








يلحظ املتابع ملسار البالد احلضاري والثقافي منذ أزيد من قرن ونصف وعيا عاما في أوساط الشعب ونخبه الثقافية والسياسية واإلدارية 

ذا ثالثة أبعاد يظل احلوار بينها مستمرا حول درجة عمق أحدها بالقياس إلى اآلخر، أوّلها الوعي بالتخلف احلضاري مقارنة مبا حّققته أمم 

الغرب من تقدم أكسبها قوة وعزة وثراء. ويعزى هذا التقدم إلى حترّر العقول من األوهام وحترر احلكم من االستبداد. وثانيها الوعي العميق 

بالضرورة القصوى لردم هذه الهوة من طريق بذل الوسع في اكتساب العلوم احلديثة والتقنيات وتطوير اإلدارة واملؤسسات السياسية مبا 

يحقق النجاعة ويطور وسائل اإلنتاج ويدرأ آفة االستبداد. والثالث، الوعي العميق والثقة في صالحية اإلسالم وتراثه مرجعية قيمية وثقافية 

وأساسا لهذا املشروع اإلصالحي والتحديثي عبر االجتهاد والتجديد وتفعيل احلوار مع قضايا العصر وعلومه ومكتسباته وتلك هي خالصة 

املشروع اإلصالحي.

إن حركة النهضة التي تعتبر نفسها امتدادا وتطويرا لرسالة اإلصالح السياسي واالجتماعي والثقافي تضع بني أيديكم برنامجها في 

مختلف اجملاالت يحدوها األمل أن يحظى باهتمامكم و آن يلّبي ما تعلقونه عليها من آمال في التعاطي بكامل املسؤولية مع مكتسبات 

بالدنا وأهداف ثورتنا وتطلعات شعبنا. ومن أهم مضامني برنامجنا :

أّن تونس دولة حرة مستقلة، اإلسالم دينها والعربية لغتها واجلمهورية نظامها وحتقيق أهداف الثورة أولويّتها.

اإلسالم باعتباره مرجعية وسطية عليا متفاعلة عبر االجتهاد مع كل خبرة بشرية ثبتت فائدتها.

العربية وآدابها باعتبارها لسانا وثقافة وساحة للقاء والتفاعل مع كل اللغات احلية وبخاصة أكثرها التصاقا بالعلوم احلديثة شرقا 

وغربا.

العمل  ومنها  الكرمية  احلياة  مرافق  وتوفير  الشعب  لفائدة  البالد  ثروة  واستخدام  للدميقراطية  باعتباره خير كفيل  اجلمهوري  النّظام 

والصحة والتعليم واحترام مبادئ حقوق اإلنسان دون متييز على أساس اجلنس أو اللون أو االعتقاد أو الثروة. ومن ذلك توكيد حقوق املرأة في 

املساواة والتعّلم والعمل واملشاركة في احلياة العامة.

أهداف الثورة في متناولنا
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نظام سياسي ديمقراطي 

نقترح على التونسيني إقامة نظام سياسي يستأصل جذور احلكم الفردي الذي ترسخ في تاريخنا وانحرف بدولة االستقالل عن رسالتها 

ووّظفها في قمع احلريات والطموحات وحماية عصابات النهب في تناقض كامل مع مبادئ الشورى وحقوق اإلنسان وأمانة التصرف في 

األموال العمومية.

املتوازن  التوزيع  عبر  السلطة  على  والتداول  اإلعالم  وحرية  القضاء  واستقالل  واخلاصة  العامة  احلريات  يضمن  الذي  البرملاني  النظام  إنّه 

والديناميكي للسلطات بني مختلف مؤسسات الدولة وعبر انتخابات تعددية حرة، كما يضمن قوة واستقالل اجملتمع املدني ودفع التنمية 

الشاملة في كامل ربوع البالد والنهوض بكافة فئات الشعب.

تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

يهدف برنامجنا إلى إرساء منوال تنموي وطني يوائم بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية  مهتديا بقيمنا اإلسالمية، 

معتمدا على رصيد جتربتنا التونسية واخلبرة اإلنسانية بصفة عامة، مبا يحقق أهداف ثورتنا املباركة من تشغيل وتنمية جهوية ومقاومة 

للفساد ونهوض باالستثمار في كل القطاعات واجملاالت وتعميق وتنويع لعالقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

إنّه منوال تنموي نقترحه وفاءا بالعهد وبرّا به آملني أن يستجيب لطموحات شعبنا الذي ناضل وبذل الدماء من أجلها جمعا بني العدل 

واحلرية والكرامة.

}وَأَوُْفوا بِالَْعْهِد ِإنَّ الَْعْهَد كَاَن َمْسُئوالً{ ]اإلسراء: 34[



يستعد شعبنا النتخاب اجمللس الوطني التأسيسي تعبيرا عن سيادته وحتقيقا ألهداف الثورة وقطعا مع عهد االستبداد والفساد.

إّن حركة النهضة حتّيي قوافل الشهداء الذين افتكت تونس بفضل هلل ثم بدمائهم الّطاهرة استقاللها وحتررت من االستبداد وتستعّد 

لبناء دولة احلرية والكرامة والعدالة.

وحترص حركة النهضة باعتبارها طرفا وطنيا مسؤوال على روح الوفاق والتعايش بني كل التونسيني دون إقصاء أو متييز في ظّل نظام يحفظ 

حرية املواطن وكرامته ويحقق منو البالد وتطورها واستقرارها ويحترم تطلعاتها للحداثة واألصالة معا. 

ومن أجل كل هذا، فإّن حركة النهضة تضع في سلم أولويات برنامجها اليوم حتقيق األهداف الكبرى التالية :

1. بناء نظام دميقراطي يقطع مع االستبداد ويقوم على أساس املواطنة واحلريات والكرامة وعلوية الدستور واحترام القانون وسائر شروط 

احلكم الرشيد.

اجلهوية  التنمية  الكرمية وحتقيق  احلياة  ومرافق  والتونسيات  للتونسيني  الشغل  توفير  إلى  تهدف  واجتماعية  اقتصادية  تطبيق خطة   .2

املتوازنة ودفع االستثمار في سائر القطاعات االقتصادية.

3. بناء مجتمع معاصر ومتوازن ومتضامن، متجذر في هويته وفي ثقافة عصره ينمي موارده البشرية وثرواته ويدعم موقعه وإشعاعه في 

العالم.

مدخل
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تتأسس رؤيتنا لتونس احلاضر واملستقبل على قراءة متكاملة ملوقعها اجلغرافي ومكانتها التاريخية والثقافية التي يتوجب أخذها بعني 

االعتبار في أي مخّطط يراد به النّهوض بها وتعزيز مكانتها الّدولية وتفعيل دورها االقليمي لتقدم أمنوذجا ناجحا على مختلف املستويات. 

لقد ظّلت تونس على امتداد تاريخها مركزا للعلوم واحلضارة التي تشّع على سائر أرجاء احمليط على امتداد الدورات احلضارية التي تداولت 

عليها ثم  ملا كان إلفريقية من دور مشهود في الفتوحات اإلسالمية انطالقا من حاضرة القيروان، وملا كان جلامع الزيتونة املعمور بعد ذلك 

من مساهمات رائدة في خدمة العلوم واملعارف اإلسالمية ونشر اللسان العربي املبني وبلورة مشروع اإلصالح.

اجلزائري  باجلارين  برابطة خاصة  تونس  وتتمتع  إفريقية  إسالمية متوسطية  عربية  مغاربية  والصالت:  األبعاد  متعدد  بلد  تونس    

والليبي، بحكم واقع التداخل اجلغرافي والتمازج االجتماعي والتاريخي بني شعوب هذه األقطار الثالثة، ثم لكونهما يشكالن جسرا يشّد 

تونس نحو عمقها  العربي وامتدادها األفريقي، كما أّن لتونس صالت متينة  نسجتها عوامل اجلغرافيا والتاريخ واملنافع املتبادلة على امتداد 

ضفاف املتوسط . 

تتوفر تونس على موقع جغرافي متميز وبنية اجتماعية متماسكة ورصيد بشري مهم، ومن ذلك ما تتسم به من  جتانس ديني وعرقي قّل 

نظيره في احمليطني املغاربي والعربي، إلى جانب ارتفاع  نسب الّتمدرس وانخفاض مستوى األمية والدور الريادي للمرأة في مختلف اجملاالت، 

فضال عن وجود إطار بشري متعّلم ومدرّب، وبنية إدارية  ومؤسساتية متكاملة.

متثل مجمل العناصر السابق ذكرها أرضية صلبة ألي مشروع نهوض مستقبلي، ومن ثّم يجب أن تتركز جهود وأولويات التونسيني وعنايتهم 

على استثمارها، وتفعيلها على الوجه األكمل ومن ذلك االرتقاء بالرأسمال البشري باعتباره الرصيد األهم الذي متتلكه بالدنا. 

أكسبت ثورة الكرامة تونس موقعا رياديا عامليا يفتح أمامها آفاقا جديدة وميثّل فرصة تاريخية لتحقيق تطلعات أبنائها في احلرية والكرامة 

والعدالة االجتماعية والتوازن اجلهوي والقطع مع الفساد مبا ميكّن من بناء دولة عصرية  توّفر مقومات املواطنة والعيش الكرمي لكل فئات 

الثروة بشكل عادل ويحفظ للمؤسسة دميومتها  هذا الوطن وفي مختلف جهاته على أساس عقد اجتماعي يثّمن العمل ويعيد توزيع 

وجناعتها.

تتمثل عوامل النجاح في بالدنا من الناحية السياسية في إطالق احلريات والشعور باألمان واالطمئنان على املستقبل وفي استعداد شعبنا 

لرفع التحديات وتقدمي بعض التضحيات لبناء مشروع وطني.

 تونس كما نراها: الوطن والمواطن



1.  تونس دولة حرّة مستقلة، اإلسالم دينها والعربية لغتها واجلمهورية نظامها وحتقيق أهداف الثورة أولويّتها.
2.  الوفاء جلهاد وجهود التونسيني وروّادهم على تعاقب أجيالهم من أجل حتقيق االستقالل وتأسيس وبناء الدولة التونسية احلديثة.

القضاء  واستقالل  السلطات  بني  الفصل  على  القائم  اجلمهوري  ونظامها  قرارها وسيادتها  استقالل  وحماية  وتقّدمها  تونس  عزّة    .3
والدميقراطية واحلوكمة والعدل واملساواة بني املواطنني و النّمو االقتصادي والتطور االجتماعي واالعتصام مبقومات هويتنا العربية اإلسالمية 

هي رسالة حركة النهضة وأولوياتها. 

4.  حركة النهضة امتداد ملدرسة اإلصالح التي عرفتها بالدنا في القرن التاسع عشر من أجل اإلصالح السياسي واالجتماعي والثقافي 
التطّور  قادرا على مواكبة  ليكون  إلى جتديد مستمر  بحاجة  اإلسالمي  الفكر  أّن  احلركة  تعتبر  اإلطار  وفي هذا  والتبعية  االستعمار  ضد 

واملساهمة فيه انطالقا من أّن اإلسالم يستوعب كّل نافع ويحّض عليه من مثل ما ورد في املواثيق الدولية املتعّلقة بحقوق اإلنسان والتي 

تتماشى بصفة عاّمة مع قيم اإلسالم ومقاصده.

5.  نؤمن بقيمة اإلنسان هدفا ووسيلة للتنمية الشاملة فهو جوهرها وهدفها، لذلك تعتبر احلركة أّن العمل هو أصل القيمة والكسب 
وسبيل إيجاد الثروة، فال تنمية شاملة إالّ به.  

6.  تؤمن حركة النهضة بضرورة إرساء منظومة قيمية متكاملة تقوم على تفعيل جملة القيم النابعة من اخملزون الثقافي واحلضاري 
للمجتمع التونسي وهويته العربية واإلسالمية مثل مفهوم التكافل والعدالة االجتماعية ومكافحة الفساد وترشيد االستهالك واالبتعاد 

عن سلوكيات التبذير وهدر الثروات واعتبار العمل مقّوما أساسيا لكرامة اإلنسان. كما تشّجع على االبتكار واملبادرة ومكافاة املبدعني، 

وإحياء األخالق والقيم الفاضلة في مجال املعامالت مثل الصدق والنزاهة والشفافية واألمانة والثقة واإليثار والكسب املشروع.

7.  تعتبر حركة النهضة احلرّية و العدالة وتكرمي اإلنسان جوهر رسالة اإلسالم وتؤمن بأّن اإلنسان خلق حرّا وينبغي أن يعيش حرّا. قال 
َّْمَنا بَِني آدََم » وعن عمر ابن اخلّطاب : » متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ». كما تؤمن بأّن اإلنسان هو  تعالى : » وََلَقدْ كَر

هدف التنمية ووسيلتها.

8.  تعمل حركة النهضة على املساهمة في إرساء دعائم حداثة حية ومبدعة جتمع بني التجذّر واالنفتاح على مقتضيات العصر، كما 
الوعي بقيم احلرية وصيانة الكرامة البشرية وبسط العدل وتوفير املعرفة والتقنيات احلديثة  تسعى احلركة إلى تعزيز االحترام وتعميق 

 المبادئ والموجهات العامة 
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للناس دون متييز.

