ا 

الوحيد  � البالد التو�سية �ع�ى باعتماد هيئات يقييا املطابقة و�صنف كمؤسسة عمومية 

 عون 15 متصرف�ن و8 مهندس�ن و9 موظيا من بي��ا 23يظا ذات إبغة غ�ا إدار�ة، و

�سي�ا �شرف عل��ا مدير عام ومجلس مؤسسة. 
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ة  للبيية التحتية ل�جودة باعتبار أن و��ن أن املجلس  �عم� ع�� يحقيق النجاعة املرجون

نتادج ز�ادة الثقة  � ال��وض با�جودة محورا من املحاور اساسية للتنمية وذلك من خالت 

اعتماد عالمة مم��ة  أن ع�� أساسكياءة جهة يقييا املطابقة و � يقييا املطابقة 

 � نتادج القرارات مما �ساعد ع�� أخذ القرار بخصوص  بوت أو رفض  و،للمصاد ة

أما ع�� الصعيد الدو�� فهو  ع�� الصعيد الوط�يهذا  املنتجات والسما  لها بالدخوت 

) جهاز 100م مادة (ض�ساها ع�ا إمضاء اييا يات الدولية لالع�ااف املتبادت وال�ي ت

)دولة  � إزالة ا�حواجز أمام التجارة العاملية ودعا مناطق التجارة 102اعتماد يمثلون (

"�عتمد مرة واحدة ا�حرة وييادي إعادة إجراء عمليات يقييا املطابقة وذلك باعتماد مبدأ 

. يقبل �� �ل م�ان"

ويطرق املدير العام إ�� املسار التار��� ليشأة املجلس الوط�ي لالعتماد مببنا أن إحداثه 

يحقيق ا�جودة والعم� ع�� يطو�ر البيية إ�� جاء  � إطار اس�ااييجية الوطنية ال�ي ��دف 

اساسية  � مجات يقييا املطابقة، ومز�د الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات 

التو�سية سواء ع�� مستوى السوق الداخلية أو ا�خارجية، واستعرض  � هذا السياق 

املحطات التار�خية ال�ي مر ��ا املجلس و�� �اآل�ي: 

 املتعلق بإحداث نظام وط�ي 1994 لسنة 70عدد  : إإدار القانون 1994 جوان 20-  

  هيئات يقييا املطابقة. العتماد

 لالعتماد. اوت للمجلس الوط�ي اجتماع : 1995 ماي 23-  

 . : استقاللية املجلس عن ادارة العامة للصناعات1996- جو�لية 

  . الير��ىي : الكيراكاعتماد : �عاون ف�ي مع جهاز 2000-  فييري 

 لالعتماد. : املصاد ة ع�� هعار املجلس الوط�ي 2000 أفر�� 27-  

 . يقوم ��ا املجلساعتماد : أوت عملية 2000 أكتو�ر 03- 

 .) ILAC ( املخابرالعتماد : العضو�ة القارة باملجمع الدو�� 2000 نوفم�ا 17- 

 .ILAC/IAF : يقييا النظراء او�� 2001-  د�سم�ا 
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 .(IAF) لالعتماد : إمضاء مذكرة يياها مع املنتدى الدو�� 2002- ماي 

 .م�اولوجيابر  ملخاعتماد : أوت 2003- أوت 

وأضاف أن املجلس �ج� منذ �شأيه حضورا ع�� املستوى الدو�� من خالت عقد أوت 

 وا�حصوت ع�� يقييا النظراء او�� للمنظمة اورو�ية لالعتماد 2004ملتقى دو��  � جوان 

(EA) ويمكن  � أفر�� 2007 ويقييا النظراء من املنظمة نيسها  � د�سم�ا 2007  � مارس ،

 واملنظمة الدولية لالعتماد من إمضاء ايياق  اع�ااف الدو�� مع املنظمة اورو�ية 2008

العتماد املخابر  � مجات اعتماد مخابر التحالي� والتجارب وامل�اولوجيا حس  املواإية 

 من خالت إمضاء 2010، كما عزز املجلس اع�ااف به دوليا  � مارس 17025يزو إالدولية 

ايياق اع�ااف الدو��  � مجات اعتماد هيا�� اههاد باملصاد ة ع�� أنظمة ا�جودة 

وانظمة البيئية.  

