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يوم مرت منذ تولي
الحبيب الصيد مهامه

www.essidmeter.org

540

الوعود التي لم تتحقق: 12 من 72 وعد

الوعود الجاري تنفيذها: 40 من 72 وعد

الوعود التي تحققت: 20 من 72 وعد

شمعناها الصيد ميتر؟ 
الصيد ميتر هي محاولة لرصد أداء رئيس الحكومة الجديد السيد الحبيب الصيد وحكومته من خالل توثيق ما تم تحقيقه 

من انجازات مقارنًة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب.

وانتوما شكون؟
jomaame- واحنا الجماعة إلى عملوا جمعة ميتر billkamcha.tn الجماعة إلي عملوا I WATCH احنا منظمة أنا يقظ

ter.org ونفس الجماعة إلي عملوا vot-it.org. احنا مجموعة من الشباب اهدافنا باألساس دعم الشفافية ومحاربة الفساد 
المالي واإلداري.

منين جبتوهم هل وعود؟
ماجبنا حتى شيء من عدنا الوعود هي كما قالها سي الحبيب الصيد حرفيًا في مجلس الشعب وحتى الوعود إلى شبه كررها 

خلناها بش ما نأولوش كالمو.

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 
الحكومة من تصريحات أو بيانات توضح تحركاتها. ورصد رضاء الناس عما تم بالفعل على األرض ومدى انعكاسه على 

حياتهم.
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يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتاإلجراءات العاجلة:  وسث

الترص سطى طاابسئ أوضاع جرتى البعرة وتثسغط السظاغئ بعط.

السابقة  الدولة  كاتبة  التزام  رغم 
العامة  للهيأة  الحالية  والرئيسة 
والعمليات  الثورة  وجرحى  لشهداء 
النهائية  القائمة  بإصدار  اإلرهابية 
لم  أنها  إال  الثورة  وجرحى  لشهداء 
مشموالت  من  واعتبرتها  تصدرها 

هيأة حقوق اإلنسان

رأي المنظمة

لم تتحقق

001

تعغؤئ طساضظ لةرتى البعرة:

تهيئة مساكن لجرحى الثورة: 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 2015، عن وزارة 

الشؤون االجتماعية

 التاريخ:     2015-09-15موقع تونس الرقمية المصدر: 

 اطاغازات لةرتى البعرة و سائقت الحعثاء

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

االجتماعي .

 التاريخ:     zoomtunisia.tn 15-09-2015  المصدر: 

الترص سطى ضمان تصعق الترتى و سائقت الحعثاء

 عمل اللجنة الطبية المكّلفة بمتابعة جرحى الثورة: عقدت اللجنة الطبية المكّلفة بمتابعة 
الحاالت الحرجة لمصابي الثورة منذ إحداث كتابة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة 
08 جلسات وقد نظرت هذه اللجنة في 17 حالة لجرحى الثورة من ذوي الحاالت الحرجة منها 
واالنتفاع  التدليك  وحصص  باألدوية  متعلق  تكفل  قرار   30 إصدار  بشأنها  تم  حاالت   10
أساسا  تهم  مصاريف  استرجاع  قرارات   06 إصدار  أيضا  وتم  الطبية  والتجهيزات  باآلالت 

األدوية والتصوير باألشعة

 التاريخ:     2015-09-15صفحة وزارة الشؤون االجتماعية المصدر: 

 عمل اللجنة الطبية المكّلفة بمتابعة جرحى الثورة: عقدت اللجنة الطبية المكّلفة بمتابعة 
الحاالت الحرجة لمصابي الثورة منذ إحداث كتابة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة 
08 جلسات وقد نظرت هذه اللجنة في 17 حالة لجرحى الثورة من ذوي الحاالت الحرجة منها 
واالنتفاع  التدليك  وحصص  باألدوية  متعلق  تكفل  قرار   30 إصدار  بشأنها  تم  حاالت   10
أساسا  تهم  مصاريف  استرجاع  قرارات   06 إصدار  أيضا  وتم  الطبية  والتجهيزات  باآلالت 

األدوية والتصوير باألشعة

 التاريخ:     2015-09-15صفحة وزارة الشؤون االجتماعية المصدر: 

1
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يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتتنمية: 10 وسعد

السيد  الحكومة  اريانة: رئيس  بنور جعفر من والية  اجتماعية  انجاز مشاريع سكنية  تقدم 
اليوم تقدم انجاز مشاريع سكنية اجتماعية بنور جعفر (والية  الحبيب الصيد يتفقد صباح 

اريانة) لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

ذات  الحسئغئ  لفتغاء  المتاذغئ  لفراضغ  بةرد  الصغام  شغ  الحروع 
تثخغخعا،  و  قصاظائعا  الثاخطغئ  بالمثن  السالغئ  السضاظغئ  الضباشئ 
لظةاز طصاجط ذات خئشئ إجاماسغئ بما غتث طظ طجغث تظاطغ ظاعرة 

الئظاءات الفعضعغئ.

رأي المنظمة

تحققت

رأي المنظمة

40 6

 التاريخ:     2015-09-15 الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة  المصدر: 

مقتطف من برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي: وزير التجهيز: وضع خطة وطنية 
لبناء ما بين 6 آالف و 10 آالف مسكن سنة 2020 إلى جانب تهيئة مقاسم سكنية اجتماعية 
تتكفل الدولة بما يقارب النصف من كلفتهااالنطالق في مشروع نموذجي بما يعادل مقسم 

اجتماعي في القصرين

 التاريخ:     2015-09-15 الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز المصدر: 

السيد  الحكومة  اريانة: رئيس  بنور جعفر من والية  اجتماعية  انجاز مشاريع سكنية  تقدم 
اليوم تقدم انجاز مشاريع سكنية اجتماعية بنور جعفر (والية  الحبيب الصيد يتفقد صباح 

اريانة) لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

العبغصئ   :2020  -2016 الاظمغئ  لمثطط  الاعجغعغئ  العبغصئ  طحروع 
الاعجغعغئ طاعشرة سطى طعصع وزارة الاةعغج وباقطضان تتمغطه.

 التاريخ:     2015-09-15موقع وزارة التجهيز المصدر: 

1

2

رأي المنظمة

تضمنت الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية منوال تنموي جديد: تضمنت الوثيقة التوجيهية 
بين  الشرخ  يخص  فيما  كبرى  إلصالحات  يتطرق  جديد  تنموي  منوال  التنمية  مخطط  ل

القطاعين العام والخاص وإصالح منظومة الضمان االجتماعي

إساماد طاظعال تظمعي جثغث غرتضج سطى تسجغج الاضاطض بغظ الصطاسات 
البقبئ: السمعطغ و الثاص و اقجاماسغ الاداطظغ.

