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 رئاسة الحكومة

  
 2016  جويلية4مؤرخ في  2016لسنة  846أمر حكومي عدد 

  . تعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيبي
  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،
 21 المؤرخ في 2013 لسنة 43ساسي عدد األوعلى القانون 

   بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،المتعلق 2013أكتوبر 
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015 فيفري
وعلى القائمة النهائية ألعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من 
التعذيب المنتخبين خالل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب 

  ،2016 مارس 30 و29بتاريخ 
للوقاية الوطنية وعلى محضر الجلسة األولى االنتخابية للهيئة 

  .2016 ماي 18من التعذيب بتاريخ 
  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من ىسّميالفصل األول ـ 
  :التعذيب كاآلتي 

  رئيسة،: ميدة الدريدي حالسيدة 
  نائبة الرئيس،: السيدة نبيهة الكافي 

  كاتب عام،: السيد ضياء الدين مورو 
  عضو،: السيد مسعود الرمضاني 

  عضو،: ين السيد لطفي عز الد
  عضو،: السيدة مروة الردادي 
  عضو،: السيدة عفاف شعبان 

  عضو،: السيدة راضية الحلواني 
  عضو،: السيد فتحي الجراي 
  عضو،: السيدة السيدة مبارك 
  عضو،: السيد التهامي حافي 
  عضو،: السيد نورة الكوكي 

  عضو،: السيد الطاهر كداشي 
  عضو،: السيد محمد ياسين بينوس 

  عضو،:  لمية فتح الله السيدة
  .عضو: السيد سليم العنابي 

 ـ ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2016 جويلية 4تونس في 
  الحكومةرئيس 

  الحبيب الصيد
  
  

   الشؤون االجتماعيةوزارة
  

 2016جوان  28 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقـرار 
لالتفاقية  13ادقة على الملحق التعديلي عدد يتعلق بالمص

  .لمستخدمي الصيدلياتالمشتركة القطاعية 
  إّن وزير الشؤون االجتماعية،

   الدستور،علىبعد االطالع 
 1966 لسنة 27 مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى

   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في 
 المتعّلق 1976 سبتمبر 29وعلى القرار المؤرخ في 

لمستخدمي بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية 
  الصيدليات،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في 
 8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983مارس 
ادقة  المتعّلق بالمص1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989 فيفري
 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 
 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 

 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4ملحق التعديلي عدد على ال
  ،1993 جوان

 المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 
 المتعّلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 6 التعديلي عدد بالمصادقة على الملحق
  ،1999 جوان 30بتاريخ 

  األوامـر والقـرارات
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 المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 
 المتعّلق بالمصادقة 2006  جانفي17وعلى القرار المؤرخ في 

 29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8ديلي عدد على الملحق التع
  ،2005ديسمبر 

 المتعّلق بالمصادقة 2009 ماي 12وعلى القرار المؤرخ في 
 25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009أفريل 
 المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في 

 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10د على الملحق التعديلي عد
  ،2011أكتوبر 

 المتعّلق بالمصادقة 2013 أفريل 26وعلى القرار المؤرخ في 
 5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013 أفريل
 المتعلق بالمصادقة 2014 أكتوبر 27وعلى القرار المؤرخ في 
 16لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  12على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014أكتوبر 
 الممضاة لمستخدمي الصيدلياتوعلى االتفاقية المشتركة القومية 

  .، والمعّدلة بالملحقات المذكورة أعاله1976 أفريل 12بتاريخ 
  :قّرر ما يلي 

 13 تّمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـالفصل األول 
 ىمضلمستخدمي الصيدليات المية لالتفاقية المشتركة القطاع

  .والمصاحب لهذا القرار 2016 ماي 17بتاريخ 
 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل 

جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
 المشار إليها أعاله، وذلك في القوميةاألول من االتفاقية المشتركة 

  .هوريةكامل تراب الجم
  .2016 جوان 28تونس في 

  الشؤون االجتماعيةوزير 
  محمود بن رمضان

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  13ملحق تعديلي عدد 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

  لمستخدمي الصيدليات
  :بين الممضين أسفله

  الّتونسّية ألصحاب الّصيدلّيات الخاّصةنقابة اّل -
  من جهة

  عام التونسي للشغل االتحاد ال-
  ةّح الجامعة العامة للص-

  من جهة أخرى

بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي 
 والمصادق عليها 1976 أفريل 12الصيدليات الممضاة بتاريخ 

