القانوف األساسي لمنقابة التونسية ألصحاب الصيدليات
الخاصة.
توطئة :تـ تنقيح القانوف األساسي لمنقابة التونسية ألصحاب الصيدليات
الخاصة ,خالؿ المؤتمر الوطف ي الخارؽ لمػػػعادة المنعقػػػػػد بتونس يوـ
 03ديسمبر  2016و في ما يمػػػي نص القانوف األساسػي المنقح بعد التصويت
عميو وإقراره مف طرؼ المؤتمر.

الفصوؿ

المنقحة :الفصؿ .32-31-26-25-24-23-21-19 -15

الباب األوؿ  :التأسيس-األىداؼ-المقر-المدة.
الفصؿ : 1تكونت مف قبؿ الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة الذي ػػػف
انضووا والمنضووف الحقا تحت ىذا القانوف األساسي نقابة مستقمة سمي ػػػػ ت
ب"النقابػة التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة"خاضعة لمقوانيف التونسية
وخاصة مجمة الشغؿ وىذا القانوف األساسي والنظاـ الداخمي.
الفصؿ :2إف أىداؼ ىذه النقابة ىي.
 الدفاع عف المصالح المادية و االقتصادية و االجتماعية لكافةمنخر طيوا.
 دراسة مشاكؿ المينة والمساىمة في اقتراح الحموؿ لمزيػػػػدتطوير قطاع الصيدلة.
 تنظيـ كؿ عمؿ تضامني و خيري لمصمحة المنخرطيف فييا.الفصؿ :3إف مقر النقابة ىو دار الصيدلي 56 .نيج ابف شػػػػرؼ 1082
تونس-البمفػػػدير .ويمكف أف ينقؿ إلى أي مكاف آخر بالعاصمة بقرار مػف
المكتب الوطني لمنقابة.
الفصؿ:4

مدة نشاط النقابة غير محددة.

الباب الثاني :العضوية-االنخراط-الرفت-الموارد.
الفصؿ :5تتكوف النقابة حصرا مف الصيادلة التونسييف أصحػػػػػػاب
الصيدليات الخاصة الممارسيف لنشاطيـ بالبالد التونسية طبؽ القانػػػػوف
والذيف قبموا االنخراط فييا وال يمكف رفض طمب انخراط أي صيدلي تتوفػػػر
فيو الشروط المنصوص عمييا بيذا القانوف األساسي.
الفصؿ :6يمتزـ كؿ منخرط بخالص معموـ اشتراكو السنوي حيف انخراطو
وكؿ سنة قبؿ نياية الثالثة أشير األولى مف السنة.
يحدد المكتػب الوطني معموـ االشتراؾ السنوي في مطمع كؿ سنة.
الفصؿ :7تعمؽ عضوية كؿ منخرط لـ يدفع معموـ اشتراكو كما ىو مبيف
بالفصؿ 6ويترتب عمى ذلؾ الحرماف مف المشاركة في كؿ أنشطة النقاب ة بمػا
فييا حضور الجمسات العامة والمؤتمرات واالنتفاع بخدماتيا.
يرفع التعميؽ حاؿ خالص معموـ اشتراؾ السنة الجارية ويمكف مطالبة المعني
بخالص المتخمد بذمتو مف السنة الماضية.

الفصؿ :8يفقد العضوية مف النقابة.
 كؿ عضو يستقيؿ بمكتوب مضموف الوصوؿ باسـ رئيس النقابة. كؿ عضو وقع رفتو مف النقابة بسبب ارتكابو خطأ فادح ويقػػػعىذا الرفت مف قبؿ الييئة الوطنية المنعقدة في جمسة تأديبية بعػػػػػد
استدعاء المعني  15يوـ عمى األقؿ قبؿ تاريخ انعقاد الجمسة و ذلؾ بواسطة
رسالػػة مضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ و يقع تمكينو مف الدفاع عػػف
نفسو ويمكف لو االستعانة في ذلؾ بصيدلي أو محاـ.
إف غياب المعني باألمر أ و مف ينوبو ال يمنع الييئة مف أخذ القرار الػذي
تراه مناسبا ,في حالة الرفت ال يمكف البحث في إمكانية رجوعو إال مف طرؼ
الييئة الوطنية و ذلؾ بعػػػػػد انقضاء سنتيف.
يحدد النظاـ الداخمي حاالت الخطأ الفادح التي يمكف بموجبيا رفػػػػت أي
منخرط مف النقابة.