 التاريخ:     2015-09-15موقع وزارة التجهيز المصدر: 

3

تحققت
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يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتتنمية: 10 وسعد

بسث  افسمال و تفج  اقجابمار بعثف تتسغظ طظاخ  طراجسئ طحروع 
المحارغع و إتثاث طآجسات.

رأي المنظمة

تحققت

40 6

وغياب  التنموي  المنوال  غموض 
ادت  واضحة  ميدانية  اجراءات 
انطلقت من والية  الحتجاجات عارمة 
واليات  معظم  لتشمل  القصرين 

الجمهورية

رأي المنظمة

لم تتحقق
رئيس الحكومة يتعهد بوضع هيكل يعنى بالمعابر الحدودية البرية :أشار إلى أن الحكومة 
والموانئ  المطارات  غرار  على  تونس،  في  البرية  بالمعابر  يعنى  هيكل  وضع  على  تعمل 
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 .

 تظمغئ المظاذص التثودغئ و دشع اقجابمار شغعا و إتثاث المحارغع 
المظاةئ و طصاوطئ الئطالئ.

 التاريخ:     2015-06-11 بوابة رئاسة الحكومة المصدر: 

اليوم 18  صباح  :انعقد  قبلي  والية  لفائدة  االجراءات  من  جملة  يقر  مضيق  وزاري  مجلس 
الحكومة،  رئيس  بإشراف  مضيق،  وزاري  مجلس  بالقصبة،  الحكومة  بقصر   2015 جوان 

السيد الحبيب الصيد، خصص للنظر في الوضع التنموي بوالية قبلي.

 التاريخ:     2015-06-18 بوابة رئاسة الحكومة المصدر: 

رئغج التضعطئ غحرف سطى طةطج وزاري طدغص تعل طحروع المةطئ الةثغثة لقجابمار

الّنصوص  الجديدة ومشاريع  المجّلة  أبواب مشروع  المضّيق مختلف  الوزاري  المجلس  بحث 
القانونية المتعلقة بها بناء على الّتشخيص المعّمق لمواطن الّضعف في المجلة الحالية وفي 
ضوء نتائج ما تّم انجازه من دراسات واستشارات ولقاءات مع الهياكل التي تعنى باإلستثمار 
المدني  المجتمع  عن  وممثلين  التمويل  ومؤسسات  وغيرها  والمهنية  الوطنية  والمنّظمات 

وعدد من الخبراء والجامعيين.

 التاريخ:     2015-10-02الموقع االخباري لرئاسة الحكومة المصدر: 

لجنة وزارية للتنسيق في إعداد الندوة الدولية للمخطط: كان احكام التنسيق بين الحكومة 
التونسية ومجمع ARJIL المكلف بتسويق المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020  وتنظيم 
ندوة دولية في الغرض  يومي 29 و30 نوفمبر 2016، محور إجتماع لجنة وزارية أحدثت 

للغرض.

غاط ا�ظطقق شغ إسثاد طحروع المثطط سطى أن غاط تظزغط ظثوة 
و  أولغ  طدمعن  لسرض   ٢٠١٥ جظئ  طظ  افخغرة  البقبغئ  خقل  دولغئ 

خاخئ المحارغع المعغضطئ سطى طآجسات الامعغض.

 التاريخ:     2015-06-11 بوابة رئاسة الحكومة المصدر: 

لم يتم انجاز المؤتمر  في سنة 2015 
رئيس  السيد   بذلك  التزم  كما 

الحكومة

رأي المنظمة

لم تتحقق

4

5
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يوم مرت منذ تولي
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الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتتنمية: 10 وسعد 40 6

مدة السنتين غير كافية التمام انجاز 
الوعد / عّطل المجلس عمل الحكومة 
النصوص  على  المصادقة  بعدم 
(مجلة  باالستثمار  المتعلقة 

االستثمار) 

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
الحكومة متعهدة بالقيام بمراجعة جوهرية للمنظومة االقتصادية واالجتماعية لبالدنا: أكد 
رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خالل اشرافه مساء اليوم بتونس العاصمة على افتتاح 
اشغال منتدى تونس لالستثمار ان الحكومة متعهدة بالقيام بمراجعة جوهرية للمنظومة 
اطار  في  وذلك  والعدالة  والفاعلية  النجاعة  لمبادئ  وفقا  لبالدنا  واالجتماعية  االقتصادية 

المخطط الخماسي القادم 2016 -2020 

دسط الئظغئ افجاجغئ و المراشص الةماسغئ و تتسغظ طظاخ افسمال و 
التفج سطى ا�جابمار.

 التاريخ:     Tunisie Focus12-06-2015 المصدر: 

 تعزيز الشراكة مع البنك األوروبي لالستثمار: تعزيز الشراكة مع البنك األوروبي لالستثمار 
االجتماعية  والتغطية  والطاقة  والنقل  التحتية  البنية  بمجاالت  المتعلقة  المشاريع  لدعم 

والصحية وقطاع التربية 

 التاريخ:     2015-09-17الموقع االخباري لرئاسة الحكومة  المصدر: 

8

تقدم إنجاز العديد من القرارات المعلن عنها خالل الزيارات الميدانية: تقدم إنجاز العديد من 
القرارات المعلن عنها خالل الزيارات الميدانية لبعض الواليات على غرار: قابس، تطاوين، 

الكاف سليانة

وضع تث لطافاوت بغظ الةعات و �خاقل الاظمغئ شغ المظاذص الثاخطغئ.

 التاريخ:     2015-06-07 بوابة رئاسة الحكومة المصدر: 

9

االعالن عن مشروع تونس الرقمية 2020

إجاسمال  تضبغش  و  السالغئ  السسات  ذات  اقتخال  حئضات  تطعغر 
اقصاخادغئ  المةاقت  اقتخال شغ طثاطش  و  المسطعطات  تضظعلعجغات 

و ا�دارغئ و اقجاماسغئ و البصاشغئ

 التاريخ:     2015-07-19صفحة وزارة التكنولوجيات... المصدر: 

المشروع  إنجاز  في  الحكومة  شرعت 
فترة  مخطط.  وضع  خالل  من  وذلك 
السنتين غير كافية التمام انجاز هذا 

الوعد

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
7

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
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يوم مرت منذ تولي
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الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتتنمية: 10 وسعد  40 6