وأبرز املدير العام أن املجلس واإ� مس�اة اع�ااف به دوليا وذلك بتوسيع مجاالت 

 وإمضاء ايياق اع�ااف الدو��  � 2014�شاطه لتشم� اعتماد هيا�� املرا بة  � مارس 

، وأضاف أن املجلس 2014  � أكتو�ر 17020نيس املجات حس  املواإية الدولية إيزو 

 من ا�حصوت ع�� اع�ااف الدو��  � مجات اعتماد هيئات اههاد 2017يمكن  � أكتو�ر 

يزو إ و 17021يزو  إباملطابقة ع�� أنظمة السالمة الغذادية طبقا للمواإيت�ن الدوليت�ن 

، 2018، وا�حصوت ع�� يقييا النظراء من املنظمة اورو�ية لالعتماد  � سبتم�ا 22003

وأثار  � هذا السياق ضعف يمو�� مشاركة املجلس الوط�ي لالعتماد  � املؤيمرات 

واملنتديات الدولية ال�ي  د ييتج عن التخلف ع��ا التقليص من اع�ااف به دوليا.   

ومد  اادير انعا  ن مس ا ااهامةأل سياية  نظاا  اعتماد مش��ا أنه شهادة 

مس م  من طرف مةئ  مستق   مع��ف ��ا نهائدة مة�ل تقةةأل مطابق  يتأل من خالنها 

ثببا  فهاةة ماا انهة�ل ع�  انقةا  بششاا  معةظ  �� مسا  اشهاد بااطابق ، 

وصصورة أوح  اعتماد مو أن �ع��ف انس طا  ااختص  ريمةا �ششن فهاةة مةئ  

اشهاد بااصادم  أو مةئ  اارامب  أو مخ�� انتسارب أو انتحانةل أو اا��ونوجةا، ح�ى 
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 أو بإعداد تقار�ر وذنك �� مسا  معّ�ن وع�  أياس ئد�سمح نهأل بإيظاد عالما  أو شها

بحث أو تقةةأل أو تح ةل أو تسرص  وطبقا اواصها  محددة. 

كما استعرض فوادد اعتماد م�ازا أ��ا يتمث�  � ضمان استمرار�ة اح�اام القوان�ن 

وال�اايب  ا�جاري ��ا العم� واملحافظة ع�� الكياءة الينية لهيئة يقييا املطابقة املعتمدة 

إضافة إ�� يلبية حاجيات املس��لك من حيث ال�حة والسالمة وحماية الببئة و�ناء إورة 

إيجابية وسمعة متنامية عالوة ع�� ضمان اع�ااف الدو�� بكياءة هيئة يقييا املطابقة 

القضاء ع�� ا�حواجز التقنية أمام التجارة، و�التا�� �عز�ز التبادت  املعتمدة والتقليص أو

ا�حر للسلع وا�خدمات والقدرة ع�� انتشار  � أسواق جديدة مع اع�ااف رس�ي ذو ععد 

 دو��.

و دم رسم�ن بياني�ن يوححان عم� منظومة اعتماد ع�� الصعيد الدو�� وال�ي يتألف 

من عدة هيئات ومنظمات إ ليمية ودولية �عم�  � نطاق التيسيق التام ووفق ضوابط 

د يقة متيق عل��ا. 
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 وأبرز املدير العام مجاالت يدخ� املجلس الوط�ي لالعتماد املتمثلة  �:

  ،17025يزو ثمخابر انتحانةل وانتسارب حسب ااواصه  اندونة   -

 ،15189يزو ثمخابر تحانةل انبةونوجةا انطبة  حسب ااواصه  اندونة   -

 ،مةئا  اشهاد بااصادم  -

 ،17065يزو ثشهاد بمطابق  ااظتسا  حسب ااواصه  اندونة  اائ -

 ،17021يزو ثاشهاد بااصادم  ع�  سنام  حسب ااواصه  اندونة   -

  ،17024يزو ثاشهاد بفهاةة س�خاص حسب ااواصه  اندونة   -

 .17020يزو ث مةئا  اارامب  حسب ااواصه  اندونة  اعتماد -

و��ن عم� املجلس ع�� الصعيد الوط�ي م�ازا جملة اجراءات واملراح� املتبعة إلسناد 

 إعداد برنامج التقييا وي�و�ن فر�ق التقييا و الدراسة اولية للمطل ههادد اعتماد و�� 

 رار يليه  لتثب   � اجراءات الت�حيحيةوا إعداد ودراسة يقر�ر التقييا ثا التقيياو

اعالم بالقرار من طرف املدير العام وختاما ال�جان من  أو رفض أو �عليق اعتماد 

لالعتماد، مع اهارة إ�� أن  رار إسناد ههادد اعتماد يبقى إا�حا ملدة للمجلس الوط�ي 

 ) سنوات. 5خمس (
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) و�� محددة حس  9و دم املدير العام للمجلس �جان اعتماد وعددها �سعة(