9.  تنطلق حركة النهضة في برامجها من احترام الثوابت الوطنية وفي مقّدمتها تعاليم اإلسالم ومقاصده وتراثه احلضاري ورصيد جتربتنا 
الوطنية ومن اخلبرة اإلنسانية. وجتمع حركة النهضة ذات املرجعية اإلسالمية بني نبل الغايات واألهداف وشرف الوسائل. وتعمل على أن ال 

تنفصل كّل مجاالت احلياة عن القيم واألخالق.

10.  تتبنى حركة النهضة منوذج الدولة املدنية التي ترعى الشأن العام وحتمي السلم االجتماعي وتعمل من أجل الرقي االقتصادي 
وتسعى إلى ترسيخ احلريات العاّمة واخلاّصة وحتترم قواعد الدميقراطية واملساواة بني املواطنني في احلقوق والواجبات. وترى احلركة أّن املصلحة 

العاّمة تقتضي حتييد اإلدارة وأماكن العبادة عن الدعاية احلزبية.  

11.  تعتبر حركة النهضة أّن من أوكد مسؤوليات الدولة رعاية احلوار الوطني والتوفيق بني املصالح املتعارضة مبا يضمن وحدة اجملتمع 
وتوازنه وحماية السلم املدني واالزدهار االقتصادي فال معنى لتنمية اقتصادية ال تقوم على حرية اإلنسان واالرتقاء به حسا ومعنى. 

12.  تدعو احلركة الى بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على التوافق واملشاركة بني كل األطراف. 
وتوحيد  العام  الشأن  في  وإشراكهم  األفراد  طاقات  حترير  إلى  يسعى  ومستقّل  منّظم  مدني  مجتمع  قيام  على  احلركة  تعمل    .13

جهودهم درءا لالستبداد وتغّول وطغيان الدولة أو رأس املال على اجملتمع. 

14.  تثّمن حركتنا عاليا الدور الذي قام به شباب تونس في الثورة املباركة وتعي دقّة التحديات التي يعيشها وتضع حّقه في الّتشغيل 
والّتكوين وتشريكه في ضبط اخليارات ضمن أولوياتها.

باجملتمع مبنأى عن عوائق  النهوض  دورها في مختلف اجملاالت حتى تسهم في  املرأة وتفعيل  15.  تعمل احلركة على حماية مكاسب 
االنحطاط ومنزلقات االستالب.

16.   تعمل حركتنا على حفظ كيان األسرة وتوازنها ورعاية الطفولة ومعاجلة الظواهر االجتماعية املتعلقة بتأخر سن الزواج وارتفاع 
نسبة الطالق ومخاطر تهرم اجملتمع. 

17.  تتبنى احلركة اقتصادا حرا ذا بعد اجتماعي يقوم على التكامل بني القطاعات الثالث: اخلاص والعام والتعاوني ويكون دور الدولة 
فيه تعديلّيا لرعاية التوازن االجتماعي وضبط حركة السوق وتشّجع احلركة املبادرة واإلبداع واملنافسة الشريفة والكسب املشروع وحتترم 

امللكية اخلاصة وحتميها.

18.  تعمل احلركة على تطوير قطاع االقتصاد االجتماعي التعاوني مبا ميكّن مؤسسات اجملتمع املدني من املساهمة في متويل التنمية 
وفي النشاط االقتصادي والتكافل االجتماعي وذلك من خالل تدعيم دور اجلمعيات في بعث املؤسسات وتأسيس صناديق الوقف والزكاة.



19.  تسعى احلركة إلى ترسيخ العدالة والتوازن بني اجلهات والفئات وإعطاء األولوية للمناطق احملرومة وحماية الفئات الضعيفة واحلّد 
من الفوارق االجتماعية ومعاجلة أسباب الفقر والتهميش.

20.  تعمل احلركة على توفير مقّومات احلياة الكرمية والرفاه لشعبنا، من شغل وتعليم وصّحة وسكن وبيئة نظيفة وسليمة. وتعتبر 
أّن من حق األجيال القادمة علينا حماية رصيدنا البيئي وتشجيع الطاقات اجلديدة غير امللوثة وتطوير منظومة املفاهيم والقوانني احلامية 

للبيئة وااللتزام بها.

املتبادل  االحترام  إطار  والشعوب وعلى توسيع مجاالتها، في  الدول  والشراكة بني  التعاون  روح  النهضة على دعم  21.  تعمل حركة 
واملصالح املشتركة.

22.  تدعم احلركة قضايا التحرّر والعدل وتشجع على حتقيق السلم العاملي وتسعى إلى دفع التعاون والتكامل والوحدة وباخلصوص بني 
الدول العربية واالسالمية وتؤكّد مركزية القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.
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تعمل حركة النهضة على إقامة نظام جمهوري يحّقق العدل واحلرية واالستقرار ويقطع مع االستبداد والفساد ويقوم على مبادئ املواطنة  

والهويّة واحلكم الرشيد من حرية ودميقراطية وعلوية للقانون والتزام بالشفافية واحملاسبة وحفظ لكرامة اإلنسان وتنمية شخصيته. كما 

تعمل على ضمان مساهمة كل االطراف والكفاءات في وضع الدستور اجلديد ليكون أفضل تتويج للثورة التونسية املباركة.

النظام السياسي: نظام برلماني يعيد السلطة للشعب 
1.  تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، االسالم دينها والعربية لغتها واجلمهورية نظامها.
2.  السلطة  للشعب، ميارسها مباشرة وعبر ممثليه في اجمللس املنتخب ضمن نظام برملاني.

3.  حماية سيادة الوطن وحرمة ترابنا الوطني واستقالل قرارنا السياسي.
4.  حتقيق قيم احلرية والعدالة والتنمية واعتبارها جوهر وظيفة الدولة واجملتمع.

5.  ضمان حقوق االنسان واحلريات العامة والفردية والتعبير والتنّظم وجترمي التعذيب. 
6.  ضمان حرية املعتقد والفكر وحقوق االقليات الدينية.

7.  احترام استقاللية اجملتمع املدني وتفعيل دوره.
8.  تكريس مبدأ التعددية والتداول السلمي على السلطة.

9.  بناء نظام دميقراطي يقوم على الفصل بني السلط واستقاللية القضاء.
10.  برملان من غرفة واحدة ميارس املهام التشريعية والرقابّية.

11.حكومة متارس السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرملان.
12.    رئيس اجلمهورية ينتخبه البرملان ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

 الباب السياسي: حرية وديمقراطية والسلطة للشعب



13.    يكّلف رئيس اجلمهورية شخصية من احلزب احلاصل على أكبر عدد من املقاعد في البرملان بتشكيل احلكومة. 
يشكّل رئيس احلكومة املكّلف فريقا حكوميا ويعرض احلكومة على البرملان للتزكية.  .14

15.  استقالة رئيس اجلمهورية من كل مسؤولية حزبية خالل ممارسته لوظيفته. 
16.  توسيع اعتماد االنتخاب في مواقع املسؤولية وإعطاء صالحيات أشمل للمجالس اجلهوية املنتخبة.

17.  إحاطة مراجعة الدستور بضمانات وجعلها من اختصاص البرملان بأغلبية ممّيزة أو من خالل استفتاء عام.

استقالل القضاء: العدل أساس العمران
18.  تطهير سلك القضاء.

19.  ضمان مبدأ استقاللّية القضاء عبر مجلس أعلى للقضاء منتخب.
20.  املساواة بني املواطنني أمام مرفق العدالة وتعصيره وتقريبه من املواطنني بإحداث املؤسسات القضائية الضرورية وتوفير شروط  

الفصل السريع في القضايا.

21.  تفعيل القضاء االداري.
22.  تفعيل القضاء الّصلحي.

23.  ضمان حق املظنون فيه في حضور احملامي في جميع األطوار مبا في ذلك طور االحتفاظ.
24. وضع املنظومة العقابية واالصالحية حتت اشراف القضاء ورقابته.

25.  تطوير املهن املساعدة للقضاء وحتريرها من الضغوط وحماية حقوق الدفاع. 

 المحكمة الدستورية: ضمان علوية الدستور 
إحداث محكمة دستورية عليا تتولى مراقبة دستورية القوانني.  .26
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27.  يختار البرملان رئيس احملكمة الدستورية.
دائرة المحاسبات: استقاللية وشفافية

28.  استقاللية دائرة احملاسبات وتفعيل دورها في الرقابة والتزام شفافية التصرّف املالي واإلداري واالستعمال األمثل لألموال العمومية.  
29.  تتبع دائرة احملاسبات السلطة التشريعية.  

30.   يختار البرملان رئيس دائرة احملاسبات. 

المؤسسة العسكرية: سور للوطن
إّن حركة النهضة إذ حتّي اجليش الوطني النحيازه لثورة الشعب وحماية الوطن:

 31.  تعتبر أّن مهام جيشنا الوطني األساسية هي:
              أ. حماية البالد وحدودها.

              ب. املساهمة في التنمية وخاصة في إرساء البنية األساسية.

             ج. التدخل عند حدوث الكوارث.

املهني  باملستوى  االرتقاء  أهمية  وعلى  املطلوبة  والبشرية  املادية  باإلمكانيات  الوطني  اجليش  دعم  ضرورة  على  احلركة  تؤكّد    .32
واالجتماعي لضباطه وجنوده حتى يقوم مبهامه السامية بنجاعة واقتدار. 

33.  تؤكّد احلركة على التزام املؤسسة العسكرية احلياد إزاء احلياة السياسية الوطنية.

 المؤسسة األمنية: أمن في خدمة الوطن والمواطن
34.  تؤكّد احلركة ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصالحها مبا يخدم أمن املواطن وحقوقه وتوفير اخلدمات اإلدارية له. 

35.  بناء أمن جمهوري يسهر على أمن البالد ومكاسبها ويقطع نهائيا مع كل األساليب املهينة للذات البشرية. 



36.  احداث جلنة تفقدية عامة وبصالحيات موسعة ملراقبة املؤسسة األمنية وضمان حياد أجهزة األمن إزاء احلياة السياسية والتزامها 
الكامل بحقوق اإلنسان.

37.  احترام احلرمة اجلسدية للمواطن وجترمي التعذيب وسّن قوانني صارمة ملعاقبة كل من يتورط فيه.
38.  توفير اإلمكانيات والوسائل لرجال األمن ومراعاة حقوقهم املهنية واالجتماعية وتطويرها.

 الهيئات الوطنية المستقلة: هيئات متخصصة

 هيئة اإلعالم

39.  تركيز هيئة عليا مستقلة تشرف على تنظيم القطاع اإلعالمي وتنميته.
40.  تطوير مؤسسات االعالم العمومي وضمان استقالليتها ومهنّيتها.

 41.  ضمان احلريات اإلعالمية وحماية اإلعالميني ضّد كل أنواع االعتداء.

 هيئة االنتخابات

42.  إحداث هيئة وطنية مستقلة لإلشراف على االنتخابات. 

 المجتمع المدني: دعامة للحكم الرشيد
43.  احترام استقاللية اجملتمع املدني وتفعيل دوره.

44.  إلغاء القوانني القمعية أو التي حتّد من احلرّيات واحلقوق. 
45.  التزام جمعيات اجملتمع املدني في نشاطها بدستور البالد وقوانينها وبأخالق اجملتمع.

46.  اعتماد مبدأ الّتصريح في تكوين اجلمعيات. 
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الحق النقابي مكفول
47.  احلق النقابي مضمون.

48.  العمل النقابي مستقل.
49.  احلق في االضراب مضمون.

  المرحلة االنتقالية: توافق وطني، حكومة ائتالفية، تركيز على األولويات 
50.  التعامل باحلكمة وجتنّب االنفراد بالقرار وسيادة العقلية التوافقية التي جتعل مصلحة البالد فوق كل اعتبار.

51.  اجلمع بني مبدأ احملاسبة والعدالة االنتقالية وروح التصالح.
مع  التأسيسي  الوطني  اجمللس  انتخابات  نتائج  على  باالعتماد  التوافق  أرضية  على  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  الى  السعي   .52
مراعاة الكفاءة في إطار برنامج يضمن حتقيق أهداف الثورة تكون اولوياته معاجلة القضايا املستعجلة من تشغيل وتنمية جهوية متوازنة 

واستقرار ومعاجلة ملفات الفساد وترسيخ احلريات واملساواة بني املواطنني.

53.  تتويج هذه املرحلة بانتخابات دميقراطية تفرز مؤسسات نهائية طبق الدستور اجلديد.
54.  معاجلة آثار مظالم العهد السابق وتفعيل العفو التشريعي العام.

اإلدارة: إصالح وتطوير
55.  إدارة حديثة جتمع بني النجاعة في خدمة املواطنني واحلياد واملساواة الكاملني في التعامل معهم. 

56.  إصالح منظومة االنتداب والتأجير والترقية في الوظيفة العمومية.



57.  إعداد ميزانية الدولة حسب أفضل املناهج الدولية املعتمدة أي حسب األهداف.
58.  دعم الالمركزية والتخفيف من اإلجراءات اإلدارية.

59.  التزام مبدأ الشفافية والعدل عند ابرام الصفقات العمومية.
60.  تكوين هيئة عليا مستقلة ملكافحة الرشوة والفساد واحملسوبية وتفعيل التصريح على الشرف باملمتلكات لكبار املسؤولني.

61.  تطوير اإلدارة اإللكترونية في مختلف اجملاالت و إحداث منظومة إحصائية متكاملة ومندمجة.. 
62.  مراجعة طرق االنفاق العام ومراقبتها ومتابعتها للحد من سوء التصرف.

العالقات الخارجية: تعاون وشراكة واحترام متبادل
63.  تعميق عالقات التعاون والشراكة املتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة في اطار االحترام املتبادل واملصالح املشتركة.

