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ة تاسعال على الساعة عامةعقد مجلس نواب الشعب جلسة 
 برئاسة السيد 7102 ماي 9 الثالثاءيوم صباح من دقائق  عشر و 

وذلك للنظر في املشاغل الناصر رئيس مجلس نواب الشعب  محمد
 .الغربي وسطالتنموية لجهات ال

 افتتاح الجلسة
 رئيس مجلس نواب الشعبل النائب ألاول  السيد

بسم هللا وعلى بركته تعالى نفتتح جلستنا هذه ليوم الثالثاء  
، طاب يومكم والسالم عليكم 7102التاسع من شهر ماي لسنة 

 .السادة الزمالء التفضل بتسجيل الحضور  والرجاء من

وكم عدد الحاضرين باأليدي؟ السيد  01الحاضرون بالبطاقات 
محمد الراشدي ويليه السيد نور الدين البحيري ثم السيدة جيهان 

 .العويش ي وألاستاذ الهادي براهم والسيد الهادي صولة

شكرا  04؟ ثم السيد محمود القاهري يصبح العدد 5الجملة  
 .فع الجلسة مؤقتا على أن تستأنف الجلسة بعد نصف ساعةتر 

 استئناف الجلسة
 (كانت الساعة العاشرة وخمس دقائق)

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 مرحبا بكم،يومكم سعيد و 

نرحب بالسادة أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة وكذلك 
هوية الحاضرة معنا من واليات  بالسادة الوالة وباإلطارات الج

 القيروان والقصرين وسيدي بوزيد، 

إذن  النصاب  014ونمر آلان إلى تسجيل الحضور من فضلكم، ،
من فضلكم أحضروا  019، قبل البداية 011متوفر سجلنا حضور 

معكم بطاقات تسجيل الحضور في املرة القادمة حتى ال نلتجئ  إلى 
 .، شكرا019العد، طيب الحضور  

 الترحم 
 فاتن الوسالتي نائبالعلى وفاة 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
قبل الشروع في النظر في جدول ألاعمال أعلمكم أنه بلغنا بكل 
أس ى وفاة زميلتنا النائب السيدة فاتن الوسالتي التي وافاها ألاجل 

وكما تعلمون أن املرحومة هي  7102أفريل  01املحتوم يوم ألاحد 
حزب الجمهوري عن دائرة سليانة وأصالة عن نفس ي نائب عن ال

وباسمكم جميعا أتوجه إلى أهلها وذويها بأحر التعازي، راجيا من 
املولى أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

 (.تمت تالوة الفاتحة. )وأرجوكم تالوة الفاتحة فلتتفضلوا

 نيابية إلاعالن عن تغيير في كتل

 رئيس مجلس نواب الشعب السيد
شكرا، في البداية أود أن أعلن عن تغيير في الكتل، عمال بأحكام 

من النظام الداخلي املتعلق باإلعالن عن التغييرات في  09الفصل 
الكتل، أعلم الجلسة أنه بعد إقالة النائب السيدة ليلى الشتاوي من 

 .اعضو  47كتلة نداء تونس فقد أصبح عدد أعضاء هذه الكتلة 

 السيد رئيس مجلس نواب  كلمة
 بمناسبة انعقاد الجلسة العامة املخصصة للنظر 

 في مشاغل التنموية لجهات الوسط الغربي

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 حضرات السيدات والسادة،

هذه الجلسة هي جلسة مخصصة ومتميزة على عدة مستويات 
ية ووضع حيث أنها ثاني جلسة تخصص ملناقشة السياسة التنمو 

الجهات بحضور جمع ال بأس به من أعضاء الحكومة وكذلك نواب 
 .الجهة وإلاطارات الجهوية

واليات  0بعد أن قامت لجنة التنمية الجهوية بدراسة شملت 
وهي القيروان والقصرين وسيدي بوزيد واطلعت عن كثب على واقع 

الذي هذه الجهات ومشاريعها ومشاكلها ومشاغلها، أبرزت في تقريرها 
سيعرض عليكم بعد حين ما تتطلبه الجهات وما يطالب به سكان 
هذه الجهات الثالث من مطالب هامة ومواضيع تتطلب اعتناء خاصا 
لكن قبل أن أعطي الكلمة للسيدة رئيسة اللجنة ومقررها لتقديم 
تقرير حول الوضع في هذه الجهات ونظرا إلى أن عددا من النواب 

