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  السيد رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه،

  السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب،
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        :اللجنة على النحو التاليب االستماع كانت جلسات :ا�ستمـــــاعات .2
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يـــــــوم  أولـــــــى عقـــــــدت لجنـــــــة الـــــــداخلي والحصـــــــانة والقـــــــوانين البرلمانيـــــــة والقـــــــوانين االنتخابيـــــــة جلســـــــة
خصصــــــتها لالســــــتماع إلــــــى ممثــــــل عــــــن جهــــــة المبــــــادرة وممثلــــــين عــــــن  2019فيفــــــري  14الخمــــــيس 

ــــــــة  ــــــــة التونســــــــية للمستشــــــــارين البرلمــــــــانيين وعــــــــن النقاب ــــــــواب الشــــــــعب وعــــــــن الجمعي إدارة مجلــــــــس ن
المتعلـــــق بإحـــــداث  58/2018 األساســـــية ألعـــــوان مجلـــــس نـــــواب الشـــــعب حـــــول مقتـــــرح القـــــانون عـــــدد

  .تعاونية مجلس نواب الشعب

   : السيد محمد جالل غديرة، ممثل عن جهة المبادرة 

بإحـــــــداث تعاونيـــــــة مجلـــــــس المتعلـــــــق  58/2018 فـــــــي مداخلتـــــــه حـــــــول مقتـــــــرح القـــــــانون عـــــــدد      
ـــــادرة أن  ـــــل جهـــــة المب ـــــواب الشـــــعب، بـــــّين ممث ـــــى  ن ـــــرح يهـــــدف إل حـــــداث هيكـــــل تعـــــاوني اهـــــذا المقت

تعلــــــق بالجمعيـــــات التعاونيــــــة الم 1954فيفـــــري  18تضـــــامني فـــــي إطــــــار األمـــــر العلـــــي المــــــؤرخ فـــــي 
ــــــانون عــــــدد  ــــــق أحكــــــام الق ــــــة وف ــــــة الصــــــحية التكميلي ــــــديم خــــــدمات التغطي ــــــولى تق  2004لســــــنة  71يت

تـــــــوفير نظــــــام للتـــــــأمين علــــــى المــــــرض إلـــــــى جانــــــب  بإحــــــداثالمتعلـــــــق  2004أوت  2المــــــؤرخ فــــــي 
ـــــة جملـــــة مـــــن الخـــــدمات ـــــة والثقافيـــــة االجتماعي ـــــي والترفيهي ـــــد ربـــــط الصـــــلة ب ن ممـــــا سيســـــاهم فـــــي مزي

ـــــواب ونـــــواب ســـــابقين ومـــــوظفين برلمـــــانيين وتكـــــريس روح  ـــــاعلين فـــــي المؤسســـــة البرلمانيـــــة مـــــن ن الف
  .التضامن فيما بينهم

ــــــق وأفــــــاد الســــــيد محمــــــد جــــــالل غــــــديرة أن      ــــــت ســــــن عــــــدة قــــــوانين تتعل المؤسســــــة التشــــــريعية تول

تعاونيـــــــة القضـــــــاة، تعاونيـــــــة أعـــــــوان وزارة (بإحـــــــداث تعاونيـــــــات لفائـــــــدة المنتمـــــــين للمرفـــــــق القضـــــــائي 

ـــــــة مـــــــوظفي الســـــــجون واإلصـــــــالح ـــــــدة منظـــــــوري ) العـــــــدل، تعاوني وعـــــــدد هـــــــام مـــــــن التعاونيـــــــات لفائ

ـــــة  ـــــات 9(الســـــلطة التنفيذي ـــــى ان عـــــدد التعاو ، )تعاوني ـــــى مشـــــيرا ال ـــــا يصـــــل إل ـــــات حالي ـــــة  49ني تعاوني

فـــــــي القطـــــــاع  18فـــــــي القطـــــــاع شـــــــبه العمـــــــومي و  19فـــــــي القطـــــــاع الخـــــــاص و  12موزعـــــــة بـــــــين 

إّال أن الســـــلطة التشـــــريعية ال تـــــزال إلـــــى اليـــــوم تفتقـــــر لتعاونيـــــة تـــــوفر خـــــدمات اجتماعيـــــة العمـــــومي، 

 .الئقة لمنتسبيها سواء كانوا نوابا أو موظفين

ضــــمن مجــــال القــــوانين العاديــــة وفــــق ينــــدرج هــــذا المقتــــرح المبــــادرة ان  هــــذا، وبــــّين ممثــــل جهــــة     
مـــــــن الدســـــــتور باعتبـــــــار تعلقـــــــه بضـــــــمانات أساســـــــية ممنوحـــــــة لمـــــــوظفين  65مـــــــا يضـــــــبطه الفصـــــــل 

مـــــدنيين، فضـــــال عـــــن التنصـــــيص علـــــى إجباريـــــة االنخـــــراط بالنســـــبة ألعـــــوان مجلـــــس نـــــواب الشـــــعب 
ــــــــا بالنســــــــ ــــــــى اإلنخــــــــراط اختياري ــــــــي حــــــــين يبق ــــــــواب الســــــــابقين المباشــــــــرين، ف ــــــــواب والن بة للســــــــادة الن

