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 :التقدمي العام -أأوال

 كمائة دستورية مستولة هي ية هجيال الوادمستدامة حقوو  لأهيئة التنمية امل.1

، إذ أحكل للوانون حفق 921قكام الباب السادس من الدستور حتحديدا فصله أاقتضته 

تنظيم تركيبتها حالتمثيل فيها حطر  انتخابها حتنظيمها حسبل  921خيرة من الفصل الفورة لأ

أمساءلتها ة من الوثيو 51خيرة من الفورة الثانية من الفصل لأ كما اقتضت املطة قبل.

.أساسية النصوص املتعلوة بتنظيم الهيئات الدستوريةأالدستورية أن تتخذ شكل قوانين 

قّره الباب الثاني من الدستور املتعلق بالحوو  حالحريات من مبادئ أملا  باإلضافةهذا 

كونية ذات صلة حثيوة بالتنمية املستدامة حالحفاظ على املورحث الثوافي حعلى الثرحات 

(أ21ح 22ح 22الفصول )عية حترشيد استغاللها حعلى بيئة حمناخ سليمين حمتوازنين الطبي

فضل أهذه املبادئ حتوعية بانتهاج  إلرساءدحار سعيا أحما يمكن أن تضطلع به الهيئة من 

أ.عالهأسات في مختلف املجاالت املذكورة املمارأ

أ2 الهيئات  رساءإاستكمال مسار  ضمنساس ي الوانون لأهذا أمشرحع يندرج.

 11ساس ي عدد قكام الوانون لأأبعد نشر  هآخر لبنة فيالدستورية املستولة ليكون بذلك 

حإعداد حعرض مشاريع  املتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة حمكافحة الفساد 2192لسنة 

دستورية املستولة حبهيئة ساسية املتعلوة باألقكام املشتركة بين الهيئات الالووانين لأ

لسنة  22ساس ي عدد السمعي البصري حتعديل الوانون لأان حهيئة الاتصال نسقوو  إلا

أ.املتعلق بالهيئة العليا املستولة لالنتخابات 2192

أ2  2195ساس ي املعرحض في شهر جوان عداد مشرحع الوانون لأإفي  نطال الاأتم .

ة من الخبراء حاملختصين في مجال 
ّ
حليا أمشرحعا التنمية املستدامة أعّدت باالستعانة بثل

أ2195تمت استشارة مختلف الوزارات في طور أّحل بشأنه بداية من شهر احت  اجتمعت .

ستورية حاملجتمع املدني حقوو  لجنة الخبراء حإطارات من حزارة العالقة مع الهيئات الد

حلي حإجاباتها عن الوزارات بخصوص املشرحع لأ ثر التوصل بمالقظاتإنسان على إلا

تطور املشرحع حتالئمه مع ما سبق ل املطرحقة صلبه في عديد املناسبات لمختلف املسائ

ثارته كما راسلت العديد من مكونات املجتمع املدني حأّدت جلسات عمل معها أح تلّوت إ

ساس ي املعرحض لتووم باستشارة رسمية ابية املتعلوة بمشرحع الوانون لأمالقظاتها الكت

غلب الوزارات حمالقظات أثرها تباعا مالقظات إت على تلو 2192نوفمبر  22بتاريخ ثانية 
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الاتحاد التونس ي للصناعة حالتجارة حالصناعات التوليدية حمالقظات الاتحاد التونس ي 

أ.للصناعة حالتجارة حالصناعات التوليدية حمالقظات الاتحاد العام التونس ي للشغل

 ةساس ي املعرحض آخذون لأغة املوترقة من مشرحع الوانخير الانتهاء للصيحتّم في لأ

أ.بمجمل املالقظات املثارة حفق الجداحل املصاقبة له

أ2 جيال الوادمة كل هيئة التنمية املستدامة حقوو  لأحيندرج ضمن مجال تدخل .

يضا املخططات ذات البعد التنموي أقتصادية حالاجتماعية حالبييية حأل الائاملسا

ومات التنمية املستدامة حقوو  يخ موحالاقتصادي عموما حذلك بهدف اقترام حترس

أ.جيال الوادمةلأ

م قسب ما حتتمتع الهيئة لالضطالع بهذه املهام بصالقيات استشارية موّسعة، تنوس

أ:لىإساس ي املعرحض ارتآه مشرحع الوانون الاأ

ل الاقتصادية ئلووانين املتعلوة باملسادحر استشاري حجوبي في كل مشاريع ا -

أ.ة حفي كل مخططات التنمية على اختالف درجاتها حمواضيعهاحالاجتماعية حالبييي

دحر استشاري اختياري متعلق باملسائل حبالنصوص الترتيبية املتصلة بمجال  -

أ.اختصاصها

املساعد  ن تتجاحز الدحر الاستشاري التوليدي حذلك بلعب دحرأأحيمكن كذلك للهيئة 

ة حالجهوية حاملحلية الكبرى تجاه السلط فا  حاملستدرك للخيارات الوطنيحاملنّبه حفاتح لاأ

أ:ليات التاليةذة لبرامج حسياسات عمومية حفق لاحالجهات املخططة حاملنّفأ

دحر استشاري تلوائي تتعهد بموتضاه الهيئة بإبداء الرأي في الاستراتيجيات  -

أ.حالسياسات العمومية حكبرى املشاريع حالبرامج الوطنية حإقالته على الجهات املختصة

التي تعتبرها مالئمة حمتماشية مع املسائل مرجع نظرها  لإلصالقاتدحر سلطة اقتراح  -

أ.على للجماعات املحليةفيذية حالتشريعية حعلى املجلس لأعلى كل من السلطة التن

آلية بحث حدرس حتعمق في املسائل الاقتصادية حالاجتماعية حالبييية حبمناسبة  -

مخرجات  ةجيال الوادمة حإقالتنمية املستدامة حقوو  لألوة بالجميع املواضيع املتع

أ.الدراسات حالبحوث على الجهات املعنية أح نشرها
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آلية ديموراطية تشاركية تتلوى بموتضاها الهيئة العرائض الشعبية املتعلوة  -

أ.باملواضيع املندرجة ضمن مشموالتها حتحيلها في قال تبنيها على الجهات املعنية

عمال هيئة التنمية املستدامة عالحة على البحوث حالدراسات تنوسم الى مخرجات أ.أ2

أ:آراء حتوارير

راء الاستشارية الوجوبية حالاختيارية حالتلوائية تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية لاأ-

أ.التونسية حباملوقع الالكترحني للهيئة

أ.مة التي تنشر للعمومجيال الوادقول التنمية املستدامة حقوو  لأ التوارير الدحرية-

أ1 هيئة التنمية املستدامة حقوو  املهمة حالدقيوة تتكون  لدحارألالضطالع بهذه .

داري مع إخرى من مجلس هيئة حمن جهاز ادمة كسائر الهيئات الدستورية لأجيال الولأ

أ.خصوصية تتماش ى حطبيعة مهامها تتمثل في املنتدى

سنوات من قبل مجلس  نتخبين ملدة سّتأعضاء مأمجلس الهيئة يتكون من ثالثة -

شعاع الوطني لشخصيات الوطنية ذات النزاهة حإلاأغلبية الثلثين من بين اأنواب الشعب ب

سنة حال يشترط فيهم الحياد  21حالكفاءة العالية مع خبرة في مجاالت تخّصصهم ال توّل عن 

أ.على عكس باقي الهيئات الدستورية املستولة

ر يكون ذلك باالنتخابعضاحيختار هؤالء لأ
ّ
أ.ء من بينهم رئيسا حنائبا له حعند التعذ

عضاء املنتدى على اختالف أعضاء مجلس الهيئة حمن أمنتدى الهيئة يتكّون من *

أ:تيآلاجزاء متساحية حذلك كأربعة أحاملشارب حالحساسيات حذلك بحساب الّرحافد 

أ.قتصادية حالهيئات املهنيةطراف الاجتماعية حاملنظمات الاجزء مكّون من ممثلي لأ -9

آت العمومية املكلفة مباشرة على جزء مكّون من ممثلين عن املؤسسات حاملنش -2

رض الواقع بتطبيق البرامج حالسياسات العمومية ذات العالقة الوطيدة حالتأثير املباشر أ

ديم ت حبتوعلى التنمية املستدامة بما يجعلها املخّولة أكثر من غيرها بتوييم هذه السياسا

أ.ح لتغييرهاأالتصّورات العملية لتطويرها 

جزء مكّون من ممثلين عن الجماعات املحلية حلقزاب السياسية املمثلة في  -2

أ.البرملان
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جزء من املمثلين للمنظمات الوطنية حالجمعيات الناشطة ضمن املجال الاستشاري  -2

يوة الارتباط بنشاطها قتى يتسنى للهيئة حمن الخبراء املتخصصين في مجاالت محّددة ححث

ي الغموض 
ّ
أ.ح الالتباس عند توييم السياسات حالتصوراتأبذلك توديم النصح حتجل

ربع سنوات قابلة للتجديد حذلك أتدى بورار من رئيس الهيئة ملّدة عضاء املنأحيسمى 

الجدد  عضاء املجلسأة املجلس ضمانا لالستمرارية بين في غير تزامن مع انتهاء مّدة عضوي

أ.عضاء املنتدىأحأ

حتحدث حجوبا صلب املنتدى لجان مختصة قارة توسم مرجع نظر الهيئة لثمانية 

أ.قداث لجان ظرفية حخاصةإمكانية إص متواربة حتكمل بعضها البعض مع مجاالت تخصّأ

عوانها تحت اشراف املدير التنفيذي املنتخب من أداري للهيئة حيتكون من الجهاز إلاأ

ضافة ة حالفنية للهيئة الاعتيادية باإلأدارية حاملاليئة الذين يتولون املهام إلاأس الهيقبل مجل

كمل ألهيئة حمنتداها بصالقياتهما على لى الويام بكل الوظائف الضرحرية الضطالع مجلس اإ

أ.حجه

وتض ى عضاء مجلس الهيئة مطالبون بااللتزام بالواجبات املهنية املحمولة عليهم بمأ

الهيئات الدستورية ساس ي املتعلق باألقكام املشتركة بين لوانون لأمن ا 1ح 2الفصلين 

نهم مطالبون كذلك باالمتناع عن ممارسة مهامهم صلب الهيئة في قالة أاملستولة كما 

لى املدير التنفيذي إعضاء املنتدى حأألى إضارب مصالح حكذلك الشأن بالنسبة حجود ت

الجسيم املوجب للمؤاخذة شأنه شأن  طأالخحلعوان حيعّد كل إخالل بذلك من قبيل 

أ.عدم الحفاظ على السّر املنهي

يرفع مجلس الهيئة توريرا سنويا عن نشاطه لكّل من رئيس مجلس نواب الشعب 

قصد املناقشة حاملصادقة عليه حكذلك لكل من رئيس الجمهورية حرئيس الحكومة قصد 

أ.اصها حتنشرها للعمومالاعالم حتعّد الهيئة توارير دحرية تتعلق بمجال اختص

 :اللجنـة أأعامل -اثنيا 

دراسة بالصناعة حالطاقة حالثرحات الطبيعية حالبنية لساسية حالبيئة تعهدت لجنة 

 19لساس ي بموجب إلاقالة الواردة عليها من مكتب املجلس بتاريخ مشرحع هذا الوانون 

أ.أئة دستوريةحأحلته ما يستحوه من أهمية باعتباره يتعلق بهي 2192نوفمبر 
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عودت لجنة الصناعة حالطاقة حالثرحات الطبيعية حالبنية لساسية حالبيئة جلسة 

تالحة حثيوة شرح لسباب حنص مشرحع الوانون خاللها تمت  2192أنوفمبرأأ2بتاريخ 

من الدستور حقد ثمن  921الذي يجسم مضامين الفصل فصال حهو  22املتكون من 

أ.ل مسار تركيز الهيئات الدستوريةالذي يندرج في إطار استكماأعضاء اللجنة هذا املشرحع 

تشكيل فريق عمل إلعداد موترقات التعديل حأعلى عود جلسات استماع  حتم الاتفا 

حتحديد اللجان التي سيطلب منها إبداء رأيها في بعض لبواب أح الفصول من مشرحع 

مع في دراسته فصال فصال،  الوانون مع ضرحرة ضبط أجل لذلك مما يسمح للجنة الشرحع

أأ.تنظيم يوم برملاني بالتعاحن مع لكاديمية البرملانيةأإمكانية

أ:تم الاتفا  علىأحختاما

طلب رأي استشاري من لجنة تنظيم إلادارة حشؤحن الووات الحاملة للسالح قول  -

أ.الجهاز إلاداريأ

ملتعلق بضمانات بع ااطلب رأي استشاري من لجنة التشريع العام قول الباب الرأ -

أ.قسن سير عمل الهيئة حسبل مساءلتها

الحوو  حالحريات لجنة الصحة حالشؤحن الاجتماعية أح  استشاري من لجنةطلب رأي أ-أأأأأأأ

أ.حالعالقات الخارجية

أ:إلىعلى عود جلسات استماع حأ        

أ.لجنة الخبراء التي أعدت مشرحع الوانونأ -أأأأ

  .مع املدني حقوو  إلانسانيئات الدستورية حاملجتالقة مع الهحزارة الع -   أ

 

أ.حزارة الشؤحن املحلية حالبيئة  -أأأ

أ.املنظمات الوطنية -أأ

أأ.بعض ممثلي املجتمع املدني الناشطة في مجال التنمية املستدامة -أأ
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إلى السيد الوزير لدى  استمعت اللجنةأ2019جانفي  4بتاريخ  حخالل جلستها املنعودة

 ني حقوو  إلانسانكومة املكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية حاملجتمع املدرئيس الح

ثل في املتمأحضح أن مشرحع هذا الوانون يندرج في إطار مواصلة املسار الدستوري الذي 

هيئة التنمية املستدامة حقوو  لجيال الوادمة  من بينهاخمس هيئات دستورية بعث 

أملعرحض على اللجنةموضوع مشرحع الوانون لساس ي ا مضيفا أنه سيتم عند مناقشة .

منه  39فصول مشرحع الوانون لخذ بعين الاعتبار ضرحرة تعديل بعضها على غرار الفصل 

الذي يحيل صراقة إلى أقكام الوانون لساس ي املتعلق باألقكام املشتركة للهيئات 

ه الهيئة الوقتية ملراقبة منه الذي تّم قذفه بعد أن اعتبرت 33الدستورية حخاصة الفصل 

أ.أأدستورية مشاريع الووانين غير دستوريا

د أن مشرحع الوانون ينبني على تحويق معادلة 
ّ
التطور التوفيق بين من قيث حأك

حأضاف أن الدستور نص على هذه .أضمان قوو  لجيال الوادمةبين التنمية املستدامة حأحأ

على أهمية البعد البيئي في عملية التنمية التوطئة التي تنص ضمن املفاهيم حاملصطلحات 

حعيا بضرحرة املساهمة في سالمة املناخ حالحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة 

 12أقكام الفصل  إضافة إلىمواردنا الطبيعية حاستمرار الحياة لامنة لألجيال الوادمة، 

ماعية حالتنمية املستدامة منه الذي ينص على أن تسعى الدحلة إلى تحويق العدالة الاجت

حالتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية حاعتمادا على مبدأ التمييز إلايجابي كما 

الذي يفرض على  42أقكام الفصل ، حأستغالل الرشيد للثرحات الطبيعيةتعمل على الاأ

 129الفصل الدحلة أن تحمي املورحث الثوافي حتضمن قق لجيال الوادمة فيه، حصوال إلى 

أ.أقيات الهيئةمنه الذي يتطر  مباشرة إلى صالأ

كما بّين أن مشرحع الوانون يكتس ي أهمية بالغة حيستجيب إلى متطلبات املرقلة 

أن هذه الوادمة حضرحرة تصحيح  املفاهيم التي كانت توتصر على تحويق الربح دحن غيره حأ

هذا إصدار بأحأنهأ2014ألسنةالجمهورية التونسية  املفاهيم تغّيرت بعد إصدار دستورأ

كل الووانين التي لها صلة بالحياة الاقتصادية حالاجتماعية حالثوافية ستكون ن وأناوال

من مرجع نظر هيئة التنمية املستدامة حقوو  حمخططات التنمية املركزية حاملحلية 

ور حالتنمية مراعاة متطلبات التط علىأاملبنيةق تلك املعادلة يحولجيال الوادمة حبالتالي ت

أ.أفي كافة املجاالت مع الحفاظ على قوو  لجيال الوادمة
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حأشار السيد الوزير أن مشرحع الوانون كان موضوع استشارة موسعة لكافة املعنيين 

باملوضوع على غرار خبراء حمختصين في املجال ححزارات معنية حهياكل عمومية حمجتمع 

الغرض حالتعاحن مع املنظمات الدحلية، حتم  مدني إضافة إلى تنظيم استشارات جهوية في

مستجيبة للمبادئ الهيئة تبني عديد املالقظات حاملوترقات املودمة حذلك قتى تكون 

أأ.املنصوص عليها في الدستور حلتطلعات لجيال الوادمة

حفي خصوص مجاالت تدخل الهيئة أحضح السيد الوزير أن للهيئة صالقيات 

 حأن لها يات استشارّية اختيارّية إضافة إلى إبداء الّرأي التلوائي استشارّية حجوبّية حصالق

في قبول عرائض من املواطنين حهي املتمثلة آلية مهمة جدا معمول بها في الوانون املوارن 

ن الهيئة من أن تتعهد بموضوع ما حتناقشه حتصدر (أأالف إمضاء في كل عريضة5)
ّ
التي تمك

العزلة عن الهيئة من شأنه أن يفك ما حهو جهات املختصة، توريرا في الغرض تحيله على ال

أ.أأأقتى ال تبوى قصرا في مستوى الخبراء حاملنتدى فوط

حبّين أن الهيئة تتكون على خالف بوية الهيئات الدستورية املستولة من مجلس غير 

أعضاء حيرأسها رئيس، حهم من ذحي الخبرة حالكفاءة في املجاالت  3موسع يضّم 

أادية حالاجتماعية حالوانونيةالاقتص لطراف أحأضاف أن للهيئة منتدى موسع يشمل كل.

املسائل الاقتصادية حالاجتماعية حكل من له دراية باملدنية حالسياسية حاملنشآت حاملنظمات 

أ.أأهذا إلى جانب أن للهيئة إدارة تنفيذية يستشار حيوّدم توارير في الغرضحهو حالثوافية 

اءل السادة النواب عن دحر هذه الهيئة الدستورية في توديم حفي تدخالتهم تس

إلاضافة حالنجاعة املطلوبة لضمان تنمية مستدامة تضمن قوو  لجيال الوادمة خاصة 

، حعبر البعض عن تخوفهم من حدقيق ملصطلح التنمية املستدامةفي غياب مفهوم موقد 

له إلعادة تفعيل املجلس الاقتصادي خلفية إعداد مشرحع هذا الوانون حاملتمثلة في استعما

حالاجتماعي عوضا عن اقداث هيئة دستورية جديدة تضمن التنمية املستدامة حقوو  

أ.ألجيال الوادمة

حثّمن السادة النواب أهمية تحويق التنمية املستدامة من خالل تالزم لبعاد 

ثوافة التنمية املستدامة الاقتصادية حالاجتماعية حالبييية حقيام الهيئة بالعمل على نشر 

تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغّيرات على املستوى قا من مواربات تحسيسية حتوعوية انطال
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حرد  املناخية كما في ذلكة حالبييية بما إلاقليمي حالدحلي حخاصة الاقتصادية حالاجتماعي

أ.من مشرحع الوانونأ5 بالفصل

الهيئة بثالثة خاصة حأنه يشرف حدار نواش قول نجاعة تحديد عدد أعضاء مجلس 

حاعتبر بعض أعضاء اللجنة أنه ال يمكن إسناد  اعضوأ 127على منتدى يتكون من قوالي 

أرأي استشاري لهيئة دستورية بمثل هذه لهمية حاقترقوا أن يكون قرار الهيئة برأي .

أ.مطابق

ذه السادة النواب عن كيفية الويام بدحره في ظل هتساءل حفي خصوص املنتدى 

أالتركيبة غير املتوازنة بين التمثيليات املنصوص عليها صلب مشرحع الوانونأ مالقظين أن .

مع عدد أعضاء مجلس الهيئة بودر ما ينسجم مع التركيبة يتناسق أهمية هذا الدحر ال 

املوسعة حاملتنوعة للمنتدى، مشيرين إلى أن اجتماع املنتدى على لقل مرة كل ثالثة أشهر 

أ.أويق لهداف املرسومةال يخدم تح

حاعتبر بعض الحاضرين أن ضمان قوو  لجيال الوادمة يمر عبر هذه الهيئة من 

خالل قيامها بعمليات التحسيس حالتوعية في كل ما يمس قوو  لجيال الوادمة على غرار 

أ.ارتفاع نسبة املديونية، حترسيخ قيمة العمل لدى املواطن

على  الفاعلية في مهامها لهيئةكساب احإق املصطلحات عضاء مزيد تدقيلأحاقترح أقد 

أمستوى مجلس الهيئة أح على مستوى املنتدى داعيا إلى ضرحرة التنصيص على عدم .

صالح في مستوى التمثيليات في املنتدى حمطالبا بإقرار الدحر التعديلي للهيئة املتضارب 

أ.أعوض منحها دحر استشاري حجوبي

سادة النواب أحضح السيد الوزير أن الفورة الثانية من حفي تفاعله مع تدخالت ال

من قانون لقكام املشتركة بين  33سوطت بموجب عدم دستورية الفصل  39الفصل 

 فيع يرفتعدم التوتض ي موضحا من ناقية أخرى أن النجاعة .أالهيئات الدستورية املستولة

ملرحنة الالزمة لإلشراف على أعضاء قتى يتمتع با 3عدد أعضاء مجلس الهيئة إلى أكثر من 

أ.أمنتدى موسع

حأكد أن الجهد املبذحل في عملية إعداد مشرحع هذا الوانون يؤكد أنه ليس 

للمجلس الاقتصادي حالاجتماعي مالقظا أن مشرحع الوانون يتويد بما تضمنه  ااستنساخ
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.أا استشاريااكتفى بمنحها رأيالدستور من عدم منح الهيئة رأيا ملزما أح رأيا مطابوا بل 

قية نظر حاسعة قانونيا حاستشارة حجوبية بدحن رأي مطابق مشيرا إلى عدم الاستهانة حصالأ

أ.باالستشارة الوجوبية خاصة حأن هذا الرأي ينشر حيطلع عليه الرأي العام

النظر في عدد لعضاء على غرار بوية إعادة حفي خصوص التركيبة بّين أنه باإلمكان 

قانون لقكام  ضمنن تضارب املصالح تم التنصيص عليه أ، حأضاف الدستورية الهيئات 

أ.املشتركة بين الهيئات الدستورية املستولة

حأحضح أنه يمكن إضافة بعض الجمعيات كالكشافة التونسية، مبينا أنه سيتم إعادة 

النظر في املشهد الجمعياتي من خالل املنصة التي يتم العمل عليها من خالل إعداد مشرحع 

ألف  22قانون يتعلق ببعث املنصة إلالكترحنية ملراقبة الجمعيات حالتي يوارب عددها 

أ.جمعية

مؤسسة حأ  Solidarجمعية سوليدارلالستماع إلى  2191فيفري  9حخصصت جلسة 

السيد رئيس استهلها التي معهد قوكمة املوارد الطبيعية حأأHeinrich Bollهنريتش بول 

ذا املشرحع باعتباره سيركز إقدى الهيئات الدستورية مبرزا على أهمية هبالتأكيد اللجنة 

دحر املجتمع املدني في إثراء النواش بتوديم مالقظات حموترقات من شأنها أن تساعد 

 .اللجنة في تطوير حتحسين نص مشرحع الوانونأ

لجنة الصناعة  دعوةأ Solidarسوليدار حفي بداية تدخلها ثمنت ممثلة جمعية

من تشريك ممثلي املجتمع املدني حأت الطبيعية حالبنية لساسية حالبيئة حالطاقة حالثرحا

مالقظاته حموترقاته قول مشرحع الوانون لساس ي املتعلق يهيئة التنمية خالل توديم 

املستدامة حقوو  لجيال الوادمة الذي يندرج في إطار استكمال بناء مسار الهيئات 

ي موسع قول قوو  لجيال أسيس لحوار اجتماعالدستورية، مبرزة دحر الهيئة في الت

حقدمت في هذا السيا  جملة من املالقظات قول بعض املفاهيم الغامضة أ.الوادمة

حالواردة بمشرحع الوانون لساس ي حالتي قد تحتمل عدة تأحيالت موترقة مزيد التدقيق فيها 

في إبداء  2اردة بالفصل حتوضيحها، حأضافت أنه تم قصر مهام هيئة التنمية املستدامة الوأ

رأيها في مشاريع الووانين دحن لخذ بعين الاعتبار موترقات الووانين حمشاريع لحامر 
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الحكومية موترقة ضرحرة تعديل هذا الفصل بإقرار حجوبية استشارة الهيئة في هذه 

دحرها حتحويق التالؤم بين النصوص تفعيل حأأضمان نجاعتهاالنصوص حذلك بهدف 

ساس ي لم يتضمن عالقة الهيئة ة، كما بينت أن مشرحع الوانون لأة حالترتيبيالوانوني

بمجلس نواب الشعب حتجاهل الطابع الخاص لبعض مشاريع الووانين كمشرحع قانون 

أ.املالية حهو ما من شأنه أن يخل بمبدأ استدامة الووانين املالية حالجبائية

أن تحديد  Solidarة جمعية سوليدارحفيما يتعلق بتركيبة مجلس الهيئة اعتبرت ممثل

حقد يمثل عائوا أمام قسن سير املجلس حتعطيل عمل الهيئة  ثالثة أعضاء غير كاف

تسعة أعضاء تركيبة موقدة حبوية الهيئات لخرى حهي حاقترقت في هذا الصدد اعتماد 

الفردية، باإلضافة إلى إمكانية ترشيح ممثلين عن النوابات حالجماعات املحلية حالترشحات 

كما بينت غياب اشتراط الاستواللية حالحيادية في أعضاء الهيئة مؤكدة أن مداحالت 

املجلس الوطني التأسيس ي قول الدستور أعطت هذا الدحر للمشرع للتنصيص عليه ضمن 

مشاريع الووانين املحدثة للهيئات الدستورية، كما دعت إلى ضرحرة تالفي التركيبة املوسعة 

حاعتماد معايير دقيوة ححاضحة لتحديد تركيبة  21ملنتدى الهيئة بالفصل حغير املبررة 

أ.أأتحترم التعددية النوابية حتضمن نجاعة عمل الهيئة

عدة نوائص ضمن حجود مشيرا إلى  Heinrich Bollحتدخل ممثل مؤسسة هنريتش بول 

ملوكولة لهيئة ختالف بين مفهومي الصالقيات حاملهام امنها الاأمشرحع الوانون لساس ي نص 

أالتنمية املستدامة حقوو  لجيال الوادمة"التنمية املستدامة حغموض مفهوم  موترقا "

إضفاء البعد الثوافي حالحضاري لهذا املفهوم بإضافة فصل ثالث لتعريف املصطلحات التي 

تضبط املبادىء العامة حاملرجعية لساسية ملشرحع الوانون لساس ي حدحن إلاطناب في 

أ.ريفات لتالفي إلاشكاالت الدستورية التي قد تطرأ عند تطبيق الوانونأالتع

إعادة تبويب حتنظيم الفصول  Heinrich Bollحاقترقت ممثلة مؤسسة  هنريتش بول 

تدامة حقوو  لجيال الوادمة، سقسب لحلويات التي أقدثت من أجلها هيئة التنمية امل

املهام املوكولة للهيئة حعدم إثوال كاهلها بهدف  للتدقيق في 2حإضافة فورة ثانية في الفصل 
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، كما أكدت على ضرحرة الفصل بين الاستشارة الوجوبية عملها حتحويق نجاعته عولنة

أ.حالاستشارة الاختيارية

حبخصوص تركيبة مجلس هيئة التنمية املستدامة حقوو  لجيال الوادمة أكد ممثل 

رحرة اعتماد تركيبة بتسعة أعضاء لضمان عل ى ض Heinrich Bollمؤسسة  هنريتش بول 

التمثيلية مثل بوية الهيئات مع اشتراط الخبرة في عدة مجاالت حالحياد حاقترام الواجبات 

الجبائية حلخذ في الاعتبار تمثيلية الجهات لخصوصياتها املناخية، مضيفا ضرحرة إضافة 

حالتنصيص على إمكانية  ممثلين عن املجلس لعلى للجماعات املحلية بمنتدى الهيئة

أ.استعانتها بخبراء للويام بدراسات تتعلق بالتنمية املستدامة

حاستعرض ممثل معهد قوكمة املوارد الطبيعية التطور التاريخي ملفهوم التنمية 

املستدامة حالتجارب املوارنة في هذا املجال، حقدم جملة من املالقظات منها عدم 

املستدامة حقوو  لجيال الوادمة في مجال التصرف في التنصيص على دحر هيئة التنمية 

الثرحات الطبيعية حعدم حضوح مشموالتها في ظل حجود عدة هياكل مماثلة كاللجنة 

الوطنية للتنمية املستدامة، حأشار إلى أن لاجال غير  كافية للهيئة إلبداء رأيها في مشاريع 

ة حضع آلية عمل لتفاعل الهيئة مع الووانين موارنة ببوية الهيئات، مشددا على ضرحرأ

الهياكل الحكومية حاملؤسسات لإلطالع على البرامج حالسياسات املتعلوة بالتنمية املستدامة 

حإسنادها دحر املتابعة حالتوييم، حأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة املجلس الاقتصادي 

املستدامة استيناسا ببعض  حالاجتماعي حالاقتصار على حضع إطار قانوني شامل للتنمية

أ.ميزانية الدحلةاملوارنة حتجنبا ألعباء إضافية على  التجارب

حتعويبا على مداخالت ممثلي الجمعيات ثمن أعضاء اللجنة مالقظاتهم حموترقاتهم 

مشرحع الوانون لساس ي عند مناقشة نص التي ستساعد اللجنة على تطوير حتحسين 

ن دحاعي الفصل بين صالقيات حمهام الهيئة، حعن فصوله، حتساءل أقد الحاضرين ع

موترح التعددية النوابية الذي قد يخلق عدة إشكاليات في سير أعمال منتدى الهيئة، حدعا 

أ.إلى ضرحرة تدعيم تركيبة مجلس الهيئة بالخبراء لضمان قسن اتخاذ قراراتها
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نة التي تستحوها ضمن حأكد أقد أعضاء اللجنة على ضرحرة إيالء املسألة البييية املكا 

