"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من جمهودات األشخاص وال ابدائهم يف مظهر التقصري
أو اإلخالل .وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ يف صورة أشخاص دون غريهم وابرازهم يف
ثوب األبطال .امنا هي حماولة من اجملتمع املدين للقطع مع ثقافة الوعود الغري منجزة وترسيخ
ثقافة املساءلة بني أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بني الدولة واملواطن .حان األوان أن
حتكم تونس أبانس إن وعدوا صدقوا .وأننا من خالل هذا املوقع امنا نساعد على دفع
املسؤولني على عدم اإلخالل بوعودهم"

أشرف عوادي
رئيس منظمة أان يقظ
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منه جية ال عمل:
قام فريق البحث (المتكون من  9أفراد) بالعمل على تجميع المعلومات من المصادر التالية :المواقع
الرسمية لرئاسة الحكومة ،الوزارات ،المصالح المختصة بالوزارات ،الصفحات الخاصة بها على مواقع
التواصل االجتماعي ،الرائد الرسمي ،وسائل االعالم المكتوبة ،المرئية والمسموعة ذات المصداقية.
بحثنا من خالل هذه المصادر عن مدى دخول الوعود المطروحة حيز التنفيذ وذلك عبر تجميع القرارات
التي انبثقت عن أي عمل ميداني ،مرسوم ،اتفاقية ،محضر جلسة ،مجلس وزاري ،مشروع قانون ،إلخ.

فريق الب حث:


أسماء صبري



وفاء حمودي



محمد ماظور



إنتصار العرفاوي



محمد بشير برباشي



منال عاشور



مهاب القروي



هندة فالح



علي مهني

ال عوائق:


المواقع الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة والوزارات ال تزال تشكو نقص الجودة شكالً
ومضمونا



ضبابية الوعود وصبغتها الفضفاضة



تداخل بعض الوعود

مال ح ظات عامة:
 هذا التقرير يشمل تغطية للعمل الذي قامت به الحكومة بعد المائة يوم األولى من عملها.تقريرنا ال يشمل تقييما للوعود التي أطلقها السيد الحبيب الصيد فيما يخص والية قفصة تحديد ًا.
 ال يزال هناك تخاذل في تحيين مواقع الوزارات وتحديثها شكالً ومضمون ًا حتى تكفل لنا بحث ًاسلس ًا عن المعلومة دون اللجوء إلى مراسلة الملحق الصحفي لكل وزارة الستسقاء المعلومة .
 هناك تقدم واضح في تنفيذ الوعود ،إذ تم تصنيف جلها إلى "جاري تنفيذها" .بعض الوعود ماتزال فضفاضة مما أدى إلى صعوبة تنفيذها.
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 سجلنا تحسنا في العمل الميداني لرئيس الحكومة والوزراء ،كذلك شملت المجالس الوزاريةعلى العديد من القرارات واالنتقال من طور التخطيط إلى طور التنفيذ.
 سجلنا تحسن ًا في التزام الحكومة باآلجال ونخص بالذكر التزامها باآلجال الدستورية في تقديممشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب .

تنوه منظمتنا بمضاعفة الجهود المبذولة لنشر الم علومة في إطار تدعيم سياسة البيانات المفتوحة
والذي فيه ترسيخ لحق المواطن في الولوج إلى المعلومة واالطالع على سير عمل الحكومة دون
اللجوء إلى االتصال المباشر بمسؤولي العالقات مع المواطن.
كذلك نحث رئاسة الحكومة على المضي في أخذ القرارات المتعلقة بالمشاريع التي تم التخطيط لها
في بعض الواليات لما لها من أهمية قصوى في تحسين ظروف عيش متساكني هذه المناطق
وخلق مناخ سلمي ومالئم إلجراء االنتخابات البلدية القادمة.
كما ال يفوتنا أن ندعو رئاسة الحكومة إلى نهج مبدأ االنفتاح على مختلف اآلراء والتوجهات التي من
الممكن أن تخالف رؤية الحكومة ،وبحث سبل الخروج بتوافقات عوض اإلقصاء والتعسف في أخذ
القرارات.
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شم عناها ال صيد ميتر؟

الصيد ميتر هي محاولة لرصد أداء رئيس الحكومة الجديد السيد الحبيب الصيد وحكومته من خالل
توثيق ما تم تحقيقه من انجازات مقارنةً بما التزم به أمام مجلس الشعب.


وانتوما شكون؟

احنا منظمة أنا يقظ I WATCH
الجماعة إلي عملوا billkamcha.tn
واحنا الجماعة إلى عملوا جمعة ميتر jomaameter.org
ونفس الجماعة إلي عملوا vot-it .org
احنا مجموعة من الشباب اهدافنا باألساس دعم الشفافية ومحاربة إلى الفساد المالي واإلداري.


ي عني انتوما مو ش نه ضة وال نداء وم ش م عار ضة؟

ال


وعال ش ع ا ملين هل ميتر؟ مت حبو ش لبالد تركح؟

منخونو حد أما منعطوش صك على بياض ،كان الحكومة انجزت ما وعدت ف الصيد ميتر هو أول
احنا
ّ
شاهد على نجاحها وكان الحكومة فشلت الميتر يكون أول دليل على عدم تحقيق ما التزمت به.


منين جبت و هم هل وعود؟

ماجبنا حتى شيء من عدنا الوعود هي كما قالها سي الحبيب الصيد حرفي ًا في مجلس الشعب
وحتى الوعود إلى شبه كررها خلناها بش منأولوش كالمو .


باهي وك ي فا ش با ش ترا قبوا؟

احنا نخدمو باالستعانة بزوز حاجات:
و سائل اإلعالم هي المصدر الرئيسي للمتابعة ،ومنها نرصد ماله عالقة بالبنود المعلنة ،فضالً عما
يصدر عن رئاسة الحكومة من تصريحات أو بيانات توضح تحركاتها.
ورصد ر ضاء النا س عما تم بالفعل على األرض ومدى انعكاسه على حياتهم.
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باهي كي ن حل الموق ع نلقا بر شا عدادات ،مت ع شنوة؟

 عدد األيام اللي مرت منذ استالم رئيس الحكومة مهامه
 وعود جاري تنفيذها (لونها أصفر)
 ما تحقق بالفعل (لونها أخضر)
 وعود لم تتحقق (لونها أحمر)


ما فما ش حا جة ا سمها جاري تنفيذها .فما حا جات ات حققت و حا جات
مت حققت ش .هذا ت ضليل للنا س كي ت شوف كل شيء باأل صفر؟

اللون األصفر موش معناها انجاز ،ولكن معناه تحرك مبدئي (شفهي-خطوات مبدئية-تحركات جزئية)
تجاه بند معين وهذا ضروري لرصد التطور.


باهي وكيفا ش البنود با ش تتب دل من " جاري تنفيذها " إلى "تم ت حقيقها "؟

الزم يكون فما أكثر من مصدر يقول انو فما حاجات تم تنفيذها باش تنتقل من جاري تنفيذها لتم
تحقيقها وبالتالي نضمنو قدر أكبر من الشفافية.
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد

اإل جراءات ال عا جلة

تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
الصفحة|  | 6اإلجراءات العاجلة

اإلجراءات العاجلة
 . 1يتولى ك ّل وزير ،في أ جل أ ق صاه ع شرة أيام من مبا شرته لمهامه تقديم رزنامة
حد دة لت ج سيم اال جراءات ال عا جلة ،ك ّل في م جال ا خت صا صه  ،بكامل الد ّق ة
م ّ
والن جاعة .

تم تسليم الحقائب الوزارية يوم  6فيفري  2015لكن لم يلتزم كلّ الوزراء بهذا الوعد
ّ
قدم االجراءات العاجلة وأوليات الوزارة خالل  100يوم األولى لعمل الحكومة بتاريخ 27
وزير الصناعة والطاقة والمناجمّ :
مارس ( 2015رئاسة الحكومة)

https://www.facebook.com/notes/1108851972463622

وزير الداخلية :أعلن وزير الداخلية عن االجراءات العاجلة للوزارة خالل  100يوم األولى لعمل الحكومة بتاريخ  5ماي 2015

http://zoomtunisia.tn/article/6/32580.html

الصحة عن االجراءات العاجلة للوزارة خالل  100يوم األولى لعمل الحكومة بتاريخ  24أفريل 2015
الصحة :أعلن وزير
وزير
ّ
ّ

http://tinyurl.com/qd5mrgs

 . 2ال حر ص على متاب عة أو ضاع جر حى الثورة وتدعيم ال عناية بهم

تم االتفاق على الشروع في أشغال تهيئة المساكن التي تم اسنادها لجرحى الثورة ذوي الحاالت الحرجة
والتسريع في االجراءات إلبرام العقود وتسليم المنازل في أقرب اآلجال وذلك حسب بالغ صادر اليوم الثالثاء 15
سبتمبر  ،2015عن وزارة الشؤون االجتماعية
http://bit.ly/1kvkj6Y

أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارنى أن وزارة الشؤون االجتماعية
ستتكفل بتوفير تمويل ذاتي في حدود  10بالمائة لبعث مشاريع صغرى لفائدة عائالت شهداء وجرحى الثورة
ممن لم ينتفع أحد أفرادها باالنتداب في الوظيفة العمومية
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كما تقرر حسب الشارنى اسناد منح بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بالنسبة ألبناء شهداء وجرحى
الثورة ومنحهم االولوية في الحصول على قروض جامعية من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
االجتماعية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
http://bit.ly/1NpQoqm

أكدت الشارني الحرص على ضمان استحقاقات جرحى وذوي شهداء ثورة الحرية والكرامة والمؤسستين
األمنية والعسكرية وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة وتسريع الحصول على خدمة اجتماعية باعتماد
معايير الجودة في الخدمات المقدمة
http://bit.ly/1QXxlEO

ّ
المكلفة بمتابعة الحاالت الحرجة لمصابي الثورة منذ إحداث كتابة الدولة المكلفة
عقدت اللجنة الطبية
بملف شهداء وجرحى الثورة  08جلسات وقد نظرت هذه اللجنة في  17حالة لجرحى الثورة من ذوي الحاالت
الحرجة منها  10حاالت تم بشأنها إصدار  30قرار تكفل متعلق باألدوية وحصص التدليك واالنتفاع باآلالت
والتجهيزات الطبية وتم أيضا إصدار  06قرارات استرجاع مصاريف تهم أساسا األدوية والتصوير باألشعة
http://on.fb.me/1OKNa43

 . 3ال عمل على ف ض الملفات اال جتماعية ال عالقة في أ قرب اآل جال بما يو فر المناخ
المالئم لالنق طاع التام لل عمل والتفرغ لك سب ال ّر هانات

رئيس الحكومة يعلن من سيدي بوزيد على جملة القرارات واإلجراءات المتخذة لفائدة الوالية منها:
 إنجاز دار خدمات الضمان االجتماعي بكل من سيدي علي بن عون ومنزل بوزيان والمزونة والمكناسي.http://tinyurl.com/nzdrn8p

رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد يكلف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون االجتماعية المكلفة بملف
الشهداء بالتحول الى والية القصرين لإلعالن عن اجراءات عاجلة لفائدة شهداء العملية االرهابية االخيرة بجبل
سمامة.
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http://tinyurl.com/o8mudrd

وزارة الشؤون االجتماعية :الترفيع في عدد المنتفعين ببطاقة العالج بالتعريفة المنخفضة ب  20ألف بطاقة
اضافية
http://tinyurl.com/ozamanu

 . 4تأمين مقومات ال عي ش الكريم لكا فة التون سيات والتون سيين ،دون حيف أو
إ ق صا ء ،ب عد أن حققنا هدف ال حر ّي ة
االيجابية لمشاريع تطهير األحياء ّ
ّ
يتعلق بتحسين ظروف عيش
الشعب ّية خاصة في ما
 ...ونظرا لالنعكاسات
ّ
الدخل المحدود والذي شمل  940حيا شعبيا لفائدة حوالي  1,2مليون ساكن ،سيتم مواصلة
المواطنين ذوي ّ
الثاني من المشروع ال ّرابع لتطهير األحياء ّ
انجاز القسط ّ
شعبيا
حيا
ّ
عبية الذي يشمل انجاز أشغال تطهير ّ 226
الش ّ
وذلك بمد  660كلم من القنوات وربط  40ألف مسكن بالشبكة العمومية للتطهير وسيتم الشروع في موفى
 2015في انجاز المشروع الخامس لتطهير األحياء ّ
عبية الذي تم مؤخرا المصادقة عليه من طرف مجلس نواب
الش ّ
شعبي وذلك بمد  560كلم من القنوات وربط  36ألف
حي
ّ
الشعب حيث يشمل انجاز اشغال تطهير حوالي ّ 200
مسكن بالشبكة العمومية للتطهير لفائدة  211ألف ساكن
http://tinyurl.com/p45eo8p