  .والموظفين المتقاعدين
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ـــــة المزمـــــع احـــــداثها        ـــــا للتعاوني ـــــا وتنظيمي كمـــــا قـــــّدم الســـــيد محمـــــد جـــــالل غـــــديرة تصـــــورا عملي
  :بمقترح القانون وذلك بالتطرق إلى مجمل النقاط التالية

إلشــــــراف تخضــــــع تعاونيــــــة مجلــــــس نــــــواب الشــــــعب حيــــــث  :القــــــانوني للتعاونيــــــة اإلطــــــار ♦

رئــــــيس مجلــــــس نــــــواب الشــــــعب ووزارتــــــي الماليــــــة والشــــــؤون االجتماعيــــــة وذلــــــك طبقــــــا ألحكــــــام 
 :النصوص التالية

 المحدث للتعاونية اثر المصادقة عليه، القانون  -

 والمتعلق بالجمعيات التعاونية، 1954فيفري  18األمر العلي المؤرخ في   -

قـــــــرار رئـــــــيس مجلـــــــس نـــــــواب الشـــــــعب المتعلـــــــق بـــــــالتنظيم اإلداري والمـــــــالي للتعاونيـــــــة وقواعـــــــد   -

االســــــتئناس فــــــي إعــــــداده بالنصــــــوص المماثلــــــة بالنســــــبة  إمكانيــــــةمــــــع (تســــــييرها عنــــــد صــــــدوره 

للتعاونيــــــــات المحدثــــــــة بقــــــــوانين وبأحكــــــــام قــــــــرار كــــــــاتبي الدولــــــــة للتصــــــــميم والماليــــــــة وللصــــــــحة 

ــــــة  ــــــة والشــــــؤون االجتماعي ــــــم تنقيحــــــه بمقتضــــــى  1961مــــــاي  26المــــــؤرخ فــــــي العمومي ــــــذي ت وال

ـــــــــي  ـــــــــق والمـــــــــؤرخ ف ـــــــــرار المشـــــــــترك المتعل ـــــــــق بضـــــــــبط األحكـــــــــام  1984ســـــــــبتمبر  17الق المتعل

 .النموذجية للجمعيات التعاوني

ــــــتم المصــــــادقة  -  ــــــة وت ــــــى الجلســــــة العامــــــة للتعاوني ــــــذي يعــــــرض عل ــــــة ال ــــــداخلي للتعاوني النظــــــام ال

ــــس نــــواب الشــــعب  ــــوزير عليــــه بقــــرار مــــن رئــــيس مجل ــــف بالماليــــة وال ــــوزير المكل بعــــد استشــــارة ال

 .المكلف بالشؤون االجتماعية

   :التعاونية حوكمة ♦

تتــــــألف مــــــن جميــــــع األعضــــــاء المنخــــــرطين الــــــذين تتــــــوفر فــــــيهم الشــــــروط التــــــي  :الجلســــــة العامــــــة 
المنصـــــــوص عليهـــــــا بالقـــــــانون وبالنظـــــــام الـــــــداخلي والـــــــذين ســـــــددوا اشـــــــتراكاتهم وهـــــــي تعتبـــــــر أعلـــــــى 

ــــــي  ــــــرارات الهامــــــة علــــــى غــــــرار انتخــــــاب أعضــــــاء بمجلــــــس ســــــلطة ف ــــــة والمســــــؤولة عــــــن الق التعاوني
اإلدارة والنظــــر فـــــي مقترحـــــات تنقـــــيح النظـــــام الـــــداخلي والنظـــــر فـــــي المشـــــاريع التـــــي تعتـــــزم التعاونيـــــة 

 :ويمكن تصنيف الجلسات العامة كما يلي.تنفيذها

داول بشـــــأن التقريـــــر األدبـــــي تنعقـــــد مـــــرة فـــــي الســـــنة علـــــى األقـــــل للتـــــ :الجلســـــة العامـــــة العاديـــــة -أ
 .والمالي والتباحث في تسيير التعاونية

تنعقــــــد حســــــب الدوريــــــة المضــــــمنة بالنظــــــام الــــــداخلي للتعاونيــــــة  :الجلســــــة العامــــــة االنتخابيــــــة -ب
 .وتنظر في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المراقبة

تنعقـــــد بطلـــــب مـــــن رئـــــيس التعاونيـــــة أو مـــــن ربـــــع المنخـــــرطين  :الجلســـــة العامـــــة االســـــتثنائية  -ت
تنقــــيح النظــــام الــــداخلي، شــــراء أو بنــــاء عقــــارات، إنجــــاز (قصــــد النظــــر فــــي بعــــض المســــائل الهامــــة 
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 .وال تنظر إال في الموضوع الذي انعقدت من أجله...) مشاريع إجتماعية 

ب المنصـــــــوص عليـــــــه فـــــــي وعمومـــــــا فـــــــإن الجلســـــــة العامـــــــة ال تنعقـــــــد إال إذا تـــــــوفر النصـــــــا       

وٕاذا لــــــم يتــــــوفر النصــــــاب فــــــي الجلســــــة األولــــــى يوجــــــه المجلــــــس اإلداري دعــــــوة . القــــــانون األساســــــي