مشرحع الوانون لساس ي حالتنصيص على دحر استراتيجية التنمية املستدامة في تحويق 

مجلس  تعزيز تركيبةمزيد التوازنات املالية خاصة في مجال الطاقات املتجددة، موترقا 

أأ.الهيئة

ى حاعتبر أقد الحاضرين أنه ال مانع من التنصيص ضمن مشرحع الوانون لساس ي عل

من الدستور، مبرزا التداخل بين مهام حأهداف هيئة  921الصالقيات الواردة بالفصل 

أ.لتمييز بينهما عند مناقشة الفصولأالتنمية املستدامة موترقا ا

حأبدى أقد الحاضرين تخوفه من إمكانية تضارب املصالح ضمن تركيبة مجلس 

لحضاري ملفهوم التنمية الهيئة، مشيرا إلى ضرحرة التنصيص على البعد التاريخي حا

أ.املستدامة

حتساءل أقد النواب عن مدى قدرة هيئة التنمية املستدامة في التحكيم بين املسائل  

الاقتصادية حالاجتماعية حأهداف التنمية املستدامة ضمن مشاريع الووانين التي تعرض 

لتنمية ، موترقا ضرحرة التمييز بين خبرات حاختصاصات االرأيعلى أنظارها إلبداء 

املستدامة حالاختصاصات الوطاعية ضمن تركيبة مجلس الهيئة، معتبرا أن اقتراح شرط 

أ.الحيادية ألعضاء مجلس الهيئة يتنافى مع حاقع التجاذبات السياسية داخل كل الهيئات

حتفاعال مع تساؤالت السادة أعضاء اللجنة أكد ممثلو الجمعيات أن النص املعرحض 

على مستوى املفاهيم دحن إلاطناب في التعريفات مؤكدين على  يتطلب تعديالت ضرحرية

ضرحرح إعادة النظر في تركيبة مجلس الهيئة حمهامها التي حجب أن تتمحور قول املتابعة 

حالتعديل حهي آلية من آليات الضغط إضافة إلى التنصيص على مجاالت تدخل الهيئة في 

بين الصالقيات حاملهام القترام أقكام موترقات الووانين، مشددين على ضرحرة التمييز 

الدستور، كما دعوا إلى ضرحرة تجنب التركيبة املوسعة ملنتدى الهيئة حالاقتصار على 

استعانتها بخبراء للويام بدراسات حذلك بهدف ضمان نجاعة عملها حاملساهمة في إرساء 
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ة دحن سواه منظومة قانونية متجانسة، موترقين إعطاء صالقية التداحل ملجلس الهيئ

أ.بشأن املسائل املعرحضة عليها، إضافة إلى ضبط تركيبة املنتدى

كما أكد ممثلي املجتمع املدني على ضرحرة ترأس أقد أعضاء مجلس الهيئة للجان التي 

أ.أقد تحدثها للويام ببحوث أح دراسات لضمان مصداقية عملها حنجاعة قراراتها

على ضرحرة الربط الوثيق بين  Heinrich Bollحأكدت ممثلة مؤسسة هنريتش بول 

باعتبارها منبثوة عن  ODDمفهوم التنمية املستدامة حأهداف التنمية املستدامة 

أ.املعاهدات حالاتفاقيات الدحلية قول املناخ حالتنمية حاملستدامة

على ضرحرة تكريس التعددية النوابية   Solidarحشددت ممثلة جمعية سوليدار 

أ.أبداء آراء توافوية قول املخططات حمشاريع الووانينلضمان مبدأ الحوار حإ

ممثلو املجتمع املدني الحاضرين أن التفكير في التنمية املستدامة حقوو  لجيال  حأكد

املواضيع في الاعتبار مختلف  ى ضبط استراتيجية حاضحة املعالم تأخذالوادمة يوتض 

نى عليها هيئة احر لساسية التي تبالاقتصادية حالاجتماعية حالبييية حالحضارية حهي املح

، معبرين في الختام عن استعدادهم ملرافوة اللجنة عند الشرحع في التنمية املستدامة

أ.أمناقشة الفصولأ

املجسم في موترقات الجمعيات ممثلي حفي ختام الجلسة ثمن رئيس اللجنة مجهود  

، مشيرا إلى حع الوانونأمشرأنص اللجنة في تحسين حتطوير حمالقظات من شأنها أن تساعد 

مواصلة عود جلسات الاستماع حتنظيم يوم دراس ي برملاني بالتعاحن مع لكاديمية البرملانية 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس نواب الشعب باإلضافة إلى تنظيم ندحة مع ممثلي 

أأ.ة حاملحيطجهات لكثر تضررا من تلوث البيئاملجتمع املدني حيوم عمل في إقدى ال

إلى السيد حزير الشؤحن جلساتها من خالل عود جلسة استماع  أاصلت اللجنةححأ

الذي استهل مداخلته بتوديم  2191فيفري  5بتاريخ حالسيدة كاتبة الدحلة املحلية حالبيئة  

أالتنمية املستدامة"تعريف قول مفهوم  تمنية تأأخذ ابالعتبار الأبعاد الثالثة الاقتصادية "أ:حهي"
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بيئية بصفة مندجمة وتس تجيب حلاجيات احلارض دون أأن متس من قدرة الأجيال القادمة عىل والاجامتعية وال 

مشددا في هذا السيا  على ضرحرة ضبط تعريف حاضح حدقيق صلب أ."تلبية حاجياهتا

املرجعية  بعاد الاقتصادية حالاجتماعية حالبييية ليكونأيتضمن لمشرحع الوانون 

، داعيا إلى ضرحرة تنزيل مفهوم ين حالبرامج حاملخططاتلساسية ملختلف مشاريع الووان

دن التنمية م"التنمية املستدامة في مستوى املشاريع حالبرامج حالتنصيص على غرار 

 .خضر للمناختندرج في إطار برنامج الصندح  لأالتي (أت حصفاقستونس،بنزر"أ)املستدامة

م السلط املحلية باقترام حأضاف أن الفصل لحل من مجلة الجماعات املحلية يلزأ

التنمية املستدامة، مبرزا أن مفاهيم التضامن حإلانصاف حالعدالة الاجتماعية مغيبة في 

مرتبطة بمفهوم التنمية املستدامة، مضيفا ان مبدأ رغم أنها نص مشرحع الوانون 

 السابع من مع الباب 1التناصف لم يتم اقترامه في املشرحع فضال عن عدم تطابق الفصل 

أاملحلي"طلح الدستور العتبار أن مص  ناطق التوسيم الجهوي لتراب الجمهورية،يشمل م"

أاملخططات إلاقليمية"مضيفا أنه حجب التنصيص على  من مجلة  21املضمنة بالفصل "

املجلس لعلى للجماعات املحلية في الجماعات املحلية،حدعا إلى ضرحرة إضافة ممثلين عن 

أ.تركيبة املنتدى

التنمية "عتبر أقد أعضاء اللجنة أن مفهوم على مالقظات السيد الوزير ا عويباحت

أاملستدامة في كل الووانين حمن لجدى اعتماد مفهوم مختصر حدقيق حمرجعي مضمن "

ضمن مشرحع الوانون ليكون مفتوقا حيستوعب كل املستجدات الطارئة على مسألة 

أعضاء قد تعطل (أ12)ة املتكونة من ثالثة التنمية املستدامة، مبرزا أن تركيبة مجلس الهيئ

هام املوسعة املسندة إليها، عمل الهيئة عند قدحث شغور أح غياب أقد أعضائه العتبار امل

حأضاف أ.أعضاء(أ11)فضال عن عدم تناسوها مع تركيبة بوية الهيئات املتكونة من تسعة 

أالهيئات الدستورية"من الدستور تضمن مصطلح  921أن الفصل  لحال أن تركيبة حا"

منتدى الهيئة تشمل ممثلي لقزاب السياسية متسائال عن مدى تالؤم مشرحع الوانون مع 

أقكام الدستور في هذا الباب، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشرحع الوانون بعد املصادقة على 

نتدى حاعتبر أن تركيبة املأ.الوانون لساس ي املتعلق باألقكام املشتركة للهيئات الدستورية

أاعضوأ 921ما يوارب )املوسعة  تتطلب إمكانيات كبيرة حقد تثول كاهل ميزانية الدحلة (

أ.إضافة إلى ما يمكن أن يمثله املنتدى من عنصر معود لعمل الهيئة
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حأثار أقد الحاضرين إشكالية تركيبتي مجلس الهيئة حمنتداها حغياب تعريف حاضح 

أ".التنمية املستدامة"حدقيق ملفهوم 

مدى مراعاة تمثيلية البلديات الكبرى بمنتدى الهيئة حالتي عن ءل أقد النواب حتسا

تكون خارج مركز الوالية معتبرا أن هناك بلديات معنية أكثر من غيرها بتلك التمثيلية من 

قيث انعدام ركائز التنمية املستدامة بها، مستفسرا عن عدم إلزام الهيئة برفع توريرها 

أ.من مشرحع الوانونأ 29للجماعات املحلية بالفصل  السنوي للمجلس لعلى

إلى ضعف تمثيلية الهياكل  العمومية حالجمعيات الناشطة في بعض لعضاء حأشار 

أالتربة، املياه، املحميات، الثرحات الطبيعية)املجاالت  أ بتركيبة منتدى الهيئة، موترقين ...(

املستدامة ححضع استراتيجية  التركيز على الجوانب البييية عند ضبط مفهوم التنمية

حاضحة في هذا املجال حإعطاء الهيئة الصالقيات الكافية لضمان دحرها الفعال في توجيه 

السياسات العمومية حاملشاريع الكبرى، حأثارحا إشكالية استواللية الهيئة من خالل تمثيلية 

أ.تورأمن الدس 921لقزاب السياسية بتركيبة املنتدى حمدى اقترامها للفصل 

قيث تدخالت الأعضاء بجل (أ12)حاستأثرت تركيبة مجلس الهيئة املتكونة من ثالثة 

مزيد توضيح حطلب أعضاء، (أ11)اعتماد التركيبة املماثلة لبوية الهيئات بتسعة أتم اقتراح

استفسرحا عن طريوة التصويت كما لس الهيئة لوراراته جلغلبية املشترطة عند اتخاذ م

أ2/2)أغلبية ثلثي الرأي موترقين تعديل إبداء  صلب املنتدى عند أعضائه (

لالنعواد،حشددحا على ضرحرة تعزيز تمثيلية الخبراء املختصين في التنمية املستدامة 

أ.باملنتدى

حتساءل أقد أعضاء اللجنة عن كيفية تمثيلية لقاليم املنصوص عليها بمجلة 

تطبيق السلطة املحلية لورار نول الجماعات املحلية بمنتدى الهيئة، حأشار إلى عدم 

أ.لنشطة الفسفاطية خارج مدينة صفاقس

تساؤالت أكد السيد الوزير أن التعريف املوترح ملفهوم الستفسارات حأالاأحردا على 

يعتبر محاحلة لإلملام بمختلف لبعاد التي ترتبط باملشاريع حالبرامج التي "أالتنمية املستدامة"

لضمان استدامة الثرحات حاملحيط حالبيئة حلضمان قوو   تنفذها الجماعات املحلية

أ.لجيال الوادمة في جودة الحياة
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أ12)كون من ثالثة حبخصوص تركيبة مجلس الهيئة املت ذلك قد  أعضاء، أكد أن(

يكون عائوا أمام السير العادي لعمل الهيئة حقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات انفرادية حعدم 

من الوانون لساس ي املتعلق باألقكام  5نصوص عليه بالفصل اقترام مبدأ التناصف امل

املشتركة بين الهيئات الدستورية، مشددا على ضرحرة مالءمة مشرحع الوانون فيما يتعلق 

أ.من الدستورأ 921بصالقيات الهيئة مع الفصل 

أحضح السيد الوزير أن لمر يتطلب خطة مندمجة  SIAPحبخصوص ملف السياب 

ك حإزالة الوقدات امللوثة حاستصالح املوقع حإنشاء مشرحع جديد، مشيرا أنه تتمثل في تفكي

، حأبرز أن في هذا الصددتمت مراسلة حزارة الصناعة حاملؤسسات الصغرى حاملتوسطة 

املجمع الكيميائي التونس ي لم يودم دراسة شاملة لكل جوانب عملية إزالة الوقدات امللوثة 

أ.أرأيها قول خطورة لنشطة الفسفاطيةماية املحيط الوكالة الوطنية لح رغم إبداء

حفي تدخلها اقترقت السيدة كاتبة الدحلة إضافة ممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف 

في النفايات حالديوان الوطني للتطهير الكتساب الودرة على رسم سياسات استراتيجية 

بتركيبة املنتدى، مؤكدة أن  صديوة للبيئة حالعمل على تدعيم تمثيلية الجمعيات البييية

هيئة التنمية املستدامة حقوو  لجيال الوادمة ستكون نوطة الانطال  لترسيخ ثوافة 

 .أأأأأجديدة حسيكون لها دحرا أفويا يهم كل الوزارات

النواش قول مشرحع الوانون حدعما ملواربة تشاركية توبل  حسعيا منها ملزيد تعميق

له ارتأت لجنة الصناعة حالطاقة حالثرحات الطبيعية حالبنية مختلف لاراء حاملوترقات قوأ

لساسية حالبيئة عود جلسات استماع إلى ممثلي املنظمات الوطنية حاملجتمع املدني، حكان 

ذلك من خالل الاستماع إلى عمادة املهندسين التونسيين حإلاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد 

، إذ ثمن ممثلو العمادة الحاضرين 2191مارس  92البحري في الجلسة املنعودة بتاريخ 

أ.دعوة اللجنة لتوديم مالقظاتهم حموترقاتهم قول مشرحع الوانونأ

حأبرز عميد املهندسين أنه تمت دراسة مشرحع الوانون من قبل لجنة التشريعات 

بالعمادة حأفرزت جملة من املالقظات تمحورت باألساس قول الجوانب التونية حالفنية 

التنمية املستدامة، مؤكدا أن دحر هيئة التنمية املستدامة محوري في رسم  ملسألة

أ.السياسات العمومية حالتوجهات الكبرىأ
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من املشرحع تودمت عمادة املهندسين بموترح تعديل بإضافة  1حبخصوص الفصل 

أالثرحات الطبيعية"عنصر  الاستغالل العشوائي حضمان قوو  لجيال  لحمايتها من"

ذات السيا  يها باعتماد تونيات قديثة كفيلة بترشيد استغاللها، منتودا في الوادمة ف

أ.املنوال التنموي الذي ساهم في تبديد جزء من تلك الثرحات

اقترح عميد املهندسين إضافة البعد الشمولي حالاستشرافي  5حبالنسبة للفصل 

ط يعملون حفق مواربة للسياسات العمومية حمشاريع الووانين باعتبار أن جل خبراء التخطي

يوتض ي إضافة عبارات  2الشمولية حالاستدامة، حتودم بموترح بخصوص الفصل 

أ".التعديالت حاملبادرات التشريعية"ح "أالبيانات"

من املشرحع تودمت عمادة املهندسين بموترح تعديل في تركيبة  92حبالتطر  للفصل 

أ11)مجلس الهيئة بتسعة  أ12)أعضاء عوضا عن ثالثة ( أعضاء على أن تتجنب تلك (

التركيبة املنحى الوطاعي حترتكز على تنوع اختصاصاتهم حاشتراط الخبرة العلمية حالكفاءة 

العالية في مجاالت الوانون حالاقتصاد حالعلوم الاجتماعية حإلانسانية حالطبيعية 

ية في حالتكنولوجية حالتجديد العتبار أن الهيئة ستصدر آراء ذات صبغة تونية حاستشراف

أ.املسائل الراجعة إليها بالنظر

املتعلق بتركيبة منتدى الهيئة اقترح ممثل عمادة املهندسين  21حبالنسبة للفصل 

إضافة الجمعيات الناشطة في مجال السياسات العمومية التنموية حالاستشراف حالتنمية 

الت ااء في مجالصناعية حالبحث العلمي حالتكنولوجي حالتجديد حالابتكار، إضافة إلى خبرأ

النول حالثرحات املنجمية حالبحار حالغاز حذلك ملواكبة التحوالت حاملستجدات التي تميز 

الثورة الصناعية الرابعة على غرار دحلة استونيا التي قووت نجاقات باهرة في مجال 

أ.الاقتصاد الرقمي بالرغم من ندرة ثرحاتها الطبيعية

اء الرأي في مشاريع الووانين حاملخططات حأكد أن دحر الهيئة ال يوتصر على إبد

أ.املعرحضة عليها بل يتجاحز ذلك للمساهمة في البناء حالتأسيس ملستوبل جديد

من مشرحع الوانون تودم ممثل عمادة املهندسين بموترح  25حبخصوص الفصل      

حذلك "أعن شهادة املاجستير أح ما يعادلها الحصول على شهادة علمية ال تول"أإضافة عبارة 

ملها مع املنتدى لضمان قد أدنى من التحصيل العلمي ألعضاء مجلس الهيئة حلتسهيل ع
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راء الخبراء، مؤكدا على ضرحرة إضفاء مرحنة في التعاقد مع خبراء عند التفاعل مع آ

أ.لتحويق النجاعة املرجوة في عملها

التنمية "حشدد ممثل العمادة في نهاية مداخلته على ضرحرة التدقيق في مفهوم  

أاملستدامة حقوو  لجيال الوادمة حاعتماد التركيبة العادية ملجلس الهيئة مثل بوية "

أ.الهيئات

، ثمن أعضاء اللجنة موترقاتها، حتفاعال مع مالقظات عمادة املهندسين التونسيين

أعضاء عوضا عن (أ11)أن هناك إجماع قول تعديل تركيبة مجلس الهيئة بتسعة  حاكدحأ

أ12)ثالثة  الاستشراف  أن دحر الخبراء حاملهندسين محوري في عملية ينأعضاء، مضيف(

بحتة، ية لفائدة لجيال الوادمة حالتي تخضع لوواعد علمية لبحرسم السياسات املستو

كون له تبعات ستدامة حقوو  لجيال الوادمة سيأن عمل هيئة التنمية امل مؤكدين

قول مدى استعداد الدحلة  واحتساءلأ.لدحلياقتصادية هامة على املستويين الوطني حا

ملجابهة الهجمات السيبرنية حاملعلوماتية على غرار اليابان التي أقدثت حزارة السالمة 

أنه من الضرحري تحديد هوية  ، مضيفيناملعلوماتية كاستشراف حتوقي من تلك املخاطر

املجاالت الشاسعة الهيئة حضبط مشموالتها بكل دقة لضمان نجاعة دحرها خاصة في ضوء 

عمادة ستشارة الوجوبية للهيئة، داعين عن قيمة الاأ قولها، مستفسرينتستشار سالتي 

أ.املهندسين إلى مد اللجنة بمزيد من املوترقات الكتابية

استفسارات السيدات حالسادة النواب أكد ممثل العمادة أن اقتراح حفي رده على 

يعد ركيزة أساسية لبلورة آراء تتضمن الدقة الاختصاصات العلمية ألعضاء مجلس الهيئة 

حالنجاعة، مضيفا أن تعزيز دحر الخبراء بمنتدى الهيئة سيضمن جودة رسم السياسات 

أ:من ذلكاملستوبلية حقدم جملة من التوصيات 

أتدعيم تمثيلية عمادة املهندسين ضمن تركيبة منتدى الهيئة، -

ها حمكانتها في إبداء رأحأللهيئة بما يضمن دشارة الوجوبية ضرحرة إعادة النظر في الاست -

أآرائها قول مشاريع الووانين،

أ،كعنصر محوري في عملية الاستشراف"أالتصورأ"التأكيد على مسألة  -



 96/8102 عدداألساسي  القانون مشروع حول والبيئة األساسية والبنية الطبيعية والثروات والطاقة الصناعة لجنة تقرير
 

21 
 

ة حذلك اقتداء بالتجارب التأكيد على اشتراط الكفاءة العلمية ألعضاء مجلس الهيئ -

أ.أاملوارنة

تحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري، ححاصلت اللجنة الجلسة باالستماع إلى إلا   

، دعوة اللجنة مؤكدا أن الوطاع الفالحي حثيق الارتباط بالتنمية املستدامة هإذ ثمن رئيس

أ.مشيرا أن مشرحع الوانون يتضمن بعض املفاهيم الغامضة

حأضاف أن التنمية املستدامة استأثرت بكبرى املنتديات العاملية إذ قثت قمة املناخ 

في  ADAPTATIONعلى ضرحرة التوليص من الغازات حاعتماد املالءمات  COPأ29أبباريس

غيره من الوطاعات مختلف منظومات إلانتاج، مبرزا أن الوطاع الفالحي معني أكثر من 

بعاد الاقتصادية حالاجتماعية حقوو  لجيال الوادمة حله من لبالتنمية املستدامة 

أ.كثيرالش يء ال حالبييية حقتى الثوافية

حبخصوص تمثيلية الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري بمنتدى الهيئة أحضح 

أنه رغم تصنيف الاتحاد كطرف اجتماعي ممثال باملجلس الوطني للحوار الاجتماعي تم 

، حأبرز التمثيلية "املنظمات الوطنية"إدراجه كمنظمة اقتصادية، موترقا إضافة عبارة 

أأعضاء 2)الضعيفة  اد موارنة بتمثيلية الاتحاد التونس ي للشغل حالاتحاد التونس ي لالتح(

أأعضاء 2)للصناعة حالتجارة حالصناعات التوليدية بالرغم من أن بعض لكل منهما (

مشيرا أنه لم يتم تشريك الاتحاد  املؤسسات الاقتصادية تشكل خطرا على البيئة حاملحيط،

أ.أرتهعن استشا التغاض يعند إعداد مشرحع الوانون حتم 

حانتود رئيس الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري منطو  الفورة الثانية من 

التغيرات إلاقليمية حالدحلية حقد  معتبرا أن عمل الهيئة يبوى رهين من املشرحع 1الفصل 

أ.يهدد ذلك استواللية الورار الوطني، داعيا إلى ضرحرة تعديل الفورة املذكورة

الرصيد )الفضفاضة الغامضة حأن تضمن بعض املفاهيم حأضاف أن مشرحع الوانوأ

أالحضاري، إلاشعاع الوطني ، فضال عن حجود تضارب بين صالقيات الهيئة 5بالفصل ...(

مشموالت املجلس الوطني للحوار الاجتماعي حدعا اللجنة إلى تالفيه، حأشار إلى غياب تنظيم حأ

أ.ئةحهيكلة حاضحة للهيئة موترقا تعديل تركيبة مجلس الهي
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حبخصوص منتدى الهيئة اعتبر أن قصر مهمته في إبداء لاراء حتبادل لفكار ال يعكس 

أن الاقتصار على حأمكانة الهيئة حدحرها املحوري في رسم السياسات حالتوجهات الكبرى، 

ساتذة حلكاديميين حإقصاء الخبراء حاملختصين حتغييب مبدأ التفرغ حإقحام لقزاب لأ

استواللية الهيئات الدستورية حقد يضعف عمل الهيئة حيحيد  أرقا ملبدالسياسية يعد خ

أ.بها عن مهمتها لصلية

حأضاف أن تمثيلية املؤسسات حاملنشآت العمومية يولص من مصداقية الهيئة من 

مبرزا في هذا الصدد خالل التضارب بين آراء ممثليها حسياسات الدحلة في مجاالت متعددة، 

داعيا إلى التوليص فيها حعولنتها لتتماش ى حطبيعة  املوسعة تهتركيبخالل املنتدى من تعويم 

عمل الهيئة حلتحويق نجاعة آرائها مستفسرا عن مدى قدرة الدحلة على تطبيق أهداف 

أ.املستدامةالتنمية 

البحري أشار أقد أعضاء حتفاعال مع مداخلة رئيس الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد 

إجماع كل  مبرزا، "التنمية املستدامة"ف دقيق ححاضح ملفهوم يرأغياب تعإلى أاللجنة

عوضا عن  أعضاء(أ11)تسعة ضرحرة تعديل تركيبة مجلس الهيئة لتصبح املالقظين على 

أ12)ثالثة  أن التوسيع املفرط في صالقيات الهيئة قد يفرغها من دحرها  مضيفا، أعضاء(

حاد إلى مد اللجنة بموترقاته الكتابية في داعيا الاتالتدقيق في ضبط مهامها، حهذا يوتض ي 

أ91)غضون عشرة  أيام قبل الشرحع في مناقشة فصول مشرحع الوانون، مرقبا بكل (

أ.املوترقات من ممثلي املنظمات حاملجتمع املدني

حأحضح أقد النواب أن أعضاء منتدى الهيئة يتم تعيينهم من قبل رئيس الهيئة بعد 

من املشرحع، داعيا إلى  22ثلونها مثلما نص على ذلك الفصل اقتراقهم من الجهات التي يم

عيم تمثيلية الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري دضرحرة إقناع اللجنة كتابيا بت

أ.حاعتباره كطرف اجتماعي

من أن الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري يعد طرفا نوابيا كما تمت إلاشارة إلى 

رف لذي يفرض ضرحرة تحديد تمثيليته كطقين حعن الانتاج لمر اعن الفالأخالل دفاعه 

حالعمل على تعديل تركيبة املتدى عند مناقشة فصول مشرحع اجتماعي أح اقتصادي، 

على منظومة  الانتاج أح الدفاع عن مع التركيز على دحر الاتحاد من قيث الدفاع  الوانونأ

أ.قوو  لجيال الوادمة
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ات شدد رئيس الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري أن ستفسارأالاأحتعويبا على 

املنظمة تدافع على استدامة منظومة الانتاج حالاستغالل على غرار قماية الثرحة السمكية 

من الصيد العشوائي، مبرزا أن الاتحاد يضطلع بمهام نوابية حتنموية قسب ما تضبطه 

ة حمتكاملة بين استدامة الانتاج حقماية أقكام نظامه لساس ي باعتبار أن املسألة متجانس

أ:قوو  الفالقين حأنهى مداخلته بتوديم التوصيات حاملالقظات التالية

التأكيد على ضرحرة تدعيم تمثيلية الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحري  -

أحإنما بالتشريك الفعلي في بلورة قرارات الهيئة، ببمنتدى الهيئة ليس بعدد لعضاء فحس

أإلغاء تمثيلية املؤسسات حاملنشآت العمومية، -

أيد على أن الاتحاد طرفا اجتماعيا،التأك  -

توصير إلادارة في لعب دحرها إلارشادي حالتحسيس ي لحسن التصرف في الثرحات أ-

 .أمزيد اتباع لساليب الحديثة لالستشراف في هذا املجال حالعمل على

الاتحاد التونس ي استمعت اللجنة إلى  ية من نفس اليوم حخالل الجلسة املسائ

املبذحل  الدعوة املوجهة له حاملجهودأالصناعات التوليدية إذ ثمن ممثلهللصناعة حالتجارة حأ

أن هيئة التنمية املستدامة تمثل لبنة حأضاف الستكمال مسار تركيز الهيئات الدستورية، 

 لطرافتشمل  كل تي هامة في دعم التمش ي نحو الديموراطية التشاركية املوسعة ال

هذا باإلضافة إلى كونها  .مثلما توتضيه أقكام الدستورأأحاملواطن الاجتماعية حاملجتمع املدني

ية تعتبر هيكال استشاريا يضمن التوازنات بين لهداف التنموية حالحوو  الاقتصاد

أضمير"حتعد حالاجتماعية  وظة قوو  لجيال الوادمة، حهي بمثابة املرصد أح هيئة ي"

أ:من أهمهالتحويق أهداف التنمية املستدامة، حقدم جملة من املوترقات 

أ،توسيع فضاء الحوار املجتمعي قول التنمية املستدامةأ-

أ،تدعيم الديموراطية التشاركية في مجال عمل الهيئة -

أأ،التنصيص على أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة -

أ،وظة حلفت النظرتكليف الهيئة بمهمة الرصد حالي -

أ،إيجاد البدائل للتنمية املستدامة حطر  تمويلها -
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قوكمة تسيير الهيئة من خالل ضمان الديموراطية التشاركية حتدعيم دحر املنتدى  -

أ،بإسناده سلطة الورار دحن استيثار مجلس الهيئة بها

أ12)توسيع تركيبة مجلس الهيئة من ثالثة  - أ15)أعضاء إلى ستة ( ثلون أعضاء يم(

أ.ت العموميةنية، الجمعيات حاملؤسسات حاملنشآالنوابات، لعراف، الهيئات امله

أ:حبالنسبة ملنتدى الهيئة تودم ممثل الاتحاد باملوترقات التالية

أأ،إضافة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات -

أ،أعضاء(أ12)تدعيم تمثيلية الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بثالثة  -

أ،افة خبير في الطاقةإض -

أ.إضافة عضوين اثنين عن الجامعات أح مؤسسات التعليم العالي -

حثمن أعضاء اللجنة املوترقات حالتوصيات املودمة من قبل الاتحاد التونس ي للصناعة 

قول موترح إسناد سلطة اتخاذ الورار إلى  حاحالتجارة حالصناعات التوليدية حاستفسرأ

من اقتراح التنصيص على أهداف التنمية املستدامة خاصة  عن الجدحىأحأمنتدى الهيئة، 

عن كيفية تكييف الهيئة لعنصر استدامة مشاريع حأأ2121حأن مداها ال يتعدى سنة 

فيما اعتبر أقد النواب أن املوترح يتعارض مع أقكام الفصل الووانين التي ستعرض عليها، 

أ.فهوم التنمية املستدامةعن موقف الاتحاد من تعريف م من الدستور، متسائالأ 921

حخالفا ملا اعتبره أقد أعضاء اللجنة بأن استشارة اللجنة مسكوت عن طبيعتها في 

أكد أقد الحاضرين أن هيئة التنمية املستدامة تستشار أالدستور حقد تكون شكلية،

من الدستور داعيا إلى إرسائها في أقرب حقت ممكن نظرا لدحرها  921حجوبيا طبوا للفصل 

أ.وري في توجيه السياسات العموميةاملح

تحاد التونس ي الا لسيدات حالسادة النواب أكد ممثلحردا على استفسارات حتساؤالت ا

للصناعة حالتجارة حالصناعات التوليدية أن تحويق التنمية املستدامة يبوى رهين توفر 

الدحرة "أيرضم"مناخ اقتصادي حاجتماعي مستور، مبرزا أن هيئة التنمية املستدامة تمثل 

الاقتصادية لتحويق التوازنات بين ضرحرات التنمية الاقتصادية حقوو  لجيال الوادمة، 
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حأضاف أن الهيئة ستعمل على إنجاز الدراسات حالبحوث حضبط التواطعات بين مختلف 

