


"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات األشخاص وال ابدائهم في 

صورة  في  النفخ  ليس  البادرة  هذه  هدف  وإن  اإلخالل.  أو  التقصير  مظهر 

أشخاٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب األبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع 

بين  المساءلة  ثقافة  وترسيخ  منجزة  الغير  الوعود  ثقافة  مع  للقطع  المدني 

أن تحكم  األوان  والمواطن. حان  الدولة  بين  الثقة  ورأب صدع  القرار  أصحاب 

انما نساعد على  تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خالل هذا الموقع 

دفع المسؤولين على عدم اإلخالل بوعودهم"

سبسي ميتر

أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

SebsiMeter.org
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6 سنوات منذ اندالع الثورة.

3 رؤساء دولة تعاقبوا على رئاسة الجمهورية، 7 حكومات تعاقبت على الحكم، آخرها حكومة وحدة 
قائد  الباجي  الجمهورية  رئيس  قبل  من  المقترحة  قرطاج  وثيقة  عملها  برنامج  ضبطت  وطنية 

السبسي.

ورمز  الدولة  "رئيس  أنه  على  الجمهورية  رئيس   72 الفصل  في   2014 جانفي   27 دستور  يعّرف 
وحدتها يضمن استقاللها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور" ويحدد الفصل 77 مهامه إذ 
الخارجية  والعالقات  الدفاع  مجاالت  في  العامة  السياسات  بضبط  ويختص  الدولة  تمثيل  "يتولى 
واألمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك 

بعد استشارة رئيس الحكومة".

السلطة  مهام  وزع  الذي  التونسي  السياسي  للنظام  البرلمانية  الطبيعة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ال تعني لعب دور رئاسة الجمهورية لدور هامشي 
في تسيير دواليب الدولة، إذ يحتكر رئيس الجمهورية وسائل ضغط ومهام تجعل منه في العديد 

من الصور السلطة المحورية في المشهد السياسي ككل.

الجمهورية فان ما يخلق  للترشح لمنصب رئيس  المتعلقة  الشروط واالجراءات  الدستور  لئن حدد 
مقارنة  تفاضلية  أحقية  أو  مشروعية  للمترشح  يوفر  وما  الوظيفة  لهذه  المترشحين  بين  الفارق 
بمنافسيه هو محتوى البرنامج االنتخابي المتضمن لوعود يلتزم المترشح بإنجازها في حال فوزه.

تاريخ  في  األولى  الديمقراطية  الرئاسية  باالنتخابات  الفائز  للمترشح  االنتخابي  البرنامج  احتوى 
تونس، بنسبة 55.68% (1731529 صوت)، السيد محمد الباجي حسونة قائد السبسي عن حزب 

حركة نداء تونس.

مرت سنتان: ماذا أنجز من وعوده وبماذا أخلف منها؟
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شمعناها السبسي ميتر؟ 
السبسي ميتر هي محاولة لرصد أداء رئيس الجمهورية السيد محمد الباجي حسونة قايد السبسي من خالل توثيق ما تم 
تحقيقه من انجازات مقارنًة بما وعد به في برنامجه اإلنتخابي إبان حملته اإلنتخابية لمنصب رئاسة الجمهورية (ديسمبر 

.(2014

وانتوما شكون؟
 chahedmeter.org واحنا الجماعة إلى عملوا جمعة ميتر billkamcha.tn الجماعة إلي عملوا I WATCH احنا منظمة أنا يقظ
و essidmeter.org نفس الجماعة إلي عملوا vot-it.org. احنا مجموعة من الشباب اهدافنا باألساس دعم الشفافية ومحاربة 

الفساد المالي واإلداري.

منين جبتوهم هل وعود؟
ما جبنا شي من عندنا، هاذي وعود البرنامج اإلنتخابي متاع الّسيد الّرئيس الباجي قائد الّسبسي.

باهي وكيفاش باش تراقبوا؟
احنا نخدمو باالستعانة بزوز حاجات:

رئاسة  عن  يصدر  عما  فضًال  المعلنة،  بالبنود  عالقة  ماله  نرصد  ومنها  للمتابعة،  الرئيسي  المصدر  هي  اإلعالم  وسائل 
الجمهورّية من تصريحات أو بيانات توضح تحركاتها. ورصد رضا الناس عما تم بالفعل على األرض ومدى انعكاسه على 

حياتهم.