الفصؿ:9

إف وفاة أو استقالة أو رفت أي منخرط ال يوقؼ نشاط

النقابة
الفصؿ :10تتكوف موارد النقابة مف.
 معاليـ انخراط أعضائيا. مرابيح النشاطات و التظاىرات التي تقوـ بيا طبؽ القانوف. الفوائد والمداخيؿ المتأتية مف ممتمكاتيا. موارد الدعـ واإلعانات واليبات و الوصايا التي تحصؿ عمييا مفالصيادلة أو مف اليياكؿ و المؤسسات الصيدلية شرط أف ال يؤثر ذلؾ عمػػى
استقاللية النقابة وأف يكوف في إطار الشفافية التامة.

الباب الثالث :التنظيـ اإلداري لمنقابة.
الفصؿ :11ىياكؿ النقابة ىي.
 المؤتمر الوطني. المكتب الوطني. الييئة الوطنية. الجمسة العامة. -الفروع الجيوية.

الفرع األوؿ :المؤتمر الوطني.
الفصؿ : 12المؤتمر الوطني ىو أعمى سمطة في النقابة ويضـ كػػػػػؿ
المنخرطيف الذيف قاموا بخالص معموـ اشتراكيـ.
ينعقد المؤتمر بصفة عادية كؿ  3سنوات بدعوة مف المكتب الوطني لمنقابة.
يمكف لممؤتمر أف ينعقد بصفة خارقة لمعادة بدعوة مف المكتب الوطنػي أو
بطمب مف الييئة الوطنية أو مف أغمبية المنخرطيف أو بقرار مف الجمسػػة
العامة و عمى الجية الداعية تحديد جدوؿ األعماؿ الذي ال يمكف أف يػػطرأ
عميو أي تغيير في ىذه الحالة ,و عمى المكتب الوطني باعتباره المكمػػؼ
بتنظيـ المؤتمر أف يحدد موعد أالنعقاد في أجؿ أقصاه  45يوـ مف تاريػػخ
تسممو لمطمب أو القرار .توجو الدعوة قبؿ  20يوـ عمى األقؿ مف تاريخ
انعقاد المؤتمر ,عف طريػػؽ البريد ,إؿ ى كؿ المنخرطيف الذيف قاموا بخالص
معموـ اشتراكيـ مع ذكػػػر جدوؿ األعماؿ و تاريخ و مكاف االنعقاد.
إذا تضمف المؤتمر إجراء انتخابات يجب أف يحدد في الدعوة ساعة بدايػػة
ونياية االقتراع.
الفصؿ :13صالحيات المؤتمر الوطني ىي.
 انتخاب المكتب الوطني. -مناقشة و إقرار التقريريف األدبي و المالي لممكتب الوطني.

 بمورة الخيارات و التصورات والبرامج و طرؽ العمؿ الواجباتخاذىا مف طرؼ النقابة وفؽ القانوف األساسي.
 المصادقة عمى تنقيح القانوف األساسي لمنقابة. التصريح بحؿ النقابة أو االندماج أوتكويف فيدرالية مع نقابةأو نقابات أخرى مف نفس القطاع الميني.
الفصؿ :14ينعقد المؤتمر رسميا ميما كاف عدد الحاضريف وتتػػػػػـ
المصادقة عمى القرارات و الموائح والتوصيات بأغمبية المقترعيف.