االعداد لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية: المحتفى بها (صفاقس) تشمل تحويل 
للمدينة  الثقافية  التحتية  البنية  بدعم  المتعلقة  المشاريع  جملة  الى  الكاثوليكية  الكنيسة 
مكتبة رقمية وتهيئة وتوظيف شط القراقنة الستيعاب أنشطة ثقافية وترفيهية وبيئّية الى 

جانب ترميم واضاءة سور المدينة وترميم المدرسة الحسينية وفندق الحّدادين

إتضام  و  الةععي  الخسغث  ا�جاحراف سطى  و  الاثطغط  آلغات  تطعغر 
افخسثة  سطى  طغجاتعا  و  الةعات  شغ  الضاطظئ  الطاصات  تعظغش 

اقصاخادغئ و البصاشغئ و السغاتغئ

 التاريخ:     2015-05-26 بوابة رئاسة الحكومة المصدر: 

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
10
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الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتأمن: 4 وسعد

طعاخطئ تمضغظ العتثات افطظغئ و السسضرغئ طظ المسثات المقئمئ 
لاثسغط صثراتعا السمطغاتغئ و تسجغج شاسطغاعا و تأطغظ جاعجغاعا 

المسامرة لطاترك السرغع و اقرتصاء بصثرتعا سطى الردع و الاثخض 
المغثاظغ الظاجع سظث ا�صاداء..

3 10

تعظج تاسطط طسثات سسضرغئ طظ العقغات الماتثة

واستطالع  مراقبة  طائرات  من  أمريكية  عسكرية  معدات  الوطني  الدفاع  وزارة  تسلمت 
وسيارات رباعية الدفع  لدعم قدرات الجيش على ضبط حدود البالد ومراقبتها 

observatoire-securite.tn 13-05-2016 المصدر:   التاريخ:    

تعظج تاسطط صرغئا طسثات المراصئئ ا�لضاروظغئ طظ ألماظغا:

 أعلن كاتب الدولة المكلف بالشؤون البرلمانية بوزارة الدفاع األلمانية، كريستيان كروبل، 
أنه سيتم تسليم معدات المراقبة اإللكترونية إلى الجانب التونسي في أقرب اآلجال، مبرزا 
في  معها  متميزة  شراكة  إرساء  على  وحرصها  لتونس  ألمانيا  توليه  الذي  البالغ  االهتمام 

المجال العسكري، لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة اإلرهاب 

IFM.tn 26-05-2016  المصدر:   التاريخ:    

تعظج تحرع شغ تحغغث أضئر أضادغمغئ لطحرذئ بالاساون طع العقغات الماتثة اقطرغضغئ: 

على مساحة 82 هكتارا وبطاقة استيعاب تصل الى 1800 متربص، شرعت تونس بالتعاون 
مع الواليات المتحدة االمريكية في تشييد أكبر أكاديمية للشرطة في تونس على مقربة 

من مطار النفيضة الحمامات الدولي

2015-11-12 حقائق اون الين المصدر:   التاريخ:    

1
رأي المنظمة

جاري تنفيذها

حالة السجون التونسية متردية حيث 
عدم  اإلكتظاظ.  ظاهرة  من  تشكو 
المؤسسة  إصالح  في  النجاعة 
الشركات   3/1 أن  لدرجة  الديوانية 
عن  تحدثت  الديوانة  مع  المتعاطية 

مطالب تقديم رشاوي

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
رئغج التضعطئ زغارة الى المثرجئ العذظغئ لطتماغئ المثظغئ

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

دسط الئظغئ افجاجغئ و المراشص الةماسغئ و تتسغظ طظاخ افسمال و 
التفج سطى ا�جابمار.

 التاريخ:     2015-04-22  صفحة الحكومة التونسية YT المصدر: 

2
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يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتأمن: 4 وسعد 3 10

زغارة وزغر السثل طتمث خالح بظ سغسى لسةظ المرظاصغئ:

أّدى وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى رفقة أعضاء الديوان والمسؤولين في اإلدارة 
واللوجستية  األمنية  االستعدادات  خاللها  عاين  المرناقية  لسجن  زيارة  للسجون  العامة 

للمؤسسة السجنية ومدى جهوزيتها وقدرتها على مجابهة كل التهديدات

2015-09-21 بوابة العدل في تونس المصدر:   التاريخ:    

 طحروع بظاء شداءات اجاراتئ وترشغه لفائثة إذارات وأسعان السةعن:

قامت  العمران  مناطق  عن  البعيدة  السجون  بمختلف  العاملين  باألعوان  اإلحاطة  إطار  في 
اإلدارة العامة للسجون و اإلصالح بتكوين فريق عمل تولى معاينة الوضع الحالي بالوحدات 
مجهزة  إستراحة  فضاءات  بعث  بغاية  اإلقتراحات  من  جملة  رفع  و  اإلصالحية  و  السجنية 
للتخفيف من مشقة العمل و جعل الموظف قادرا على تقديم أداء أفضل و خاصة في الفترات 

المسائية.

2015-05-19صفحة االدارة العامة للسجون المصدر:   التاريخ:    

متردية  التونسية  السجون  حالة 
اإلكتظاظ.  ظاهرة  من  تشكو  حيث 
المؤسسة  إصالح  في  النجاعة  عدم 
الشركات   3/1 أن  لدرجة  الديوانية 
المتعاطية مع الديوانة تحدثت عن 

مطالب تقديم رشاوي

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

الليبي  الطرف  مع  التنسيق  عوبة  ص
قردان  بن  عملية  بعد  صوصا  خ

في  الترابي  الساتر  فشل  تفاقم  و
التصدي لظاهرة التهريب

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
تضمنت الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية منوال تنموي جديد: تضمنت الوثيقة التوجيهية 
بين  الشرخ  يخص  فيما  كبرى  إلصالحات  يتطرق  جديد  تنموي  منوال  التنمية  مخطط  ل

القطاعين العام والخاص وإصالح منظومة الضمان االجتماعي

تضبغش الاساون و الاظسغص طع الئطثان الحصغصئ المةاورة لثسط تأطغظ 
المظاذص التثودغئ المحارضئ، و طضاشتئ ا�رعاب و الةرغمئ المظزمئ.

 التاريخ:     CNN Arabic15-04-2015 المصدر: 

3

رغم إعالن حالة الطوارئ إال أنه تم 
التعاكل بشكل سلمي مع التحركات 

اإلحتجاجية األخيرة في المجمل

رأي المنظمة

 تحققت
"رابطة الدفاع عن حقوق االنسان تطالب بفتح تحقيق في االعتداء على المتظاهرين ضد 

قانون المصالحة:
 طالبت يوم امس الخميس 3 سبتمبر 2015 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

المصالحة  قانون  مشروع  على  احتجاجا  المتظاهرين  على  االعتداء  في  تحقيق  تح  ف
االقتصادية واتخاذ االجراءات الالزمة ضد التصعيد األمني القمعي"

ق طضان لطمظزمات المعازغئ لطثولئ و ق طةال لطمج بمآجسات الثولئ 
طع ضمان تص الازاعر و ا�تاةاج السطمغ دون إغفال أعمغئ تماغئ 

عغئئ الثولئ..

