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  طبيب رئيس قسم،: ـ الدكتور لطفي القراطي 

 عن األطباء األساتذة المحاضرين ممثل: ـ الدكتور فوزي بن سالم 
  المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،

ممثل عن األطباء المساعدين : ـ الدكتورة ريم القليعي 
  االسشفائيين الجامعيين المباشرين بالمسشفى،

  ممثلة عن الصيادلة،: ـ السيدة روضة إسطنبولي 

  ة الطب بالمنستير،ممثل عن عميد كلي: ـ األستاذ كريم العوام 

  ممثل عن أطباء القطاع الحر،: الدكتور محمد أنيس القيطاري ـ 

ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي : ـ السيد فوزي بوسريح 
  المباشرين بالمستشفى،

  ممثل عن بلدية المنستير،: ـ السيد عمارة طنبورة 

  .ممثل عن المستعملين: ـ السيد جمال الشايب 

  

  

  جتماعية الشؤون االوزارة
  

  .2015نوفمبر  19مؤرخ في  2015لسنة  1786بمقتضى أمر حكومي عدد 

أبقي السيد شاكر الساحلي، متفقد عام للشغل بحالة مباشرة 
  .2015لمدة سنة، ابتداء من أول نوفمبر 

  

  .2015نوفمبر  19مؤرخ في  2015لسنة  1787بمقتضى أمر حكومي عدد 

، أخصائي اجتماعي أبقيت السيدة منجية ميمون حرم التومي
  .2015 سبتمبر 1مستشار، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 

  

  .2015نوفمبر  19مؤرخ في  2015لسنة  1788بمقتضى أمر حكومي عدد 

أبقي السيد خميس السليني، متفقد مركزي للشغل بحالة 
  .2015مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول ديسمبر 

  .2015نوفمبر  19مؤرخ في  2015 لسنة 1789بمقتضى أمر حكومي عدد 
أبقي السيد علي رجب، طبيب متفقد عام للشغل، بحالة 

  .2015مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أوت 

  
  .2015نوفمبر  19مؤرخ في  2015لسنة  1790بمقتضى أمر حكومي عدد 

منحت السيدة سنية الفارسي، طبيبة بالصندوق الوطني 
مل بالقطاع العمومي لمدة سنة للضمان االجتماعي، استثناء للع

  .2015ابتداء من أول جويلية 
  

 نوفمبر 17تماعية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون االج
يتعلق بالمصادقة على االتفاقية المشتركة اإلطارية في  2015

 .القطاع الفالحي
  إن وزير الشؤون االجتماعية،

سنة  ل27بعد االطالع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 
   منها،37 وخاصة الفصل 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

وعلى االتفاق اإلطاري الممضى بين االتحاد التونسي للفالحة 
  .2015 ماي 12والصيد البحري واالتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 

    : قرر ما يلي
تمت المصادقة على االتفاقية المشتركة اإلطارية  ـ الفصل األول

 والمرفق 2015 أكتوبر 13الممضاة بتاريخ  الفالحيفي القطاع 
  .نصها لهذا القرار

تنطبق وجوبا أحكام هذه االتفاقية المشتركة  ـ 2الفصل 
العمال  جميع  المؤجرين و اإلطارية في سائر تراب الجمهورية على

  .المشتغلين باألنشطة المضبوطة بالفصل األول منها
  .الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد 3الفصل 

  .2015 نوفمبر 17تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  أحمد عمار يومباعي

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد
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  القطاع الفالحي  فياالتفاقية المشتركة اإلطارية

  

      بين الممضين أسفله،

  ه رئيسه السيد عبد المجيد الزار،يمثلاالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري و

  من جهة

  ،حسين العباسي العام السيد يمثله أمينهواالتحاد العام الّتونسي للشغل و

  جهة أخرىمن 

التي جسمت إرادة الشعب التونسي في القطع الّنهائي مع االستبداد وبناء الحرية والكرامة التاريخية  أهداف ثورة في تحقيق اإسهام
 العدالة والمساواة قيمكريس العامة وتالخاصة واحترام حقوق اإلنسان وضمان الحريات  القائمة على ديمقراطيةالمدنية وال ثانية الجمهوريةال