أ:حختم ردحده باملالقظات التاليةأ.الرهانات الاقتصادية حالاجتماعية

عراف تساند التوجه نحو اقتصاد يحترم التنمية املستدامة التأكيد على أن منظمة لأ -

أحصاقب املؤسسة منخرط في هذا التوجه،

أمجلة الشغل)الوطاع الصناعي في تونس يحترم الضوابط الوانونية  - املنظمة (

أللعالقات الشغلية حالاتفاقيات إلاطارية،

ل إلامضاء على التزام منظمة لعراف باملسؤحلية املجتمعية للمؤسسات من خالأأ-

أ، Global Compactميثا  

ال يوجد في التجارب املوارنة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من خارج املنتدى على  -

أغرار التجربة الفرنسية،

 أ.التأكيد على إسناد سلطة الورار ملنتدى الهيئة -

ات كنفدرالية مؤسسرئيس خاللها أشار أ2191أمارسأأ22بتاريخ أجلسةأاللجنة عودتوأأ

املواطنة التونسية، أن هناك تأخير في بعث هيئة التنمية املستدامة حقوو  لجيال 

الوادمة التي أقرها الدستور مبرزا أنه كان من لجدى إعطاءها لحلوية لتمارس دحرها 

كان البد من النأي بهذه أنه حتبدي رأيها في عدد هام من املشاريع التي تمت املصادقة عليها حأ

أ.ن التجاذبات السياسيةالهيئة ع

تشريك مكونات املجتمع املدني في حأضاف أنه ال بد من تدعيم الهيئة بالخبرات مثمنا 

، مشيرا إلى عدم تشريك كنفدرالية مؤسسات املواطنة إبداء الرأي قول مشاريع الووانين

إعداد ب املتعلوةأ2192حفي الاستشارة الثانية سنة  2195التونسية في الاستشارة لحلى سنة 

مشرحع الوانون لساس ي حعدم اقترام التعددية النوابية في تركيبة منتدى الهيئة فضال 

من مشرحع الوانون  21عن عدم تمثيلية املنظمات النوابية، موترقا مراجعة الفصل 

نها ممثلة في عدة أخاصة حأبإدراج كنفدرالية مؤسسات املواطنة التونسية بتركيبة املنتدى 

أة العامة لالستثمار حاملجلس لعلى لالقتصاد الرقميالهيئ)هيئات  حلها عضوية في أغلب ..(

مضيفا أنه ال بد من تكريس التمثيل النسبي حتفادي أاللجان املحدثة بنصوص ترتيبية،

أ.التمثيل الحصريأ
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إضافة  ممثل كنفدرالية مؤسسات املواطنة التونسيةاقترح  2حبخصوص الفصل

مية حاملشاريع الوطنية الكبرى التي تستشار فيها الهيئة نظرا إلاصالقات حالسياسات العموأ

تشارة الهيئة في حقوو  لجيال الوادمة، مثمنا اس الرتباطها الوثيق بالتنمية املستدامة

أ:مشاريع النصوص الترتيبية، حقدم املوترقات التالية

(أ12)سبعة أح (أ11)إلى خمسة (أ12)الترفيع في عدد أعضاء مجلس الهيئة من ثالثة  -

أ،أعضاء لتفادي تعطيل عملها

أ،تدعيم منتدى الهيئة بالخبراء -

املتعلق بتواض ي أعضاء منتدى الهيئة ملنح قضور لتجنب إثوال  29قذف الفصل  -

أ.كاهل ميزانية الدحلة بأعباء إضافية

 ثمن أعضاء اللجنة املالقظات حاملوترقات املودمة داعين هذه املعطيات  حتفاعال مع

لى توديم موترقات كتابية قول مشرحع إ نفدرالية مؤسسات املواطنة التونسيةكأممثل

مجهودات الكنفدرالية في مجال دعم برامج حمشاريع  علىأالبعض منهم  الوانون، حأثنى

ملوترح تدعيم  معن مساندته حاالتنمية املستدامة حاملسؤحلية املجتمعية للمؤسسات، حعبر

ا ممثلة في عدة لجان حهيئات حمجالس محدثة بنصوص تمثيلية الكنفدرالية خاصة حأنه

أ.ترتيبية

عن النجاعة املرجوة من تركيبة مجلس الهيئة بوطع النظر عن  لعضاءأقد حتساءل 

أن توفر شرطي النزاهة حالكفاءة في أعضاء مجلس  ح الترفيع في عدد أعضائها، مضيفاااقترأ

ية املؤسسات حاملنشآت العمومية غير أن عضوأ غني عن توجهاتهم السياسية، مبرزايالهيئة 

أ.تعزيز تمثيلية املجتمع املدني زدحجة صلب املنتدى، موترقاتها املمنطوية العتبار تمثيلي

مه من خالل اقتراح من إغرا  عمل الهيئة حتعوي معن تخوفهعدد من لعضاء حعبر 

 ء آرائها، مشددينحالفاعلية في إبدا السياسات حاملشاريع الكبرى مما قد يفودها النجاعة

أ.على ضرحرة تدعيم املنتدى بخبراء مختصين في املجاالت الحيوية كاملياه حالتربة

أأقدحردا على نود الكنفدرالية لتمثيلية املنظمات الوطنية بمنتدى الهيئة أحضح   

أ12)عضاء أن التمثيلية بثمانية لأ أعضاء ال تتعلق بالرأي حإنما بالتصويت، مشيرا أن (

عن موقف الكنفدرالية من أالنوابية للمنظمات حجب التدقيق فيها، حتساءلالصبغة 
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على ضرحرة تفادي التمثيل أجيال الوادمة، حأكدفهومي التنمية املستدامة حقوو  لأم

أ.قصاء عند النظر في الفصل املتعلق بتركيبة منتدى الهيئةحتجنب إلاالحصري 

ادة النواب شدد رئيس كنفدرالية حفي رده على استفسارات حتساؤالت السيدات حالس

مؤسسات املواطنة التونسية على طلبه بتمثيلية الكنفدرالية بمنتدى الهيئة إلبداء آرائها في 

عند إقداث املجلس الوطني للحوار قدث مجال اختصاصها حتفادي إلاقصاء مثلما 

، يلية أفويةاعتماد تمثتمثيلية يثري لاراء صلب الهيئة بالاجتماعي، مضيفا أن تنويع ال

أ:هي على التواليحقدم جملة من التوصيات 

أأأأ،إمكانية الاستعانة بخبراء مختصين عند الحاجة املتأكدةأ-

أ،الاعتماد على الكفاءات التي قووت نجاقات باهرة -

أ،إمكانية تمثيل الجهات بتركيبة املنتدى -

أ،إمكانية تمثيل الكفاءات التونسية بالخارج -

أ،لالستفادة من الخبرات لجنبية Benchmarkingاعتماد مواربة  -

أأ.التأكيد على تفادي التمثيل الحصري حتجنب إلاقصاء لضبط تركيبة املنتدى -

فصول حذلك خالل الجلسة الاللجنة جلسات الاستماع لتشرع في مناقشة حاستوفت 

صلية ، إذ تم التصويت على الفصل لحل في صيغته لأ2191مارس  22املنعودة بتاريخ 

اقترح أقد أعضاء اللجنة دمج الفصلين  2ح  2بأغلبية الحاضرين، حبخصوص الفصلين 

القتوائهما على نفس املجال من قيث الووانين املنطبوة على الهيئة، فيما اقترح أقد 

عاما باعتبار أن الفصل لحل يتضمن توديما  2النواب التنصيص على التعريفات بالفصل 

أ.للهيئة

التنمية )إلى أن التعريفات مرتبطة بالحاجة إلى التنصيص عليها عضاء لأحأشار أقد 

أستدامةامل ي تعريف سيكون ملزما بالوانون حعليه حجب حإذا ما تم التنصيص على أ(

التدقيق في التعريفات باالستيناس باملفاهيم املضمنة باالتفاقيات الدحلية التي صادقت 
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رادة جهة املبادرة كانت متجهة إلى عدم التنصيص عليها تونس، مشيرا في هذا السيا  أن إ

أ.على تعريف التنمية املستدامة نظرا لوابليته للتغيير حالتطورأ

حشدد أقد لعضاء على ضرحرة التنصيص على تعريفات تستوعب كل املستجدات 

حالتطورات املتواصلة حمفتوقة على كل التغييرات كمفهوم التنمية املستدامة، فيما اقترح 

النواب الاستيناس بأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة لضبط تعريف التنمية  أقد

املستدامة حشدد على ضرحرة التمييز بين املهام العتبارها من حاجبات الهيئة حالصالقيات 

أ.لكونها قوو  تتمتع بها

ية لتنملحأحضح أقد النواب أنه ال يوجد تعريف دحلي حال إقليمي حال حطني متفق عليه 

املستدامة، فهو مفهوم جديد حمن املستجدات يوتض ي الحذر عند التنصيص عليه، 

حأضاف أن املفهوم لم يستور فهو في قالة تشكل حهناك اختالف رؤى قوله، فضال على أن 

البعض أعبرتبعا لذلك جهة املبادرة لم تغامر في التنصيص على التعريف ضمن املشرحع، حأ

جدى تجنب ضبط مفهوم التنمية املستدامة بمشرحع الوانون أنه من لأمن أعضاء اللجنة 

أ.حيمكن استشعاره من خالل صالقية الهيئة

أ.معدلين بأغلبية الحاضرين 2ح  2حبعد النواش تم التصويت على دمج الفصلين 

املتعلق بمهام الهيئة أشار أقد أعضاء اللجنة إلى حجود  2أما بخصوص الفصل 

قد يخلق إشكاال في التأحيل حجب تالفيه خاصة في أن ذلك ت حأتداخل بين املهام حالصالقيا

من الدستور  921فصول الباب الثاني من املشرحع، داعيا إلى ضرحرة مالءمتها مع الفصل 

أ.حتحسين صياغتها

يتعلوان بحوارات حدراسات الهيئة في مجال  1ح  2حأحضح أقد النواب أن الفصلين أ

أ.الاستشارات املودمة للهيئة 2ح  2الن التنمية املستدامة بينما يخص الفص

من حأنه أن فصول الباب الثاني تمثل رحح مشرحع الوانون لعضاء حاعتبر أقد 

الضرحري التدقيق في مضامينها لفهم بوية الفصول، مضيفا أن مشرحع الوانون جاء لدعم 

أ.تعتبر حسيلة لتحويق أهداف التنمية املستدامة التيالديموراطية التشاركية 

حاستفسر أقد لعضاء عن دحاعي إرساء هيئة التنمية املستدامة حقوو  لجيال 

أتساهم"الوادمة حعن دحرها خاصة من خالل استعمال عبارات  ، متسائال عن "تسعى"ح "
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مدى اكتساب الهيئة لبعد استشرافي حرقابي، مشددا على ضرحرة التدقيق في بعض 

أ.املفاهيم الغامضة لفهم مهام الهيئة

رتأت اللجنة تكوين فريق عمل لصياغة فصول الباب الثاني من املشرحع على ضوء حا

املوترقات املودمة من الجمعيات حاملنظمات التي تم الاستماع إليها، حتم الاتفا  على إرجاء 

 .إلى قين إعادة صياغتها من قبل فريق العمل 5ح 1، 2النظر في الفصول 

دمج املطتين لحلتين ملالءمتهما مع  لعضاءقد اقترح أمن املشرحع  2حبتالحة الفصل 

أن الاستشارة الوجوبية محمولة على مؤسسات الدحلة في مشاريع حأبرز أقكام الدستور، 

ضمون املسائل الاقتصادية حالاجتماعية مأمستفسرا عنالووانين حمخططات التنمية، 

الوانون لساس ي حجب أن  حالبييية حضرحرة تحديدها على سبيل الحصر ال الذكر العتبار أن

ضبط أجل شهر لتبدي الهيئة رأيها أن أمضيفايتضمن تفاصيل لقكام العامة بالدستور، 

 حتساءل عن قيمةغير كاف بالنسبة ملشاريع الووانين على غرار مشرحع قانون املالية، يعتبر 

أعند ذكر عبارة تصبح دحن فائدة التي الاستشارة الوجوبية للهيئة  عدم إبداء اليحول حأ"

، "الرأي في لاجال املذكورة دحن استكمال إلاجراءات املتصلة باملشاريع موضوع الاستشارة

 .قذفها مع تحديد أجل معوول لتبدي الهيئة رأيهاحهو ما يستدعي 

بين مؤيد لإلبواء على أجل شهر لتبدي الهيئة رأيها حمعارض لذلك  راءلاأحاختلفت 

حاليحول عدم إبداء الرأي في لاجال املذكورة دحن "لى عبارة  حتباينت املواقف بين إلابواء ع

أاستكمال إلاجراءات املتصلة باملشاريع موضوع الاستشارة لعدم مساسها من قيمة "

لفرض "أإلزامية"الاستشارة الوجوبية للهيئة، حضرحرة قذفها إلكساء تلك الاستشارة صبغة 

أ:التالية املوترقاتأقول ليستور الرأي  .ه حتصحيح سياسات الحكومةمكانة الهيئة في توجي

لخذ في الاعتبار لاجال املتعلوة بمشاريع الووانين حاملخططات التي تتطلب مزيدا من  -

أأ.الوقت

تحديد أجل بسنة في املسائل الاستراتيجية التي تتطلب دراسات حبحوث علمية  -

أ.دقيوة

املستدامة قة املباشرة بالتنمية حاملسائل ذات العال"إضافة عبارة في املطلة لحلى  -

أ."حقوو  لجيال الوادمة
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حاليحول عدم إبداء الرأي في لاجال املذكورة دحن استكمال إلاجراءات "قذف عبارة  -

أاملتصلة باملشاريع موضوع الاستشارة جال الوانونية حال تلتزم باقترام لاأ"حتعويضها بعبارة "

أ".ل في إلاجراءاتيمثل ذلك خل

أ.ملجلس نواب الشعب حالجماعات املحلية الستشارة الهيئة فرصةأإعطاءأ-

أ.مكانية استشارة الهيئة في لحامر الترتيبيةإ -

ة الاقتصادية حالاجتماعية عن الجهة التي تحدد الطبيععضاء لأأأقدحاستفسر أ

 حالبييية  للمسائل التي تستشار فيها الهيئة حمدى اكتساب هذه لخيرة لحوها في إثارة

في  الجهة الحكومية عن ذلك، متسائالأ لأحجوبية الاستشارة في مشاريع الووانين عند عدحأ

أ.هذا إلاشكالمثل هذا السيا  عن الطرف التحكيمي عند قدحث 

إلى أن تحديد أجل بشهر حاقد غير كاف نظرا لطول إلاجراءات البعض حأشار     

يحتم تحويق مرحنة في لجل حفي حتجزئتها بين عمل مجلس الهيئة حمنتداها، لمر الذي 

ارة ال عن إعطاء قيمة اعتبارية لالستشتعامل الهيئة مع الجهة الطالبة لالستشارة فض

أ.الوجوبية

عن إدراج مشاريع الووانين املتعلوة بالبرامج التربوية ضمن البعض لاخر حتساءل 

مدى "أإضافة عبارة  قيندمة، موترأمجال الاستشارة الوجوبية للهيئة الرتباطها باألجيال الوا

أمالءمة مشاريع الووانين مع التنمية املستدامة حقوو  لجيال الوادمة باملطة لحلى من "

، مع إمكانية تشريك الهيئة عند صياغة مشاريع الووانين خاصة أمام لجل 2الفصل 

أشهر حاقد)املحدحد  أ لتنمية إلبداء رأيها، حتحديد أجل معوول إلبداء رأيها في مخططات ا(

أ.قتى ال يكون دحرها صوريا

أح موترقات شاريع عن مآل عدم استشارة الهيئة في مأعضاء اللجنة أقد حاستفسر 

يها في أي مشرحع أح موترح قانون حيحق للهيئة أن تبدي رأ"أ:إلاضافة التالية الووانين موترقا

هيئة في كل عن مدى تحويق املعادلة بين استشارة ال متسائالأ، "يدخل ضمن مشموالتها

املسائل حقصر مجاالت الاستشارة لتجنب إغرا  الهيئة حتعويم مهامها حصالقيتها خاصة 

حأن مفهوم التنمية املستدامة شامل لكل مشاريع الووانين لمر الذي يستدعي ضبط 

خيارات لتحديد هوية الهيئة بكل دقة ححضوح حالتنصيص على أجل معوول بالنظر إلى دحر 
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أاملجلس الوطني للحوار الاجتماعي حاملجلس لعلى للوضاء)بوية املجالس  إلبداء رأيها في (

أ.مشاريع الووانين

حتم الاتفا  على ضرحرة تحديد آجال معوولة مع إمكانية التمديد فيها حإضافة 

أموترقات الووانين" ملجال استشارة الهيئة حالتعهد التلوائي في مشاريع الووانين على أن "

بطريوة تستوعب كل هذه  2ح 2، 5، 1، 2ل إعادة صياغة الفصول يتولى فريق العم

أأأأ.حاملالقظات املوترقات

حاصلت اللجنة دراستها لفصول ، 2191أفريل  92خالل الجلسة املنعودة بتاريخ حأ

تم التصويت مشرحع الوانون بالرجوع إلى ما أعده فريق العمل املنبثق عن اللجنة قيث 

تعمل الهيئة على دعم الديمقراطية ":أين في صيغته املعدلةبأغلبية الحاضرأ 2على الفصل 

تضع الهيئة لذلك مجموعة . التشاركية في جميع املسائل املتعلقة بمجال اختصاصها

من آلاليات الضرورية يضبطها نظامها الداخلي توفر من خاللها إطارا للتشاور والحوار 

للهيئة تنظيم . ماعات املحليةواملنظمات املهنية وممثلي الج وألاحزابمع الجمعيات 

استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول املواضيع الراجعة لها بالنظر 

إعداد السياسات العمومية ومشاريع مخططات التنمية واستراتيجيات  وخاصة بمناسبة

أأ".وبرامج التنمية املستدامة

بعبارة "أتسعى"يض عبارة تعوأأنه تم فريق العمل ممثلة أحضحت  1حبالنظر في الفصل 

أ.إلكساء دحر الهيئة صبغة الالتزام بتحويق نتيجة"أأتعمل"

إلى أن ارتباط لبعاد الاقتصادية حالاجتماعية حالثوافية  حأشار أقد أعضاء اللجنة

بعد "أتحويق"إضافة عبارة حأ، "العدالة الاجتماعية"غير دقيق حمن الضرحري إدراج مفهوم 

فصل التي لحلى أح تعويضها تماما أح الرجوع إلى الصيغة لصلية للبالفورة "أضمان"عبارة 

ضرحرة التدقيق في مفهوم مع حويق أهداف التنمية املستدامة، تبرز معنى إرساء دعائم ت

أ".وعيتهاحنالحياة "

أنه يمكن املحافظة على الصيغة املوترقة من قبل فريق العمل مع حهناك من رأى 

أعادل"إضافة عبارة  أن أهداف التنمية املستدامة على اعتبار آخر الفورة لحلى، في "

قماية أهداف التنمية يتمثل في الهيئة حيبوى دحر موجودة حمعلومة في السياسات العمومية 
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معدال بأغلبية  1ملستدامة حقوو  لجيال الوادمة، حتمت املوافوة على الفصل ا

أ.الحاضرين

ل أنه تم العمل على إبراز أهداف التنمية أحضحت ممثلة فريق العم 5حقول الفصل 

أ"قوو  لجيال الوادمة"املستدامة باعتباره جوهر عمل الهيئة حدمجه مع مفهوم 

أساسدحن امل"عبارة حاقترح أقد لعضاء تعويض  أفي إطار اقترام"بعبارة " تم حأ"

أأ.معدال بأغلبية الحاضرين 5التصويت على الفصل 

"أاملناخية"إضافة عبارة  ،فريق العمل أنه تمتأممثلةأحضحت  2حبخصوص الفصل 

أتالتغيراتشمل باعتبار أن هذه العبارة أالجلسات السابوة ما تم اقتراقه خاللبناء على 

أخذا في الاعتبار الاتفاقيات الدحلية التي قد تصاد  عليها تونس كذلك قليمية حالدحلية حأإلا

نفت أنه تم اقتراح أجل شهر، حأضامستوبال حالتي تهم قضايا املناخ في العالم من تاريخ  ي

أ12)تلوي الهيئة لطلب الاستشارة بالنسبة ملشاريع الووانين حثالثة  أشهر لبوية الوثائق (

حاملخططات مع ضرحرة إرفا  رأي الهيئة بمشاريع الووانين عند إقالتها إلى مجلس نواب 

أ.الشعب

ألتنميةمخططات ا"الاقتصار على ذكر عبارة  حاقترح أقد لعضاء لتشمل كل "

حال يحول عدم إبداء الرأي في لاجال املذكورة دحن استكمال "املستويات، حقذف عبارة 

صلية للفصل مع حإلابواء على الصيغة الاأ"أستشارةإلاجراءات املتصلة باملشاريع موضوع الاأ

أ.إضافة التمديد في لاجال

من الدستور  921بالفصل  أنه البد من مراعاة العبارات الواردةلعضاء حأحضح أقد 

بما فيها "، موترقا قذف عبارة 2صياغة الفصل دد لدحر هيئة التنمية املستدامة في املح

أاملناخية أالبييية"ألن عبارة " تؤدي املعنى، حإعادة صياغة الفورة الثانية من الفصل، "

غير ضرحري عليل ت، معتبرا أن ال"تلويها"بعبارة "أتسلمها"حتساءل عن دحاعي تعويض عبارة 

أ.عند لخذ برأي الهيئة

أتلويها"فريق العمل أن عبارة ممثلة حأكدت  من قيث املعنى من عبارة أفضل "

أأ"تسلمها"
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لخذ بموترح الشبكة البرملانية للتنمية املستدامة أنه من لجدى  حأشار أقد النواب

أ".ححثا  التهيئة العمرانية"عبارة إضافة حأ

أ:لى ما يليحبعد النواش تم الاتفا  ع

أإلابواء على أجل شهر عوضا عن شهرين، -

حال يحول عدم إبداء الرأي في لاجال املذكورة دحن استكمال "قذف الفورة الثالثة  أ-

أ،"إلاجراءات املتصلة باملشاريع موضوع الاستشارة

أ،  "حخاصة املناخية"لتصبح "أحخاصة"بعبارة "أفيها"تغيير عبارة  أ-

أ، "حالجهوية الوطنية"قذف عبارة  -

ححثائق التهيئة العمرانية كما هو منصوص عليها بالتشريع الجاري به "إضافة عبارة  -

أ،"العمل

أ"إضافة فورة ثالثة كما يلي - حيمكن التمديد ملرة حاقدة في هذه لاجال حيكون :

أأ".التمديد معلال

أأ.معدال بأغلبية الحاضرين 2حتم التصويت على الفصل 

أ91)أن تحديد أجل خمسة عشر بعض لعضاء أكد أ2حبالنسبة للفصل  يوما (

ضرحري لتعلم الهيئة برأيها قول السياسات العمومية، حأحضح أقد أعضاء اللجنة أن 

صلية يحوق شيئا من التوازن إلبداء الهيئة آرائها حنشرها في صورة في صيغته لأ 2الفصل 

هيئة لتحفظاتها على بعض املسائل  تجاهل الجهة الطالبة لالستشارة، مبرزا أهمية إبداء ال

أ.أأأأمن خالل آرائها التلوائية

أبطريوة تترك أثرا كتابيا"إضافة عبارة حاقترح أقد أعضاء اللجنة  في أخر الفورة "

لكترحني أمر ضرحري آراء الهيئة التلوائية بموقعها إلالحلى، فيما أكد أقد النواب أن نشر 

أ.إلعالم الجهة املعنية بذلك
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يوما إن كان من تاريخ (أ91)عن كيفية اقتساب أجل الخمسة عشر البعض ل حتساء

املتعلق باالستشارة الوجوبية،  5إبداء الرأي أح من تاريخ إلاعالم به أح تطبيق أقكام الفصل 

أ.حمزيد التدقيق في مضمونه 2مشددين على ضرحرة رفع الغموض عن الفصل 

حمسألة لاجال تم  اغموضا حأتناقضيحدث  حاضرين أن كثرة لاجال قدحاعتبر أقد الأأأ

آلراء وبية حمن غير الضرحري تحديد أجل نظرا لوجود استشارة حج 2ضبطها بالفصل 

أ".بطريوة تترك أثرا كتابيا"ة التلوائية، موترقا إضافة عبارة ئالهي

أ

أ:حبعد النواش تم الاتفا  على مايلي

تنشره حجوبا حفي نفس لجل مسة عشر يوما املوالية حأفي غضون الخ"قذف عبارة أ-

أ،"بطريوة تترك أثرا كتابيا"حتعويضها بعبارة "أعلى موقعها إلالكترحني

أ.بالفورة الثانية"أحفق التشريع الجاري به العمل"إضافة عبارة  -

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 2حتم التصويت على الفصل 

صلية صيغته لأ فتم التصويت عليه فيالحضور أي إشكال لدى  1حلم يثر الفصل 

أ.بأغلبية الحاضرين

أمواطنية"تباينت لاراء بين إلابواء على عبارة  91حبخصوص الفصل  قذفها بين حأ"

أاملتساكنين"حتعويضها إما بعبارة  ، حلئن أجمع الحاضرحن قول العدد املبالغ "أح املويمين"

أ1111)فيه  أشار أقد  رح، قيثإلمضاء العريضة فود اختلفت آراؤهم قول العدد املوت(

مضاء يعد ضييال بالنسبة لبعض املسائل ذات إ(أ1111)اشتراط خمسة آالف الحاضرين أن 

أ111)البعد الوطني حهناك من اقترح خمس مائة  إمضاء باعتبار حجود تجمعات سكنية (

إمضاء حاعتبره عددا معووال إلمضاء عريضة، (أ9111)ألف طرف ثالث صغيرة، فيما اقترح 

أ:تفا  على التعديالت التاليةحبعد النواش تم الا

أ،"مواطنية"قذف عبارة  -

أ(.9111)ألف "بعبارة (أ1111)خمسة آالف "تعويض عبارة  -
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أ.معدال بأغلبية الحاضرين 91حتم التصويت على الفصل 

حثائق التهيئة "أشار أقد أعضاء اللجنة إلى ضرحرة إضافة عبارة  99حبالنسبة للفصل 

أليها بالتشريع الجاري به العملكما هو منصوص ع "العمرانية ، حاقترح 2الواردة بالفصل "

ء الهيئة حهو ما تم حاملتعلوة بنشر آرا 99أقد النواب قذف الجملة لخيرة من الفصل 

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 99بين أغلبية لعضاء، حتم التصويت على الفصل  الاتفا  عليه

من مشرحع الوانون خالل جلستها ححاصلت اللجنة مناقشة فصول الباب الثالث 

املتعلق بتنظيم الهيئة الذي لم يثر  92، بالنظر في الفصل 2191أفريل  91املنعودة بتاريخ 

أ.أي إشكال لدى الحاضرين فتم التصويت عليه في صيغته لصلية بأغلبية الحاضرين

أشار أقد أعضاء اللجنة إلى الجدل املوجود قول منتدى  92حبخصوص الفصل 

مجلس الهيئة إضافة إلعدادها نظامها إلى يئة، موترقا إسناد صالقية ضبط تركيبته اله

حهو ما عارضه عدد من النواب العتبار أن تركيبة  92الداخلي قسب منطو  الفصل 

التوليص في أجل إعداد البعض من مشرحع الوانون، حاقترح  21املنتدى تهم الفصل 

أشهر حذلك بهدف التسريع بشرحع (أ12)هر إلى ثالثة أش(أ15)النظام الداخلي للهيئة من ستة 

راء قول مفهوم التنظيم الهيكلي فهناك من اعتبره تكوين لاأالهيئة في عملها، حاختلفت 

مجلس الهيئة  ،الهيئة من لجان حتركيبة إدارية حطريوة عملها، فيما اعتبره أقد النواب

أالتنظيم الهيكلي"بارة حمنتداها حجهازها إلاداري، حتم الاتفا  على إبواء ع حالتوليص في "

أ12)أشهر إلى ثالثة (أ15)لجل من ستة  معدال بأغلبية  92أشهر حالتصويت على الفصل (

أ.الحاضرين

جنة إلى الفصول املتعلوة بتركيبة مجلس الهيئة حشرحط انتخابه، حلئن لحتطرقت ال

أعضاء إلى (أ12)ثالثة أجمع أعضاء اللجنة عن ضرحرة تغيير عدد أعضاء مجلس الهيئة من 

أ11)تسعة  جدال لدى  92أعضاء لتحويق الانسجام مع بوية الهيئات،فود أثار الفصل (

ضوية مجلس الهيئة، فتساءل أقد عالحاضرين خاصة فيما يتعلق بالشرحط املطلوبة ل

الذي اعتبره غير موضوعي، حاستغرب من غياب شرط "أإلاشعاع الوطني"النواب قول معنى 

، موترقا تعويضهما "النزاهة"مجال البيئة حاملناخ، مستفسرا عن مفهوم مصطلح الخبرة في 

أ".عدم تضارب املصالح"بشرط 
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حاقترح عدد من أعضاء اللجنة تدعيم مجلس الهيئة بمختصين في مجاالت البيئة 

حالتنمية املستدامة حمختصين في الوانون حاملالية حإلاعالمية حممثل عن املجتمع املدني، 

أنه حجب تنويع تركيبة مجلس الهيئة باعتماد شرحط موضوعية حتدعيمها بممثلي  مضيفين

أإلاشعاع الوطني"املنظمات الشبابية حتالفي عبارة  من غير الضرحري التركيز على أنه حأ"

أ.لكادميين نظرا الرتباط تصوراتهم بمسائل نظرية بحتة

عدد أعضاء على ضرحرة ضبط الاختصاصات انسجاما مع لعضاء حشدد أقد 

مجلس الهيئة حخاصة في مجاالت البيئة حالتنمية املستدامة حاملياه حاملوارد الطبيعية 

أ21)حالطاقات املتجددة، مضيفا أن اشتراط عشرين  سنة كخبرة يعد مشطا حيتطلب (

 ات شابة قووت نجاقات باهرة في عدةأعضاء متودمين في السن بالرغم من حجود كفاء

أ91)تماد عشر ميادين حمن لجدى اع سنوات خبرة مع ضرحرة املزج بين التجربة (

أ.حالكفاءات الشابة

أ91)حمن جانب آخر اقترح أقد النواب شرط خمسة عشر  سنة خبرة نظرا إلى أن (

الهيئة تعتمد على أعضاء يتمتعون بالحكمة حالخبرة الطويلة، إضافة إلى قذف عبارة 

"أأأح املشاركة فيها أح إلاشراف عليها تكون مدعومة بالويام بدراسات حبحوث منشورة"