مقاومة غالء المعيشة على مستوى مراقبة األسعار :تشديد الرقابة
قام أعوان المراقبة االقتصادية التابعين لإلدارة الجهوية للتجارة بتوزر باالشتراك مع األمن بحجز كمية من
مادة الزيت النباتي المدعم تقدر بـ  4800لتر تروج بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل وذلك باعتماد وسائل
ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع هذا وسيتم بيع هذه المنتوجات وإعادة ضخها بالسوق المحلية
بالطرق القانونية
وزارة التجارة  /مكتب اإلعالم 2015-06-01/
أعلن وزير التجارة رضا لحول اليوم انه تم رفع  19ألف مخالفة اقتصادية وحجز  465طن من الخضر والغالل و67
طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء وأكثر من  160ألف بيضة خالل  80حملة مراقبة اقتصادية أطلقتها الوزارة منذ
بداية السنة.
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http://tinyurl.com/o4sy42a

تحديد أسعار البيع القصوى
حددت أسعار البيع القصوى لمنتوج البطاطا بداية من تاريخ  28أوت  2015كما يلي :
سعر البيع بالجملة  800 :مي/كغ .سعر البيع للعموم  980 :مي /كغ .كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا ألحكام القانون عدد  64لسنة  1991المؤرخ
في  29جويلية  1991المتعلق بالمنافسة واألسعار .
http://www.commerce.gov.tn/Ar/_46_50

إنشاء هياكل لم تكن موجودة سابقا كالمجالس الجهوية لمقاومة غالء المعيشة
https://www.youtube.com/watch?v=e5baYQ2Z8JE

 . 5مقاومة أ شكال الف ساد والم ح سوبية ،وا ست غالل النفوذ وت جاوز القانون وت ج سيد
مبادئ ال حوكمة الر شيدة والم ساءلة

وزارة المالية :تقديم مشروع قانون المالية لسنة  2016والذي تضمن عالوة على األحكام المتعلقة
بالميزانية أحكاما جبائيه ترمي أساسا إلى تنفيذ برامج االصالح الجبائي ومقاومة التهريب والتصدي للتجارة
للحد من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة وعلى االقتصاد المهيكل فضال عن
الموازية
ّ
دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين باألداء وكذلك االصالح الديواني

عام ة والفردية
 . 6ال حفا ظ على الم سار الديمقرا طي وت عزيزه ،و صيانة ال حر ّي ات ال ّ
وا حترام حقوق االن سان بكا فة أب عادها وت جلياتها ،وتكري س سل طان القانون الذي
ت سري أ حكامه على جمي ع دون تمييز أو م حاباة.

تكريس سلطان القانون:
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أنظر بيان اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ  14أكتوبر 2015
مناقشة مجلس الوزراء مشروع القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء الذي عرف تعديالت من
قبل لجنة التشريع العام – يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية
للجمهورية الثانية طبقا ألحكام الباب الخامس من الدستور
(الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية)
http://tinyurl.com/q7lpexc

احترمت الحكومة اآلجال الدستورية في تقديم مشروع قانون المالية:
http://tinyurl.com/oh3j8yy

التقى رئيس الحكومة مع وفد من جمعية القضاة لمناقشة النقائص التي يشتكي منها السلك وخاصة
ّ
متعلقة باإلرهاب.
فيما يتعلق بحماية القضاة المعالجين لقضايا
http://preview.tinyurl.com/p8rnk2w

احترام حقوق االنسان
رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد تحادث بتاريخ  9جوان  2015مع رئيس الفدرالية الدولية لحقوق االنسان
السيد كريم الهيجي الذي كان مرفوقا بممثلي مكتب الفدرالية في تونس حول مشاريع تتعلق بحقوق
االنسان
http://tinyurl.com/ne5bhjg

عدة توصيات لحماية حقوق االنسان بتاريخ 13
التقاء رئيس الحكومة مع منظمة هيومن رايتس واتش وتسلم ّ
أفريل 2015
العمل على مشروع قانون عدم االتجار باألشخاص ومكافحته والذي يندرج ضمن التزام تونس بتجسيد االتفاقيات
الدولية التي صادقت عليها في هذا الشأن .
http://tinyurl.com/q842yxx
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الحفاظ على المسار الديمقراطي
رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق حول تجسيم مسار الالمركزية
السياق مشروع القانون األساسي لالنتخابات البلدية بمختلف أبوابه المتمثلة بالخصوص
تدارس في هذا ّ
في األحكام العامة والترسيم في سجلّ الناخبين وشروط الترشح لعضوية المجالس البلدية والحملة
االنتخابية وتمويلها واالقتراع والفرز وإعالن النتائج والنزاعات االنتخابية.
كما نظر المجلس الوزاري المضيق في مشروع القانون األساسي للبلديات وخاصة فيما يتعلق بالمبادئ
للبلديات والمجلس األعلى للجماعات المحلية والمبادئ العامة
العامة النتظام البلديات والسلطة الترتيبية
ّ
لتسيير المرافق البلدية والنظام المالي للبلديات.
http://tinyurl.com/pg2k78r

 . 7تدعيم االهتمام بال شؤون الم حلية  ،واالرتقاء بأو ضاع الفئات اله شة  ،ومقاومة
الفقر وال خ صا صة

 26جوان  - 2015في اطار متابعة مسيرة التنمية بمختلف واليات الجمهورية ادى رئيس الحكومة
السيد الحبيب الصيد مساء امس الخميس زيارة الى والية قابس مرفوقا بوزراء المالية ،الصحة ،التنمية
ّ
واالستثمار والتعاون الدولي ،الشؤون االجتماعية ،التعليم العالي والبحث العلمي ،التكوين المهني
والتشغيل ،الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ،الصناعة والطاقة والمناجم ،التجهيز واالسكان والتهيئة
الترابية ،السياحة والصناعات التقليدية ،البيئة والتنمية المستدامة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف
بالعالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون
المحلية وعددا من مستشاريه.
http://tinyurl.com/nt2ylaj

الخاصة بمختلف الجهات التقى السيد الحبيب
 18سبتمبر - 2015في إطار تواصل اإلعداد للمجالس الوزارية
ّ
الصيد رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة نواب والية الكاف في مجلس نواب
الشعب.
والسبل واآلليات الكفيلة بتذليل اإلشكاليات
وتم خالل هذا اللقاء استعراض الوضع التنموي في الجهة
ّ
ّ
المعطلة وإقرار مشاريع جديدة.
القائمة ودفع إنجاز المشاريع
ّ
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http://tinyurl.com/nmtr7ef

الصيد رئيس
السيد الحبيب
الخاصة بالجهات ،التقى
الوزارية
 10جوان - 2015في إطار اإلعداد للمجالس
ّ
ّ
ّ
ّ
نواب جهات سيدي بوزيد وقب ّلي
الحكومة بعد ظهر اليوم االربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على التوالي ّ
نواب الشعب.
والقصرين في مجلس ّ
http://tinyurl.com/p6bya4g

 . 8تو فير عوامل االدماج اال جتماعي ودعم اال حا طة بموا طنينا في ال خارج

انعقد ،أمس الخميس  21ماي  ،2015بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق برئاسة رئيس الحكومة
الحبيب الصيد خصص للنظر في االستعدادات لعودة التونسيين بالخارج وإحداث المجلس الوطني للتونسيين
المقيمين بالخارج .
ونظر المجلس في مستهل أشغاله ،وفق البيان الصادر عن مصالح االعالم واالتصال لرئاسة الحكومة ،في
االستعدادات الجارية لتوفير الظروف المالئمة لعودة ابناء الجالية التونسية بالمهجر ،واتخذ في هذا الخصوص
جملة من االجراءات والتدابير منها :
تمكين العائالت التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة
 25بالمائة عالوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي (FCR).
تفعيل قرار التخفيض بنسبة  30بالمائة من سعر تذاكر السفر بالنسبة للشركة التونسية للنقل الجوي
والشركة التونسية للمالحة .
تقليص اجال استخراج الوثائق االدارية وتعويض جوازات السفر في حالة الضياع مع االخذ في االعتبار الحاالت
الخصوصية .
إعادة النظر في الترخيص األبوي لألبناء القصر عند مغادرة التراب التونسي
مراجعة التشريع واالجراءات المتعلقة باإليقاف بنقاط العبور الحدودية ،خاصة البحرية والجوية ،من أجل
ارتكاب جنح بسيطة ،وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية .
اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بمقاومة ظاهرتي الرشوة والسمسرة وتشديد عمليات المراقبة المشتركة
خاصة بالنسبة إلى الرحالت البحرية لعودة التونسيين بالخارج ،والقيام بحملة تحسيسية واسعة في الغرض .
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احداث مكتب تدخل سريع بالديوانة وبالموانئ التجارية والبحرية وبالشركة التونسية للمالحة وذلك
للمساعدة على حل االشكاليات الطارئة .
اعداد شباك خاص بالتونسيين بالخارج بكل االدارات والمصالح والمؤسسات العمومية التي يحتاجون الى
خدماتها عند عودتهم الى أرض الوطن .
تكثيف دعائم االعالم والتوجيه بكل االدارات بلغات مختلفة .
http://www.hakaekonline.com/?p=75510

 . 9ت عزيز ال حوكمة الر شيدة ،ودعم اال صالح ال جبائي وت ح سين من ظومة اال ست خال ص

االمضاء على أمر خاص بمنح امتياز النظام الجبائي التفاضلي للقرين:
أمضى السيد الحبيب الصيد ،رئيس الحكومة على أمر حكومي يتعلق بتنقيح األمر عدد  197لسنة 1995
المؤرخ في  23جانفي  1995المتعلق بضبط االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط
منحها والذي سيتم بمقتضاه سحب هذا االمتياز على القرين إذا ما توفرت فيه نفس الشروط .
http://bit.ly/1W5qkIC - http://bit.ly/1Gj5Zsb

 . 11ايالء األهمية الالزمة لال قت صاد الر قمي

انشاء صندوق لدعم المشاريع في مجال االقتصاد الرقمي:
أعلن وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ،نعمان الفهري ،عن انشاء صندوق لدعم المشاريع في
أن هذا الصندوق يأتي باالشتراك مع
مجال االقتصاد الرقمي  .خالل استضافته في برنامج ناس نسمة ،وأشار ّ
سيتم دراسة الملفات المعروضة من قبل
البنك التونسي للتضامن وقيمته  10مليون دينارُ ،مشير ًا إلى أنّ ه
ّ
فريق تابع للوزارة .
http://tinyurl.com/oeh7c9m

حسب الصفحة الرسمية وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي انعقد مجلس وزاري يوم االثنين 10
أوت  2015لنظر في تفعيل االتفاقيات المبرمة مع شركتين عالميتين متخصصتين في االقتصاد الرقمي
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االنطالق في ترويج البطاقة التكنولوجية الدولية ) (CTIيوم  19ماي  2015بمكاتب البريد التونسي :
http://tinyurl.com/ntn88we

 . 11ت طوير ال عال قة والتفاعل م ع الم جتم ع المدني

دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الوالة إلى تشريك القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني الناشطة
على المستوى الجهوي إليجاد حلول ناجعة لمسألة التلوث ،مشددا بقوله "ال بد أن يكون ملف النظافة بندا
في جدول االعمال اليومي لكل والي
http://www.hakaekonline.com/?p=75573

دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد في ندوة الوالة أنه على كل والي توطيد العالقة والتعامل مع المجتمع
المدني وتشريكه في اتخاذ قرارات جدية وفعالة وفي تطبيقها على أرض الواقع دعا رئيس الحكومة الحبيب
الصيد الوالة إلى تشريك القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الجهوي إليجاد
حلول ناجعة لمسألة التلوث
http://bit.ly/1jT9Q4S

 . 12ا ستكمال مقومات ب سط األمن واال ستقرار  ،ومكا ف حة اإلرهاب

وقعت تونس وفرنسا االثنين  5أكتوبر “خريطة طريق” تنص على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في إطار
مكافحة االرهاب وتعطي االولوية لتجهيز وتدريب القوات الخاصة واجهزة االستخبارات.
http://tinyurl.com/q9o4442

تم
زيارة رسمية الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية التونسي الطيب البكوش للمملكة األردن على إثرها ّ
التوقيع على ثالث اتفاقيات مشتركة في المجال العسكري واألمني والحماية المدنية
http://tinyurl.com/q2djosp
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تباحث وزير الخارجية التونسي مع حلف الناتو الذي جمع بينهما اجتماع في مقرهم ببرلين ،سبل تزويد
تونس بأسلحة متطورة ودعم التعاون األمني والعسكري والسياسي بين الطرفين
http://tinyurl.com/pvcu6o9