  المبادرةروح الحقوق والحريات النقابية لطرفي اإلنتاج ودعم وحفظ والّتهميش بمختلف أشكاله التمييز واإلقصاء و ومقاومة الفقروالمواطنة
 ،ة النشاط االقتصادي المشروعوحري

وحرصا على احترام الحقوق األساسية ألصحاب العمل وفي مقدمتها ضمان المصلحة االقتصادية للمؤسسة الفالحية بما يحقق الترفيع 
  ،في اإلنتاج وتحسين المردودية

التكوين المالئم والصحة والسالمة المهنية الحق في الشغل والعمــل الالئق ووحرصا على احترام الحقوق األساسية للعمال وفي مقدمتها 
 والحماية االجتماعية الشاملة بما يحقق االستقرار والسلم االجتماعيين في الوسط المهني،

  التشاور في إرساء عالقات شغلية متطورة بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة لطرفي اإلنتاج،وإدراكا ألهمية الحوار و
على قاعدة الحوار والتوافق حول ولية الوطنية وعالة في إنجاح عملية االنتقال الديمقراطي في كنف المسؤوحرصا على المساهمة الف

   ، الدولة ودعم حيادها واستقالليتها مختلف الملفات والخيارات وإعادة االعتبار لمؤسسات
  .التقدم االقتصادي واالجتماعي للبالدوإسهاما في تدعيم الحوار االجتماعي الوطني وانفتاحه على جميع القطاعات بما يحقق 

كل ما من شأنه الدفع نحو استرجاع القطاع الفالحي لدوره لمبادئ واألهداف السالفة الذكر وعلى تحقيق ا بالعمل تلتزم المنظمتان
 الشباب العاطل المحوري في االقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة وخاصة من حيث طاقته التشغيلية وقدرته على استقطاب

  .ومساهمته في النمو االقتصادي، وفي هذا اإلطار تم إبرام هذه االتفاقية المشتركة اإلطارية

  الفصل األول ـ موضوع االتفاقية

يتعّلق موضوع هذه االتفاقية بتنظيم العالقات المهنية القائمة بين العمال والمؤجرين بالمؤسسات الفالحية على قاعدة الحقوق 
  .باتوالواج

ومع مراعاة األحكام العامة التي اقتضتها هذه االتفاقية، يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل فرع من فروع النشاط الفالحي وذلك 
  .ضمن االتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات التابعة لهذا النشاط

  . االتفاقية اإلطاريةتضمنته مما نفعااالتفاقيات ال يمكن أن تكون أقّل   تلك اّتخاذها أو التنصيص عليها ضمنيتمالتي إال أن األحكام 

  ـ المجال المهني والترابي لتطبيق االتفاقية2الفصل 
تطبق أحكام هذه االتفاقية في سائر تراب الجمهورية التونسية على كل العمال القارين والمؤجرين المشتغلين بالمؤسسات الفالحية 

 . من مجلة الشغل3م الفصل الخاضعة ألحكا
وتنطبق أحكام هذه االتفاقية على العمال دون أي شكل من أشكال التمييز الذي من شأنه أن يخرق مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة 

 .بالمثل وذلك وفق ما تقتضيه معايير العمل الدولية
ة غير معينة والّلذين هم غير منتدبين للقيام بأشغال ظرفية مرتبطة العملة القارون هم اللذين يتم انتدابهم بصفة دائمة و مسترسلة ولمد

 .بالمواسم الفالحية
ثناء القيام يتمتع العمال غير القارين بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال القارون في ما يتعلق بالحق النقابي وحرية الرأي و الحماية أ

ات الزائدة والراحة األسبوعية الساعالعمل واألجر على العمل بالليل ودة مباشرة خالص األجر وبشهادة الشغل مبعملهم وتسلم بطاقات 
أيام العطل والرخص الخالـصة كما يخضعون لنفس التراتيب التأديبية ويتقاضون أجورا أساسية ومنحا ال تقل عن األجور األساسية والمنح و

 .ارين الذين لهم نفس االختصاص المهنيالمسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة الق



  3249صفحـة   2015  نوفمبر25 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   94عــدد 

  ـ مدة االتفاقية واألحكام المتعلقة بمراجعتها أو التراجع عنها3الفصل 
  .أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير معينة

  . مراجعتهاال يمكن ألي طرف موقع على هذه االتفاقية أن يطلب مراجعتها أو التراجع عنها إال بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ إمضائها أو