64.  احترام االتفاقيات الدولية املصادق عليها.
65.  تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في التعريف بفرص ومزايا االستثمار في تونس والبحث عن أسواق جديدة.

66.  تفعيل احتاد املغرب العربي ودفع الشراكة والتكامل مع الدول العربية تطلعا الى وحدتها. 
67.   تطوير العالقات التونسية االوروبية، وخاصة مع دول اجلوار املتوسطي والسعي الكتساب وضع الشريك املمّيز مع االحتاد االوروبي 

والعمل على تطوير العالقات مع كل دول الفضاء األوروبي.

68.   تطوير الشراكة مع الدول االفريقية خلدمة املصالح املشتركة.
69.  تطوير العالقات مع أمريكا الشمالية واليابان مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين والعمل على إرساء مناطق تبادل حرّ وفق القدرة 

التنافسية لالقتصاد الوطني.

الهامة  اإلمكانيات  يعزّز استغالل  مبا  والبرازيل  والهند  وماليزيا  تركيا  الصاعدة مثل  والدول  اآلسيوية  الدول  العالقات مع  70.  تطوير 
املتاحة بني الطرفني.
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تشكل الثورة املباركة فرصة تاريخية لصياغة منوال تنموي يقطع مع سياسات الفساد والتهميش ويستجيب للتحديات املطروحة ويحقق 

طموحات شعبنا في الرقي والرفاه واحلياة الكرمية. لقد كشفت الثورة عن اخللل الهيكلي الذي يعاني منه االقتصاد التونسي وتضررّ منه 

الواقع االجتماعي، كما فتحت بابا من األمل كبيرا إلعادة بناء اجملتمع واالقتصاد بعد تشخيص التحديات الكبرى.

التحديات الكبرى:
         عجز املنوال االقتصادي السابق على حّل مشكالت االقتصاد التونسي وعلى رأسها البطالة والتفاوت اجلهوي.

         غياب احلوكمة واستشراء ظاهرة الفساد.

         ارتفاع عدد العاطلني عن العمل خاصة من بني أصحاب الشهادات العليا.

         االختالل بني اجلهات وتوّسع دائرة الفقر.

         غياب الثقة لدى املتدخلني في الداخل واخلارج.

         ركود منتظر لالقتصاد العاملي وصعوبة الولوج الى التمويل اخلارجي نتيجة لتفاقم أزمة الديون العمومية للواليات املتحدة األمريكية 

وبعض البلدان األوروبية وما حلقها من تخفيض في ترقيمها السيادي.

         اعتبار احملافظة على التوازنات االقتصادية الكبرى من أهم التحديات التي تعترض االقتصاد الوطني خاصة من جهة االختالل الهيكلي 

للميزان التجاري وعالقته باملديونية.

         ضغوط على ميزانية الدولة بسبب تنامي النفقات.

 الباب االقتصادي واالجتماعي: عدالة وتنمية ورفاه



يستند منوالنا للتنمية على ثالث منطلقات أساسية ومتالزمة تتمثل في :

الرؤية الفكرية والثقافية للحركة وهي مجموعة القيم واملبادئ التي حتكم السلوك االقتصادي للفرد واجملموعة.

مطالب الثورة وانتظارات املواطنني التي تتمحور حول التشغيل واحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية والقطع مع الفساد والتنمية 

اجلهوية املتوازنة.

املوجهات الوطنية وهي جملة الثوابت واملكاسب: الهوية العربية االسالمية، منط اجملتمع، دور املرأة في احلياة العامة، املستوى املعيشي 

واالعتدال  واالنفتاح  النظام اجلمهوري،  تثبيت مقومات  االدارة في  دور  التعليم،  دور  التنمية،  التي هي دعامة  الوسطى  الطبقة  دور  العام، 

والوسطية كمنهج اتسم به اجملتمع التونسي منذ القدم.  

األهداف العامة للمنوال: 
يقوم منوالنا في التنمية للمرحلة القادمة على مبادئ التوسيع والتنويع والتكامل وتعّبر عنه األهداف العامة التالية:

حتقيق العدالة االجتماعية مبكافحة الفقر والرفع من املستوى املعيشي للمواطن وبإعادة االعتبار للطبقة الوسطى باعتبارها محركا 

أساسيا للتنمية.

معاجلة قضية التشغيل باعتبارها قضية وطنية ومسؤولية كل األطراف االجتماعية واالقتصادية والسياسية واجملتمعية من خالل 

خطة وطنية جامعة. 

ضمان التوازن اجلهوي من خالل تطوير البنية األساسية واملرافق اجلماعية في املناطق األقل حظا في التنمية بهدف تشجيع  رأس املال 

احمللي واألجنبي على االستثمار فيها.

العمل على حتقيق األمن الغذائي للبالد من خالل سياسة فالحية مشجعة لإلنتاج في املواد اإلستراتيجّية.

احملافظة على التوازنات املالية الداخلية منها واخلارجية وترشيد اإلنفاق العمومي وتنويع التمويل وتوجيهه نحو مصادر غير ُمحِدثة 

للمديونية.
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عناصر المنوال: التوسيع والتنويع والتكامل
يقوم منوالنا للتنمية على: 

 توسيع الشراكات بهدف فتح آفاق أرحب لالقتصاد الوطني :

 بعث سوق مغاربية مشتركة، عبر تفعيل التعاون والتكامل مع األقطار املغاربية وبحث امكانية توسيع هذا الفضاء اإلقليمي ليشمل 

مصر، وبذل اجلهد في تسوية اخلالفات القائمة بني األقطار املغاربية، مبا يساهم في تطور املنطقة ورخاء شعوبها.

 تدعيم العالقة مع االحتاد األوروبي للوصول بها إلى مرتبة الشريك املمّيز والعمل على تطوير العالقات مع كل دول الفضاء األوربي.

 تدعيم االستثمارات واملبادالت التجارية بني الدول العربية وتيسير إجراءات التنّقل. 

 تدعيم عالقات الشراكة االقتصادية مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا واليابان. 

 توسيع الشراكات مع القوى االقتصادية الصاعدة بآسيا وأمريكا اجلنوبية بهدف فتح آفاق لالقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية 

جديدة وفتح أسواق إضافية للمنتجات الوطنية. 

 االنفتاح على األسواق اإلفريقية السيما في مجاالت تصدير خدمات التعليم والصحة والتكنولوجيا والبنية األساسية وتوسيع نطاق 

التجارة البينية. 

 تنويع القطاعات اإلنتاجية ودعم االندماج فيما بينها للترفيع من نسق النمو ومن القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني:

 الرفع في االنتاجية ودعم متوقع املنتجات في االسواق الداخلية واخلارجية لتحسني القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني والتخفيض 

في نسبة التضخم املالي. 

نحو  وتوجيهها  العاملة عوضا عن كلفتها  اليد  إلى مهارة  التي تستند  التنافسية  املزايا  مبدأ  تقوم على  اعتماد سياسة جديدة   

مشروعات تقوم على اقتصاد املعرفة واالبتكار والذكاء. 

 توجيه االستثمار نحو مزيد من االندماج االقتصادي وتعزيز األنشطة ذات احملتوى التكنولوجي العالي واألنشطة املساندة التي تخدم 

العمل  املزيد من فرص  وإحداث  الفنية  واخلبرات  التكنولوجيا  نقل  الذي يساهم في  املباشر  األجنبي  االستثمار  ودعم  التوجه  هذا 

وسيساعد على حتقيق ذلك املراجعة اجلذرية جمللة تشجيع االستثمار. 



تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر جديدة إضافية ومكملة مثل منتجات املالية االسالمية )الصكوك والصناديق االستثمارية( 

من أجل متويل أفضل لالقتصاد مع النهوض مبصادر التمويل التقليدية.  

تفعيل املضامني القيمية للمنوال التنموي بإحياء القيم الفاضلة التي تستند إلى اخملزون الثقافي واحلضاري للمجتمع التونسي 

وهويته العربية واإلسالمية مثل الصدق والنزاهة واجلدية وروح اإليثار ونظافة اليد ، كما يجب العمل على ترشيد االستهالك وتوجيهه 

نحو املنتوج الوطني مع تشجيع العمل واالبتكار واملبادرة ومكافأة املبدعني وتكريس التعاون والتضامن والتكافل االجتماعي.

مراجعة التقسيم اإلداري احلالي ودراسة إحداث أقاليم تنمية تضم اقطابا اقتصادية حسب خصوصيات كل جهة لتحقيق تكامل 

أفضل بني مختلف اجلهات.

احلفاظ على البيئة وترشيد استخدام الثروات الطبيعية التي تتعرض لالستغالل املفرط ولالستنزاف مما يتطلب احملافظة على حقوق 

األجيال املقبلة وضمان العدالة في االستفادة من هذه الثروات بني سكان املدن والقرى وتشجيع املواطنني على املشاركة في القرارات 

التنموية وإدخال عناصر التوازن االيكولوجي في مخططات التنمية وهو جوهر مفهوم التنمية املستدمية.

منوال التنمية 2012 – 2016: التدارك ، االنتعاش والتألق
ويستند املنوال على أهمية سنة 2012 من حيث استرجاع االقتصاد الوطني تدريجيا لنسق منو ميكننا من التخفيض من نسبة البطالة من 

خالل مساهمة أهم للطلب الداخلي وخاصة االستهالك مع إعطاء دفع أكبر للتصدير الذي سّجل سنة 2011 هبوطا حادّا نتيجة للظرفية 

الى حتقيق نسب منو محترمة خاصة في قطاعي الصناعات  املنوال  املرحلة األخيرة. كما يهدف هذا  التي مرّت بها بالدنا في  االقتصادية 

املعملية واخلدمات املسوقة والصناعات غير املعملية. 

كما سيمكّن املنوال املقترح لسنة 2012 من التحكم في نسبة التضخم املالي مما سيزيد في حتسني القدرة الشرائية للمواطن التونسي 

التي ستتدعم بعد النتائج التي توصلت إليها املفاوضات االجتماعية والتي أفضت إلى الزيادة في األجور ممّا يعتبر عامال مهما في حتريك 

النشاط االقتصادي. 

وبالنسبة الى كامل الفترة 2012 – 2016 فيتمثل الهدف الرئيسي ملنوال التنمية في إحداث حوالي 590 ألف موطن شغل إجماال، ممّا ميكّن 

من تخفيض نسبة البطالة إلى حدود 8.5% سنة 2016. وميثل هذا الهدف رهانا وطنيا يتطلب تعبئة كل الطاقات لكسبه. ولتحقيق ذلك، 

ميكّن منوال التنمية من الوصول إلى نسبة منو بـ 8%سنة 2016  أي مبعّدل منو سنوي بـ 7% خالل كامل الفترة 2012-2016 والترفيع في الدخل 

الفردي إلى حوالي 000 10 دينار سنة 2016 مقابل 300 6 دينار منتظرة سنة 2011.

19



وحتتل اإلنتاجية احليز األكبر من اهتمامات حركة النهضة ملا لها من أهمية في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي وذلك بتشجيع 

املؤسسات الوطنية على انتداب أصحاب الشهائد العليا واستيعاب التكنولوجيات احلديثة والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات قصد 

السنوات  تراجعت بشكل ملحوظ في  االقتصادي قد  النمو  الكلية في  اإلنتاجية  وأّن مساهمة  لديها خاصة  التأطير  الترفيع من نسب 

األخيرة.

ويؤدي االرتفاع التدريجي لنسق النمو خالل اخلمس سنوات القادمة إلى التخفيض في نسبة التضخم املالي لتصل إلى حدود %3 سنة 

2016، مما سيساهم في حتسني القدرة الشرائية للمواطن التونسي من ناحية ويقوي القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية في بعدها 

السعري من ناحية ثانية. 

ولتحقيق نسب النمو املرجوة للمنوال وجب تكثيف االستثمارات ليبلغ حجمها حوالي 000 139  م د خالل اخلماسية القادمة وبذلك تصل 

نسبة االستثمار من الناجت احمللي اخلام تدريجيا إلى حوالي 31% سنة 2016 مقابل 25% سنة 2011.

2012-2016 يساهم فيها االدخار الوطني  300 163 م د للفترة  بـ  وإلجناز برنامجنا االقتصادي واالجتماعي، تقّدر حاجيات التمويل إجماال 

بنسبة 67 % والتمويل اخلارجي املصحوب بفائدة من قروض عمومية وقروض خاصة بنسبة ضئيلة )6%(. ويبرّر التوجه نحو التخفيض في 

التوازنات اخلارجية حيث متثل  القروض من تداعيات سلبية على  النوعية من  أوال ملا حتدثه هذه  التمويل اخلارجي املصحوب بفائدة  نسبة 

الفائدة على القروض العمومية تقريبا النصف من خدمة الدين العمومي، وثانيا ملا تتسم به الظرفية احمللية واإلقليمية من تراجع للترقيم 

السيادي للمديونية العمومية بالنسبة إلى عدد من دول مجموعة الثمانية وكذلك للترقيم السيادي لتونس، الشيء الذي يجعل اللجوء 

إلى هذا النوع من التداين اخلارجي مكلفا في صورة النفاذ إلى السوق املالية العاملية. أما التمويل اخلارجي غير املصحوب بفائدة والذي ميثل 

27% من جملة حاجيات متويل االقتصاد، فإنّه يتكون أساسا من االستثمار األجنبي املباشر ومن منتجات مالية جديدة ومن منتجات املالية 

اإلسالمية لتمويل البنية األساسية واملشاريع الكبرى.

