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 لاألو وانـــــــــــــــعنــال

 ـدةـــــــــــالم –ـداف ـــــــــألها –ر ــــــــــــالمـق – االسم –س ــــــالتـأسي

 

 ســــــــــــــ:التأسي  الفصل األّول

 

من مجلة  257إلى  242مهنية خاضعة إلى الفصول  نـقـابـةتكونت بموجب هذا القانون األساسي 

تكميلية و النصوص ال 1966أفريل  30لمؤرخ في ا 1966لسنة  27الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 الجمهورية دستور  النقابية اللذين كرسهما تعدديةفي التنظيم النقابي و ال وإلى مبادئ الحقالمنقحة لها 

و  صاديةات االقتتنخرط فيها المؤسس و, التونسية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية والثقافية 

حي أو و الفالاشطة في الميدان التجاري أو الصناعي أالجبائي والناضعة للنظام الخ الذوات الطبيعية 

م ة كاحترامواطنالسياحي أو الحرفي أو في ميدان الخدمات بجميع أنواعها والتي تلتزم باحترام قواعد ال

 قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة في تسيير أعمالها وهياكلها. 

ب ي اكتسافو لها الحق في التقاضي و  ل المالي و اإلستقال يةبالشخصية المدن النقابةتتمتع 

خصصة ق الماألمالك المنقولة والعقارية حسب القانون ولها أن تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقو

للمهن  شتركةللطرف المدني فيما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة الم

 التي تمثلها.

 م ــــــــــــــــ: االس 2ل الفص

واطنة ات المكنفدرالية المؤسسسميّت النقابة المهنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون األساسي : 

 « Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie » التونسية

« CONECT »  

  "ة ــــــــــــــــي" الكنفدرال ون األساسي بعبارةــــــــــــر عنها صلب هذا القانـــــــــويعبّ 

 

 ر  ــــــــــ: المق 3الفصل 

ه إلى مكان نقل . ويمكنفيل تونسنهج غرة جوان ميتوال مكرر  5 بــ: عددحدّد مقر الكنفدرالية 

 .للمنظمة آخر بقرار من المكتب التنفيذي

 

 داف ــــــــــــ: األه 4الفصل 
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ها كما اع عنجتماعية والدفالقتصادية وااللح منخرطيها اتتمثل مهمة الكنفدرالية في دراسة مصا

 .و ما بعده الواردة بباب النقابات المهنية  من مجلة الشغل 243ينّص على ذلك الفصل 

 

 وتسعى الكنفدرالية إلى تحقيق األهداف األساسية التالية 

  طاعاتين القب ومتوازندعم العمل الجاد لخلق الثروة والحث على توزيع نتاجها بشكل عادل 

 مكونات المجتمع التونسيالجهات وكافة و

 قصد  ؤسساتحماية و تأكيد حرية العمل االقتصادي عبر دعم المبادرة الخاصة و تنمية شبكة الم

 تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

  ات لمؤسساالمشاركة الفعالة في الحوار االجتماعي مع األطراف االجتماعية والتعريف بمواقف

 القضايا المصيرية التي تتصل بنشاطها..طة فيها إزاء تصادية المنخراالق

 البالد مية بدفع الفكر اإلبداعي لبعث مؤسسات اقتصادية ناجعة وفاعلة للمساهمة في مجهود التن

 التونسية وخارجها.

 ول إلى للوص المساهمة في تحقيق إطار مالئم للحوار المسؤول بين كافة مكونات المجتمع التونسي

ي قتصادجيب للطلبات الشرعية لكافة المتدخلين في العمل االماعي سلمي يستركيز نظام اجتت

 والتنموي.

 سبة منعلى نأو للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة تعتمد الكنفدرالية على جميع اآلليات التي تكفل 

 النجاعة  ومنها: 

 وضع تصورنفدرالية قصد العمل على إيجاد تواصل و تماسك بين جميع المنخرطين في الك -

 ي وشامل.حقيق

حقيق تتركيز مخابر دراسات و بحوث تمكن الكنفدرالية من استنباط برنامج عمل يمكنها من  -

دمة خومن وتقديم مقترحات إلى المؤسسات الحكومية المختصة،  أهدافها على الوجه األمثل،

 جميع منخرطيها ومن تقديم االستشارة.

اف األطرواوض مع النقابات العمالية لف حلقات التفلحوار وفي مختالمشاركة في جميع منابر ا -

هذه ة ين كافبقصد التوصل إلى تكريس مناخ تعاقدي يحكم العالقات المهنية واالجتماعية المعنية 

 األطراف.

الخارجي خلي والعمل على توفير مادة إعالمية صادقة ومحيّنة ونافذة تعرض على الرأي العام الدا -

 احاتها. كنفدرالية ونجحول نشاط ال
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لخصوص ة وباتوثيق عالقات التعاون مع كافة مكونات المجتمع المدني العامل في البالد التونسي -

 مع النقابات المثيلة والنقابات العّمالية واإلدارات العمومية وممثلي السلطة.

ري كل دواالقتصادي ولحالة المؤسسات العاملة بش شامل للوضع القيام بتقييمالعمل على  -

 .لومتواص

لشقيقة دول اربط عالقات تعاون وتبادل التجارب والبرامج واألفكار مع المنظمات المثيلة في ال -

 والصديقة ومع المنظمات الدولية المختصة.

 

 دة ـــــــــــــــــ: الم 5الفصل 

بالرائد ا سنة بداية من تاريخ إشهاره 99بعثت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لمدة 

 سية.للجمهورية التونالرسمي 

 

 باتـــــــــلواجا -راط ـــــــي : االنخــــــــــــــــــوان الثانــــــــــــــالعن

  العضويـــــــــــــــة:  6الفصل 

  إكتساب العضوية 

 من أعضاء و أعضاء مشاركين :  تتكون كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

 منمعنوية والو الذوات  ية من المؤسسات االقتصاديةالمواطنة التونسرالية المؤسسات كنفد تتكونــ  

 قتصاديةادين االفي جميع المي بالبالد التونسية ينوالناشط للنظام الجبائي ينالخاضعاألشخاص الطبيعيين 

لمنظمة امل و عحسب القوانين الجاري بها ال والتجارة والفالحة والسياحة و الحرف و الخدمات كالصناعة

 . ل قطاع لك

د ا بالبالاشطة منههيئة مهنية أو جمعية أو منظمة متواجدة قانونا سواء الن  مشاركا كليعتبر عضوا  وـــ 

ض برم للغرقية تالتونسية أوخارجها في المجاالت المشار إليها بالفقرة األولى أعاله وذلك بمقتضى اتفا

 يصادق عليها المكتب التنفيذي للمنظمة.

درالية  الكنفبة حقوق وواجبات األعضاء المشاركين وطبيعة عالقتهم داخلي للكنفدراليويحدد النظام ال 

 خاصة في مستوى التنسيق واتخاذ القرارات الهامة.