الداخلية وضع رقم أخضر  80101111على ذمة المواطنين لتلقي تشكياتهم وتذمراتهم
قررت وزارة ّ
والتوقي من جرائم األمن العام واإلبالغ عن ُكلّ معلومة تتعلق بتح ّركات العناصر اإلرهابية وأماكن تواجدهم .
ويأتي هذا اإلجراء قصد تحسين التواصل والتعامل مع المواطنين وتقريب خدمات الوزارة منهم في نطاق
التعاون بين األمن والمواطن لمكافحة اإلرهاب وسائر الجرائم
http://tinyurl.com/o6m8jm4

 . 13ت عزيز اال جراءات والتدابير واألليات الكفيلة ب حفظ أمن البالد  ،و التو قي من كل
أ شكال ال جريمة  ،والت صدي النا ج ع لكل م ظاهر ال غلو والت طرف وال عنف

كما تفقد رئيس الحكومة عددا من مراكز الشرطة والحرس والدوريات المشتركة مع الجيش الوطني في
كل من :رواد وحلق الوادي وباردو وحي التضامن .
http://tinyurl.com/nmw2twt

ّ
المنظمة
سيما مكافحة آفة اإلرهاب والجريمة
 31أوت -2015اعتبارا للتحديات التي تواجهها البالد وال ّ
والتهريب وتبييض األموال بادرت الحكومة ،رغم صعوبة الوضع االقتصادي ،برصد اعتمادات ضخمة لتدعيم
والعسكرية بالتجهيزات الضرورية بما يمكنهما من االضطالع بمهامهما على الوجه
المؤسستين األمنية
ّ
ّ
مقومات األمن واالستقرار.
األفضل ويعزّز
ّ
http://tinyurl.com/ocr4gmx

 . 14ات خاذ التدابير ال عا جلة بالت حكم في األ س عار ،وتن ظيم ال سوق  ،وذلك بال خ صو ص من
خال ل تكثيف المرا قبة اال قت صادية ،ومقاومة التهريب ،و ال عمل على تر شيد أ س عار
المواد ال غذائية ال طاز جة.
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"أما في خصوص تزويد السوق فقد استعرض المجلس أهم اإلجراءات والمجهودات المبذولة والتي مكنت
ّ
ّ
سجل المجلس في هذا الخصوص انتظام تزويد السوق خالل
التحكم في نسبة
من مواصلة
تضخم األسعار .وقد ّ
تم اتّ خاذها بمناسبة عيد االضحى
التسعة أشهر األولى من سنة  .2015كما أكد المجلس أن مجمل اإلجراءات التي ّ
سجل المجلس
المدرسية ساهمت في امتصاص نسق ارتفاع األسعار وانجاح العودة
والعودة
المدرسية .كما ّ
ّ
ّ
استقرار نسبة التضخّ م في حدود  4.2بالمائة مقابل  5.6بالمائة خالل شهر سبتمبر من السنة المنقضية ،وأكد
ّ
والتحكم في األسعار ".
الرقابية لتأمين انتظام التزويد
على ضرورة مواصلة الحمالت
ّ
مضيق بإشراف السيد الحبيب الصيد رئيس
"نعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري
ّ
خصص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية .
الحكومة ّ
واستعرض المجلس الوزاري جملة من المؤشرات الكمية حول تداعيات ظاهرة التهريب والتجارة الموازي
اقر المجلس ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة جهوية/محلية تتم فيها مراقبة المنتجات
موضوع التصدير وكذلك تكوين طوق رقابي متحرك (متعدد االختصاصات :ديوانة وحرس وطني ومراقبة
اقتصادية ).حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية فضال عن التعميم التدريجي إلجبارية اعتماد الرموز
الخطية )(Codes à barresوتطوير العمل بالتقنيات التي توفرها وسائل االتصال الحديثة .
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة اعداد خطة اتصالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية
على االقتصاد الوطني والتوازنات المالية للدولة وصحة وسالمة المستهلك داعيا كذلك الى تكوين لجنة فنية
منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة مع كل من ليبيا والجزائر لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة
باحتواء هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادالت".
http://bit.ly/1W5rJil

 . 15تف عيل الل جنة الو طنية وال ل جان ال جهوية للت حكم في األ س عار

أشرف السيد البشير عطية كاتب عام الوالية يوم االربعاء  7اكتوبر  2015بمقر والية المنستير على جلسة
العمل الدورية للجنة التحكم في االسعار وذلك بحضور مختلف االطراف المتدخلة من ادارات وهياكل مهنية،
خصصت لمتابعة عمليات التزود واالسعار المتداولة باألسواق بالجهة ولعرض نتائج العمل الرقابي
http://bit.ly/1LPvG45
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انعقدت يوم  21اكتوبر  2015بمقر الوالية جلسة عمل اللجنة الجهوية للتحكم في االسعار تحت اشراف
السيدة سعاد بشير رئيس دائرة العمل االقتصادي واالستثمار وبحضور مختلف اعضاء اللجنة ،وخصصت جلسة
العمل لمتابعة عملية التزود واالسعار ولعرض نتائج العمل الرقابي خالل الفترة الماضية .
http://bit.ly/1KrHkwB

 . 16ت ح سين إ طار ال عي ش  ،وم عال جة التر سبات واإل شكاليات القائمة  ،التي كانت لها اثار
وتب عات سلبية على نوعية ال حياة

يعتبر تدخل الديوان باألحياء الشعبية رغم الصعوبات الفنية والطبوغرافية تحد كبير ونظرا لالنعكاسات
االيجابية لمشاريع تطهير األحياء ّ
الدخل
عبية خاصة في ما يتع ّلق بتحسين ظروف عيش المواطنين ذوي ّ
الش ّ
ّ
المحدود والذي شمل  940حيا شعبيا لفائدة حوالي  1,2مليون ساكن ،سيتم مواصلة انجاز القسط ّ
الثاني من
المشروع ال ّرابع لتطهير األحياء ّ
شعبيا وذلك بمد  660كلم
حيا
ّ
عبية الذي يشمل انجاز أشغال تطهير ّ 226
الش ّ
من القنوات وربط  40ألف مسكن بالشبكة العمومية للتطهير وسيتم الشروع في موفى  2015في انجاز
المشروع الخامس لتطهير األحياء ّ
عبية الذي تم مؤخرا المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب
الش ّ
شعبي وذلك بمد  560كلم من القنوات وربط  36ألف
حي
ّ
حيث يشمل انجاز اشغال تطهير حوالي ّ 200
مسكن بالشبكة العمومية للتطهير لفائدة  211ألف ساكن
http://bit.ly/1W6YCem

أعلن رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خالل المجلس الوزاري المخصص لوالية سيدي بوزيد المنعقد
مساء اليوم بمقر الوالية عن جملة من القرارات واإلجراءات التي تهم مختلف المجاالت والقطاعات التنموية
 في المجال التجاري:إحداث سوق إنتاج كبرى بسيدي بوزيد – أم العظام-على مساحة تقدر بـ  20هك مع حل إشكال األرض
التي ستخصص للمشروع ،وتقدر كلفة القسط األول من المشروع بــ  20م.د.
في المجال الفالحي:وضع برنامج لتعميم الماء الصالح للشراب بمختلف جهات الوالية وخاصة الوسط الريفي.
في قطاع الشؤون االجتماعية:
 -إنجاز دار خدمات الضمان االجتماعي بكل من سيدي علي بن عون ومنزل بوزيان و المزونة و المكناسي.
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بخصوص المشاريع الكبرى:
الطريق السيارة:
االنتهاء من اعداد ملف طلب العروض المتعلق بالقسط االول من الربط بين تونس وجلمة على طول 188
كلم ،والطريق السيارة صفاقس – سيدي بوزيد :تم اعداد الدراسة وستنطلق اشغال في السنوات القادمة.
 في قطاع االتصاالت:تغطية كافة مناطق الوالية بشبكة األنترنت والرفع من قوة التدفق.
https://www.facebook.com/notes/1238794252802726/

 . 17تن ظيم حملة و طنية شاملة للن ظا فة وال عناية بالبيئة  ،ت شارك فيها الهياكل
اإلدارية وال مهنية  ،والم جتم ع المدني  ،لر ف ع ما تراكم من ف ضالت ونفايات ،
والت صدي النا ج ع لكل الم ظاهر الم خلة بتوازن البيئة

ويشمل برنامج التظاهرة كذلك تنظيم قوافل بيئية في كافة واليات الجمهورية بالتعاون مع الكشافة
التونسية ومكونات المجتمع المدني واإلدارات الجهوية للتحسيس بأهمية البيئة ونظافة المحيط لدى
المواطنين .
http://tinyurl.com/nom8sfh

كما دعا السيد الحبيب الصيد الى مضاعفة الجهود لتنظيف وجهر االودية ومجاري المياه التي تشهد تراكم
الفضالت المنزلية وفضالت البناء
http://tinyurl.com/qcz56v7

كما أكد المجلس على ضرورة تضافر كل الجهود من قبل جميع األطراف من بلديات ووزارة البيئة والتنمية
المستدامة من أجل تأمين المستوى األدنى من الخدمات البلدية والتصدي للتجاوزات وفرض احترام القوانين
وفض االشكاليات البيئية وإيجاد حلول عملية لمقاومة ظاهرة الصيد العشوائي للمحافظة على توازن
المنظومة البيئية وااليكولوجية للبحيرة .
http://tinyurl.com/qjbvp3m
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 . 18حملة لتهذيب األ حياء ال ش عبية  ،والبناءات والمن شئات ال عمومية  ،من مدار س
وم عاهد وم ست شفيات  ،ف ضال عن صيانة و تهذيب ال طر قات  ،والم سالك الريفية

 26جويلية  - 2015قام رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد مرفوقا بوزير التجهيز والتهيئة الترابية السيد
محمد صالح العرفاوي اليوم األحد  26جويلية  2015بزيارة فجئية اطلع خاللها على تقدم أشغال عدد من
المشاريع
http://tinyurl.com/qjhvkl3

 6اكتوبر - 2015أشرف السيد الحبيب الصيد ،رئيس الحكومة ،مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على
مجلس وزاري مضيق حول تطوير منظومة استغالل منشآت التصرف في النفايات.
وقد اوصى المجلس بـضرورة توسيع طاقة استيعاب منشآت التصرف في النفايات بمنطقة تونس الكبرى
وعدد من الواليات االخرى التي تعاني من كثرة النفايات وايجاد الحلول الجذرية لمنظومة التصرف في
النفايات بجزيرة جربة .كما شدد على اهمية تأمين استمرارية المرفق العام المتعلق بقبول النفايات
بالمنشآت الوظيفية نظرا لقرب انتهاء اآلجال التعاقدية للصفقات الحالية (نهاية سنة .)2015
http://tinyurl.com/pwk6qdf

 . 19تف عيل عمل النيابات ال خ صو صية  ،في انت ظار االنت خابات البلدية القادمة ،
و سنتولى متاب عة عملها ب صفة د قيقة  ،وتقييمها  ،وات خاذ التدابير واإل جراءات
الالزمة كلما ل و حظ تهاون أو تق صير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  53بتاريخ  3جويلية  2015تضمن جملة من األوامر الحكومية (من
 619إلى  )712وتعلقت هذه األوامر بتسمية نيابة خصوصية ببعض البلدية بتراب الجمهورية .وخص بالذكر
بلدية تطاوين ،القصرين ،الصمعة ،قليبية ،فرنانة ،منزل تميم ،القلعة الكبرى ،الرديف ،بومرداس ،منزل الحياة،
لمطة ،الهوارية ،بني حسن ،المضيلة ،الغنادة ،طوزة ،بوفيشة ،سيدي الهاني ،قرمبالية ،كندار ،تبرسق،
أكودة ،سيدي بوعلي ،باجة ،زهرة مدين ،المكنين ،قبالط ،الطويرف ،هرقلة ،باردو ،اريانة ،الناظور ،دار شعبان
الفهري ،الحمامات ،جندوبة ،غار الدماء ،عين دراهم ،العروسة ،مكثر ،سليانة ،بوعرادة ،السرس ،ماجل بلعباس،
القصيبة و الثريات ،الجم ،بنان بوضر ،بنبلة المنارة ،جلمة ،سيدي بوزيد ،منزل بوزيان ،بئر الحفي ،البقالطة،
زرمدين
http://bit.ly/1QOhNmI
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عبر أمر حكومي بتاريخ  17جويلية  ،2015تم تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية نابل بتركيبة جديدة إلى
حين إجراء االنتخابات بلدية ،نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بدورات النيابة الخصوصية بسبب الغياب المتواصل
ألغلب األعضاء
http://bit.ly/1RlzoCr

تم تنصيب أعضاء النيابة الخصوصية الجديدة ببلدية اريانة في اواخر شهر جويلية بهدف استكمال تنفيذ
المشاريع وتأمين الخدمات البلدية للمواطنين إلى حين إجراء االنتخابات البلدية
http://bit.ly/1OPG9NL

 . 21ت سري ع وتيرة ت ج سيم م شا ري ع في م جاالت البنية األ سا سية والمرا فق ال عمومية
و ال خدمات اال جتماعية