 1976 سبتمبر 29بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 المؤرخ 60 عدد والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  ،1976 أكتوبر 12 و8في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في 
  ،1983 أفريل 26 المؤرخ في 32التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2ق التعديلي عدد وعلى الملح
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22

 والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في 
  ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14

 والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في 
  ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
الجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون ا1993 جوان 11

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في 
  ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996  جويلية23

د  والصادر بالرائ1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 
 جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

1996،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30

 والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في 
  ،1999 جويلية 23  المؤرخ في59للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

 والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2002ديسمبر 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8عديلي عدد وعلى الملحق الت
  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29
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 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج  المؤّرخ في 
 8 والّصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

  ،2006 جانفي 27المؤّرخ في 
لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  9وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 25
 2009 ماي 12والتضامن والتونسيين بالخارج  المؤّرخ في 

 المؤّرخ في 39والّصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
  ،2009 ماي 15

لممضى  لهذه االتفاقية ا10وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 5بتاريخ 

 والّصادر بالرائد 2011 أكتوبر 14االجتماعية  المؤّرخ في 
 أكتوبر 25 المؤّرخ في 81الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

2011،  
 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 

ه بقرار وزير الشؤون  والمصادق علي2013 أفريل 5بتاريخ 
 والّصادر بالرائد 2013 أفريل 26االجتماعية  المؤّرخ في 

  ،2013 ماي 3 المؤّرخ في 36الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد 

 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014  أكتوبر16بتاريخ 
 والّصادر بالرائد 2014 أكتوبر 27 االجتماعية  المؤّرخ في

 نوفمبر 7 المؤّرخ في 90الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
2014،  
بروتوكول االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح وعلى  

في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة  2015بعنوان سنة 
بين االتحاد العام  2016 جانفي 28وبتاريخ المبرم قطاعية و

ونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الت
  .التقليدية

  : االّتفاق على ما يليّمت
 من االتفاقية المشتركة 43صل نّقح الفي  ـلّوالفصل األ

  : المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية
  :ملحقات األجور): جديد (43الفصل 

المتعّلقة من هذا الفصل و" د" و "  ج"تنقح أحكام الفقرة 
  :كما يلي
تسند لكافة األعوان منحة جملية للنقل :  منحة النقل–ج " 

 دينارا بما في ذلك المبلغ المضبوط 43ضبط مقدارها الشهري بـ 
   ".1982 مارس 16 المؤّرخ في 1982 لسنة 503باألمر عدد 

  تسند للعمال منحة الحضور تقدر :   منحة الحضور–د " 
صوص عليها وة على المنحة المن د في الشهر عال3,000بـ 

 و المنقح باألمر 1948ؤرخ في جانفي  من األمر الم5بالفصل 
   ".1965 ديسمبر 31المؤرخ في 

طّبق جدول األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي ي  ـ2الفصل 
  .2015 سبتمبر بداية من أّول

، الزيادات 2015   تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 
 الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العّمال الذين في األجور

يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدول األجور المرفق 
  .بهذا الملحق التعديلي

ي حيز التنفيذ بداية ـ يدخل هذا الملحق التعديل ـ3الفصل 
  .2015سبتمبر ن أّول ـم

  :  أحكام خصوصية ـ4الفصل 

  :فقرة أولى

 يتم إعادة النظر في تسمية منحة للتشجيع على المواضبة
وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خالل المفاوضات  الحضور

  .  لمراجعة هذه االتفاقية2017- 2016الجماعية المقبلة 

  :فقرة ثانية

يتم االلتزام باحترام أحكام هذه االتفاقية المشتركة القطاعية 
كاس مالي وعدم المطالبة بأي زيادة في األجر أو بأي طلب ذي انع

  . طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي
  :فقرة ثالثة

تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة 
االتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا 
للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر 

-2016ات قطاعية بعنوان سنتي ، تفتح مفاوض2015سبتمبر 
 وتنتهي قبل موفى شهر 2016 تنطلق خالل شهر مارس 2017
 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة 2016ماي 

 على أن تتم العودة إلى 2016استثنائية بداية من شهر أوت 
 وما قبلها حسب 2014تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 

  .2017ل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة تاريخ مفعول ك
   .2016 ماي 17تـونس في 

عن المنّظمات النقابية   عن المنّظمات النقابية للعمال
  ألصحاب العمل

  األمين العام لالتحاد العام
  التونسي للشغل

  الكاتب العام
لنقابة التونسّية ألصحاب ل

  الّصيدلّيات الخاّصة
  رشاد قارة علي  حسين العباسي

    جامعة العامة للصحةلعن ا
    عثمان جلولي
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