الفرع الثاني :المكتب الوطني
الفصؿ :15تسير أعماؿ النقابة بواسطة مكتب وطني مكوف مف  11عضو
يتـ انتخابيـ باالقتراع السري المباشر أثناء انعقاد المؤتمر الوطني.
و يجب أف تشمؿ تركيبة المكتب الوطني عمى االقؿ عضويف مف صيادلة صنؼ"أ"
و عضويف مف صنؼ "ب" و ذلؾ بشرط أف يتوفر العدد الكافي مف المترشحيف مف
كال الصنفيف.
و في صورة نقص أو غياب كمي لمترشحيف مف صنؼ معيف فاف المكتب الوطني
يتكوف حسب الحالة مف عضو واحد مف صنؼ و باقي األعضاء مف الصنؼ االخر أو
يكوف كؿ أعضائو مف صنؼ واحد.
الفصؿ :16يقع الترشح لعضوية المكتب الوطني بصفة فردية عف طريػػؽ
مكتوب مضموف الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ يوجو إلى المكتب الوطني باسػػػػـ
الكاتب العاـ و يجب أف يصؿ إلى المكتب قبؿ  72ساعة عمى األقؿ مف تاريػخ
انعقاد المؤتمر وحاؿ إقفاؿ قائمة المترشحيف يقع تعميقيا في مقر
النقابة ومقار الفروع الجيوية لالطالع عمييا.
الفصؿ :17يجب عمى المترشحيف لممكتب الوطني أف يكونوا منخرطيػػػف
بالنقابة منذ  3سنوات عمى األقؿ وقاموا بخالص معموـ اشتراكيـ السنػػػػوي
بصفة منتظمة وأف ال ينطبؽ عمييـ التحجير الوارد بالفصؿ  251مف مجمػػػػة
الشغؿ.
الفصؿ :18يجري االقتراع سرا تحت إشراؼ مكتب مكوف مف  3ناخبيف يقع
اختيارىـ مف طرؼ الكاتب العاـ أو مف ينوبو عمى أف ال يكونوا أعضػػػػاء
بالمكتب المنتيية مدتو وال مترشحوف.وىذا المكتب ىو الذي يتولى عمميػػة
الفرز و التصريح بنتيجة االقتراع ويحرر محضر في الغرض ممضى مف كػػػػػؿ
أعضاءه.
الفصؿ :19يتـ ترسيـ أسماء كؿ المترشحيف حسب أولوية وصوؿ الترشح
إلى المكتب الوطني عمى قائمة واحدة و يقع ختميا بطابع النقابة .وعند
االقتراع يختار الناخب  11أسماء عمى األكثر مف بيف المترشحيف و يشطب عمى
ما زاد.
يتـ الفرز مباشرة بعد غمؽ عممية التصويت.
عند الفرز ال يقع احتساب األوراؽ التي تشتمؿ عمى أكثر مف  11أسمػػاء ,أو
عالمات خاصة ,أو أسماء مضافة إلى القائمة األصمية.
يقع التصريح بفوز المترشحيف الذيف تحصموا عمى أكثر عدد مف األصوات وفي
صورة التعادؿ يفوز المترشح األقدـ في المينة.
غير أنو و عمال بمقتضيات الفصؿ  15فإنو يقع التصريح بفوز مترشح واحد أو
مترشحيف عمى االقؿ مف كؿ صنؼ تحصموا عمى أفضؿ ترتيب ضمف ىذا الصنؼ و
ذلؾ ميما كاف عدد األصوات التي تحصموا عمييا.
ينتخب أعضاء المكتب الوطني لمدة  3سنوات وال يمكف إعادة انتخابيـ ألكثر
مف مدتيف نيابيتيف متتاليتيف.
الفصؿ :20مياـ المكتب الوطني ىي.
 -العمؿ عمى تطبيؽ قرارات و توصيات المؤتمر.