ومتتاز هيكلة حاجيات التمويل اإلجمالية بالتوجه نحو التخفيض التدريجي من التمويل اخلارجي املصحوب بفائدة ليصل إلى نسبة ضئيلة  

سنة 2016، وبذلك يتخلص االقتصاد التونسي من عبء ثقيل ينخر كيانه منذ سنوات عديدة، واالعتماد بدال من ذلك على املوارد الذاتية التي 

متثل 75% من جملة احلاجيات سنة 2016. أّما التمويل اخلارجي غير املصحوب بفائدة، فسيستقر في حدود 22% من جملة احلاجيات سنة 

2016 متكونا أساسا من االستثمار األجنبي املباشر )69%( واملنتجات املالية اجلديدة )29%( في حني ال متثل املساعدات سوى 2% من التمويل 

اخلارجي غير املصحوب بفائدة.



السياسات االقتصادية : تحقيق التوازنات وتجسيم األهداف
السياسة اجلبائية

الدخل من الضريبة على  املعفى من جدول  القسط  بالترفيع في  واملتوسط  الضعيف  الدخل  ذوي  اجلبائي على  العبء   71.  تخفيف 
1500د حاليا إلى 2500 د.

72.  الترفيع في مبالغ التخفيضات بعنوان األعباء العائلية من 150 د إلى 300 د لرئيس العائلة و150 د لكل ابن في الكفالة ومن 150 
د إلى 300 د لكل والد  في الكفالة.

73.  القيام مبراجعة دورية للجداول اجلبائية.
74.  مراجعة قائمة املواد املوردة، واخلاضعة للتسبقة بنسبة %10 بعنوان الضريبة على  الشركات والضريبة على الدخل، للتقليص من 

عددها.

75.   التمديد في فترة طرح اخلسائر املتأتية من االستغالل من 4 إلى 5 سنوات مع متكني املؤسسات من طرح خسائر االستغالل املسجلة 
بعنوان سنة 2011 دون حتديد في الزمن.

76.   تبسيط شروط استرجاع فائض الضريبة بتقليص اآلجال ومراجعة النسب.
77.   مراجعة منظومة احلوافز اجلبائية بربط احلوافز بأهداف اقتصادية أو اجتماعية محّددة في إطار تعاقدي.

78.   مالءمة املنظومة اجلبائية احلالية خلصوصيات التمويل اإلسالمي والقروض الصغرى.
79.   تبسيط املنظومة اجلبائية وتطويرها بتعميم اجلباية اإللكترونية وتدعيم اإلدارة بالوسائل البشرية واملادية الضرورية.

80.  متكني األشخاص والشركات غير املصرّح بنشاطهم كلّيا من تسوية وضعيتهم اجلبائية بدون دفع خطايا التأخير على أساس مدة 
تقادم بأربع سنوات شرط أن يبادروا تلقائيا بالتسوية قبل 30 جوان 2012.
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السياسة النقدية واملالية

81.  حتويل تونس إلى مركز مالي إقليمي ذي إشعاع دولي.
اخملاطر  في  املشاركة  على  املبني  االقتصاد  لتشجيع  بالبورصة  ادراج مؤسساتهم  على  األعمال  رجال  األعمال حلث  مناخ  تنقية    .82

واألرباح.

83.  دعم استقاللية البنك املركزي واالرتقاء بأدائه ليصبح أداة تطوير للقطاع املصرفي.
84.  العمل على توفير الشروط الالزمة من حريات وتنمية اقتصادية ودعم آليات السوق النقدية وضمان الشفافية.

85.   توفير الشروط املالئمة لتركيز صندوق الودائع والضمانات مع احلرص على اخضاعه الى معايير التصرف الرشيد.
إلى  توجيهها  مع  فيها  التصرف  وحسن  واخلارج  الداخل  في  املنهوبة  الشعب  أموال  استعادة  أجل  من  الالزمة  االجراءات  اتخاذ    .86

األولويات االجتماعية وعلى رأسها التشغيل والصحة والسكن.

87.  إحداث التشريعات املالئمة لتأسيس مصارف إسالمية أو نوافذ إسالمية صلب البنوك التقليدية مع العمل على استخدام آلية 
الصيرفة االسالمية  جللب التمويالت العمومية كالصكوك التقليدية والصكوك اإلسالمية.

88.  تدعيم القدرات املالية الذاتية للبنوك وذلك بالرفع في سقف رأس املال واستنباط نوعية مدخرات غير خاضعة للضريبة )حسب 
شروط وحدود معينة( قابلة لإلدماج في رأس املال.

89.  معاجلة القروض املشكوك في استخالصها الراجعة للقطاع البنكي من أجل حتسني القدرات املالية الذاتية للبنوك. 
90.  تشجيع املؤسسات البنكية على االندماج فيما بينها لتأسيس وحدات أكثر صالبة وقدرة على املنافسة القتحام األسواق اخلارجية 

وتطوير االنشطة التصديرية وجلب التمويل األجنبي.

91.  العمل على استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عاملي لدعم قدرة السوق املالية التونسية.
92.  احداث آلية استثمار لتمويل املشاريع في املناطق الداخلية.



93.  دعم قدرات شركات االستثمار وصناديق التوظيف اجلماعي ملعاضدة متويل املشاريع وإحداث املؤسسات وخاصة منها تلك التي 
تنشط في القطاعات املستجيبة لألولويات الوطنية.

94.  بناء الثقة في السوق الثانوية )البورصة( وتنشيطها الستيعاب أدوات مالية جديدة مبا يدعم السيولة ويستقطب االدخار ويعزز 
االستثمار.

95.   العمل على اعتماد معايير احملاسبة الدولية بالنسبة للمؤسسات املدرجة بالبورصة.
96.  مواصلة تطوير التشريعات املتعلقة خاصة بالتأمني على املرض والتأمني على وسائل النقل ملا لهما من وزن وتأثير على القطاع.

97.  اعداد األرضية القانونية للتأمني التكافلي والتشجيع على فتح شبابيك له في صلب الشركات القائمة. 
98.  التشجيع على احداث قطب تأميني وطني ذو اشعاع دولي. 

99.  التشجيع على نشر ثقافة التأمني مبا يساعد على الرفع من نسبة التغطية.
100.  الرفع من نسبة التأطير بقطاع التامني.

التشغيل: استحقاق وكرامة
ترتكز سياستنا في التشغيل على:

101.  استحداث حوالي 590 ألف موطن شغل خالل اخلمس سنوات القادمة مبا يسهم في تقليص نسبة  البطالة إلى حوالي 8.5% 
في أفق 2016.

102.  قيام الدولة مبجهود إضافي لتحسني نسبة التأطير في االدارة العمومية وذلك المتصاص اكبر عدد ممكن من حاملي الشهادات 
العليا.

103.  إيجاد منظومة حوافز متكن من الترفيع التدريجي لنسب التأطير في املؤسسات قصد التخفيض في نسبة بطالة أصحاب 
الشهادات العليا.
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104.  إرساء معالم حوكمة رشيدة تستقطب أكثر عدد ممكن من املستثمرين في القطاعات ذات احملتوى املعرفي املرتفع وذلك إلحداث 
املزيد من مواطن الشغل حلاملي الشهادات العليا.

105.  توفير املرافقة في اخلبرة الفنية للباعثني ملشاريع صغرى ومتوسطة من أصحاب الشهادات العليا.  
106.  متكني حاملي الشهادات العليا من االنتفاع ببرامج تهدف إلى اكسابهم مهارات ومعارف إضافية متنحهم فرصة االندماج في 

سوق الشغل.

107.  النهوض بسياسة التشغيل باخلارج من خالل البحث عن أسواق جديدة في نطاق التعاون الفنّي ووضعها كنقطة قارة في إطار 
االجتماعات الثنائية للتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة مع تفعيل دور الديبلوماسية التونسية في هذا اجملال.

108.  توفير املزيد من مواطن الشغل في اطار مشاريع كبرى واقامة مشاريع البنية التحتية.
109.  التشجيع على بعث ومتويل املشاريع الصغرى باالعتماد على آليات التمويل األصغر وصناديق االستثمار والبنوك.

110.  جعل اجلمعيات التنموية والفاعلني في االقتصاد االجتماعي والتضامني من بني أحد الروافد األساسية للتشغيل.
111.  حتّمل الدولة ألعباء التغطية االجتماعية ملدة خمس سنوات ألصحاب الشهادات العليا املنتدبني من طرف اجلمعيات التنموية 

حسب شروط تعاقدية يقع ضبطها. 

112.  متكني الباحثني عن موطن شغل من أصحاب الشهادات من التمتع بتخفيض قدره 50 % من معلوم النقل العمومي ومن التمتع 
باملعاجلة اجملانية ملدة تصل إلى سنتني.

113.  تلبية حاجيات إصالح املنظومة التربوية والتعليمية من مرافقني اجتماعيني ومرافقي تغذية وصحة وأعوان تأطير ومختّصني 
في الّتنمية البشريّة من خالل إحداث تدريجي لـ 30 ألف موطن شغل.

التنمية الجهوية: نحو دور محوري للجهات في التنمية
لقد مثلت التنمية اجلهوية مطلبا أساسيا من مطالب الثورة لذا نعمل على إعطاء اجلهات دورا محوريا في عملية النهوض االقتصادي 

واالجتماعي املتوازن الذي يستثمر املوارد واإلمكانيات احمللية ويفسح اجملال ملشاركة حقيقية وفاعلة من خالل: 



114.  انتخاب اجملالس احمللية واجلهوية وتشريكها في االختيارات التنموية.
115.  دراسة إحداث أقاليم تنمية حتّقق التكامل بني اجلهات.

من خاللها  حتال  برامج  عقود  وضع  من خالل  التنمية  ميدان  في  واجلهة  الدولة  بني  فاعل  تعاون  وضع  نحو  تدريجيا  الّسعي    .116
االعتمادات.

117.   تعزيز املؤسسات اجلهوية باإلطارات الالزمة وإعطاء اإلدارة احمللية واجلهوية صالحّيات أوسع تدريجيا إلجناز مشاريعها التنموية.
118.   احداث آليات استثمار لتمويل املشاريع في املناطق الّداخلية ومراجعة اآلليات القائمة.

119.   إعداد مخططات للتنمية احمللية واجلهوية تأخذ بعني االعتبار اخلصوصيات واحلاجيات واملوارد الطبيعية والبشرية لكل منطقة 
أو جهة.

120.  تشجيع اإلطارات في مختلف االختصاصات على االستثمار باجلهات وذلك بتقدمي منح خاصة وتسهيالت القتناء مسكن وسيارة.
ومختلف  املدن  مختلف  بني  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  ارساء  اجتاه  في  البلديات  خملتلف  التوجيهية  األمثلة  مراجعة    .121

املتساكنني واحملافظة على البيئة واألراضي الفالحية.

املؤسسات إلحداث مواطن  بعث  اخلواص وتشجيع  املستثمرين  لتحفيز  احمللي  املستوى  أولوية على  ذات  تدخل  122.  حتديد مناطق 
الشغل. 

123.  تنفيذ برنامج عاجل للتنمية احمللية، ابتداء من سنة 2012 لتحسني ظروف عيش املواطنني باملناطق احملرومة من خالل تطوير 
البنية التحتية واملرافق اجلماعية والتغطية الصحية. 

124.  تطوير مشاريع تهذيب األحياء الشعبية والتجمعات الريفية وخلق مواطن الرزق لضمان حتقيق اندماج فعلي ملتساكنيها على 
املستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

125.  التشجيع على بعث املشاريع الصغرى مع توفير التمويالت الالزمة واإلحاطة الضرورية إلجناح هذه املشاريع مبا يوفر مواطن شغل 
إضافية و يحسن الدخل.

126.  تركيز عدة مشاريع اقتصادية لتوفير مواطن شغل باملناطق احملرومة مع توفير التمويالت الالزمة و املرافقة الضرورية للباعثني.
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127.  إعادة هيكلة البنية التحتية والتجهيزات اجلماعية الكبرى ومناطق األنشطة الصناعية بهدف فّك العزلة عن املناطق الداخلية 
وحتقيق التوازن بني اجلهات.

السياسات القطاعية
قطاع الفالحة والّصيد البحري: تأمني احلاجيات وتطوير الصادرات  

128.  حتيني اخلارطة الفالحية وربط منظومتي االنتاج واسناد احلوافز مبقتضياتها.
129.  ضمان مقومات األمن املائي من خالل مزيد التحكم وترشيد االستهالك واالقتصاد فيه وتوظيف املوارد غير التقليدية وتعميم 

خدمات التزود باملاء الصالح للشرب على مختلف املناطق.

130.  حتسني نوعية مياه الشرب باجلنوب التونسي وبالعديد من املدن الكبرى بإحداث محّطات حتلية للمياه اجلوفية ومياه البحر.
131.  تطوير نسبة التكثيف باملناطق الّسقوية لتصل إلى معدل 110 % ومراجعة أمناط التصرف في املنشآت املائية وتسعيرة املاء.

132.  إحداث واحات جديدة بالبرمة باستغالل اخملزون الهام من املياه اجلوفية واخلصائص املناخية وبعث قطب تنموي حضري مبا ميكن 
من إدماج الفضاءات الصحراوية وتوظيفها في احلركية اإلنتاجية واالقتصادية.