واستعرض المجلس تقدم انجاز مشاريع لفائدة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه تهم  53ألف ساكن
بالوسط الريفي بكلفة جملية تناهز  54مليون دينار ،والتي ينتظر ان تدخل حيز االستغالل موفي سنة  ،2016كما
تم االطالع على برامج مشاريع اخرى للفترة الممتدة بين  2016و 2020لفائدة  51الف ساكن بتكلفة جملية
تقدر بــ 87مليون دينار ،ستمكن من رفع نسبة التزويد على المستوى الوطني الى حدود  98بالمائة أواخر سنة
. 2020
http://tinyurl.com/nwoj6an

 08اكتوبر  - 2015خالل ندوة صحفية انتظمت ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قدم وزير التجهيز
السيد محمد صالح العرفاوي أولويات الوزارة والمشاريع التي هي في طور االنجاز ،
واالسكان والتهيئة الترابية
ّ
فضال عن المشاريع الكبرى المبرمجة خالل المخطط التنموي الجديد . 2020-2016
http://tinyurl.com/p46ek6u

ويندرج مشروع تطوير الطرقات في إطار استراتيجية تأهيل قطاع البنية التحتية للنقل عبر انجاز الطرقات
بكافة جهات البالد مع إعطاء أولوية االستثمار في البنية األساسية للمناطق الداخلية التي تشهد حركة
اقتصادية متنامية .ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيض من كلفة ومدة التنقل وتحسين السالمة على الطرقات

الصفحة|  | 21اإلجراءات العاجلة

التي تربط بعض المناطق الداخلية والمناطق األكثر نمو في تونس .ويحتوي المشروع على عدة عناصر
تتمثل في  :مضاعفة طرقات وطنية وجهوية
تحسين جسور وتقاطع طرقات وإشارات-تركيب أجهزة سالمة
دعم التصرف في إدارة شبكة الطرقات.
وينتظر أن تنطلق االشغال في سنة  2016وتتواصل على امتداد حوالي ثالثين شهرا
http://tinyurl.com/pg7hbfe

 . 21عمل على تأمين أو فر مقومات ن جاح المو سم ال سيا حي الذي هو على األبواب

إجراءات استثنائية لفائدة القطاع السياحي
مساعدة اصحاب المؤسسات السياحية على المحافظة على مواطن الشغل داخل المؤسسات وذلك
بتأجيل خالص أقساط القروض بعنوان األصل والفوائض والتي يحل أجلها خالل سنة  2015إلى موفي سنة
 2016مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد.
منح قروض جديدة تسدد على  7سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية
خالل الموسمين  2015و .2016مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي.
إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه اإلجراءات في نفس التصنيف المعتمد في موفي ديسمبر
 ،2014اضافة الى التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة من  %12إلى  %8وإعادة جدولة الديون
الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية الستغالل وتوزيع
المياه.
تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي لفائدة المؤسسات التي
ستحافظ على جميع عملتها وتمكين األعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة دون اشتراط توقف
نشاط المؤسسة نهائيا لالنتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان االجتماعي
على  7سنوات بطلب من المؤجر واإلعفاء من خطايا التأخير عند خالص أصل الدين واحترام الجدولة.
تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية الصين وإيران والهند واألردن ومنح
تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال األعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة.
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حذف التأشيرة على بعض البلدان على غرار أنغوال وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء
وكازاخستان.
تمتيع التونسيين بالخارج بتخفيض ب  30بالمائة في النقل الجوي والبحري وستتحمل الدولة مناصفة مع
شركات النقل نسبة هذا التخفيض.
والمحدد ب  30دينارا.
حذف الطابع الجبائي الموظف على األجانب عند مغادرتهم تونس
ُ
http://tinyurl.com/pgm9h5b

لقاء وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بأهم متعهدي الرحالت البريطانيين
اجتمعت السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية يوم اإلثنـــــــين  25مــــــاي 2015
بمقر وزارة السياحة الصناعات التقليدية ،بأهـم ّ متعهدي الرحالت البريطانيين الذين ُي َس ِّوقون للوجهة السياحية
التونسية  Thomas cook- TUI " -" Just Sunshineوبحضور سفير بريطانيا بتونس ورؤساء الجامعات
التونسية للنزل ووكاالت األسفار والمطاعم السياحية للتباحث حول واقع القطاع السياحي بصفة عامة والسوق
البريطانية بصفة خاصة .
وبهذه المناسبة أعربت السيدة الوزيرة عن امتنانها للحكومة وممثلي وكاالت األسفار البريطانية لدعمهم
للوجهة السياحية التونسية من خالل إدراجها ضمن جدول رحالتهم مشيرة في السياق ذاته أنه من المنتظر
تسجيل ارتفاع ملحوظ على مستوى عدد السياح البريطانيين الوافدين على بالدنا خالل هذه السنة
المصدر موقع واب وزارة السياحة
http://tinyurl.com/o3hnna5.

إبرام اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والجامعة التركية لوكاالت األسفار TURASAB
تم يوم الجمعة  15ماي  2015إبرام اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والجامعة التركية
لوكاالت األسفار  TURASABوذلك بهدف تبادل الخبرات والكفاءات بين البلدين في مجال التكوين السياحي.
وفي هذا السياق سيتم تمكين حوالي خمسين طالبا من مختلف المدارس السياحية التونسية من إجراء تربصات
في اختصاصات مختلفة لمدة شهرين بالمدارس السياحية التركية يقع تأطيرهم ومتابعتهم من قبل الجامعة
التركية لوكاالت األسفار
http://tinyurl.com/p2rjwq6
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 . 22حفز المهنيين ال عاملين في ق طاع ال سيا حة على االن طالق في عمليات ال صيانة
وت عهد المن شآت الفند قية و سائر المؤ س سات ال سيا حية

 . 23ت عاون م ع أهل المهنة إل طالق حملة ت سويقية وتروي جية  ،وا ستثمار المناخ
ال جديد الذي ت عي شه البالد

 . 24يتم بداية من شهر أ ف ر ي ل القادم  ،التر في ع في المن حة الم سندة لل عائالت الم عوزة
م ن 121إلى  151دينار لل عائلة الوا حدة  .و سي شمل هذا اإل جراء  231ألف عائلة
م عوزة

مشروع قانون المالية التكميلي تضمن العديد من اإلجراءات االجتماعية ومن بينها الترفيع في المنح
المسندة إلى العائالت المعوزة من  120إلى  150دينار وحذف فائض التأخير على الديون المتعلقة بالمساكن
االجتماعية والتخفيض في الضريبة على األجور المتراوحة بين  0و 5أالف دينار والمحافظة على أسعار المواد
األساسية ...ولكن هذه اإلجراءات لم تحصل في أفريل بل في جويلية
http://bit.ly/1ZQTSZN

 . 25إل غاء كل اإل جراءات اإلدارية المت علقة بت خلي الدولة عن القروض الم سن دة ل ص غار
الفال حين والب حارة و ذ لك بالن سبة الى من ال يت جاوز أ صل الدين لكل وا حد منهم
 2111دينار و سينتف ع بهذا اإل جراء حوالي  42511فالح

 . 26اعتماد منه جية للمفاو ضات ال جماعية ،تف ضي إلى اتفاق يمتد على سنتين أو
ثالث سنوات ،بما يمكن من ال حف ا ظ على مناخ ال سلم اال جتماعية ،والتفرغ لل عمل
واالنتاج ،و الزيادة في الثروة الو طنية.

"انتظمت ظهر اليوم الثالثاء  22سبتمبر  2015بقصر الحكومة بالقصبة مراسم حفل توقيع محضر اتفاق
بين الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في االجور بعنوان سنتي  2015و2016
وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات  2016و 2017و 2018في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت
السيد
العام التّ ونسي للشغل
العام لالتحاد
الصيد واألمين
العمومية بإشراف رئيس الحكومة
السيد الحبيب ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العباسي ".
حسين ّ
http://bit.ly/1W5ujEW
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 . 27اعتماد كل ال سبل والمناهج واألليات المتا حة  ،لت حقيق تنمية جهوية متوازنة

تم بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ( 2015جويلية  )2015العمل قصد تحقيق تنمية جهوية
متوازنة وذلك بتخصيص مبالغ للتنمية الداخلية وفيما يلي التفاصيل

وضع برنامج استحثاث نسق إحداث المشاريع في الواليات وخلق مواطن الشغل يمتد إلى  31ديسمبر .2017
ويخصص لتمويله مبلغ  60م د على موارد ميزانية الدولة .ويتضمن هذا البرنامج ورشات المبادرة وقروض
لمدة سنة
المساهمة دون فائض والمرافقة والمتابعة بعد اإلحداث ّ
االطالع على مشروع قانون المالية التكميلي
http://bit.ly/1LjZiFc

وقعت تونس اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي بقيمة  325مليون دينار وسيتم إنفاق هذا المبلغ وفقا
لبيان وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي في تعزيز المسارات الريفية والطرق في معظم الواليات
http://bit.ly/1LZXhv6
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 . 28م شروع بناء المدر سة اإلعدادية سيدي بوبكر بيوم ال عري س المبرمج على ميزانية
 2112بتكلفة  2.5م.د

ال شيء
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد

التن م ية

تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
الصفحة|  | 27التنمية

التنمية
 . 1تنمية المنا طق ال حدودية  ،ود ف ع اال ستثمار فيها  ،وا حداث الم شاري ع المنت جة ،
ومقاومة الب طالة

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع هيكل يعنى بالمعابر البرية في تونس ،على غرار المطارات
والموانئ البحرية ،توكل له مهمة تطوير المعابر وتعصيرها وصيانتها حتى تكون مالئمة الستقبال زوار
تونس .وكانت الزيارة فرصة لالستماع للمشاغل والمطالب التنموية ألهالي المناطق التي زارها متعهدا
بإيجاد حلول لها .
http://tinyurl.com/oadv4up

 18جوان - 2015انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ،مجلس وزاري مضيق ،بإشراف رئيس الحكومة،
السيد الحبيب الصيد ،خصص للنظر في الوضع التنموي بوالية قبلي.
http://tinyurl.com/ongujm3

.2

شروع في القيام ب جرد األرا ضي م حاذية لأل حياء ال ش عبية ذات الكثافة ال سكانية
ال عالية بالمدن الدا خلية ،ال قتنائها وت خ صي صها ،إلن جاز مقا سم ذات صب غة
ا جتماعية بما ي حدد من مزيد تنامي ظاهرة البناءات الفو ضوية.

رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد يتفقد صباح اليوم تقدم انجاز مشاريع سكنية اجتماعية بنور جعفر
(والية اريانة) لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية
http://tinyurl.com/om8ju6s

وزير التجهيز :وضع خطة وطنية لبناء ما بين  6آالف و 10آالف مسكن سنة  2020إلى جانب تهيئة مقاسم
سكنية اجتماعية تتكفل الدولة بما يقارب النصف من كلفتها
االنطالق في مشروع نموذجي بما يعادل مقسم اجتماعي في القصرين.
http://tinyurl.com/pz2ngsp
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 . 3اعداد وثيقة تو جيهية لم خ طط ي غ طي ال سنوات ال خم س القادمة لك سب رهان
ال عمل التنموي بم ختلف م جاالته وم ضامينه يتم عر ضها على ا ست شارة وا س عة

في  2015/09/09تم تقديم الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية .الرابط لالطالع على الوثيقة
Http://bit.ly/1hGuqUw

 . 4يتم االن طالق في اعداد م شروع الم خ طط على ان يتم تن ظيم ندوة دولية خالل
الثالثية اال خيرة من سنة  . 2115ل عرض م ضمون اولي و خا صة الم شاري ع الكبرى
المهيكلة على مؤ س سات التمويل

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم  6اكتوبر  2015لدى إشرافه على ندوة بعنوان "الوثيقة التوجيهية
إلعداد المخطط الخماسي  "2020-2016أنه سيتم على ضوء هذه الوثيقة التوجيهية االنطالق فعليا في إعداد
مشروع المخطط الذي يجب أن يلبي انتظارات الشعب التونسي .
وأضاف الصيد أن المخطط سيتضمن إصالحات كبرى من ذلك إصالح الجباية والنظام البنكي وإصالح اإلدارة
والتعليم والبحث العلمي مشيرا إلى أن هذه اإلصالحات تتطلب الكثير من العمل والمتابعة وفق تعبيره .