 .لجلسة أخرى بعد خمسة عشر يوما على األقل وتعقد عندها مهما كان عدد األعضاء

 :هياكل التسيير والمراقبة. 2

بـــــاالقتراع الســـــري مـــــن قبـــــل  انتخـــــابهم يتكـــــون مجلـــــس اإلدارة مـــــن أعضـــــاء يقـــــع :اإلدارةمجلـــــس  .أ
أو (ويتركــــــــب المجلـــــــس مــــــــن رئـــــــيس ورئــــــــيس مســــــــاعد . المنخـــــــرطين فــــــــي جلســـــــة عامــــــــة انتخابيـــــــة

ويجتمـــــع المجلـــــس علـــــى األقـــــل مـــــرة فـــــي . وكاتـــــب عـــــام وأمـــــين مـــــال وأعضـــــاء) رئيســـــين مســـــاعدين
ـــــا مـــــن ســـــلطته ـــــس اإلدارة . الســـــنة ويجـــــوز لـــــه أن يفـــــوض للـــــرئيس أو لعـــــدة لجـــــان جانب ويتـــــولى مجل

داد الميزانيــــــة، وتقريــــــر التصــــــرف فــــــي األمــــــوال بمــــــافي ذلــــــك إســــــناد تســــــبقات وٕاعانــــــات خاصــــــة إعــــــ
 .اســــتثنائية، و ضــــبط طــــرق انتـــــداب أعــــوان التعاونيــــة وتــــأجيرهم، واعـــــداد النظــــام الــــداخلي للتعاونيـــــة

 .ويمارس أعضاء مجلس اإلدارة مهامهم دون مقابل

يقـــــع انتخــــــاب أعضــــــائها ســـــنويا مــــــن قبــــــل الجلســـــة العامــــــة وتتــــــولى مراقبــــــة  :المراقبــــــةلجنــــــة  .ب

 .الحسابات المالية للتعاونية وُتضمن أعمالها بتقرير يقع عرضه على الجلسة العامة

ـــــة.3 ـــــى أنشـــــطة التعاوني ـــــة عل ـــــي :الرقاب تخضـــــع التعاونيـــــات بصـــــفة عامـــــة لمراقبـــــة مصـــــالح وزارت

 :المالية والشؤون االجتماعية التي يمكنها

ن تســـــند بمقتضـــــى قـــــرار مشـــــترك ومعلـــــل النفـــــوذ المخـــــول للمجلـــــس اإلداري إلـــــى متصـــــرف أو أ -

عــــدة متصــــرفين وقتيــــين يتولــــون الــــدعوة إلــــى جلســــة عامــــة انتخابيــــة فــــي أجــــل ال يتجــــاوز ثالثــــة 

 .أشهر وذلك عند حدوث خلل خطير في سير التعاونية

مجلـــــس التعاونيـــــة أن تســـــحب المصـــــادقة بمقتضـــــى قـــــرار مشـــــترك ومعلـــــل وذلـــــك بعـــــد إستشـــــارة  -

ـــــانون األساســـــي أو أصـــــبحت المـــــداخيل غيـــــر  ـــــانون العـــــام أو الق ـــــة الق ـــــي صـــــورة مخالف ـــــك ف وذل

وفـــــي هتـــــه الحالـــــة يـــــتّم، ابتـــــداء مـــــن تـــــاريخ نشـــــر هـــــذا . متناســــبة مـــــع المصـــــاريف أو التعهـــــدات

 .القرار، توقيف نشاط التعاونية وتجرى عمليات تصفيتها

أمــــــا بالنســــــبة لتعاونيــــــة مجلــــــس نــــــواب الشـــــــعب، فباإلضــــــافة إلــــــى رقابــــــة ســــــلطة اإلشـــــــراف       

تخضـــــــــع لرقابـــــــــة مصـــــــــالح وزارتـــــــــي الماليـــــــــة والشـــــــــؤون فإنهـــــــــا المجســـــــــدة فـــــــــي رئاســـــــــة المجلـــــــــس، 

   .االجتماعية



<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<Ú<Ùç{{uÚ<Ùç{{uÚ<Ùç{{uÚ<Ùç{{u|�Ï|�Ï|�Ï|�Ï<<<<<áçÞ^{{{{{{Î<áçÞ^{{{{{{Î<áçÞ^{{{{{{Î<áçÞ^{{{{{{Î<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<�‚Â<�‚Â<�‚Â<�‚Â58KKKK2018  

 

7 

 

كمــــــا قــــــدم ممثــــــل جهــــــة المبــــــادرة لمحــــــة عــــــن التوازنــــــات المرتقبــــــة للتعاونيــــــة مشــــــيرا إلــــــى أن العــــــدد 

ــــــي الحــــــالي ألعــــــو  ـــــــالجمل ــــــدر بـ ــــــواب الشــــــعب المق ــــــس ن ــــــر محــــــدودا ممــــــا  466ان ومــــــوظفي مجل يعتب

يـــــــدعو الـــــــى إضـــــــافة مخـــــــرطين ذي عالقـــــــة بالمؤسســـــــة البرلمانيـــــــة علـــــــى غـــــــرار النـــــــواب الحـــــــاليين 