حالاقتصار على اشتراط الكفاءة العالية في مجاالت اختصاصات الهيئة مع إلابواء على 

أ".عدم تضارب املصالح"حإضافة شرط "أالنزاهة"شرط 

أ21)أن اشتراط عشرين البعض حاعتبر  سنة خبرة أمر ضرحري لتبدي الهيئة آراءها (

ما يتطلبه عمل الهيئة من قكمة حدراية تهم لجيال الوادمة،  على أسس مهنية صلبة حهوأ

مشيرين إلى ضرحرة إضافة شرط التفرغ ألعضاء مجلس الهيئة حتدعيمها باملختصين في 

أ.البيئة حاملحيط حالعلوم الاجتماعية حإلانسانية حالاستراتيجية

أ11)عضاء اشتراط خمس لأحاقترح أقد  عويد سنوات خبرة على لقل لتجنب ت(

الشرحط املطلوبة حتبسيطها حضمان توديم الترشحات حانتواء لفضل منهم قسب سلم 

أ.توييمي يضبط للغرض

حالتأكيد  92عادة صياغة الفصل تكليف فريق عمل إلأالاتفا  على  حإثر النواش تم    

أ:على النواط التالية
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أ،ضرحرة اشتراط الرقمنة حإلاعالمية -

أ،سنوات(أ11)سنوات أح خمس (أ91)ضرحرة تحديد خبرة بعشر  -

أ.ضرحرة اشتراط اختصاصات محددة قسب عدد أعضاء مجلس الهيئة -

أشار أقد أعضاء اللجنة إلى ضرحرة إدراج تعديل إجباري  91حبالنظر في الفصل أأأأأأأ

"أتسعة"أعضاء، حذلك بحذف عبارة (أ11)انسجاما مع تحديد تركيبة مجلس الهيئة بتسعة 

، "حفق مجاالت اختصاصهم"أبعبارة "أقائمة حاقدة"أالثالثة، حتعويض عبارة الواردة بالفورة 

أ.حتم الاتفا  على ذلك باإلجماع

حأحضح أقد الحاضرين أن توديم الترشحات يتطلب ضبط آليات تواصل تضمن قبول 

، حتم الاتفا  91فترض التنصيص على ذلك بالفصل كثر عدد ممكن من امللفات حهو ما يأ

أبأكثر حسيلة إعالمية"بارة على  إضافة ع بالفورة لحلى حاملعتمدة بالووانين لساسية "

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 91، حتم التصويت على الفصل الدستورية للهيئات

املتعلق باعتراض املترشحين أي نواش لدى الحاضرين إذ تم   95حقيث لم يثر الفصل 

أ.ضرينالتصويت عليه في صيغته لصلية بأغلبية الحا

املؤرخ في  2192لسنة  11من الوانون لساس ي عدد  21حاعتمادا على صيغة الفصل 

إعادة صياغة أتاملتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة حمكافحة الفساد تم 2192أحت  22

أ.عليه معدال بأغلبية الحاضرينالتصويت حأ 92الفصل 

 2/2لثلثين جنة على تعويض أغلبية الاتفق أغلب أعضاء ال 92حبخصوص الفصل 

إال أنه جنب تعطيل انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، تحذلك ل 2/1بأغلبية الثالثة أخماس 

املتعلق  2192أحت  2املؤرخ في  2192لسنة  22الوانون لساس ي عدد حبالرجوع إلى 

حالذي قدد لغلبية املعززة بالثلثين  باألقكام املشتركة بين الهيئات الدستورية املستولة

بأغلبية في صيغته لصلية أ92حتم التصويت على الفصل بواء على هذه النسبة فود تم إلاأ

أ.الحاضرين

شدد أعضاء اللجنة على ضرحرة ضبط أجل لعود الجلسة لحلى  91حبالنسبة للفصل 

على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهرين من "ملجلس الهيئة، حتم الاتفا  على إضافة عبارة 
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أتاريخ آداء اليمين معدال بأغلبية  91آخر الفصل، حتم التصويت على الفصل  في "

أ.الحاضرين

في صيغته لصلية بأغلبية الحاضرين حالاتفا  على  21حتم التصويت على الفصل 

 .أأأ21حأ91إعادة ترتيب الفصلين 

املتعلق بمهام مجلس الهيئة اقترح أقد أعضاء اللجنة إضافة  29حبخصوص الفصل 

فيها على مصادقة مجلس الهيئة على دليل إلاجراءات، حمن  مطة أخيرة يتم التنصيص

جانب آخر اعتبر أقد النواب أن ملجلس الهيئة دحر في اختيار حتعيين بعض أعضاء املنتدى 

بعض أن ذلك سيحدث نوع من المن خالل الاعتماد على معايير محددة، في قين رأى 

مجلس الهيئة حتعيين أعضاء  التداخل بين صالقية مجلس نواب الشعب في انتخاب أعضاء

املنتدى، معتبرين أنه ال يمكن إعطاء مجلس الهيئة صالقية تحديد تركيبة املنتدى التي 

خلوت نوعا من الجدل قول التمثيلية حمن لنسب تناحل هذه املسألة بالتدقيق عند 

في صيغته لصلية بأغلبية  29، حبذلك تم التصويت على الفصل 21مناقشة الفصل 

أ.اضرينالح

املتعلق بسير عمل مجلس الهيئة، اقترح أقد أعضاء اللجنة  22حبالنسبة للفصل 

بالفورة السادسة أخذا في الاعتبار التعديل املدرج "أمن بينهما الرئيس حجوبا"قذف عبارة 

أ11)بتركيبة مجلس الهيئة بتسعة  املتعلق 92بالفصل  ، (12)أعضاء عوضا عن ثالثة (

أالرئيس"لفورة يوض ي بتعويض عبارة حأضاف موترح في نفس ا "أرئيس الجلسة"بعبارة "

معدال  22انسجاما مع التركيبة املعدلة ملجلس الهيئة، حتم بذلك التصويت على الفصل 

أ.بأغلبية الحاضرين

املتعلق بمهام رئيس مجلس الهيئة لم يثر لدى الحاضرين أي  22حبخصوص الفصل 

أمن"إشكال سوى إضافة كلمة  أح "قبل لخيرة من الفصل لتصبح العبارة في الجملة "

معدال بأغلبية الحاضرين، كما تم  22م التصويت على الفصل ، حت"الهيئةأمنلعضو 

معدال بحذف الجملة لخيرة منه بناء على  22التصويت بأغلبية الحاضرين على الفصل 

 9عودة بتاريخ التي تم الاستماع إليها خالل الجلسة املنأSolidarأجمعية سوليدارموترح 

أ.2191فيفري 
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من مشرحع الوانون حاملتعلق بتركيبة منتدى الهيئة بنواش حاسع  21حاستأثر الفصل 

، حإن اعتبر بعض النواب أن الصيغة 2191أفريل  92خالل الجلسة املنعودة كامل يوم 

ه أنرأى أقد أعضاء اللجنة ود فألصلية للفصل كافية لضبط التمثيلية بتركيبة املنتدى،

بالنسبة لتمثيلية الجمعيات إما تحديدها باسمها أح بتخصصاتها، مع ضرحرة ضبط عدد 

أعضاء املنتدى على أن يتم تعيينهم من قبل مجلس الهيئة حلها الصالقية لضبط التركيبة 

النهائية،حأضاف أنه يمكن الاقتصار على صبغة الجمعيات حإمكانية اختيار ممثليها باالتفا  

أ.مع اعتماد التفصيل بالنسبة للخبراء مع مجلس الهيئة

مفتوقا، معتبرا  21أنه ال يمكن التفصيل حال يمكن ترك الفصل لعضاء حأشار أقد   

أن تمثيلية املؤسسات حاملنشآت العمومية بودر ما تثير جدال فإنها قد تثري النواش عند 

لية حاضحة تناحل بعض املسائل املعرحضة على الهيئة، حشدد على ضرحرة ضبط تمثي

للجمعيات خاصة في مجال التنمية املستدامة، مضيفا أنه ال يمكن قصر قائمة الخبراء 

نظرا ملا يتميز به مجال البيئة حالتنمية املستدامة من شمولية حأن تمثيلية لقزاب تتعارض 

مع قضايا التنمية املستدامة حقد تحيد بالهيئة عن مسارها لصلي مثلما قدث خالل قمة 

أ.ناخ بباريس إذ عطلت التجاذبات السياسية تحويق أهداف التنمية املستدامةامل

حأشار أقد أعضاء اللجنة إلى إمكانية تحديد مدة أعضاء املنتدى بثالثة سنوات مع 

لعمل  إمكانية التجديد، مبرزا أن تمثيلية لقزاب قد تشكل عائوا أمام السير العادي

أ.الهيئة، مشددا على ضرحرة تحديد تمثيلية املنظمات حالجمعيات حالخبراء

حاعتبر أقد الحاضرين أن مسألة التناصف تم التنصيص عليها بالوانون لساس ي 

املتعلق باألقكام املشتركة بين الهيئات الدستورية حمن غير املجدي تضمينه بمشرحع 

صعب تحويوه ضمن تركيبة املنتدى، حاعتبر أن الوانون، مبرزا أن مبدأ التناصف قد ي

اختيار أعضاء املنتدى ليس من صالقيات الهيئة بل يرجع إلى املنظمات حالجمعيات 

حاملؤسسات معتبرا أنه ال مانع من قذف تمثيلية لقزاب السياسية انسجاما مع الدحر 

مضيفا أن التضييق في  في املسائل املعرحضة عليها، الرأيلصلي للهيئة املتمثل في إبداء 

عضو قد يعطل تركيزه حيخل ذلك بمبدأ التشاركية، داعيا إلى  911تركيبة املنتدى باقتراح 

أ.ضرحرة ضمان تمثيلية للمؤسسات حاملنشآت العمومية حالجماعات املحلية
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تحديد تركيبة املنتدى إلى مجلس الهيئة إقالة عملية حأحضح أقد أعضاء اللجنة أن 

ه، موترقا إلابواء على الصيغة لصلية للفصل مع إمكانية التدقيق في قد يعطل تركيزأ

أ.تمثيلية الخبراء، مؤكدا أن مسألة التنمية املستدامة هي من صميم العمل السياس ي

بما في ذلك الفورة لحلى  21لفصل لحتم الاتفا  على إلابواء على الصيغة لصلية 

سنوات إضافة إلى إلابواء على (أ12)ى املحددة بأربع املتضمنة ملدة التمثيلية بتركيبة املنتد

أ.تمثيلية لقزاب مع إدراج بعض التعديالت الجزئية

"أكما يضم املنتدى خبراء خاصة في املجاالت التالية"حتم الاتفا  على إضافة عبارة 

، حتساءل أقد الحاضرين قول تمثيلية املنظمات داعيا اللجنة إلى "الخبراء"عوض كلمة 

نية لخذ ببعض موترقات املنظمات على غرار كنفدرالية مؤسسات املواطنة التونسية إمكا

CONECT حاعتبر أقد النواب أن تمثيلية املنظمات الوطنية منطوية حمنسجمة مع حجم ،

تمثيليتها النوابية، في قين شدد أقد أعضاء اللجنة على ضرحرة تكريس التعددية النوابية 

أ.ة في التمثيلية بمنتدى الهيئةمع ضمان اقترام املساحا

قساسة حجب توضيحها  حأضاف أقد النواب أن تمثيلية املنظمات الاجتماعية مسألة

ور في هذا الباب، مضيفا أنه ال يمكن استثناء بعض املنظمات على غرار اقتراما للدست

 ، معتبرا أن الاتحاد التونس ي للفالقةCONECTكنفدرالية مؤسسات املواطنة التونسية 

حالصيد البحري يعد منظمة معنية بشكل مباشر بهيئة التنمية املستدامة حمن الضرحري 

أ.دعم تمثيليتها مثل باقي املنظمات الوطنية الكبرىأ

أ:حقد تم استعراض املوترقين التاليين

عدم التنصيص على الصفات حالاكتفاء بمواصفات عامة يتولى مجلس :أاملوترح لحلأ -

أ.الهيئة تعيينهم

مع ما يمكن الاتفا  قوله  في صيغته لصلية 21إلابواء على الفصل :أوترح الثانيامل -

أ.من تعديالت

كنفدرالية أاملنظمات مختلفة من قيث تمثيليتها مع إمكانية إدراج أن مع إلاشارة إلى 

س ي ، حبالنسبة للنوابات يعد الاتحاد العام التونCONECTمؤسسات املواطنة التونسية 

أ:أأ، حالتأكيد على أن املنظمات الوطنية الكبرى هية لكثر تمثيليةللشغل املنظم



 96/8102 عدداألساسي  القانون مشروع حول والبيئة األساسية والبنية الطبيعية والثروات والطاقة الصناعة لجنة تقرير
 

41 
 

أأ.الاتحاد العام التونس ي للشغل -9

أ.الاتحاد التونس ي للصناعة حالتجارة حالصناعات التوليدية -2

أ.الاتحاد التونس ي للفالقة حالصيد البحريأ -2

لتونس ي للفالقة حبناء على ذلك تم التأكيد على ضرحرة اقتراح تمثيلية  لالتحاد ا

حقد اعتمد هذا املوترح بالتصويت مع حالصيد البحري مثل باقي املنظمات الوطنية الكبرى 

أادراجه بالصيغة التالية أ12)املنظمة الفالقية لكثر تمثيال : أعضاء حيتم إدراجه ضمن (

ة مع إمكانية اقتراح تمثيلية لكنفدرالية مؤسسات املواطنلطراف الاجتماعية الثالثة 

التونسية بعضوين إثنين في املنظمات الاقتصادية حإمكانية إدراج تمثيلية باقي املنظمات 

أ.بعضو حاقد لتجنب إقصائها

جنة أن هناك منظمات لها حزنها على الساقة الوطنية من خالل لحأشار أقد أعضاء ال

 تشريكها من قبل الحكومة في بعض املسائل على غرار كنفدرالية مؤسسات املواطنة

من الضرحري إدراج تمثيليتها بتركيبة املنتدى دعما للديموراطية حأنه  CONECTالتونسية 

أ.التشاركية حتكريسا ملبدأ التعددية النوابية حتجنبا لإلقصاء

إدراج كنفدرالية مؤسسات املواطنة يتم اعتماد املوترح املتعلق بحبعد النواش لم 

أ.بتركيبة املنتدى CONECTالتونسية 

وترقات بإضافة أح قذف بعض املنظمات الاقتصادية حاملهنية حاملؤسسات ملاحتعددت 

أن تركيبة املنتدى تضمنت مؤسسات حمنشآت عمومية ال على اعتبار حاملنشآت العمومية، 

صلة لها بالتنمية املستدامة غير أنه تم تغييب بعضها الهتمامها املباشر بمسائل البيئة 

بنك الجينات  رأإدراجها بتركيبة منتدى الهيئة على غرا حالتنمية املستدامة حمن الضرحريأ

حإلادارة العامة للغابات، فتم الاتفا  على قذف بعض املنظمات حإضافة املوترقات كما 

أ:يلي

 :أبالنسبة للمنظمات الاقتصادية حالهيئات املهنية -

أ.قذف املجلس الوطني لعمادة أطباء لسنان بتونس -أأأأأأأأأ

أ.نظمة املهنية لكثر تمثيال لوطاع التأمينقذف امل -أأأأأأأأ
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أ.قذف املنظمة املهنية لكثر تمثيال لوطاع البنوكأأ-أأأأأأأأ

أ.قذف املنظمة املهنية لكثر تمثيال لوطاع النزلأ -أأأأأأأ

 :بالنسبة للمؤسسات حاملنشآت العمومية -

أ."حإلادارات العامة"إضافة عبارة  -أأأأأأ

أ.بالصادرات قذف مركز النهوض -أأأأأأ

أ.قذف ديوان التونسيين بالخارج -أأأأأ

أ.قذف الوكالة العوارية للسكنى -أأأأ

أأ.قذف الوكالة العوارية السياقية -أأأأ

أ.إضافة بنك الجينات -أأأأ

أ.إضافة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات -أأأ

أ.إضافة إلادارة العامة للغابات -أأأأ

أ.لموارد املائيةإضافة إلادارة العامة ل -أأأ

أ.إضافة إلادارة العامة للتهيئة حاملحافظة على لراض ي الفالقية -أأأ

أ.إضافة املركز الدحلي لتكنولوجيا البيئة -أأ

أ.إضافة املرصد التونس ي للبيئة حالتنمية املستدامة -أأ

أ.إضافة حكالة إلارشاد حالتكوين الفالحي -أأ

ضرحرة توسيم الجمعيات الناشطة قول أراءلاأحبخصوص تمثيلية الجمعيات اختلفت 

في املجال التربوي حمثلها املهتمة بالجانب الثوافي حالتراثي، حاقترح بعض أعضاء اللجنة 

أ12)تدعيم تمثيلية الجمعيات الناشطة في مجال البيئة حالتنمية املستدامة بعضوين  أح (

أ:أعضاء، فتم الاتفا  على مايلي(أ15)أعضاء أح ستة (أ12)ثالثة 
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تدعيم تمثيلية الجمعيات الناشطة في مجال البيئة حقماية الطبيعة حالتنمية  -

أ.أعضاء(أ15)إلى ستة (أ19)املستدامة من عضو حاقد 

أ:توسيم الجمعيات الناشطة في املجال التربوي حالثوافي إلى -

أ.الجمعيات الناشطة في املجال التربويأ  -أأأأأأأأأأأأأأأأأ

 أأأ.معيات الناشطة في املجال التراثي حالثوافيالج   -أأأأأأأأأأأأأأأأأ

أ:توسيم الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة حالشباب إلى -

أ.الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة -أأأأأأأأأأأأأأأ

أ.الجمعيات الناشطة في مجال الشباب -أأأأأأأأأأأأأأ

من املوترقات من الحاضرحن بجملة حبخصوص تمثيلية الخبراء بمنتدى الهيئة تودم 

قتصاد البيئي، حموترح ئية حخبير في إلاإضافة خبيران في التخطيط حالتوازنات املا ذلك

إضافة خبيران في الطاقة حاملناجم حقد تم رفضه، حاقترح أقد الحاضرين فصل خبراء 

، وانين البيئةالعلوم الاقتصادية حالوانونية حإضافة خبير في الاقتصاد لخضر حخبير في ق

أ:بعد النواش تم الاتفا  علىحأ

 "كما يضم املنتدى خبراء خاصة في املجاالت التالية"أبعبارة "أالخبراء"تعويض عبارة  -

 قذف خبيران في العلوم الاقتصادية حالوانونية -

 إضافة خبير في الثرحات الطبيعية -

 إضافة خبير في الاقتصاد البيئي -

 إضافة خبيران في التخطيط حالتوازنات املائية -

 في الاقتصاد لخضر فة خبيرأإضا -

 إضافة خبير في قوانين البيئة -

 إضافة خبير في التحكم في الطاقة  -

 جملة من منتدى الهيئة بإدراجباملتعلق  21الفصل نهاء النواش قول إحقد تم 

تم التصويت عليه معدال بأغلبية حأالتعديالت على تركيبته سواء بالحذف أح إلاضافة 

أ.الحاضرين
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جلس املتعلق بشرحط عضوية م 92الفصل إلى نة أعمالها بالعودة حاستأنفت اللج

ضبط  تتضمنالهيئة قيث أعد فريق العمل املنبثق عن اللجنة صيغة معدلة 

أ:الاختصاصات التالية

أ.مختص في التنمية املستدامة -

أ.مختص في املوارد الطبيعية -

أ.مختص في العلوم إلانسانية حالاجتماعية -

أ.الوانونيةمختص في الشؤحن  -

أ.مختص في الشؤحن الاقتصادية -

أ.ممثل عن املجتمع املدني -

أ.مختص في مجال البيئة -

أ.مختص في التخطيط الاستراتيجي -

أ.رات املناخيةمختص في البيئة حالتغي -

أ.مختص في التغيرات املناخية -

أ.مختص في الاتصال حإلاعالم -

أ.مختص في التخطيط الاستراتيجي حإلاعالمية -

أ.تص في التهيئة الترابية حالتعميرمخ -

أ.مختص في إلاعالمية حالاتصال -

أ.مختص في إلادارة حاملالية حالتسيير -

أ.التسييرفي مختص  -

حأكد أقد النواب على ضرحرة إدراج اختصاص التخطيط الاستراتيجي باعتبار أن 

ض إلى ضرحرة بعال، حأشار مل الخبراء املنتمين إلى املنتدىمجلس الهيئة سيدعم بع
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اختصاص أعضاء مجلس الهيئة في عدة مجاالت خاصة منها البييية حالتغيرات املناخية 

حالاتصال حإلاعالم، حأحضح أقد أعضاء اللجنة أنه ال داعي القتراح مختص في إلادارة 

حاقترح أقد النواب دمج أحاملالية حالتسيير الرتباط هذا الاختصاص بالجهاز إلاداري للهيئة،

ص ي البيئة حالتغيرات املناخية حإضافة اختصاص الاتصال، حبعد النواش تم اختصا

أ:92بالفصل التالية الاتفا  على إدراج التعديالت 

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء من بين شخصيات حطنية يتم انتخابهم من "

ين قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين ملدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من ب

أ:املترشحين املستجيبين للشرحط التالية

أ.الجنسية التونسية حالتمتع بالحوو  املدنية حالسياسية -

أ.الكفاءة العالية في مجاالت اختصاص الهيئة مع خبرة ال تول عن عشر سنوات -

أ.النزاهة حعدم تضارب املصالح -

حعدم عدم صدحر قكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أح جناية  -

عزلهم أح إعفائهم أح طردهم أح شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أح إلاخالل 

أ.بواجباتهم املهنية

حعلى كل مترشح أن يودم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر 

أ.الشرحط الوانونية فيه

ونية حط الوانحيترتب عن كل تصريح خاطئ أح عن كل إخفاء لواقعة متعلوة بالشرأ

أ.الانتخابمن الهيئة في قال  لغاء ترشح مرتكبه أح إعفاءهإ

أ:حيتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي

أ.مختص في التنمية املستدامة -

أ.مختص في املوارد الطبيعية -

أ.مختص في العلوم إلانسانية حالاجتماعية -

أأ.مختص في الشؤحن الوانونية -
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أ.مختص في الشؤحن الاقتصادية -

أ.ل عن املجتمع املدنيممث -

أ.مختص في التخطيط الاستراتيجي -

أ.مختص في البيئة حالتغيرات املناخية -

أ.مختص في الاتصال حإلاعالم -

استكملت اللجنة النواش قول  2191أفريل  91حخالل الجلسة املنعودة بتاريخ 

ن عشر مع خبرة ال تول ع"لة مع الاتفا  على إضافة عبارة املعد في صيغته 92الفصل 

أسنوات معدال  92بالنسبة للمختص في الاتصال حإلاعالمية حتم التصويت على الفصل "

أ.أبأغلبية الحاضرين

لترشح لعضوية منتدى الهيئة، دعا املتعلق بضبط شرحط ا 25حبالنظر في الفصل 

سنوات إلى خمس (أ12)عض أعضاء اللجنة إلى الترفيع في أقدمية تكوين الجمعية من ثالث ب

أ11) م قبول املوترح، حاقترح أقد الحاضرين ع ضرحرة توفر الخبرة امليدانية فتنوات مس(

أأعمال"تعويض عبارة  أأنشطة"بعبارة " بالنسبة للخبراء، حأشار أقد النواب إلى ضرحرة "

إلى ثالث مع التأكيد (أ11)التوليص في عدد الدراسات أح البحوث أح إلاصدارات من خمس 

كفاءة أكاديمية عالية قتى تستعين بهم الهيئة خاصة في عمل على أن تتوفر في الخبراء 

أ.اللجان

أأح أعمال"حاقترح أقد النواب إضافة عبارة  أ أإصدارات"بعد عبارة " أ حتعويض عبارة "

املتعلوة بالخبراء، فتم "أب"في آخر الجملة الثالثة من الفورة "أثالث"بعبارة "أخمسة أعمال"

أ.قبول املوترح

معدال بأغلبية الحاضرين، كما تم التصويت على  25لفصل حتم التصويت على ا

أية الحاضرينفي صيغته لصلية بأغلب 22الفصل  جان لاملتعلق بال 22حبالنسبة للفصل .

بعض أعضاء اللجنة ضرحرة الحسم في مسألة حجود اللجان من عدمه أح النظر  أكدالوارة 

ية التناسق بين اختصاصات إقداها حإضافة أخرى، مؤكدين على أهمقذف في إمكانية 

قسن دراسة املسائل ضمان الخبراء حمهام اللجان حضمان تنوع اختصاصاتها حذلك ل
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املعرحضة على الهيئة حتجسيدا لذلك تم اقتراح لجنة التخطيط الاستراتيجي حاملالية 

أحالاستثمار حلجنة قماية حتثمين املوارد الطبيعية فتم الاتفا  على إعداد صياغة جديدة .

 :22لفصل ل

أ:تحدث بمنتدى الهيئة اللجان املختصة الوارة لاتي ذكرها"

أأ.لجنة أنماط إلانتاج حالاستهالك -

أ.حاملنظومة البييية لجنة التصرف حتثمين املوارد الطبيعية -

أ.لجنة جودة الحياة -

أ.لجنة التهيئة الترابية حاملدن حالنول -

أ.لجنة التعليم حالابتكار -

أ.الشفافيةلجنة الحوكمة حأ -

أ.لجنة التغيرات املناخية حالسيادة الغذائية حقوو  لجيال الوادمة -

أ.لجنة الشباب حالطفولة حاملرأة حذحي الاقتياجات الخاصة -

أ.لجنة الشؤحن الاجتماعية حالشغل حالصحة -

أ.غلبية الحاضرينأمعدال ب 22حقد تم التصويت على الفصل 

منتدى الهيئة تودم أقد الحاضرين بموترح املتعلق بسير عمل  21حبخصوص الفصل 

"أثلثي أعضائه"تعديل قول انعواد جلسات املنتدى بصفة قانونية حذلك بتعويض عبارة 

حفي "مع إضافة عبارة "أبمن قضر على أال يول عن الثلث"أح بعبارة "أأغلبية أعضائه"بعبارة 

أ".قالة عدم توفر النصاب ينعود بعد نصف ساعة بمن قضر

أللحاضرين"فا  على إضافة عبارة حتم الات أ أباألغلبية املطلوة"بعد عبارة " حتعويض "

أثلثي أعضائه"عبارة  بأغلبية أعضائه حفي قالة عدم توفر النصاب ينعود بعد "بعبارة "

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 21، حتم التصويت على الفصل "نصف ساعة بمن قضر
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ئ في تركيبة منتدى الهيئة، أحضح أقد املتعلق بالشغور الطارأ 21حبالنظر في الفصل 

ير مستعمل في النصوص الوانونية بل هناك غأ"الشغور الطارئأ"اللجنة أن مصطلح أعضاء 

مصطلحات مثل الشغور الوقتي أح الدائم أح ناتج عن استوالة حالفصل يتحدث عن 

 حلى يتم التنصيص فيها على قالةلأترقا تعديل صياغة الفصل بفورتين الغياب، مو

أ.الشغور حتخصص الثانية لحالة الغياب

أ12)قول عدد الغيابات بين ثالثة  حنحاختلف الحاضرأ أ11)أح خمس ( حالتي تعتمد (

أ11)لحصول قالة الشغور، حاعتبر أقد أعضاء اللجنة أنه حجب اعتماد خمس  غيابات (

أ.لضمان استورار تركيبة منتدى الهيئة حقسن سير عملها

غيابات باعتبار أن ياب يعد تخليا حال يمكن الترفيع في عدد الحاعتبر أقد النواب أن الغ

الهيئة غير متواترة، موترقا الصياغة التالية في الفورة لحلى بعد عبارة  ىاجتماعات منتد

أ"تركيبة منتدى الهيئة" بسبب الوفاة أح الاستوالة أح إلاعفاء أح العجز أح سحب الثوة أح ":

حيعتبر متخليا كل عضو تغيب عن :أ"خيرة في الفصل كما يليحاقترح إضافة جملة أ".أالتخلي

معدال بأغلبية  21حتم التصويت على الفصل ".ثالثة اجتماعات متتالية دحن عذر

أ.الحاضرين

املتعلق بتواض ي أعضاء منتدى الهيئة ملنح قضور أبرز أقد  29حبالنسبة للفصل 

إضافية، موترقا تحميل نفوات منح  النواب أنه ال يمكن إثوال كاهل ميزانية الدحلة بأعباء

قضور أعضاء منتدى الهيئة على ميزانيات الهياكل حالهيئات حاملنظمات الراجعين إليها 

بالنظر، فيما اقترح عدد من النواب الاقتصار على التنصيص على منحة التنول مع ضبط 

أ.حة الحضورأمودارها بنص ترتيبي، حدعا أقد أعضاء اللجنة في هذا السيا  إلى إلغاء من

حبعد النواش اتفق أغلبية أعضاء اللجنة على قذف منحة قضور أعضاء منتدى 

أ.29الهيئة حذلك بالتصويت بأغلبية الحاضرين على قذف الفصل 

رين املتعلق بالجهاز إلاداري للهيئة أي إشكال لدى الحاض 22حقيث لم يثر  الفصل 

أ.رينصلية بأغلبية الحاضلأفتم التصويت عليه في صيغته 

حاملتعلق بانتداب املدير التنفيذي للهيئة تم الاتفا  على  22أما بخصوص الفصل 

أحبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"إضافة عبارة  أفتح الترشحات"إثر عبارة " حذلك "
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بعد عبارة "أثلثي"استيناسا بالووانين لساسية لبوية الهيئات في هذا الصدد حإضافة عبارة 

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 22الجملة لخيرة، حتم التصويت على الفصل  في"أفبأغلبية"

أالتنفيذي"تم الاتفا  على إضافة عبارة  22حبالنسبة للفصل  "أاملدير"بعد عبارة "

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 22بالجملة لحلى حالتصويت على الفصل 