133.  مراجعة منظومة إسناد الّصفقات وكرّاسات الّشروط اخلاّصة بكراء األراضي الّدولّية واملصائد الثابتة بالبحيرات. 
134.  مراجعة القوانني اخلاّصة بالهياكل املهنّية وخاّصة منها اجملامع والّشركات الّتعاونّية للخدمات الفالحّية وتنمية مواردها املالية 

لتوسيع قاعدة متثيليتها ملشتركيها.

135.  احلث على بعث شركات خدمات فالحية تساعد على خدمة األراضي وتوفير وسائل اإلنتاج الفالحي وترويج املنتجات.
136.  دفع االستثمار اخلاص في املنتوجات التي لها قدرة تنافسية عاملية عالية وذلك من حيث اإلنتاج واجلودة والتحويل والتحكم في 
الكلفة مع دعم برامج املساندة وتطوير العالمات التونسية وتعميم نظم االسترسال)الباكورات واإلنتاج البيولوجي وزيت الزيتون والغالل 

واللحوم ومنتوجات الصيد البحري(.



137.  دعم إجناز مشاريع التنمية الفالحية املندمجة ضمن منهجية التمويل اإلطاري التشاركي مبا يساهم في احملافظة على املوارد 
الطبيعية وحتسني دخل الفالحني وتنمية اإلنتاج الفالحي والرّفع في نسبة الغطاء الغابي والرّعوي. 

138.  العناية مبجال الصيد البحري وتأهيل بنيته األساسية.
139.  معاجلة مشكلة املديونية لدى الفالحني العاجزين عن السداد حسب احلاالت.

140.  مراجعة شاملة ملنظومة متويل القطاع الفالحي بإشراك األطراف ذات الصلة مبا يوّسع دائرة املنتفعني ويطّور القطاع.    
141.  تطوير اإلنتاج واإلنتاجّية بكافة القطاعات الفالحية ضمن استراتيجيات قطاعية تفصيلية توازن بني حتسني مداخيل الفالحني 

وتلبية احتياجات السوق الداخلية من املواد األساسية واستغالل فرص التصدير. 

القطع واحلد من تقسيم املستغالت وتشجيع االستغالل عن طريق  امللكية بضم  باحلد من تشتت  القوانني اخلاصة  142.  تفعيل 
الشركات العائلية وحتريك السوق العقارية.

143.  إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات تسويغ األراضي الدولية على وجه الكراء وذلك مبقتضى كراسات شروط جديدة تضمن 
املردودية االقتصادية )اإلنتاج واإلنتاجية( واالجتماعية )تشغيل اإلطارات( والبيئية )دميومة املوارد(.

144.  تطوير املساحات املرويّة من احلبوب واألعالف والرفع من طاقة اخلزن لهذه املواد.
145.  تخصيص 2 % من ميزانية القطاع للبحث العلمي الفالحي مبا ميكّن من تطوير اإلنتاجية وأنظمة اإلنتاج فيه واعتماد نظام 

عقود االهداف في اسناد االعتمادات.

146.  دعم برامج البحوث واستغالل املشاتل والبذور الوطنية وضمان العوامل الكفيلة للمحافظة عليها.
147.  هيكلة مسالك التوزيع والتصدير مبا يضمن تثمني مجهودات الفالح ودعم حصته في القيمة املضافة.

من  كل  خصائص  مع  ليتناسب  ومناهجه  مضامينه  وتطوير  بالفالحني  واإلحاطة  الفالحي  اإلرشاد  منظومة  هيكلة  اعادة    .148
املستغالت الصغرى واملستغالت الكبرى.

149.  إجناز مجموعة من املشروعات الفالحية الكبرى بغراسة 5 مليون شجرة زيتون و2 مليون شجرة نخيل ومشروع إلنتاج البذور مع 
حماية 10 آالف كلم مربع من أدمي األرض من االجنراف والتصحر في السنة.  
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القطاع الصناعي: تنوع، جودة عالية وتكنولوجيا متطورة

150.  تهيئة البنية األساسية الصناعية والتكنولوجية وتطوير املؤسسات التقنية املساندة في كافة اجلهات حسب املعايير الدولية 
احملتوى  ذات  األنشطة  على  التركيز  مع  وتكنولوجية،  صناعية  مركبات  صناعية،  وفضاءات  مناطق  للباعثني:  جاهزة  فضاءات  توفير  مع 

التكنولوجي العالي واملشاريع الكبرى املالئمة خلاصيات اجلهات.

151.  تشريك كل األطراف في صياغة االستراتيجية الصناعية.
152.  تكريس ثقافة اجلودة والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وإرساء منط املؤسسة املواطنية واملسؤولة مجتمعيا.

153.  تطوير نسبة اندماج القطاع الصناعي خاصة مع الفالحة في إطار الصناعات الغذائية والفالحية مع العمل على استحثاث 
تركيز وحدات صناعية في مناطق اإلنتاج.

154.  دعم البحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي وتفعيل الشراكة بني اجلامعة واملؤسسة.
155.  متكني جيل جديد من الباعثني من البروز واالستثمار في القطاعات الواعدة عبر تيسير االجراءات واالحاطة املناسبة.

156.  دعم األقطاب التكنولوجية وتعميمها كرافد للتنمية اجلهوية والستقطاب االستثمارات في األنشطة ذات احملتوى التكنولوجي 
العالي والعمل على إحداث مركز وطني للنمذجة الصناعية Prototypage في إطار شراكة بني اجلامعة والقطاع الصناعي.

الطاقة واملناجم: تطوير اخملزون وتوسيع استعمال طاقة بديلة

157.  تطوير اخملزون الوطني من النفط والغاز مبا ميكن من تقليل االستيراد واملرور الى طور التصدير مع تفعيل نشاط االستكشاف 
واالنتاج باخلارج لتأمني موارد اضافية من احملروقات.

158.  تطوير مجلة احملروقات باتخاذ اجراءات كفيلة بتحفيز االستثمار واالستكشاف في املناطق الوعرة والطبقات العميقة والبحار.
159.  استغالل وتطوير املوارد املنجمّية املتاحة وتشجيع االستثمار في استكشافات جديدة مع ايجاد احللول املناسبة لالنعكاسات 

السلبية على احمليط.



160.  تكثيف برامج ترشيد الطاقة وترسيخ وعي بيئي لدى املواطن.
161.  تطوير وتوسيع واتاحة استعمال الطاقات البديلة على أوسع نطاق وبتكلفة متوازنة مع اإلسراع في جتسيم مشاريع مخطط 

الطاقة الشمسية وإجناز مشاريع جديدة لطاقة الرياح.

162.  تعميم وتشجيع استعمال الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي على مختلف جهات البالد والقطاعات.
163.  اعادة هيكلة املؤسسات الوطنية املعنية بقطاع الطاقة واملناجم.

164.  تطوير قطاع اخلدمات النفطية مبا يجعل تونس قاعدة لوجستية للبلدان النفطية العربية  واإلفريقية. 

قطاع السياحة: جتاوز األزمة وتنويع املنتوج

165.  وضع خطة وطنية لتطوير السياحة تستند الى دراسة شاملة يشارك فيها كل املتدخلني في القطاع.
166.  معاجلة مديونية القطاع حالة بحالة واإلحاطة باملؤسسات السياحية ومساعدتها على جتاوز االثار املترتبة على أحداث ما بعد 

الثورة.

167.  اعداد برنامج لإلشهار والترويج والتسويق يعتمد التقنيات احلديثة بهدف اقتحام األسواق اجلديدة والواعدة والعمل على الغاء 
تأشيرة الدخول خاصة ملواطني الدول العربية واالسالمية.

168.  تنويع العرض السياحي وذلك بتطوير السياحة الثقافية ) تثمني اخملزون التاريخي واحلضاري وتوظيف التراث وادماج مكوناته في 
الغوص،  البحرية،  السباقات  )القولف،  والرياضية  الصحراوية(  القصور  والصحراوية )صيانة  والبيئية  السياحية( واالستشفائية  املسالك 

وخدمات  راقية  فندقية  وحدات  واملؤمترات،  األعمال  سياحة  امللكية،  )السياحة  الرفيعة  السياحة  في  االستثمار  وتشجيع  اجلبال(  تسلق 

مشخصة(. 

االسالمية  والعربية  املغاربية  والسياحة  البحرية  والرحالت  العبور  وسياحة  والتضامنية  والعائلية  الداخلية  السياحة  دعم    .169
وحتفيز االنفاق خارج النّزل وارساء طرق جديدة  في التنشيط السياحي وتنويع مكونات االقامة )شقق، قرى سياحية، مصائف عائلية(. 

170.  جعل تونس قطبا إقليميا لتصدير اخلدمات العالجية ولسياحة املؤمترات.
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171.   ضبط مسلك خاص بسياحة الثورة عبر اجناز معلم سياحي تاريخي للثورة )برج الثورة( وإحداث متحف للثورات العربية.
172.  دعم القدرة التنافسية للقطاع من خالل حتسني جودة اخلدمات وتطوير منظومة التكوين  )بعث مؤسسات لتكوين االطارات 

والعملة في كل االختصاصات( واقامة شراكات جوية وتدعيم مشروع الفضاء املفتوح وارساء احلوكمة السياحية وإحداث خلية يقظة. 

قطاع الصناعات التقليدية: ابتكار وجتذير 

173.   إحداث مراكز مختصة لتنمية الكفاءات في الصناعات التقليدية الواعدة على مستوى التصدير والتشغيل )على غرار حرف 
الفسيفساء واملعادن واأللياف النباتية والزربية والنسيج احملفوف...(.

وترويج  اخلاص  للحساب  االنتصاب  والباعثني على  احلرفيني  احليوية ومساعدة  السياحية  املسالك  قرى حرفية صلب  إحداث     .174
منتوجهم مباشرة إلى املستهلك.

175.   تفعيل الهياكل املتدخلة في القطاع للمساعدة على توفير املواد االولية في السوق للحرفيني واملؤسسات احلرفية ومساعدتهم 
على ترويج منتوجاتهم في الداخل واخلارج.

176.   إيجاد اآلليات املناسبة للحد من ظاهرة املنافسة غير املشروعة والدخالء على القطاع.
177.   جعل تونس سوقا للمنتوجات الفنية الراقية وتطوير منتوج القطاع املوجه للتصدير مثل الشاشية والزربية والفضة ودعم 

االستثمار في القطاع باعتبار قيمته املضافة العالية. 

قطاع  النقل واللوجستية: شبكة متطورة خلدمات أسرع

178.  تطوير شبكة النقل بني البلدان املغاربية لنقل السلع واألشخاص. 
179.  تدعيم البنية األساسية وتطوير وجتديد أسطول النقل وتطوير النقل البري العمومي املشترك والنهوض به والنقل املتعدد 

الوسائط لدعم احلركية االقتصادية.



180.  الترفيع في مساهمة األسطول الوطني من 9% إلى 15% في النقل البحري في أفق سنة 2016.
181.  تدعيم و تطوير البنية األساسية للمطارات واملوانئ.

182.   تطوير قطاع النقل احلديدي للمسافرين والبضائع واستحثاث استعمال التكنولوجيات احلديثة إلحكام التصرف فيه.
183.   تطوير النقل العمومي اجلماعي لتحسني نوعية اخلدمات ودعم السالمة واحلد من مشكلة االكتظاظ.

184.   استحثاث اجناز قواعد لوجستية مبناطق الربط على غرار رادس وجبل الوسط والنفيضة وجرجيس مبا ميكن من تدعيم نسبة 
مساهمة القطاع في الناجت الداخلي اخلام. 

قطاع تكنولوجيات االتصال: من أجل موقع ريادي

النّمو االقتصادي وإحداث مواطن الشغل خاصة حلاملي  الرفع من نسق  النهضة على تعزيز دور تكنولوجيا االتصال في  ستعمل حركة 

عبر  املعلومة  الى  النفاذ  من  وميكّن  الشفافية  يحّقق  مبا  االقتصاديني  والفاعلني  املواطنني  الى  املوجهة  اإلدارة  وتطوير خدمات  الشهادات 

االجراءات التالية:

 .)open source Government( على قاعدة )...185.  إعادة هيكلة أنظمة املعلوماتية احلكومّية )وزارات، إدارات
186.  تعميم نظام الّتموقع اجلغرافي GPS على مختلف وسائل النقل العمومية واخلاصة في أفق 2016.

187.  املراجعة اجلذرية ملواقع الواب احلكومية واالدارة وحتويلها إلى بوابة موّحدة خلدمات االدارة االلكترونّية.
188.  دعم جتهيز املناطق الصناعية واخلدمات واملرافق اجلماعّية بشبكة االنترنات ذات السعة العالية.

189.  تعميم مراكز العمل عن بعد بكامل الواليات وتقدمي التسهيالت الالزمة للباعثني )امتيازات، متويل، اإلحاطة...(.
190.  جعل تونس نقطة ربط )téléport( بني الشبكات األوروبية واملغاربية واألفريقية.

191.  تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي في مجال االتصاالت وخاصة في ''نشاط اخلدمات خارج بلدان املنشأ'' )offshoring( من خالل 
توفير احملالت والفضاءات املالئمة اجلاهزة والبنية التحتية واالتصالية املتطورة.
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192.  مساعدة املؤسسات الناشطة في قطاع االتصاالت على اقتحام األسواق اخلارجية وخاصة  العربية واإلفريقية.
193.  تقليص الهوة الرقمّية بني اجلهات وبني الفئات االجتماعية.