كمــــــا أشــــــار الســــــيد .  والســــــابقين لــــــدعم مــــــوارد التعاونيــــــة وتحســــــين مســــــتوى الخــــــدمات التــــــي تقــــــدمها

ـــــى  ـــــع لعـــــدد المحمـــــد جـــــالل غـــــديرة إل ـــــذي  منخـــــرطينالتطـــــور المتوق ـــــا ال ـــــغ حالي  1000يمكـــــن أن يبل

منخـــــرط مـــــن بـــــين األعضـــــاء  300نـــــائبو 200وحـــــوالي ) انخـــــراط وجـــــوبي(عـــــون  466منخـــــرط مـــــنهم 

أن يتطـــــــور  2020ويمكـــــــن فـــــــي أفـــــــق ســـــــنة ). انخـــــــراط اختيـــــــاري(الســـــــابقين واألعـــــــوان المتقاعـــــــدين 

ـــــــــة القادمـــــــــة ليتجـــــــــاوز  ـــــــــار(منخـــــــــرط  1200عـــــــــدد المنخـــــــــرطين مـــــــــع انطـــــــــالق المـــــــــدة النيابي  باعتب

  ) .على مستوى الجهاز اإلداري األعضاء الجدد واالنتدابات

التعاونيــــة  وفــــي ختــــام مداخلتــــه تطــــرق ممثــــل جهــــة المبــــادرة إلــــى النقطــــة المتعلقــــة بمــــداخيل      

تضـــــبط بمقتضـــــى النظـــــام الـــــداخلي التـــــي تتـــــأتى أساســـــا مـــــن مســـــاهمات المنخـــــرطين التـــــي  وأعبائهـــــا

األنشــــــــطة الثقافيــــــــة والتظــــــــاهرات التــــــــي يمكــــــــن أن تنظمهـــــــــا  ومنحــــــــة الدولــــــــة ومــــــــداخيل للتعاونيــــــــة

  .إلى الهبات التي يمكن أن تتلقاهاباإلضافة  التعاونية 
�� 
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قـــدم ممثلـــو الهيئـــة العامـــة للمصـــالح المشـــتركة لمحـــة حـــول المـــوارد البشـــرية بـــالمجلس وتوزيعهـــا علـــى 

النـواب واإلدارة مختلف هياكله مبّينة أن إحداث هذه التعاونية سيسهم في تكريس البعد التضامني بين 

بالـــدور الهـــام الـــذي إلـــى أن  تقويـــة انتمـــاء الموظـــف إلــى اإلدارة البرلمانيـــة والرقـــي  البرلمانيــة مشـــيرين

ين أداء يظطلــع بــه والســعي إلــى تنميــة قدراتــه يمــر عبــر إحــداث هــذه التعاونيــة بمــا ســيمّكن مــن تحســ

تكريسـها فـي  الح المشتركة هـذه المبـادرة متمنيـينممثلو الهيئة العامة للمص كما ثّمن. الموظف لمهامه

تلــف هياكــل مجلــس نــواب نه أن يخلــق منــاخ اجتمــاعي وتضــامني بــين مخأاقــرب اآلجــال لمــا مــن شــ

  .الشعب
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  א
������א
�و�#���

ـــين  ـــة حـــول مقتـــرح القـــانون المعـــروض مبين ـــة الجمعي ـــو جمعيـــة المستشـــارين البرلمـــانيين رؤي قـــدم ممثل
ضرورة توفير عديد الخدمات التي أصبحت هامة ليتمكن الموظف والنائب مـن أداء األدوار الموكولـة 

الظــروف مشــيرين إلــى أن ارتفــاع عــدد منخرطــي التعاونيــة يســاهم فــي تعزيــز المــوارد لهمــا فــي أحســن 
علــى أن فصــول مقتــرح القــانون ال تختلــف عــن تلــك التــي تمــت المصــادقة عليهــا  واكمــا أكــد. الماليــة

إلــى أن التعاونيــة  يــات لفائــدة أعــوان الــوزارات، مشــيرينبمناســبة مشــاريع القــوانين التــي تخــص التعاون
كمـا تطـرق إلـى مراحـل . س الخدمات وستخضع لنفس اإلطـار القـانوني ونفـس آليـات الرقابـةستوفر نف

  :تركيز التعاونية المتمثلة في
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  للجهاز اإلداري المقبل للتعاونية أولىنواة  إرساء �

  مقر تخصيص �

   اإلداري والمالي قرار التنظيمعلى مقتضيات  بناء) تعيين أعضاء مجلس اإلدارة/انتخاب �

كما تم التعرض في ختام هذه المداخلة ألهم التحديات التـي سـتواجهها التعاونيـة لضـمان           

تحقيقهــا ألهــدافها وبالتــالي تحقيــق منــاخ اجتمــاعي ســليم وخــدمات ذات قيمــة مضــافة عاليــة والمتمثلــة 