أ.اضرينفي صيغته لصلية بأغلبية الح 21حتم التصويت على الفصل  

حاملتعلق بالتصريح بحاالت تضارب املصالح ألعضاء الهيئة،  25حبالنظر في الفصل 

تساءل أقد أعضاء اللجنة عن كيفية إثبات قاالت تضارب املصالح، موترقا إضافة أعضاء 

املنتدى بخصوص تلك الالتزامات، فيما أكد بعض الحاضرين على ضرحرة مزيد التدقيق في 

حضرحرة تمييزه عن حاجب التصريح باملكاسب، موترقين قذف  "حتضارب املصال"مفهوم 

أ.غير معنية بتلك الالتزاماتباعتبارهم فئة "أعلى أعوانها"عبارة 

أمديرها التنفيذي"حاقترح عدد من أعضاء اللجنة إضافة عبارة  على "عوض عبارة "

أ"هذا نصها ، حإضافة جملة  قبل لخيرة"أعوانها نتدى التصريح كما يتعين على أعضاء امل:

أ".باملكاسب حفق التشريع الجاري به العمل

حاقترح أقد الحاضرين قذف الجملة لخيرة من الفصل باعتبار أنها قد تستعمل 

كذريعة  الستهداف أقد أعضاء مجلس الهيئة فضال عن عدم توفر ضمانات كافية خاصة 

أ.في ظل عدم التنصيص على آجال محددة بعد استبعاد أقد لعضاء

 25حتم الاتفا  على قبول موترقات التعديل املذكورة حالتصويت بذلك على الفصل 

أ.معدال بأغلبية الحاضرين

املتعلق بحاالت تضارب املصالح تم التصويت عليه في صيغته  22حبخصوص الفصل 

أ.لصلية بأغلبية الحاضرين

ة املعطيات املتعلق بواجبي املحافظة على السر املنهي حقماي 22حبالنسبة للفصل 

الشخصية املحمولين على أعضاء الهيئة حأعضاء املنتدى، اقترح أقد الحاضرين التنصيص 

حفق التشريع "سنوات لاللتزام بالواجبين املذكورين أح إضافة عبارة (أ11)على أجل خمس 
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أالجاري به العمل في آخر الفورة لحلى، فتم الاتفا  على إضافة العبارة املذكورة "

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 22على الفصل حالتصويت 

اقترح أقد أعضاء اللجنة إخضاع أعضاء منتدى الهيئة لنفس  21حبالنظر في الفصل 

إلاجراءات املنطبوة على رئيس مجلس الهيئة أح أقد أعضائها عند ارتكاب خطأ جسيم أثناء 

من أجل جنحة الويام بالواجبات املحمولة عليه أح في صورة إلادانة بموتض ى قكم بات 

قصدية أح جناية حفي كل الحاالت املوجبة لإلعفاء، حفي هذا السيا  تم الاستفسار  عن 

 الرأيمدى أهلية منتدى الهيئة في إعفاء أقد أعضائه باعتباره هيكال ينحصر دحره في إبداء 

حال يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات، حالتساؤل قول كيفية إعفاء أقد أعضاء منتدى الهيئة من 

قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين فضال على أن مجلس الهيئة غير مؤهل التخاذ 

أ.قرار إلاعفاء

حبناء على جملة التساؤالت حتجنبا لإلشكاليات الوانونية املطرحقة بخصوص إعفاء 

حفي صورة ارتكاب :أ"فيما يلي نصها أقد أعضاء املنتدى تم الاتفا  على إضافة فورة ثانية

حمولة عليه بموتض ى هذا لواجبات امللأآدائهنتدى لخطأ جسيم أثناء املأقد أعضاء 

 يحيلدانة بموتض ى قكم بات من أجل جنحة قصدية أح جناية، إلاأصورة ح في أالوانون 

مجلس الهيئة توريرا معلال للجهة املعنية، حفي قالة الشغور يتم تعويضه حفق إلاجراءات 

أ".نونأمن هذا الوا  25املنصوص عليها بالفصل 

أ.معدال بأغلبية الحاضرين 21حتم التصويت على الفصل 

أ.في صيغتها لصلية بأغلبية الحاضرين 22ح  29، 21كما تم التصويت على الفصول 

حاملتعلوين  22ح 22حتم التصويت بأغلبية الحاضرين على قذف فصلي الباب الخامس 

أ.أباألقكام الانتوالية

البندقية قول مشرحع الوانون حتم عود لواءين  لجنةمن استشارة طلب أعلما حأنه تم

تعنى تم خاللهما طرح العديد من التساؤالت  حتبادل لاراء قول بعث هيئة دستورية 

بين هذين املفهومين،  التنمية املستدامة حقوو  لجيال الوادمة حخاصة من قيث الجمعب

بهذا املشرحع  معربا عن  عبر السيد رئيس اللجنة عن توديره الهتمام لجنة البندقيةحقد 
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أمله في تلوي رأيها النهائي لالستيناس به أثناء استكمال مناقشة مشرحع الوانون أح قتى 

أ.خالل إلاقالة على الجلسة العامة أح عند مداحلة لجنة التوافوات

إعادة  حقذف بعض الفصولأ 2ح 2لفصلين دمج ا كما تجدر إلاشارة أنه سيترتب عن

أ:تضمنه الجدحل التاليسيوانون بحسب ما ترتيب فصول مشرحع ال

 الصيغة املعدةل الصيغة الأصلية

يتعلق هبيئة التمنية املس تدامة  مرشوع قانون أأسايس :العنوان
 وحقوق الأجيال القادمة

 دون تغيري

 دون تغيري أأحاكم عامة: الباب الأول

جيال القادمة هيئة التمنية املس تدامة وحقوق الأ : الفصل الأول
شخصية القانونية دس تورية مس تقةل تمتتع ابل هيئة 

الية مقرها تونس العامصة، ويشار دارية واملوالاس تقاللية اال  
 ."ابلهيئة"لهيا صلب هذا القانون ا  

 دون تغيري

حاكم تعلق بضبط الأ ينطبق عىل الهيئة الترشيع امل : 8الفصل 
املس تقةل وأأحاكم هذا  املشرتكة بني الهيئات ادلس تورية

 .سايسلأ القانون ا

 

ختضع الهيئة للترشيع املتعلق ابلأحاكم املشرتكة بني الهيئات 
سايس اذلي يضبط املس تقةل وأأحاكم هذا القانون الأ  ادلس تورية

همام الهيئة وصالحياهتا وتركيبهتا والمتثيل فهيا وطرق انتخاهبا 
 . وتنظميها وس بل مساءلهتا

 

 سايس همام الهيئةيضبط هذا القانون الأ : 1الفصل 
وصالحياهتا وتركيبهتا والمتثيل فهيا وطرق انتخاهبا وتنظميها 

 . وس بل مساءلهتا

 

أ8مت دجمه يف الفصل 

أدون تغيريأهمام الهيئة وصالحياهتا: الباب الثاين

 دون تغيري همام الهيئة: القسم الأول

 ادلقمقراطية التشاركية بتوفري سامه الهيئة يف دمعت : 4الفصل 
مبجال اختصاصها  اش يف املسائل املتعلقةطار للتشاور والنقا  

امجلاعات  حزاب والهيئات املهنية وممثيلمع امجلعيات والأ 
عداد الس ياسات العمومية وخمططات احمللية وذكل مبناس بة ا  

تعمل الهيئة عىل دمع ادلقمقراطية التشاركية يف مجيع : 1الفصل 
 .املسائل املتعلقة مبجال اختصاصها

بطها نظاهما تضع الهيئة ذلكل مجموعة من الآليات الرضورية يض 
طارا للتشاور واحلوار مع امجلعيات  ادلاخيل توفر من خاللها ا 
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 .التمنية واسرتاتيجيات وبرامج التمنية املس تدامة

آليات من أأ وتضع الهيئة يف ا طار ممارسة هماهما أ جل ترشيك ا 
ت املعنية وللمجمتع املدين مبا يف ذكل تنظمي واسع للجها

و قطاعية حول ستشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أأ ا
 .املواضيع الراجعة لها ابلنظر

 

 .والأحزاب واملنظامت املهنية وممثيل امجلاعات احمللية

للهيئة تنظمي استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أأو قطاعية 
عداد الس ياسات  حول املواضيع الراجعة لها ابلنظر وخاصة مبناس بة ا 

ططات التمنية واسرتاتيجيات وبرامج التمنية العمومية ومشاريع خم
 . املس تدامة

رساء دعامئ التمنية املس تدامة ا  ىل اتسعى الهيئة ا  : 0الفصل 
توى الوطين واجلهوي واحمليل وضامن احرتام مقوماهتا عىل املس  

ساس التوازن بني املتطلبات الاقتصادية والاجامتعية عىل أأ 
الس ياسات العمومية  والبيئية مبا حيقق انتقاال عند بلورة

الاقتصادية والاجامتعية والبيئية عىل املدى القريب 
واملتوسط والبعيد حنو تمنية مندجمة ومتناسقة بني خمتلف هذه 
اجملاالت والقطاعات وحنو تصّور الس تعامل رش يد للموارد 

 .والرثوات

طار العمل عىل نرش ثقافة التمنية وتتوىل الهيئة يف هذا اال  
خذ قا من مقارابت حتسيس ية وتوعوية تأأ الاملس تدامة انط

بعني الاعتبار خمتلف التغريات عىل املس توى الاقلميي 
ويل وخاصة الاقتصادية والاجامتعية والبيئية مبا فهيا وادلّ 

 .املناخية

 

تعمل الهيئة عىل ضامن أأهداف التمنية املس تدامة  :4الفصل 
من خالل  وحقوق الأجيال القادمة عىل املس توى الوطين واحمليل

ضامن احرتام التوازن بني املقتضيات الاقتصادية والاجامتعية 
جيال والثقافية واملقتضيات البيئية ال رساء العداةل والتضامن بني الأ 

وحقهم يف بيئة سلمية تضمن اس مترارية احلياة ونوعيهتا وحقهم يف 
حامية موروهثم الثقايف وهويهتم الوطنية ويف مناخ اقتصادي 

 .س تقر وعادلواجامتعي م 

حترص الهيئة عىل حامية الطبيعة وتوازانهتا قصد املسامهة يف   
رساء س ياسة متاكمةل  بلورة وحتيني وتقيمي مكوانت ورشوط ا 

 .للتمنية املس تدامة

 

نشطهتا عىل تعمل الهيئة عند اضطالعها مبختلف أأ : 9الفصل 
جيال القادمة وعىل حامية حقوقهم احلفاظ عىل تطلعات الأ 

مهنا احلق يف موروث ثقايف ويف رصيد حضاري ويف وخاصة 
هوية وطنية واحلق يف بيئة سلمية ومتوازنة ويف مناخ 
اقتصادي واجامتعي مس تقر ويف موارد وثروات طبيعية 
مس تدامة تلّّب حاجياهتم الاقتصادية والاجامتعية والثقافية 

 .وتضمن هلم اس مترارية احلياة الآمنة

ليات  اس تنااط واقرتاح الآ ذا الهدف عىلوحترص لتحقيق ه
والوسائل والاسرتاتيجيات الرضورية واملتالمئة مع خمتلف 

 .الرشاحئ العمرية للمجمتع

تعمل الهيئة عىل نرش وترس يخ وتعممي ثقافة التمنية : 0الفصل 
املس تدامة وحقوق الأجيال القادمة بني خمتلف الرشاحئ الاجامتعية 

س ية وتوعوية تأأخذ بعني والعمرية وذكل من خالل مقارابت حتسي 
جامتعية والبيئية عىل الاعتبار خمتلف التغريات الاقتصادية والا

طار احرتام مادأأ الس يادة الوطنيةاملس توى اال      .قلميي وادلويل يف ا 

 

 دون تغيري صالحيات الهيئة: القسم الثاين

 :تستشار الهيئة وجواب يف: 0الفصل 

الاقتصادية والاجامتعية مشاريع القوانني املتعلقة ابملسائل -

 :تستشار الهيئة وجواب يف: 9الفصل 

مشاريع القوانني املتعلقة ابملسائل الاقتصادية والاجامتعية والبيئية  -
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 والبيئية،

خمططات التمنية الوطنية واجلهوية والوثيقة التوجهيية -
 .للمخطط واملزيان الاقتصادي وتقارير متابعة اخملطط التمنوي

قصاه شهر ابتداء من تسلمها وتبدي الهيئة رأأهيا يف أأجل أأ 
ىل ع القوانني وثالثة اشهر ابلنس بة لالستشارة ابلنس بة ملشاري

وال حيول . ة الواثئق واخملططات والتقارير املذكورة اعالهبقي
يف الاجال املذكورة دون اس تكامل  الرأأيعدم ابداء 

 .الاجراءات املتصةل ابملشاريع موضوع الاستشارة

وترفق وجواب مشاريع القوانني املشار الهيا هبذا الفصل عند 
الهيئة ويكون مصحواب  برأأياحالهتا عىل جملس نواب الشعب 

ويرسي . بتعليل اجلهة املستشرية يف صورة عدم أأخذها به
نفس الاجراء عىل ابيق اخملططات والواثئق والتقارير عند 

 .احالهتا عىل جملس نواب الشعب

كام قمكن استشارة الهيئة من قال السلط العمومية يف املسائل 
 .ومشاريع النصوص الرتتيبية املتصةل مبجال اختصاصها

الهيئة او من ينوبه من طرف جملس  قمكن اس تدعاء رئيس
 .الهيئة رأأينواب الشعب لرشح 

 

 .وخاصة املناخية

الوثيقة التوجهيية للمخطط ومرشوع مشاريع خمططات التمنية  -
وواثئق الهتيئة  ارير متابعة اخملطط التمنويواملزيان الاقتصادي وتق

 . لترشيع اجلاري به العملابالعمرانية كام هو منصوص عليه 

من اترخي جل شهر أأ يف  ابلنس بة ملشاريع القوانني هياأأ تبدي الهيئة ر 
بقية الواثئق واخملططات أأما ابلنس بة ل  ،ستشارةالا تسلمها لطلب

ه فتبدي رأأهيا يف أأجل ثالثة ابملطة الثانية أأعالوالتقارير املذكورة 
أأشهر من اترخي تسلمها لطلب الاستشارة وقمكن المتديد ملرة واحدة 

 . يف هذه الآجال ويكون المتديد معلال

واخملططات والتقارير وخمتلف الواثئق ترفق وجواب مشاريع القوانني 
موضوع طلب الاستشارة عند احالهتا عىل جملس نواب الشعب 

تعليل اجلهة املستشرية يف صورة عدم أأخذها  برأأي الهيئة وكذكل
 .لكيا أأو جزئيا برأأي الهيئة

من ينوبه من طرف جملس نواب  أأورئيس الهيئة  دعوة قمكن 
 .الهيئة وتوضيح رأأيالشعب لرشح 

قمكن أأن تستشار الهيئة من قال السلط العمومية يف املسائل 
 .ومشاريع النصوص الرتتيبية املتعلقة مبجال اختصاصها

 

قمكن للهيئة ان تبدي رأأهيا تلقائيا يف املسائل : 2الفصل 
الاقتصادية والاجامتعية والبيئية ويف لك الواثئق التوجهيية او 
الاسرتاتيجية اليت ختّص الس ياسات العمومية او الربامج او 
املشاريع الوطنية الكربى او االتفاقيات والربامج الاقلميية 

اهما مع مقارابت وأأهداف وادلولية وذكل بتقيمي مدى انسج
التمنية املس تدامة وتعمل الهيئة اجلهة املعنية برأأهيا يف غضون 
امخلسة عرش يوما املوالية وتنرشه وجواب ويف نفس الاجل 

 .عىل موقعها الالكرتوين

عىل اكفة مؤسسات ادلوةل تيسري معل الهيئة ومتكيهنا من 
 .النصوص والواثئق اليت تطلهبا الضطالعها مبهاهما

كام قمكن للهيئة ان تقرتح عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية 
وعىل اجمللس الاعىل للجامعات احمللية الاصالحات اليت تراها 

 .مالمئة فامي يتعلق ابملواضيع املندرجة مضن مشموالهتا

قمكن للهيئة ان تبدي رأأهيا تلقائيا يف املسائل الاقتصادية : 0الفصل 
و الاسرتاتيجية أأ يف لك الواثئق التوجهيية والاجامتعية والبيئية و

و املشاريع الوطنية أأ و الربامج أأ اليت ختّص الس ياسات العمومية 
قلميية وادلولية وذكل بتقيمي مدى و االتفاقيات والربامج اال  أأ الكربى 

انسجاهما مع مقارابت وأأهداف التمنية املس تدامة وتعمل الهيئة اجلهة 
 . ثرا كتابيابطريقة ترتك أأ املعنية برأأهيا 

عىل اكفة مؤسسات ادلوةل تيسري معل الهيئة ومتكيهنا من النصوص 
وفق الترشيع اجلاري به  والواثئق اليت تطلهبا الضطالعها مبهاهما

 .العمل

كام قمكن للهيئة ان تقرتح عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية وعىل 
مالمئة فامي عىل للجامعات احمللية الاصالحات اليت تراها اجمللس الأ 

 .يتعلق ابملواضيع املندرجة مضن مشموالهتا

 

 دون تغيريتتوىل الهيئة القيام بدراسات وحبوث يف جمال : 6الفصل 
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اختصاصها او طلب اجنازها كام قمكهنا تطوير الرشاكة مع 
الهيالك والهيئات واملنظامت احلكومية وغري احلكومية الوطنية 

 .اصهاوادلولية املامثةل او املعنية مبجاالت اختص

 

 

قمكن للهيئة ان تتلقى عرائض مواطنية يف املسائل : 01الفصل
آالف  املندرجة يف جمال اختصاصها تتضمن عىل الاقل مخسة أ

ملواطنني تونس يني وتودع مبقّرها من قال من ( 0.111)امضاء 
قمثّلهم امام الهيئة اليت تنظر يف العريضة يف اجل ال يتجاوز 

يف اماكنية  الرأأياترخي ايداعها وتبدي  الشهرين ابتداء من
حالهتاتبنهيا  عىل اجلهة املعنية وتعمل من قمثّل املمضني علهيا  وا 

آلها يف اجل اقصاه   .يوما انطالقا من ذكل 00مبأ

 

قمكن للهيئة ان تتلقى عرائض يف املسائل املندرجة يف : 6الفصل 
اطنني ملو ( 0.111)مضاء ا   أألفقل جمال اختصاصها تتضمن عىل الأ 

مام الهيئة اليت تنظر يف أأ تونس يني وتودع مبقّرها من قال من قمثّلهم 
جل ال يتجاوز الشهرين ابتداء من اترخي ايداعها أأ العريضة يف 

حالهتاماكنية تبنهيا ا  ي يف أأ وتبدي الر  عىل اجلهة املعنية وتعمل من  وا 
آلها يف   .يوما انطالقا من ذكل 00قصاه أأ جل أأ قمثّل املمضني علهيا مبأ

 

تتوىل الهيئة نرش لك الاراء اليت تبدهيا ابملوقع : 00الفصل 
الالكرتوين اخلاص هبا يف اجل ال يتجاوز مخسة عرش يوما 

آراء الهيئة . من اترخي احالهتا عىل اجلهات املعنية وتنرش أ
خبصوص مشاريع القوانني املتعلقة ابملسائل الاقتصادية 

ية بنفس العدد من والاجامتعية والبيئية او مبخططات التمن 
الرائد الرمسي للجمهورية التونس ية املتضمن لقوانني املصادقة 

 .علهيا

 

راء اليت تبدهيا ابملوقع تتوىل الهيئة نرش لك الآ : 01الفصل 
جل ال يتجاوز مخسة عرش يوما من أأ الالكرتوين اخلاص هبا يف 

 . حالهتا عىل اجلهات املعنيةا  اترخي 

 

أدون تغيري ئةتنظمي الهي : الباب الثالث

تتكون هيئة التمنية املس تدامة وحقوق الاجيال : 08الفصل 
 :القادمة من

 جملس الهيئة -

 منتدى الهيئة -

 هجاز اداري -

 دون تغيري

تعد الهيئة نظاهما ادلاخيل وتنظميها الهيلكي يف : 01الفصل 
اجل اقصاه س تة اشهر من اترخي ماارشة اعضاء جملسها ملهامه 

قال  الرأأي ال بداء اىل احملةمة الادارية العليا وحتيلهام وجواب
اعضاء  بأأغلبيةوتمت املصادقة علهيام . عرضهام عىل جملس الهيئة

اجمللس ويمت نرشهام ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية 
 .وابملوقع الالكرتوين للهيئة

جل أأ تعد الهيئة نظاهما ادلاخيل وتنظميها الهيلكي يف : 08الفصل 
م وحتيلهام همعضاء جملسها ملهاأأ شهر من اترخي ماارشة أأ  ثةثالقصاه أأ 

قال عرضهام عىل  الرأأي ال بداءدارية العليا ىل احملةمة اال  ا  وجواب 
عضاء اجمللس ويمت نرشهام أأ  بأأغلبيةوتمت املصادقة علهيام . جملس الهيئة

 .لكرتوين للهيئةابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية وابملوقع اال  
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أدون تغيري جملس الهيئة: ولالقسم الأ 

 دون تغيري يف تركيبة جملس الهيئة ورشوط انتخابه: القسم الفرعي الأول

يرتكب جملس الهيئة من ثالثة اعضاء من بني : 04الفصل 
خشصيات وطنية يمت انتخاهبم من قال جملس نواب الشعب 

الثلثني ملدة س تة س نوات غري قابةل للتجديد من بني  بأأغلبية
 :ني املس تجيبني للرشوط التاليةاملرتحش

 اجلنس ية التونس ية والمتتع ابحلقوق املدنية والس ياس ية، -

 الاشعاع الوطين، -

اخلربة يف جمال القانون او الاقتصاد او العلوم الاجامتعية او  -
 الانسانية لفرتة ال تقل عن عرشين س نة،

الكفاءة العالية يف جماالت اختصاص الهيئة تكون مدعومة  -
لقيام بدراسات وحبوث منشورة او املشاركة فهيا او اب

 الارشاف علهيا،

 الزناهة، -

عدم صدور حمك قضايئ ابت يف شاهنم من اجل جنحة  -
قصدية او جناية وعدم عزهلم او اعفاؤمه او طردمه او شطهبم 
من هماهمم بسبب ارتاكب جرقمة او الاخالل بواجااهتم 

 .املهنية

ن ملف ترحشه ترصحيا عىل وعىل لك مرتحش ان يقدم مض
 .الرشف يشهد بتوفر الرشوط القانونية فيه

ويرتتب عن لك ترصحي خاطئ او عن لك اخفاء لواقعة 
متعلقة ابلرشوط القانونية الغاء ترحش مرتكاه او اعفاءه من 

 .  الهيئة يف حال الانتخاب

 

عضاء من بني أأ  تسعةيرتكب جملس الهيئة من : 01الفصل 
غلبية أأ انتخاهبم من قال جملس نواب الشعب ب خشصيات وطنية يمت

الثلثني ملدة ست س نوات غري قابةل للتجديد من بني املرتحشني 
 :املس تجيبني للرشوط التالية

 اجلنس ية التونس ية والمتتع ابحلقوق املدنية والس ياس ية، -

 مع خربة ال تقل عنالكفاءة العالية يف جماالت اختصاص الهيئة  -
 س نوات، (01)عرش 

 ،وعدم تضارب املصاحل الزناهة -

جل جنحة قصدية أأ هنم من أأ عدم صدور حمك قضايئ ابت يف ش -
و شطهبم من هماهمم أأ و طردمه أأ م هئعفاا  و أأ و جناية وعدم عزهلم أأ 

 .و الاخالل بواجااهتم املهنيةأأ بسبب ارتاكب جرقمة 

ن يقدم مضن ملف ترحشه ترصحيا عىل الرشف أأ وعىل لك مرتحش 
 .وط القانونية فيهيشهد بتوفر الرش 

خفاء لواقعة متعلقة ا  و عن لك أأ ويرتتب عن لك ترصحي خاطئ 
عفاءه من الهيئة يف حال ا  و أأ لغاء ترحش مرتكاه ا  ابلرشوط القانونية 

 .  الانتخاب

 :ويرتكب جملس الهيئة من تسعة أأعضاء كام ييل

 .خمتص يف التمنية املس تدامة -

 .خمتص يف املوارد الطبيعية -

 .لعلوم اال نسانية والاجامتعيةخمتص يف ا -

 .خمتص يف الشؤون القانونية -

 .خمتص يف الشؤون الاقتصادية -

 .ممثل عن اجملمتع املدين -

 .خمتص يف التخطيط اال سرتاتيجي -

 .خمتص يف البيئة والتغريات املناخية -
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 .خمتص يف االتصال واال عالم -

رار من يفتح ابب الرتحش لعضوية جملس الهيئة بق: 00الفصل 
رئيس جملس نواب الشعب ينرش ابلرائد الرمسي للجمهورية 
التونس ية وابملوقع الالكرتوين جمللس نواب الشعب ويتضمن 
حتديدا لأجل تقدمي الرتحشات وطرق تقدقمها والرشوط 

 .القانونية الواجب توفرها والواثئق املكونة مللف الرتحش

لس نواب وتتوىل اللجنة امللكفة طبقا للنظام ادلاخيل جمل
الشعب قاول الرتحشات والبّت فهيا طبقا لسمّل تقيميي يضبط 
للغرض وفق معايري موضوعية وشفافة يمت نرشه ابلرائد الرمسي 

 .للجمهورية التونس ية عند فتح ابب الرتحشات

تتوىل اللجنة ترتيب التسعة مرتحشني الاوائل مضن قامئة 
تياا تفاضليا واحدة من بني املس توفني للرشوط القانونية تر 

. طبقا للسمل التقيميي مع اعامتد قاعدة التناصف لكام امكن ذكل
ويف صورة التساوي بني مرتحشني او اكرث تس ند هلم نفس 

 .الرتبة مع ترتيهبم ترتياا أأجبداي

يف صورة عدم توصل اللجنة برتحشات لعضوية الهيئة ابلعدد 
ل املطلوب، يتخذ رئيس جملس نواب الشعب قرارا لفتح اج

اضايف للرتحش ينرش ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية 
 .وابملوقع الالكرتوين جمللس نواب الشعب

وتنرش قامئة املرتحشني املقاولني مرتبني تفاضليا ابملوقع 
 .الالكرتوين جمللس نواب الشعب

يفتح ابب الرتحش لعضوية جملس الهيئة بقرار من رئيس : 04الفصل 
ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية جملس نواب الشعب ينرش 

عالمية  وابملوقع الالكرتوين جمللس نواب الشعب وبأأكرث من وس يةل ا 
ويتضمن حتديدا لأجل تقدمي الرتحشات وطرق تقدقمها والرشوط 

 .القانونية الواجب توفرها والواثئق املكونة مللف الرتحش

الشعب  وتتوىل اللجنة امللكفة طبقا للنظام ادلاخيل جمللس نواب
قاول الرتحشات والبّت فهيا طبقا لسمّل تقيميي يضبط للغرض وفق 
معايري موضوعية وشفافة يمت نرشه ابلرائد الرمسي للجمهورية 

 .التونس ية عند فتح ابب الرتحشات

تتوىل اللجنة ترتيب املرتحشني املس توفني للرشوط القانونية ترتياا 
مع اعامتد  اختصاصهموفق جماالت و تفاضليا طبقا للسمل التقيميي 

ويف صورة التساوي بني مرتحّشني . قاعدة التناصف لكام أأمكن ذكل
  .أأو أأكرث تس ند هلم نفس الرتبة مع ترتيهبم ترتياا أأجبداي

يف صورة عدم توصل اللجنة برتحشات لعضوية الهيئة ابلعدد  
ضايف ل  ااملطلوب، يتخذ رئيس جملس نواب الشعب قرار  فتح أأجل ا 

ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية وابملوقع للرتحّش ينرش 
 .وبأأكرث من وس يةل اعالمية الالكرتوين جمللس نواب الشعب

وتنرش قامئة املرتحشني املقاولني مرتبني تفاضليا ابملوقع الالكرتوين 
 .جمللس نواب الشعب

 

اللجنة اخملتصة مام قمكن للمرتحشني الاعرتاض أأ : 09الفصل 
من اترخي نرش قامئة املرتحشني  ايمأأ ( 0)جل س بعة يف أأ 

وتبّت  .املقاولني مبقتىض مكتوب معلّل ومرفق ابلواثئق املثبتة
ايم من اترخي أأ ( 0)اللجنة يف الاعرتاضات يف أأجل س بعة 

 .غلق ابب الاعرتاضات

آل الاعرتاضات وحتيني لجنة ا  وتتوىل ال  عالم املعرتضني مبأ
ين جمللس نواب كرتوالقامئة عىل ضوء ذكل ونرشها ابملوقع الال

 .ايم من اترخي البّت الشعب يف أأجل أأقصاه ثالثة أأ 

 دون تغيري

 

مام مرتحشني الطعن يف قرارات اللجنة أأ قمكن لل: 00الفصل 
اايم ( 0)احملةمة الادارية الاس تئنافية بتونس يف أأجل س بعة 

 .من اترخي نرش القامئة

. ايم من تلقي املطلبأأ ( 0)احملةمة يف أأجل اقصاه س بعة  تبت

اللجنة يمت الطعن من قال املرتحشني يف قرارات : 09الفصل 
أأايم من اترخي نرش قامئة املرتحشني أأمام ( 0)الربملانية يف أأجل س بعة 

 .احملةمة اال دارية الاس تئنافية بتونس

أأايم من اترخي تلقي ( 0)وتبت احملةمة يف أأجل أأقصاه س بعة 
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دارية وقمكن الطعن يف القرار الصادر عن احملةمة الا
الاستشفائية بتونس أأمام احملةمة الادارية العليا يف أأجل 

وتبّت احملةمة يف أأجل اقصاه .  الاعالم بهايم من اترخيس بعة أأ 
 .ايم من اترخي تلقي املطلبس بعة أأ 

نة حتيني القامئة طبقا يف صورة قاول احملةمة الطعن تتوىّل اللج 
حاكم القضائية الصادرة ونرش قامئة املقاولني هنائيا نطوق الأ مل 

 .ابملوقع الالكرتوين جمللس نواب الشعب

ثر ذكل رئيس اللجنة ا   ىل اجللسة العامة قامئة املقاولني وحييل ا 
 .مكن ذكلرتحشني مع احرتام التناصف لكام أأ هنائيا من امل

 .املطلب

وقمكن الطعن يف القرار الصادر عن احملةمة اال دارية الاس تئنافية 
رية العليا يف أأجل س بعة أأايم من اال عالم بتونس أأمام احملةمة اال دا

 .به

أأايم من اترخي تلقي ( 0)وتبت احملةمة يف أأجل اقصاه س بعة 
 .املطلب

ويف صورة قاول احملةمة الطعن تتوىل اللجنة حتيني القامئة طبقا 
ملنطوق الأحاكم القضائية الصادرة ونرش قامئة املقاولني هنائيا ابملوقع 