 التاريخ:     CNN Arabic15-04-2015 المصدر: 

4
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رأي المنظمة

 تحققت
لجنة  أعضاء  والسيدات  بالسادة  خاص  تقديم  االستثمار:  مجلة  مشروع  االستثمار:  جلة  م

التخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب

طراجسئ طحروع طةطئ اقجابمار بعثف تتسغظ طظاخ افسمال و تفج 
بسث المحارغع و إتثاث المآجسات.

2016-02-01 مشروع مجلة االستثمار الجديدة المصدر:   التاريخ:    

1

رأي المنظمة

جاري تنفيذها وزير التجارة يؤكد ان تونس تعمل على مراجعة منظومة الدعم برمتها: أكد وزير التجارة 
محسن حسن، خالل لقاء جمعه بوفد من صندوق النقد الدولي «أن تونس تعمل حاليا على 

اعادة النظر في منظومة الدعم برمتها لمزيد ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه»

ترحغث الثسط.

2016-07-19 جريدة المغرب المصدر:   التاريخ:    

2

رأي المنظمة

تجهيز مقاهي ومطاعم بألة تسجيل عمليات االستهالك على عين المكان:  بداية العمل بآلة 
تسجيل عمليات االستهالك على عين المكان بالنسبة للمطاعم والمقاهي

إخقح المظزعطئ الةئائغئ صخث تعجغع صاسثتعا و تتسغظ ا�جاثقص 
و طصاوطئ الاعرب الةئائغ.

2016-02-01 مشروع مجلة االستثمار الجديدة المصدر:   التاريخ:    

3

تفاقم ظاهرة التهرب الجبائي كما أقر 
ذلك إتحاد الشغل. عدم تنفيذ 

المساواة الجبائية كما هو الحال  
بالنسبة للمقاهي والمحامين واألطباء

رأي المنظمة

لم تتحقق

رأي المنظمة

"ميزانية الدولة لسنة 2016  الباب العاشر: وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي"

ترحغث  و  المالغئ،  السعق  و  الئظضغ  الصطاع  و  المالغ  الصطاع  خقح  إ
اقظفاق السمعطغ و الظععض بالمحارغع الضئرى شغ المظاذص الثاخطغئ.

2016-10-01ميزانية الدولة 2016 المصدر:   التاريخ:    

4

تمرير مجموعة من القوانين لتنظيم 
القطاع البنكي والمالي.

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتإقتصاد: 9 وسعد 1 44
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والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  التونسي: تقرير  المركزي  للبنك  النظام األساسي  ضبط 
حول مشروع قانون ينعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي.

ضمان  و  إصاخادغئ،  خسعبات  تحضع  الاغ  العذظغئ  المآجسات  ظصاذ  إ
دغمعطاعا و التفاظ سطى طعاذظ الحشض شغعا.

2016-04-04موقع واب مجلس نواب الشعب المصدر:   التاريخ:    

5

رأي المنظمة إرجاء طظزعطئ طسطعطاتغئ لماابسئ أجسار المعاد الشثائغئ الطازجئ شغ 
المعظغئ  المةاطع  و  العزارات  بغظ  بالاظسغص  ذلك  و  الةمطئ  جعاق  أ

المسظغئ.

6

يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتإقتصاد: 9 وسعد 1 44

لم يتم حل مشاكل شركة فسفاط 
قفصة رغم تكليف السيد كمال 

الجندوبي بذلك أو أي شركة عمومية 
أخرى وعوضا عن ذلك قامت الحكومة 

بإحالة ملف شركة خاصة إلى مكتب 
إنقاذ المؤسسات

رأي المنظمة

لم تتحقق

رأي المنظمة

لم تتحقق

المظاشسئ  الرابع طظ صاظعن افجسار و  ألفخض  إن إصادى افطر، تطئغص 
لمصاوطئ  أحعر  جائ  لمثة  المآذرة  غغر  افجسار  تةمغث  غاغح  لثي  ا

الجغادات المحطئ شغ افجسار.

7
رأي المنظمة

لم تتحقق

أدظى تث  إلى  تصطغخعا  المعازغئ و  الاةارة  لمصاوطئ  الةعث  طداسفئ 
التثودغئ و شغ افجعاق و  المراضج  المراصئئ شغ  طمضظ سئر تضبغش 

إتضام تطئغص اقجراءات الصاظعظغئ و الارتغئغئ ذات الخطئ.

8
رأي المنظمة

لم تتحقق

لقخقتات  و  ا�جاراتغةغئ  بالصطاسات  لطظععض  وذظغئ  لةان  تثاث  إ
الضئرى، تدط أعض الثئرة و ا�خاخاص طظ الضفاءات العذظغئ و افتجاب 

السغاجغئ و المظزمات و طضعظات المةامع المثظغ.

9
رأي المنظمة

لم تتحقق
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رأي المنظمة

تحققت
 مشروع قانون المجلس االعلى للقضاء.

طظ  الثاطج  الئاب  شغ  سطغعا  المظخعص  الصعاظغظ  طحارغع  إسثاد 
طحارغع  طصثطاعا  شغ  و  الصدائغئ،  بالسططئ  الماسطصئ  و  الثجاعر، 

الصعاظغظ الماسطصئ بالمةطج افسطى لطصداء بعغاضطه افربسئ..

 التاريخ:     2015-03-09بوابة العدل في تونس المصدر: 

1

رأي المنظمة

تحققت
التونسية  المحلية  الجماعات  مجلة  مشروع  التونسية:  المحلية  اجماعات  مجلة  شروع  م

المقدم في 20 أكتوبر 2015

إسثاد طحارغع الظخعص الصاظعظغئ المثّخخئ لطسططئ المتطغئ وتمعغث 
وطةالج  والةععغئ،  الئطثغئ  المةالج  قظاثابات  المقئمئ  فرضغئ  ا

افصالغط شغ أشدض الزروف.

 التاريخ:     2015-10-20موقع مدينة صيادة المصدر: 

3

رأي المنظمة

تحققت مقترح مشروع قانون أساسي متعلق بالمحكمة الدستوري: مشروع فانون أساسي عدد 
2015/48 متعلق بالمحكمة الدستورية

إسثاد طحروع الصاظعن الماسّطص بالمتضمئ الثجاعرغئ وطحارغع أخرى.