  :أساسا في ما يلي

  ،نظام تسيير فاعل وديمقراطي تركيز �

 ، حكمة للمخاطرديمومة التوازن المالي عبر إدارة م ضمان �

  ،الشفافية وثقة المنخرطين ضمان �

مصاريف التسيير في أدنـى مسـتوى لتحقيـق أكبـر فائـدة  إبقاءقيمة مضافة عالية عبر  تحقيق �
  ،للمنخرطين ممكنة

  .المنخرطين تنوع التدخالت بما يكفل رفاهية العيش لكافة ضمان �

�� 
  א
������א/#�#���/$وאن���
س��وא��א

النقابة األساسية ألعوان مجلس نواب الشعب أن مطلب إحداث تعاونية هو مطلب نقابي  ممثلوأشار 
ارطة ويتنزل في إطار إعادة تأهيل الوظيفة العمومية ـــــــتم التعبير عنه في عديد المناسبات الف

تي البرلمانية وتوفير نظام تكميلي للتأمين على المرض فضال عن الخدمات االجتماعية والثقافية ال
إلى أن الهيكل النقابي بالمجلس يؤّيد هذا المقترح  هذه التعاونية إلى منظوريها مشيرينستسديها 

  .ويدعو إلى التسريع في دراسته على مستوى اللجنة وعرضه على الجلسة العامة

  :א
���ش�א
��מ     

اثر ذلك تم فتح باب النقاش للسيدات والسادة النواب حيث تمحورت مجمل مداخلتهم واستفساراتهم  
 :في ما يلي

االتفاق صلب اللجنـة علـى ضـرورة التعـاطي مـع مقتـرح القـانون بشـكل ايجـابي بمـا سـيمكن مـن دعـم  �
 الخدمات وتحسينها على المستويين الصحي واالجتماعي، 

بـــين االنخـــراط الوجـــوبي للمـــوظفين واالنخـــراط االختيـــاري مـــن النـــواب التســـاؤل حـــول كيفيـــة الجمـــع  �
عدم توازن مالي للتعاونية باعتبارها ترتكز في جانـب مـن مواردهـا علـى  إحداث إمكانيةوالخشية من 

االنخراطات االختيارية التي يمكن أن تكون ألكثر المنخرطين استفادة بالخدمات المسداة خاصة في 
 الصحية المرتبطة منطقيا بالتقدم في السن،ما يتعلق بالخدمات 
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التأكيــد علــى ضــرورة مراعــاة االســتقاللية الماليــة واإلداريــة عنــد إصــدار النصــوص الترتيبيــة الخاصــة  �
 بمقترح القانون المتعلق بإحداث التعاونية،

 من تعاونية صلب فصول مقترح القانون، أكثرمسالة ازدواجية االنخراط في  إلىضرورة التطرق  �

 تعاونية في وقت سابق، إحداثالتاريخية التي حالت دون  األسبابتساؤل حول ال �

التســاؤل حــول الســبب الرئيســي للتفرقــة بــين االنخــراط االختيــاري و اإلجبــاري والحــال انــه كلمــا ارتفــع  �
 العدد كلما كانت التعاونية أفضل وأنجع في الخدمات التي تسديها،

 لقة بالتعاونية تفي ما يتعلق بتكلفتها على ميزانية الدولة،طلب مزيد توضيح الجوانب المالية المتع �

هــــذه  إحــــداث أهــــدافمشــــتركة بــــين النــــواب وٕادارة المجلــــس لتوضــــيح  إعالميــــةظــــيم نقطــــة اقتــــراح تن �
 والــرأي اإلعــالمالخــاطئ لهــذه المســالة التــي تــم تناولهــا ســابقا لــدى وســائل  التأويــلالتعاونيــة وتفــادي 

العفوية لعمل اللجنة حـول هـذا  اإلعالميةالمواكبة  أن إلىاحد النواب  أشاروفي ذات السياق . العام
 من برمجة نقطة إعالمية، أفضلالمقترح يكون لها مفعول 

  .التساؤل حول النسبة التقريبية لمعلوم االنخراط �

جملة المالحظات  ممثلو الجهات المستمع إليهاوفي معرض ردودهم حول مداخالت النواب، قدم 
  :التالية

اإلشارة إلى أن الجانب السياسي كان يطغى على الجانب االجتماعي في وقت سابق مما حال دون  �
 التمكن من إحداث تعاونية،

ــالنواب وهــو اقتــراح  � بخصــوص وجوبيــة انخــراط النــواب، تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك يبقــى قــرارا خاصــا ب
 مرحب به مما سيمثل دعما هاما لموارد التعاونية، 

 بالمائة من المرتب، 3و 2سبة معلوم االنخراط ستتراوح بين اإلشارة إلى أن ن  �

 .التأكيد على أن الموارد المالية للتعاونية ستكون متأتية باألساس من مساهمات المنخرطين �

وفي ختام جلسة االستماع أكد أعضاء اللجنة حرصهم على االنتهاء من دراسة مقترح القانون      
  .اب الشعب وٕاحالته إلى الجلسة العامة في اقرب اآلجالالمتعلق بإحداث تعاونية مجلس نو 

  

����4

#��א�#���ع�א�  

        