 إدارة شؤوف النقابة وفؽ قانونيا األساسي ونظاميا الداخمػػ ي وقوانيف البالد.
 تمثيؿ النقابة لدى السمط و المنظمات والييئات المعنية. إقامة الدعاوى وتمثيؿ النقابة والدفاع عف أعضائيا أماـالمحاكـ.
 االقتراع عمى توزيع المسؤوليات داخؿ المكتب. الدعوة لعقد مؤتمر عادي أو خارؽ لمعادة. الدعوة لمجمسة العامة العادية أو الخارقة لمعادة. يختص المكتب الوطني بعمميات القبض و الصرؼ المالي و ىو الذييتكفؿ بنفقات الفروع الجيوية ويحدد تفاصيؿ ذلؾ في القانوف الداخمي.
 يمكف لممكتب الوطني االضطالع بصفة استثنائية بمياـ الييئػػػػةالوطنية إلى حيف تكوينيا.
الفصؿ :21يتكوف المكتب الوطني مف رئيس و نائب رئيس و أميف عاـ و
أميف ماؿ و أميف ماؿ مساعد و  6أمناء عاموف مساعدوف.
الفصؿ :22مسؤولية أعضاء المكتب الوطني كاممة في حسف التصػػرؼ و
التسيير وتتـ محاسبتيـ أثناء الجمسة العامة العادية أوالخارقة لمعادة
التي يمكف ليا تحديد مسؤولية أي عضو وإقالتو إف لزـ األمر.
الفصؿ :23يجتمع المكتب الوطني مرة كؿ شير عمى األقؿ وكمما اقتضت
الحاجة بدعوة مف الرئيس و بطمب مف أغمبية أعضاءه وتقع الدعػوة بشتى
الوسائؿ.
الفصؿ :24يمتئـ اجتماع المكتب الوطني رسميا بحضور ثمثي أعضػػاءه
وفي حالة تعذر ذلؾ يعيف األعضاء الحاضروف تاريخا جديدا لالجتماع فػػػػي
غضوف  15يوـ عمى أقصى تقدير تتـ الدعوة لو بشتى الوسائؿ وينعقد حينيا
ميما كاف عدد الحاضريف .
يرأس الرئيس اجتماعات المكتب الوطني وفي صورة غيابو نائب الرئيس.
يقع في بداية كؿ اجتماع اقتراح وقبوؿ جدوؿ األعماؿ.
الفصؿ :25تقع المصادقة عمى قرارات المكتب الوطني باألغمبيػػػػػػة
المطمقة ألصوات الحاضريف وفي صورة التساوي يكوف صوت الرئيس مرجحا.
الفصؿ 26االستقالة :يمكف ألي عضو في المكتب الوطني تقديـ استقالتو
مف المكتب ,بمكتوب مضموف الوصوؿ باسـ رئيس النقابة ,أ و خػػػالؿ جمسة
رسمية لممكتب.
في صورة استقالة ثالثة أعضاء أو أكثر أواقالتيـ يقع تعويضيـ خالؿ مؤتمر
خارؽ لمعادة.
إذا استقاؿ أغمبية أعضاءه فاف كؿ المكتب يعد مستقيال وجوبا ويقع عندىػا
يقع دعػػوة
تنظيـ انتخابات في أجؿ أقصاه  45يوـ مف تاريخ االستقالة.
وتنظيـ المؤتمر الخارؽ لمعادة إلعادة انتخاب كؿ المكتب أو بعضو طبػػػؽ
الفصوؿ 18-17-16-12و19مف ىذا القانوف.
الفصؿ :27كؿ عضو يغيب عف حضور  3جمسات رسمية متتالية بدوف سبػب
شرعي يعد مستقيال وجوبا.

الفرع الثالث :الييئة الوطنية
الفصؿ :28تتكوف الييئة الوطنية مف.
 أعضاء المكتب الوطني المنتخبوف خالؿ المؤتمر. الكاتب العاـ و عضو آخر عف كؿ مكتب جيوي.الفصؿ :29مياـ الييئة الوطنية ىي.
 المصادقة عمى النظاـ الداخمي لمنقابة. اقتراح تعديؿ القانوف األساسي. البت في بعث الفروع الجيوية واإلشراؼ عمى نشاطيا وحميا إفلزـ األمر.