 التاريخ:     DCAF07-07-2015 المصدر: 

2

يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتثقافة وحرية: 6 وسعد 3 12

رأي المنظمة

مجلة الجماعات المحلية في صيغتها الجديدة ثورة في تجسيد المركزية السلطة: قال وزير 
الشؤون المحلية يوسف الشاهد لـ»وات» ان مجلة الجماعات المحلية التي تم عرضها للنقاش 
على مجلس وزاري خالل اليومين الماضيين «تعتبر ثورة بكل المقاييس بالنظر الى المبادئ 
حكم  من  السلطة  مفهوم  في  للتحول  الفعلي  تكريسها  خالل  من  وكذلك  تضمنتها  لتي  ا

مركزي الى سلطة المركزية».

تةسغث القطرضجغئ طظ خقل الةماسات المتطغئ ، وتصرغإ جططئ الصرار 
،صثر ا�طضان ، طظ المعاذظغظ شغ طثاطش طظاذص الئقد.

2016-07-13وكالة تونس افريقيا لالنباء المصدر:   التاريخ:    

4

عدم تنفيذ الوعد نظرا لعدم تصويت 
المجلس على جل مشاريع القوانين 

المتعلقة بالالمركزية

رأي المنظمة

لم تتحقق
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رأي المنظمة

غياب المعلومة

الصغام با�خقتات القزطئ ،واقجاؤظاس بآراء وتخعرات أعض البصاشئ شغ 
وإتضام  البصاشغ  اقظااج  دسط  ،وسطى  والاثخخات  المةاقت  ثاطش  ط

تعزغسه ،وتسجغج السظاغئ وا�تاذئ بالمئثسغظ شغ جائر افغراض.

6

اإلخالل بالوعد تمثل في مجموعة من 
األعمال والقرارات التي اتخذتها وزارة 
الثقافة : الفشل في تمثيل تونس في 

معرض جنيف للكتاب. انعدام 
الشفافية في معامالت وزارة الثقافة 

رأي المنظمة

لم تتحقق

يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتثقافة وحرية: 6 وسعد 3 12

بناء  إعادة  أن  السياق  هذا  في  الوزيرة  أبرزت  بالمهدية:  والتراث  المدني  المجتمع  نتدى  م
مشروع ثقافي وآجتماعي جديد يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين في المجتمع المدني من 
على  تشاركية  ثقافة  وإرساء  الثقافي  العمل  لتطوير  وذلك  ومربين  ومستثمرين  اشطين  ن

جميع األصعدة.

السظاغئ بارابظا العذظغ والمتاشزئ سطغه ،وتبمغظه والاسرغش به سطى 
أوجع ظطاق ،وإتضام إدراجه شغ المسالك السغاتغئ

2016-05-05موقع وزارة الثقافة المصدر:   التاريخ:    

5

اقتصر عمل الحكومة على الترويج 
السياحي لتونس دون التركيز على 
الترويج الثقافي والتراثي (معرض 

جنيف)

رأي المنظمة

لم تتحقق
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يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتتعليم : 3 وسعد 00 3

االقالع  من  التكنولوجية  االقطاب  تمكين  شانها  من  علمية  يقظة  خلية  احدث  إلى  عوة  د
المطلوب والتسويق لنتائج البحث العلمي: دعا نائب رئيس جامعة صفاقس لطفي كمون، 
من جهته، إلى احدث خلية يقظة علمية من شانها تمكين االقطاب التكنولوجية من االقالع 
المطلوب والتسويق لنتائج البحث العلمي، كما دعا الى وضع تشريعات تسمح بأحداث مخابر 
اهتمام  تحسين  في  تساهم  ان  شانها  من  والعام  الخاص  القطاعين  بين  مشتركة  حث  ب
جاذبية  تحسين  اجل  من  تعمل  الجامعة  ان  وقال  العلمي.  بالبحث  االقتصادية  لمؤسسات  ا
التي يفتقدها  التكوين، واحداث مدرسة للمهندسين  القطب عبر برنامج لتحسين مستوى 

القطب وتعد، في تقديره، شرطا اساسيا لنجاح اي قطب تكنولوجي.

،ودسط خطاعا وتفاسطعا طع  المظثطةئ  الاضظعلعجغئ  افصطاب  تسجغج 
والئتث  السالغ  ،والاسطغط  الاضعغظ  ،وطآجسات  ا�ظااج  طاسات  ص

السطمغ ، وتضبغش ظسغب المآجسات والمحارغع المةّثدة.

2015-09-18 موقع قناة نسمة  المصدر:   التاريخ:    

قامت وزارتا التعليم العالي والتشغيل 
المشتركة  المبادرات  من  مجموعة  ب
فترة  أن  غير  الوعد  تحقيق  أجل  ن  م

السنتين غير كافية

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
1

نحو احداث هيئة عليا للبحث العلمي: تفادي مجمل هذه النقائص وإلخراج منظومة البحث 
العلمي من واقع يحول دون فاعليتها ودون تثمين نتائج البحوث لتحسين االنتاج تتجه النّية 
وأحزاب  (وزارات  المهنية  القطاعات  كل  فيها  ُتَمّثُل  العلمي  للبحث  عليا  هيئة  إحداث  حو  ن
فالوجهات  والتجديد  البحث  في  الوطنية  االولويات  تحديد  على  لإلشراف  وغيرها)  سياسية 
وزارة  اشراف  تحت  تكون  ولن  والتنسيق  التمويل  على  ستشرف  كما  تونس.  في  تعددة  م

التعليم العالي بل تحت اشراف رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية

المسرشغ  المتاعى  ذات  المةاقت  شغ  السطمغ  الئتث  وتطعغر  سط  د
والصغمئ المداشئ الاضظعلعجغئ السالغئ، سطى غرار تضظعلعجغات اقتخال 

والمسطعطات ،وا�لضاروظغك والخظاسات الثوائغئ والئغعتضظعلعجغا.

2015-04-01الشروق المصدر:   التاريخ:    

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
2

الكفاءات  بتوفير  يسمح  بما  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  منظومات  طوير  ت
واالختصاصات المالئمة لقطاعات اإلنتاج: الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016- 2020 
:ستتكثف الجهود في اتجاه تحديث محيط المؤسسة من خالل تطوير البنية األساسية من 
وتطوير  الداخلية  بالمناطق  خاصة  مهّيأة  صناعية  وفضاءات  ومناطق  مهيكلة  رقات  ط
واالختصاصات  الكفاءات  بتوفير  يسمح  بما  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  نظومات  م

المالئمة لقطاعات اإلنتاج.