م هذه الجلسات أو تساءل عن جدوى ربما قد استغرب من تنظي
هذه الاجتماعات مع النواب ومع السادة الوزراء ومع الوالة ومن 

 .بينهم من قال بأن املسألة هي مسألة شكليات

في الواقع، أردت أن أقول أن الجلسة ألاولى التي تمت في ما 
يخص مناطق الشمال الغربي فعلى إثرها هناك مشاريع تم إنجازها 

مكم جميعا أن أتلو عليكم ما تم ّمن إنجازات بعد هذه ويهمني ويه
الجلسة ألاولى بتعاون وتجاوب من طرف الحكومة مع رغباتكم 

 .وطلباتكم ومع ما جاء من توصيات في التقرير ألاول 

 :وهذه إلانجازات هي كالتالي

 .إحداث نواة ملندوبية جهوية للسياحة في باجة -

من شبكة مياه  باملائة 01 مليار مخصصة لتهيئة 75رصد مبلغ  -
 .الري بجندوبة

مليارا لتطوير املنظومات الفالحة بوالية  45رصد مبلغ يقارب  -
سليانة وذلك مباشرة بعد مصادقة املجلس على مشروع قانون 

بين الجمهورية  7102يتعلق باتفاق القرض املبرم في جانفي 
روع تطوير التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مش

املنظومات الفالحية من أجل التنمية املحلية بوالية سليانة وهو 
 .معروض حاليا على اللجنة املالية
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 .إحداث منطقة سياحية بيئية بالزوارع بمعتمدية نفزة -

 .تفعيل قرار إحداث محكمة استئناف بباجة -

 .إحداث شركة جهوية للنقل في سليانة -

 .ةإحداث دائرة صحية بالعروسي -

مدرسة باملاء  070مدرسة ريفية من مجموع  011تزويد  -
 .الصالح للشراب

 7222الشروع في إنجاز سد واد مالق العلوي بتكلفة قيمتها  -
 .مليون دينار

وأخيرا طلب عروض إلنجاز الدراسات املتعلقة بإنجاز الطريق 
 .السيارة تونس الكاف

 حضرات السيدات والسادة،

من صميم اهتمامات مجلس نواب  إن التنمية الجهوية هي
الشعب الذي ما انفك يدفع نحو تفعيل أحكام الدستور في هذا 

املتعلق أساسا بتحقيق  07املجال وخاصة منها أحكام الفصل 
العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي ومبدأ التمييز إلايجابي وأملنا 
أن يتواصل هذا التفاعل إلايجابي من الطرف الحكومي بغاية 

 .النهوض بمختلف جهات البالد

في بداية جلستنا اليوم سنتناول فيها تقرير لجنة التنمية الجهوية 
الذي ستقدمه السيدة رئيسة اللجنة ثم نفتح باب النقاش ثم نحيل 
الكلمة إلى أعضاء الحكومة ونختم برفع مجموعة من التوصيات في 

 .الغرض

تعلق أود أن أذكر أن هذه الجلسة مخصصة للبرنامج امل
بالجهات الثالث إذن إذا كانت فيه نقاط نظام يجب أن تكون 
متصلة ببرنامج عملنا إذا كانت فيه أسئلة أو مواضيع أخرى يريد 
أحد النواب إثارتها فيمكن أن يتم ذلك في آخر الجلسة على معنى 

 .من النظام الداخلي 001الفصل 

الحديث إذن سوف لن نغادر القاعة وال هذه الجلسة حتى ننهي  
في املواضيع التي تهم الجهات الثالث ونبقى موجودين على ذمة 

 .السادة النواب لتقديم أي سؤال في أي موضوع يشغل بالهم

حيي الحضور في الشرفة وهم إطارات والية أكما أود أن 
القصرين والقيروان وسيدي بوزيد وإطارات الوزارات املختلفة 

 .الذين حضروا معنا هذه الجلسة

مة للسيد الحبيب خضر ويليه السيد أيمن العلوي ثم الكل
 .السيد أمين كحلول، تفضل السيد الحبيب خضر