 أن يعلم الطرف المقابل بواسطة رسالة ـبعد انقضاء فترة اإلمهال المحددة أعاله و التراجع ـ ويتعين على كل طرف راغب في المراجعة أ
مفاوضات مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ مرفقة بالمقترحات المتعلقة باألحكام المراد مراجعتها أو التراجع عنها كما يتعين الدخول في ال

  . يوما من تاريخ توجيه الرسالة60في أجل ال يتجاوز 

ي صورة عدم التوصل إلى اتفاق في أجل ثالثة أشهر من تاريخ الشروع في المفاوضات يمكن للطرفين أن يقررا تمديد المفاوضات وف
 بينهما اللجوء إلى التحكيم طبقا لمقتضيات اتفاق يمكن للطرفين باالتفاقد انقضاء األجلين دون التوصل إلى وعن. لمدة ثالثة أشهر أخرى

  .أحكام مجلة الشغل

  . وفي كل الحاالت تبقى أحكام هذه االتفاقية سارية المفعول طيلة مدة التفاوض أو التصالح أو التحكيم

   ـ تفسير أحكام االتفاقية4الفصل 

اقية يجب عرضها على لجنة متناصفة تعين خصيصا لهذا إن الخالفات القانونية التي يمكن أن تحدث بمناسبة تفسير أحكام هذه االتف
وإن لم يحصل االتفاق بين أعضاء اللجنة المذكورة يمكن للطرفين باالتفاق بينهما . الغرض من طرف المنظمتين الموقعتين على االتفاقية

 .االلتجاء إلى التحكيم وفق التشريع الجاري به العمل

  ي ـ الحق النقابي وحرية الرأ5الفصل 

  .حرية االنتماء لمنظمة نقابية والمشاركة في نشاطها معترف بها لجميع األجراء في نطاق التشريع الجاري به العمل

ويقدم طلب المقابلة كتابيا للمؤجر الذي يجيب عنه . ويقبل المؤجر أو من ينوبه النواب النقابيين بالمؤسسة كلما دعت الضرورة لذلك
 .وفي صورة التأّكد تنعقد الجلسة في اإلبان. ن ساعةفي ظرف اثنـيـن وسبـــعي

يسعى المؤجر إلى أن يضع تحت تصرف نقابة المؤسسة أو النواب النقابيين بها سبورة للمعلقات النقابية وتوضع بأحد األماكن التي 
 مكتبا مؤثثا يحتوي على الوسائل ـ ذلك  كّلما أمكنـيتواجد بها العمال أو يمرون بها أكثر من غيرها كما يسعى إلى أن يضع على ذمتهم 
ويقع تخصيص المكتب بصفة وجوبية كّلما كان عدد . الضرورية لعقد اجتماعاتهم وحفظ وثائقهم والقيام باالتصاالت الالزمة في نطاق مهامهم

  . عامال قارا وذلك وفق خصوصية نشاط المؤسسة50العمال بالمؤسسة يساوي أو يفوق 

وتلتئم . موافقة المؤجر عقد اجتماعات عامة بالعمال بمكان العمل في المحل الذي يناسب الطرفينة بعد ويمكن لنقابة المؤسس
  .الطرفان كتابيا على ما يخالف ذلكاالجتماعات خارج أوقات العمل، ما لم يتفق 

هم داخل المؤسسة وللمشاركة في ويمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة، في شكل ساعات خالصة األجر، الوقت الضروري للقيام بمهام
الدورات التكوينية والمؤتمرات التي تنظمها المنظمة النقابية، على أن يضبط عدد الساعات الممنوحة باالتفاق كتابيا بين الطرفين وتمنح 

 .الرخص بعد اإلدالء باالستدعاء الموجه لهم من قبل المنظمة النقابية

  ـ حماية النائب النقابي6الفصل 

  . من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين167 و166 أحكام الفصلين تسحب

  ـ قبول المسؤولين النقابيين غير التابعين للمؤسسة7الفصل 

يقبل المؤجر المسؤولين النقابيين غير التابعين للمؤسسة وذلك إثر تقديم طلب كتابي في الغرض ويمكن تشريك النواب النقابيين 
 .بالمؤسسة في المقابلة

  ـ تمثيل العمال عن طريق الّلجنة االستشارية للمؤسسة ونواب العملة8الفصل 
 .يخضع تمثيل العمال بالّلجنة االستشارية للمؤسسة ونواب العملة ألحكام مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها

ال تقديم ترشحاتهم لعضوية الّلجنة االستشارية للمؤسسة وللمكتب االنتخابي إما مباشرة أو عن طريق النقابة المنخرطين ويمكن للعم
كما أّنه بإمكان النقابة تعيين ممثل عنها للحضور كمالحظ في عمليات االقتراع وفرز األصوات إذا كان أحد منخرطيها مرشحا لعضوية . فيها

  .الّلجنة
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  ـ االنتداب 9الفصل 
ري به العمل ويتعين إعالم كل أجير عند انتدابه بأّنه سيقع استخدامه يقع انتداب العمال طبق الشروط واإلجراءات الواردة بالتشريع الجا

كما يتم تصنيفه عند االنتداب بالصنف المهني والدرجة المطابقتين للخطة المنتدب من أجلها ويقع إعالمه . بصفة قارة أو موسمية أو طارئة
  .كتابيا بكل تغيير الحق في صنفه المهني

مقتضى عقود لمدة معينة بأولوية في االستخدام القار كلما وجدت خّطة شاغرة وتوفرت لديهم المؤهالت ويتمتع العمال المنتدبون ب
 .المطلوبة للقيام بها تبعا لتقييم المؤجر

  ـ فترة التجربة10الفصل 
باتفاق بين الطرفين تبعا يمكن أن يتضمن عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة بندا ينص على خضوع العامل لفترة تجربة تحدد مدتها 

  .لخصوصية كّل قطاع وفي إطار التشريع الجاري به العمل

   ـ مدة العمل 11الفصل 

مدة العمل هي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ويمكن لالتفاقيات القطاعية ضبط توزيعها اليومي حسب خصوصية كل 
  . نشاط

   ـ الساعات اإلضافية12الفصل 

 . اإلضافية المنجزة بعد المدة القانونية اليومية يقع خالصها بزيادة في األجر طبقا للتشريع الجاري به العملساعات العمل
  ـ الراحة األسبوعية13الفصل 

  .وتكون هذه الراحة غير خالصة األجر ما لم يقع االتفاق على خالف ذلك. ينتفع األجير براحة أسبوعية مدتها أربع وعشرين ساعة متتالية

  ـ األجور والمنح14الفصل 
ويحدد هذا األجر األساسي . يتقاضى العامل أجرا أساسيا يحتسب اعتمادا على الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها

  .طبقا لجداول األجور التي يقع ضبطها في االتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات الفالحية

ل بالمنح واالمتيازات المكملة لألجر األساسي والتي يقع تحديدها طبق التشريع الجاري به العمل أو صلب االتفاقيات كما ينتفع العام
  .المذكورة

   ـ مقاييس اإلنتاج ومنحة اإلنتاجية15الفصل 

 أعضـاء ممثليـن 3صفة من ـا   تضبط مقاييس اإلنتاج كما وكيفا ومنحة اإلنتاجية من طرف لجنة فنية قطاعية تحدث للغـرض وتتركب من
  . أعضاء ممثلين عن االتحاد العام التونسي للشغل3والصيد البحري وتحــاد التونسي للفالحـة عن اال

  .كما تتولى هذه الّلجنة ضبط برامج التكوين والتدريب المهني

  ـ تشغيل النساء واألطفال 16 الفصل
  .ليخضع تشغيل النساء واألطفال للتشريع الجاري به العم

  ـ حفظ الصحة والسالمة المهنية 17الفصل
   يتعين على المؤجر أن يّتخذ كافة التدابير الالزمة لضمان صحة العمال ووقايتهم من المخاطر المهنية طبق مقتضيات التشريع الجاري 

  .ويقع ضبط تلك التدابير في إطار لجنة الصحة والسالمة المهنية. به العمل

 لعمال أثناء ممارستهم ألشغالهم ـ حماية ا18الفصل 
للعامل الحق في الحماية ضد التهديدات وهضم الجانب والشتائم أو أقوال الثلب والعنف مما عسى أن يوجه ضده أو يكون موضعه أثناء 

  .قيامه بعمله

ساعدة األدبية والمادية الالزمتين للقيام وفي حالة ثبوت اعتداء عليه مهما كان نوعه مما ذكر في الفقرة األولى فعلى المؤسسة تقديم الم
  .باإلجراءات القانونية الضرورية من أجل جبر الضرر