تضى قرار بمقن ويتم ضبط ومراجعة قيمة االنخراط بالكنفدرالية بما في ذلك المتعلق باألعضاء المشاركي

 .يذي للكنفدرالية  المكتب التنف صادر عن 

 بموجب قرار تأديبي . عزله  تمت مؤاخذته و بقاـــ ال يمكن قبول إنخراط أي عضو س
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  فقدان العضوية 

 وتفقد صفة العضوية لألسباب التالية:

  كتابيا  أثرا بأي وسيلة تترك : تتم االستقالة من المسؤولية بالهياكل أو من المنظمةاالستقالة -

 .المكتب التنفيذي  طرفمن  إذا قبلتجماعية أثرها إال ال تنتج  اإلستقالة ال -

سماع  و  لنظاماالمكتب التنفيذي للكنفدرالية  بعد اخذ رأي لجنة  يقع العزل بقرار من العـــزل: -

 ألساسياوذلك في صورة عدم احترام االلتزامات الواردة بالقانون العضو المعني بالمؤاخذة 

لمنصوص وطبقا لإلجراءات اللمنظمة  يح أو بأخطاء تسيءأو القيام بتصاروبالنظام الداخلي 

افة كنتهاء ابهذا القانون األساسي والنظام الداخلي ويترتب عن فقدان االنخراط بالعزل عليها 

 الكنفدرالية. صلب هياكل للعضو المهام الموكولة 

  ونةلة مضمليه برسامن التنبيه ع ينبعد مضي شهر و في صورة عدم دفع معلوم االنخراط ــــ         

 آليا . عضويته الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يفقد  المنخرط      

 

  زامات ـــــــــــــ: االلت 7الفصل 

ة اسي وخاصاألس على كل عضو في الكنفدرالية احترام جميع المبادئ وااللتزامات المبينة بهذا القانون

 : منها

ريع التشو المنافسة الشريفة ة والنزاهة وقواعدااللتزام باحترام مبادئ المواطنة والشفافي -

 االجتماعي والجبائي.

 قائيةالحرص على حماية الكنفدرالية وصيانة مكاسبها والمساهمة في كافة أنشطتها بكل تل -

 وحماس.

 ة وقراراتها والدفاع عنها.ــــــــــــااللتزام بمواقف الكنفدرالي -

خبار شر أالتسبب في ن نظمة أوبتصاريح تسيء للم القيام المحافظة على أسرار المداوالت وعدم -

 زائفة حول الكنفدرالية  ومواقفها.

ما ب قرار وأأي موقف أو التصريح برئيس الكنفدرالية والهياكل التسييرية قبل اتخاذ إستشارة  -

 .يترك أثرا كتابيا 

 أخالقياتوطنة موااالحترام الكامل لجميع أحكام هذا القانون األساسي والنظام الداخلي وميثاق ال -

 األعمال.

 اإلمتناع عن توظيف المنظمة و هياكلها و ممتلكاتها في أي عمل سياسي أو حزبي . -

 دفع معلوم االنخراط في موعده  وفقا للنظام الداخلي للكنفدرالية. -
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 .ماثلة مبمنظمة نقابية مهنية لى كل عضو بالكنفدرالية أن  يتولى مسؤولية تسييرية يحجر ع -

 ي ـــــــــــــــهيكلثالث : التنظيم الالعنوان ال

  :8الفصل 

 ة من :ــــــــــــــــــتتكون  الكنفدرالي

  وطنيـــــــــــــــــةل ـــــــهياك. 1

 مكاتب جهوية ومجامع مهنية قطاعية . 2

   . مجامع قطاعية جهوية و أقطاب مهنية 3

 ،دولية  . هياكـــــــــــل4

 ،ةــــــــــــالدوليت ـــــــــــــكونك. 5

 ،مؤسسات وتنظيمات خصوصية.6

 . المجلس العلمي،7

 . لجنة النظام.8

 

 الوطنيـــــــــــــةفي الهياكل  األولالباب 

  :9الفصل 

 :الوطنيـــــــــــــةتشمل الهياكل 

 المؤتمر الوطني  -

 المجلس اإلداري  -

 الجلسة العامة السنوية -

 المكتب التنفيذي -

  لجنة التصرف  -

 

 ي:ــــــــر الوطنـــــــــــــؤتمالقسم األول: الم 

  ر:ـــــــــــــــــالمؤتم نواب :10الفصل 

 : يتكّون المؤتمر من 

 أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المتخلي 

 أعضاء المكاتب التنفيذية الجهوية 

 عضاء المكاتب التنفيذية القطاعيةأ 
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  أعضاء المكتب التنفيذي لكونكت الدولية 

 و األقطاب المهنية  لقطاعية الجهويةأعضاء المجامع ا

 دولي ممثل واحد عن كل هيكل 

 عن كل هيئة مهنية أو جمعية أو منظمة  منخرطة بالكنفدرالية كعضو مشارك.واحد ممثل 

م راطات يتاالنخ إضافيين اعتبارا لتطور  يقع تمثيل المكاتب الجهوية والمجامع المهنية القطاعية بنواب

 داخلي.الهياكل حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الاء المنتمين لهذه ينهم من بين األعضتعي

ق حوكل من يدعوهم رئيس المنظمة دون أن يكون لهم عضاء المجلس العلمي أكما يحضر المؤتمر 

 .التصويت

 ه:ــــــــــــــــــــمهام :11الفصل 

 المنظمة أهدافوهات النفوذ لتحديد توجية ويتمتّع بأوسع يمثل المؤتمر الوطني السلطة العليا للكنفدرال

 وتشمل مهامه بالخصوص: 

فدرالية الكن مناقشة التقريرين األدبي والمالي المقدمين من المكتب التنفيذي المتخلي عن نشاط -

 خالل مدة نيابته والمصادقة عليهما.

فاع والد اصة وضمان حريتهاوضع االختيارات والتوجهات والبرامج الرامية لدعم المبادرة الخ -

 د ويتمالمؤسسات والعمل على تطورها وتقدمها قصد تحقيق التنمية الشاملة للبالعن مصالح 

 تضمين جميع هذه العناصر في لوائح المؤتمر.

يها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية حسب التراتيب واإلجراءات المنصوص عل -

 اخلي للمنظمة.بالقانون األساسي وبالنظام الد

ة والى ة السابقلنيابياالمؤتمر أن يكونوا قد قاموا بتسديد معاليم انخراطهم كاملة للمدة  ى كافة نوابعل يجب

 تاريخ انعقاد المؤتمر.

 حق التصويــــــــــــــت  :12الفصل 

اب نو ذيأعضاء المكتب التنفي بيتمتع بحق التصويت للمصادقة على لوائح وقرارات المؤتمر وانتخا

 ذكرهم: تياآل  المؤتمر

 المكتب التنفيذي الوطني المتخلي أعضاء  -

 ة الجهوية ــــــــــالمكاتب التنفيذي أعضاء -

  ة القطاعيةــــــــالمكاتب التنفيذي أعضاء -

 ــ أعضاء المجامع القطاعية الجهوية و األقطاب المهنية      

 أعضاء المكتب التنفيذي لكونكت الدولية -
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 نفدراليةرطة بالكوللهيئات المهنية والجمعيات والمنظمات المنخ  ليةودللمكاتب المثلون الم النواب -

 .بصفة أعضاء مشاركين 

لمهنية امع اكما يتمتع بحق التصويت واالنتخاب األعضاء االضافيون الممثلون للمكاتب الجهوية والمج

 . القطاعية

 ي: ــــــــــــــــــالنصاب القانون :31الفصل 

عقد ين ف النواب. وفي صورة عدم اكتمال هذا النصابللمؤتمر بحضور نص ل النصاب القانونييكتم

قانوني اللنصاب ا عتبرالمؤتمر ويالموجهة لنواب الدعوة المحدد في  من الموعدالمؤتمر الوطني بعد ساعة 

 الحاضرين. مهما كان عدد النوابفي هذه الحالة متوفرا 

 .قتراع السرييكون االنتخاب في المؤتمر باال

)خمسون  لبسيطةا األغلبيةوباالعتماد على قاعدة  األيديالمؤتمر قراراته باعتبار التصويت برفع  تخذوي 

 بالمائة زائد صوت( لنواب المؤتمر الحاضرين.