4
�ن�$ن�وزא�"�����
��
�وزא�"�א
 6ون�א�����$���א �

الضيوف في تعليقهم على مقترح القانون المعروض جملة من االيضاحات المتعلقة  قدم      
إلى أن تدخل كل من الهيئة العامة للتأمين بوزارة نظيم التعاونيات، مشيرين إجماال باإلطار العام لت

المالية ووزارة الشؤون االجتماعية يكون في شكل رقابة بعدية على نشاط التعاونيات التي تحدث 
من شأنه  إشكالوقد أكد ممثلو وزارتي المالية والشؤون االجتماعية على أّنه ال وجود ألي . بقانون 

أن يحول دون إحداث تعاونية مجلس نواب الشعب وأن إحداثها بقانون ُيكّرس مبدأ المساواة بين جميع 
المنخرطين في االنتفاع بالخدمات االجتماعية مشيرين إلى استعدادهم لتقديم االستشارة القانونية 



<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<íée^~jÞ÷]<°Þ]çÏÖ]æ<íéÞ^¹�Ö]<°Þ]çÏÖ]æ<íÞ^’£]æ<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ß{{{{Ö]<íß¢<†è†Ï{{{{i<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<Ú<Ùç{{uÚ<Ùç{{uÚ<Ùç{{uÚ<Ùç{{u|�Ï|�Ï|�Ï|�Ï<<<<<áçÞ^{{{{{{Î<áçÞ^{{{{{{Î<áçÞ^{{{{{{Î<áçÞ^{{{{{{Î<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<gÃ�Ö]<h]çÞ<‹×¥<íéÞæ^Ãi<p]‚ude<Ð×Ãjè<�‚Â<�‚Â<�‚Â<�‚Â58KKKK2018  

 

10 

 

  

       ��i%�� bG�j� L, b:G���� 
�	��+�� E�'.��� L/ 
�?� U�r�� 
!C��� �B ]M bG�sz� G��� R�S(
 
�,�?�N��  
����� bG�j� L,������� ������� -.�/ &�'  �F�)��� L?k E�'.��� �S( 
�?� UK���T� �0�

-.��� H�,^"�"��	
 
_2F X$"/�`  

  .الالزمة في مجال التعاونيات والتأمين

قرار األنظمة الداخلية والتنظيم اإلداري والمالي للتعاونيات يخضع كما  بين الضيوف أن إ         
عادة إلى االستشارة الوجوبية إلى وزارة المالية ووزارة الشؤون االجـــتماعية، وفي هذا اإلطار يقترح 
تشريك هاتين الوزارتين إلبداء الرأي وهو مما استوقف عدد من نواب اللجنة حول مدى وجوبية 

والمالية لمجلس نواب الشعب بعد إصدار القانون  اإلداريةاالستقاللية  إقرارظل االستشارة في 
  .األساسي للميزانية

وفي معرض تفاعلهم مع مداخالت ممثلي الوزارتين المذكورتين أعاله، تدخل أعضاء          
المتعّلقة  الحاضرين لتوضيح بعض النقاط التونسية للمستشارين البرلمانيين الهيئة المديرة للجمعية

القانون المذكور وللتأكيد على أهمية الخدمات االجتماعية التي يمكن للتعاونية المزمع إحداثها  قترحبم
إسداءها للعون البرلماني مثل اتفاقيات التأمين الجماعي على المرض، التقاعد التكميلي، منح عائلية، 

  ...مساعدات اجتماعية

جنة حول مسالة ضمان التوازنات المالية للتعاونية المزمع واستوضح عدد من أعضاء الل           
إحداثها في عالقة  بعدد المنخـــرطين، كما تساءلوا عن وجود صنفين من المنخرطين في باقي 
التعاونيات على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة  لتعاونية مجلس نواب الشعب التي يمكن أن تضم نواب 

  .انخراطات وجوبيةبانخراطات اختيارية وموظفين ب

وجوابا على جملة استفسارات النواب، بّين ممثلى وزارة المالية والشؤون االجتماعية إجماال            
ما توفر عنصر  إذاأن عدد المنخرطين ال يمكن أن يؤثر في نجـــاعة الخدمات المسداة من التعاونية 

ساس احترام القانون وعدم التمييز بين حوكمة نشاطها وأعمالها مؤكدين على أن الرقابة تضمن باأل
المنخرطين ومشيرين في هذا اإلطار إلى وجود تعاونيات ناجحة تضم عدد ضئيل كم المنخرطين ال 

ومؤكدين كذلك على وجود تعاونيات تجمع بين  صنفين من المنخرطين . منخرط فقط 200يتجاوز 
تعاونية مجلس نواب الشعب (رطـــــــين مؤكدين إمكانية وجود تعاونيات تجمع بين صنفين من المنخ

مذّكرين في هذا الصدد بتعاونية سلك أمن ) تضم موظفين برلمانيين وأعضاء مجلس نواب الشعب
  .جانب القوات الحاملة للسالح إلى إداريينرئيس الدولة والشخصيات الرسمية التي تضم موظفين 

هيئة العامة للتأمين بوزارة المالية على نشاط كما أكدوا على أّن الرقابة البعدية من قبل ال       
التعاونيات تضمن باألساس احترام القانون وعدم التمييز بين المنخرطين وال تمس باالستقاللية اإلدارية 