  ـ بطاقة خالص األجر  19الفصل 
  . منها143عند خالص األجر، يسّلم لكّل عامل بطاقة خالص عمال بمقتضيات مجّلة الشغل وخاصة الفصل 
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   ـ التدرج والترقية 20 الفصل

 :التدرج أ ـ 
رج أو التقدم االعتيادي يتمّثل في االنتقال من درجة إلى درجة أعلى مباشرة بصورة مستمرة بالّنظر ألقدمية العامل في الدرجة بناءا التد

  .على مقاييس تضبط في العقود القطاعية

 :  الترقيةب ـ 
لما للعامل من قيمة مهنية حسب ما يتبين الترقية تتمثل في التحول من صنف إلى الصنف الذي فوقه في التخصص ويكون ذلك بالنظر 

 :خاصة من العناصر اآلتية 
 مدة الممارسة الفعلية في المهنة، ـ 1
 التكوين والمؤهالت المهنية، ـ 2
 مدة المباشرة وما حصل عليه من المالحظات في المؤسسة، ـ 3
 . التكاليف العائلية ـ 4

المحدثة  الفالحية المعتمدة في كّل قطاع وذلك في حدود الخطط الشاغرة أو  من السنةتضبط قائمة الترقية من طرف المؤجر في آخر شهر
  .آنذاك وتعرض على اللجنة االستشارية للمؤسسة إلبداء رأيها في األمر

ابق أو أعلى منه في صنفه الجديد بعد أن يتم ترسيمه بدرجة يكون األجر فيها مساويا لألجر الس عامل وقعت ترقيته بدرجة إضافية يتمّتع كّل
  .مباشرة

   ـ استعمال العملة في وظائف غير الوظائف المطابقة لدرجتهم21الفصل 

المرسم فيه مباشرة، على أن يتم ذلك بقرار كتابي معّلل  يمكن لضرورة العمل تكليف العامل ليتولى القيام بوظيفة من صنف دون الصنف
   . ويحتفظ العامل في هذه الحالة باألجر واالمتيازات المقابلة لرتبته األصلية.ولمدة ال تتجاوز شهرا وذلك مرة واحدة في العام

. على أن يكون ذلك بقرار كتابي معّلل.  من الصنف الذي فوق صنفه مباشرةكما يمكن لضرورة العمل تكليف العامل ليتولى القيام بوظيفة
. بق لسلمه واألجر المطابق للسلم المقابل للصنف الذي عين فيه مؤّقتا تمثل الفرق بين األجر المطاةويتقاضى العامل في هذه الصورة منح

 ة ثالثة أشهر، يقع عند انتهائها إما ترسيمه في الصنف الجديد أو إرجاعه إلى صنفه األصلي ويعدوال يمكن لهذه الوضعية أن تتجاوز مد
  . حالة الشغور النهائي إذا اقتضت ذلك مصلحة المؤسسةبذلك ضمن العمال ذوي األولوية في االرتقاء إلى ذلك الصنف الجديد في

   ـ النقلة أو تغيير مكان العمل22الفصل 

ال يمكن اللجوء إلى نقلة العامل بتغيير مكان عمله إال بموجب ضرورة مصلحة العمل وفي حدود انعدام الراغب في تلك النقلة من بين 
وفي كل الحاالت . وفي هذه الصورة تقع مراعاة أقدمية العامل ووضعه العائلي والسكني. العمال الذين تتوّفر فيهم شروط الكفاءة المطلوبة

  .تحمل على المؤجر كافة المصاريف الظرفية الناشئة مباشرة عن هذه النقلة

   ـ التدريب والتكوين المهني23الفصل 

نجاز التدريب و التكوين المهني وتحسين دة إللمساعيتعهد المؤجر حسب حاجيات وإمكانيات المؤسسة بالعمل على تسهيل وتوفير ا
 من هذه االتفاقية 15المعلومات المهنية وفق البرامج والتوجهات الخصوصية المقترحة من قبل اللجنة الفنية والمنصوص عليها بالفصل 