ي تب الذفي صورة تعذر حضوره أعمال المؤتمر منح توكيل كتابي لممثل عن المك ويجوز للنائب

 أكثر من توكيل واحد. نفس الشخص أن يحملينتمي إليه وال يمكن ل

 ر:ــــــــــــوة للمؤتمــــــــــــب الدعــــــــــــــة وتراتيـــــــــــالمدة النيابي :41الفصل 

 .سنوات  أربعةينعقد المؤتمر الوطني مّرة كل 

 ر الوطنيمؤتمد التاريخ ومكان انعقا باقتراح من المكتب التنفيذي للكنفدرالية ويحدد المجلس اإلداري

نعقاد في أجل أسبوع على األقل قبل ا نواب المؤتمرل الذي يوجه وجوبا إلى ويضبط جدول األعما

 المؤتمر.

 إحداهما ن يوميتينعن طريق اإلشهار بجريدتيقبل إنقضاء المدة النيابية المؤتمر إنعقاد وتتم الدعوة إلى 

د بل انعقاقأسبوع  في أجل ال يقل عن الكنفدرالية وذلك يبالمقر المركزمكتوبة باللغة العربية وبالتعليق 

 المؤتمر.

نون هذا القابليها المحمولة ع لإللتزاماتالمستوفية  ويقع تجديد جميع الهياكل الجهوية والقطاعية للمنظمة

السنة  لنها خالتم تكوي بإستثناء الهياكل التي السابقة النعقاد المؤتمرالسنة خالل  النظام الداخلي للمنظمةو

لقانون ليه باععلى أن تتم هذه العملية قبل انقضاء األجل األقصى المنصوص , نعقاد المؤتمرالسابقة إل

 . األساسي لتقديم الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة

 :51الفصل 

ك لية وذلاكنفدريمكن دعوة المؤتمر الوطني لالنعقاد بصفة استثنائية عند وجود سبب خطير يهدّد مصير ال

 ات المالئمة.رارالق التخاذ
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 .لتنفيذياالمكتب ثلثي أعضاء المجلس اإلداري أو  ثلثي أعضاء تتم الدعوة لمؤتمر استثنائي من قبل

 . ويحدّد النظام الداخلي للكنفدرالية قواعد تنظيم أشغال المؤتمر الوطني

 

 

 إلداري:س اـــــــــــــي: المجلــــــــــــم الثانــــــــــــالقس

 :61الفصل 

 :  كّون المجلس اإلداري منتي

 أعضاء المكتب التنفيذي الوطني  ـــ

تنفيذية بهم المن ينوبهم من بين أعضاء مكات أو رؤساء المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب القطاعيةـــ 

 الجهوية والقطاعية

 .الدولية كونكت  ورئيس الدوليةالمكاتب رؤساء  ـــ 

و من شارك أمنخرطة بالكنفدرالية كعضو م ة أو جمعية أو منظمةول عن كل هيئة  مهنيالمسؤول األـــ 

 . ينوبه

 .أعضاء المجلس العلمي دون أن يكون لهم حق التصويت ويشارك في أشغال المجلس اإلداري

 .وينعقد المجلس اإلداري برئاسة رئيس الكنفدرالية 

سهم أتر دّةء مي إلى غاية انتهااعية بالمجلس اإلدارتتواصل مدة عضوية رؤساء المكاتب الجهوية والقط 

   .لتلك المكاتب

 : 17الفصل 

 يتولى المجلس اإلداري القيام خاصة بما يلي: 

 االطالع على نشاط الكنفدرالية  -

 متابعة انجاز توصيات المؤتمر -

ي فيذلتنامن طرف المكتب  إليهالنظر في التعديالت الضرورية على القانون األساسي المقدمة  -

 .عليها  صادقةو المللمنظمة  

 في هذا ادخالهإفدرالية والتعديالت المقترح نالمصادقة على النظام الداخلي وميثاق المواطنة للك -

 الشأن.

 وب.المطل لمهامها على الوجه الكنفدراليةالسهر على توفير الجو المالئم ألداء جميع هياكل  -

 وتطوير المؤسسات. االطالع على البحوث المتعلقة بمناخ األعمال -

 ديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني.حت -
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 ية.إعداد مشروع يعرض على المؤتمر الوطني للمصادقة حول التوّجهات العامة للكنفدرال -

للمدة  لنسبةالمصادقة على التقريرين األدبي والمالي قبل عرضهما على المؤتمر الوطني وذلك با -

 النيابية السابقة.

ية كنفدرالعند وجود سبب خطير يهدد مصير ال رة استثنائيةلالنعقاد بصو الوطنيدعوة المؤتمر  -

 المالئمة.وذلك التخاذ القرارات 

 انتخاب أعضاء لجنـــــــة النـــــــــــــــظام -

 .قائمة أعضاء المجلس العلمي بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي المصادقة على -

 .ذيمن المكتب التنفيبناء على اقتراح ات المصادقة على تعيين مراقب الحساب -

اع اجتم النظر نهائيا في الطعن الموجه ضد قرار حل الهياكل المنظوية تحت المنظمة في أول -

 . له دوري

 :81الفصل 

م من العا الثالثةواألولى والثانية  ثالثيةلل كل ثالثة أشهر بالنسبةينعقد المجلس اإلداري دوريا  

 . ويضبط جدول أعمالهه دّد تاريخ انعقادتب التنفيذي الذي يحاإلداري بدعوة من المك

األقل  في أجل أسبوع على وجوبا إلى األعضاء مصحوبة بجدول األعمالللحضورو توجه الدعوة 

 قبل إنعقاد المجلس.

 ذكورة. تب المتوجيه نظير من تلك الدعوات لإلعالم إلى نائب الرئيس و أمين المال للمكاو يمكن 

نفس لطبقا  جتماع كلما رأى ضرورة في ذلكة المجلس اإلداري لالللمكتب التنفيذي دعوكما يمكن 

 .اجراءات وشروط الدعوة

الية للكنفدر اليلمويتم  خالل الدورة األولى للمجلس اإلداري  المصادقة على  التقريرين األدبي وا 

ية داسالس ل أقصاه موفىـة وإن تعذر ذلك خالل الدورة الثانية وفي أجبالنسبــة للسنة الفارط

 األولى من السنة.