 السيد الحبيب خضر

 بسم هللا الرحمان الرحيم، 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،

 ومرحبا بالجميع،

أفريل  74سيدي الرئيس، الجلسة العامة السابقة كانت يوم 
أن تتلى رسالة املناضل مروان البرغوثي وأن يصدر طلبنا فيها آنذاك 

عن هذا املجلس على ألاقل إشارة للتضامن مع إضراب ألاحرار في 
سجون الاحتالل الصهيوني، بعد ذلك تفرغنا ألسبوع الجهات وهم ال 
يزالون يواصلون إلاضراب ونحن اليوم نجتمع وهم يواصلون 

لجلسة من أن يعد إلاضراب، فال أقل سيدي الرئيس أثناء هذه ا
بيان يحصل التوافق عليه بين رؤساء الكتل ويصدر اليوم، هذا أقل 

يمكننا القيام به تضامنا مع ألابطال الذين يتصدون بأرواحهم  ش يء
لغطرسة العدو الصهيوني، أرجو أال تضيع هذه الدعوة أيضا مع 

 .الشكر

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

ي ويليه  السيد أيمن كحلول ثم شكرا والكلمة للسيد أيمن العلو 
 .السيد عدنان الحاجي، تفضل

 السيد أيمن العلوي 

 شكرا سيدي الرئيس،

 يوم سعيد لكل الزميالت والزمالء وللوفد الحكومي،

الوضع الذي تعيشه البالد، من وضع احتجاجي  ،سيدي الرئيس
 .ومن وضع اقتصادي صعب ومن أصوات الجهات التي تتعالى

ية غضضنا الطرف عن عدم وجود السيد رئيس في املرة املاض 
الحكومة لعدم وجوده بالبالد التونسية وكنا في جهة القصرين 
بالذات وفي تقديري في بقية الجهات التي تمت زيارتها تم التأكيد على 
وجوب حضور السيد رئيس الحكومة  ألن الجهات لديها أسئلة 

يمكنهم التفاعل  ومطالب ذات طابع سياس ي، ألن السادة الوزراء ال 
معنا إال في أرقام أو في قرارات سابقة ولذلك نحن نحتج عن عدم 

 .  وجود السيد رئيس الحكومة، هذا أوال

ثانيا، السيد رئيس املجلس، ضمن الوفد الحكومي هناك وزير 
منذ أيام أهان تونس وشعبها وتاريخها بأن وضعها تحت متناسيا أنها 

 ...كانت درة هذا البحر

 رئيس مجلس نواب الشعبالسيد 

 . السيد النائب، هذا موضوع ال يعتبر نقطة نظام من فضلك

 السيد أيمن العلوي 

 هذه نقطة نظام        

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 .أرجوك عدم املواصلة من فضلك

 السيد أيمن العلوي 

ال سيدي الرئيس، هناك إهانة لتونس ولتاريخها وشعبها وأنا 
 ...واب وطني ال أقبل أن وزيرا في حكومةكعضو في مجلس ن

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

السيد أيمن من فضلك، هذا املوضوع ليس محل نقاش اليوم، 
 .  الكلمة للسيد محمد ألامين كحلول تفضل

 السيد محمد ألامين كحلول 

مداخلتي ال تخرج عن إطار هذه الجلسات التي سيدي الرئيس، 
 .تخص تنمية الجهات

حادثة خطيرة جدا في قابس سيدي الرئيس تتمثل في جدت 
تسرب غازات أدت إلى الكثير من حاالت الاختناق لعديد ألاوالد من 

املجودين في طوق املركب الكيميائي، أنا سوف أقول  بوشملجهة 
 .شيئا على املإل و أمام الجميع

بالنسبة إلى قابس نحن وطنيون ولسنا ضد املركب الكيميائي 
نتعايش معه بصفة سلمية، إن كل ما نطالب نحن ونريد أن 

ببساطة هو القضاء على التلوث حتى نتمكن من و " القوابسية"
 .العيش
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سيدي الرئيس، بالوضوح التام، هناك تلكؤ من إلادارة العامة 
للمجمع الكيميائي ال تريد أخذ قرار لحل إشكالنا، نحن ال نطالبها 

مر أننا ندعوكم إلى القضاء على بغلق املركب أو املعامل، كل ما في ألا 
التلوث وهنا البد أن يعلم الجميع بأنه لدينا خزانات أمونياك عندما 