العسعد الةاري تتصغصعا : 13 طظ 31 وسث 

العسعد الاغ لط تاتصص : 6 طظ 31 وسث 

العسعد الاغ تتصصئ : 12 طظ 31 وسث 
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اإلجراءات العاجلة: 8 وسعد

رأي المنظمة

لم تتحقق

04

الحروع الساجض شغ بطعرة برظاطب تظمعي خاص بالمظاذص التثودغئ 1

في  فالحي  مشروع  إنشاء  حول  جدوى  بدراسة  القيام  عن  أيضا  الجمهورية  رئيس  وأعلن 
الحدودية  المناطق  وإحياء  تنمية  إطار  في  وذلك  تطاوين  والية  من  الخضراء  برج  منطقة 
الثكنات  قرب  اإلختصاصات  متعددة  عسكرية  مصحات  بناء  إقرار  جانب  إلى  الصحراوية، 

العسكرية بالمناطق الداخلية، على غرار مصحتي الكاف وتطاوين

 التاريخ:     kapitalis.com24-06-2016 المصدر: 

الحروع شعرا شغ تعثغإ افتغاء السضظغئ الحسئغئ
وتتسغظ ظروف السغح شغعا

امر رئاسي عدد  105لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية 
القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 

للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير األحياء الشعبية

 التاريخ:     2015-07 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  المصدر: 

2

الصداء سطى الاطعث الئغؤغ وتراضط افوجاخ
وطث الظغابات الثخعخغئ با�طضاظغات المادغئ والمالغئ القزطئ

3

 التاريخ:     assabahnews.tn09-11-2016 المصدر: 

 كما ورد في هذه األوامر أن هذا التعويض جاء أيضا نتيجة استمرار الخالفات بين أعضاء 
وتردي  البلدية  المشاريع  تنفيذ  في  التأخير  إلى  أدى  مما  بينهم،  اإلنسجام  وعدم  النيابة 

الوضع البيئي

الارشغع شغ المظتئ الحعرغئ لطططئئ طظ 60 إلى 120 دغظار 4

صدر بالرائد الرسمي قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بتاريخ 8 ديسمبر 2015، و 
الى  المسند  الشهري  مقدارها  الوزارة  ضبطت  التي  الجامعية  المنح  في  بالترفيع  القاضي 

الطلبة المسجلين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي بحسب مستوى الدراسة

 التاريخ:     essada.net11-12-2015 المصدر: 

رأي المنظمة

تحققت

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 323

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
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إلشاء ا�جراء الثي غةئر الجوار الصادطغظ طظ بطثان المشرب السربغ سطى 
دشع أداء بصغمئ 30 دغظار سظث طشادرة تعظج

5

أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أمس الجمعة، أنه تم إلغاء الضريبة الموظفة 
على المواطنين الجزائريين المغادرين للتراب التونسي برّا والمقدرة بـ30 دينارا.

 التاريخ:     جئامئر algpress.com2016 المصدر: 

الضريبة  هذه  أن  هنا  اإلشارة  تجدر 
عادت  ثم   2015 في  ألغيت  قد 
أن  قبل   2016 صيف  في  للظهور 
 2017 لسنة  المالية  قانون  يلغيها 

مرة أخرى

رأي المنظمة

تحققت

طراجسئ صعاظغظ المةطئ الةجائغئ الماسطصئ باساذغ المثثرات (خاخئ 
طادة الجذطئ) بما غثفش طظ الةاظإ الردسغ لاسعغده بسصعبات طالغئ 
إدطاج  إسادة  إلى  وغرطغ عثا  الساطئ  المخطتئ  لثثطئ  سصعبات  أو 
طظ  والاثفغش  أظةع،  بطرغصئ  المةامع  شغ  ا�شئ  عاته  ضتاغا 

ا�ضاداض شغ السةعن
ق تحمض عثه المراجسئ ضض طظ غااجر أو غروج لطمثثرات

بتعاطي  المتعلق   "52 "القانون  الشعب  نواب  حاليا في مجلس  العام  التشريع  لجنة  تناقش 
المخدرات

 التاريخ:     2016-01-12 الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب  المصدر: 

6

األسطر  هذه  كتابة  حدود  إلى 
العام  التشريع  لجنة  تواصل 
المجتمع  مكونات  إلى  اإلستماع 
للوزارات  استمعت  أن  بعد  المدني 
والزال  الموضوع  في  المتداخلة 
عقوبة  تسليط  حول  قائًما  النقاش 
الطلب  أن  السجن من عدمها, رغم 
حول  أساس  يتمحور  االجتماعي 
ال  ولم  العقوبة  هذه  من  التخفيف 