 وتنعقد خالل الثالثية الرابعة الجلسة العامة السنوية للكنفدرالية

 لى األقليام عويمكن للهياكل المهنية اقتراح إضافة مسائل أخرى إلى جدول األعمال قبل ثالثة أ 

 من تاريخ انعقاد المجلس اإلداري.

  :91الفصل 

 لنصاب ورة عدم اكتمال هذا اور نصف أعضائه وفي صبالمجلس اإلداري بحضيكتمل النصاب القانوني 

ون في س ويكينعقد المجلس اإلداري بعد ساعة من الموعد المحدد في الدعوة الموجهة الى أعضاء المجل

 هذه الحالة االجتماع قانونيا مهما كان عدد االعضاء الحاضرين.
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 ع األيدي.يت برفبالتصو ائه الحاضرينويتخذ المجلس اإلداري قراراته بأغلبية أعض 

 :جلســـــــــــة العامــــــــــــةم الثالث:  الــــــــــــــالقس

 : 20الفصل 

 تتكون الجلسة العامة من: 

 ــــ  أعضاء المكتب التنفيذي الوطني 

من  ومكتب جهوي ومجمع مهني وكونكت الدولية أ التنفيذي لكلـــ رئيس وعضو من أعضاء المكتب 

 ة.ضاء مكاتبهم التنفيذيينوبهم من بين أع

لجمعيات ظمات واوالمن المجامع القطاعية الجهوية ومندولية الـــ المسؤول األول أو من ينوبه للهياكل  

 المنخرطة بصفة عضو مشارك. 

مة إلى من بين أعضائه لتمثيله في الجلسة العاإختيار عضو  كل مكتب جهوي ومجمع مهني  و يتولى

 أو المجمع المهني.ب رئيس المكتب الجهوي جان

 كما يحضر أشغال الجلسة العامة أعضاء المجلس العلمي.

اط تعراض نشها استنعقد الجلسة العامة السنوية للكنفدرالية خالل الثالثية األخيرة من كل سنة يتم خالل

الجتماعية اصادية والقتالقضايا ا الكنفدرالية للسنة الجارية وتحديد برامجها للفترة المقبلة ومواقفها من أهم

 ييم تطورات الوضع بالبالد وكذلك على الساحة العالمية. على ضوء تق

 .ميزانية السنة المقبلة  كما تتولى الجلسة العامة المصادقة على

راءات ا وإجيرأس الجلسة العامة رئيس الكنفدرالية ويحدد النظام الداخلي إجراءات الدعوة النعقاده

 التصويت.

ا ال هذية بحضور نصف أعضائها وفي صورة عدم اكتمبالجلسة العامة السنو يكتمل النصاب القانوني

سة ضاء الجللى أعالنصاب تنعقد الجلسة العامة السنوية بعد ساعة من الموعد المحدد في الدعوة الموجهة إ

 العامة ويعتبر في هذه الحالة النصاب متوفرا مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

 

 :  المكتــب التنفيــــذي:عــــــرابـــم الــــــالقس

 ه:ــــــــــــــــ: تركيبت 21 الفصل

 .عضوا ثالثينيتركب المكتب التنفيذي للكنفدرالية من 

 هم حسب التوزيع التالي: من 25 يتم انتخاب 
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عضاء ( أعضاء يتم انتخابهم من طرف أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي من بين أ8ثمانية ) -

عقاد اريخ إنقبل ت  خمسة عشر يوما أجل ال يقل عنوذلك في  المتخلي المترشحينالمكتب التنفيذي 

 . المؤتمر الوطني

راح ن بإقتعدم إكتمال النصاب من الترشحات المذكورة يتم تعيين األعضاء المتبقييو في صورة  -

 التنفيذي .من رئيس الكنفدرالية المنتخب الجديد للمنظمة بعد مصادقة المكتب 

 طبقا لما يلي:الوطني المؤتمر خالل تم انتخابهم ( عضوا ي17سبعة عشر ) -

 ( أعضاء عن الجهات 4أربعة )لي حسب التوزيع الجغرافي الذي يحدده النظام الداخ

باعتبار عضو عن الشمال وعضو عن الجهات الشرقية للبالد  وعضو عن الوسط 

 الجهات المعنية.  وعضو عن الجنوب يتم انتخابهم من طرف نواب

 ة.لى حدانتخاب األعضاء عن الجهات من طرف النواب المنتمين للجهات المعنية كل ع تمي و

 أعاله.يحدد النظام الداخلي التوزيع الجغرافي للجهات األربع المذكورة  و

 13 : عشرة عضو عن القطاعات موزعة على النحو التالي 

 ( أعضاء عن قطاع الصناعة 4) أربعة 

  جارة ( أعضاء عن قطاع الت3)ثالثة 

 والسياحة ( عن قطاع الخدمات3) ثالثة 

  ( عن قطاع الفالحة 1عضو ) 

 ( عن 1عضو )  عن التكنولوجيات الحديثة 

 ( عن قطاع الصناعات التقليدية 1عضو ) 

 . ويتم انتخاب األعضاء عن القطاعات من طرف النواب المنتمين للقطاع المعني كل على حدة

ظام ا النب اإلجراءات التي ينص عليهكثر من قطاع يختاره حسخب أن يدلي بصوته في أوال يمكن للنا

 الداخلي حتى وان كان ينشط في أكثر من قطاع. 

 يمكن للمؤتمر الوطني تعديل هذا التوزيع إن ارتأى ضرورة في ذلك.و

 :من أصحاب المؤسسات أو من بين الكفاءات (  5خمسة أعضاء )  ـــ 

ها لسة يعقدجخالل  د مصادقة المكتب التنفيذيتخب الجديد للمنظمة بعإقتراح من الرئيس المنيتم تعيينهم ب 

 المكتب إثر المؤتمر الوطني.
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 ه:ــــــــــــــــ: مهام22الفصل 

 رياإلدايتولى المكتب التنفيذي تسيير جميع شؤون المنظمة ويحرص على تطبيق قرارات المجلس 

 صوص:وتشمل مهامه بالخ ها المؤتمر الوطنيوالبرامج التي يضبط وتكريس االختيارات والتوجهات

 لمؤتمرواختيارات ا اإلداريتنفيذ قرارات المجلس  إلىمناقشة البرامج واألنشطة الرامية  -

 الوطني والمصادقة عليها ومتابعة انجازها.

 الهياكل المهنية القطاعية والجهوية واللجان المختصة ومتابعتها. إحداث إقرار -

خاصة  , وضاء عند اإلقت لهياكل المهنية القطاعية والجهوية و المختصةل المكاتب التنفيذية حل  -

لنظام اأحكام  مع مراعاةو إعادة تجديدها يات القانون األساسي و النظام الداخلي , خرق مقتضعند 

 .الداخلي 

 تمثيل المنظمة لدى السلطات الرسمية واألطراف المعنية. -

يد وتحد مؤسسات االقتصاديةم بالبالد ومشاغل الادي واالجتماعي العامتابعة الوضع االقتص -

 مواقف المنظمة والدفاع عنها.