آدائعا  وتتسغظ  السالغ  والاسطغط  والاضعغظ  الاربغئ  طظزعطئ  طعغر  ت
،واقرتصاء بمردودعا.

2015-01-29الشروق المصدر:   التاريخ:    

3

قامت وزارتا التعليم العالي والتشغيل 
المشتركة  المبادرات  من  مجموعة  ب
فترة  أن  غير  الوعد  تحقيق  أجل  ن  م

السنتين غير كافية

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

13



يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540

الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتإجتماعية : 5 وسعد 014

،وتطعغر  افجاجغئ  الخّتئ  وتثسغط  اقجاحفائغئ،  المآجسات  تأعغض 
حئضئ المساحفغات شغ المظاذص الثاخطغئ ،وطسالةئ طا تحضعه طظ 

ظصائص إلى جاظإ تتسغظ الثثطات الختغئ.

 التاريخ:     2015-08-07 الصباح نيوز   المصدر: 

بظاء وتةعغج طساحفى طاسثد اقخاخاخات بئاجئ

 يندرج المشروع في إطار تحسين ظروف العيش بالجهات الداخلية وتطوير البنية األساسية 
الصحية وتأهيلها بهدف :

·  االستجابة بصفة أفضل للحاجيات الصحية لسكان والية باجة. 
الدرجة  إنشاء مستشفى من  الجامعي بباجة من خالل  المستشفى  ·  تخفيف الضغط عن 

الثالثة متعدد االختصاصات. 
المرجعية بالنسبة لسكان واليات  · االستجابة للحاجيات الخصوصية لبعض االختصاصات 

الكاف وجندوبة وسليانة.

بظاء وتةعغج طسعث طضاشتئ السرذان باعظج

يندرج المشروع في إطار تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية الراقية للمصابين باألمراض 
السرطانية. ويهدف إلى تطوير العرض، والذي يعتبر حاليا دون المطلوب، لمعالجة األمراض 

السرطانية وتجهيز البالد بمعهد طبي ذو إشعاع وطني يقدم خدمات دقيقة االختصاص.

بظاء وتةعغج طساحفى طاسثد اقخاخاخات بصفخئ

 يندرج المشروع في إطار تحسين  ظروف العيش بالجهات الداخلية وتطوير البنية األساسية 
الصحية وتأهيلها بغرض : 

· االستجابة بصفة أفضل للحاجيات الصحية لسكان قفصة. 
· تخفيف الضغط عن مستشفى صفاقس الذي يبعد أكثر من ٢٠٠ كلم من خالل إنشاء 

مستشفى من الدرجة الثالثة متعدد االختصاصات.
سكان  إلى  بالنسبة  المرجعية  االختصاصات  لبعض  الخصوصية  للحاجيات  االستجابة    ·

واليات توزر وقبلي وسيدي بوزيد والقصرين.

2

من  مجموعة  في  الحكومة  شرعت 
المشاريع غير أن عملها لم يخل من 
على  فساد  شبهات   : الشبهات 
مستوى الصيداية المركزية. شبهات 
الجديدة  األدوية  رخص  إسناد  في 
على  بناء  العمومية  والصفقات 
اإلنتماء الحزبي. الموقف المريب من 
الرشوة  القلبية.  اللوالب  فضيحة 
إدارة  سوء  قفصة).  طبيب  (حادثة 
اإلرهابية.  الهجمات  إبان  األزمات 

سوء إدارة أزمة مستشفى صفاقس.

رأي المنظمة

جاري تنفيذها

لقخقتات  و  ا�جاراتغةغئ  بالصطاسات  لطظععض  وذظغئ  لةان  إتثاث 
الضئرى، تدط أعض الثئرة و ا�خاخاص طظ الضفاءات العذظغئ و افتجاب 

السغاجغئ و المظزمات و طضعظات المةامع المثظغ.

1

لهذه  حلول  إليجاد  الحكومة  تسع  لم 
مؤخرا  تفاقمت  التي  الظاهرة 
حلول  إيجاد  عدم  إلى  باإلضافة 
لألشخاص من ضعاف الحال العاملين 
األستاذ  (حادثة  الموازية  التجارة  في 

عماد الغانمي)

رأي المنظمة

لم تتحقق
/

يوم مرت منذ تولي
www.essidmeter.orgالحبيب الصيد مهامه 540
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ا�تاذئ  ،وتسجغج  والاعمغح  ،والثخاخئ  الفصر  أحضال  ضض  طصاوطئ 
وتثسغط  تصعصعط  ضاشئ  ،وضمان  الثخعخغئ  اقتاغاجات  بثوي 

طحارضاعط شغ التغاة الساّطئ

أطـــر تضـعطغ سثد 458 لسظئ 2015

معايير  بضبط  يتعّلق   2015 جوان   9 في  مؤّرخ   2015 لسنة   458 عدد  حكـومي  أمـــر 
التأهيل  بنفقات  التكّفل  لمنح  اإلجتماعية  والصناديق  الدولة  إسناد  وشروط  وإجراءات 
والتربية المختّصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

legislation.tn09-06-2015 المصدر:   التاريخ:    

الفعار : إتثاث طرضج جثغث لقتاذئ بثوي اقتاغاجات الثخعخغئ

  أفاد كاتب الدولة المكلف بالهجرة واالدماج االجتماعي بلقاسم الصابري خالل زيارة أداها 
صباح اليوم السبت 29 أوت 2015 لوالية قبلي أنه في إطار سعي وزارة الشؤون االجتماعية 
جديد  مركز  إحداث  إقرار  تم  بالجهات  مستحقيها  من  المعوقين  رعاية  خدمات  تقريب  ل

لالحاطة بذوي االحتياجات الخصوصية بمنطقة الفوار من والية قبلي.

2015-08-29 جوهرة اف ام المصدر:   التاريخ:    

وزغر الحآون اقجاماسغئ غخشغ إلى طحاغض طظزعري اقتتاد العذظغ لطمضفعشغظ وغطمؤظ 
"العزارة دسمعا طاعاخض لعثه المظزمئ السرغصئ"

 استعرض الوزير جملة االجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة االشخاص ذوي االعاقة ال 
سيما في ما يتعلق بالتشغيل من خالل التصريح النهائي بنتائج المناظرة الوطنية لالنتداب 
بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشأت العمومية لفائدة 276 مترشح من حاملي االعاقة 
بالوظيفة  لالنتدابات  المخصصة  النسبة  في  للترفيع  قانون  مشروع  اقرار  الى  باإلضافة  ،
العمومية والخاصة لفائدة االشخاص ذوي االعاقة لتبلغ نسبة 2./. عوضا عن 1./. وإدراج 
المؤسسات الخاصة التي تشغل من 50 الى 99 عامال ضمن المؤسسات المعنية بإلزامية 

التشغيل مما سيساهم في مضاعفة من فرص التشغيل المتاحة.