 .  لشعبالالكرتوين جمللس نواب ا

يمت التصويت صلب اجللسة العامة جمللس نواب : 02الفصل 
ء عضاأأ ( 8/1)رتحشني وذكل بأأغلبية ثليث الشعب عىل امل

اجمللس وابلتصويت الرسي عىل الأسامء يف دورات متتالية 
مكن ة مع احرتام قاعدة التناصف لكام أأ ىل حني اكامتل الرتكيبا  

 .ذكل

 دون تغيري

 

عضاء املنتخبون يف جلسة أأوىل بدعوة جيمتع الأ : 06الفصل 
ويمت اختيار رئيس جملس الهيئة . كرب الاعضاء س نّامن أأ 

ن تعذر فاالتصويت بأأغلبية الأ وانئبه   .عضاءابلتوافق بيهنم، وا 

 

جيمتع الأعضاء املنتخبون يف جلسة أأوىل بدعوة من : 02الفصل 

ابلتوافق ويمت اختيار رئيس جملس الهيئة وانئبه . أأكرب الأعضاء س نّا
ن تعذر فاالتصويت بأأغلبية الأعضاء عىل أأن يمت ذكل يف  بيهنم، وا 

 .أأجل أأقصاه شهرين من اترخي أأداء الميني

لهيئة املنتخبون الميني يؤدي رئيس وأأعضاء ا: 81الفصل 
أأقسم ابهلل العظمي أأن أأخدم :"مام رئيس امجلهوريةالتالية أأ 

خالص وأأن أأحرتم ادلس تور والقانون وأأ  ن أأقوم مبهايم الوطن اب 
 ".بأأمانة وبلّك اس تقاللية وحياد

 دون تغيري

 

 دون تغيري يف همام جملس الهيئة وقواعد سري معهل: القسم الفرعي الثاين

لقة يرشف جملس الهيئة عىل القيام ابملهام املتع: 80الفصل 
جيال القادمة ويقوم عىل وجه ابلتمنية املس تدامة وحقوق الأ 

 :يةاخلصوص ابلأعامل التال 

 املصادقة عىل النظام ادلاخيل للهيئة، -

 املصادقة عىل التنظمي الهيلكي للهيئة، -

 تسمية املدير التنفيذي، -

قانون حاكم هذا التركزي منتدى الهيئة طبقا لأ  -

 دون تغيري
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 سايس،الأ 

عداد النظام الاسايس اخلاص بأأ  -  عوان الهيئة،ا 

 املصادقة عىل مرشوع املزيانية الس نوية للهيئة، -

قارة اخملتصة للهيئة زي اجلهاز الاداري واللجان الترك -
 خرى عند الاقتضاء طبقا للنظام ادلاخيل،وجلان خاصة أأ 

ي ة املسائل املعروضة عىل الهيئة ال بداء الرأأ دراس -
وعرضها عىل منتدى الهيئة مث احالهتا عىل اجلهة املستشرية 

 بعد املصادقة علهيا،

ادلراسات اليت يقوم املصادقة عىل الآراء واملقرتحات و  -
 هبا منتدى الهيئة،

املصادقة عىل برانمج العمل الس نوي للهيئة ومتابعة -
 تنفيذه،

خرى اليت عىل التقرير الس نوي والتقارير الأ املصادقة  -
 تصدرها الهيئة،

و اس تثنائيا عند وة منتدى الهيئة لالنعقاد دوراي أأ دع -
 .الاقتضاء

لهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أأو س ايعقد جمل: 88الفصل 
قل ولكام اقتضت مرة لك شهرين عىل الأ  ،غلبية أأعضائهمن أأ 

دلراسة املسائل املدرجة جبدول الأعامل اذلي احلاجة، وذكل 
ىل الأعضاء قال س بعة أأايم عىل الأ  . قل من الاجامتعيوجه ا 

 .ويرأأس اجامتعاته الرئيس

تبعا لدلعوة ع يف صورة امتناع الرئيس عن ترؤس الاجامت
ايم النعقاده من قال أأغلبية الأعضاء يمّت يف غضون الثالثة أأ 

 .املوالية ادلعوة النعقاد جلسة اثنية وفق نفس الاجراءات

ذا امتنع الرئيس عن ترؤس اجامت ع جملس الهيئة يف الصورة وا 
قرة الثانية من هذا الفصل قمكن لأغلبية أأعضاء لهيا ابلفاملشارا  

ىل   ربعة وعرشين ساعةاجامتع يف غضون الأ اجمللس ادلعوة ا 

 .املوالية يرتأأسه انئب الرئيس 

يعّد امتناع الرئيس دون موجب قانوين عن ترّؤس اجللسة 
بعد ثالث دعوات النعقادها خطأأ جس امي عىل معىن الفصل 

من هذا القانون ويتوىل يف هذه احلاةل انئب الرئيس  16

يعقد جملس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أأو من : 80الفصل 
أأغلبية أأعضائه، مرة لك شهرين عىل الأقل ولكام اقتضت احلاجة، 
ىل  وذكل دلراسة املسائل املدرجة جبدول الأعامل اذلي يوجه ا 

ويرأأس . أأايم عىل الأقل من الاجامتع( 0)الأعضاء قال س بعة 
 .ته الرئيساجامتعا

يف صورة امتناع الرئيس عن ترؤس الاجامتع تبعا لدلعوة النعقاده 
من قال أأغلبية الأعضاء يمّت يف غضون الثالثة أأايم املوالية ادلعوة 

 .النعقاد جلسة اثنية وفق نفس اال جراءات

ذا امتنع الرئيس عن ترؤس اجامتع جملس الهيئة يف الصورة  وا 
لهيا ابلفقرة الثانية  من هذا الفصل قمكن لأغلبية أأعضاء  املشار ا 

ىل اجامتع يف غضون الأربعة وعرشين ساعة املوالية  اجمللس ادلعوة ا 
 .يرتأأسه انئب الرئيس

يعّد امتناع الرئيس دون موجب قانوين عن ترّؤس اجللسة بعد 
من  10ثالث دعوات النعقادها خطأأ جس امي عىل معىن الفصل 

 .انئب الرئيس ترّؤس اجللسةهذا القانون ويتوىل يف هذه احلاةل 
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 .ترّؤس اجللسة

وال قمكن جمللس . مغلقةتكون مداوالت جملس الهيئة 
ال حبضور أأ الهيئة  أأعضائه عىل غلبية أأن جيمتع بصفة قانونية ا 

وقمكن للمجلس اس تدعاء لك خشص يرى فائدة  .قلالأ 
 .لالس امتع اليه

االت يتخذ جملس الهيئة قراراته بأأغلبية أأصوات ويف لك احل
 .عضاء احلارضين من بيهنام الرئيس وجوابالأ 

 .يكون صوت الرئيس مرّجحا صواتويف صورة تساوي الأ 

وال قمكن جمللس الهيئة أأن . تكون مداوالت جملس الهيئة مغلقة
ال حبضور أأغلبية أأعضائه عىل الأقل وقمكن . جيمتع بصفة قانونية ا 

 .للمجلس اس تدعاء لك خشص يرى فائدة لالس امتع اليه

ويف لك احلاالت يتخذ جملس الهيئة قراراته بأأغلبية أأصوات 
ويف صورة تساوي الأصوات يكون صوت . رضينالأعضاء احلا

 .رئيس اجللسة مرّجحا

 

رئيس الهيئة هو رئيس اجمللس ورئيس املنتدى : 81الفصل 
آمر رصف مزيانيهتا  وقمارس يف وهو املمثل القانوين للهيئة وأ

 :ليه الصالحيات التاليةنطاق املهام املوكوةل ا  

 للهيئة،الارشاف عىل التس يري الاداري واملايل والفين -

الارشاف عىل اعداد النظام ادلاخيل والتنظمي الهيلكي -
 سايس اخلاص للأعوان،الأ  والنظام

حتديد جدول اعامل جملس الهيئة ومنتدى الهيئة ومتابعة -
 تنفيذ قراراهتام،

 الارشاف عىل اعداد مرشوع املزيانية الس نوية للهيئة،-

 الارشاف عىل اعداد برانمج العمل الس نوي للهيئة،-

قرير الس نوي للهيئة والتقارير الارشاف عىل اعداد الت-
 خرى،الأ 

من صالحياته احملددة  ن يفّوض كتابيا البعضلرئيس أأ قمكن ل
 .و لعضو الهيئةابلفقرة الأوىل لنائبه أأ 

قمكن للرئيس، يف اطار التس يري الاداري واملايل للهيئة، أأن 
مضاءه يف حدود اختصاصات املفّوض لفائدهتم  .يفّوض ا 

رئيس الهيئة هو رئيس اجمللس ورئيس املنتدى وهو : 88الفصل 
آمر رصف مزيانيهتا وقمارس يف نطاق املهام  املمثل القانوين للهيئة وأ

ليه الصالحيات التالية  :املوكوةل ا 

 الارشاف عىل التس يري اال داري واملايل والفين للهيئة،-

عداد النظام ادلاخيل والتنظمي الهيلكي و - النظام الارشاف عىل ا 
 الأسايس اخلاص للأعوان،

حتديد جدول أأعامل جملس الهيئة ومنتدى الهيئة ومتابعة تنفيذ -
 قراراهتام،

عداد مرشوع املزيانية الس نوية للهيئة،-  اال رشاف عىل ا 

عداد برانمج العمل الس نوي للهيئة،-  اال رشاف عىل ا 

عداد التقرير الس نوي للهيئة والتقارير الأخرى،-  اال رشاف عىل ا 

قمكن للرئيس أأن يفّوض كتابيا البعض من صالحياته احملددة ابلفقرة 
 .الأوىل لنائبه أأو لعضو من الهيئة

طار التس يري اال داري واملايل للهيئة، أأن يفّوض  قمكن للرئيس، يف ا 
مضاءه يف حدود اختصاصات املفّوض لفائدهتم  .ا 

 

تركيبة جملس الهيئة يف حاةل الشغور الطارئ عىل : 84الفصل 
و التخيّل، بسبب الوفاة أأو الاس تقاةل أأو الاعفاء أأو العجز أأ 

رض خاص حييهل يعاين جملس الهيئة حاةل الشغور، ويدّوهنا مبح
و من ينوبه حصبة ابيق امللف جمللس وجواب رئيس الهيئة أأ 

نواب الشعب اذلي يتوىّل يف أأجل اقصاه ثالثة اشهر من 
بقية، طبقا اترخي الاحاةل انتخاب عضو جديد للمّدة املت 

يف حاةل الشغور الطارئ عىل تركيبة جملس الهيئة : 81الفصل 
و العجز او التخيّل، يعاين أأ و الاعفاء أأ  و الاس تقاةلأأ بسبب الوفاة 

جملس الهيئة حاةل الشغور، ويدّوهنا مبحرض خاص حييهل وجواب 
و من ينوبه حصبة ابيق امللف جمللس نواب الشعب أأ رئيس الهيئة 

شهر من اترخي الاحاةل انتخاب أأ اذلي يتوىّل يف أأجل اقصاه ثالثة 
نصوص علهيا هبذا عضو جديد للمّدة املتبقية، طبقا لال جراءات امل 
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 .لال جراءات املنصوص علهيا هبذا القانون

ويعترب متخليا الرئيس او العضو اذلي يتغّيب دون مرّبر عن 
و اذلي ال يس تجيب أأ ثالثة اجامتعات متتالية جمللس الهيئة 

نذاره بلك وس يةل  لثالث دعوات لالنعقاد رمغ اس تدعائه وا 
 .ترتك أأثرا كتابيا

ىل توىل انئبه همام الرئاسة ا  رئيس، ي ويف حاةل شغور منصب ال
حني سد الشغور طبقا لالجراءات املنصوص علهيا هبذا 

 .القانون

وىل العضو املتبقي ويف حاةل شغور منصب الرئيس وانئبه، يت
 .ىل حني اس تكامل الرتكيبةتس يري الهيئة ا  

 .القانون

و العضو اذلي يتغّيب دون مرّبر عن ثالثة أأ ويعترب متخليا الرئيس 
و اذلي ال يس تجيب لثالث أأ اجامتعات متتالية جمللس الهيئة 

نذاره بلك وس يةل ترتك أأثرا كتابيا  .دعوات لالنعقاد رمغ اس تدعائه وا 

ىل حني ا   ويف حاةل شغور منصب الرئيس، يتوىل انئبه همام الرئاسة
 .املنصوص علهيا هبذا القانون لال جراءاتسد الشغور طبقا 

جيمتع أأعضاء اجمللس طبقا ويف حاةل شغور منصب الرئيس وانئبه، 

من هذا  06لال جراءات والرشوط املنصوص علهيا يف الفصل 
 . القانون النتخاب الرئيس وانئبه

 دون تغيري يف منتدى الهيئة: القسم الثاين

رتكب منتدى الهيئة من أأعضاء جملس الهيئة ي: 80لفصل ا
عضاء يعّينون بقرار من رئيس الهيئة ملدة اربع س نوات ومن أأ 

قابةل للتجديد مرة واحدة وليس العضاء جملس الهيئة عند 
 .حضورمه أأعامل املنتدى أأو جلانه حّق التصويت

ويتكون منتدى الهيئة من ممثلني عن الاطراف الاجامتعية 
آتوالهيئات املهني العمومية وامجلاعات  ة واملؤسسات واملنشأ

حزاب واملنظامت الوطنية وامجلعيات واخلرباء وذكل احمللية والأ 
 :اكاليت

الاطراف الاجامتعية واملنظامت الاقتصادية والهيئات .أأ 
 :املهنية

 :طراف الاجامتعيةالأ 

 أأعضاء 2: كرث متثيال للشغالنياملنظمة النقابية الأ -

 أأعضاء 2: عرافلأكرث متثيال للأ املنظمة النقابية ا-

 :املنظامت الاقتصادية والهيئات املهنية

 أأعضاء 4: الاحتاد التونيس للفالحة والصيد البحري-

 عضو واحد: الهيئة الوطنية للمحامني بتونس-

 عضو واحد : طباء بتونساجمللس الوطين لعامدة الأ -

عضو : اجمللس الوطين لعامدة أأطباء الاس نان بتونس-

عضاء جملس الهيئة ومن أأ يرتكب منتدى الهيئة من : 84الفصل 
ربع س نوات قابةل للتجديد أأ ملدة  هاعضاء يعّينون بقرار من رئيس أأ 

هيئة عند حضورمه أأعامل عضاء جملس ال وليس لأ  .مرة واحدة
 .املنتدى أأو جلانه حّق التصويت

طراف الاجامتعية ويتكون منتدى الهيئة من ممثلني عن الأ 
آت العمومية وامجلاعات احمللية  والهيئات املهنية واملؤسسات واملنشأ

 :يتحزاب واملنظامت الوطنية وامجلعيات واخلرباء وذكل اكلآ والأ 

 :الاقتصادية والهيئات املهنية الأطراف الاجامتعية واملنظامت.أأ 

 :الأطراف الاجامتعية

 .أأعضاء 2: كرث متثيال للشغالنياملنظمة النقابية الأ  -

 .أأعضاء 2: عرافكرث متثيال للأ املنظمة النقابية الأ  -

 . أأعضاء 2: املنظمة الفالحية الأكرث متثيال -

 :املنظامت الاقتصادية والهيئات املهنية

 عضو واحد: مني بتونسالهيئة الوطنية للمحا-

 عضو واحد : طباء بتونساجمللس الوطين لعامدة الأ -

 عضو واحد: طباء البياطرة بتونساجمللس الوطين لعامدة الأ -

 عضو واحد: اجمللس الوطين لعامدة الصيادةل بتونس-
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 واحد

عضو : طباء البياطرة بتونساجمللس الوطين لعامدة الأ -
 واحد

 عضو واحد: اجمللس الوطين لعامدة الصيادةل بتونس-

 عضو واحد: عامدة املهندسني التونس يني-

عضو : اجمللس الوطين لعامدة املهندسني املعامريني بتونس-
 واحد

 عضو واحد: هيئة اخلرباء احملاس بني ابلبالد التونس ية-

 عضو واحد: ة املهنية الاكرث متثيال لقطاع التأأمنياملنظم-

 عضو واحد: املنظمة املهنية الاكرث متثيال لقطاع البنوك-

 عضو واحد: املنظمة املهنية الاكرث متثيال لقطاع الزنل-

آت العمومية. ب  :املؤسسات واملنشأ

 عضو واحد،: املعهد التونيس لدلراسات الاسرتاتيجية-

 عضو واحد،: الاجامتعي اجمللس الوطين للحوار-

 عضو واحد،: الواكةل العقارية الصناعية-

 عضو واحد،: واكةل الهنوض ابلصناعة-

 عضو واحد،: ادليوان الوطين للمنامج-

 عضو واحد،: الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة-

 عضو واحد،: الهيئة التونس ية لالستامثر-

 عضو واحد،: املندوبية العامة للتمنية اجلهوية-

 عضو واحد،: الواكةل العقارية الفالحية-

 عضو واحد،: معهد املناطق القاحةل-

 عضو واحد،: مركز الهنوض ابلصادرات-

 عضو واحد،: ادليوان الوطين للصناعات التقليدية-

 عضو واحد،: ديوان التونس يني ابخلارج-

 عضو واحد: عامدة املهندسني التونس يني-

 عضو واحد: اجمللس الوطين لعامدة املهندسني املعامريني بتونس-

 عضو واحد: هيئة اخلرباء احملاس بني ابلبالد التونس ية-

آت العمومية واال دارات العامة. ب  :املؤسسات واملنشأ

 عضو واحد،: املعهد التونيس لدلراسات الاسرتاتيجية-

 عضو واحد،: اجمللس الوطين للحوار الاجامتعي-

 عضو واحد،: الواكةل العقارية الصناعية-

 عضو واحد،: ناعةواكةل الهنوض ابلص -

 عضو واحد،: ادليوان الوطين للمنامج-

 عضو واحد،: الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة-

 عضو واحد،: الهيئة التونس ية لالستامثر-

 عضو واحد،: املندوبية العامة للتمنية اجلهوية-

 عضو واحد،: الواكةل العقارية الفالحية-

 عضو واحد،: معهد املناطق القاحةل-

 عضو واحد،: ان الوطين للصناعات التقليديةادليو -

 عضو واحد،: ادليوان الوطين للأرسة والعمران البرشي-

 عضو واحد،: ديوان قيس الأرايض واملسح العقاري-

 عضو واحد،: واكةل الهتذيب والتجديد العمراين-

 عضو واحد،: الواكةل الوطنية محلاية احمليط-

حصاء-  عضو واحد،: املعهد الوطين لال 

 عضو واحد،: املعهد التونيس للقدرة التنافس ية وادلراسات الةمية-

 عضو واحد،: املعهد الوطين للرصد اجلوي-

 عضو واحد،: واكةل حامية وهتيئة الرشيط الساحيل-

حياء الرتاث والتمنية الثقافية-  عضو واحد،: واكةل ا 
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 عضو واحد،: رسة والعمران البرشيادليوان الوطين للأ -

 عضو واحد،: واملسح العقاري رايضديوان قيس الأ -

 عضو واحد،: واكةل الهتذيب والتجديد العمراين-

 عضو واحد،: الواكةل العقارية للسكىن-

 عضو واحد،: الواكةل الوطنية محلاية احمليط-

 عضو واحد،: املعهد الوطين لالحصاء-

: املعهد التونيس للقدرة التنافس ية وادلراسات الةمية-
 عضو واحد،

 عضو واحد،: ين للرصد اجلوياملعهد الوط-

 عضو واحد،: واكةل حامية وهتيئة الرشيط الساحيل-

 عضو واحد،: الواكةل العقارية الس ياحية-

حياء الرتاث والتمنية الثقافية-  عضو واحد،: واكةل ا 

 عضو واحد،: الواكةل التونس ية للتشغيل والعمل املس تقل-

 عضو واحد،: الواكةل التونس ية للتكوين املهين-

عضو : الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الاجامتعية-
 واحد،

 عضو واحد،: الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي-

 عضو واحد،: املرصد الوطين للش باب-

مرصد الاعالم والتكوين والتوثيق وادلراسات حول -
 عضو واحد،: حامية حقوق الطفل

 :مركز البحوث وادلراسات والتوثيق واال عالم حول املرأأة-
 عضو واحد،

: مركز ادلراسات والبحوث الاقتصادية والاجامتعية-
 عضو واحد،

دماج ال حدى املؤسسات أأ  آت لك حّل أأو ا  و املنشأ
ن الس تة العمومية املمثةل صلب املنتدى يعّوض يف غضو

و املنشأأة الاقرب من حيث أأشهر املوالية ابملؤسسة أأ 

 عضو واحد،: الواكةل التونس ية للتشغيل والعمل املس تقل-

 عضو واحد،: تونس ية للتكوين املهينالواكةل ال -

 عضو واحد،: الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الاجامتعية-

 عضو واحد،: الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي-

 عضو واحد،: املرصد الوطين للش باب-

مرصد الاعالم والتكوين والتوثيق وادلراسات حول حامية حقوق -
 عضو واحد،: الطفل

عضو : اسات والتوثيق واال عالم حول املرأأةمركز البحوث وادلر -
 واحد،

 عضو واحد،: مركز ادلراسات والبحوث الاقتصادية والاجامتعية-

 عضو واحد،: بنك اجلينات-

 عضو واحد،: الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت-

 عضو واحد،: اال دارة العامة للغاابت-

 عضو واحد،: اال دارة العامة للموارد املائية-

عضو : ارة العامة للهتيئة واحملافظة عىل الأرايض الفالحيةاال د-
 واحد،

 عضو واحد،: املركز ادلويل لتكنولوجيا البيئة-

 عضو واحد،: املرصد التونيس للبيئة والتمنية املس تدامة-

 .عضو واحد: واكةل اال رشاد والتكوين الفاليح-

آت العمومية  دماج ال حدى املؤسسات أأو املنشأ لك حّل أأو ا 
دارات العامة املمثةل صلب املنتدى يعّوض يف غضون الس تة واال  

أأشهر املوالية ابملؤسسة أأو املنشأأة الأقرب من حيث نشاطها 
 .مبقتىض أأمر حكويم بعد استشارة الهيئة

 :امجلاعات احمللية والأحزاب الس ياس ية. ج

رئيس اجمللس البدلي للّك بدلية مركز والية أأو من ينوبه بصفته -
 .عضوا

ن لك حزب س يايس أأو حتالف انتخايب ممثّل يف جملس عضو ع-
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 .نشاطها مبقتىض أأمر حكويم بعد استشارة الهيئة

 :حزاب الس ياس يةاعات احمللية والأ امجل. د

و من ينوبه ية مركز والية أأ رئيس اجمللس البدلي للّك بدل-
 بصفته عضوا

عضو عن لك حزب س يايس أأو حتالف انتخايب ممثّل يف -
 جملس نواب الشعب من غري النواب

و من ينوهبم مرتبطة تكون مّدة عضوية رؤساء البدلايت أأ و 
كام تكون مّدة عضوية ممثيّل  ةمببارشهتم ملهاهمم الانتخابي

حزاب املمثةّل برملانيا مرتبطة بمتثيل احلزب الس يايس يف الأ 
جملس نواب الشعب وذكل وفقا للنتاجئ الهنائية املرّصح هبا يف 

آخر انتخاابت ترشيعية  .أ

 :امجلعيات واخلرباء. ه

 :امجلعيات

 عضوان،: الاحتاد الوطين للمرأأة التونس ية-

 عضوان،: كفوفنيالاحتاد الوطين للم-

 عضوان،: الاحتاد التونيس للتضامن الاجامتعي-

 عضوان،: محر التونيسظمة الهالل الأ من-

 عضو واحد، :امجلعيات الناشطة يف جمال حقوق اال نسان-

امجلعيات الناشطة يف جمال البيئة وحامية الطبيعة والتمنية -
 عضو واحد،: املس تدامة

: صادي والاجامتعيامجلعيات الناشطة يف اجملال الاقت-
 عضو واحد،

 عضو واحد،: امجلعيات الناشطة يف جمال املرأأة-

عضو : امجلعيات الناشطة يف اجملال الرتبوي والثقايف-
 واحد، 

عضو : امجلعيات الناشطة يف جمال حامية املس هتكل-
 واحد،

امجلعيات الناشطة يف جمال حامية ذوي الاعاقة -

 .نواب الشعب من غري النواب

وتكون مّدة عضوية رؤساء البدلايت أأو من ينوهبم مرتبطة 
مببارشهتم ملهاهمم الانتخابية كام تكون مّدة عضوية ممثيّل الأحزاب 
املمثةّل برملانيا مرتبطة بمتثيل احلزب الس يايس يف جملس نواب 

آخر انتخاابت الشعب وذكل  وفقا للنتاجئ الهنائية املرّصح هبا يف أ
 .ترشيعية

 :امجلعيات. د

 عضوان،: الاحتاد الوطين للمرأأة التونس ية-

 عضوان،: الاحتاد الوطين للمكفوفني-

 عضوان،: الاحتاد التونيس للتضامن الاجامتعي-

 عضوان،: منظمة الهالل الأمحر التونيس-

 عضو واحد،: وق اال نسانامجلعيات الناشطة يف جمال حق-

امجلعيات الناشطة يف جمال البيئة وحامية الطبيعة والتمنية -
 أأعضاء، 9: املس تدامة

 عضو واحد،: امجلعيات الناشطة يف اجملال الاقتصادي والاجامتعي-

 عضو واحد،: امجلعيات الناشطة يف جمال املرأأة-

 عضو واحد، : امجلعيات الناشطة يف اجملال الرتبوي-

 عضو واحد، : عيات الناشطة يف اجملال الرتايث والثقايفامجل -

 عضو واحد،: امجلعيات الناشطة يف جمال حامية املس هتكل-

امجلعيات الناشطة يف جمال حامية ذوي اال عاقة والاحتياجات -
 عضو واحد،: اخلصوصية

 عضو واحد،: امجلعيات الناشطة يف جمال الطفوةل-

 .عضو واحد: بامجلعيات الناشطة يف جمال الش با-

 :كام يضم املنتدى خرباء خاصة يف اجملاالت التالية

 خاريان يف جمال التمنية املس تدامة،-

 خاريان يف جمال البيئة،-

 خاريان يف جمال التغريات املناخية،-
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 عضو واحد،: والاحتياجات اخلصوصية

عضو : امجلعيات الناشطة يف جمال الطفوةل والش باب-
 واحد،

 :اخلرباء

 خاريان يف جمال التمنية املس تدامة،-

 خاريان يف جمال البيئة،-

 خاريان يف جمال التغريات املناخية،-

 خاريان يف جمال الهتيئة الرتابية والتعمري،-

 خاريان يف علوم الاحصاء وادلقمغرافيا،-

 امتع وعمل النفس،خاريان يف عمل الاج-

 خاريان يف العلوم الاقتصادية والقانونية،-

خاريان يف الاعالم واالتصال ووسائل التواصل -
 الاجامتعي،

 خاريان يف جمال الهتيئة الرتابية والتعمري،-

 خاريان يف علوم اال حصاء وادّلقمغرافيا،-

 امتع وعمل النفس،خاريان يف عمل الاج-

 خاريان يف اال عالم واالتصال ووسائل التواصل الاجامتعي،-

 خاريان يف جمال التخطيط والتوازانت املائية،-

 خاري يف الاقتصاد الأخرض،-

 خاري يف قوانني البيئة،-

 خاري يف التحمك يف الطاقة،-

 خاري يف الرثوات الطبيعية،-

 .خاري يف الاقتصاد البييئ-

 

 :يشرتط يف املرتحشني لعضوية منتدى الهيئة :89الفصل 

 اجلنس ية التونس ية والمتتع ابحلقوق املدنية والس ياس ية،-

عدم صدور حمك قضايئ ابت يف شاهنم من اجل جنحة -
عفاؤمه أأو طردمه أأو  قصدية او جناية وعدم عزهلم او ا 
شطهبم من هماهمم بسبب ارتاكب جرقمة أأو الاخالل 

 .بواجااهتم املهنية

حش عن صنف وحيد من الاصناف املكونة للمنتدى الرت-
خالل هبذا الرشط يسقط مبوجاه طلب الرتحش  .ولك ا 

وفضال عن ذكل فانه يشرتط يف املرتحشني لعضوية 
منتدى الهيئة من امجلعيات واخلرباء ان يس تجيبوا 

 :للرشوط التالية

 :ابلنس بة اىل امجلعيات . أأ 

عن ثالثة أأن تكون مكونة بصفة قانونية ملدة ال تقل -
 س نوات عند تقدمي ترحشها،

أأن تكون وضعيهتا الادارية واملالية قانونية طبقا للترشيع -

 :يشرتط يف املرتحشني لعضوية منتدى الهيئة: 80الفصل 

 اجلنس ية التونس ية والمتتع ابحلقوق املدنية والس ياس ية،-

عدم صدور حمك قضايئ ابت يف شأأهنم من أأجل جنحة -
عفاهئم أأو طردمه أأو شطهبم من قصد ية أأو جناية وعدم عزهلم أأو ا 

 .هماهمم بسبب ارتاكب جرقمة أأو اال خالل بواجااهتم املهنية

الرتحش عن صنف وحيد من الأصناف املكونة للمنتدى ولك -
خالل هبذا الرشط يسقط مبوجاه طلب الرتحش  .ا 

نه يشرتط يف املرتحشني لعضوية منتدى الهي  ئة وفضال عن ذكل فا 
 :من امجلعيات واخلرباء أأن يس تجيبوا للرشوط التالية

ىل امجلعيات.أأ   :ابلنس بة ا 

أأن تكون مكونة بصفة قانونية ملدة ال تقل عن مخس س نوات -
 عند تقدمي ترحشها،

أأن تكون وضعيهتا الادارية واملالية قانونية طبقا للترشيع اجلاري -
 به العمل،

الأخرية ما ال يقل س نوات  أأن تكون قد أأجنزت خالل الثالث-
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 اجلاري به العمل،

أأن تكون قد أأجنزت خالل الثالثة س نوات الاخرية ما ال -
 .مشاريع أأو أأعامل يف جمال نشاطها 1يقل عن 

 :ابلنس بة اىل اخلرباء. ب

 رش س نوات،خربة يف جمال الاختصاص ال تقل عن ع -

احلصول عىل شهادة علمية ال تقل عن شهادة املاجس تري -
 او ما يعادلها،

اجناز دراسات او حبوث او اصدارات يف جمال -
 .الاختصاص ال يقل عددها عن مخسة اعامل

وعىل لك مرتحش أأن يقدم مضن ملف ترحشه ترصحيا عىل 
 .الرشف يشهد ابس تجابته للرشوط القانونية