 القطاعات:

  .مطاع مخابر اا��ونوجةاعتماد ا�جظ  - 

  .بااطابق اشهاد مةا�ل مطاع عتماد ا�جظ  - 

  . مخابر انتحانةل انااائة اعتماد مطاععتماد ا�جظ  - 

 .عتماد مطاع مخابر انفةمةاةا�جظ  - 

 .عتماد مطاع ااخابر انبةوطبة ا�جظ  - 

 .انتسارب ااة�انةفّة  و انه��يائّة مخابر مطاع عتماد ا�جظ  - 

 .عتماد مطاع اارامب  �� مسا  انسالم  انصظاعة ا�جظ  - 

 .عتماد مطاع اارامب  �� مسا  مظتسا  انصةد انبحري ا�جظ  - 

عتماد مطاع مةا�ل اارامب  �� مسا  اارامب  انهظة  ن�خشب. ا �جظ  - 

دراسة يقار�ر التد يق وأبرز  � هذا السياق املهام املو�ولة إل��ا واملتمثلة  � القيام ب

 إضافة إ�� ا �اا  املعاي�ا الينية لتحس�ن إجراءات التقييا، ووإبداء الرأي الي�ي حولها

ا �اا  اجراءات ا�خاإة بتحديد مستلزمات مقارنة نتادج اختبارات املقارنة املتبادلة ب�ن 

ن، م�ازا استقاللية املعاي�ا املتعلقة باختيار املد قيواملخابر الوطنية واجنبية وس�اها 

  ال�جان و�� معيار دو�� لضمان ايخاذ  رار اعتماد يجنبا لتضارب املصا�ح.

و دم عسطة حوت يطور �شاط املجلس ع�� الصعيد الوط�ي خالت الي�اة املمتدة ب�ن 

 م�ازا التطور امل�حو   � إسناد ههادد اعتماد لبعض هيا�� 2019 وسنة 2014سنة 

يقييا املطابقة ع�� غرار مخابر التحالي� والتجارب وامل�اولوجيا، مضييا أنه يا خالت الي�اة 

املذ�ورة ��جي� يطور عسيط باليسبة لهيئات املرا بة، مش�اا أن املجلس �ج� يطورا 

 155 لتصب  2014 ههادة سنة 107إجماليا إلسناد ههادد اعتماد خالت يلك الي�اة من 

 .2019 ههادة  � مو � 190 ع�� أن يص� إ�� 2019 � جانيي 

) ههادة 30وأضاف أنه �ان للمجلس �شاطا ع�� الصعيد الدو�� أسند خالله ثالث�ن (

) مخابر 9) ملخابر يحلي� و�سعة (19) دوت، م��ا �سعة عشرة (7اعتماد موزعة ع�� سبعة(
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يجارب وهيك�� مرا بة م�ازا  � هذا الصدد ما يتمتع به املجلس من م�انة ومصدا ية ع�� 

الصعيدين ا لي�ي والدو�� وهو ما من هأنه ا�حث ع�� مز�د يطو�ر كياءايه وخ�اايه 

 211ملواكبة املتطلبات الدولية خاإة املد ق�ن املتعامل�ن مع املجلس والبالغ عددها 

) اختصاإات و�� التحالي�، التجارب، امل�اولوجيا، واههاد 4موزع�ن ع�� أر�عة (

باملصاد ة واملرا بة م�ازا الدور املحوري لهذ  ا�خ�اات  � التواجد ع�� ع�ن امل�ان للتحقق 

من يوفر الشروط الينية ومعاي�ا ا�جودة  � الهي�� املزمع اعتماد ، و��ن  � هذا السياق أن 

املجلس �س�� للمحافظة ع�� م�انته الدولية من خالت إبرامه لعدة اييا يات �عاون ف�ي 

مع عدة دوت عر�ية وإفر�قية ملز�د التعر�ف با�خ�اات والكياءات ال�ي �عتمد عل��ا وال�ي 

 يتطل  اع�ااف من الهيا�� الدولية. 