إلغائها

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

اإلجراءات العاجلة: 8 وسعد

40 جظئ  اسمارعط  تاةاوز  ق  الطثغظ  الحئاب  تمبغطغئ  بإتارام  الاعخغئ 
شغ الارضغئئ التضعطغئ وذلك بظسئئ 25 % سطى افصض

wikipedia.org 05-02-2015  المصدر:   التاريخ:    

 التاريخ:     wikipedia.org 20-08-2016  المصدر: 

7

حكومة الحبيب الصيد

حكومة يوسف الشاهد 

رأي المنظمة

لم تتحقق
الحبيب  الحكومة  رئيس  يلتزم  لم 
الصيد بهذا التعهد إذ ال يتجاوز عدد 
الـ5 حكومته  في  الشباب 

يوسف  الحكومة  رئيس  حاول 
إذ  التعهد  بهذا  اإللتزام  الشاهد 
يوجد 6 وزراء تحت سن الـ40 يصل 
من  باحتساب   10 إلى  العدد 

أعمارهم 41 و 42 

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 323
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الظزام  بإجراء  الاماع  تص  بالثارج  طعاذظغظا  غمظح  صاظعن  طحروع 
صابطئ  واتثة  سائطئ  طظ  الجوجغظ  لضق  بالظسئئ  لطسغارات  الاعصغاغ 

(FCR) لطاةثغث ضض ١٠ جظعات

8

العودة  عند  بالخارج  المقيمة  التونسية  العائالت  بتمكين  قرار  الخصوص  هذا  في  واتخذ 
في  الحق  على  عالوة  بالمائة   ٢٥ بنسبة  ديواني  بمعلوم  ثانية  سيارة  توريد  من  النهائية 

(FCR) توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي

 التاريخ:     radiosabrafm.net22-05-2015 المصدر: 

اإلجراءات العاجلة: 8 وسعد

رأي المنظمة

تحققت

األمن و الدفاع: 7 وسعد

تطعغر المظزعطئ افطظغئ والسسضرغئ : 
صخث  ا�رعاب  وطضاشتئ  لقجاسقطات  العذظغئ  المظزعطئ  تطعغر   -

الرشع طظ ظةاساعا

1

اإلمضاء على االستراتيجية الوطنّية لمكافحة التطّرف واإلرهاب

واألمن  لإلستخبارات  مدرسة  إحداث  عن   الجمهورية  رئيس  أعلن  الموكب  هذا  وفي   -
المستعملة  والتقنيات  البرامج  أحدث  تكوين عسكريين مختصين، وفق  العسكري، مهمتها 

في الغرض.
العام والخاص في مجال  الرئيس عن قرار  إنشاء شراكة وطنية بين القطاعين  كما أعلن 
التصنيع العسكري وذلك ”للضغط على الكلفة والمحافظة على مدخرات البالد من العملة 

الصعبة ومعاضدة المجهود الوطني في تشغيل الشباب واستثمار قدراته العلمية“

 التاريخ:     2016-11-07الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

تطعغر المظزعطئ افطظغئ والسسضرغئ : 
تطعغر طظزعطئ صعات ا�تاغاط بإظحاء وتثات إتاغاط جرغسئ الاسئؤئ 

صادرة سطى تسجغج صعاتظا المسطتئ شغ أصخر وصئ طمضظ

2
رأي المنظمة

لم تتحقق

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 323

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 115
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األمن و الدفاع: 7 وسعد

 التاريخ:     alchourouk.com29-11-2015 المصدر: 

تطعغر المظزعطئ افطظغئ والسسضرغئ : 
ا�رعاب  طضاشتئ  شغ  المثاخئ  العذظغ  والترس  الحرذئ  وتثات  تسجغج 
والةرغمئ المظزمئ وتعزغسعا جشراشغا تسإ افولعغات بالةعات افضبر سرضئ 
لثطر ا�رعاب بعثف خطص وتثة صارة بضض وقغئ تضعن صادرة سطى طعاجعئ 

الثطر شغ أضبر طظ طظطصئ شغ آن واتث

4

واصلت وحدات اإلدارة العامة للحرس الوطني عملياتها النوعية في مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتوقي من 
العمليات اإلرهابية والمخططات الداعشية بكامل واليات الجمهورية ما مكنها من القبض خالل األسبوع 
الجاري على على 15 عنصرا يتبنون الفكر الداعشي واإلرهابي في سلسلة من المداهمات بسبع واليات.