 . 5اعتماد منوال تنموي جديد  ،يرتكز على ت عزيز التكامل بين الق طاعات الثالث :
ال عمومي وال خا ص واال جتماعي الت ضامني

تضمنت الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية منوال تنموي جديد يتطرق إلصالحات كبرى فيما يخص الشرخ
بين القطاعين العام والخاص وإصالح منظومة الضمان االجتماعي

 . 6ت طوير شبكات االت صال ذات ال س عة ال عالية  ،وتكثيف ا ست عمال تكنولو جيات
الم علومات و االت صال في م ختلف الم جاالت اال قت صادية واالدارية واال جتماعية
والثقا فية

السيد نعمان الفهري وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي يعلن عن انشاء صندوق لدعم المشاريع
أن هذا الصندوق يأتي
في مجال االقتصاد الرقمي وقال نعمان الفهري ،خالل استضافته في برنامج ناس نسمةّ ،
سيتم دراسة الملفات المعروضة
باالشتراك مع البنك التونسي للتضامن وقيمته  10مليون دينارُ ،مشير ًا إلى أنّ ه
ّ
من قبل فريق تابع للوزارة .
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http://on.fb.me/1MTq2yL http://bit.ly/1hTIQ3D

 . 7دعم البنية اال سا سية والمرا فق ال جماعية وت ح سين مناخ األعمال و ال حفز على
اال ستثمار

أكد رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خالل اشرافه مساء اليوم بتونس العاصمة على افتتاح أشغال
منتدى تونس لالستثمار تحت شعار «استثمر في تونس ،شارك في نجاحها» أن الحكومة متعهدة بالقيام
بمراجعة جوهرية للمنظومة االقتصادية واالجتماعية لبالدنا وفقا لمبادئ النجاعة والفاعلية والعدالة وذلك
في إطار المخطط الخماسي القادم 2020-2016
 مواصلة اصالح جهاز االدارة وتحسين جودة الخدمات المسداة وذلك بإصدار نصوص ترتيبية جديدة تتعلقبتبسيط االجراءات االدارية وخاصة المتصلة بالمعامالت االقتصادية واالستثمار
وشدد رئيس الحكومة على أهمية توفر مناخ اجتماعي وتضامني وتوافقي للحفاظ على السلم
االجتماعي كعامل أساسي من عوامل االستقرار وتعزيز المناخ المالئم لالستثمار
http://bit.ly/1QTmRWZ

تعزيز الشراكة مع البنك األوروبي لالستثمار لدعم المشاريع المتعلقة بمجاالت البنية التحتية والنقل والطاقة
والتغطية االجتماعية والصحية وقطاع التربية .
http://bit.ly/1QT8XnK

ترأس السيد حاتم بن قديم رئيس ديوان السيد وزير البيئة والتنمية المستدامة جلسة عمل خصصت لمتابعة
برنامج االستثمار الرامي الى الحد من التلوث بالبحر المتوسط وذلك بحضور بعثة عن الوكالة الفرنسية
للتنمية وممثل عن المفوضية األوربية واطارات وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية
لحماية المحيط
ومن ضمن مكونات البرنامج تأهيل وتهذيب  10محطات تطهير ساحلية باإلضافة الى تهذيب شبكات
التطهير بواليات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس ونابل والقيروان والمهدية والمنستير وقابس ومدنين
وتطاوين وقفصة وتوزر على طول حوالي  596كلم من القنوات باإلضافة الى  36.500صندوق ربط و36
محطة ضخ مع تمكين حوالي  24.500مسكنا من الربط بالشبكة العمومية للتطهير وبناء  45محطة ضخ
جديدة .
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http://bit.ly/1RpYjEN

 . 8مرا ج عة م شروع اال س تثمار بهدف ت ح سين مناخ األعمال و حفز ب عث الم شاري ع
و إ حداث مؤ س سات.

"رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق حول مشروع المجلة الجديدة لالستثمار:
ّ
المجلة الجديدة ومشاريع النّ صوص القانونية
وبحث المجلس الوزاري المض ّيق مختلف أبواب مشروع
المعمق لمواطن ّ
تم انجازه
المتعلقة بها بناء على التّ شخيص
الضعف في المجلة الحالية وفي ضوء نتائج ما ّ
ّ
ّ
والمنظمات الوطنية والمهنية وغيرها
من دراسات واستشارات ولقاءات مع الهياكل التي تعنى باالستثمار
ومؤسسات التمويل وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء والجامعيين .كما تناول المجلس الوزاري
بالدرس أهداف مجلة االستثمار الجديدة وخاصة منها تطوير نسبة االستثمار الخاص مواكبة لمتطلبات
المضيق ّ
ّ
وسن إطار قانوني شامل لالستثمار بجميع أبعاده وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
التنمية ودفع القطاعات التنافسية
ّ
إلى جانب تأمين حوكمة أنجع لالستثمار ومزيد توضيح وترشيد ّ
تدخل الهياكل العمومية في تشجيع االستثمار
وتبسيط منظومة الحوافز وتوجيهها نحو األولويات الوطنية".
http://bit.ly/1PGwtWA

 . 9و ض ع حد للتفاوت بين ال جهات و ال ختالل التنمية في المنا طق الدا خلية

وأوضح السيد الحبيب الصيد أن موضوع االستشارة يكتسي أهمية بالغة في تطوير المنظومة القانونية
لألراضي االشتراكية وتجاوز االشكاليات العقارية التي تعيق االستثمار الوطني واألجنبي في هذه المناطق
بشكل يجعل منها رافدا من روافد التنمية الجهوية وبما ينسجم مع مبدأ التمييز االيجابي للجهات فضال عن
تطوير إطار الشراكة الفاعلة بين المجموعات االشتراكية والقطاع الخاص ،وتحفيز رؤوس االموال والمتعاملين
االقتصاديين في بعث مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية ألبناء الجهات المعنية .
http://tinyurl.com/nbkxtf7
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واستعرض المجلس تقدم انجاز مشاريع لفائدة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه تهم  53ألف
ساكن بالوسط الريفي بكلفة جملية تناهز  54مليون دينار ،والتي ينتظر ان تدخل حيز االستغالل موفي سنة
 ،2016كما تم االطالع على برامج مشاريع اخرى للفترة الممتدة بين  2016و 2020لفائدة  51ألف ساكن
بتكلفة جملية تقدر بـ ـ 87مليون دينار ،ستمكن من رفع نسبة التزويد على المستوى الوطني الى حدود 98
بالمائة أواخر سنة . 2020
http://tinyurl.com/nwoj6an

مضيق انعقد صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة
 1 6جويلية ُ - 2015خ ّصص مجلس وزاري
ّ
السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة للنظر في الوضع التنموي بوالية سيدي بوزيد وسبل النهوض به
http://tinyurl.com/nupavoq http://tinyurl.com/o4jvckr

 . 11ت طوير اليات الت خ طيط واال ست شراف على ال ص عيد ال جهوي  ،وإ حكام تو ظيف
ال طا قات الكامنة في ال جهات وميزاتها  ،على األ ص عدة اال قت صادية  ،والثقا فية
وال سيا حية
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تقرير عمل حكومة ال حبيب ال صيد

األ من
12.
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األمن
 . 1موا صلة تمكين الو حدات األمنية وال ع سكرية ،من الم عدات المالئمة لتدعيم
قدراتها ال عملياتية ،وت عزيز فاعليتها وتأمين جاهزيتها ال م ستم ّر ة للت حرك ال سري ع
واالرتقاء بقدرتها على الردع والتد خل الميداني النا ج ع عند اال قت ضاء.

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن الخارجية األمريكية :تم التطرق الى التعاون الثنائي خاصة التبادل
االستعالمي الوثيق والتنسيق المعلوماتي المستمر بين البلدين حول ملف االرهاب من اجل تامين التصدي
الناجع لهذه االفة  .كما أكدت الدعم االمريكي المتواصل إلنجاح المسار الديمقراطي ببالدنا من خالل تعزيز
التبادل في مجال الخبرات والتكوين عبر تقديم المساعدات العينية والتجهيزات وتدريبا لوحدات االمنية
التونسية .
http://tinyurl.com/oee4gwy

متعددة االختصاصات وجهاز تحليل  ADNلفائدة المصالح
تسلم وزارة الداخلية خمس سيارات مخبرية
ّ
المعنية بإدارة الشرطة الفنية والعلمية في إطار هبة من الديوان الفدرالي للشرطة العدلية األلمانية
http://tinyurl.com/nz2mntk

تسلم وزارة الداخلية لعدد  50كاميرا حرارية هبة ألمانيا2015/05/29 :
http://tinyurl.com/p65oqlu

وزارتا الدفاع والداخلية تستأثران بـ  20بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2016
http://tinyurl.com/p7t68bj
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 . 2ت عزيز قدرات أعوان الديوانة  ،وال حماية المدنية وال س جون  ،بما يتيح لهم اال ض طالع
بدورهم بأكثر ن جاعة و ف عالية

رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد يؤدي صباح اليوم زيارة الى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ويعطي
اشارة انطالق مركز التكوين عن بعد ويتابع عملية بيضاء ويتسلم وثائق اتفاقية تعاون مع روسيا
http://tinyurl.com/o8qn5h2

أدى وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى رفقة أعضاء الديوان والمسؤولين في اإلدارة العامة للسجون
ّ
زيارة لسجن المرناقية عاين خاللها االستعدادات األمنية واللوجستية للمؤسسة السجنية ومدى جهوزيتها
وقدرتها على مجابهة كل التهديدات،
http://bit.ly/1W7enC4

في إطار اإلحاطة باألعوان العاملين بمختلف السجون البعيدة عن مناطق العمران قامت اإلدارة العامة
للسجون واإلصالح بتكوين فريق عمل تولى معاينة الوضع الحالي بالوحدات السجنية واإلصالحية ورفع جملة
من االقتراحات بغاية بعث فضاءات استراحة مجهزة للتخفيف من مشقة العمل وجعل الموظف قادرا على
تقديم أداء أفضل وخاصة في الفترات المسائية .
تم الشروع في بعث هذه الفضاءات الترفيهية بهدف توفير الظروف المالئمة للعاملين بمختلف السجون
ومراكز اإلصالح خاصة وقد جرت العادة عند بناء السجون أن يقع التركيز على بناء فضاءات اإلقامة واإلعاشة
والترفيه للمساجين دون اعتبار احتياجات األعوان العاملين بالمؤسسات السجنية واإلصالحية
http://on.fb.me/1hWFOM3

 . 3تكثيف الت عاون والتن سيق م ع البلدان ال شقيقة الم جاورة  ،لدعم تأمين المنا طق
ال حدودية الم شتركة  ،ومكا ف حة اإلرهاب وال جريمة المن ظمة

تعمل لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وتونس على إعداد مشروع اتفاق عسكري بين البلدين ،لمواجهة
التهديدات اإلرهابية األخيرة ،يتضمن تشكيل وحدات عسكرية مشتركة قادرة على إيقاف اإلرهابيين الذين
ينتقلون بين البلدين .
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وأفادت صحف تونسية وجزائرية أن خالصات لقاء اللجنة الذي شهدته العاصمة الجزائرية هذا األسبوع،
ستُ رفع إلى رئيسي البلدين ،الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،والتونسي الباجي قائد السبسي ،قبل التوقيع
على مذكرة بينهما في وقت الحق من هذا العام ،من أبرز مالمحها ،ضمان أمن الحدود المشتركة بين
البلدين .
وقد ناقش البلدان ،خالل هذا اللقاء ،تبادل المعلومات االستخباراتية ،وتدريب عناصر األمن ،وتوظيف التقنيات
اإللكترونية المتقدمة ،وتطوير قوانين مكافحة اإلرهاب ،ومحاربة التهريب الحدودي ،دون أن يعلن عن ذلك
بشكل رسمي .
http://tinyurl.com/nsw7lag

 . 4ال مكان للمن ظمات الموازية للدولة وال م جال لل م ّس بمؤ س سات الدولة م ع ضمان
حق الت ظاهر واال حت جاج ال سلمي دون إ غفال أهمية حماية هيبة الدولة

طالبت يوم الخميس  3سبتمبر  2015الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فتح تحقيق في االعتداء
على المتظاهرين احتجاجا على مشروع قانون المصالحة االقتصادية واتخاذ االجراءات الالزمة ضد التصعيد
األمني القمعي
http://tinyurl.com/p4aw54p
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد

اإل قت صاد

تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
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االقتصاد
 . 1تر شيد الدعم

أما في خصوص تزويد السوق فقد استعرض المجلس أهم اإلجراءات والمجهودات المبذولة والتي
ّ
سجل المجلس في هذا الخصوص انتظام تزويد
مكنت من مواصلة
التحكم في نسبة تضخّ م األسعار .وقد ّ
تم اتّ خاذها
السوق خالل التسعة أشهر األولى من سنة  .2015كما أكد المجلس أن مجمل اإلجراءات التي ّ
المدرسية ساهمت في امتصاص نسق ارتفاع األسعار وانجاح العودة
بمناسبة عيد االضحى والعودة
ّ
المدرسية.
ّ
ّ
التضخم في حدود  4.2بالمائة مقابل  5.6بالمائة خالل شهر سبتمبر من
سجل المجلس استقرار نسبة
كما ّ
ّ
والتحكم في األسعار.
الرقابية لتأمين انتظام التزويد
السنة المنقضية ،وأكد على ضرورة مواصلة الحمالت
ّ
http://tinyurl.com/o69l7rb