وأوحح املدير العام أن للمجلس خطة عم� يرمي إ�� يوسيع مجاالت يدخله إلسناد 

اعتماد  � مختلف القطاعات ا�حيو�ة كتكنولوجيا املعلومات وال�حة والسالمة املهنية 

 والصناعات الغذادية والنيطية واملي�انيكية، إضافة إ�� مجاالت النق� والببئة وامليا . 

ويياعال مع ما يا يقديمه من معطيات حوت املجلس الوط�ي لالعتماد موضوع مشروع 

القانون املعروض �ساءت أحد أعضاء ال�جنة عن ال�اايب  ال�ي ينظا العال ة ب�ن املجلس 

 والهيا�� والهيئات املتعام� معها وعن طل  اعتماد إن �ان اختيار�ا أو إجبار�ا.

ومن جان  آخر استيسر أحد النواب عن الهيا�� ال�ي لا يتا اعتمادها وكييية التعام� 

معها خاإة فيما يتعلق ععدم اح�اامها للشروط الينية املطلو�ة و معاي�ا ا�جودة، مش�اا إ�� 

عدم وضو  ر��ة املجلس ليرض اعتماد ع�� املخابر خاإة  �  طا�� الصناعة واليالحة، 

متسادال عن دور املجلس  � التأث�ا  � سياسة الدولة ليرض اعتماد بمشروع  انون  � 

الغرض خاإة  � القطاعات ا�حساسة �القطاع اليال�� املريكز ع�� استعمات مكثف 

للمبيدات، وعن اس�ااييجية املجلس  � يحي�� املؤسسات واملخابر والهيئات  لالنخراط  � 

منظومة اعتماد ويحسبس املس��لك بضرورة وجود ههادد اعتماد  � مختلف املواد 

 اس��الكية.
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وثمن ا�حضور دور املجلس الوط�ي لالعتماد باعتبار  مكسبا وطنيا وج  املحافظة 

عليه ويطو�ر  من خالت اسراع  � املوافقة ع�� مشروع القانون املعروض ع�� ال�جنة، 

مق�اح�ن أن ييرض الدولة انخراط  � منظومة اعتماد ع�� �� املؤسسات واملخابر 

والهيئات وي�و�ن محضنة للمهندس�ن لتدعيا املجلس بالكياءات وا�خ�اات العالية، كما 

 دعوا املجلس الوط�ي لالعتماد إ�� ضرورة التحسبس بأهمية اعتماد.

واستيسر أحد أعضاء ال�جنة عن مدى إم�انية إلزام املؤسسات العمومية باالنخراط 

  � منظومة اعتماد، مشددا ع�� ضرورة فرض اعتماد خاإة ع�� الشر�ات املصدرة. 

 جوان 20 املؤرخ  � 1994 لسنة 70و�ساءت أحد النواب عن دوا�� إلغاء القانون عدد 

  و�عو�ضه بمشروع هذا القانون . 1994

و�عقيبا ع�� التدخالت أهار  املدير العام إ�� أن املجلس �عم� ع�� رسا خطة ��دف إ�� 

إيجاد فسييساء من ا�خ�ااء التو�سي�ن واجان   � عدة مجاالت رغا الت�لية الباهظة 

خاإة ل�خ�اة اجنبية مؤكدا أن املحافظة ع�� م�انة املجلس ع�� الصعيدين الوط�ي 

والدو�� يقتىىي استثمار  � الكياءات عالية ا�خ�اة، مضييا أن عم� املجلس �عتمد ع�� 

 الد ة والشيافية  � إسناد ههادد اعتماد ال�ي ييشر ع�� املو ع الرس�ي.

وحوت دور املجلس  � حث املؤسسات والهيا�� بضرورة انخراط  � سياسة اعتماد 

ب�ن املدير العام أن املجلس �ستعد إلطالق مبادرة يحسبسية  � هذا الصدد وذلك 

بالشراكة مع غرف املعايرة والتجارب ومصا�ح الشراءات بالهيا�� العمومية، خاإة وأن 

عز  ااس ا انتحو  من مظاوم  اعتماد �عد إجراء اختيار�ا مش�اا  � ذات السياق إ�� 

  � ععض املجاالت كهيئات املرا بة، مضييا أن اختةار�  نالعتماد ث�  مظاوم  ثجبار� 

يوعية املس��لك باالعتماد يمر ع�ا ينظيا ملتقيات ومنتديات مع املخابر والهيئات 

 واملؤسسات. 