194.  إطالق مشروع خدمات األرشيف االلكتروني املوجه للداخل واخلارج.
195.  بعث قطب ثاني لتكنولوجيا االتصاالت –على غرار الغزالة- لدفع االستثمار في هذا القطاع الواعد.

قطاع التجارة: نحو أسواق جديدة

196. حتقيق نسبة منو لصادرات اخليرات واخلدمات تقدر بـحوالي 10% )أسعار قارة( كمعدل سنوي خالل اخلماسية املقبلة. 
197.  تقليص العجز التجاري خاصة عبر تطوير صادرات اخلدمات ذات احملتوى التكنولوجي املرتفع. 

198.  تعزيز التواجد في االسواق االوروبية خاصة اجلديدة منها.
199.  اقتحام أسواق جديدة مثل األسواق اإلفريقية والعربية واألمريكية واآلسيوية من خالل تكثيف احلمالت الترويجية.

التجارة الداخلية: تطوير وتنظيم

200.  تطبيق قواعد املنافسة وإرساء مبدأ الشفافية في املعامالت مع تطوير منظومة مراقبة األسعار واجلودة واحترام املواصفات 
الصحية.

201.  احكام مسالك التوزيع والسعي الى تقليص عدد الوسطاء خاصة في اجملال الفالحي للضغط على األسعار.
التجار  وأنشطة صغار  واملتوسطة  الكبرى  املساحات  أنشطة  بني  التوازن  تراعي  التجارية  للمساحات  وطنية  خارطة  202.  ضبط 

والتكثيف من معارض التسوق على املستوى الوطني واجلهوي.

203.  تطوير طاقة اخلزن وتنويع طرقه مع حسن توزيعها على مختلف مناطق البالد.
204.  تنظيم التجارة املوازية وإدماجه التدريجي في املسالك املهيكلة وتخصيص فضاءات للغرض.



205.  ترشيد الدعم والتحكم في االسعار ودعم النجاعة في مراقبتها والعمل بنظام تعديل االسعار املدعمة منها وترشيد االنفاق 
األسري.

التجارة اخلارجية :تنويع املبادالت و الشركاء

206.  الرفع في نسبة مساهمة الصادرات في النمو لتصل إلى حوالي 43.%
207.  تطوير اإلطار القانوني والترتيبي للتجارة اخلارجية وتسهيل إجراءات مساعدة املؤسسات على مالءمة منتوجاتها مع متطلبات 

األسواق اخلارجية.

208.  ارساء سياسة دبلوماسية اقتصادية وجتارية فاعلة توسع الشراكات وتنوع االسواق وتفعيل البعثات التجارية باخلارج بهدف 
توسيع االسواق وتكثيف املشاركة التونسية في التظاهرات باخلارج.

209.  التعريف بالطاقات التصديرية الوطنية في مجال اخلدمات املوجهة لألسواق اإلفريقية والعربية واآلسيوية واألمريكية.
210.  توسيع مناطق التبادل التجاري احلر ليشمل أمريكا وآسيا.

211.  دفع التعاون التجاري مع دول املغرب العربي من خالل فتح مناطق جتارية حرة مشتركة. 
212.  حتسني أداء هياكل اإلحاطة بالتصدير.

213.  تنمية التجارة االلكترونية على غرار السحب والدفع االلكتروني.

 التهيئة الترابية والسكن: المسكن الالئق حق واحترام مخططات التهيئة العمرانية واجب
الترابية  للتهيئة  الوطني  املثال  وصياغة  والبرامج  السياسات  تنسيق  يتولّى  الّترابّية  الّتهيئة  في مجال  أعلى  تركيز هيكل    .214

ومراجعته ومتابعة تنفيذه من طرف مختلف الوزارات مع بعث مرصد وطني في الغرض مجهز بقاعدات بيانية وخرائط رقمية.

215.  إحداث هياكل فنية جهوية للتهيئة الترابية تسهر على اجناز الدراسات واملصادقة عليها في اطار اخملطط التوجيهي العام مبا 
يضمن تهيئة ترابية متوازنة واستعمال افضل للفضاء الترابي.
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216.  صياغة سياسة سكنية اجتماعية تسمح بتلبية احتياجات جميع فئات اجملتمع. 
217.  إقرار وتنفيذ برنامج سكن اجتماعي استثنائي موّجه أساسا إلى الشرائح الضعيفة واحملرومة.

218.  الرفع من عرض التقسيمات االجتماعية املهيأة على أراضي الدولة )مقاسم بني100و150 م2( لتمكني األسر ضعيفة الدخل من 
مقاسم بأسعار في املتناول.

219.  مراجعة منظومة متويل السكن االجتماعي بربط مقدار قروض الفوبرولوس مع حقيقة األسعار وتوسيعها لفئة غير األجراء 
من محدودي الّدخل.

220.  الّترفيع في نسق اجناز الوحدات الّسكنية سواء عن طريق البناء الذّاتي أو البعث العّقاري أو القطاع التعاوني لبلوغ معدل 70 
ألف وحدة  كل سنة.

221.  تطوير نوعية وجودة الوحدات السكنية واألحياء السكنية مبا يساعد على االستقرار واالندماج العائلي وتدعيم مقومات العيش 
الكرمي.

222.  وضع برنامج مفصل باالعتماد على احصائيات ميدانية ومقاييس موضوعية يتم حتديده على املستوى احمللي واجلهوي للقضاء 
نهائيا على املساكن البدائية. 

223.  الترفيع في كثافة البناء لبلوغ معّدل 50 وحدة سكنية/هك مقابل 20 إلى 25 وحدة/هك حاليا باالعتماد أساسا على البناء 
العمودي أو اجملّمع.

224.  تكوين مدخرات عقارية سكنية حول التجمعات العمرانية.
225.  إحداث رصيد سكني عمومي معّد للكراء )من 5 إلى 10% من الرصيد السكني في كّل والية( موّجه لألسر اجلديدة والعائالت 

املعنية بالنقل املهنية وللحاالت االجتماعية اخلاصة.

226.  تنظيم مهنة البعث العقاري ودعم املراقبة مبا يساعد على حتسني نوعية السكن والضغط على األسعار وضمان املعادلة بني 
اجلودة واالسعار.

227.  صيانة وتأهيل الرصيد السكني القائم في املدن القدمية وحمايته من تغيير صبغته التاريخية واالجتماعّية. 



228.  وضع حد للتوسع العمراني العشوائي خاصة على حساب االراضي الفالحية واعتماد امثلة تعمير متوازنة تراعي توفير املرافق 
اجلماعية الضرورية للمواطن.

229.  مراجعة نظام الّتمويل االجتماعي وتشجيع االيجار الذي ينتهي بالتمّلك.
230.  ايجاد خاليا دراسات إلعداد اخملّططات للّسكن االجتماعي واملتابعة.

231.  تشجيع النمط املعماري احمللي مراعاة للتناسق واحترام خلصوصيات كل جهة.

البنية األساسية للطرقات : شبكة متطورة لنمو سريع 
وغيرها  واملوانئ  السيارة  الطرقات  في مجال  األساسية  البنية  واستغالل مشاريع  اجناز  في  اخلاص  القطاع  تطوير مساهمة    .232

باالعتماد على صيغ متويلية متطورة تراعي املصالح الوطنية.

233.  إطالق برنامج الطرقات السريعة لتسهيل اندماج املناطق الداخلية واحلدودية بالطرق السيارة املبرمجة أو املوجودة. 
234. اإلسراع في استكمال الطريق السيارة املغاربية مع نهاية 2016 وانطالق اشغال الطريق السيارة النفيضة - القيروان- سيدي 

بوزيد – القصرين - قفصة والطريق السيارة قابس - قفصة.

235.  دعم برامج تهيئة وتعبيد املسالك الريفية لفك عزلة املواطنني باملناطق النائية وتسهيل ترويج املنتوج الفالحي.

البيئة: بيئة سليمة لحياة أفضل
236.  احملافظة على حقوق االجيال املقبلة في بيئة سليمة وضمان العدالة في االستفادة من الثروات الطبيعية.

البرامج  في  البيئية  األبعاد  ومراعاة  اجملتمع  مؤسسات  كل  وتشريك  البيئية  للكوارث  للتصدي  وقائية  طوارئ  خطط  وضع    .237
واملشاريع التنموية.
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في  املستدام  التصرف  وترشيد  والرعوي  الغابي  التشجير  من   2016 أفق  في   %16 لبلوغ  الغابي  الغطاء  نسبة  في  الترفيع    .238
املنظومات الغابية والرعوية.

239.  تفعيل اخلطة الوطنية للتأقلم مع التغيرات املناخية واالستفادة من التمويالت الهامة في اطار آلية التنمية النظيفة لبروتوكول 
كيوتو. 

240.  وضع منظومات للتصرّف الرشيد في املوارد الطبيعية وتفعيل اآلليات الكفيلة مبقاومة النفايات باملدن والقرى. 
241.   تطوير شبكة التطهير لتعميم الربط مبختلف املناطق البلدية ومعظم التجمعات الريفية الكبرى.

242.   تعميم محطات معاجلة املياه املستعملة الصغيرة بكل املناطق الريفية مبا يساهم في حتسني اطار العيش بها واحملافظة على 
سالمة احمليط.

243.  تأهيل الهياكل واملؤسسات املكّلفة بحماية البيئة لتمكينها من املعاجلة السريعة لالختالالت البيئية في مختلف مناطق 
البالد ودعم التعاون بني البلديات.

244.  احلّد من التلوث باملناطق الصناعية القريبة من املدن وتدعيم املراقبة البيئية واستحثاث نسق انخراط املؤسسات في منظومات 
التأهيل البيئي وتفعيل دور مجامع الصيانة والتصرف.

245.  دعم برامج حماية الشريط الساحلي من االجنراف البحري واملنظومات البيئية الساحلية وجمالية الشواطئ والتحكم في 
نسق الضغوطات املسلطة عليها خاصة من جراء التوسع العمراني.

246.  حتسني الوضع البيئي وجمالية املدن ملا لذلك من انعكاسات على صحة املواطنني ونوعية احلياة وعلى احمليط بصفة عامة خاصة 
باألحياء الشعبية والتجمعات الريفية.

تتمحور حول مواصلة اجلهود في مجال  البيئية  واملنظومات  الطبيعية  املوارد  للمحافظة على  247.  وضع خطة شاملة وموحدة 
مقاومة االجنراف والتصحر والتمّلح.



السياسات االجتماعية:

النهوض االجتماعي: حتى ال يبقى من بني التونسيني فقير

ال ميكن أن تنجح الثورة في حتقيق أهدافها إذا لم يكن من اولوياتها األساسية اإلحاطة بضعاف احلال وحتسني مواردهم والعمل على القضاء 

على الفقر ومختلف مظاهر احليف االجتماعي لذلك سنعمل على:

248.  تعزيز اإلحاطة بالعائالت املعوزة والفاقدة للسند من خالل الترفيع في املنحة اخملصصة لهم لتستجيب للحاجيات املعيشية 
الضرورية وملستوى العيش الكرمي وحتيني سجل الفقر لألخذ بعني االعتبار التحوالت االجتماعية.

249.  الترفيع في األجر األدنى الصناعي واألجر األدنى الفالحي بنقطة على األقل فوق نسبة التضخم املالي مبا يضمن حتسنا ملحوظا 
في املقدرة الشرائية لهذه الفئة من املواطنني.

250.  التمديد في االستفادة من املنحة اجلامعية لسنة بعد التخرج ألبناء العائالت املعوزة إال في حالة احلصول على شغل مبا يساهم 
في تيسير البحث النشيط عنه.

املدن للبحث عن شغل ومن  التنقل بني  العائالت املعوزة من مجانية  العاطلني عن العمل من أصحاب الشهادات من  251.  متكني 
مجانية التغطية الصحية العمومية وذلك حسب حصص ومّدة زمنية يقع ضبطها.

امليزانية ومصادر أخرى يقع  يتّم متويل جانب منه باعتمادات من  252.  إحداث صندوق للبطالة قصد مرافقة املسرّحني عن العمل 
ضبطها مع األطراف االجتماعية على أن تضبط هيكلته وطرق التصرف فيه واملنتفعني به حسب دراسة في الغرض.

253.  اعتماد آلية اإلسكان التعاوني لفائدة األسر محدودة الدخل العاجزة عن تلبية احتياجاتها من سوق السكن مبفردها.
254.  تنظيم حوار وطني واسع لبحث خيارات وآليات اصالح أنظمة الّصناديق االجتماعّية و التأمني على املرض.

255.  إدراج نظام تكميلي تكافلي لدعم نظام التقاعد املعتمد. 
256.  توسيع قائمة التدخالت الطبية التي يتكفل بها صندوق التأمني على املرض لتشمل أكبر عدد ممكن من املواطنني.

257.  اعادة هيكلة االحتاد الوطني للتضامن االجتماعي مبا ميكن من حتسني أدائه وتدخالته.

37



الصحة: خدمات متطورة لصحة جّيدة

اخلارطة  وتتسم  للجميع  الصحة  ومبدأ  العالج  ومجانية  اخلدمات  مستوى  على  ملحوظا  تراجعا  سنوات  منذ  الصحي  القطاع  يشهد 

الصحية بتفاوت كبير في عدد االطارات واملؤسسات بني اجلهات، لذا ترى حركة النهضة ضرورة حتقيق ما يلي:

يتشكّل  الصحية  للسياسات  وطني  عبر مجلس  املتدخلني  بني كل  الصحية  السياسات  رسم  في  التامة  الشراكة  258.  حتقيق 
بطريقة تضمن إسهام جميع املتدخلني.