سوف تكون هناك    rayon de quarante kilomètresتنفجر على
ضحايا بعدد مهول، فمن غير املعقول أن نظل  متغافلين عن هذا 

هذا  ألامر، وإلى حد هذه الدقيقة ال توجد إرادة صادقة لحل
 .إلاشكال

لقد التقينا بالوزيرة وأعلمناها بموضوع الغازات  ،سيدي الرئيس
متوفرة ولكن املناول الذي يشرف على  les filtresامللوثة فقيل لنا أن 

هذه املهمة لديه مشاكل فنظل نحن نعاني الهول إلى أن يقوم بحل 
ر حل مشاكله، فكيف تتواطأ معه الوزارة واملجمع الكيميائي في انتظا

" القوابسية"مشاكله املالية هذا غير معقول، باختصار شديد 
 .مساملون ووطنيون فقوموا بحل هذا إلاشكال رحم هللا والديكم

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

شكرا، هناك موضوع اقترحه السيد الحبيب خضر كنا سننظر 
فيه على مستوى املكتب وهو بيان سيعرض  على رؤساء الكتل وإذا 

تمت املصادقة عليه فسنعرضه على الجلسة العامة قبل نهاية ما 
 .أشغالنا، تفضل السيد عدنان الحاجي

 دنان الحاجيالسيد ع

 شكرا سيدي الرئيس،

أريد أن أسوق مالحظة إلى سيادتكم في نفس إلاطار وبما أننا 
نتحدث عن مواضيع التنمية املنشودة في البالد، سيدي الرئيس كان 

رمجوا ألاسئلة الشفوية املوجهة إلى السادة الوزراء من ألاجدر أن تب
فمنذ شهر تقريبا كنت تقدمت بطلب الستدعاء السيد وزير الفالحة 

 ثالثةملساءلته حول أوضاع تنموية حارقة في جهة قفصة، فمنذ 
أشهر ونحن نسعى وراءه من أجل هذا املوضوع ولكن إلى حد آلان 

هذا السؤال الشفوي،  ومخالفة للنظام الداخلي لم تتم برمجة
 .أتساءل ملاذا؟ وكان من املفروض اليوم أن تقع برمجته وشكرا

  عرض ومناقشة
 تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص 

 الغربي وسطزياراتها امليدانية لواليات ال
 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

نمّر . في املرة القادمة سنخصص يوما للنظر في ألاسئلة الشفاهية
 .وتتولى تقديمه السيدة رئيسة اللجنة فلتتفضل إلى تقرير اللجنةآلان 

 رئيسة لجنة التنمية الجهوية السيدة أنس الحطاب،

 شكرا سيدي الرئيس،

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

 السادة الوزراء،

 السادة املديرين العامين للوزارات،

 السادة الوالة،

 السادة الكتاب العامين،

 واملديرين الجهويين،السادة املندبين 

 السادة ممثلي املنظمات الوطنية بالجهة،

 السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب املوقر،

نواصل اليوم على بركة هللا الجلسة املوقرة للتدارك واقع 
التنمية بالجهات وذلك في إطار سلسلة من الجلسات تعني بوضعية 

بهذه املناسبة التنمية الجهوية في كامل تراب الجمهورية وأتقدم 
بأسمي عبارات الشكر والتقدير ألعضاء مجلس نواب الشعب وعلى 
رأسهم السيد محمد الناصر ومكتب وأعضاء لجنة التنمية الجهوية 
ومستشاريها وكافة السلط الجهوية ملا تم بذله من املجهودات قصد 
التحويل لهذه الجلسة العامة من حيث النظر لواقع التنمية في 

يس الدور الرقابي ملجلس نواب الشعب وملزيد العناية الجهات وتكر 
ملشاغل املواطنين وتعزيز دور مجلس نواب الشعب بخصوص دفع 
املشاريع التنموية والاهتمام بمختلف القضايا واملشاكل ذات الطابع 
الجهوي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية املستدامة والتوازن 

التنمية لجنة ميز الايجابي قررت بين الجهات وتفعيال ملبدأ الت
الجهوية أداء زيارات ميدانية إلى كافة واليات الجمهورية وذلك قصد 
الاطالع عن كثب عن مشاريع التنموية التي فيها والصعوبات أو 
العراقيل التي تعرض عدد منها ومحاولة إيجاد الحلول لتجاوزها 