  .والمالية للمجلس باعتبار التعاونية مستقلة ماليا عن المجلس
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�א�����א)ول �

تتمتع بالشخصية القانون شركة تعاونية  تحدث بمقتضى هذا     
تعاونية مجلس نواب "المدنية واالستقالل المالي يطلق عليها اسم 

وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون " الشعب
  .مقّرها بتونس العاصمة

 18وتخضع التعاونية ألحكام األمر العلي المؤرخ في       
حكام المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أ 1954فيفري 

  .هذا القانون

 المعنويةتتمتع بالشخصية  تعاونيةتحدث بمقتضى هذا القانون 
" مجلس نواب الشعب أعوان تعاونية"واالستقالل المالي يطلق عليها اسم 

وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقّرها بتونس 
  .العاصمة

فيفري  18وتخضع التعاونية ألحكام األمر العلي المؤرخ في 
التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا  جمعياتبالالمتعلق  1954
  .القانون

 

�2א����� �

يمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجلس نواب الشعب 
وأعوانه، ويتّم حجز معاليم االنخراط من منحهم ومرتباتهم، على أن 

  .المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونيةتتوّلى إدارة 
  .ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط 

التي يضبطها النظام األساسي، أعضاء المجالس التأسيسية 

والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد، شريطة أن 

لوا دفع معاليم انخراطهم وأن ال يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى يتو 

�.تقّدم نفس الخدمات �

، وجوبافي التعاونية  األعوان المباشرون بمجلس نواب الشعب ينخرط

، على أن تتوّلى إدارة المجلس أجورهمويتّم حجز معاليم االنخراط من 

  .دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية

المحالون على التقاعد،  األعوانلتعاونية كما يمكن أن ينخرط با

شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن ال يكونوا منخرطين بتعاونية 

  .أخرى تقّدم نفس الخدمات

  .ال يخّول للمنخرط استرجاع معاليم االنخراط المدفوعة     

 

�3א�����  تم دمجه صلب الفصل السابق                    .ال يخّول للمنخرط استرجاع معاليم االنخراط المدفوعة�
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تهدف التعاونية إلى القيام بكّل عمل احتياطي تكميلي، على       
أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها من أعضاء المجالس 
التأسيسية والتشريعية المباشرين والسابقين وأعوانها المباشرين 

وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم والمتقاعدين وأزواجهم 
وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، 
كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب االجتماعية 

  :والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة
ية واإلقامة تسديد مصاريف العالج الطبي والعمليات الجراح -

بالمستشفيات أو المصحات والوالدة والدفن وذلك بصفة تكميلية 
للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو 

 أي نظام حيطة آخر،

إرجاع أو تسديد كّل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار  -
مصاريف اإلقامة بالمبيت واألدوات المدرسية ومصاريف مشاركة 

 خرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحالت وغيرها،المن

تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط  -
 لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا،

 تأمين خدمات وأنشطة رعاية أطفال المنخرطين، -

  .بصفة عامةتنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية  -

هدف التعاونية إلى القيام بكّل عمل احتياطي تكميلي، على ت      
أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأراملهم وأصولهم 
الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين 

بكل عمل يرمي إلى النهوض  لفائدتهم في نظام مماثل، كما تتولى القيام
، ولهذا الغرض تتولى التعاونية والترفيهية بالجوانب االجتماعية والثقافية

  :خاصة
والعمليات الجراحية  واآلالت الطبية تسديد مصاريف العالج الطبي -

الوالدة مصاريف و بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة  واإلقامة
عدي المنصوص عليه بالتشريع والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القا

 الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر،

إرجاع أو تسديد كّل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار  -
مصاريف اإلقامة بالمبيت واألدوات المدرسية ومصاريف مشاركة 

 المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحالت وغيرها،

لمنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة وفاة ا عندمنح مساعدات مالية  -
 زب،ـــــــأبويه إن كان المنخرط المتوفى أع

 المنخرطين، بناءتأمين خدمات وأنشطة رعاية أ -

 .تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة -

منح المنخرطين قروضا تحدد شروط منحها وأسقفها بالتنظيم اإلداري  -
 والمالي للتعاونية،

�5א����� �

تتوّلى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتّم المصادقة عليه 
  :بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، وينّص خاصة على ما يلي

 ضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة اختيارية، -

إجراءات انخراط أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين  -
 ية،وأعوانها المتقاعدون في التعاون

 تحديد معاليم االنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، -

ضبط حاالت منح المساعدات المالية بعنوان التضامن  -
  .االجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا

<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<<<<4VVVV<<<< خاصة على ما يلي النظام الداخلي للتعاونية ينّص:  

 ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، -

 ن في التعاونية،يالمتقاعد األعوانإجراءات انخراط  -

 تحديد معاليم االنخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، -

ضبط حاالت منح المساعدات المالية بعنوان التضامن االجتماعي  -
 .منحهم قروضا ولفائدة المنخرطين أ

 فقدان العضوية، -

 .المؤاخذة في صورة اإلخالل بواجبات العضوية -
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�6א����� �
ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب يدير التعاونية مجلس إدارة، 

  .الشعب التنظيم اإلداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها

<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]5VVVV ست أعضاء )06( يدير التعاونية مجلس إدارة يتكون من 

  :موزعين على النحو التالي
<I<I<I<I منتخبين، أربعة أعضاء 

<I<I<I<I عضوين اثنين يعينهم رئيس مجلس نواب الشعب. 