 .إلدارياللمجلس  إحالتهاوالنظام الداخلي قبل  األساسيالنظر في مقترحات تعديل القانون  -

 وضبط جدول أعماله. اإلداريتحديد مواعيد انعقاد المجلس  -

 .اإلدارياقتراح موعد انعقاد المؤتمر وجدول أعماله على المجلس  -

ية ن الخارجلبلدااتحديد قائمة اللجان القطاعية و اللجان المختصة واللجان المكلفة بالعالقات مع  -

 والمجموعات االقتصادية وضبط تركيبتها وإحداثها ومتابعة أنشطتها.

 دقة عليها.النظر في توصيات ومقترحات لجنة النظام والمصا -

 بية. للمدة النيا الخبراء المحاسبين  ةالمرسمين بجدول هيئمن مراقب للحسابات إقتراح  -

 شروط واجراءات الترشــــــــــــــــح :23الفصل 

 : شروط الترشح 

 :  يحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكنفدرالية

  .أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي ــــ 

قبل  تتاليتين سنتين م  عنيكون منخرطا بالكنفدرالية لمدة ال تقل  ؤتمر الوطنيبالم عضوكل ــــ 

و أطاعية الق أوالجهوية الهياكل  يتحمل مسؤولية نقابية صلب أوتحمل  تاريخ انعقاد المؤتمر

 . المجامع القطاعية الجهوية  أو  الوطنية

 القانون.بكافة الحقوق المدنية التي ينص عليها  متمتعا  ـــ         
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حسابات  و ال للقوائمالمترشح الذي تحمل مسؤولية رئاسة أو امانة مال  ــ ما يفيد إيداع العضوـ

بالمقر  ب الضبطمصادق عليها من قبل الهيكل المنتمي إليه لدى مكتلكامل المدة النيابية المالية 

 المركزي للكنفدرالية  

  إجراءات الترشح 

اعية القط المجامع المهنيةضوية بالمكتب التنفيذي الوطني ويقع تقديم الترشحات بالنسبة للع

مونة لة مضوالمكاتب الجهوية وجميع الهياكل المهنية إلى رئيس الكنفدرالية وذلك بواسطة رسا

 رالية معلكنفدالوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط بالمقر المركزي ل

لمؤتمر ا على األقل قبل تاريخ انعقاد في أجل أقصاه أسبوع خ تسلم وصل في ذلك يثبت التاري

  والجلسات العامة االنتخابية القطاعية أو الجهوية.

 ئية.ستثناويمكن مراجعة هذه اآلجال بقرار من المكتب التنفيذي للكنفدرالية في الحاالت اال

مة المنظبالمسؤولين  رئيس الكنفدرالية أو من ينوبه من بين أعضاء المكتب التنفيذي أويشرف 

يع لى توزجميع الهياكل المهنية وعوعلى مؤتمرات المكاتب الجهوية والقطاعية  الذين يعينهم

 . المسؤوليات بين أعضاء المكاتب التنفيذية

  تخابات. االن ويحدّد النظام الداخلي للكنفدرالية  كيفية سير األعمال بتلك المؤتمرات وطريقة 

 سنوات قابلة للتجديد. أربعةنيابة أعضاء المكتب التنفيذي  تمتدّ مدّة  :42الفصل 

 .ويتولى المكتب التنفيذي توزيع المسؤوليات على أعضائه عن طريق التصويت السري

 صوتا من أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين.17و ينتخب رئيس المكتب التنفيذي بأغلبية 

 مكتببرئاسة ال هيقع اإلعالن عن فوز و في صورة ترشح عضو واحد لمنصب رئيس الكنفدرالية

 التنفيذي  مهما كان عدد األصوات المتحصل عليها .

 أي منهم م يحرزلات الرئاسة و إذا تقدم اكثر من مترشحين إلنتخابو تعاد دورة ثانية بنفس الجلسة 

ي ف واتعلى األغلبية المنصوص عليها أعاله , و ال يترشح إال العضوان المحرزان على أكثر األص

 الدورة األولى . و يفوز بالرئاسة من أحرز أكثر األصوات في الدورة الثانية .

 خيرة منبل األمن أصحاب المؤسسات طبقا للفقرة ق أو يلتحق األعضاء الخمسة المعينين من بين الكفاءات

 ولياتلمسؤا بقية، إلى األعضاء ، بالمكتب التنفيذي، ويمكن لهم الترشح، على غرار بقية  21الفصل 

 . المقررة صلب المكتب التنفيذي

يحجر الجمع بين صفة عضو بالمكتب التنفيذي وصفة رئيس مكتب جهوي أو رئيس مجمع مهني قطاعي. 

في صورة إنتخاب رئيس مكتب جهوي أو مجمع مهني قطاعي بالمكتب التنفيذي يفقد المعني باألمر آليا 
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القطاعي ويواصل مباشرة مهامه بتلك الهياكل صفة رئيس المكتب الجهوي أو رئيس المجمع المهني 

 بصفته عضو.

 .تاليتينألكثر من مدّتين نيابيّتين مت الوطني  ال يمكن التّرشح لمنصب رئاسة المكتب التنفيذي

تم يجدد  بإقتراح أعضاء لمكتب التنفيذي القيام بسدّ كل شغور قد يحصل بين أعضائه وذلكو يمكن ل

  ه .من قبل المجلس اإلداري في أول اجتماع لعليهم و المصادقة عرضهم على المكتب التنفيذي 

مال وأمين مال  ونائب ثان للّرئيس ، ومن أمين أوليتركب المكتب التنفيذي مـن رئيس ونائب  :52الفصل 

   خمسة و عشرون عضو.  مساعد و

ا. اسمهبي ولرئيس المكتب التنفيذي صفة رئيس الكنفدرالية وممثلها القانوني والناطق الرسم

اطق همة النمن بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بم آخريكلف عضوا  أنويمكن لرئيس الكنفدرالية 

 الرسمي الثاني للكنفدرالية. 

ألساسي نون اويتخذ رئيس الكنفدرالية جميع القرارات التي ترمي إلى إنجاز األهداف المحددة بالقا

مة العاالمؤتمر الوطني والمجلس اإلداري والجلسة  وذلك في إطار التوجهات المضبوطة من قبل

 ومداوالت المكتب التنفيذي .

احد فذلك  ويترأس ويتولى اإلشراف على سير جلسات المكتب التنفيذي والمجلس اإلداري و ان تعذر 

 نوابه او احد أعضاء المكتب التنفيذي الذي يعينه للغرض .

يها فشارك للجان واالجتماعات وجميع األنشطة التي تكما يعين ممثلي الكنفدرالية في الهياكل وا

 المنظمة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية.