اما في خصوص تزويد السوق فقد استعرض المجلس اهم االجراءات والمجهودات المبذولة لتامين ذلك
ومواصلة التحكم في نسبة تضخم االسعار لتستقر في حدود  4.2بالمائة وهي نسبة التضخم المسجلة
في شهر اوت .2015
http://tinyurl.com/psyn47h

صحفية
السيد رضا األحول صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة
 30سبتمبر  - 2015عقد وزير التّ جارة
ّ
ّ
ّ
سلط فيها ّ
الضوء على نشاط الوزارة بخصوص العودة المدرسية وعيد األضحى و موسم التخفيضات
مستعرضا بالمناسبة برنامج عمل الوزارة في الفترة المقبلة.
http://tinyurl.com/ntwfzd7

 . 2إر ساء من ظومة م علوماتية  ،لمتاب عة أ س عار ال مواد ال غذائية ال طاز جة في أ سواق
ال جملة  ،وذلك بالتن سيق بين الوزارات والم جام ع المهنية الم عنية

لم ترسى المنظومة
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 . 3إن ا قت ضي األمر  ،ت طبيق الف صل الراب ع من قانون اال س عار والمنا ف سة ،الذي يتيح
ت جميد األ س عار غير المؤ طرة  ،لمدة  6أ شهر ل مقاومة الزيادات الم ش طة في
األ س عار

لم يطبق ذلك لم يقتضي االمر

صادق نواب مجلس الشعب الثالثاء  2سبتمبر  2015على القانون عدد  48/2013المتعلق بتنقيح وإتمام
القانون عدد  64لسنة  1991المؤرخ في  29جويلية  1991المتعلق بالمنافسة واألسعار

 . 4م ضاعفة ال جهد لمقاومة الت جارة الموازية  ،وتقلي صها إلى أدنى حد ممكن  ،عبر
تكثيف المرا قبة في المراكز ال حدودية  ،و في األ سواق  ،وا حكام ت طبيق اال جرا ءات
القانونية والترتيبية ذات ال صلة

أشار مشروع قانون المالية لسنة  2016في النقطة الثانية إلى مسألة مقاومة التهريب والتصدي للتجارة
الموازية وذلك عبر الحد من االداء على المواد الموردة والمقتنية محلي ًا ،وعبر سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف
المخصص لألشخاص الطبيعيين
http://bit.ly/1NlxhO1

 . 5ا حداث ل جان و طنية لنهوض بالق طاعات اال ستراتي جية ولإل صال حات الكبرى ت ضم
اهل ال خبرة واال خت صا ص من الكفاءات الو طنية واأل حزاب ال سيا سية والمن ظمات
و مكونات الم جتم ع ال مدني

لم تتكون اللجان

 . 6ا صالح المن ظومة ال ج بائية ق صد تو سي ع قاعدتها وت ح سين اال ست خال ص و مقاومة
التهرب ال جبائي
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تطرق مشروع قانون المالية  2016الصادر في  14أكتوبر  2015في النقطة االولى إلى تنفيذ برنامج
اإلصالح الجبائي وذلك على مستوى الضرائب المباشرة ،على مستوى األداء على القيمة المضافة وعلى
مستوى معاليم التسجيل والمعاليم االخرى
http://bit.ly/1NlxhO1

 . 7إ صالح الق طاع المالي  ،والق طاع البنكي وال سوق المالية  ،وتر شيد اإلنفاق
ال عمومي  ،والنهوض بالم شاري ع الكبرى في المنا طق الدا خلية

رئيس الحكومة يلتقي الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات البنكية في تونس
وتطرق اللقاء إلى وضع القطاع البنكي في الظرف الراهن ومساهمته في دفع التنمية واستحثاث نسق
التشغيل وتطوير االقتصاد الوطني عموما فضال عن جملة من المسائل التي تهم اإلصالحات المتخذة
والبرامج المزمع انجازها في مجال تطوير القطاع البنكي في تونس .
http://tinyurl.com/ovkh3bv

المصادقة على مشروع قانون رسملة بنكي اإلسكان والشركة التونسية للبنك
http://tinyurl.com/q8kdpzr

 . 8مرا ج عة م شروع م جلة اال ستثمار

قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي ،زكريا أحمد :إن مشروع مجلة االستثمار الجديدة سيعرض خالل
األسابيع القليلة المقبلة على الحكومة .وأضاف الوزير على هامش افتتاحه أشغال الملتقى العربي حول موضوع
تعزيز دور المحاضن الصناعية والتكنولوجية في التنمية الصناعية المنعقد بتونس على مدى ثالثة أيام أن إقرار المجلة
الجديدة من شأنه دفع االستثمار وفسح المجال أمام محاضن المؤسسات لتطوير أعمالها .

http://goo.gl/v7tZBP

 . 9إنقاذ المؤ س سات الو طنية التي ت شكو ص عوبات ا قت صادية  ،و ضمان ديمومتها
وال حفا ظ على موا طن ال ش غل فيها
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد

ال ح قوق و ال حريات

تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
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الحقوق والح ّر ّي ات
 . 1إعداد م شاري ع القوانين المن صو ص عليها في الباب ال خام س من الد ستور،
والمت علقة بال سل طة الق ضائية و في مقدمتها م شاري ع القوانين المت علقة
بالم جل س األعلى لل ق ضاء ،بهياكلها األرب عة.

تم عرض مشروع القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء خالل مجلس وزاري:
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الصيغة المعروضة على مجلس الوزراء تتضمن التعديالت التي
تولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إدخالها على مشروع القانون األساسي وذلك تنفيذا للقرار
الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تحت عدد  2015/02بتاريخ  8جوان  .2015وقد ق ّرر
مضيق.
المجلس النظر في الصيغة الجديدة لمشروع القانون األساسي في إطار مجلس وزاري
ّ
http://bit.ly/1NnMLBe

 . 2إعداد م شاري ع الن صو ص القا نونية الم خ ص صة لل سل طة الم حلية ،و تمهيد األر ضية
المالئمة النت خابات الم جال س البلدية و ال جهوية ،و م جال س ا أل قاليم في أ ف ضل
ال ظروف.

المصادقة على مجموعات من مشاريع األوامر الحكومية المتعلقة بالعمل البلدي
http://bit.ly/1QTA1Dh

تركيز مجموعة من البلديات في إطار التحضير لالنتخابات البلدية وتطبيق ًا للقانون الذي ينص على أن يكون
النظام البلدي معمم ًا على كامل تراب الجمهورية .
http://bit.ly/1OJ1IAY

بدء المشاورات مع الهيئة العليا لالنتخابات حول موعد إجراء االنتخابات البلدية الذي سيكون مبدئي ًا قبل
موفي سنة . 2016
http://bit.ly/1Kp8Uuj
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 . 3إعداد م ش روع القانون المت علق بالم حكمة الد ستورية وم شاري ع أ خرى

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم االربعاء  1جويلية  2015تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على
مشروع القانون االساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ويندرج مشروع القانون وفق ما صرح به الناطق
الرسمي باسم مجلس الوزراء أحمد زروق عقب اجتماع مجلس الوزراء في إطار استكمال تركيز المؤسسات
الدستورية للجمهورية الثانية بمقتضى احكام الفصل  124من الدستور
http://goo.gl/fj7Xkh

 . 4ت ج سيد الالمرك زية من خالل ال جماعات الم حلية ،و تقريب سل طة القرار ،قدر
اإلمكان ،من الموا طنين في م ختلف منا طق البالد.

مجلس وزاري مضيق حول تجسيم مسار الالمركزية
تم في هذا المجلس تدارس مشروع القانون األساسي لالنتخابات البلدية بمختلف أبوابه المتمثلة بالخصوص
في األحكام العامة والترسيم في سجلّ الناخبين وشروط الترشح لعضوية المجالس البلدية والحملة االنتخابية
وتمويلها واالقتراع والفرز وإعالن النتائج والنزاعات االنتخابية.
كما نظر المجلس الوزاري المضيق في مشروع القانون األساسي للبلديات وخاصة فيما يتعلق بالمبادئ
للبلديات والمجلس األعلى للجماعات المحلية والمبادئ العامة
العامة النتظام البلديات والسلطة الترتيبية
ّ
لتسيير المرافق البلدية والنظام المالي للبلديات.
http://bit.ly/1hTS6oz
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
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الثقافة
 . 1القيام باإل صال حات الالزمة ،واال ستئنا س بآراء وت صورات أهل الثقا فة في م ختلف
الم جاالت والت خ ص صات وعلى دعم االنتاج الثقا في و أ حكام توزي عه واإل حا طة
بالمبدعين في سائر األ غراض

حصلت تونس على العضوية الكاملة في اتحاد الناشرين الدوليين على هامش معرض فرانكفورت الدولي
للكتاب يوم .2015/10/15
ويسعى االتحاد من خالل هذا االنضمام إلى مزيد االرتقاء بواقع النشر والناشرين وتوفير المعلومات الكافية
والدعم للمساعدة على التوجه الصحيح للناشرين وتحسين الشروط والقوانين المتعلقة بصناعة النشر.
http://tinyurl.com/pzhshfh

للثقافة ببنزرت ،وبدعم من وزارة ّ
الجهوية ّ
والصندوق
الثقافة والمحافظة على التّ راث
المندوبية
بالتّ عاون مع
ّ
ّ
ّ
والسياحة ّ
للطبيعةّ ،
قافية بتونس ،من  21إلى  25أكتوبر " ،2015
الث
الوطنية للتّ نمية
الجمعية
تنظم
العالمي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفوتوغرافية ببنزرت".
للصورة
الدولي ّ
ملتقى هيبودياريتوس ّ
ّ
http://tinyurl.com/p883qv4

حفل لتكريم الشاعر الصغير أوالد أحمد بالمسرح البلدي بالعاصمة
http://tinyurl.com/ok86852

وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث السيدة لطيفة االخضر تستقبل تلميذتين من المدرسة االبتدائية
بالزهراء تحصلتا على جائزتين عالميتين وأكدت السيدة الوزيرة خالل هذا اللقاء دعمها ومساندتها للتلميذتين
متعهدة بتأطيرهما على مستوى وزارة الثقافة لتنمية قدراتهما وتشجيعهما على مزيد التألق والتميز.
http://tinyurl.com/o9umx3h
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 . 2ال عناية بتراثنا الو طني والم حا ف ظة عليه وتثمينه والت عريف به على أو س ع ن طاق
وا حكام ادرا جه في الم سالك ال سيا حية

وزارة ّ
الثقافة تتّ خذ اإلجراءات ّ
تونسية بمزاد علني بفرنسا
أثرية
الالزمة لوقف بيع قطع ّ
ّ
http://tinyurl.com/orsh4ne

أشرف السيد نعمان الفهري وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي والسيدة لطيفة االخضر وزيرة
الثقافة والمحافظة على التراث على جلسة عمل مشتركة حول رقمنة التراث الوثائقي للمكتبة الوطني
http://tinyurl.com/p2juwja
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تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
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التعليم
 . 1ت عزيز األ ق طاب التكنولو جية المندم جة ،ودعم صلتها وتفاعلها م ع ق طاعات
االنتاج والمؤ س سات التكوين والت عليم ال عالي والب حث ال علمي وتكثيف ن سيج
المؤ س سات والم شاري ع الم جددة

استهل ياسين ابراهيم زيارته إلى صفاقس بالتحول إلى القطب التكنولوجي بساقية الزيت حيث التقى
باإلطارات والباحثين في القطب وجامعة صفاقس وتباحث معهم إشكاليات التنمية واالستثمار والتعاون
الدولي في القطب الذي لم يحقق النقلة المرجوة منه والمساهمة المنتظرة في اقتصاد الجهة
http://bit.ly/1Kr8bZv

على إثر استقبال السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم االثنين  25ماي ،2015
للسيد جيورجي بنتوس سفير المجر بتونس المنتهية مهامه دعا الوزير التونسي إلى مزيد دعم التعاون بين
األقطاب التكنولوجية في مجاالت البحث والتطوير وتثمين البحوث العلمية وإلى العمل على بعث مراكز
بحوث وتنمية مشتركة بين الطرفين في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
http://bit.ly/1GWQKjx .