  .ولتفعيل الدور الرقابي الذي تضطلع به هذه اللجنة

تيب الجهات حسب مؤشر التنمية تم الاتفاق وباالعتماد على تر 
عضاء اللجنة على التوجه إلى واليات الوسط الغربي حيث تم أ مع

ممثلي الجهة ومسؤوليها للوقوف على ألاوضاع الحقيقية  معالتباحث 
للتنمية ومعوقات تنفيذ البرامج التنموية الجهوية بواليات القيروان 

بوزيد وإعداد تقرير في الغرض يتضمن آلاراء والقصرين وسيدي 
والتوصيات التي تقدمت بها كل ألاطراف الجهوية بخصوص كيفية 

و التي أتحسين الواقع التنموي بالجهات واستكمال املشاريع املعطلة 
يجب انجازها يتم رفعه إلى مكتب املجلس ويوجه إلى أعضاء 

  .ن في هذا السياقيالحكومة املعني

عامة بالتشارك مع لجنة  ةملجلس تنظيم جلسقرر مكتب ا
التنمية الجهوية تخصص لدراسة أوضاع تنموية في واليات الوسط 
الغربي والتحاور في شأنها إليجاد الحلول الكفيلة لضمان ولرفع نسق 

الجهويين وإذ  نالتنمية فيها وذلك بحضور ممثلي الحكومة واملسؤولي
ودات إلاطارات الجهوية ونواب نثمن من خالل الزيارات امليدانية مجه

الجهات لدفع التنمية بواليات الوسط الغربي فنحن نؤكد حرص 
اللجنة على العمل امليداني ملتابعة مدى التقدم في إنجاز املشاريع 
التنموية بهذه الجهات كما نؤكد على ضرورة معاضدة مجهودات 

ماعية نواب الوالية املعنية في تحسين ألاوضاع الاقتصادية والاجت
لجهاتهم من خالل املساهمة الفعالة في تحديد البرامج واملشاريع 
 .الواقعية التي تترجم ألاولويات ومتطلبات التنموية الحقيقية بها

في  اوبعد الاطالع على جل املشاريع املعطلة أو التي لم يتم إقراره
هم العراقيل فيما هو مالي أواليات الوسط الغربي فإنه يمكن حصر 

اري أو إجرائي إداري أو تشريعي دون نسيان عدم استيعاب أو عق
مخطط التنمية لألولويات الفعلية لواليات القيروان والقصرين 

 .وسيدي بوزيد

وال يفوتنا اليوم الترحم على فقيدة املجلس وفقيدة لجنة 
التنمية الجهوية ألاخت والنائب فاتن الوسالتي والتي عرفناها امرأة 

و حبا لعملها وجهتها وقد كانت رغم حالتها  وطنية متقدة حماسا
الصحية الحرجة مصرة على الحضور والعطاء لجهتها ونتقدم في هذا 
اليوم في هذه اللفتة البسيطة للجنة التنمية الجهوية ترحما على 

كما نترحم " وإن هلل وإن إليه راجعون " روحها الطاهرة رحمها هللا
وإن هلل وإن "ليوم خبر وفاته دالعي الذي بلغنا اعلى أب زميل رضا 

 .يرحمه يرب"  إليه راجعون 
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وآلان أحيل الكلمة إلى مقرر اللجنة ليقدم لنا البسطة 
إلشكاليات املشتركة بين واليات الوسط الغربي الكلمة للسيد املقرر 

 .السيد زهير الرجبي

 املقرر  السيد زهير الرجبي،

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 لوزراء وكافة إلاطار املرافق،بدءا أرحب بالسادة ا

 السادة الوالة، 

 السادة الكتاب العامون،

 وكل الحاضرين معنا كضيوف في هذه القاعة،

أريد أن أبدأ بما انتهت إليه زميلتي رئيسة اللجنة وهو التوجه إلى 
عائلة الفقيدة النائب ألاخت فاتن الوسالتي، لعلمكم العائلة حاضرة 

د الواهب وبناتها دالل مهندسة، منال معنا هنا زوجها السيد عب
متخرجة ومتحصلة على املاجستير وابنها محمد ضياء وهو آلان 