 مة معينةذي مهلرئيس الكنفدرالية وبموافقة المكتب التنفيذي أن يعهد ألحد أعضاء المكتب التنفيو  

ن ال ذي على ألتنفيضاء المكتب ا. كما يمكنه تفويض مهامه مؤقتا إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعلفترة محددة

 فوق الستةتمدة لتتجاوز مدة التفويض الشهر الواحد، وفي حالة تعذر قيام رئيس المكتب التنفيذي بمهامه 

 مباشرة مهام الرئيس بالوكالة. األوليتولى نائبه  أشهر

 جتماعلية ويدعو الوفي صورة شغور منصب الرئيس نهائيا يتولى النائب األول رئاسة الكنفدرا

ة عن كنفدراليئيس للفي أجل ال يفوق الشهر من تاريخ توليه النيابة وذلك لغاية انتخاب ر كتب التنفيذي الم

  فيذي .ن لهذه الخطة من المكتب التنطريق االقتراع السري من بين المترشحي

 يشرف عليها أحد أعضاء المكتب.  لجان  صلب المكتب التنفيذيتحدث 

ه وذلك ( عضوا من أعضائ51عشر ) خمسةتب التنفيذي بدعوة من رئيسه أو من يجتمع المك : 62الفصل

 مرة كل شهر على األقل.
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عن  لياآ خلياويعتبر العضو المتغيب في ثالث اجتماعات دورية متتالية بدون عذر وبدون سابق إعالم مت

 . يلداخلاالنظام بعضويته. ويتم في هذه الحالة تعويضه وسد الشغور حسب اإلجراءات المنصوص عليها 

االعتماد وب ري باإلقتراع السيتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالتوافق بين أعضائه وفي صورة تعذر ذلك 

 .وذلك مهما كان عدد األعضاء الحاضرين البسيطة األغلبيةعلى قاعدة 

 و يكون صوت رئيس الكنفدرالية مرجحا في صورة تساوي األصوات .

 الكنفدرالية دعوة لجنة التصرف لإلنعقاد .يمكن عند الضرورة لرئيس 

 د ل المساعن الماو أمي و أمين المالاألول و الثاني و تتكون لجنة التصرف من رئيس الكنفدرالية و نائبه 

 و كل من يرى فائدة في دعوته .

  ضرينالحا و ال تكون قرارات اللجنة صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائها , و تتخذ قراراتها بأغلبية

 و يكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي األصوات .

ه نعقادإو يقع تدوين أعمال اللجنة بمحضر جلسة يتم عرضه على المكتب التنفيذي الموالي لتاريخ 

 . للمصادقة على القرارات المتخذة

 ةــــــــــــعيطاالق ـةــــــجامـــــــــــع المهنيـــة والمـــــــــــالجهويي: المكاتب ــــــــالباب الثان

 القطاعية الجهوية  والمجامع

 ةـــــــــــــــــالقسم األّول: المكاتب الجهوي

 ةـــــــــــــــــالمكاتب الجهوي : 72الفصل 

مدية و معتأفي كل والية  تحدث مكاتب جهوية للكنفدرالية تجمع المؤسسات المنخرطة من كافة القطاعات

ر ت ويسيأن ال يقل عدد المنخرطين بالمكتب الجهوي عن عشرة مؤسسا على أو مجموعة من المعتمديات

عضاء شرة أالمكتب الجهوي مكتب تنفيذي منتخب لمدة نيابية بأربعة سنوات يتراوح عدد أعضائه بين ع

 وعشرين عضوا.

تجاوز ين ال يمكن إقتراح إضافة أعضاء للمكتب التنفيذي من بين الكفاءات أو أصحاب المؤسسات على أو

 . المكتب التنفيذي الوطني ددهم الخمسة أعضاء و ذلك بعد مصادقة ع

 ة.ويحدد النظام الداخلي إجراءات انتخابهم وتوزيعهم على القطاعات والمجموعات االنتخابي

بقة ينظم المكتب الجهوي جلسة عامة سنوية للمنخرطين تخصص الستعراض نشاطه خالل السنة السا

 .ةوتحديد برامجه للفترة المقبل

كما تعقد جلسة انتخابية في اآلجال المحددة لتجديد هياكل المنظمة في إطار اإلعداد للمؤتمر الوطني 

للكنفدرالية وفي كل مرة يستوجب فيها تجديد االنتخاب الكلي أو الجزئي ألعضاء المكتب التنفيذي الجهوي 
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مهام المكتب التنفيذي الجهوي  ةحسب قرار المكتب التنفيذي الوطني. ويحدد النظام الداخلي للكنفدرالي

 وحاالت تجديده واإلجراءات المتعلقة باالنتخابات وبتسيير المكتب الجهوي وتنظيم الجلسات العامة.

 ماعات دوريةإجتعقد  , مرة كل ستة أشهر، تحت إشرافه أو من ينوبه   لرئيس الكنفدراليةو يمكن      

 .الداخلي النظامحسب التوزيع الجغرافي المنصوص عليه بة يبين المكاتب الجهوية والمجامع المهن تنسيقية

 ية و الجهو ةــــــــــــــــــالقطاعي جامع المهنيــــةي: المـــــــــــــالقسم الثان

 و الجهوية  القطاعية جامع المهنيةالم :28الفصل 

ة كاملاعات المتطبالنسبة لكل قطاع أو مجموعة من الق جهوية ووطنية قطاعية جامع مهنيةتحدث م 

 .والمترابطة

 يقل الى أن تتكون المجامع الوطنية مباشرة من المؤسسات أو من مجموع المجامع القطاعية الجهوية عل

 ة.ة الجهويلمهنياعدد المنخرطين عن خمسة بالنسبة للمجامع المهنية الوطنية وعن ثالثة بالنسبة للمجامع 

ه بين أعضائ نتخب لمدة نيابية بأربعة سنوات يتراوح عددميسير المجمع المهني القطاعي مكتب تنفيذي 

ة النسببخمسة أعضاء وعشرين عضوا بالنسبة للمجامع الوطنية وبين ثالثة أعضاء وخمسة عشرة عضوا 

 للمجامع الجهوية.

ن ال أو يمكن إقتراح إضافة أعضاء للمكتب التنفيذي من بين الكفاءات أو أصحاب المؤسسات على 

 . المكتب التنفيذي الوطني الخمسة أعضاء و ذلك بعد مصادقة  يتجاوز عددهم

اض تعقد جلسات عامة سنوية للمنخرطين بالنسبة للمجمع الوطني وللمجمع الجهوي تخصص الستعر

 نشاط المجمع خالل السنة السابقة وتحديد برامجه للفترة المقبلة.

لمؤتمر داد لاكل المنظمة في إطار اإلعيكما تعقد جلسات عامة انتخابية في اآلجال المحددة لتجديد ه

ي التنفيذ لمكتباالوطني للكنفدرالية وفي كل مرة يستوجب فيها تجديد االنتخاب الكلي أو الجزئي ألعضاء 

 للمجمع حسب قرار المكتب التنفيذي الوطني.

ة المتعلق تاراءويحدد النظام الداخلي للكنفدرالية مهام المكتب التنفيذي للمجمع وحاالت تجديده واإلج

 باالنتخابات وبتسيير المجمع المهني وتنظيم الجلسات العامة.

 الدولية  الهياكـــــــــــــــل الباب الثالث:

 سواقاألمية هذه اعتبارا أله األجنبيةمجموعة من البلدان  أومعين  في بلد دولية هياكلتحدث   :92الفصل 

و أكاتب متكون في شكل  لشراكة لتونس مع الخارجابالنسبة لتدعيم المبادالت التجارية والتعاون و

 جمعيات أو نيابات أو تمثيليات حسب المقتضيات القانونية الخاصة بهذه البلدان. 