  .وكذلك األحكام الواردة بالقانون التوجيهي للتكوين المهني والتشريع الجاري به العمل

  لرخصة السنوية ـ ا24الفصل 

ويمكن أن يقع االتفاق على أحكام . ينتفع كل عامل مباشر للنشاط برخصة سنوية خالصة األجر تحدد طبق التشريع الجاري به العمل
  .أفضل صلب االتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات

   ـ الرخص الخاصة ألسباب عائلية25الفصل 

  : تحقاق كامل األجر ودون أن تدخل في حساب الرخصة السنوية، وذلك في الحاالت التاليةتمنح للعامل رخص خاصة مع اس

  أيام عمل3:  زواج العاملـ 
 يومان من أيام العمل:  والدة مولودـ 
 يوم عمل:  زواج أحد األبناءـ 
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 يوم عمل:  ختان ابنـ 
  أيام عمل3:  وفاة القرين أو أحد األبناءـ 
  أيام عمل 3:  العامل أو أحد والدي القرينوفاة أحد والدي ـ 
 يومان من أيام العمل:  وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة للعاملـ 

  .يجب على المنتفعين بالرخص اآلنفة الذكر تقديم المؤيدات المفيدة لذلك

   ـ الرخص ألداء واجب قانوني26الفصل 

لصة األجر وذلك كلما دعي ألداء واجب من الواجبات التي يفرضها القانون كاالستدعاءات الصادرة تمنح للعامل رخصة استثنائية غير خا
عن السلط العمومية أو القضائية على سبيل الذكر ال الحصر وفي حدود المدة الالزمة ألداء هذا الواجب مع ضرورة اإلدالء باإلثباتات 

  .الالزمة

   ـ رخص المرض27الفصل 

 ساعة بشهادة طبية تبين نوع 48عامل عن العمل ألسباب صحية تمنح له رخصة مرض بشرط اإلدالء في ظرف في صورة توقف ال
  .المرض والمدة المحتملة للتوقف عن العمل

وال ينتفع بمقتضيات الفقرة السابقة كّلما كانت أسباب المرض ناتجة عن تناول مواد كحولية أو مخدرة أو سوء سلوك أو إصابات خارج 
  .وقات العملأ

  .ويحتفظ المؤجر بإجراء كل مراقبة طبية يراها ضرورية وذلك بمقر إقامة المريض

ينتفع العمال الموضوعون في وضعية رخصة مرض وذلك عند االقتضاء بنظام تكميلي عالوة على االنتفاع بالمقتضيات المنصوص عليها 
  .بتراتيب صندوق التأمين على المرض

يب الشغل المختص أن العامل قد صار عاجزا نهائيا عن مباشرة عمله األصلي ألسباب تتعلق بحالته الصحية بعد وإذا ثبت بتقرير من طب
  .األمد فإّنه يمكن النظر في إعادة تصنيفه في خطة أخرى تتماشى ومؤهالته البدنيةقه في رخص المرض العادية وطويلة أن استنفذ ح

   ـ عطلة الوالدة 28الفصل 

 يوما على أن يتكفل المؤجر بخالص ما زاد على المدة المحمولة على 45العاملة، بعد اإلدالء بشهادة طبية، بعطلة والدة مدتها تنتفع المرأة 
  . يوما مع ضرورة اإلدالء بشهادة طبية في الغرض15كاهل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ويمكن تمديد هذه العطلة كّل مرة لمدة 

  .ا كانت ترضع طفلها، رضاعة طبيعية أن تنتفع براحة مدتها ساعة في اليوم تسند في بداية كل حصة عمل أو نهايتهاكما يحق لها، إذ

  .ويستمر االنتفاع براحة الرضاعة لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوالدة

  أيام األعياد والعطل الخالصة األجر  ـ 29الفصل 

 25و) العيد الوطني للفالحة( ماي 12و) عيد الشغل(وغرة مــاي ) عيد االستقالل(مارس  20و) عيد الثورة( جانفي 14  تكون أيام 
  .وعيد الفطر وعيد األضحى أيام عطل خالصة األجر) عيد الجمهورية(جويلية 

  .%100رها وإذا اضطر العامل لمواصلة نشاطه المهني خالل األيام المذكورة بسبب مصلحة العمل فإّنه ينتفع بزيادة في األجرة قد
   ـ الرخص االستثنائية بدون أجر30الفصل 

  . يوما90يمكن أن تمنح للعامل بطلب منه وفي حدود ما ال يتعارض مع مصلحة العمل، رخصة بدون أجر لمدة أقصاها 