البكالوريا نتمنى له النجاح وأحسن هدية ضياء  تسيجتاز امتحانا
تقدمها إلى روح والدتك هو نجاحك بتفوق وامتياز هذه هي العائلة 

 .يمكن للسادة النواب أن ينظروا إليهم موجودين

أريد أن أحي ألاخ رضا دالعي رغم وفاة والديه في زمن غير  كما
أفريل إال أنه حاضر معنا وسيتولى التقديم جزء من  72بعيد يوم 

هذا التقرير ما أعلنه السيد رئيس املجلس منذ قليل عن بعض 
املشاريع سواء ما بدء الشروع في إنجازه أو رصد في اعتماده بواليات 

يارة ألاولى للجنة التنمية الجهوية هو الشمال الغربي موضوع الز 
أحسن دليل على أن الخيار الذي ارتأته اللجنة ورسمته في الزيارات 
امليدانية وعقد مجالس جهوية على عين املكان هو خيار صائب 
وأحسن الرد على كثير من ألاصوات رفعت من هنا وهناك تقزم في 

ملجتمع املدني عمل اللجنة وتشكك في جدوى هذا الخيار أقول أن ا
املنضمات السلط الجهوية السادة الوزراء واملديرين العامين في 
الوزارات مشكورين على التفاعل إلايجابي الذي وجدناه في اللجنة 
هذا التفاعل كان كبير وتأكدنا من ش يء سيدي الرئيس أن ثقة 
الناس في السلطة التشريعية ثقة كبيرة رغم ما يعتليها هنا وهناك 

قة في اللجنة من خالل الحضور وحتى ما وقع تداوله في هذه الث
تها، التواصل الاجتماعي أن هناك جلسات وقعت مقاطعمواقع بعض 

ستتأكدون آلان من خالل العرض والتقرير أن الحضور كان متميزا في 
كل الجهات التي زرناها كذلك أريد أن أثمن تفاعل السادة الوزراء 

أذكر ببعض النقاط التي ذكرت بهم في والسلط مع املطالب وأريد أن 
الجلسة ألاولى وكذلك في هذه لدينا املقياس كما أكدت السيدة 
رئيسة اللجنة هو مؤشر التنمية في زياراتنا كذلك نقطة مهمة نحن 

بديال عن نواب الجهة، نواب الجهة هم ألاصل ونحن  تكلجنة ليس
جابي في ندعمهم ونساندهم في مطالبهم من أجل تحقيق تمييز إي

الجهات الداخلية ومن أجل تحقيق مطالب نعتقد أنها مطالب 
الجميع في هذا الوقت الصعب أن نتعاون من على مشروعة ويجب 

 .اأجل تحقيقه

أمر إلى ملخص تقرير وهي قواسم مشتركة بين كل الجهات التي 
قمنا بزيارتها بدأنا بالقيروان ومن ثم القصرين ومن بعد سيدي 

رتيب ليس تفاضلي ولكن بحكم الزيارة بدئنا هذا الت ،بوزيد
بالقيروان، القصرين فسيدي بوزيد هناك معطيات ديمغرافية أن 

ن نسبة أمن سكان البالد ولكن املفارقة  %00الوسط الغربي فيه 
في  %40.4عدد السكان بالوسط الريفي في هذه الواليات الثالثة 

ات من هذا املنطلق وبالتالي هذه الجه %79.1حين أن املعدل الوطني 
مخصصة إليها آلان هي و لهذا املنظور في حاجة إلى لفتة أكثر من التي 

 01الهجرة السلبية أيضا مثلما تالحظون العرض الهجرة السلبية 
أالف  2 7110في حين كانت في سنة  7100في إحصائيات  290آالف و

بها  نتم تعلمون أيعني في ارتفاع وألاسباب واملبررات عديدة و  111و
أساسا الريف مثل هذه املناطق و غيرها من شمال الغربي أصبح 
طاردا ألبناء ألن املواطن عندما يجد مقومات دنيا من العيش الكريم 
في هذه الجهات فهو بالتالي متمسك بأرضه ويفلحها ويساهم في 

  .تطوير ألامن الغذائي في الجهة

 011مليون ومساحة ألاراض ي املحترفة يعني أنها مساحة شاسعة 
ألف يعني أشجار مثمرة موجودة مثل الزيتون والخضروات وخاصة 
لحوم الحمراء وغيرها خاصة هذا في سيدي بوزيد مدخرات 