 

  .لعضوية مجلس اإلدارة لمدة سنتين نويتم االنتخاب والتعيي 
  

ويشترط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون العون مترسما ومباشرا بمجلس 
  . نواب الشعب ومنخرطا بالتعاونية منذ سنتين على األقل

ويتم االنتخاب أثناء جلسة عامة من طرف المنخرطين الخالصين في 
اشتراكاتهم وذلك باعتماد نظام االقتراع السري على األفراد في دورة 

األوائل حسب الترتيب التفاضلي لعدد  االربعةيفوز المترشحون . واحدة
وفي صورة حصول عدد من . األصوات المصرح بها لكل مترشح

عدد األصوات، يقع ترتيبهم تفاضليا باعتماد المترشحين على نفس 
  .قاعدة األصغر سنا

 تسدد الشغورات في مجلس اإلدارة الناجمة عن إعفاء أو استقالة أو وفاة
اعتمادا على الترتيب التفاضلي لعدد األصوات المصرح  أو عجز دائم

  .بها لكل مترشح آلخر جلسة عامة انتخابية
للتعاونية إجراءات معاينة الشغورات وينظم التنظيم اإلداري والمالي  

  . وسدها واإلعفاء
<<<<< Ø’ËÖ]< Ø’ËÖ]< Ø’ËÖ]< Ø’ËÖ]6VVVV<<<<  ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه وخالل أول

   .اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثالثة أشهر على األقل 

وتّتخذ القرارات . ثلث أعضائهوكّلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من 

بأغلبية أصوات الحاضرين وفـي صورة التساوي يكون صوت الرئيس 

ويشترط لصحة المداوالت حضور أغلبية أعضاء المجلس على . مرجحا

ويمكن لرئيس مجلس اإلدارة دعوة أي شخص آخر مؤهل في . األقل

 .ميدان التأمين التعاوني لحضور اجتماعات المجلس إلبداء الرأي
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� �

                                                                مقــــررة اللجنة                                                                                   اللجنة رئيس���

ھالة عمران                                                                                                                                                            شاكر العيادي                  

�7א����� �

  :تتكّون موارد التعاونية من
مبالغ االنخراط المحجوزة مباشرة من منح ومرتبات المنخرطين  -

بعنوان االشتراكات، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات األعضاء 
 السابقين للمجالس التأسيسية والتشريعية وألعوانها المتقاعدين،

 المنح التي تدفعها الدولة عند االقتضاء، -

 المداخيل المتأتية من أمالك ومكاسب التعاونية، -

 الهبات والتبرعات، -

  .مداخيل األنشطة المختلفة للتعاونية -

  :تتكّون موارد التعاونية من
  ات،االنخراط عاليمم -

 المنح التي تدفعها الدولة عند االقتضاء، -

 المداخيل المتأتية من أمالك ومكاسب التعاونية، -

 الهبات والتبرعات، -

 .األنشطة المختلفة للتعاونيةمداخيل  -

 
 

�8א����� �
ال تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، وال توّزع أرباحا على 

  .منخرطيها، وفي صورة حّلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة
دون تغيير               ���  

 

���*+	,-� �  

<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]<Ø’ËÖ]9VVVV يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في بصفة استثنائية ،
أقصاه شهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ كافة األعوان أجل 

المباشرين بمجلس نواب الشعب إلى جلسة عامة النتخاب أعضاء 
وال يعتمد شرط . من هذا القانون 05وفق أحكام الفصل  مجلس اإلدارة

  .خالل هذه اإلنتخابات االنخراط أقدميه
يم هذه يكلف رئيس مجلس نواب الشعب هيئة وقتية إلعداد وتنظ

  .االنتخابات بما في ذلك قبول وفرز الترشحات وٕاعالن النتائج
يتولى مجلس اإلدارة في أجل أقصاه شهر من تاريخ انتخابه وضع 
مشروع النظام الداخلي للتعاونية ومشروع التنظيم اإلداري والمالي 
للتعاونية وقواعد تسييرها يتم إمضاؤهما بقرار صادر عن رئيس مجلس 

وذلك بعد عرضهما على مصادقة الجلسة العامة بأغلبية نواب الشعب 
الحاضرين على أن ال يقل عددهم عن ثلث األعوان المباشرين بمجلس 
نواب الشعب وفي صورة عدم توفر النصاب في االجتماع األول تدعى 

ويتولى الدعوة . الجلسة العامة الجتماع ثان وتنعقد صحيحة بمن حضر

  �المنتخب للجلسة العامة مجلس اإلدارة
�
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R5`} �$�C B�o� E, �, g���� ~	 E3�H� 
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<I<I<I<I , ���"3 �$��,� I�<�` a<����	 Ra^5���� 

<I<I<I<I �<�" �F�	 �� �G5� ��9��3� ��G��m I�5��o *�o�R 
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