259.  رسم استراتيجيا وطنية للبحث العلمي في اجملال الصحي تشمل القطاعات الطبية والدوائية والتجهيزات الصحية.
واملتمثل  األول من املؤسسات الصحية  باجتاه حتسني جدوى اخلدمات الصحية وذلك بتطوير اخلط  املنظومة الصحية  260.  تطوير 
في املستوصفات واملستشفيات احمللية ودعمه بوحدات الطّب املتنقل وشبكة محالت التمريض باألرياف والعمل على تنسيق التدخالت 

الصحية وتطوير الطب االستعجالي.

261.  تطوير املنظومة الصحية اجلهوية مبا يجعلها قادرة على توفير كل خدمات طب االختصاص وحتقيق الرعاية الصحية العادلة 
واملتوازنة لكل املواطنني بكافة اجلهات. وذلك بتقسيم البالد إلى ست مناطق استشفائية جامعية كبرى، في إطار خيار الالمركزية وربطها 

بأقطاب جامعية طبّية متطّورة.

جميع  على  تتوفر  اجلديد«  اجليل  من  جهوية  »مستشفيات  بعث  بهدف  اجلهوية  املستشفيات  لتأهيل  برنامج  في  االنطالق    .262
االختصاصات الطبية والتجهيزات املتطورة وطاقة إيواء مناسبة مع العمل على حتسني اخلدمات املسداة في مجال االستقبال واإلحاطة 

باملرضى.

263.  اطالق برنامج استثنائي لالنتدابات الطبية وشبه الطبية للجهات الداخلية وسّن حوافز مادية ومعنوية لذلك واعتماد مبدأ 
»التناوب« في العمل باجلهات الداخلية والساحلية حتى سن 40 عاما وتشجيع من يختار االستقرار باملناطق الداخلية.

264.  متكني محدودي الدخل وضعاف احلال وعائالت الشهداء من مجانية العالج ومراجعة قوائم التمتع بشهادة اجملانية.
265.  تطوير الطب الوقائي واالختصاصات اجلديدة )إسعاف، طب نفسي،  طب الشيخوخة وخدمات اجلوار( والتصدي لألمراض السارية 

وغير السارية ودعم آليات اليقظة الصحية ملواجهة األمراض اجلديدة واألوبئة.

دعائية  استراتيجية  ووضع  والطبية  االستشفائية  السياحة  رفع مستوى  استشفائيا سياحيا من خالل  تونس قطبا  266.  جعل 
لتطويرها وتدعيمها خاصة باألسواق العربية واإلفريقية واألوروبية.



267.  مراجعة متويل القطاع الصحي واشراك القطاع األهلي التعاوني في بعث املستشفيات واملصّحات.

التربية والتعليم والتكوين: 

التعليمية مؤهلة  املنظومة  إذا لم تكن  والتكوين مجاالت مراهنة استراتيجية فال تنمية اقتصادية واجتماعية  والتعليم  التربية  نعتبر 

لتكوين الكفاءات املقتدرة في مختلف اجملاالت لذا سنعمل على: 

التربية والتعليم: من أجل جودة بيداغوجية وتربوية عالية 

268.  حتقيق درجة عالية من اجلودة من خالل فتح حوار وطني بني جميع األطراف املعنية بالشأن التربوي وإعداد خيارات إصالح شامل 
متدرّج في مستوى القوانني والتنظيم وأمناط التسيير واملناهج والبرامج واحملتويات...إلخ

269.  التمسك باملدرسة العمومية ومجانية التعليم واجباريته واعتبار التعليم اخلاص جزءا من املنظومة التعليمية يتعني تشجيعه.
270.  الترفيع في معّدل مّدة التمدرس في املرحلة األساسية واإلعدادية والعمل على تخفيف نسبة االنقطاع املبكر عن التعليم.

271.  دعم مكانة التكنولوجيات احلديثة في مجال التعليم.
272.  تطوير منظومة البحث العلمي في مجال العلوم الّتربوية.

273.  دعم خيار الّتعليم الّتقني املتخّصص وتفعيل الباكالوريا املهنّية والرّفع من مكانته تطويرا لكفاءة اخلرّيج وتفاعال مع متّطلبات 
الّتشغيل.

274.  دعم األنشطة الثّقافية والرّياضّية صقال للمواهب وتهذيبا للذّوق وانفتاحا للمؤّسسة الّتربوية على محيطها وما يتوّفر فيه 
من جمعيات ومؤّسسات ذات صلة.

275.  بعث مرصد وطني للتربية يتابع تنفيذ اإلجراءات ويوفر قاعدة معطيات للتقييم الدوري بالّتعويل على الكفاءات الوطنية.
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التكوين املهني: افاق للشباب و دعم لالقتصاد

276.  إعادة هيكلة قطاع التكوين املهني ومراجعة مضامينه حتى يصبح قادرا على التفاعل اإليجابي مع رغبات الشباب ويستجيب 
حلاجيات املؤسسات االقتصادية. 

في  مهني  تكوين  مراكز  احداث  على  والعمل  والتجهيزات  البشرية  باملوارد  الداخلية  باجلهات  املهني  التكوين  مراكز  دعم    .277
تخصصات جديدة ومتجددة تتالءم ومتطلبات سوق الشغل.

278.  فتح املعابر بني بعض مسالك التكوين املهني والتعليم العالي.
279.  الشروع في إعداد خطط جهوية للربط بني تطور سوق الشغل وإحداثات التكوين املهني.

280.  تطوير أمناط التكوين املهني: التكوين بالتداول، التدريب املهني والتكوين عن بعد.

التعليم العالي: جودة في خدمة االقتصاد وتصنيف عاملي محترم للمؤسسات اجلامعية

281.  العمل على أن تكون تونس قطبا تعليميا جامعيا ذا صيت عاملي جاذب من خالل حتديث العملية التعليمية ورفدها بأدوات ناجعة 
وفعالة وتركيز البنى التحتية املناسبة وحتسني املناهج وربطها باحتياجات السوق وتطوير املكتسبات العلمية واألكادميية والتكنولوجية 

إلطار التدريس.

282.  اعتماد التخطيط الطويل املدى في بناء نظام تعليمي يعكس احتياجات البالد في اعتمادها  على اقتصاد املعرفة مع االستمرار 
في املراجعة والتطوير والبحث عن طرق وأساليب جديدة لتوسيع قاعدة التعليم وتوجيه الطلبة إلى االختصاصات العلمية مبا يتالءم مع 

قدراتهم الدراسية واالحتياجات املستقبلية ملؤسسات اإلنتاج. 

283.  فتح مجال كسب املعرفة واخلبرة العلمية والعملية في امليادين املهنية على سوق العمل وتشجيع التكوين والتعليم املهني 
والنظري والتطبيقي مبا يتيح للدارسني أكبر قدر من اخليارات مع املرونة للدخول في املنظومة التعليمية أو اخلروج منها بالنسبة للذين 

يرغبون في االلتحاق بسوق الشغل سريعاً.

284.  مراجعة معايير االنتفاع باملنحة اجلامعية والترفيع فيها وتوسيع دائرة املنتفعني منها.



285.  االنطالق في برنامج لتوسيع وتعميم املبيتات اجلامعية بالتعاون مع القطاع اخلاص والقطاع االجتماعي على أن يشمل في 
مرحلة أولى كل الطالبات وضمان الظروف املالئمة واملرافق الضرورية لألنشطة الترفيهية والثقافية بها.

286.  االنفتاح على البدائل التعليمية بتنوعها وخاصة التعليم املستّمر مبفهومه الواسع وتشجيع برامج التعليم الذاتي، والتعليم 
املفتوح، والتعّلم عن بعد التي ميكن أن تستجيب حلاجات شرائح اجتماعية عريضة ممّن ال تسمح لهم ظروفهم بالدراسة ضمن البرامج 

النظامية املعتادة.

287.  حفز القطاع اخلاص للمشاركة في حتقيق احتياجات التعليم العالي وتشجيع اجلامعات األجنبية ذات السمعة العالية لفتح 
فروع لها لتخفيف الضغط على اجلامعات الوطنية وتوفير اختصاصات جديدة وفرص أكثر للتعلم.

288.  إنشاء مراكز بحث داخل املركبات اجلامعية ودعم التنسيق والتعاون الوثيق بني هياكل البحث اجلامعية ومراكز البحث وربطها 
في حتقيق  باملساهمة  البحث  متويل مشاريع  وربط  فيها  تساهم  أن  التي ميكن  البحثية  املواضيع  لتحديد  اإلنتاج  باحتياجات مؤسسات 

األهداف الوطنية.

289.  ترسيخ مبدأ االستقاللية في التسيير لتحقيق املرونة والنجاعة في تسيير ميزانية الكليات واملعاهد العليا واخملابر ووحدات 
البحث وإيجاد مصادر متويل غير تقليدية ميكن أن تؤدي إلى الزيادة في متويل التعليم اجلامعي. 

290.  تشريك الهياكل املهنية واالقتصادية في اجملالس العلمية ملؤسسات التعليم العالي. 
291.  تركيز خطة لبناء مقرات عصرية للمؤسسات اجلامعية التي تعمل اآلن في فضاءات مؤقتة )حوالي 30 مؤسسة بقيمة إيجار 

سنوي ب 4.5 م د ( وإعطاء األولوية في ذلك للمناطق الداخلية. 

292.   استقطاب الباحثني واخلبرات املهاجرة مع إيجاد نظام للحوافز لتشجيع وتنويع الشراكة والتكامل مع مراكز البحث األجنبية 
على أساس املصالح املشتركة.

293.  تنظيم بعثات طالبية الى بلدان االقطاب االقتصادية لتأهيل وتكوين الكفاءات وارساء شراكات اقتصادية جديدة. 
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التونسيون باملهجر: شركاء في احلقوق والواجبات

294.  إحداث كتابة دولة مكلفة بشؤون املهاجرين تسهر على حماية حقوقهم وتسهل مشاركتهم في اجلهد التنموي لبالدهم 
وتيّسر التواصل معها أو العودة إليها. 

295.  تأطير التونسيني في املهجر وتعميق صالتهم بهويتهم العربية االسالمية وبتاريخ بالدهم ولغتها وذلك بإقامة املدارس واملعاهد 
ببلدان الهجرة وجعلها جسر تواصل حضاري مع الشعوب االخرى.  

296.  تنظيم حركة الهجرة في اطار اتفاقيات ثنائية واقليمية بني دول املنطقة املتوسطية املعنية مبا يضمن احترام حقوق املهاجرين.



تتبوأ الثقافة مكانة محورية في مشروع حركة النهضة لتونس املستقبل، فالعملية السياسية ينبغي أن ترافقها خطة ثقافية شاملة 
حتى تتقدم البالد بكامل طاقاتها ونحّقق اهداف الثورة والنهضة املنشودة.

بناء تونس  أن تؤدي نخب الفكر والثقافة واإلبداع دورها كامال في  تاّما مكتمل األبعاد وإلى  الوطني  أن يكون املشروع  إلى  تسعى احلركة 
اجلديدة وتؤكّد احلركة أهمية: 

297.  حماية حرية اإلبداع ووضع القوانني التي تضمنها.
298.  بعث وتطوير مراكز ابحاث متخصصة في مجاالت الفكر والثقافة.

مركبات  وبعث  مبحيطها  وربطها  الثقافية  والهياكل  املؤسسات  وتأثيث  لتنشيط  خطط  وإعداد  الثقافية  الالمركزية  دعم    .299
ثقافية في املدن الكبرى ومراكز ثقافية في املعتمديات.

300.  نشر ثقافة في خدمة اإلنسان حرا مكرما حامال ألمانة ومؤديا لرسالة.
301.  تعميق احلوار احلضاري اخلالق بني ثقافتنا العربية اإلسالمية والثقافات األخرى وإيجاد آلياته وأطره.

302.  إعداد خطة للنهوض بقطاع السينما إنتاجا وتوزيعا وقاعات عرض ومتدخلني.
303.  التشجيع على إقامة مدينة سنيمائية في جهة صحراوية وإنشاء استوديوهات لإلنتاج والتصوير السينمائي.

304.  التشجيع على إنتاج األشرطة الوثائقية وصون الذاكرة الوطنية. 
305.  تعزيز البرامج واملادة الثقافية في القنوات التلفزية واإلذاعات.

306.  ترشيد الدعم وإخضاعه ملقاييس موضوعية.
307.  مراجعة القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية لتكون مواكبة للتحوالت الرقمية والعوملة الثقافية.

308.  النهوض بالتراث الوطني وتوظيفه في املسالك السياحية خاصة املعالم األثرية.
309.  تفعيل دور املركز الوطني للترجمة وتطوير صناعة الكتاب لتكون تونس مركزا إقليميا للنشر والتوزيع.

 الباب الثقافي: دعم للهوية وانفتاح على المكتسبات اإلنسانية
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310.  إعداد خطة للنهوض بقطاع املسرح تكوينا وإنتاجا وعرضا.
311.  رقمنة اخملزون السمعي البصري ووضعه على ذمة الباحثني واملنتجني.

312.  دعم املطالعة ومراجعة عمل املكتبات العمومية وجعله يتماشى مع التطورات التكنولوجية والثقافية.
313.  تطوير الدراما التلفزية ومتكينها من وسائل االنتشار عربيا وعامليا.