وتمكن ضباط واعوان الحرس الوطني من القبض على كتيبة الفرقان االرهابية وتفكيكها وحجز أسلحة 
ومتفجرات كان من المنتظر ان ينفذ بها االرهابيون عمليات ارهابية ضد سياسيين ومقرات امنية ورجال 
اعمال وهو ما ساعد في الكشف ايضا عن المتورطين في استشهاد عون وحدات الطريق في عمل ارهابي.

 التاريخ:     assabah.com.tn04-01-2017 المصدر: 

تطعغر المظزعطئ افطظغئ والسسضرغئ : 
السمطغاتغ  المردود  لاتسغظ  الةغعش  لمثاطش  وصارة  طعتثة  صغادة  إرجاء 

واقجاشقل افطبض لطمعارد الئحرغئ والمادغئ وترحغث المخارغش

3

- أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس غّرة سبتمبر 2016 بقصر قرطاج 
الوطني  المستويين  على  األمني  الوضع  تقييم  اإلجتماع  وتناول  القومي.  األمن  مجلس  اجتماع  على 

واإلقليمي واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمجابهة التهديدات وتطوراتها على األمن القومي

 التاريخ:     2016-11-07الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

تطعغر المظزعطئ افطظغئ والسسضرغئ :
طع  بالاساون  الثفغفئ  السسضرغئ  والاةعغجات  المسثات  خظاسئ  برظاطب  تطعغر 

الصطاع المثظغ وأصطاب الئتث السطمغ والاضظعلعجغ

5

كما أعلن الرئيس عن قرار  إنشاء شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع
ومعاضدة  الصعبة  العملة  من  البالد  مدخرات  على  والمحافظة  الكلفة  على  ”للضغط  وذلك  العسكري 

المجهود الوطني في تشغيل الشباب واستثمار قدراته العلمية“.

 التاريخ:     kapitalis.com24-06-2016 المصدر: 

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 115

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

رأي المنظمة

تحققت

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
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األمن و الدفاع: 7 وسعد

ا�جراءات الساجطئ :
 تطئغئ التاجغات اقضغثة لطصعات المسطتئ وافطظ العذظغ وتعشغر ضض 
طع  خفعشعا  وتثة  و  أشرادعا  طسظعغات  غثسط  أن  حأظه  طظ  طا 

إسطائعا افولعغئ لمةابعئ الثطر افرعابغ

6

 التاريخ:     2016-06-21الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- تفّقد رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة الباجي قايد السبسي، مساء اليوم 
الثالثاء 21 جوان 2016، فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بثكنة الرمادّية بوالية بنزرت. 
وإطلع رئيس الجمهورية، الذي كان مرفوًقا بوزير الدفاع فرحات الحرشاني، على جاهزية 

القوات وعلى عّينة من التجهيزات الفردّية الحديثة للمقاتل

 التاريخ:     2016-06-21الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- إّطلع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء اليوم الثالثاء 21 جوان 2016 على سير 
عمل الوحدات األمنية من حرس وشرطة وحماية مدنّية بمحطة االستخالص سيدي ثابت 
على  مثنًيا  األعوان،  لمشاغل  الدولة  رئيس  واستمع  بنزرت.  تونس  السّيارة  بالطريق 

مجهوداتهم وتضحياتهم

 التاريخ:     2016-06-21الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

مقترح القانون عدد 12/2016 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 
قوات  العوان  الناتجة  األضرار  عن  للتعويض  خاص  نظام  بضبط  المتعلق   2013 ديسمبر 

األمن الداخلي عن حوادث الشغل واألمراض المهنية

ا�جراءات الساجطئ :
السسضرغئ  لطمآجساغظ  المظامغظ  بافشراد  ا�تاذئ  الثولئ  تدمظ   
خقل  جسثغئ  فضرار  تسرضعط  تالئ  شغ  أجقضعا  بةمغع  وافطظغئ 

آدائعط لمعاطعط وتعشغر ا�ساظات القزطئ لسائقتعط

7

بالقانون  المختصة  اللجنة  بدأت 
وشؤون  اإلذارة  تنظيم  لجنة  وهي 
بمناقشة  للسالح  الحاملة  القوات 
المقترح قبل أن تتوقف عن ذلك في 

شهر أفريل 2016 إلى اآلن

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 115

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

SebsiMeter.org

سبسي ميتر
SebsiMeter.org
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3الدبلوماسّية االقتصادّية :  4 وسعد

 التاريخ:     2016-2015الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- إفتتاح مؤتمر دعم االقتصاد واالستثمار تونس 2020
- مشاركة رئيس الجمهورية في المنتدى اإلقتصادي األمريكي-اإلفريقي