وأبرز املدير العام  أن هناك مق�ا  �خطة يطو�ر عم� املجلس  � الي�اة القادمة سبتا 

التداوت حولها مع سلطة اهراف، مشددا ع�� دور النواب  � إم�انية التقدم بمبادرة 
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�شريعية إللزام الوزارات واملؤسسات العمومية باه�ااط ههادد اعتماد عند إبرام 

 الصيقات العمومية.

 بمشروع القانون املعروض 1994 لسنة 70وفيما يتعلق بدوا�� �عو�ض القانون عدد 

أكد املدير العام للمجلس أن املتطلبات الدولية ا�جديدة ا تض  هذا التغي�ا وم��ا باألساس 

الغاية غ�ا الر�حية لعم� املجلس واعتبار  ا�جهة الوطنية الوحيدة إلسناد ههادد اعتماد 

لهيا�� يقييا املطابقة، إضافة إ�� ضرورة استعداد اليياق الدولة التو�سية املزمع إبرامه 

 مع ايحاد اورو�ي  � ععض املجاالت.

 وأكد  � خايمة يدخله أن مشروع القانون املعروض ع�� ال�جنة يتضمن ا�خطوط 

العر�ضة واملباد  العامة ال�ي يقوم عل��ا منظومة اعتماد وذلك ا��جاما مع املعاي�ا 

 الدولية.

و��ن أعضاء ال�جنة أن مشروع القانون ذو طاعع يق�ي وله أهمية بالغة خاإة  � 

التعام� مع املؤسسات والهيئات اجنبية مع�اين عن ضرورة اسراع  � منا شة فصوله 

 بحضور املدير العام 2019 فييري 27و�ان ذلك خالت جلسة عقد��ا ال�جنة بتار�خ 

للمجلس الوط�ي لالعتماد وعدد من إطارايه، و د يم  املصاد ة ع�� عنوان مشروع 

القانون وفصله اوت  � إيغ��ما اإلية بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن، وفيما يخص 

) مياهيا و�� يقييا املطابقة، هي�� يقييا املطابقة، 7 املتعلق بضبط سبعة (2اليص� 

اعتماد، هي�� اعتماد، نظام اعتماد، مجات اعتماد، ويقييا النظراء، �ساءت عدد من 

النواب عن التعر�ف العام واملقتض  مليهوم " يقييا املطابقة"  وأسباب التنصيص ع�� 

عبارة "غرار"، ويياعال مع استيسارات أبرز املدير العام للمجلس أن اعتماد �عر�يات عامة 

ييرضه املتطلبات الدولية نظرا ملا يتم�� به مجات اعتماد من يحوالت مستمرة مما ييرض 

 بأغلبية 2يرك املجات ميتوحا الستيعاب املستجدات، و�ذلك يم  املصاد ة ع�� اليص� 

 اعضاء ا�حاضر�ن  � إيغته اإلية.

 الذي يضبط الصبغة اختيار�ة العتماد هيا�� يقييا املطابقة، 3وفيما يتعلق باليص� 

أوحح املدير العام للمجلس أن التنصيص ع�� يلك الصبغة يتالءم مع املعاي�ا الدولية ال�ي 
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ال ييرض اعتماد إال بناء ع�� نص  انو�ي إر� ، ودعا  � هذا الصدد إ�� ضرورة يقديا 

مبادرة �شريعية ييرض الصبغة الزامية لالنخراط  � منظومة اعتماد، ويم  املصاد ة 

   � إيغته اإلية. 3بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن ع�� اليص� 

 استيسر أحد أعضاء ال�جنة عن نوعية العقو�ات ال�ي  د �سلط 4و�التطرق لليص� 

ع�� هيا�� يقييا املطابقة، وأوحح املدير العام للمجلس أن من ب�ن العقو�ات ال�ي �سلط 

ع�� يلك الهيا�� �ح  اعتماد، ويم  املصاد ة بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن ع�� اليص� 