   ـ العقوبات التأديبية 31الفصل 

  .رتب عنه بالنسبة للمؤسسةيقع تقدير فداحة الخطأ بالنظر للظروف التي وقع فيها ارتكابه ودرجة الضرر المت

  : وتضبط العقوبات على النحو التالي

  عقوبات الدرجة األولى

 . اإلنذار الكتابي مع إدراجه بالملف ـ1
 .التوبيخ مع ترسيمه بالملف ـ 2
 .التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز الثالثة أيام مع الحرمان من األجر ـ 3
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  عقوبات الدرجة الثانية

  . أيام مع الحرمان من األجر7العمل لمدة ال تتجاوز  التوقيف عن  ـ1

  . يوما مع الحرمان من األجر30التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز  ـ 2

  .إسقاط درجة ـ 3

 . إسقاط صنف ـ4

 .العزل ـ 5

  .وفي كل الحاالت ال يمكن الجمع  بين العقوبات التأديبية بعنوان نفس الخطأ

  ية ـ اإلجراءات التأديب32الفصل 

  . لتمكينه من حق الردييقع إصدار عقوبات الدرجة األولى من طرف رئيس المؤسسة مباشرة بعد توجيه استجواب للعامل المعن

  . أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ7ويجب إعالم العامل بالعقوبة المتخذة في شأنه في أجل ال يتجاوز 

 إحالة العامل على مجلس التأديب بناءا على ملف يتضمن تقرير المؤجر الذي يحدد وبالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية، فإّنه يتعين وجوبا
  .األفعال المنسوبة للعامل والوثائق المثبتة لها وتقرير العامل المتضمن لردوده حول ما نسب إليه

 أيام 5ل مع اإلعالم بالبلوغ، وذلك كّلما استدعى العامل للمثول أمام مجلس التأديب، يتعين إعالمه بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصو
  .على األقل قبل تاريخ انعقاد المجلس

 .ويحق له أن يطلب من إدارة المؤسسة تسليمه حاال نسخة من التقرير المقدم ضده

في أجل وفي صورة إيقاف العامل مؤقتا عن العمل بناءا على ما نسب إليه من خطأ فادح فإّنه يتعين على مجلس التأديب أن يدلي برأيه 
  .ال يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إيقاف العامل عن العمل

إذا لم تكن العقوبات النهائية تقتضي الحرمان من األجر أو إن اقتضت الحرمان من األجر لمدة أقل من المدة التي تم فيها إيقاف العامل 
  .جرعن العمل، فإّنه يتعين تسوية وضعيته وتمكينه من استرجاع الفارق في األ

ل شخص وال يجوز أن يشارك في أعمال المجلس بصفة عضو ك يتعين أن تكون تركيبة مجلس التأديب وفق التراتيب الجاري بها العمل،
ينتفع العامل الذي يحال على مجلس التأديب بكامل حقوق الدفاع بما في ذلك االستعانة بمحام أو بممثل عن يكون طرفــا في القضية، و

  .بية التي ينتمي إليهاالمنظمة النقا

  ـ سقوط التتبع التأديبي33الفصل 

  .بالنسبة لألخطاء التي تستوجب عقوبة من الدرجة األولى فإن إمكانية تتبعها تسقط بمرور شهر انطالقا من تاريخ وقوعها

تاريخ وقوعها ما لم يقع في بالنسبة لألخطاء التي تستوجب عقوبة من الدرجة الثانية فإن إمكانية تتبعها تسقط في أجل شهرين من 
 .األثناء استدعاء العامل للمثول أمام مجلس التأديب

   ـ محو العقوبات من ملف العامل34الفصل 

سنوات بالنسبة  لنسبة لعقوبات الدرجة األولى وخمسبا عامين صفة نهائية من ملف العامل بعد مضييقع محو العقوبات التأديبية ب
 أن ال يتعرض العامل في األثناء ألي عقاب تأديبي آخر، ويمكن للعامل أن يقدم مطلبا للمؤجر قصد محو لعقوبات الدرجة الثانية بشرط

 .العقوبة قبل اآلجال المذكورة أعاله على أن يكون ذلك بعد سنة من تعرضه للعقوبة

   ـ االستقالة35الفصل 

بعد موافقة المؤجر مع احترام العامل ريحة لمغادرة المؤسسة نهائيا وصال تعتبر استقالة العامل نافذة إال بطلب كتابي مبرزا فيه إرادته ال
  .ألجل اإلعالم المحدد بشهر