 لية وهذهنفدراويحدد النظام الداخلي واالتفاقيات التي تبرم للغرض مجاالت وإجراءات التنسيق بين الك

 الهياكل.
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 ةــــــــــــــــــــالباب الرابع:  "كونكت" الدولي

اتها في مع نظير وهي هيكل مهني من هياكل الكنفدرالية يهتم بالعالقات الخارجية للكنفدرالية: 30الفصل 

ات لمجموعوا األجنبيةتطوير الصادرات التونسية والتعاون والشراكة مع البلدان  إلىالخارج ويسعى 

 وتدعيم تموقع تونس في األسواق الخارجية. االقتصادية

كة لدى الشراوتمثل كونكت الدولية المؤسسات المنخرطة بالكنفدرالية المعنية باألسواق الخارجية  اكم

 السلطات الرسمية والهيئات المختصة بتونس والخارج.

  :31الفصل 

 . التسيير والمراقبة طرق يضبط القانون األساسي والنظام الداخلي للكنفدرالية 

 .  يص  اإلعتمادات الالزمة لتسيير كونكت الدوليةصيتولى المكتب التنفيذي تقدير و تخ
 لتنفيذياالمكتب والمكتب اإلداري و الجلسة العامة السنوية تشمل هياكل كونكت الدولية :23الفصل 

 : الهيئة الشرفيةو

 :الجلسة العامة السنوية -1

كونكت ل رئيس الكنفدرالية وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي إشرافتلتئم مرة في السنة تحت  

 أعضائها.  الدولية وهيئتها الشرفية وكافة

  المهام 

 :  في  لجلسة العامةاألساسية ل مهامالوتتمثل 

 .ةنشاط كونكت الدولية للسنة الفارطة وتحديد برامج عملها للفترة الموالي استعراض 

 مجالبرتقييم الوضع العام فيما يتعلق بالتصدير والتجارة الخارجية والشراكة واقتراح ا 

 واالستراتيجيات المالئمة لتطويره.

 المكتب اإلداري:  -2

اكة بالشر يتكون من ثمانية  أعضاء يعينهم رئيس الكنفدرالية من بين منخرطي المنظمة المهتمين 

 والعالقات الدولية وذلك بالتشاور مع المكتب التنفيذي الوطني .

مكتب اسة الوكل إليه  مسؤولية رئتوينتخب المكتب اإلداري رئيسا له من بين أعضائه الثمانية 

 التنفيذي لكونكت الدولية.

 التصدير جاالتو يحرص المكتب التنفيذي لكونكت الدولية على تكريس توجهات الكنفدرالية في م         

 .والتجارة الخارجية والشراكة         

 :المكتب التنفيذي -3

 ة على النحو التالي : ععضو موز 25لكونكت الدولية من  المكتب التنفيذي تكوني 

 أعضاء المكتب اإلداري الثمانية ـــــ   
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ى قطاع نتمين إلاألعضاء الم سنوات من بين بأربعةعضوا يتم انتخابهم لمدة نيابية  سبعة عشرة  ـــــ

 .التصدير والتجارة الخارجية

ط ة  شروراليدمن طرف المجلس اإلداري للكنفدرالية ويحدد النظام الداخلي للكنفيقع إنتخابهم  

قية مع ب واجراءات الترشح وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لكونكت الدولية كما يضبط عالقاتها

 هياكل الكنفدرالية.

ن ال أو يمكن إقتراح إضافة أعضاء للمكتب التنفيذي من بين الكفاءات أو أصحاب المؤسسات على 

 . تنفيذي الوطني لالمكتب ايتجاوز عددهم الخمسة أعضاء و ذلك بعد مصادقة 

تبها اسة مكلكونكت الدولية صفة ممثلها والناطق الرسمي باسمها ويتولى رئ لمكتب التنفيذيلرئيس ا 

 .التنفيذي والجلسات العامة 

عد ال مسامونائب ثان للّرئيس ، ومن أمين مال وأمين  أوليتركب المكتب التنفيذي مـن رئيس ونائب 

   عشرون عضو. و

ع والدفات مقترحاال وإعداد واألنشطةنشاط كونكت الدولية وتحديد البرامج  عةفيذي بمتابلتنيقوم المكتب ا

 المعنية . واألطرافلدى السلطات  عنها

 :الهيئة الشرفية  -4

ت يتم تعيينهم من طرف رئيس الكنفدرالية من بين الشخصيا األقلعلى  أعضاء 5تتكون من  

ير ال التصدفي مج وكفاءتهاوالمعروفة بخبرتها ولية الدالمكتب التنفيذي لكونكت المقترحة من طرف 

 والعالقات الدولية.

   المهنية ألقطاباو  الخصوصيــــــــــةمات ـــــــــــــوالتنظي  ساتــــــــــــالباب الخامس: المؤس

 بقاراكة طفي إطار الش أووتنظيمات خاصة بها  مؤسسات أقطاب مهنية و تحدث الكنفدرالية  :33الفصل 

ات لتظاهراالقيام بأنشطة معينة كتنظيم  أوللقوانين الجاري بها العمل تكون مهمتها إسداء خدمات 

 والمعارض وانجاز برامج للتكوين والقيام بالدراسات.

لمكتب امن  بقرار و األقطاب المهنية والمؤسسات والتنظيمات الخصوصية يتم بعث الهياكل المهنية

 أونفيذية تبها التب مكالنظام الداخلي للمنظمة مهامها وإجراءات تكوينها وانتخاد االتنفيذي للكنفدرالية ويحد

 مجالسها ويضبط مواردها وقواعد التصرف فيها. أوهيئاتها 

 :المجلس العلميالباب السادس: 

من قبل المجلس اإلداري بناء على  ئهايتم تعيين أعضا استشارية هيئة هو العلمي المجلس :34الفصل 

 سنوات قابلة للتجديد.  أربعةالمكتب التنفيذي وذلك لمدة  من اقتراح
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لتنفيذي كتب ايتكون المجلس العلمي من خمسة أعضاء على األقل يعينهم المجلس اإلداري باقتراح من الم

 صوص فيوخبرتها بالخ بكفاءتهامن بين أعضاء الكنفدرالية أو من خارجها من الشخصيات المعروفة 

 قتصادية والقانونية والمالية والجبائية واالجتماعية.االالمجاالت العلمية و

 التعيين. اقتراحة المجلس اإلداري في أول جلسة له اثر ـويعرض هذا التعيين على مصادق

البرامج حات ويتولى المجلس العلمي تقييم الوضع االقتصادي واالجتماعي العام وإبداء رأيه في المقتر

مة المنظ وكذلك في مشاريع القوانين واإلجراءات المعروضة علىية المعدة من طرف هياكل الكنفدرال

ي همة فوذلك إلثراء عمل الكنفدرالية وتدعيم دورها في تطوير المؤسسات وحماية مصالحها والمسا

 التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.

ا قل وكلمر على األأشهيجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيس الكنفدرالية مّرة كل ثالثة  :35الفصل 

 دعت الحاجة إلى ذلك.

 ويحدد النظام الداخلــــــي للكنفدرالية مهام المجلس العلمي وقواعد سيره. 

 النظام لجنة: السابع الباب

 :  36الفصل 

 . المجلس اإلداري من أعضاء خمسةتتكون لجنة النظام من 

 ع له بعداجتما في أول عضوية لجنة النظام ل نالمترشحي و يقع إنتخابهم  من بين أعضاء المجلس اإلداري 

 سنوات. أربعةالمؤتمر وذلك لمدة 

 و يترأس لجنة النظام رئيس يتم إنتخابه من بين األعضاء .