 خاطئ او عن لك اخفاء لواقعة ويرتتب عن لك ترصحي
متعلقة ابلرشوط القانونية الغاء ترحش مرتكاه او اعفاءه 

 .من عضوية منتدى الهيئة

 .مشاريع أأو أأعامل يف جمال نشاطها 1عن 

ىل اخلرباء. ب  :ابلنس بة ا 

 خربة يف جمال الاختصاص ال تقل عن عرش س نوات،-

احلصول عىل شهادة علمية ال تقل عن شهادة املاجس تري أأو ما -
 يعادلها،

اجناز دراسات أأو حبوث أأو اصدارات أأو أأعامل يف جمال -
 .دها عن ثالثةالاختصاص ال يقل عد

وعىل لك مرتحش أأن يقدم مضن ملف ترحشه ترصحيا عىل الرشف 
 .يشهد ابس تجابته للرشوط القانونية

خفاء لواقعة متعلقة  ويرتتب عن لك ترصحي خاطئ أأو عن لك ا 
عفاءه من عضوية منتدى  لغاء ترحش مرتكاه أأو ا  ابلرشوط القانونية ا 

 .الهيئة

 

منتدى الهيئة مبقتىض  يفتح ابب الرتحش لعضوية: 80الفصل 
قرار يصدر عن رئيس الهيئة ينرش ابلرائد الرمسي للجمهورية 

ويمت مبوجاه حتديد . التونس ية وابملوقع الالكرتوين للهيئة
الاختصاصات املطلوبة والرشوط املس توجاة وضبط أأجل 

 .ايداع امللفات والواثئق املكونة للملف

 اخلرباء وممثيل يتوىل جملس الهيئة اختيار املرتحشني من بني
امجلعيات طبقا لسمّل تقيميي يضبط للغرض وفق معايري 
موضوعية وشفافة يراعى فهيا مادأأ التناصف لكام أأمكن ذكل، 
ويمت نرشه ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية عند فتح ابب 

 .الرتحشات

كام يتوىل تعيني بقية الاعضاء املقرتحني من قال اجلهات اليت 
 .قمثلوهنا

 ن تغيريدو 

 

حتدث مبنتدى الهيئة اللجان اخملتصة القارة : 82الفصل 
 :الآيت ذكرها

 جلنة التخطيط واملالية والاستامثر-

 جلنة التجارة والس ياحة واحلرف واخلدمات-

حتدث مبنتدى الهيئة اللجان اخملتصة القارة الآيت : 80الفصل 
 :ذكرها

 .جلنة أأمناط الانتاج والاس هتالك -

 .طبيعية واملنظومة البيئيةجلنة الترصف وتمثني املوارد ال  -
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 جلنة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا-

جلنة الش باب والطفوةل واملرأأة وذوي الاحتياجات -
 اخلاصة

 ية والشغل والصحةجلنة الشؤون الاجامتع -

 جلنة الرتبية والتعلمي والتكوين والبحث العلمي-

 جلنة البنية التحتية والتعمري والسكن والنقل-

 جلنة البيئة والتمنية املس تدامة واملناخ والهتيئة الرتابية-

 جلنة الفالحة والصيد البحري-

كام قمكن أأن حتدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداوةل 
ان خاصة او ظرفية ابال ضافة اىل اللجان اخملتصة جملسها جل

القارة ويضبط النظام ادلاخيل تنظمي خمتلف اللجان 
 .واختصاصاهتا وطرق تس يريها وتركيبهتا

 .جلنة جودة احلياة -

 .جلنة الهتيئة الرتابية واملدن والنقل -

 .جلنة التعلمي والابتاكر -

 .جلنة احلومكة والشفافية -

جلنة التغريات املناخية والس يادة الغذائية وحقوق الأجيال  -
 .القادمة

 .جلنة الش باب والطفوةل واملرأأة وذوي الاحتياجات اخلاصة -

 .جلنة الشؤون الاجامتعية والشغل والصحة -

كام قمكن أأن حتدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداوةل 
ىل اللجان اخملتصة القارة  جملسها جلان خاصة أأو ظرفية ابال ضافة ا 
ويضبط النظام ادلاخيل تنظمي خمتلف اللجان واختصاصاهتا وطرق 

 .تس يريها وتركيبهتا

لهيئة رأأيه ابلأغلبية املطلقة يف يبدي منتدى ا: 86الفصل 
مجيع املسائل الراجعة ابلنظر للهيئة واملنصوص علهيا هبذا 

 .القانون

وجيمتع املنتدى بدعوة من جملس الهيئة مرة لك ثالثة اشهر 
عىل الاقل ولكام اقتضت احلاجة وذكل دلراسة املسائل 

بداء الرأأي بشأأهنا وال تكون . املدرجة جبدول الاعامل وا 
اله قانونية جلسات  .حبضور ثليث اعضائه عىل الاقل ا 

وقمكن جمللس الهيئة اس تدعاء لك خشص يرى فائدة لالس امتع 
 .اليه حلضور اعامل املنتدى او اللجان

 

يبدي منتدى الهيئة رأأيه ابلأغلبية املطلقة للحارضين يف : 82الفصل 
 .ونمجيع املسائل الراجعة ابلنظر للهيئة واملنصوص علهيا هبذا القان

وجيمتع املنتدى بدعوة من جملس الهيئة مرة لك ثالثة أأشهر عىل 
الأقل ولكام اقتضت احلاجة، وذكل دلراسة املسائل املدرجة جبدول 

بداء الرأأي بشأأهنا ال حبضور . الأعامل وا  وال تكون جلساته قانونية ا 
 ساعة نصف بعد أأغلبية أأعضائه ويف حاةل عدم توفر النصاب ينعقد

 .الأعضاء ثلث عن العدد يقل الأأ  عىل حرض مبن

ليه  وقمكن جمللس الهيئة اس تدعاء لك خشص يرى فائدة لالس امتع ا 
 .حلضور أأعامل املنتدى أأو اللجان

يف حاةل الشغور الطارئ يف تركيبة منتدى الهيئة : 11الفصل 
او غياب احد اعضائه عن ثالثة اجامتعات متتالية، يعاين 

خاص ويتوىل سّد هذا جملس الهيئة حاةل الشغور مبحرض 
الشغور طبقا لال جراءات والرشوط املنصوص علهيا ابلفصول 

 .من هذا القانون 80و 89و 80

 

يف حاةل الشغور الطارئ يف تركيبة منتدى الهيئة : 86الفصل 
بسبب الوفاة أأو الاس تقاةل أأو اال عفاء أأو العجز أأو حسب الثقة أأو 

رض خاص ويتوىل سّد التخيل، يعاين جملس الهيئة حاةل الشغور مبح
هذا الشغور طبقا لال جراءات والرشوط املنصوص علهيا ابلفصول 

 . من هذا القانون 89و 80و 84

يعترب متخليا لك عضو  يتغيب عن  ثالثة اجامتعات متتالية دون 
 .عذر

 همت حذفيتقاىض اعضاء منتدى الهيئة منح حضور تضبط : 10الفصل 
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 .مقاديرها وطريقة رصفها بأأمر حكويم

 دون تغيري اجلهاز الاداري: القسم الثالث

رشاف املدير : 18الفصل  يتوىل اجلهاز الاداري حتت ا 
التنفيذي، املهام الادارية واملالية والفنية املولكة هل مبقتىض هذا 

 :القانون وخاصة

 مساعدة رئيس الهيئة يف تس يري الهيئة، -

 الترصف الاداري واملايل والفين، -

 الهيئة يف اعداد مرشوع املزيانية،مساعدة جملس  -

دارة نظام املعلومات وصيانته، -  حفظ واثئق الهيئة وا 

 تنفيذ املهام اليت يلكّفه هبا جملس الهيئة، -

عداد امللفات املعروضة عىل جملس الهيئة، -  ا 

 حترير حمارض جلسات الهيئة وحفظها، -

حالهتا ع - ىل املساعدة عىل اعداد مشاريع تقارير الهيئة وا 
 .جملسها

 دون تغيري

 

يسرّي اجلهاز الاداري مدير تنفيذي حتت : 11الفصل 
رشاف رئيس الهيئة  .ا 

ويقوم جملس الهيئة ابنتداب املدير التنفيذي من بني املرتحشني 
ابمللفات اذلين يس تجيبون لرشوط اخلربة والكفاءة يف 
الترصف الاداري واملايل والفين وذكل تبعا ال عالن عن فتح 

ويتضمن . ات عىل املوقع الالكرتوين للهيئة وابلصحفالرتحش
عالن فتح الرتحشات طرق تقدقمها والرشوط القانونية  ا 

 .الواجب توفرها والواثئق املكونة مللف الرتحش

ن تعذر  يتوىل جملس الهيئة تسمية املدير التنفيذي ابلتوافق وا 
 .فاأأغلبية الاعضاء ويمت اعفاؤه طبق نفس الاجراءات

 

رشاف : 10الفصل  يسرّي اجلهاز اال داري مدير تنفيذي حتت ا 
 .رئيس الهيئة

يقوم جملس الهيئة ابنتداب املدير التنفيذي من بني املرتحشني 
ابمللفات اذلين يس تجيبون لرشوط اخلربة والكفاءة يف الترصف 
اال داري واملايل والفين وذكل تبعا ال عالن عن فتح الرتحشات ابلرائد 

تونس ية وعىل املوقع الالكرتوين للهيئة الرمسي للجمهورية ال 
عالن فتح الرتحشات طرق تقدقمها والرشوط . وابلصحف ويتضمن ا 

 .القانونية الواجب توفرها والواثئق املكونة مللف الرتحش

ن تعذر  يتوىل جملس الهيئة تسمية املدير التنفيذي ابلتوافق وا 
عفاؤه طبق نفس اال ج( 8/1)فاأأغلبية ثليث   .راءاتالأعضاء ويمت ا 

خيضع املدير اىل نفس موانع امجلع والواجاات : 14الفصل 
احملموةل عىل اعضاء جملس الهيئة واملنصوص علهيا ابلفصول 

 .من هذا القانون 12و 10و 19

ىل نفس موانع امجلع والواجاات : 18الفصل  خيضع املدير التنفيذي ا 
 14احملموةل عىل أأعضاء جملس الهيئة واملنصوص علهيا ابلفصول 

 .من هذا القانون 19و 10و

رشاف املدير التنفيذي : 10الفصل   دون تغيرييوضع أأعوان الهيئة حتت ا 
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للقيام ابلأعامل الادارية واملالية والفنية اليت يلكفون هبا ولتأأدية 
الوظائف واملهامت الرضورية الضطالع جملس الهيئة واملنتدى 

 .مبهاهمام وصالحياهتام

 

انت حسن سري معل الهيئة وس بل يف ضام: الباب الرابع
 .مساءلهتا

 دون تغيري

يتعني عىل اعضاء جملس الهيئة وعىل اعواهنا : 19الفصل 
الترصحي بلك حاالت تضارب املصاحل حسب مقتضيات 
الترشيع املتعلق مباكحفة الاثراء غري املرشوع وتضارب 

 .املصاحل

ويف صورة العمل بوجود تضارب مصاحل يف جانب أأحدمه 
 . استاعاده اىل حني اختاذ القرار املناسب يف شانهيتعنّي 

يتعني عىل أأعضاء جملس الهيئة ومديرها التنفيذي : 14الفصل 
الترصحي بلك حاالت تضارب املصاحل حسب مقتضيات الترشيع 

 .املتعلق مباكحفة اال ثراء غري املرشوع وتضارب املصاحل

سب وفق كام يتعني عىل أأعضاء منتدى الهيئة الترصحي ابملاك
 .الترشيع اجلاري به العمل

 

عىل العضو املعين بتضارب املصاحل الترصحي به دلى : 10
متناع عن املشاركة يف اجللسات أأو جملس الهيئة مث الا

ىل حني بّت جملس  املداوالت أأو القرارات ذات العالقة ا 
 .مر يف ظرف عرشة أأايم من اترخي الترصحيالهيئة يف الأ 

عد الترصحي بتضارب املصاحل ويتوىّل ينعقد جملس الهيئة ب
التداول بأأغلبية الاعضاء ودون حضور العضو املعين، ويف 
صورة ثبوت تضارب مصاحل فعيل وجدي من شانه أأن يؤثر، 

العضو املعين يف املداوالت، يمت بصفة وقتية عىل مشاركة 
عالمه بعدم املشاركة يف اجللسات أأو املداوالت أأو القرارات  ا 

ويف حال ثبوت تضارب . ىل حني زوال املانعا   ذات العالقة
دامئة عىل ن يؤثر، بصفة عيل وجدي من شأأنه أأ مصاحل ف

ينه من عالم العضو املعين به ومتك العمل صلب الهيئة يمت ا  
لس الهيئة لتقرير معلل يف جم حاةلادلفاع عن نفسه، قال ا  

عفاء جملس نواب الشعب طبق مقتضيات اال   ىلالغرض ا  
 . من هذا القانون 84 املبينة ابلفصل

و الاعالم من الغري حباةل تضارب مصاحل عند حصول العمل أأ 
سامع العضو املعين والتحقق من الأفعال يتوىل جملس الهيئة 

. ليه واختاذ القرار املناسب طبق الفقرتني السابقتنياملنسوبة ا  
خفاء تضارب صورة ثبوت تعّمد العضو املذكور ا   ويف

حااملصاحل، يقوم جملس ال  ىل تقرير معلل يف الغرض ا   ةلهيئة اب 
عفاء املبينة ابلفصل شعب طبق مقتضيات اال  جملس نواب ال 

عىل العضو املعين بتضارب املصاحل الترصحي به دلى : 10الفصل 
جملس الهيئة مث الامتناع عن املشاركة يف اجللسات أأو املداوالت 

ىل حني ب ّت جملس الهيئة يف الأمر يف أأو القرارات ذات العالقة ا 
 .ظرف عرشة أأايم من اترخي الترصحي

ينعقد جملس الهيئة بعد الترصحي بتضارب املصاحل ويتوىّل التداول 
بأأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو املعين، ويف صورة ثبوت 
تضارب مصاحل فعيل وجدي من شأأنه أأن يؤثر، بصفة وقتية عىل 

عالمه بعدم املشاركة يف مشاركة العضو املعين يف املدا والت، يمت ا 
ىل حني زوال  اجللسات أأو املداوالت أأو القرارات ذات العالقة ا 

ويف حال ثبوت تضارب مصاحل فعيل وجدي من شأأنه أأن . املانع
عالم العضو املعين  يؤثر، بصفة دامئة عىل العمل صلب الهيئة يمت ا 

حاةل جملس الهي  ئة لتقرير به ومتكينه من ادلفاع عن نفسه، قال ا 
ىل جملس نواب الشعب طبق مقتضيات اال عفاء  معلل يف الغرض ا 

 . من هذا القانون 81املبينة ابلفصل 

عند حصول العمل أأو الاعالم من الغري حباةل تضارب مصاحل يتوىل 
ليه  جملس الهيئة سامع العضو املعين والتحقق من الأفعال املنسوبة ا 

ويف صورة ثبوت . السابقتنيواختاذ القرار املناسب طبق الفقرتني 
خفاء تضارب املصاحل، يقوم جملس الهيئة  تعّمد العضو املذكور ا 
ىل جملس نواب الشعب طبق  حاةل تقرير معلل يف الغرض ا  اب 

 .من هذا القانون 81مقتضيات اال عفاء املبينة ابلفصل 
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 .من هذا القانون 84

لس الهيئة وعىل جيب عىل رئيس وأأعضاء جم: 12الفصل 
الهيئة احملافظة عىل الرّس املهين  عوانأأعضاء املنتدى وعىل أأ 

ىل علمهم من  وحامية املعطيات الشخصية يف لك ما بلغ ا 
و معلومات حول املسائل الراجعة ابلنظر أأ و بياانت واثئق أأ 

الاطالع عليه من معلومات للهيئة وعدم اس تغالل ما أأمكهنم 
لهيم ولو بعد زوال املهام املوكوةل ا   غراض اليت تقتضهيالغري الأ 

 .مصفهت

ويعّد افشاء الرس املهين من قايل اخلطا  اجلس مي املوجب 
عفاء برصف النظر عن التتاعات اجلزائية  .لال 

جيب عىل رئيس وأأعضاء جملس الهيئة وعىل أأعضاء : 19الفصل 
املنتدى وعىل أأعوان الهيئة احملافظة عىل الرّس املهين وحامية 

ىل علمهم من واثئ ق أأو بياانت املعطيات الشخصية يف لك ما بلغ ا 
أأو معلومات حول املسائل الراجعة ابلنظر للهيئة وعدم اس تغالل 
ما أأمكهنم الاطالع عليه من معلومات لغري الأغراض اليت تقتضهيا 

لهيم ولو بعد زوال صفهتم وفق الترشيع اجلاري به   املهام املوكوةل ا 
 .العمل

عفاء ويعّد افشاء الرس املهين من قايل اخلطا  اجلس مي املوجب لال  
 .برصف النظر عن التتاعات اجلزائية

 صورة ارتاكب رئيس جملس الهيئة أأو أأحد يف: 16الفصل 
موةل عليه ثناء القيام ابلواجاات احملأأعضائه خلطا  جس مي أأ 

صورة الادانة مبقتىض حمك ابت و يف مبقتىض هذا القانون أأ 
و جناية، ويف لك احلاالت املوجاة من أأجل جنحة قصدية أأ 

عفاء حي  س الهيئة تقريرا معلاّل ممىض من أأغلبية يل جمللال 
عضائه عىل اجللسة العامة جمللس نواب الشعب للنظر فيه، أأ 

أأعضاء جملس نواب ( 8/1)ويمت الاعفاء بتصويت ثليث 
 .الشعب

كرث من جملس الهيئة من قال ويف صورة اعفاء عضو أأو أأ 
من القانون  11ا يقتضيه الفصل جملس نواب الشعب طبق م

 املتعلق ابلأحاكم املشرتكة بني الهيئات ادلس تورية، سايسالأ 
يعاين رئيس جملس نواب الشعب حاةل الشغور ويتوىل 
اجمللس سّدها طبقا ال جراءات انتخاب اعضاء جملس الهيئة 

 .من هذا القانون 84ووفقا للآجال املنصوص علهيا ابلفصل 

 

ئه يف صورة ارتاكب رئيس جملس الهيئة أأو أأحد أأعضا: 10الفصل 
خلطا  جس مي أأثناء القيام ابلواجاات احملموةل عليه مبقتىض هذا القانون 
أأو يف صورة اال دانة مبقتىض حمك ابت من أأجل جنحة قصدية أأو 
عفاء حييل جملس الهيئة تقريرا  جناية، ويف لك احلاالت املوجاة لال 
معلاّل ممىض من أأغلبية أأعضائه عىل اجللسة العامة جمللس نواب 

أأعضاء ( 8/1)فيه، ويمت اال عفاء بتصويت ثليث الشعب للنظر 
 .جملس نواب الشعب

عفاء عضو أأو أأكرث من جملس الهيئة من قال جملس  ويف صورة ا 
نواب الشعب، يعاين رئيس جملس نواب الشعب حاةل الشغور 
ويتوىل اجمللس سّدها طبقا ال جراءات انتخاب أأعضاء جملس الهيئة 

 .من هذا القانون 81 ووفقا للآجال املنصوص علهيا ابلفصل

آدائه  ويف صورة ارتاكب أأحد أأعضاء املنتدى خلطأأ جس مي أأثناء أ
للواجاات احملموةل عليه مبقتىض هذا القانون أأو يف صورة اال دانة 
مبقتىض حمك ابت من أأجل جنحة قصدية أأو جناية، حييل جملس 
الهيئة تقريرا معلاّل للجهة املعنية ويف حاةل الشغور يمت تعويضه وفق 

 . من هذا القانون 89اال جراءات املنصوص علهيا ابلفصل 

يعترب رئيس وأأعضاء الهيئة موظفني معوميني عىل : 41الفصل 
ن من اجملةل اجلزائية وعىل ادلوةل أأ  28معىن مقتضيات الفصل 

قد و الاعتداءات اليت فر هلم امحلاية من لك الهتديدات أأ تو 
و مبناسبهتا همام اكن تلحقهم أأثناء ماارشهتم ملهاهمم ابلهيئة أأ 

 .نوعها

حدمه مبثابة الاعتداء عىل موظف ويعترب الاعتداء عىل أأ 
طبقا لأحاكم  ل ممارس ته لوظيفته ويعاقب املعتديمعويم حا

 .اجملةل اجلزائية

 دون تغيري
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ىل جملس نواب الشعب تقريرا س نواي ترفع الهيئة ا  : 40الفصل 
لغرض لنشاطها وتمت مناقش ته يف جلسة عامة خمصصة ل

وينرش هذا التقرير ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية وعىل 
 .املوقع الالكرتوين اخلاص ابلهيئة

ىل رئيس امجلهورية ورئيس ا   كام تقدم الهيئة تقريرها الس نوي
 .احلكومة

تعد الهيئة تقارير دورية حول التمنية املس تدامة وحقوق 
 .الأجيال القادمة يمت نرشها للعموم

 دون تغيري

ختضع صفقات الهيئة للأحاكم املنظمة لصفقات : 48الفصل 
آت العمومية وتربم صفقات الهيئة وفق ماادئ الشفافية . املنشأ

 .والزناهة وتاكفؤ الفرص واملساواة

 حتدث صلب الهيئة جلنة داخلية ملراقاة الصفقات يرتأأسها
عضو جملس الهيئة من غري رئيسها أأو انئبه ترتكب من 

 :كرمهيت ذالأعضاء الآ 

 .عضو من جملس الهيئة-

 .عن اجلهاز الاداري( 8)ممثالن -

 .بصفته عضوا قاّرا: رئيس وحدة التدقيق-

 

 دون تغيري

 مت حذفه أأحاكم انتقالية وختامية: الباب اخلامس

ىل حني صدور القوانني الأ : 41الفصل  ساس ية املنظمة ا 
للقضاء الاداري وفق مقتضيات ادلس تور تنطبق القوانني 

رتاتيب اجلاري هبا العمل املتعلقة بضبط صالحيات احملةمة وال
حاكم الادارية وتنظميها واال جراءات املتبعة دلهيا عىل الأ 

 .املنصوص علهيا هبذا القانون

 مت حذفه

الفة لأحاكم هذا القانون حاكم اخملتلغى مجيع الأ : 44الفصل 
 0622لس نة  08سايس عدد انون الأ حاكم القوخاصة أأ 

املتعلق ابجمللس الاقتصادي  0622مارس  0 املؤرخ يف
 .والاجامتعي واكفة النصوص املنقحة واملمتّمة هل

 

 مت حذفه
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 :قرار اللجنة -اثلثا

قررت لجنة الصناعة حالطاقة حالثرحات الطبيعية حالبنية لساسية حالبيئة املوافوة 

مية املستدامة حقوو  املتعلق بهيئة التنلساس ي  على مشرحع الوانونأبأغلبية الحاضرين 

أ.معداللجيال الوادمة 

أ

 مقرر اللجنة                                                                  رئيس اللجنة    

 عبد العزيز القطي                                                                   عامر العريض     

 



 

1 

 مرشوع قانون أ سايس 

 يتعلق هبيئة التمنية املس تدامة وحقوق ال جيال القادمة
 (معدال)

 ولالباب ال  
 حاكم عامةأ  

جيال القادمة هيئة دستورية مستقلة هيئة التنمية املستدامة وحقوق لاأ :ال ولالفصل 

الية مقرها تونس العاصمة، ويشار دارية واملشخصية القانونية والاستقاللية لاأتتمتع بال

أ".بالهيئة "أليها صلب هذا القانون إ

بين الهيئات الدستورية حكام املشتركة بالأتشريع املتعلق الهيئة للأتخضع :2الفصل 

وتركيبتها مهام الهيئة وصالحياتها ساس ي الذي يضبط هذا القانون لاأ وأحكاماملستقلة 

أأ.والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها

 
 الثاين الباب

 همام الهيئة وصالحياهتا
 ولالقسم ال  

 همام الهيئة
تعمل الهيئة على دعم الديمقراطية التشاركية في جميع املسائل املتعلقة بمجال  :3الفصل 

أ.اختصاصها

لي توفر من خاللها الضرورية يضبطها نظامها الداختضع الهيئة لذلك مجموعة من آلاليات 

أ.واملنظمات املهنية وممثلي الجماعات املحلية ولاحزابوالحوار مع الجمعيات إطارا للتشاور 



 

2 

للهيئة تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع 
ومشاريع مخططات  العموميةالراجعة لها بالنظر وخاصة بمناسبة إعداد السياسات 

 . واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة التنمية

القادمة على جيال هداف التنمية املستدامة وحقوق لاأتعمل الهيئة على ضمان أأ:4الفصل 

الوطني واملحلي من خالل ضمان احترام التوازن بين املقتضيات الاقتصادية أاملستوىأ

جيال وحقهم في إلرساء العدالة والتضامن بين لاأ البيئيةوالاجتماعية والثقافية واملقتضيات 

بيئة سليمة تضمن استمرارية الحياة ونوعيتها وحقهم في حماية موروثهم الثقافي وهويتهم 

أ.وعادل الوطنية وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقرأ

يم تحرص الهيئة على حماية الطبيعة وتوازناتها قصد املساهمة في بلورة وتحيين وتقيأ

أ.مكونات وشروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية املستدامة

 مة وحقوقأاملستداتعمل الهيئة على نشر وترسيخ وتعميم ثقافة التنمية  :5الفصل 

لاجيال القادمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية وذلك من خالل مقاربات 

تحسيسية وتوعوية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

   .على املستوى الاقليمي والدولي في إطار احترام مبدأ السيادة الوطنية
 

 القسم الثاين
 صالحيات الهيئة

 

أ:تستشار الهيئة وجوبا في :6الفصل 

أ.الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة املناخيةمشاريع القوانين املتعلقة باملسائل أ-



 

3 

ي الوثيقة التوجيهية للمخطط وامليزان الاقتصادومشروع مخططات التنمية مشاريع  -

التشريع ا بالتهيئة العمرانية كما هو منصوص عليه ووثائقأوتقارير متابعة املخطط التنمويأ

أأ.الجاري به العمل

أ،ستشارةالاأألطلبمن تاريخ تسلمها جل شهر أفي  بالنسبة ملشاريع القوانين يهاأتبدي الهيئة رأ

يها في باملطة الثانية أعاله فتبدي رأق واملخططات والتقارير املذكورة بقية الوثائأما بالنسبة ل

في هذه أجل ثالثة أشهر من تاريخ تسلمها لطلب الاستشارة ويمكن التمديد ملرة واحدة 

أ.أويكون التمديد معلالآلاجال 

لوثائق موضوع طلب واملخططات والتقارير ومختلف اترفق وجوبا مشاريع القوانين 

ة حالتها على مجلس نواب الشعب برأي الهيئة وكذلك تعليل الجهالاستشارة عند إ

أ.املستشيرة في صورة عدم أخذها كليا أو جزئيا برأي الهيئة

 رأيوتوضيح من ينوبه من طرف مجلس نواب الشعب لشرح  أوأرئيس الهيئة  دعوة يمكن 

أ.الهيئة

يمكن أن تستشار الهيئة من قبل السلط العمومية في املسائل ومشاريع النصوص الترتيبية 

أ.املتعلقة بمجال اختصاصها

بيئية تلقائيا في املسائل الاقتصادية والاجتماعية وال رأيهان تبدي أللهيئة يمكن  :7الفصل 

و أو البرامج أية التي تخّص السياسات العمومية و الاستراتيجأوفي كل الوثائق التوجيهية 

قليمية والدولية وذلك بتقييم مدى و الاتفاقيات والبرامج لاأاملشاريع الوطنية الكبرى 

بطريقة أبرأيهاالتنمية املستدامة وتعلم الهيئة الجهة املعنية  وأهدافانسجامها مع مقاربات 

أ.أتترك أثرا كتابيا

ق التي تطلبها على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئة وتمكينها من النصوص والوثائ

أ.العمل وفق التشريع الجاري به الضطالعها بمهامها



 

4 

على ريعية والتنفيذية وعلى املجلس لاأكما يمكن للهيئة ان تقترح على السلطتين التش

للجماعات املحلية الاصالحات التي تراها مالئمة فيما يتعلق باملواضيع املندرجة ضمن 

أ.مشموالتها

و طلب انجازها أبدراسات وبحوث في مجال اختصاصها تتولى الهيئة القيام  :8الفصل 

ومية يمكنها تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات واملنظمات الحكومية وغير الحككما 

 .و املعنية بمجاالت اختصاصهاأالوطنية والدولية املماثلة 

ة في مجال اختصاصها يمكن للهيئة ان تتلقى عرائض في املسائل املندرج :9الفصل 

أ....1)مضاء إأألفقل تتضمن على لا تودع بمقّرها من قبل من ملواطنين تونسيين وأ(

لهم 
ّ
تداء من تاريخ جل ال يتجاوز الشهرين ابأالهيئة التي تنظر في العريضة في مام أيمث

أ وإحالتهامكانية تبنيها إي في أايداعها وتبدي الرأ
ّ
ل املمضين على الجهة املعنية وتعلم من يمث

أ.يوما انطالقا من ذلك 11قصاه أجل أعليها بمآلها في 

جل أاملوقع الالكتروني الخاص بها في راء التي تبديها بتتولى الهيئة نشر كل آلاأ :01الفصل 

أ.أحالتها على الجهات املعنيةإيتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ  الأ

 

 
 الباب الثالث

 تنظمي الهيئة 

أ:جيال القادمة منهيئة التنمية املستدامة وحقوق لاأتتكون  :00الفصل 

أمجلس الهيئة -

أالهيئةمنتدى  -

أداريأإجهاز  -



 

5 

شهر من أأثالثةقصاه أجل أها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في تعد الهيئة نظام :02الفصل 

أإلبداءدارية العليا لى املحكمة لاأإهم وتحيلهما وجوبا معضاء مجلسها ملهاأتاريخ مباشرة 

أقبل عرضهما على مجلس الهيئة الرأي املجلس ويتم عضاء أأبأغلبيةوتتم املصادقة عليهما .