على العامل المستقيل و. ن للمؤجر المطالبة بجبر الضرروفي صورة المغادرة دون موافقة المؤجر أو دون احترام أجل اإلعالم يمك

  .االلتزام بالمحافظة على السر المهني
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  ل اإلعالم بإنهاء العملج ـ أ36فصل ال

 إعالم العامل بذلك مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع معينةيتعين على المؤجر الذي يعتزم إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير 
  .ويجب أن تتضمن هذه الرسالة أسباب الطرد. اإلعالم بالبلوغ توجه له قبل شهر من إنهاء العالقة الشغلية

وتعتبر مدة .  التغيب عن العمل كامل النصف الثاني من كل يوم عمل ليتسنى له السعي للحصول على عمل آخرويرخص للعامل في
  .يمكن االتفاق على أن يكون التغيب كامل النصف الثاني من أجل اإلعالم أي تخفيض في األجور أو المنح، والتغيب عمال فعليا وال ينجر عنه

  . اإلعالم جزئيا أو كليا يتعين عليه خالص مدة اإلعالم أو ما تبقى منهاوفي صورة عدم احترام المؤجر ألجل

   ـ الفصل عن العمل ألسباب اقتصادية أو فنية37الفصل 

إذا طرأت أسباب اقتصادية أو فنية من شأنها أن تؤدي إلى اإليقاف المؤّقت لنشاط المؤسسة، كليا أو جزئيا، أو إلى حذف بعض مراكز 
  . وما يليه من مجلة الشغل21 بصفة نهائية، يتعين على المؤجر احترام اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل العمل القارة

   ـ مكافأة نهاية الخدمة38الفصل 

ته يم مدة أقدتسند لكل عامل يقع فصله عن العمل، دون ارتكابه لخطأ فادح، مكافأة لنهاية الخدمة تقدر بحساب يوم عن كل شهر من
  .بالمؤسسة، وال يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجرة أربعة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلية

  .تعتبر مكافأة نهاية الخدمة مستقلة عن المنحة المستحّقة لعدم مراعاة أجل اإلعالم بإنهاء العقد وعن غرامة القطع التعسفي لعقد الشغل

   ـ القطع التعسفي لعقد الشغل39الفصل 

  .ورة القطع التعسفي لعقد الشغل يحق للعامل المطالبة قضائيا بجبر الضرر طبق ما ينص عليه التشريع الجاري به العملفي ص

   ـ شهادة الشغل40الفصل 

  : تسلم للعامل عند مغادرته للمؤسسة شهادة شغل تتضمن ما يلي

  اسم المؤجر وعنوانه،ـ 

 تاريخ دخول العامل للمؤسسة وخروجه منها،ـ 

 .نوع الخّطة أو الخطط المهنية المتعاقبة التي كلف بها ومدة عمله في كل منها ـ

  .ويمكن بطلب من العامل أن توضع هذه الشهادة تحت ذمته منذ ابتداء مدة اإلعالم المسبق بإنهاء العقد

  ـ مبدأ تطبيق األحكام األكثر نفعا للعامل41الفصل 

أحكام هذه االتفاقية واألحكام الواردة في نصوص قانونية أخرى تخضع لها المؤسسة، يتعين في صورة وجود أي اختالف أو تعارض بين 
  .تطبيق األحكام األكثر نفعا للعامل

   ـ المحافظة على الحقوق المكتسبة42الفصل 

 اكتسبها العامل بمقتضى ال يمكن أن يترّتب عن تطبيق أحكام هذه االتفاقية أي مساس بالحقوق واالمتيازات العامة أو الخاصة التي
  .نصوص قانونية أخرى أو بمقتضى بنود عقد الشغل

   ـ دخول أحكام االتفاقية حيز التطبيق43الفصل 

 .يبدأ مفعول تطبيق هذه االتفاقية من تاريخ التوقيع عليها

  .2015 أكتوبر 13تونس في 

  

  االتحاد العام التونسي للشغلعن 

  األمين العام

  للفالحة والصيد البحريعن االتحاد التونسي 

  الرئيس    

  عبد المجيد الزار  حسين العباسي