راراتها رالية وقلكنفدتتولى لجنة النظام السهر على احترام بنود القانون األساسي والنظام الداخلي وميثاق ا

 . ومواقفها

ى جميع ي مستوفالتنفيذي اإلجراءات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات عند حدوثها تب وتقترح على المك 

خرطة المن الهياكل الوطنية والجهوية والقطاعية واألعضاء المسؤولين بالهياكل المهنية والمؤسسات

فعال األعن به ي جوا, بعد التنبيه  على العضو المعني بالمؤاخذة بالحضور و تلق وممثليها لدى الكنفدرالية

ف على ن التوق, و إذا أمسك عن الحضور أو الجواب , تواصل اللجنة النظر في الملف دوالمنسوبة إليه  

 .حضوره 

أديبي قرار التخاذ الالنظر في األفعال المنسوبة للعضو المعني  و إت ويتولى المكتب التنفيذي للكنفدرالية 

 .  دون مشاركة أعضاء لجنة النظام  المناسب

 األمر فيبمعني نفيذي للكنفدرالية  توجيه نظير من القرار الصادر إلى التن على رئيس المكتب التعيو ي

 يوما من تاريخ صدوره . 15ظرف 
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 ل يوجهإلى المجلس اإلداري عن طريق مكتوب مضمون الوصو هتقديم اعتراض بالقرار يمكن للمعنيو 

 إلى رئيس الكنفدرالية.

تماعه الل اجخفي هذه  االعتراضات دون مشاركة أعضاء لجنة النظام  يةرالينظر المجلس اإلداري للكنفد

 .الموالي لتقديم االعتراض وتكون قراراته نهائية 

 يين.التع يقوم المكتب التنفيذي بسد كل شغور على مستوى لجنة النظام باالعتماد على نفس اجراءات

 : التطـــــــــوع37الفصل 

عضاء المجلس اإلداري وأعضاء المكاتب القطاعية والمكاتب الجهوية وأ يقدم أعضاء المكتب التنفيذي

وأعضاء المجلس العلمي خدماتهم بصورة مجانية وذلك باعتبار أن مسؤولياتهم تطوعية على أن تتكفل 

 الكنفدرالية بالمصاريف الضرورية ألداء مهامهم.

 ع ــــــــــوان الرابـــــــــــــالعن

 ةـــــــــــــــــي للكنفدراليــــــــــــــفي التنظيم المال

منخرطة ادية التتكون مداخيل الكنفدرالية من االشتراكات المتأتية من جميع المؤسسات االقتص: 38الفصل

 راتالتظاهووالمساهمات المتأتية من الهياكل العمومية ومن األنشطة والبرامج والمنح واالعتمادات 

 ة لها.لتابعتنظمها الكنفدرالية والهياكل الجهوية والقطاعية ا لتيوالمعارض والدورات التكوينية ا

عينية من لية و الالما كما يمكن للكنفدرالية والهياكل المهنية التابعة لها  الحصـول علـى الهبات واإلعانات

 مصادر وطنية و خارجيه طبق ما يسمح به القانون.

ة وكذلك لمذكورااسبية لتوثيق الموارد والمداخيل لمحيجب على المكتب التنفيذي وضع القوائم ا :39الفصل

أجل  وفي المجلس اإلداري في أول اجتماع له في السنة المصادقة من قبل  المصاريف وعرضها على

 .  أقصاه موفى السداسية األولى من السنة

حكام األ بقيتحقق مراقب الحسابات و تحت مسؤوليته في سالمة حسابات الكنفدرالية و يضمن نزاهتها ط

 القانونية و التراتيب الجاري بها العمل .

ة سة العامالجلوعرضها على  للسنة المقبلةيتولى المكتب التنفيذي إعداد ميزانية التصرف :40الفصل 

 لغاية المصادقة عليها.التي تنعقد خالل الثالثية الرابعة  السنوية

كب من لية تترالمكتب التنفيذي لجنة ما من تتكون باقتراح من أمين المال ومساعده و بقرار:  41الفصل

 خمسة أعضاء.

كنفدرالية مالية للرد الوتتمثّل مهّمتها في مساعدة أمين المال في إعداد تصَور للوسائل الكفيلة بتنمية الموا

 وكيفية الحصول على المساعدات المادية ممن ينتمي إلى قطاعات النشاط االقتصادي.
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رامج بذ كل اجيات الكنفدرالية في ميدان التصرف اإلداري وفي تنفـيد حويقع رصد هذه الموارد لتسدي

 ضافة إلىاله إالبحث والدراسات والتكوين واإلعالم والدعاية في إطار أهداف الكنفدرالية المبيّنة أع

 برنامج االستثمار المصادق عليه من الهياكل المختصة.  

حويالت ريف والتالمصالمتعلقة بفتح الحسابات البنكية وبة ايقع إمضاء جميع الوثائق المالية بالنسبة للمنظم

 وجوبا وبصفة مشتركة من طرف رئيس الكنفدرالية وأمين المال أو نائبه.

ع والمجام جهويةيتم إمضاء جميع الوثائق المالية المتعلقة بالمصاريف والتحويالت بالنسبة للمكاتب الو

وأمين  لمعنياوبا وبصفة مشتركة من طرف رئيس الهيكل وج المهنية القطاعية ومختلف هياكل الكنفدرالية

 المال أو نائبه.

 وان الخامســــــــــــــــالعن

 ة ــــــــــــــفي حــَل الكنفدرالي

قل ين على األإال بقرار يتخذه ثلثا أعضاء المؤتمر الوطني الحاضر الكنفدراليةال يقع حل : 42الفصل 

 والذين لهم حق التصويت.

يع قا للتشرت، وفه الحالة يعين المؤتمر مصفيا واحدا أو عدّة مصفّين و يتم نقل األصول إن وجدهذ و في 

 .الجاري به العمل

 وان السادســــــــــــــالعن

 في الـنـظــام الـداخـلـــــي للكنفدرالية

فدرالية الكن يرتسيليقترح المكتب التنفيذي مشروع نظام داخلي يحتوي على األحكام التفصيلية : 43 الفصل

 المكتبووالتصرف في أموالها وكيفية تسيير المؤتمر واجتماعات المجلس اإلداري وتنظيم هياكلها 

 -خابيةة واالنتلعاديوالجلسات العامة ا التنفيذي والمكاتب القطاعية والمكاتب الجهوية وكذلك نظام المؤتمر

 ات.خابللهياكل الجهوية والقطاعات واإلجراءات الخاصة باالنت

 .  لعزللة واكما يحتوي النظام الداخلي للكنفدرالية على األحكام المنظمة لشروط االنخراط واالستقا

 . يتم عرض مشروع النظام الداخلي على المجلس اإلداري 

 . ويصبح نافذا في صورة المصادقة عليه بأغلبية أعضائه الحاضرين 

 نة ــــــيثاق المواطــــــــفي م

 يسمى " ميثاق المواطنة ". بها حدّد العالقات بين كافة الهياكل المنضوية للكنفدرالية يدئ أساسية مباأحدث إعالن 