- خطاب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان األوروبي ببروكسال
- توقيع على إتفاقيات تعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية

- أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جويلية 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق 
ألمانيا  جمهورية  وحكومة  التونسية  الجمهورية  حكومة  بين   2012 سنة  بعنوان  التعاون 

االتحادية
- أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2015 مؤرخ في 26 مارس 2015 يتعلق بالمصادقة على تبادل 
مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع لحماية 
حوض وادي مجردة من الفيضانات المبرم في 30 جوان 2014 واتفاقية القرض بين حكومة 

الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي المبرمة في 17 جويلية 2014
2015 بقصر  21 ديسمبر  اإلثنين  اليوم  السبسي  قايد  الباجي  الجمهورية  إستقبل رئيس   -
قرطاج رئيس الحكومة الموريتانية يحي ولد حدمين بحضور الحبيب الصيد رئيس الحكومة، 
و21  وذلك بمناسبة إنعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية بتونس يومي 20 

ديسمبر 2015.
لجنة  من  إيطالي  برلماني  وفد  السبسي  قائد  الباجي  السيد  الجمهورية  رئيس  التقى   -
الشؤون الخارجية ممثل ألحزاب األغلبية والمعارضة. وتمحور اللقاء حول دفع التعاون الثنائي 

خاصة في المجال االقتصادي واألمني
- إمضاء اتفاقيات تعاون اقتصادية بين الجانب الكويتي والجانب التونسي ولقاءات مع السيد 
عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية والسيد بدر 
محمد السعد العضو المنتدب للهيئة العامة لالستثمار قصر البيان الكويت 26 جانفي 2016

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم االثنين 18 ماي 2015 بقصر قرطاج 
وأجرى  تونس.  إلى  زيارة رسمية  يؤدى  الذي  ماتاريال  اإليطالية سرجيو  الجمهورية  رئيس 
العريقة بين تونس  الثنائية  العالقات  الرئيسان محادثات تمحورت أساسا حول سبل دعم 
البحر  منطقة  في  والهجرة  المنطقة  في  واألوضاع  األوروبي،  واالتحاد  وتونس  وإيطاليا 

األبيض المتوسط

-غةإ أن تضعن طعجعئ ظتع الئتث سظ أجعاق جثغثة وجطإ 
ا�جابمار الثارجغ

 / السربغ  المشرب   : ضئرى  شداءات  خمسئ  سطى  طرضجة  -جاضعن 
الفداء افشرغصغ / الفداء افوروبغ / الصارة افجغعغئ / روجغا / الخغظ

2

-وضع وتطعغر حئابغك ا�جابمار المعتثة شغ السعاخط السالمغئ  1
رأي المنظمة

لم تتحقق

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 310

رأي المنظمة

تحققت

SebsiMeter.org

سبسي ميتر
SebsiMeter.org
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 التاريخ:     2016-2015الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- انتظم اليوم الجمعة 26 جوان 2015 بقصر قرطاج موكب تسّلم خالله رئيس الجمهورية 
الباجي قايد السبسي أوراق إعتماد سبعة سفراء جدد وهم السادة: - السيد كيم جونغ سيؤك 
 Mykola ناهورنيي  ميكوال  السيد   - بتونس.  كوريا  جمهورية  سفير   Kim Jong-Seok
Nahornyi سفير جمهورية أوكرانيا بتونس مع اإلقامة بطرابلس. - السيد أنطوني لويس 
كون Antony Louis KON سفير جمهورية جنوب السودان بتونس مع اإلقامة بالقاهرة. - 
مع  بتونس  غينيا  جمهورية  سفير   Ousmane Diao BALDE بالد  ديياأو  عصمان  السيد 
اإلقامة بالجزائر. - السيد عّياد موسّيد يحيى Ayeid Mousseid YAHYA سفير جمهورية 
دجيبوتي بتونس مع اإلقامة بباريس. - السيد باريك آرين Berik ARYN سفير جمهورية 
 DSEN Arne موندسان  غارد  آران  السيد   - بالقاهرة.  اإلقامة  مع  بتونس  كازاخستان 
GJERMUN سفير مملكة النرويج بتونس مع اإلقامة بالجزائر. وأّكد رئيس الجمهورية على 
األهمّية التي توليها تونس لمزيد توطيد عالقاتها مع البلدان التي يمّثلونها وهي تتطلع إلى 

االستثمار األمثل لتعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري معها.