 اقتراح الحموؿ والبرامج وطرؽ العمؿ لكؿ ما ييـ المينةبالتنسيؽ مع المكتب الوطني وفي إطار قرارات المؤتمر.
 البت في قضايا الرفت مف النقابة و الرجوع إلييا. المصادقة عمى عمميات شراء العقارات. يمكف لممكتب الوطني أف يعرض عمى أنظار الييئة الوطنية أيمسألة تيـ النقابة ويطمب البت فييا وفي ىذه الحالة تكوف قرارات الييئة
ممزمة إذا لـ تتعارض مع قرارات المؤتمر.
 دعوة المؤتمر الخارؽ لمعادة أو الجمسة العامة الخارقةلمعادة لالنعقاد مع تحديد جدوؿ األعماؿ.
 مياـ الييئة الوطنية موكولة مؤقتا لممكتب الوطني إلى حيفتأسيسيا.
الفصؿ :30تجتمع الييئة الوطنية عمى األقؿ مرة كؿ ثالثة أشير وكمما
اقتضت الحاجة بدعوة مف المكتب الوطني أو بطمب مف أغمبية أعضائيا,وتقع
الدعوة بشتى الوسائؿ.
الفصؿ :31يمتئـ اجتماع الييئة الوطنية رسميا بحضور ثمثي أعضائيا
وفي صورة تعذر ذلؾ يعيف األعضاء الحاضروف موعدا جديدا في غضوف  15يوـ
عمى أقصى تقدير ويقع إعالـ بقية األعضاء ويكوف حينيا االجتماع رسميا ميما
كاف عدد الحاضريف.
يرأس جمسات الييئة رئيس النقابة وفي صورة غيابو نائب الرئيس.
يقع في بداية كؿ اجتماع اقتراح وقبوؿ جدوؿ األعماؿ.
الفصؿ :32تتـ المصادقة عمى قرارات الييئة باألغمبي ة المطمقػػػػػة
ألصوات الحاضريف وفي صورة التساوي يحسب صوت الرئيس مضاعفا.

الفرع الرابع :الجمسة العامة
الفصؿ :33تجتمع الجمسة العامة العادية كؿ سنة عدا سنة انعقػػػاد
المؤتمر وتضـ كؿ المنخرطيف الذيف قاموا بخالص معموـ اشتراكيـ و يرأسيا
المكتب الوطني الذي يقدـ التقريريف األدبي و المالي.
يمكف أف تنعقد جمسة عامة خارقة لمعادة بدعوة مف المكتب الوطني أو بطمب
مف الييئة الوطنية أو مف ثمث المنخرطيف مع تحديد جدوؿ األعماؿ الػػذي ال
يمكف أف يطرأ عميو أي تغيير في ىذه الحالة,وعمى المكتب الوطنػػػػػػػي
باعتباره المكمؼ بتنظيـ الجمسة العامة أف يحدد موعد االنعقاد في أجػػؿ
أقصاه  45يوـ مف تاريخ تسممو لمطمب.
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الفصؿ :34توجو الدعوة لمجمسة العامة ,ع ف طريؽ البريد ,قبؿ
يوـ عمى األقؿ مف تاريخ انعقادىا ,إؿ ى كؿ المنخرطيف الذيف قاموا بخالص
معموـ اشتراكيـ ,مع ذكر التاريخ و المكاف و جدوؿ األعماؿ.
الفصؿ :35مياـ الجمسة العامة ىي.
 مناقشة و إقرار التقريريف األدبي و المالي.
 المصادقة عمى عمميات البيع و المبادلة ألي عقار عمى ممػػػؾ
النقابة.
 أخذ كؿ القرارات التي ال تتعارض مع قرارات المؤتمر.
 الدعوة لعقد مؤتمر وطني خارؽ لمعادة بموافقة أغمبية الحاضريف مع
تحديد جدوؿ األعماؿ الذي ال يطرأ عميو أي تغيير في ىذه الحالة.
الفصؿ : 36تنعقد الجمسة العامة ميما كاف عدد الحاضريف و تقػػػػع
المصادقة عمى القرارات و الموائح و التوصيات بأغمبية أصوات المقترعيف.

الفرع الخامس :الفروع الجيوية
الفصؿ:37
مكتب جيوي.