314.  بعث متحف وطني للفن التشكيلي وتأسيس أكادميية للفنون.
315.  تطوير معاهد املوسيقى واإلحاطة باجلمعيات املوسيقية لتأطير املواهب.

316.  تطوير اإلعالم حتى يسهم في إثراء املشهد الثقافي.
األولوية  إعطاء  الثقافي مع  للمنتوج  والترويج  اجلهات  لتنشيط  رافدا مهما  لتكون  االرتقاء مبستواها  و  املهرجانات  دور  دعم    .317

للمنتوج التونسي.



الباب المجتمعي: نحو مجتمع رائد

المرأة: تفعيل الدور وحماية المكاسب 
تنطلق حركة النهضة من تكرمي االسالم للمرأة ورفعه ملكانتها وتسويته بينها وبني الرجل في التكليف واحلقوق والواجبات وبنائه العالقة 

بينهما على التراحم والتكامل والشراكة، كما تنطلق من قراءة لواقع املرأة التونسية وما حققته من مكاسب وما يعترضها من حتديات 

لتؤكّد في برنامجها في املرحلة القادمة على:

واالقتصادية  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  مكانتها  تطوير  مسار  أّن  واعتبار  الّتونسية  املرأة  مكتسبات  ودعم  حماية    .318
سيظّل مفتوحا للمبادرات واإلجراءات حتى تنال مواطنيتها كاملة شريكا حقيقيا في بناء الوطن واملشروع اجملتمعي في مختلف اجملاالت.

319.  ضمان تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل في حتمل مختلف املسؤوليات اإلدارية والسياسية.
320.  ضمان حق املرأة في الشغل كما للرجل على حد السواء.

321.  حماية حرية املرأة ومناهضة اكراهها على منط محدد من اللباس.
322.  تطوير مكتسبات املرأة في مجال التعليم والثقافة والترفيع من مستوى كفاءاتها وخبراتها االجتماعية مبا يعود بالنفع على 

التنمية بكل أبعادها.

323.  تعزيز مشاركة املرأة الريفية في النشاط االقتصادي بدعم حقوقها ومساندة مشاريعها وتقدمي كل التسهيالت في سبيل ذلك 
من قروض ميسرة ومصاحبتها في ترويج منتوجاتها ومتتيعها بالتغطية االجتماعية.

324.  ضمان حماية املرأة العاملة من مختلف أشكال االنتهاكات التي ميكن أن متّس كرامتها وتضمني ذلك في التشريعات.
325.  تدعيم االمتيازات اخلصوصية التي تتمتع بها املرأة املرضع.
326.  القطع مع كل أشكال العنف والتمييز املسلط على املرأة.

327.  نبذ التهميش االقتصادي واالجتماعي وخاصة هشاشة تشغيل املرأة واستغاللها.
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الشباب: عماد التقدم
قّدم الشباب إسهاما رياديا في الثورة الشعبية املباركة وقد مثّلت مشاركته ردّا على سياسة التهميش واإلقصاء واحليف وعدم وضوح أدواره 

االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية.

وشكلت البطالة حتديا حقيقيا وخاصة لدى حاملي الشهادات، كان من أثارها املباشرة انعدام التفاؤل باملستقبل وانسداد األفق. 

واالجتماعية  السياسية  املشاريع  اجناح  في  وفاعال  حقيقيا  وشريكا  استراتيجيا  خيارا  الشباب  على  التعويل  تعتبر  النهضة  حركة  إّن 

واالقتصادية والثقافية. وفي هذا االجتاه فإّن احلركة تعمل على: 

328.  تشجيع مشاريع الشباب ومرافقته في اجنازها وتوفير املوارد الالزمة لتحقيق ذلك.
329.   نشر الوعي بقضايا األّمة ورسالة الشباب وقيم املواطنة واالعتدال والتسامح والسلوك الدميقراطي.

330.  فسح فرص التكوين والّتدريب والتشغيل وبعث املشاريع أمام الشباب.
331.  مراجعة املنظومة التشريعية واملؤسساتية ذات الصلة بالشباب وتأهيل كل القطاعات املعنية بالشأن الشبابي حتى تكون في 

مستوى تطّلعاته وانتظاراته مبا يضمن مشاركته في مختلف مستويات القرار.

332.  تدعيم الالّمركزية في إدارة الشأن الشبابي تخطيطا وبرمجة وتنفيذا وتقييما من خالل إعطاء دور أكبر للجهات في إطار التوازن 
والعدالة ومّدها باملوارد األساسية للنهوض بالقطاع الشبابي. 

333.  إعادة هيكلة املرصد الوطني للشباب ومؤسسات التنشيط الشبابي ودراسة واقعها. 
334.  تأهيل النوادي الريفية والعمل على تعميمها باملناطق الريفية.

335.  إحداث وكالة وطنية للنهوض بالسياحة الشبابية وبعث مراكز إقامة واستقبال دولية لتنمية السياحة الشبابية والحتضان 
التظاهرات الشبابية والدولية.

336.  دعم التعاون مع اجلمعيات واملنظمات الدولية غير احلكومية وال سيما املغاربية منها.
337.  تدعيم حضور الشباب في مجال العمل التطوعي وتفعيل مشاركاته في هذا املضمار في برامج التشغيل اخملتلفة.



الطفولة: أملنا في المستقبل
تعتبر حركة النهضة أّن الطفولة فئة اجتماعية ترتبط سالمة تنشئتها مبستوى النمو االجتماعي وحالة التوازن التي تكون عليها األسرة 

وتثبيت قدرته على  به متاسك اجملتمع  بالطفولة استثمارا ملستقبل نضمن  العناية  وترى في  الوالدان.  التي يعيشها  ووضعية االستقرار 

مواجهة مختلف التحديات التي تفرضها التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية. لهذا تعمل احلركة على:

338.  تضمني حقوق الطفل في الدستور.
339.  التأكيد على املصلحة الفضلى للطفل في مختلف التشريعات.

340.  ضمان التغذية السليمة والرعاية الصحية والنفسية للطفل.
341.  توسيع شبكة نوادي األطفال وتدعيمها باملوارد البيداغوجية والتكنولوجية بهدف توفير أفضل الظروف للتنشيط والترفيه عن 

األطفال وصقل مواهبهم.

تراعي  برامج  ووضع  املدرسية  قبل  ما  التربية  وبرامج  مناهج  وتطوير  القرآنية  واملدارس  واحملاضن  األطفال  رياض  نظام  دعم    .342
خصوصيات هذه الفئة مع تكثيف التكوين البيداغوجي لإلطار التربوي.

343.  تنشئة الطفولة في إطار القيم واألخالق اإلسالمية والعربية.
344.  تفعيل دور اجملتمع املدني ملساندة اجلهود املتعلقة برعاية الطفولة الفاقدة للسند وتطوير التكافل العائلي مبا يؤّمن لها تنشئة 

طبيعية ومتوازنة.

345.  دعم برامج الصحة الوقائية لدى الطفل وخاصة بالوسط الريفي لتأمني منو صحي سليم ولكشف احلاالت املرضية ومعاجلتها 
في اإلبان.

346.  العناية بالطفولة فاقدة السند وتعزيز متابعة أوضاعها حلمايتها من االنحراف واالستغالل.
ذات  الوضعيات  أعباء  واجتماعيا ومساعدتها على حتّمل  ودعم عائالتها نفسيا  االحتياجات اخلصوصية  ذات  الطفولة  رعاية    .347

الصلة بها وإعادة هيكلة املؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من األطفال وتوفير اإلمكانيات البشرية واملادية والبيداغوجية لذلك.
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األسرة: استقرار ورفاه
متثل األسرة اخللّية األساسية التي يقوم عليها اجملتمع والعنصر الفاعل في تطوره ومتثل هذه اخللية احملضنة األمثل لغرس القيم اإلسالمية 

الفاضلة. واعتبارا لهذا الدور الهام فإّن حركة النهضة تعمل على: 

348.  حماية األسرة وتوازنها واستقرارها وغرس روح التعاون والتشاور بني أفرادها.
349.  دعم موارد األسرة عبر إجراءات اقتصادية واجتماعية وثقافية ترفع من مستواها املادي واالجتماعي والثقافي حتى تتأهل للقيام 

بأدوارها.

350.  اتخاذ سياسات واجراءات تساعد الشباب على حتقيق طموحاتهم في تكوين أسرة وتعالج ظواهر وتبعات تأخر الزواج وتهرم 
اجملتمع. 

351.  تشّجع على التزام اإلعالم باحملافظة على كيان األسرة وحمايتها واالبتعاد عن كل ما يهّدد استقرارها.
352.  توفير اآلليات للوفاق األسري والوقاية من أسباب تفشي ظاهرة الطالق واحلث على تفاديه لضمان مصلحة األطفال. 

353.  إيجاد اآلليات الكفيلة بحضانة األطفال في احلاالت االجتماعية التي تهدد استقرارهم وتربيتهم.
354.  مراجعة أوقات العمل في اجتاه مراعاة حاجات األسرة وظروفها لتحقيق التوازن بني مجال الشغل واجملال األسري.

الرياضة: تربية وتفوق 
لقد أصبحت الرياضة اليوم أحد مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية وأصبح النشاط الرياضي يتجاوز أفق املمارسة الفردية ليتبوأ 

مكانة مقّدرة جماعيا ومجتمعيا لذا تعمل حركة النهضة على:

355.  العناية باجملال الرياضي وتدعيم األخالق الفاضلة واملنافسة النزيهة.
356.  نشر الرياضة للجميع وتعميمها وتوفير الفضاءات اخلاصة وال سيما البيئية منها.
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357.  دعم االستثمار في البنية األساسية الرياضية والعناية بالنخبة ودعم التكوين.
358.  مراجعة اإلطار القانوني املنظم للجمعيات الرياضية في اجتاه حتقيق الشفافية والتسيير الرشيد ودفع االحتراف وإيجاد موارد 

متويل جديدة ذاتية ودائمة مبا يجعل من النشاط الرياضي عامل تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.

359.  إعادة االعتبار للرياضة املدرسية واجلامعية وتكثيف مراكز التكوين املرتبطة بالفضاء املدرسي. 
360.  تطوير التعاون مع اخلارج في كافة اجملاالت الرياضية وخاصة منه املغاربي والعربي. 

للرياضيني  والدولي  اإلقليمي  احلضور  وتطوير  التونسيني  واحلكام  املدرّبني  على  االعتماد  بتشجيع  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ    .361
التونسيني.

الترفيه: حاجات اساسية تنتظر برامج و سياسات جديدة
أصبح الترفيه مطلبا وحقا اجتماعيا يوفر للفرد وللمجموعة فسحة لطيب العيش وفرصة لتجديد الفاعلية لذا تعمل حركة النهضة 

على:  

362.  إعداد خطة وطنية تهدف إلى تهيئة فضاءات للترفيه مبختلف التجمعات العمرانية وتوفير املرافق واخلدمات املتنوعة بها.
وحدائق  خضراء  ساحات  وإقامة  للعائالت  مناسبة  خدمات  تقدمي  إلى  السياحية  املؤسسات  ودعوة  العائلي  الترفيه  تنمية     .363

عمومية في كل املدن.

364.  تشجيع األفراد واجملموعات والعائالت على السياحة الداخلية. 
365.  التشجيع على االستثمار في مجال الترفيه والصناعات ذات الصلة وبعث مشاريع ترفيهية في كل اجلهات وخاصة األقل حظا.



إن حركة النهضة وهي تتقّدم بهذا البرنامج املرحلي تظّل مقتنعة بأّن النّهضة الشاملة لبالدنا تقتضي بلورة خّطة طويلة املدى تشترك 

في صياغتها أفضل الكفاءات التونسية مع االستفادة من جتارب البلدان النّاجحة بعيدا عن الّتجاذبات االيديولوجّية والّسياسّية. كما أنّها 

وانطالقا من واجب الّتحلي باملسؤولّية ومصارحة الّشعب بجسامة الّتحديات املطروحة، تؤكّد أّن النّجاح في هذا املسار يقتضي تظافر 

َ ال  جهود الّتونسيني لتحقيق تطوير في العقليات تعلو به قيم العمل واجلّد والتجرّد واحترام القانون وأداء الواجبات وقد قال تعالى : ›‹ِإنَّ اهللَّ

يَُغيِّرُ َما بَِقوٍْم َحتَّى يَُغيِّرُوا َما بِأَنُْفِسِهْم ›‹، وما ذلك على شعبنا بعسير.

التونسّيني مبختلف مشاربهم  والّتحرّر وحتّي نضاالت  ارادة عربّية كبرى لالنعتاق  التي اطلقت  وثورته  التحّية لشعبنا  احلركة  ختاما جتّدد 

وخاّصة قوافل الّشهداء وكل الّذين تعرضوا حلمالت االستئصال واالبتالء كما جتدد دعوتها لشركائنا في الوطن مبختلف مشاربهم الفكرية 

والسياسية إلى التعاون والّتآلف للخروج بالبالد من املرحلة االنتقالية وتأسيس الشرعية السياسية على أسس متينة من تساوي الفرص 

والعدل بني الفرقاء والقبول باالختالف والتداول السلمي على السلطة، على أمل أن جنعل من انتخابات اجمللس الوطني التأسيسي نقلة 

نوعية لبالدنا في مختلف اجملاالت.

ـَذَا بَلًدا آِمنًا وَارْزُْق أَْهلُه ِمَن الثََّمرَاِت‹‹ ] البقرة آية 125[ ›‹رَبِّ اْجَعل َه

خــــاتمة