إلى جمهورية  زيارته  نتائج  الدولة عرضا حول  لرئيس  قّدم  أنه  العياري  الشاذلي  وأفاد    -
الصين الشعبية رفقة مسؤولين في القطاع المصرفي والمالي التونسي واآلفاق التي فتحتها 
بخصوص دعم مشاريع تنموية بتونس من طرف مؤسسات صينية وتركيز نواة متابعة في 

هذا بالخصوص. 

 التاريخ:     2016-10-19الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المصدر: 

على  بالمصادقة  يتعلق   2015 نوفمبر   13 في  مؤرخ   2015 لسنة   242 عدد  رئاسي  أمر   -
بروتوكول االتفاق األوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة 
الجمهورية  بين  إطاري  اتفاق  حول  أخرى،  جهة  من  األعضاء  ودولها  األوروبية  والمجموعة 
في  التونسية  الجمهورية  لمشاركة  العامة  المبادئ  بخصوص  األوروبي  واالتحاد  التونسية 

برامج االتحاد.

السمض سطى التخعل سطى خغشئ الئطث الحرغك لقتتاد افوروبغ وخطص 
سقصات إصاخادغئ جثغثة طع دول آجغا

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 310

2

3

4

 التاريخ:     tunisien.tn07-11-2016 المصدر: 

- تم توقيع اتفاقيات لدعم االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات مع شركة « اريكسون » 
السويدية

خطص الحراضئ بغظ المسابمرغظ افجاظإ وظزرائعط الاعظسغغظ

رأي المنظمة

تحققت

رأي المنظمة

تحققت

SebsiMeter.org

سبسي ميتر
SebsiMeter.org
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الشؤون الخارجية :  7 وسعد

 التاريخ:     2016-2015الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- من جهتها عّبرت نوران حواص عن شكرها وتقديرها للمساعي الجادة التي بذلتها الدولة 
التونسية ومساندة التونسيين لقضّيتها وتضامنهم معها طيلة فترة احتجازها باليمن.

 71 الدورة  الباجي قايد السبسي يلقي كلمة تونس في إفتتاح أشغال  - رئيس الجمهورية 
للجمعّية العامة لألمم المتحّدة بنيويورك عشّية اليوم الثالثاء 20 سبتمبر  2016

االمارات  الى دولة  السبسي  القايد  االماراتية تحول  التونسية  العالقات  إطار تحسين  - في 
العربية المتحدة يوم االحد 20 سبتمبر 2015 لتقديم التعازي الى الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم وإحياء العالقات من جديدة

وللدعم  االجتماع  الستضافتها  لتونس  امتنانهم  عن  المشاركون  أعرب  ناحيتهم  ومن    -
المستمر لرئيس الجمهورية للشعب الليبي.

- زيارة رئيس الجمهورية إلى األردن حيث صرح الملك دعم تونس للتعامل مع التحديات

إسادة ا�حساع لطثغئطعطاجغئ الاعظسغئ 1

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 511

 التاريخ:     alarabiya.net04-12-2016 المصدر: 

- جدل حول تصاعد الدور السياسي للغنوشي في تونس وخارجها

 التاريخ:     2017-01-18الصفحة الرسمّية لمحسن مرزوق المصدر: 

-  مراسلة يعلم فيها رئيس حكومة صقلية امين عام حركة مشروع تونس بتحول وفد من 
رجال االعمال اإليطاليين لتونس في شهر مارس المقبل للنظر في إمكانيات االستثمار بها.

ويعد هذا القرار من نتائج زيارة وفد حركة مشروع تونس االخيرة لصقلية.

إبساد السمض الثبطعطاجغ سظ الاةاذبات التجبغئ وا�سائارات الحثخغئ 2
رأي المنظمة

لم تتحقق

رأي المنظمة

تحققت

SebsiMeter.org

سبسي ميتر
SebsiMeter.org
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الشؤون الخارجية :  7 وسعد

 التاريخ:     2015-07-30الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

كلمة رئيس الجمهورية في الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس

الثبطعطاجغ  الةعاز  إخقح  و  آلغاته  و  الثبطعطاجغ  السمض  تتثغث 
الثارجغئ  وزارة  طساعى  سطى  طرضجغًا  عغضطاه  إسادة  سئر  الاعظسغ 

وسطى طساعى السفارات و الصظخطغات

 التاريخ:     Nessma TV04-12-2016 المصدر: 

البلدين في مجال  بين  األمني  التعاون  للبحث عن ملف  الجزائر  إلى  السبسي  زيارة قائد   -
مكافحة اإلرهاب

الاظسغص الثولغ وا�صطغمغ المرضج تعل ا�رعاب

 التاريخ:     alchourouk.com09-10-2015 المصدر: 

- تأكيد السبسي أن جائزة نوبل للسالم فرصة لتونس لتجديد التضامن الدولي معها

 التاريخ:     lemaghreb.tn05-12-2016 المصدر: 

- لقاء رئيس الجمهورية برؤساء حكومات البينيلوكس.