أ.لكتروني للهيئةلجمهورية التونسية وباملوقع لانشرهما بالرائد الرسمي ل

أ

 القسم ال ول 
 جملس الهيئة

 القسم الفرعي ال ول 

 يف تركيبة جملس الهيئة ورشوط انتخابه

عضاء من بين شخصيات وطنية يتم أأتسعةيتركب مجلس الهيئة من  :03الفصل 

سنوات غير قابلة للتجديد  غلبية الثلثين ملدة ستأالشعب بتخابهم من قبل مجلس نواب ان

أ:من بين املترشحين املستجيبين للشروط التالية

أالجنسية التونسية والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية،أ-

أسنوات، .1ن مع خبرة ال تقل عالكفاءة العالية في مجاالت اختصاص الهيئة أ-

أ،وعدم تضارب املصالح النزاهةأ-

و جناية وعدم عزلهم أجل جنحة قصدية أنهم من أعدم صدور حكم قضائي بات في شأ-

و الاخالل بواجباتهم أهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة و شطبأو طردهم أهم ئعفاإو أ

أ.املهنية

على الشرف يشهد بتوفر الشروط  ن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحاأوعلى كل مترشح 

أ.القانونية فيه
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لغاء إواقعة متعلقة بالشروط القانونية خفاء لإو عن كل أويترتب عن كل تصريح خاطئ 

أأأ.عفاءه من الهيئة في حال الانتخابإو أترشح مرتكبه 

أ:ويتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي

أ.مختص في التنمية املستدامةأ-

أ.مختص في املوارد الطبيعية -

أ.والاجتماعيةأمختص في العلوم لانسانية -

أ.مختص في الشؤون القانونية -

أ.الاقتصاديةمختص في الشؤون  -

أ.ممثل عن املجتمع املدني -

أ.مختص في التخطيط لاستراتيجي -

 .مختص في البيئة والتغيرات املناخية -

أ.مختص في الاتصال ولاعالم -

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب  :04الفصل 

الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع الالكتروني ملجلس نواب الشعب 

جل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط لأويتضمن تحديدا أوبأكثر من وسيلة إعالمية

أ.املكونة مللف الترشحالقانونية الواجب توفرها والوثائق 

وتتولى اللجنة املكلفة طبقا للنظام الداخلي ملجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبّت 

م تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يتم نشره بالرائد 
ّ
فيها طبقا لسل

أ.الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات
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ملستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم ااملترشحين تتولى اللجنة ترتيب 

أمكن ذلكمع اعتماد قاعدة التناصف كلما أ اختصاصهموفق مجاالت وأالتقييمي  وفي .

أ
ّ

أأ    .كثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجدياحين أو أصورة التساوي بين مترش

في صورة عدم توصل اللجنة بترشحات لعضوية الهيئة بالعدد املطلوب، يتخذ رئيس 

أفتح أجل إلأاالشعب قرارأمجلس نواب 
ّ

ح ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ضافي للترش

أ.وقع الالكتروني ملجلس نواب الشعب وبأكثر من وسيلة إعالميةالتونسية وبامل

أ.تفاضليا باملوقع الالكتروني ملجلس نواب الشعب وتنشر قائمة املترشحين املقبولين مرتبين

أ7)جل سبعة الاعتراض أمام اللجنة املختصة في أ يمكن للمترشحينأ:05الفصل  يام من أ(

ل ومرفق بالوثائق املثبتة
ّ
وتبّت  .تاريخ نشر قائمة املترشحين املقبولين بمقتض ى مكتوب معل

أ.ريخ غلق باب الاعتراضاتيام من تاأ(أ7)جل سبعة اللجنة في الاعتراضات في أ

عالم املعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها وتتولى اللجنة إ

أ.يام من تاريخ البّتأكتروني ملجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثالثة أباملوقع الال

(أ7)يتم الطعن من قبل املترشحين في قرارات اللجنة البرملانية في أجل سبعة  :06الفصل 

أ.أيام من تاريخ نشر قائمة املترشحين أمام املحكمة لادارية الاستئنافية بتونس

أ.أيام من تاريخ تلقي املطلب(أ7)وتبت املحكمة في أجل أقصاه سبعة 

الاستئنافية بتونس أمام املحكمة  ويمكن الطعن في القرار الصادر عن املحكمة لادارية

أ.لادارية العليا في أجل سبعة أيام من لاعالم به

أ.أيام من تاريخ تلقي املطلب(أ7)قصاه سبعة وتبت املحكمة في أجل أ

وفي صورة قبول املحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا ملنطوق لاحكام 

أ.أأالقضائية الصادرة ونشر قائمة املقبولين نهائيا باملوقع الالكتروني ملجلس نواب الشعب
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يتم التصويت صلب الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب على املترشحين  :07الفصل 

أ2/3)ثلثي  بأغلبيةوذلك  ء املجلس وبالتصويت السري على لاسماء في دورات متتالية عضاأ(

أ.مكن ذلكة مع احترام قاعدة التناصف كلما ألى حين اكتمال التركيبإ

أ:مام رئيس الجمهوريةلهيئة املنتخبون اليمين التالية أيؤدي رئيس وأعضاء ا :08الفصل 

خالص وأ ن أ حرتم " ادلس تور والقانون وأ ن أ قوم مبهايم بأ مانة أ قسم ابهلل العظمي أ ن أ خدم الوطن ابإ

أ."وبلّك اس تقاللية وحياد

ويتم أ.عضاء سّناعوة من أكبر لاأولى بديجتمع لاعضاء املنتخبون في جلسة أ :09الفصل 

 عضاءالهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذر فبالتصويت بأغلبية لاأأاختيار رئيس مجلس

أ.على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ أداء اليمين

أ

 القسم الفرعي الثاين

 يف همام جملس الهيئة وقواعد سري معهل

لقة بالتنمية املستدامة وحقوق يشرف مجلس الهيئة على القيام باملهام املتع :21الفصل 

أ:جيال القادمة ويقوم على وجه الخصوص بالعمال التاليةلاأ

أاملصادقة على النظام الداخلي للهيئة،أ-

أاملصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة،أ-

أتسمية املدير التنفيذي،أ-

أساس ي،هذا القانون لاأ حكامتركيز منتدى الهيئة طبقا لأأ-

أعوان الهيئة،إعداد النظام لاساس ي الخاص بأأ-

أاملصادقة على مشروع امليزانية السنوية للهيئة،أ-
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خرى عند الاقتضاء قارة املختصة للهيئة ولجان خاصة أداري واللجان الالجهاز لاأتركيز أ-

أطبقا للنظام الداخلي،

حالتها لرأي وعرضها على منتدى الهيئة ثم إبداء اة املسائل املعروضة على الهيئة إلأدراسأ-

أعلى الجهة املستشيرة بعد املصادقة عليها،

أوالدراسات التي يقوم بها منتدى الهيئة،املصادقة على آلاراء واملقترحات أ-

أاملصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،أ-

أخرى التي تصدرها الهيئة،على التقرير السنوي والتقارير لاأاملصادقة أ-

أ.اءو استثنائيا عند الاقتضوة منتدى الهيئة لالنعقاد دوريا أدعأ-

، مرة أعضائهغلبية جلساته بدعوة من رئيسه أو من أس الهيئة يعقد مجل :20الفصل 

املدرجة بجدول  قل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك لدراسة املسائلكل شهرين على لا

أ7)ل سبعة عضاء قبلاعمال الذي يوجه إلى لاأ أقل من الاجتماعأيام على لا( ويرأس .

أ.اجتماعاته الرئيس

عا للدعوة النعقاده من قبل أغلبية لاعضاء اع تبصورة امتناع الرئيس عن ترؤس الاجتمفي 

أ.جراءاتة النعقاد جلسة ثانية وفق نفس لاأيام املوالية الدعوأيتّم في غضون الثالثة أ

قرة الثانية بالف ليهاع مجلس الهيئة في الصورة املشار إوإذا امتنع الرئيس عن ترؤس اجتما

ربعة اجتماع في غضون لاأمن هذا الفصل يمكن لغلبية أعضاء املجلس الدعوة إلى 

أ.وعشرين ساعة املوالية يترأسه نائب الرئيس

س الجلسة بعد ثالث دعوات النعقادها 
ّ
يعّد امتناع الرئيس دون موجب قانوني عن ترؤ

من هذا القانون ويتولى في هذه الحالة نائب الرئيس  37خطأ جسيما على معنى الفصل 

س الجلسة
ّ
أ.ترؤ
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أغلقةة متكون مداوالت مجلس الهيئ وال يمكن ملجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إال .

ويمكن للمجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة  .قلبحضور أغلبية أعضائه على لا

أ.لالستماع اليه

وفي صورة أ.عضاء الحاضريناالت يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات لاأوفي كل الح

أ.مرّجحاالجلسة رئيس تساوي لاصوات يكون صوت 

رئيس الهيئة هو رئيس املجلس ورئيس املنتدى وهو املمثل القانوني للهيئة  :22الفصل 

أ:ليه الصالحيات التاليةهام املوكولة إوآمر صرف ميزانيتها ويمارس في نطاق امل

أداري واملالي والفني للهيئة،الاشراف على التسيير لاأأ-

ساس ي الخاص الهيكلي والنظام لاأ خلي والتنظيمعداد النظام الداالاشراف على إأ-

أ،لألعوان

أعمال مجلس الهيئة ومنتدى الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتهما،تحديد جدول أأ-

أامليزانية السنوية للهيئة، عداد مشروعشراف على إلاأأ-

أعداد برنامج العمل السنوي للهيئة،شراف على إلاأأ-

أ.خرىأقارير لاأقرير السنوي للهيئة والتعداد التشراف على إلاأأ-

و أاملحددة بالفقرة لاولى لنائبه ن يفّوض كتابيا البعض من صالحياته يمكن للرئيس أ

أ.الهيئةمن لعضو 

داري واملالي للهيئة، أن يفّوض إمضاءه في حدود التسيير لاأطار يمكن للرئيس، في إ

أ.اختصاصات املفّوض لفائدتهم
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و الاستقالة أتركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة في حالة الشغور الطارئ على  :23الفصل 

ي، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدّونها بمحضر خاص أو العجز أو الاعفاء أ
ّ
و التخل

ى و من ينوبه صحبة باقي امللف ملجلس نواب الشعب أأيحيله وجوبا رئيس الهيئة
ّ
الذي يتول

ضو جديد للمّدة املتبقية، طبقا شهر من تاريخ الاحالة انتخاب عأقصاه ثالثة أفي أجل 

أ.املنصوص عليها بهذا القانونأ لإلجراءات

اجتماعات متتالية ملجلس  و العضو الذي يتغّيب دون مبّرر عن ثالثةأويعتبر متخليا الرئيس 

تترك  بكل وسيلة وإنذارهو الذي ال يستجيب لثالث دعوات لالنعقاد رغم استدعائه أالهيئة 

أ.أثرا كتابيا

لى حين سد الشغور طبقا إمهام الرئاسة  شغور منصب الرئيس، يتولى نائبهوفي حالة 

أ.املنصوص عليها بهذا القانونأ لإلجراءات

يجتمع أعضاء املجلس طبقا لإلجراءات والشروط وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه، 

أ.أمن هذا القانون النتخاب الرئيس ونائبه 11املنصوص عليها في الفصل 

أ

 الثاينالقسم 

 يف منتدى الهيئة 

عضاء يعّينون بقرار من أعضاء مجلس الهيئة ومن أيتركب منتدى الهيئة من : 24الفصل 

عضاء مجلس الهيئة عند وليس لأ .قابلة للتجديد مرة واحدة ربع سنواتأملدة أهارئيس

أ.حضورهم أعمال املنتدى أو لجانه حّق التصويت

طراف الاجتماعية والهيئات املهنية واملؤسسات ون منتدى الهيئة من ممثلين عن لاأويتك

نية والجمعيات والخبراء حزاب واملنظمات الوطالعمومية والجماعات املحلية ولاأ واملنشآت

أ:تيوذلك كاآل
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 :طراف الاجامتعية واملنظامت الاقتصادية والهيئات املهنيةال  .أ  

 :طراف الاجامتعيةال  

أ.أعضاء 8:أللشغالينكثر تمثيال املنظمة النقابية لاأ-

أ.أعضاء 8:أعرافكثر تمثيال لألألااملنظمة النقابية أ-

أ.أأعضاء 8:أاملنظمة الفالحية لاكثر تمثيال -

 :املنظامت الاقتصادية والهيئات املهنية

أعضو واحد:أالهيئة الوطنية للمحامين بتونس-

أعضو واحد :أطباء بتونساملجلس الوطني لعمادة لاأ-

أعضو واحد:أطباء البياطرة بتونسلعمادة لاأاملجلس الوطني -

أعضو واحد :املجلس الوطني لعمادة الصيادلة بتونس-

أعضو واحد :عمادة املهندسين التونسيين-

أعضو واحد :املجلس الوطني لعمادة املهندسين املعماريين بتونس-

أعضو واحد :هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية-

 :والإدارات العامة العموميةاملؤسسات واملنشأ ت . ب

أعضو واحد، :ستراتيجيةالاأاملعهد التونس ي للدراسات -

أعضو واحد،:أاملجلس الوطني للحوار الاجتماعي-

أعضو واحد،:أالوكالة العقارية الصناعية-
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أعضو واحد،:أوكالة النهوض بالصناعة-

أعضو واحد،:أالديوان الوطني للمناجم-

أعضو واحد،:أالطاقةالوكالة الوطنية للتحكم في -

أعضو واحد،:أالهيئة التونسية لالستثمار-

أعضو واحد،:أاملندوبية العامة للتنمية الجهوية-

أعضو واحد،:أالوكالة العقارية الفالحية-

أعضو واحد،:أمعهد املناطق القاحلة-

أعضو واحد،:أالديوان الوطني للصناعات التقليدية-

أعضو واحد،:أالبشريأسرة والعمران الديوان الوطني لألأ-

أعضو واحد،:أراض ي واملسح العقاريأس لاأديوان قي-

أعضو واحد،:أوكالة التهذيب والتجديد العمراني-

أعضو واحد،:أالوكالة الوطنية لحماية املحيط-

أعضو واحد،:أحصاءاملعهد الوطني لإلأ-

أعضو واحد،:أاملعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية-

أعضو واحد،:أني للرصد الجويأاملعهد الوط-

أعضو واحد،:أوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي-

أعضو واحد،:أوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية-
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أعضو واحد،:أالوكالة التونسية للتشغيل والعمل املستقل-

أعضو واحد،:أالوكالة التونسية للتكوين املنهي-

أعضو واحد،:أالاجتماعيةالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة -

أعضو واحد،:أالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي-

أعضو واحد،:أاملرصد الوطني للشباب-

أعضو واحد،:أمرصد الاعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل-

أعضو واحد،:أمركز البحوث والدراسات والتوثيق ولاعالم حول املرأة-

أعضو واحد،:أوث الاقتصادية والاجتماعيةمركز الدراسات والبح-

أعضو واحد،:أبنك الجينات-

أعضو واحد،:أالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات-

أ،عضو واحد:ألادارة العامة للغابات-

أ،عضو واحد:ألادارة العامة للموارد املائية-

أ،عضو واحد:ألادارة العامة للتهيئة واملحافظة على لاراض ي الفالحية-

أ،عضو واحد:ألبيئةاملركز الدولي لتكنولوجيا ا-

أ،عضو واحد:ألتنمية املستدامةاملرصد التونس ي للبيئة وا-

أ.عضو واحد:أالفالحيوالتكوين لارشاد وكالة -
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املمثلة صلب ولادارات العامة و املنشآت العمومية املؤسسات أ إلحدىكل حّل أو إدماج 

قرب من حيث املوالية باملؤسسة أو املنشأة لان الستة أشهر املنتدى يعّوض في غضوأ

أ.نشاطها بمقتض ى أمر حكومي بعد استشارة الهيئة

 :حزاب الس ياس يةامجلاعات احمللية وال  . ج

أ.و من ينوبه بصفته عضواس البلدي لكّل بلدية مركز والية أرئيس املجل-

ل في مجلس نواب الشعب -
ّ
من غير عضو عن كل حزب سياس ي أو تحالف انتخابي ممث

أ.النواب

ة و من ينوبهم مرتبطة بمباشرتهم ملهامهم الانتخابيتكون مّدة عضوية رؤساء البلديات أوأ

لي لاأ
ّ
لة برملانيا مرتبطة بتمثيل الحزب السياس ي في كما تكون مّدة عضوية ممث

ّ
حزاب املمث

أ.يةمجلس نواب الشعب وذلك وفقا للنتائج النهائية املصّرح بها في آخر انتخابات تشريع

 :امجلعيات. د

أعضوان،:أالتونسية للمرأةالوطني  الاتحاد-

أعضوان،:أالاتحاد الوطني للمكفوفين-

أعضوان،:أالاتحاد التونس ي للتضامن الاجتماعي-

أعضوان،:أحمر التونس يمنظمة الهالل لاأ-

أعضو واحد، :لانسانالجمعيات الناشطة في مجال حقوق -

أ،أعضاء 6:أالجمعيات الناشطة في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية املستدامة-

أعضو واحد،:أالجمعيات الناشطة في املجال الاقتصادي والاجتماعي-

أعضو واحد،:أاملرأةالجمعيات الناشطة في مجال -

أأعضو واحد،:أالجمعيات الناشطة في املجال التربويأ-
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أعضو واحد، :أالتراثي والثقافيجال املالجمعيات الناشطة في -

أعضو واحد،:أالجمعيات الناشطة في مجال حماية املستهلك-

أعاقة والاحتياجات الخصوصيةات الناشطة في مجال حماية ذوي لاأالجمعي- عضو :

أواحد،

أعضو واحد،:أالجمعيات الناشطة في مجال الطفولة-

أ.عضو واحد:أالجمعيات الناشطة في مجال الشباب-

أ:املنتدى خبراء خاصة في املجاالت التاليةكما يضم 

أخبيران في مجال التنمية املستدامة،-

أخبيران في مجال البيئة،-

أخبيران في مجال التغيرات املناخية،-

أخبيران في مجال التهيئة الترابية والتعمير،-

أيمغرافيا،حصاء والّدأخبيران في علوم لاأ-

أوعلم النفس، خبيران في علم الاجتماع-

أعالم والاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي،ران في لاأخبي-

أخبيران في مجال التخطيط والتوازنات املائية،-

أخبير في الاقتصاد لاخضر،-

أقوانين البيئة،في خبير -

أخبير في التحكم في الطاقة،-

أخبير في الثروات الطبيعية،-

أ.خبير في الاقتصاد البيئي-
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أ:لعضوية منتدى الهيئةيشترط في املترشحين  :25الفصل 

أالجنسية التونسية والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية،-

و جناية وعدم عزلهم عدم صدور حكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أ-

خالل بواجباتهم مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو لاأ هم أو طردهم أو شطبهم منو إعفائأ

أ.املهنية

ذا الشرط يسقط صناف املكونة للمنتدى وكل إخالل بهلاأالترشح عن صنف وحيد من -

أ.بموجبه طلب الترشح

دى الهيئة من الجمعيات والخبراء نه يشترط في املترشحين لعضوية منتذلك فإ وفضال عن

أ:ن يستجيبوا للشروط التاليةأ

 :ىل امجلعياتابلنس بة اإ .أ  

أسنوات عند تقديم ترشحها، خمسأن تكون مكونة بصفة قانونية ملدة ال تقل عن -

أأن تكون وضعيتها الادارية واملالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل،-

مشاريع أو أعمال في  3خيرة ما ال يقل عن قد أنجزت خالل الثالثة سنوات لاأ أن تكونأ-

أ.مجال نشاطها

 :ىل اخلرباءابلنس بة اإ . ب

أ،خبرة في مجال الاختصاص ال تقل عن عشر سنوات-

أو ما يعادلها،لمية ال تقل عن شهادة املاجستير أالحصول على شهادة ع-

الاختصاص ال يقل عددها عن  في مجالأو أعمال و اصدارات انجاز دراسات أو بحوث أ-

أ.ثالثة

أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد باستجابته  وعلى كل مترشح

أ.للشروط القانونية
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واقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء خفاء لخاطئ أو عن كل إيترتب عن كل تصريح وأ

أ.عفاءه من عضوية منتدى الهيئةو إترشح مرتكبه أ

يفتح باب الترشح لعضوية منتدى الهيئة بمقتض ى قرار يصدر عن رئيس  :26الفصل 

أالهيئة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع الالكتروني للهيئة جبه بموأ ويتم.

يداع امللفات والوثائق وبة والشروط املستوجبة وضبط أجل إتحديد الاختصاصات املطل

أ.املكونة للملف

م تقييمي 
ّ
يتولى مجلس الهيئة اختيار املترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسل

يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يراعى فيها مبدأ التناصف كلما أمكن ذلك، 

أ.ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات

أ.عضاء املقترحين من قبل الجهات التي يمثلونهاكما يتولى تعيين بقية لاأ

أ:تحدث بمنتدى الهيئة اللجان املختصة القارة آلاتي ذكرها :27الفصل 

أ.أنماط الانتاج والاستهالكلجنة أ-

أ.ارد الطبيعية واملنظومة البيئيةالتصرف وتثمين املوألجنة أ-

أ.جودة الحياةلجنة أ-

أ.التهيئة الترابية واملدن والنقللجنة أ-

أ.التعليم والابتكارلجنة أ-

أ.والشفافيةالحوكمة لجنة أ-

أ.التغيرات املناخية والسيادة الغذائية وحقوق لاجيال القادمةلجنة أ-

أ.الخاصةلجنة الشباب والطفولة واملرأة وذوي الاحتياجات أ-

أ.الشؤون الاجتماعية والشغل والصحةلجنة أ-
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ئة بعد مداولة مجلسها لجان خاصة أو كما يمكن أن تحدث بقرار صادر عن رئيس الهي

لى اللجان املختصة القارة ويضبط النظام الداخلي تنظيم مختلف اللجان ظرفية باإلضافة إ

أ.واختصاصاتها وطرق تسييرها وتركيبتها

في جميع املسائل لحاضرين ليبدي منتدى الهيئة رأيه بالغلبية املطلقة  :28الفصل 

أ.الراجعة بالنظر للهيئة واملنصوص عليها بهذا القانونأ

قل وكلما اقتضت وة من مجلس الهيئة مرة كل ثالثة أشهر على لاويجتمع املنتدى بدع

أشأنهابعمال وإبداء الرأي لدراسة املسائل املدرجة بجدول لاأوذلك  ،الحاجة وال تكون .

أنصفأبعدأينعقدالنصاب وفي حالة عدم توفر عضائه أغلبية أجلساته قانونية إال بحضور 

أ.لاعضاءأثلثأعنأالعددأيقلأأالأعلىأحضرأبمنأساعة

دعاء كل شخص يرى فائدة لالستماع إليه لحضور أعمال ويمكن ملجلس الهيئة است

أ.و اللجاناملنتدى أ

بسبب الوفاة أو الاستقالة تركيبة منتدى الهيئة  فيفي حالة الشغور الطارئ  :29الفصل 

، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور بمحضر أو التخليأو لاعفاء أو العجز أو سحب الثقة 

 22بالفصول املنصوص عليها والشروط خاص ويتولى سّد هذا الشغور طبقا لإلجراءات 

أ.أالقانونأمن هذا  26و 21و

أ.تخليا كل عضو  يتغيب عن  ثالثة اجتماعات متتالية دون عذريعتبر م

أ

  القسم الثالث

 اجلهاز الاداري

دارية واملالية شراف املدير التنفيذي، املهام لاأداري تحت إالجهاز لاأ يتولى :31الفصل 

أ:لة له بمقتض ى هذا القانون وخاصةوالفنية املوك

أرئيس الهيئة في تسيير الهيئة،أمساعدةأ-

أداري واملالي والفني،التصرف لاأأ-
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أعداد مشروع امليزانية،مساعدة مجلس الهيئة في إأ-

أنظام املعلومات وصيانته، وإدارةحفظ وثائق الهيئة أ-

فه بها مجلس الهيئة،أ-
ّ
أتنفيذ املهام التي يكل

أإعداد امللفات املعروضة على مجلس الهيئة،-

أتحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها،-

أ.على مجلسها وإحالتهاعداد مشاريع تقارير الهيئة على إ املساعدة-

أ.داري مدير تنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئةيسّير الجهاز لاأ: 30الفصل 

يقوم مجلس الهيئة بانتداب املدير التنفيذي من بين املترشحين بامللفات الذين 

 إلعالنداري واملالي والفني وذلك تبعا وط الخبرة والكفاءة في التصرف لاأيستجيبون لشرأ

على املوقع الالكتروني للهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأعن فتح الترشحات 

ويتضمن إعالن فتح الترشحات طرق تقديمها والشروط القانونية الواجب  .وبالصحف

أ.توفرها والوثائق املكونة مللف الترشح

(أ2/3)ثلثي ي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية التنفيذ يتولى مجلس الهيئة تسمية املديرأ

أ.جراءاتلاعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس لاأ

ع الجمع والواجبات املحمولة على لى نفس موانإالتنفيذي يخضع املدير  :32لفصل ا

أ.من هذا القانونأ 36و 31و 32عضاء مجلس الهيئة واملنصوص عليها بالفصول أ

دارية دير التنفيذي للقيام بالعمال لاأتحت إشراف امل يوضع أعوان الهيئة :33الفصل 

واملالية والفنية التي يكلفون بها ولتأدية الوظائف واملهمات الضرورية الضطالع مجلس 

أ.الهيئة واملنتدى بمهامهما وصالحياتهما

أ

أ

أ
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 الباب الرابع

 يف ضامانت حسن سري معل الهيئة وس بل مساءلهتا

حاالت  بكلالتصريح أومديرها التنفيذيعضاء مجلس الهيئة على أيتعين  :34الفصل 

ثراء غير املشروع ضيات التشريع املتعلق بمكافحة لاتضارب املصالح حسب مقت

أ.وتضارب املصالح

أ.كما يتعين على أعضاء منتدى الهيئة التصريح باملكاسب وفق التشريع الجاري به العمل

لح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم على العضو املعني بتضارب املصا :35الفصل 

متناع عن املشاركة في الجلسات أو املداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين بّت الاأ

أ.مر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريحمجلس الهيئة في لاأ

ى التداول 
ّ
عضاء لاأ بأغلبيةينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب املصالح ويتول

نه أن ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأودون حضور العضو املعني، وفي صورة 

العضو املعني في املداوالت، يتم إعالمه بعدم املشاركة في يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة 

أزوال املانعألى حينالجلسات أو املداوالت أو القرارات ذات العالقة إ ثبوت وفي حال .

دائمة على العمل صلب الهيئة ن يؤثر، بصفة جدي من شأنه أتضارب مصالح فعلي وأ

لس الهيئة مج قبل إحالة عالم العضو املعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه،يتم إ

عفاء املبينة بالفصل مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات لاأ لىلتقرير معلل في الغرض إ

أأ.من هذا القانونأ 23

ير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع و الاعالم من الغعند حصول العلم أ

ليه واتخاذ القرار املناسب طبق الفقرتين العضو املعني والتحقق من لافعال املنسوبة إ

أالسابقتين خفاء تضارب املصالح، يقوم مجلس صورة ثبوت تعّمد العضو املذكور إ وفي.

عفاء مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات لاأ لىتقرير معلل في الغرض إأبإحالةالهيئة 

أ.من هذا القانونأ 23املبينة بالفصل 
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عوان ى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى أعضاء املنتدى وعلى أيجب عل :36الفصل 

املعطيات الشخصية في كل ما بلغ إلى علمهم من  الهيئة املحافظة على السّر املنهي وحماية

املسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغالل ما  و معلومات حولأوثائق أو بيانات أ

ليهم ولو ض التي تقتضيها املهام املوكولة إغراالاطالع عليه من معلومات لغير لاأأمكنهم 

أ.وفق التشريع الجاري به العملأ بعد زوال صفتهم

بصرف النظر عن  لإلعفاءاملوجب  الجسيم افشاء السر املنهي من قبيل الخطأ ويعّدأ

أ.التتبعات الجزائية

أ73الفصل  ثناء ي صورة ارتكاب رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه لخطإ جسيم أف:

حمولة عليه بمقتض ى هذا القانون أو في صورة لادانة بمقتض ى القيام بالواجبات امل

و جناية، وفي كل الحاالت املوجبة لإلعفاء يحيل حكم بات من أجل جنحة قصدية أ

أ
ّ
س نواب عضائه على الجلسة العامة ملجلال ممض ى من أغلبية أمجلس الهيئة تقريرا معل

أ.أعضاء مجلس نواب الشعب(أ2/3)عفاء بتصويت ثلثي الشعب للنظر فيه، ويتم لاأ

يعاين  ،وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب

ولى املجلس سّدها طبقا إلجراءات انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويت

أ.من هذا القانونأ 23أعضاء مجلس الهيئة ووفقا لآلجال املنصوص عليها بالفصل 

حمولة عليه لواجبات املآدائه لثناء نتدى لخطأ جسيم أاملأعضاء  ي صورة ارتكاب أحدفو

و قصدية أبمقتض ى هذا القانون أو في صورة لادانة بمقتض ى حكم بات من أجل جنحة 

ال للجهة املعنية وفي حالة الشغور يتم تعويضه مجلس الهيئة يحيل جناية، 
ّ
تقريرا معل

أأ.من هذا القانونأ 26وفق لاجراءات املنصوص عليها بالفصل 
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يعتبر رئيس وأعضاء الهيئة موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل  :73الفصل 
و ت أتوفر لهم الحماية من كل التهديدان من المجلة الجزائية وعلى الدولة أ 28

 .يئة او بمناسبتها مهما كان نوعهاثناء مباشرتهم لمهامهم بالهاالعتداءات التي قد تلحقهم أ

حدهم بمثابة االعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعتبر االعتداء على أ
 .ويعاقب المعتدي طبقا ألحكام المجلة الجزائية

لى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في ترفع الهيئة إ :39الفصل 

جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

أ.وعلى املوقع الالكتروني الخاص بالهيئة

أ.لى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةكما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إ

يال القادمة يتم نشرها ول التنمية املستدامة وحقوق لاجتقارير دورية ح تعد الهيئة

أ.للعموم

أاملنظمة لصفقات املنشآت العمومية لألحكامتخضع صفقات الهيئة  :41الفصل  وتبرم .

أ.الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واملساواة مبادئصفقات الهيئة وفق 

عضو مجلس الهيئة من غير  الصفقات يترأسهاتحدث صلب الهيئة لجنة داخلية ملراقبة 

أ:تي ذكرهمرئيسها أو نائبه تتركب من لاعضاء آلا

أ.عضو من مجلس الهيئة-

أ.عن الجهاز الاداريأ(أ2)ممثالن -

أ.بصفته عضوا قاّرا:أرئيس وحدة التدقيق-