 . 2دعم وت طوير الب حث ال علمي في الم جاالت ذات الم حتوى الم عر في والقيمة
الم ضا فة التكنولو جية ال عالية  ،على غرار تكنولو جيات االت صال والم علومات
واإللكترونيك وال صناعات الدوائية وال بيوتكنولو جيا

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  7سبتمبر  2015يتعلق بإحداث مخابر بحث بمركز
البيوتكنولوجيا بصفاقس
الفصل األول ـ أحدثت بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس مخابر البحث اآلتي ذكرها:
-

األساليب البيولوجية البيئية

-

البيوتكنولوجيا الجزيئية للكائنات معزولة النواة

-

البيوتكنولوجيا وتحسين النباتات
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-

المبيدات البيولوجية

-

األحياء الدقيقة والجزيئية الفعالة

-

بيوتكنولوجيا األحياء الدقيقة وهندسة األنزيمات

-

أساليب الغربلة الجزيئية والخلوية
http://bit.ly/1jSS41F

 . 3ت طو ي ر من ظومة التربية والتكوين والت عليم ال عالي وت ح سين أدائها  ،واإلرتقاء
بمردودها

تم ضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد التابعة لوزارة
التربية .وفق ًا لألمر الحكومي  1163لسنة  2015المؤرخ في  4سبتمبر 2015
http://bit.ly/1PCcHML

وزارة التربية قررت إلغاء األسبوع المغلق

ّ
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثالثاء  13أكتوبر  2015بمدينة العلوم بتونس ،يوما إعالميا
خصص لتقييم عمل الوزارة بالنسبة للفترة الممتدة بين  2011و 2015وتحديد الخطوط العريضة للمخطط
الخماسي االستراتيجي.2020-2016-
أن المخطط الخماسي  2020-2016يرتكز على
وبين السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ّ
ّ .
ما أفرزته االستشارة الوطنية إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ويأخذ بعين االعتبار مختلف
المستجدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويستند إلى الخيارات والسياسات التنموية للفترة المقبلة،
تم تبويبها على أربع محاور وهي:
مشيرا إلى ّ
أن التوجهات الكبرى قد ّ
 -1الحوكمة
 -2الحياة الجامعية
 -3المناهج والتكوين
 -4البحث العلمي والتجديد.
http://bit.ly/1GW30k5
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أشرف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء الخميس  17سبتمبر  2015بمقر
تقدم أشغال اللجان المعنية بتطوير منظومة التكوين الهندسي
خصص للنظر في مدى
الوزارة ،على اجتماع ّ
ّ
وبمراجعة كراس الشروط المنظم لقطاع التعليم العالي الخاص بمشاركة ممثلين عن الطلبة وعن عمادة
المهندسين ونقابة المهندسين والقطاع المهني والوزارات ذات الصلة .
http://bit.ly/1QWHUI6

أشرف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الندوة الصحفية المنعقدة يوم
الخميس  10سبتمبر  2015حول العودة الجامعية  ،2016-2015وأدلى عن أهم اإلجراءات المتخذة من ترفيع
في المنحة الجامعية وفي عدد المنتفعين فيها ،والعمل على توسيع طاقة استيعاب المبيتات الجامعية
وتخفيض عدد الطلبة بالغرفة الواحدة إلى اثنين ،فضال عن توضيحات بخصوص اإلشكال القائم مع
المؤسسات الخاصة للتعليم العالي
http://bit.ly/1LpyLpW

انعقد االجتماع الدوري لمجلس الجامعات يوم  01سبتمبر  2015وتم من خالله التطرق إلى النقاط التالية
 التذكير بأن الوزارة تعمل على ترشيد ومرافقة قطاع العالي الخاص وتحرص على تشريك ممثليهوالتعاون معه .
بد من ترشيد ساعات التدريس داخل الجامعة التونسية وخاصة فيما يهم الساعات اإلضافية التي ال
 ال ّترتكز على تمشي علمي واضح .
 تمت مناقشة مقترحي عقدين لــ" مدرس متعاقد صنف أ" ومدرس متعاقد صنف ب" باإلضافة إلىمشروع قرار يتع ّلق بضبط نظام الدراسات واالمتحانات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس .
 مطالبة رؤساء الجامعات الداخلية خالل عرض لنتائج التوجيه الجامعي لسنة  2015بتوفير مهلة أطوللدراسة مطالب النقل مع اعتماد ليونة أكثر في مقاييس قبول الراغبين في االلتحاق بها .وقد أبدى الوزير
استحسانه لهذه الفكرة وذلك دعما لمبدأ التمييز االيجابي مشيرا إلى ضرورة التفكير جديا في رؤية جديدة
وتصور يضمن نجاح هذه المؤسسات في استقطاب الطلبة .
 التمتع بمنح التداول يمر حتما عبر مقياس التميز ال غير . توصية رؤساء الجامعات بضرورة تذكير منظورهم بمزيد اليقظة من أجل تأمين الفضاءات الجامعيةوسالمتها .
http://bit.ly/1Kqrm5M
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اإل ج ت ما ع ية

تقرير عمل حكومة الحبيب الصيد
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االجتماعية
 . 1ادماج مت عا طي األن ش طة غير الم هيكلة ،في المن ظومة القانونية ،و ال س عي إلى
إي جاد ال حلول المنا سبة للو ض عيات اال جتماعية ،بالن سبة إلى األ ش خا ص من ض عاف
ال حال ،الذين يت عا طون الت جارة في الم سالك غير المن ظمة.

.2

تأهيل المؤ س سات اال ست شفائية  ،وتدعيم ال ص حة األ سا سية  ،وت طوير شبكة
الم ست شفيات في المنا طق الدا خلية  ،وم عال جة ما ت شكوه من نقائص إلى جانب
ت ح سين ال خدمات ال ص ح ية

صحية جديدة بوالية الكاف
باعتمادات تقارب  5ماليين دينار :مشاريع ّ
ستخصص لبناء قسم استعجالي جديد وقسم إنعاش ،باإلضافة
تم فتح اعتمادات قدرها  4,9ماليين دينار
ّ
ّ
سيخصص جزء من هذه االعتمادات لتهيئة وتوسعة قاعات
أشعة وقسم للمخابر جديدين .كما
إلى بناء قسم
ّ
ّ
صحية بكلّ من
العمليات بالمستشفى الجهوي بالكاف .وينتظر أن ّ
يتم خالل الفترة القادمة إحداث  3أقطاب ّ
ّ
الصحية من متساكني
مدينة الكاف ومدينة تاجروين ومدينة الدهماني وذلك بهدف مزيد تقريب الخدمات
ّ
تلك المناطق.
الصحية
الصحة مليون و 150ألف دينار لدعم صيانة مختلف المؤسسات
ومن جهة أخرى ،رصدت وزارة
ّ
ّ
بوالية الكاف.
https://goo.gl/O0kdEh

ّ
تفقد
الصحة يوم الجمعة  11سبتمبر  2015زيارة عمل إلى والية تطاوين
السيد سعيد العايدي وزير
أدى
ّ
ّ
ّ
الصحية بالجهة.
خاللها سير العمل بعدد من المستشفيات والمنشآت
ّ
كما دعا الوزير إلى ضرورة اإلسراع في استكمال المشاريع المبرمجة مشيرا بالخصوص إلى برنامج دعم الجهة
األولوية
مخطط تدعيم الجهات ذات
الضرورية في نطاق
الصحي
الصحية بتطاوين بالتجهيزات ووسائل النّ قل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدائرة
الممول من قبل االتّ حاد األوروبي .وكان الوزير قد عاين في هذا ّ
الصدد مشروع تهيئة وتوسيع مركز ّ
ّ
الصحية ببئر األحمر الذّ ي شارفت أشغاله على االنتهاء بكلفة بلغت  173ألف دينار.
ّ
https://goo.gl/SgxlMe
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ّ
تفقد خاللها
الصحة يوم الخميس  10سبتمبر  2015زيارة عمل إلى والية مدنين
السيد سعيد العايدي وزير
أدى
ّ
ّ
ّ
ّ
صحية بهذه الجهة .
والمحلية
سير العمل بعدد من المستشفيات الجهوية
وعدة منشآت ّ
ّ
للطب
المقدم" بجربة عاين الوزير بالخصوص أشغال بناء القسم الجديد
ففي المستشفى الجهوي "الصادق
ّ
ّ
االستعجالي باعتمادات تبلغ  1,5مليون دينار .كما ُق ّدمت للوزير بيانات حول مشاريع توسعة كلّ من قسم النّ ساء
والصيدلية وتجديد شبكة الكهرباء والماء .
تقدر بـ  450ألف دينار
والتّ وليد بكلفة
ّ
ّ
السوق حيث تع ّرف على نشاط مركز
السيد سعيد العايدي إلى منطقة "الماي" من
تحول
ثم
ّ
ّ
ّ
معتمدية حومة ّ
ّ
عيدت تهيئته بدعم من المجتمع المدني .
األساسية الذّ ي ُأ
الصحية
ال ّرعاية
ْ
ّ
ّ
اطلع على مشروع أشغال توسعة
السيد سعيد العايدي إلى
تحول
ثم
معتمدية سيدي بومخلوف أين ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المحلي الذّ ي بلغ مراحله األخيرة بكلفة  250ألف دينار .
المستشفى
https://goo.gl/uoQacB

أداها وزير
لية بعد سلسلة الزيارات
في إطار الحرص على متابعة الوضع
الميدانية التّ ي ّ
الصحي بالجهات ّ
ّ
ّ
الداخ ّ
ّ
الصحية
ممثلي الجهة
ضم
الصحة إلى هذه الجهات ،انعقد األربعاء  5أوت  2015بمق ّر وزارة
الصحة اجتماع ّ
ّ
ّ
ّ
تم خالله التّ أكيد
الطبية وعدد من كبار المسؤولين باإلدارة
بالقصرين وبحضور مدير التفقدية
المركزية بالوزارة ّ
ّ
ّ
الصحية المسداة للمواطنين بهذه الجهة وذلك بالتّ ركيز على
أهمية تظافر الجهود للنّ هوض بالخدمات
على
ّ
ّ
للتوجه إلى
أطباء نساء وتوليد
تم تكليف فريق ثان
أطباء االختصاص بانتظام حيث ّ
ّ
ّ
متكون من ّ 3
حضور ّ
أطباء النّ ساء
المستشفى الجهوي بالقصرين يوم الخميس  6أوت الجاري واتّ خاذ اإلجراءات الالزمة لتواصل حضور ّ
والتّ وليد بصفة منتظمة.
تكميلية في حدود  100ألف دينار لتجهيز قاعة اإلنعاش بقسم النّ ساء
ميزانية
تم االتّ فاق على تخصيص
كما ّ
ّ
ّ
الصحة واإلحاطة
والتّ وليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين ،إلى جانب الحرص على العناية بشروط حفظ
ّ
بالمرضى والزائرين .وتط ّرق الحاضرون ،من جهة أخرى ،إلى الحلول المناسبة لالنطالق في استغالل المستشفى
ّ
المحلي بفريانة في أقرب اآلجال.
https://goo.gl/xTJZNs

 . 3مقاومة كل أ شكال الفقر ،وال خ صا صة ،والتهم ي ش ،و ت عزيز اإل حا طة بذوي
اال حتيا جات ال خ صو صية ،و ضمان كا فة حقو قهم ،و تدعيم م شاركتهم في ال حياة
ال عامة.
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ّ
يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد
أمـــر حكـومي عدد  458لسنة  2015مؤ ّرخ في  9جوان 2015ّ
تصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي
الدولة والصناديق االجتماعية لمنح
التكفل بنفقات التأهيل والتربية المخ ّ
اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة .
http://bit.ly/1jUBD4F

 االنتدابات بالوظيفة العمومية و الخاصة لفائدة األشخاص ذوي االعاقة :"استعرض وزير الشؤون االجتماعية «أحمد عمار الينباعي» خالل لقاء جمعه بالهيئة الجديدة لالتحاد
الوطني للمكفوفين بتونس ،جملة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة األشخاص ذوي االعاقة ال سيما
فيما يتعلق بالتشغيل .
وأشار «الينباعي» إلى التصريح النهائي بنتائج المناظرة الوطنية لالنتداب بالوظيفة العمومية
والمؤسسات والمنشآت العمومية لفائدة  276مترشحا من حاملي االعاقة باإلضافة إلى اقرار مشروع قانون
للترفيع في النسبة المخصصة لإلنتدابات بالوظيفة العمومية والخاصة لفائدة األشخاص ذوي االعاقة لتبلغ
نسبة  2بالمائة عوضا عن  1بالمائة وإدراج المؤسسات الخاصة التي تشغل من  50الى  99عامال ضمن
المؤسسات المعنية بإلزامية التشغيل مما سيساهم في مضاعفة من فرص التشغيل المتاحة".
http://bit.ly/1MF2ARi

الفوار :إحداث مركز جديد لإلحاطة بذوي االحتياجات الخصوصية
http://bit.ly/1Gj5UVq

 . 4إ صالح ان ظمة التقاعد والتأمين على المرض و إ نقاذ ال صناديق اال جتماعية
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كشف وزير الشؤون االجتماعية أحمد عمار الينباعى خالل الندوة الصحفية التي عقدها في مقر وزارة
الشؤون االجتماعية عن وجود مقترح بتعديل صيغة الترفيع االختياري في سن التقاعد الى  62سنة مرحلة أولى
ثم الى  65سنة
وقال الوزير ان اجراء الترفيع في سن التقاعد سيمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية من
امتصاص العجز المرتقب والمقدر ب 8ر 3مليون دينار خالل الفترة الممتدة بين  2016و 2020وأكد أن العمل على
احداث توازنات مالية بالصناديق االجتماعية /الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والصندوق الوطني
للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان االجتماعي  /من خالل الترفيع االختياري في سن التقاعد
سيمكن من توفير متسع من الوقت ألجراء اصالحات جذرية ومعمقة في نظامي التقاعد والتامين على المرض .
http://bit.ly/1NXna57