 التاريخ:     2015-11-04الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- زيارة رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » للسويد  التي دامت 3 ايام و إتمام هذه 
الزيارة بتوقيع مذكرات تفاهم بين تونس والسويد مع إعادة فتح سفارة السويد في تونس 

قريبا

طتغطظا  شغ  الظاحؤئ  والثغمصراذغئ  الاعظسغ  لطظمعذج  الاروغب 
الةععي وا�صطغمغ والثولغ

3

4

5

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 511

رأي المنظمة

تحققت

رأي المنظمة

تحققت

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

SebsiMeter.org

سبسي ميتر
SebsiMeter.org
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 التاريخ:     2016-2015الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- كما أوصى رئيس الجمهورية بمزيد متابعة وضعية الصحفيين المختطفين في ليبيا نذير 
القطاري وسفيان الشورابي وذلك من خالل تكثيف التنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون 
الخارجية وتعميق التعاون في المجال االستعالماتي مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساعد 

على معرفة الجهة الخاطفة ومكان احتجازهما. 

الدول الشقيقة والصديقة  التعاون العسكري مع عدد من  - كما تناول االجتماع مستجدات 
والوضع العام بالقوات المسلحة. 

- كما عّبر رئيس الجمهورية عن بالغ ارتياحه لعالقات التعاون القائمة بين البلدين في شتى 
المجاالت وخاصة في المجال األمني الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الجانبين في 

مجال مكافحة اإلرهاب والتصّدي للجريمة المنظمة خاصة في المناطق الحدودية. 

الجهود في  األمني وأهمية تظافر  المجال  الثنائي في  التعاون  بالخصوص  اللقاء  - وتناول 
مكافحة االرهاب وحماية الحدود.

3الشؤون الخارجية :  7 وسعد

 التاريخ:     2015-12-07الصفحة الرسمّية لئاسة الجمهورّية المصدر: 

 2015 ديسمبر   7 اإلثنين  اليوم  صباح  السبسي  قايد  الباجي  الجمهورية  رئيس  إستقبل   -
بقصر قرطاج أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد.

 التاريخ:     2015-01-22الصفحة الرسمّية لئاسة الجمهورّية المصدر: 

- إستقبل رئيس الجمهورية الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس عشية اليوم الخميس 
22 جانفي 2015 بالمطار الرئاسي بالعوينة في زيارة رسمية إلى تونس تدوم ثالثة أيام

 التاريخ:     2016-02-07الصفحة الرسمّية لئاسة الجمهورّية المصدر: 

-  وصّرحت فدوى البرغوثي عقب اللقاء أن الوفد نقل لرئيس الدولة تحية وتقدير الشعب 
الفلسطيني وأهالي األسرى والمعتقلين لتونس على وقوفها الدائم إلى جانبهم، وتقديرهم 
لدعم الرباعي الراعي للحوار الوطني لترشيح المناضل األسير مروان البرغوثي لنيل جائزة 
والمساندة  التضامن  إبالغ عبارات  الوفد  الدولة حّمل  بأن رئيس  أفادت  للسالم. كما  نوبل 

لمروان البرغوثي وكل المعتقلين واألسرى الفلسطينيين...

الصدغئ  طصثطاعا  شغ  و  السادلئ  الصداغا  ضض  سطى  بالثشاع  الاحئث 
الفطسطغظغئ

متراوحا  الزواري,  محمد  إسم  مازال 
والمواطن  الشهيد  تسمية  بين 

العادي.
اإلعالم  وسائل  اعترفت  فلئن 
وثمنت  بالجريمة  الصهيونية 
اإلستخباراتي  جهازها  مجهودات 
القاتل (الذي من المعروف عنه عدم 
الخارجية  فإن  لجرائمه)  تبنيه 
أصابع  توجيه  ترفض  التونسية 

اإلتهام لحد اآلن.