يقع تجميع المنخرطيف بالنقابة في فروع جيوية يديرىػػػا

الييئة الوطنية لمنقابة مسؤولة عمى تحديد عدد و مكاف و االتسػػػػػػػاع
الجغرافي ليذه الفروع.
ال يمكف أف يقؿ المجاؿ الجغرافي لمفرع عف حدود الوالية وال أف يقؿ عػػػدد
المنخرطيف عف  50لبعث فرع جيوي.
الفصؿ :38تقوـ المكاتب الجيوي ة تحت إشراؼ الييئة الوطنية و فػػي
حدود اختصاصيا الترابي بمياـ الدفاع عف المصالح المادية و االقتصادية و
االجتماعية لمنخرطييا وتسيير شؤوف الفروع الجيوية.كما تقوـ بجمػػػػػػػع
االشتراكات مف المنخرطيف الراجعيف ليا بالنظر لحساب المكتب الوطني.
ال يمكف ألي فرع االنخراط في منظمة أو نقابة وطنية أو دولية أو االتحاد أو
تكويف فيدرالية في ما بينيا.
الفصؿ :39كؿ فرع يعقد جمسة عامة سنوية بحضور ممثؿ عف الييئػػػػة
الوطنية ,بدعوة مف المكتب الجيوي أو بطمب مف ثمث المنخرطيف بو وترسػؿ
الدعوات قبؿ  15يوـ مف تاريخ انعقاد الجمسة.
بعد انعقاد جمستو العامة يرسؿ كؿ فرع تقريرا عف نشاطو السنوي إلػػػػى
الييئة الوطنية.
الفصؿ :40يتكوف المكتب الجيوي مف  3أو 5أعضاء يقع انتخابيـ فػػػي
جمسة عامة تعقد لمغرض كؿ ثالثة سنوات بحضور ممثؿ عف الييئة الوطنيػػة و
بدعوة مف المكتب الجيوي .ترسؿ الدعوات قبؿ  15يوـ مف تاريخ االنعقاد.
تقدـ الترشحات يوـ انعقاد الجمسة االنتخابية.
يجرى االقتراع بنفس طريقة انتخاب المكتب الوطني.
الفصؿ :41يضـ المكتب الجيوي كاتب عاـ يقع اختياره باالنتخاب داخؿ
المكتب و كتاب عاموف مساعدوف.
الفصؿ :42تنظر الييئة الوطنية في المشاكؿ التي قد تطرأ صمػػػػػب
الفروع الجيوية أو بيف الفروع وتبت فييا.
الفصؿ :43تحمؿ مصاريؼ الفروع عمى حساب المكتب الوطني و يحػػػػدد
تفاصيؿ ذلؾ في النظاـ الداخمي.
الفصؿ :44عمى اثر انقطاع نشاط فرع مف الفروع ترجع ممتمكاتػػػػػو
ووثائقو إلى المكتب الوطني.

الباب الرابع :تنقيح القانوف األساسي –حؿ النقابة-منع
الجمع بيف المسؤوليات
تقع المصادقة عمى تنقيح القانوف األساسي خالؿ مؤتمػػػر
الفصؿ:45
وطني عمى أف يكوف ذلؾ مدرجا بجدوؿ أعمالو باقتراح مف.
 الييئة الوطنية الجمسة العامة أغمبية المنخرطيففي الحالتيف األخيرتيف يقع إرساؿ المقترحات إلى الييئة الوطنية قبؿ 30
يوـ مف تاريخ االنعقاد.
الفصؿ :46التصريح بحؿ النقابة يقع مف طرؼ مؤتمر وطني خػػػػػارؽ
لمعادة مخصص لمغرض تقع الدعوة لو مف طرؼ الييئة الوطنية أو الجمسػػػة
العامة و ذلؾ حسب الفصؿ.12
يقع التصريح بالحؿ بموافقة ثمثي المقترعيف.
و في صورة الحؿ تعود الممتمكات الراجعة لمنقابة إلى المجمس الوطنػػػي
لييئة الصيادلة.
الفصؿ :47ال يمكف ألي عضو يتحمؿ مسؤولية وطنية أو جيوية صمػػػػػب
النقابة أف يتحمؿ مسؤولية في المجمس الوطني لييئة الصيادلة أو في أحد
المجالس الجيوية لمصيادلة.