2015-08-29 بوابة وزارة الشؤون االجتماعية المصدر:   التاريخ:    

غياب مشاريع أو بوادر قرارات  لفائدة 
تمرير  رغم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
في  الترفيع  يضمن  قانون  مشروع 
نسبة اإلنتداب في الوظيفة العمومية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى %2

رأي المنظمة

لم تتحقق
3

يوم مرت منذ تولي
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إخقح أظزمئ الاصاسث والاأطغظ سطى المرض وإظصاذ الخظادغص 
اقجاماسغئ.

طصارح باسثغض خغشئ الارشغع اقخاغارى شى جظ الاصاسث الى 62 جظئ بط الى 65 جظئ

عقدها  التى  الصحفية  الندوة  خالل  الينباعى  عمار  أحمد  االجتماعية  الشوون  وزير  كشف   
اليوم الخميس فى مقر وزارة الشوون االجتماعية عن وجود مقترح بتعديل صيغة الترفيع 

االختيارى فى سن التقاعد الى 62 سنة مرحلة أولى ثم الى 65 سنة.

legislation.tn09-06-2015 المصدر:   التاريخ:    

جسغ إلى وشاق طع افذراف اقجاماسغئ �خقح طظزعطئ الاصاسث

 أكد وزير الشؤون االجتماعية، أحمد عّمار الينباعي، أن الوزارة تأمل التوصل قريبا إلى وفاق 
مع كل من االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية، حول إنجاز عملية إصالح شاملة لمنظومة التقاعد، ومن أجل بلورة حلول عاجلة 

تضمن ديمومة الصناديق االجتماعية.

2015-08-29 جوهرة اف ام المصدر:   التاريخ:    

المقابل  الطرف  مع  حلول  إيجاد  عدم 
عدم  إلى  باإلضافة  التقاعد  سن  حول 
إيجاد حلول جذرية لتجاوز أزمة إمكانية 
بلوغ   : اإلجتماعية  الصناديق  إفالس 

العجز أكثر من 900 مليار للصندوقين

رأي المنظمة

لم تتحقق
4

تظفغثه  ،وتسظ  اقساصئ  ذوي  افحثاص  لتصعق  تعظج  طغباق  تفسغض 
واقجاماسغئ  ،واقصاخادغئ  المادغئ  الئغؤئ  إلى  ظفاذعط  غغّسر  ،بما 

والبصاشغئ وخثطات الخّتئ والاسطغط وا�سقم واقتخال..

Tunisien.tn 29-05-2015  المصدر:   التاريخ:    

لم تفي الحكومة ببنود اإلتفاقية

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
5

وزغر الحآون اقجاماسغئ غساسرض ا�جراءات الاغ تط اّتثاذعا لفائثة ذوي ا�ساصئ

 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 سيما في ما يتعلق بالتشغيل.

legislation.tn09-06-2015 المصدر:   التاريخ:    

أطـــر تضـعطغ سثد 458 لسظئ 2015

مؤّرخ في 9 جوان 2015 يتعّلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق اإلجتماعية 
لفائدة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  بالبيت  والرعاية  المختّصة  والتربية  التأهيل  بنفقات  التكّفل  لمنح 

جمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.
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وتأعغطعا  الحئابغئ  والفداءات  بالمآجسات  السظاغئ  دسط  جغاط 
اظازارات  طساعى  شغ  ،لاضعن  الدرورغئ  الاةعغجات  طظ  وتمضغظعا 

الحئاب وتططساته.

Tunisien.tn 29-05-2015  المصدر:   التاريخ:    

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
1

جطسئ سمض لماابسئ تصثم إظةاز المحارغع بعقغئ جعجئ

 أكد وزير الشباب والرياضة السيد ماهر بن ضياء عقب اشرافه على جلسة عمل انعقدت 
يوم الجمعة بمقر والية سوسة انه اذن باالنطالق في تنفيذ محتوى الدراسات الخاصة 
بأشغال توسعة مدارج الملعب االولمبي بسوسة قصد الترفيع في طاقة استيعاب الملعب 
لتبلغ 40 الف متفرج وكذلك بتغطية هذه المدارج وتهيئة المنصة الشرفية بكلفة جملية 

قدرها 11 مليون دينار.

legislation.tn09-06-2015 المصدر:   التاريخ:    

أطـــر تضـعطغ سثد 458 لسظئ 2015

مؤّرخ في 9 جوان 2015 يتعّلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق 
اإلجتماعية لمنح التكّفل بنفقات التأهيل والتربية المختّصة والرعاية بالبيت لألشخاص 

ذوي اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.

خغاظئ  خقل  طظ  ،خاّخئ  اقعامام  بمجغث  الرغاضئ  صطاع  جغتزى   
وتسّعث المظحآت الرغاضغئ ،وتثسغط الئظغئ افجاجغئ شغ عثا المةال ق 

جغما شغ الةعات الثاخطغئ.

Tunisien.tn 29-05-2015  المصدر:   التاريخ:    

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
2

وزغر الحئاب والرغاضئ غصثم طصارتات لطظععض بالرغاضئ الظسائغئ

اجل  والجهد من  العمل  بن ضياء على ضرورة مضاعفة  ماهر  والرياضة  الشباب  وزير  أكد   
النهوض بواقع الرياضة النسائية مشيرا إلى أن االرتقاء بهذا القطاع ال يمكن أن يكون إال في 
الصحة  و  التربية  وزارتي  المتدخلة على غرار  األطراف  إطار مقاربة تشاركية تشمل كافة 

والمنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني.

Tunisien.tn 29-05-2015  المصدر:   التاريخ:    

66 طحروسا حئابغا ورغاضغا بعقغئ طثظغظ بتعالغ 35 ططغعن دغظار

وتم خالل جلسة بمقر الوالية، تقديم عرض عن واقع قطاعي الشباب والرياضة بالجهة 
مشروعا  الجارية في القطاعين 66  المشاريع  عدد  المقدمة بلوغ  حيث بينت المعطيات 
جملية  بتكلفة  واالنجاز  العروض  وطلب  الدراسات  مراحل  بين  موزعة  ورياضيا  شبابيا 

تقدر بحوالي 35 مليون دينار.
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68 طحروسا حئابغا ورغاضغا شغ وقغئ صابج بامعغقت تصارب 32 ططغعن دغظار

كد وزير الشباب والرياضة بالمناسبة على أحقية الجهة في بنية اساسية شبابية ورياضية 
عصرية تستجيب النتظارات أبناء هذه الوالية وتطلعاتهم، مشددا على ضرورة التسريع في 
إنجاز المشاريع المبرمجة وذلك بالعمل سويا على فض مختلف اإلشكاليات العالقة، مشيرا 
الى أنه سيتم تفعيل ما تم رصده وتشخيصه واتخاذه من اجراءات عاجلة خالل هذه الزيارة 
الميدانية  الزيارات  متابعة  لجنة  اجتماع  خالل  القادمة  القليلة  االيام  غضون  في  وذلك 

المحدثة صلب الوزارة.