   � إيغته اإلية.4

 واملتعلق بالطبيعة القانونية للمجلس أي إه�ات لدى اعضاء 5ولا ي�ا اليص� 

. ا�حاضر�ن فتم  املصاد ة عليه بأغلبي��ا  � إيغته اإلية

 املتضمن ملهام املجلس الوط�ي لالعتماد �ساءت أحد النواب عن 6و�خصوص اليص� 

كييية احتساب معاليا إسناد ههادد اعتماد وكييية يوظييها ضمن م��انية املجلس، 

و�عقيبا ع�� ذلك أبرز  املدير العام أن عملية يحديد املعاليا ال�ي يتقاضاها املجلس نظ�ا 

إسناد ههادد اعتماد �ستند إ�� ضوابط دولية يتمث� أساسا  � اعتماد "يوم عم� خب�ا" 

وحس  �� حالة معروضة ع�� املجلس، م�ازا أن �� املعاليا يتا يوظييها  � ينظيا 

حلقات الت�و�ن والرس�لة ل�خ�ااء للمحافظة ع�� كياء��ا ومؤهال��ا ع�� املستوى الدو��، 

  بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن   � إيغته اإلية. 6ويم  املصاد ة ع�� اليص� 

 املحدد له 8 الضابط للتنظيا اداري واملا�� للمجلس واليص� 7وفيما يتعلق باليص� 

كجهة وحيدة ملن  ههادد اعتماد ع�� املستوى الوط�ي، لا يث�اا أي إه�ات لدى أعضاء 

 ال�جنة إذ يم  املصاد ة عل��ما بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن  � إيغ��ما اإلية. 

 املتعلق بتقديا املجلس املعلومات للعموم ا �ا  أحد النواب 9وعند منا شة اليص� 

إضافة عبارة "باملو ع الرس�ي للمجلس" للتأكيد ع�� هيافية �عامله مع هيا�� يقييا 

املطابقة، ويياعال مع هذا املق�ا  أوحح املدير العام أن يقديا املعلومات للمتعامل�ن مع 

املجلس يتا طبقا للمعاي�ا الدولية ودون ا�حاجة إ�� التنصيص ع�� إضافة عبارة "باملو ع 

الرس�ي للمجلس" باعتبار أن ههادد اعتماد املسندة يخضع بصية دور�ة للمراجعة، 
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مؤكدا أن �شر املعلومات �عد وسيلة العم� اساسية للمجلس و�مكن لسلطة اهراف 

التنصيص ع�� العبارة املق�احة ضمن اوامر التطبيقية ملشروع القانون، ويم  بذلك 

  بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن  � إيغته اإلية. 9املصاد ة ع�� اليص� 

 املتعلق بال��ام املجلس بمباد  ا�حياد والشيافية والسر�ة 10و�خصوص اليص� 

والغاية غ�ا الر�حية، أكد املدير العام أن املجلس مع�اف به دوليا كهي�� وحيد وال يخضع 

ملنافسة أي جهة أو هي�� آخر وذلك دعما ملصدا يته وله نيس الكياءة مع املجالس  � 

 بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن  � 10الدوت اخرى، ويم  بذلك املصاد ة ع�� اليص� 

 إيغته اإلية. 

 املتضمن لالع�ااف املتبادت ب�ن الدوت لقبوت ههادد اعتماد 11و�النظر  � اليص� 

املسندة لهيا�� يقييا املطابقة، أكد املدير العام أن املجلس الوط�ي لالعتماد مع�اف به 

  � إيغته 11دوليا، ويم  إثر ذلك املصاد ة بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن ع�� اليص� 

 اإلية.

 وال�ي لا ي�ا أي إه�ات لدى أعضاء ال�جنة، يم  14 و 13، 12و�خصوص اليصوت 

 .املصاد ة عل��ا بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن  � إيغ��ا اإلية

III:قرار اللجنة -  

 ررت �جنة الصناعة والطا ة وال�اوات الطبيعية والبيية اساسية والببئة املوافقة 

ع�� مشروع هذا القانون بأغلبية اعضاء ا�حاضر�ن و�� يو�ىي ا�جلسة العامة باملصاد ة 

 عليه.

 

 

مقرر اللجنة    رئيس اللجنة                                               

 عبد العز�ز القطي                       �امر العريض                                

 