أكد وزير الشؤون االجتماعية لدى افتتاحه بالمنستير ملتقى رؤساء المراكز الجهوية والمحلية ودور خدمات
الضمان االجتماعي أن اإلجراءات المقترحة على هذا الصعيد هي الترفيع في سن التقاعد ،تحسين نسبة التغطية
واستخالص البعض من ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعمل على تأمين فرص الشغل لمئات األالف
من العاطلين على العمل ،معتبر ًا أن الحل الجذري لوضعية الصناديق االجتماعية يكمن في تكثيف االستثمار
وخلق أكثر ما يمكن من مواطن الشغل
http://bit.ly/1OLUMD9

 . 5تف عيل ميثاق تون س ل حقوق األ ش خا ص ذوي االعا قة ،و ح سن تنفيذه بما يي ّس ر
نفاذهم إلى البيئة المادية ،وا ال جتماعية والثقا فية و خدمات ال ص ّح ة والت عليم
واإلعالم والت صال

نظمت وزارة الشؤون االجتماعية ندوة ختامية لمشروع تعاون تونسي إيطالي للمساعدة على اإلدماج
االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة بلغت االعتمادات المرصودة لفائدته من طرف الجانب اإليطالي  1مليون و-
 800ألف يورو
http://bit.ly/1GuNUY3

استعرض وزير الشؤون االجتماعية « أحمد عمار الينباعي » خالل لقاء جمعه بالهيئة الجديدة لالتحاد الوطني
للمكفوفين بتونس يوم الخميس ،جملة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة األشخاص ذوي االعاقة ال
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سيما في ما يتعلق بالتشغيل .
وأشار « الينباعي » إلى التصريح النهائي بنتائج المناظرة الوطنية لالنتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات
والمنشآت العمومية لفائدة  276مترشحا من حاملي االعاقة باإلضافة إلى اقرار مشروع قانون للترفيع في
النسبة المخصصة لإلنتدابات بالوظيفة العمومية والخاصة لفائدة األشخاص ذوي االعاقة لتبلغ نسبة ./.2
عوضا عن  1بالمائة وإدراج المؤسسات الخاصة التي تشغل من  50الى  99عامال ضمن المؤسسات المعنية
بإلزامية التشغيل مما سيساهم في مضاعفة من فرص التشغيل المتاحة
http://bit.ly/1GuOyVl

إصدار األمر الحكومي عدد  458لسنة  2015المؤ ّرخ في  9جوان  2015الذي يرمي إلى ضبط معايير
وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
ّ
المختصة والرعاية
التكفل بنفقات التأهيل والتربية
االجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لمنح
ّ
بالبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة المسيرة لمؤسسات التربية
المختصة والتأهيل والتكوين المهني لألشخاص المعوقين
http://bit.ly/1jUBD4F
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ّ
الش باب وال ّر ياضة
.1

سيتم دعم ال عناية بالمؤ س سات والف ضاءات ال شبابية وتأهيلها وتمكينها من
الت جهيزات ال ضرورية لتكون في م ستوى انت ظار ال شباب وت طل عاته

أكد وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء عقب اشرافه على جلسة عمل انعقدت بمقر والية سوسة
انه اذن باالنطالق في تنفيذ محتوى الدراسات الخاصة بأشغال توسعة مدارج الملعب االولمبي بسوسة قصد
الترفيع في طاقة استيعاب الملعب لتبلغ  40ألف متفرج وكذلك بتغطية هذه المدارج وتهيئة المنصة
الشرفية بكلفة جملية قدرها  11مليون دينار
وأكد الوزير في هذا الصدد ان الوزارة وضعت خطة متكاملة على امتداد الخمس سنوات المقبلة إلحداث
معاهد رياضية بمختلف واليات الجمهورية الحتضان المواهب الرياضية
http://bit.ly/1W1PyYe

استهل الوزير زيارة ميدانية بمعاينة مكان مشروع المركب الشبابي بمنوبة الذي ُرصدت له اعتمادات تقدر
ب  150ألف دينار إلعداد الدراسات قبل أن يتحول إلى معتمدية دوار هيشر لمعاينة مكان قطعة األرض البديلة
المقترحة إلنجاز ملعب لكرة القدم المرصود له كقسط أول  500ألف دينار وبمعتمدية وادي الليل اطلع
الوزير على المركب الرياضي بالجهة ،حيث عاين أبرز النقائص التي يشكو منها هذا الفضاء المتمثلة بالخصوص
في انجاز أشغال تهيئة وإنارة الملعب البلدي بكلفة  350ألف دينار وتخصيص اعتماد إضافي لتهيئة فضاءات
التمارين.
أما بمعتمدية الجديدة فقد شملت الزيارة مركز التربصات بالحبيبية والملعب البلدي بالجديدة ودار الشباب
بالجهة إذ تم التعرف على اإلشكاليات بهذه المنشآت الرياضية والشبابية على غرار تهيئة الملعب البلدي
وبناء حجرات مالبس باعتمادات تناهز المليون دينار وتهيئة وصيانة مركز التربصات وتسييجه بكلفة تقدر ب510
ألف دينار.
كما شملت الزيارة معتمديات طبربة والبطان وبرج العامري والمرناقية حيث تم الوقوف على حالة المالعب
البلدية بهذه المناطق وما تستحقه من أشغال على مستوى اإلنارة والتعشيب إلى جانب التعرف على
تقدم انجاز وتهيئة دور الشباب
http://bit.ly/1MGdpm9
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 . 2سي ح ظى ق طاع ا لريا ضة بمزيد االهتمام  ،خا صة من خالل صيانة وت عهد المن شآت
الريا ضية  ،وتدعيم البنية األ سا سية في هذا الم جال ال سيما في ال جهات
الدا خلية

أكد وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء على ضرورة مضاعفة العمل والجهد من اجل النهوض بواقع الرياضة
النسائية ونحن نسعى حاليا إلى وضع نظام أساسي لتحديد صالحيات هذه الخطة وتفعيلها أكثر على ارض
الواقع .كما نتطلع إلى تعيين مستشار فني وطني مكلف بالرياضة النسائية في كل جامعة رياضية يتولى
مساعدة المديرين الفنيين خاصة على مستوى رياضة النخبة النسائية " .
http://bit.ly/1jRjmp9

أدى وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء زيارة ميدانية إلى والية مدنين لالطالع على مدى تقدم سير
انجاز عدد من المشاريع الشبابية والرياضية بالجهة والتعرف على أسباب تعطل البعض منها.
http://bit.ly/1LpBeki

أدى وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء يوم الخميس زيارة ميدانية إلى والية قابس لمتابعة أوضاع
قطاعي الشباب والرياضة وقد شملت الزيارة بالخصوص الملعب البلدي عمر دغمان بقابس المدينة الذي تتم
تهيئته وتعشيبه باعتمادات جملية بقيمة  1.150مليون دينار وقاعة الرياضات الفردية التي يتم إنجازها بهذه
تدعم بتعشيب ملعبه الرياضي
المنطقة بتكلفة تناهز  700ألف دينار والمركب الشبابي "سانية الباي" الذي ّ
وانجاز مقر جديد لإلدارة وإعادة تسييج المركب ّ
كليا
http://bit.ly/1MGdE0u

بمناسبة الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة الى والية سيدي بوزيد ،تحول السيد الحبيب الصيد الى المركب
الرياضي بالجهة حيث اطلع على عرض مفصل حول مشروع تهيئة المركب الرياضي بمدينة سيدي بوزيد والذي
يبلغ تكلفته الجملية  1.450م د
http://bit.ly/1RYFmdo
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الحوكمة ال ّر شيدة
 . 1ت طوير اإلدارة  ،وتنمية مؤهالت إ طاراتها و أعوانها  ،وت عهدهم بالتكوين الم ستمر

تم مراسلة رئيس الحكومة لجميع الوزراء وكتاب الدولة قصد تحديد حاجيات أعوانها من التكوين مع مراعاة
االعتمادات المرسمة بالميزانية لذلك ،وهذا في إطار إعداد مخطط التكوين لسنة 2016
http://bit.ly/1McjIUf

 . 2اعتماد اإل صال حات الكفيلة بتدعيم ال حوكمة الر شيدة ،وال شفا فية وت عزيز دعائم
حياد اإلدارة ،والنأي بها عن كل أ شكال ال ض غو طات ،والتو ظيف ال سيا سي
وال حزبي .

المحد َثة صلب المدرسة الوطنية لإلدارة
تواصل الجهود المبذولة لتركيز األكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة
َ
http://bit.ly/1W67MYK

 . 3تدعيم صلة موا طنينا بال خا رج بو طنهم  ،واال ستفادة من خبراتهم في م ختلف
الم جاالت  ،والد فاع عن حقو قهم في بلدان اإل قامة

ايداع مشروع قانون عدد  51/2015يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط
مشموالته وتركيبته وطرق تسييرها وحاليا تتم مناقشته في مجلس النواب
http://bit.ly/1W6tGWo
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الس ياسات الخارج ّي ة
ّ
 . 1تو سي ع دائرة ال عال قات و ال صدا قات في م حي طنا القريب والب عيد  ،وإيالء األهمية
الالزمة ل لديبلوما سية اال قت صادية

ّ
يتعلق بمكافحة
وزير الخارجية الطيب البكوش يستقبل نظيره البوسني :قصد تعزيز التعاون بين تونس ومجلس أوروبا خاصة فيما
االرهاب ودفع الشراكة االقتصادية

http://tinyurl.com/p6zf2jk

التقى وزير الخارجية بنظيره اإليراني السيد محمد جواد ظريف :تباحثوا جملة من المسائل التي ستفتح مجاالت للتعاون بين البلدين
منها ما تعلق بقطاع الطاقة ،الفالحة والعلوم والسياحة

http://tinyurl.com/qbkggd3

التقى وزير الخارجية ونظيره الهولندي الذي ّبين رغبة دولته في التعاون مع الدولة التونسية على مستوى السياحة واألمن

http://tinyurl.com/qfkbmrg

أدى رئيس الحكومة زيارة إلى بريكسال العاصمة البلجيكية بمناسبة اجتماع مجلس وزراء خارجية االتحاد االوروبي حيث
عبرت المفوضة ووزراء خارجية االتحاد األوروبي عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة للنهوض باالقتصاد ومكافحة
التهديدات االرهابية.

http://tinyurl.com/p9twmrp

 . 2ت عزيز عال قات الت عاون وال شراكة م ع بلدان االت حاد األوربي  ،و أمريكا وآ سيا  ،كل
ذلك في إ طار ال حفا ظ على مقومات ال سيادة و حرية القرار الو طني

مفاوضات بين تونس وأوروبا حول اتفاقية "للتبادل الحر "
http://goo.gl/YMyk5N
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المالحظات


إلى تاريخ إقالته وكتابة هذه األسطر ،أوفى وزير العدل السابق السيد م حمد صالح بن عي سى
ب وعدين من  5وعود /أولويات كان قد أدرجها كأولويات لعمل وزارة العدل.

عرض صباح اليوم الخميس  23افريل وزير العدل السيد م ح مد صالح بن عي سى خالل ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة
الحكومة أولويات عمل وزارة العدل والتي أوجزها في النقاط التالية :
-

إرساء المجلس األعلى للقضاء

-

اإلعداد إلرساء المحكمة الدستورية

-

إعداد مشروع القانون األساسي المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

-

االنتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالوقاية والعالج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها المنقح
لمشروع القانون عدد 52لسنة  1992المتعلق بالمخدرات

-

تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة اإلعالمية القضائية



اجتمع رئيس الحكومة السيد ال حبيب ال صيد األسبوع الفارط بالمكلفين بالتواصل واإلعالم بالوزارات
لتفعيل تواصل الحكومة الخارجي .خطوة جيدة من منظور منظمتنا إال أننا نرى أيضا أنها تأتي متأ خرة
 8أ شهر



نجدد تنويهنا بوجوب تحديد مكلف بالتوا صل م ع الم جتم ع المدني بكل وزارة ،يكون نقطة
تواصل الوزارة مع المجتمع المدني



ختاما وتذكيرا للسيد ال حبيب ال صيد رئيس الحكومة بختام خطابه أمام مجلس النواب بتاريخ  5جوان
2015
عهد كان م سؤوال "صدق اهلل العظيم
إن ال
قال تعالى  " :و َأ ْو ُف وا بال عه ِد ّ
َ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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