2015-09-21 بوابة العدل في تونس المصدر:   التاريخ:    

رئغج التضعطئ غساغظ تصثم اظةاز سثد طظ المظحآت الرغاضغئ بسغثي بعزغث

  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 
1.450 م د. كما اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على جملة من البيانات الفنية 
والمالية حول مشروع بناء مسبح مغطى بالمركب الرياضي بسيدي بوزيد بتكلفة جملية 

تقدر ب4.671 م.د

2015-05-19صفحة االدارة العامة للسجون المصدر:   التاريخ:    

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
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الجاري تنفيذها لم تتحقق تحققتحوكمة رشيدة : 3 وسعد 102

والمؤسسات  الوزارات   :2016 لسنة  السنوي  التكوين  حول  الحكومة  رئيس  من  منشور 
وإعداد  التكوين  مع  أعوانها  حاجيات  تحديد  إلى  مدعوة  اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية 

مشاريع المخططات السنوية للتكوين بعنوان سنة 2016

،وتسعثعط  وأسعاظعا  إذاراتعا  طآعقت  ،وتظمغئ  ا�دارة  تطعغر 
بالاضعغظ المسامر.

2015-09-23منشور من رئاسة الحكومة  المصدر:   التاريخ:    

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
1

صلب  المحَدَثة  الرشيدة  للحوكمة  الدولية  األكاديمية  لتركيز  المبذولة  الجهود  تواصل 
المدرسة الوطنية لإلدارة: في إطار  التعاون الثنائي  التونسي األلماني في مجال تكريس 
ُن من  تحسين أدائها  الحوكمة الرشيدة وتعزيزها  صلب مختلف المصالح العمومية ِبَما يمكِّ
وعملَها  طبقا ألحكام الفصل 15 من الدستور الذي ألَزَم اإلدارة بالعمل وفق مبادئ الحياد 
والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة، 
الرشيدة  للحوكمة  الدولية  األكاديمية  لتركيز  المناسبة  لآلليات   تصور  وضع  على  وحرصا 
المحَدَثة صلب المدرسة الوطنية لإلدارة  بمقتضى األمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 
31 ديسمبر 2014  في أفضل الظروف واآلجال، أدَّى أعضاء مجلس توجيه األكاديمية  خالل 

األسبوع األخير من شهر ماي الماضي، زيارة رسمية  لجمهورية ألمانيا االتحادية

والحفاشغئ  الرحغثة،  التعضمئ  باثسغط  الضفغطئ  اقخقتات  اساماد 
الدشعذات  أحضال  ضّض  سظ  بعا  ،والظأي  ا�دارة  تغاد  دسائط  وتسجغج 

،والاعظغش السغاجغ والتجبغ.

2015-09-18 موقع قناة نسمة  المصدر:   التاريخ:    

ميزانية  دعم   . للحوكمة  وزارة  بعث 
الفساد.  لمكافحة  الوطنية  الهيأة 
البرلمان  في  قوانين  مشاريع  تمرير 

(حماية المبلغين)

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
2

رأي المنظمة

 تحققت
مشروع فانون يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج: مشروع قانون 
وبضبط  بالخارج  المقيمين  للتونسيين  وطني  مجلس  بإحداث  يتعلق   51/2015 عدد 

مشموالته وتركيبته وطرق تسييره

تثسغط خطئ طعاذظغظا بالثارج بعذظعط ،واقجافادة طظ خئراتعط شغ 
طثاطش المةاقت ، والثشاع سظ تصعصعط شغ بطثان ا�صاطئ.

 التاريخ:     DCAF23-07-2015 المصدر: 

3
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مفاوضات بين تونس وأوروبا حول اتفاقية "للتبادل الحر": أعلنت المفوضة األوروبية للتجارة 
بدء  عن  لحول  رضا  التونسي  التجارة  ووزير  تونس،  تزور  التي  مالمستروم،  سيسيليا 
مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر. وقالت مالمستروم في بيان "االتفاقية الجديدة للتبادل 
الحر الشامل والمعّمق التي نطلقها اليوم، إشارة قوية جدا وعالمة على دعمنا النتعاشكم 

االقتصادي و لديمقراطيتكم الشابة"

تسجغج سقصات الاساون والحراضئ طع بطثان اقتتاد افوروبغ ،وأطرغضا 
وآجغا ،ضّض ذلك شغ إذار التفاظ سطى طصّعطات السغادة ،وترغئ الصرار 

العذظغ.

DW Arabic18-09-2015 المصدر:   التاريخ:    

في  الحكومة  رئيس  مشاركة  رغم 
وتقدم  اإلقتصادي  دافوس  مؤتمر 
اتفاق  مداوالت  في  المباحثات 
أن  إال  األوربي  اإلتحاد  مع  الشراكة 
يركز على  لم  الحكومة  رئيس  السيد 
بها.  وعد  التي  الجغرافية  المناطق 
القضايا  في  المواقف  تذبذب 
اإلقليمية (تصنيف حزب اهللا كمنظمة 

إرهابية)

رأي المنظمة

جاري تنفيذها
2

رأي المنظمة

 تحققت
تعجغع دائرة السقصات والخثاصات شغ طتغطظا الصرغإ والئسغث ، وإغقء 

افعمغئ القزطئ لطثبطعطاجغئ.
1

لصاء وزغر الثارجغئ بظزغره الععلظثي

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

2015-08-05الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصدر:   التاريخ:    

زغارة رئغج التضعطئ الى بروضسال

 ادى رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم االثنين 20 جويلية 2015 زيارة عمل الى العاصمة 
في  ورافقه  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزراء  مجلس  اجتماع  بمناسبة  بروكسال  لبلجيكية  ا
هذه الزيارة كل من وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب البكوش وكاتب الدولة لدى وزير 

الخارجية السيد محمد الزين شاليفية.

2015-07-22 الصباح نيوز المصدر:   التاريخ:    
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