رأي المنظمة

تحققت

6

7

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 511

SebsiMeter.org

سبسي ميتر
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3التنمية االقتصادية واالجتماعية :  2 وسعد

 التاريخ:     2015-12-15الّرائد الرسمي للجمهورّية التونسّية المصدر: 

أمر رئاسي عدد 259 لسنة 2015 مؤرخ في 15 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق 
للتنمية  اإلفريقي  والبنك  التونسية  الجمهورية  بين   2015 نوفمبر   19 في  المبرم  القرض 
يتكفل  والذي   الشغل.  مواطن  وإحداث  الجهوية  التنمية  دعم  برنامج  بتمويل  والخاص 

بتنفيذها وزير  وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

 التاريخ:     2015-07-30الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

-  ومن جهتهم جّدد المستثمرون ثقتهم في قدرة االقتصاد للعودة للنمّو ونجاح مشاريعهم 
خّصصت  دينار  مليون   1500 بحوالي  جملية  استثمارات  أّن  وبّينوا  الداخلية،  المناطق  في 
عند  مباشر  وغير  مباشر  ألف موطن شغل   50 إحداث  من  وهي ستمّكن  الحالية  للمشاريع 

استكمالها بـ 14 والية داخلية ذات األولوية 

 التاريخ:     2016-11-25الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- صّرح ريمي رييو أن اللقاء مع رئيس الدولة كان مناسبة لتأكيد الحضور الفاعل لفرنسا في 
الفرنسية بمعاضدة  الحكومة  المقبل مجددا تعهد  الدولية لإلستثمار موفى نوفمبر  الندوة 
مجهودات حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية وانجاز برامجها التنموية 

خاصة في المناطق الداخلية وتوفير مناطق شغل جديدة 

سظ  السجلئ  وشك  الحشض  وتعشغر  الاظمغئ  لثشع  التضعطئ  طع  السمض 
الةعات المعمحئ

سعت الحكومة ومازالت بالتوازي مع 
في  الجمهورية  رئاسة  مجهودات 
أكبر  لجلب  الخارجية  الديبلوماسية 
القروض  من  ممكن  عدد 
واإلستثمارات الخارجية لتونس لدفع 

عجلة التنمية في الجهات
حركات  نرى  اآلن  لحد  مازلنا  لكن 
التنموية  المشاريع  لغياب  احتجاجية 
(المكناسي  بالجهات  والتشغيلية 

حاليا)

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

المئادرة الاحرغسغئ شغ ا�خقتات اقصاخادغئ وا�جاماسغئ :
دشع التضعطئ سطى اتثاذ صرارات ساجطئ

رأي المنظمة

لم تتحقق
مشروع قانون المصالحة االقتصادية

1

2
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التعهد األخالقي :  3 وسعد

 التاريخ:     2016-12-14الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

بقصر   2016 ديسمبر   14 األربعاء  اليوم  السبسي  قايد  الباجي  الجمهورية  رئيس  أشرف   -
للقضاء، بحضور وزير  األعلى  المجلس  الدستورية ألعضاء  اليمين  أداء  قرطاج على موكب 
العدل غازي الجريبي. وفي كلمة بالمناسبة، هّنأ رئيس الجمهورية أعضاء المجلس األعلى 
المؤسسات  بقية  تركيز  استكمال  مسار  في  الحدث  هذا  أهمية  على  مشّددا  للقضاء 

الدستورية. 

لطترغات  ضاطظاً  والاعظسغات،  الاعظسغغظ  لضض  رئغسًا  أضعن  أن  أتسعث 
وطثاشسًا سظ الثجاعر وترغخا سطى بظاء المآجسات الثغمصراذغئ

 التاريخ:     hakaekonline.com17-01-2017 المصدر: 

تعكف الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية على إعداد دليل حول إجراءات التصرف الرشيد 
في المال العمومي

الةمععرغئ  رئاجئ  لمآجسئ  المالغئ  الحفاشغئ  سطى  بالسعر  أتسعث 
الثولئ شغما  الساطئ أغدًا، طع الترص سطى أن تساشض طعارد  والتغاة 

غظفع المعاذظ والمةامع

 التاريخ:     2016-11-18الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض "األماكن المقدسة المشتركة" 

 التاريخ:     2016-09-27الصفحة الرسمّية لرئاسة الجمهورّية المصدر: 

- . كما أثنى رئيس الدولة على مبدأ اقرار المساواة بين الرياضيين األولمبيين فيما يتعّلق 
الرياضية لتحقيق  إلى توفير أحسن الظروف للنخبة  الحكومة  إليهم داعيا  المسندة  بالمنح 

نتائج متمّيزة في المحافل الرياضية الدولية

أتسعث بالتفاظ سطى تصعق افصطغات وذوي ا�تاغاجات الثخعخغئ

1

2

3

جاري تنفيذها لم تتحقق تحققت 003

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
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