كل هذه الواليات وخاصة القصرين إلانشائية موجودة أيضا في 
دليان وتالة حفوز والية القيروان الجبس والفسفاط باملكناس ي ج

وع كبير يحدث نقلة كبيرة في تونس إلى أخيرا إن شاء هللا يكون مشر 
  .موقع انشائي 01أخره هناك 

الخصائص املشتركة بالواليات الوسط الغربي لدينا مخزون 
أثري حضاري كبير املواقع آلاثارية الرومانية في القصرين خاصة في 
سبيطلة وغيرها آثار رومانية بيزنطية عربية اسالمية بالقيروان وفرة 

ة وإلايكولوجية من غابات وجبال ونقاط املياه املناطق الطبيعي
الساخنة مثل بولعابة في القصرين والكربة والهداج من والية سيدي 
بوزيد وعالوة عن الخصوصيات البيئية لدينا محميتين مثل زغدود 

 .والتواتي بوالية القيروان

لواليات الوسط أوال ليس هناك رؤية إلاشكاليات املشتركة  
التسويقية ينقصها الكثير  و على ألاقل هذه الرؤيةم أتسويقية لإلقلي

 هناك واقع تنموي متدهور ومتدني ،وفي حاجة إلى جهد اضافي
التنمية الجهوية وتعلمون ما الذي تحتله  خاصة باالعتماد على مؤشر 

ثم سيدي  77القيروان  70القصرين تحتل املرتبة  ،هذه الواليات
تها اة في والية القيروان معتمديلكن ألاكثر داللة هو خاص 71بوزيد 

تشكو وفي حاجة إلى التميز الايجابي على مركز الوالية مثال يعني الذي 
يترك القيروان تتقدم قليال في مؤشر التنمية وفي بعض الحاجات هو 
في مركز الوالية يعني الامكانيات غير املعتمديات الغير موجودة مثل 

هذه الواليات لألسف تحتل  .كبوحجلة وحفوز والوسالتية إلى غير ذل
ان نسبة واملرتبة ألاولى علي مستوى الوطني في نسبة الفقر مثل القير

الفقر والفقر املقطع في البطالة كذلك والبطالة ملن يحملون الشهائد 
العليا وملن ال يحملونها وعلى ألاقل بالنسبة للشهائد العليا ألامل 

الذي ال يحمل أي شهادة ن تتوفر مواطن الشغل لكن أدائما موجود 
 .فحظوظه إليجاد شغل ويحفظ له كرامته حظوظ ضعيفة

إلاشكاليات املشتركة في الوسط كذلك أسباب تعطل املشاريع 
  .تتمثل في إشكاليات عقارية وإجرائية وإدارية وتشريعية ومالية

السادة الوزراء رجاء قليل من التركيز ألننا ننتظر منكم تفاعل 
يعني ترصد (  التأخر في فتح اعتمادات الدفع خاصة) فيما بعد 

لمقاولين هناك تأخر كبير في استخالص ل ،أموال بعض املشاريع
مستحقاتهم وبالتالي تفسخ الصفقة أو أن يغادر ويتركها وهذا ال بد 

 .ن تجدوا له الحلأ

ضعف آليات الحوكمة املحلية والالمركزية والتشريك الفعلي في 
التنموية، غياب رؤيا استراتيجية تنموية  توياتحديد الخيارات وألاول

للجهة وغياب أرضية حقيقية  لتشجيع املستثمرين بالجهة ال يوجد 
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إجراءات تترك املستثمر الخاص يأتي وينتصب في الجهات الداخلية 
ونعلم الذي يأتي من املستثمر الخاص تكون بنية أساسية متطورة 

شبكة الطرقات املتطورة وإن  نا فيأبدوقد وإن شاء هللا تكون بالدنا 
شاء هللا يقع إلانجاز في ألايام املؤمولة واملحددة مسبقا كذلك الغاز 
الطبيعي واملنطقة الصناعية ال يوجد منطقة صناعية يمكن أن 
تعمل بالكهرباء يعني أن تكون مكلفة جدا ضروري توفير الغاز 

من  ضعف تثمين ما تزخر به الجهة ،الطبيعي في كل هذه الجهات
انتاج فالحي وثروات طبيعية كالفسفاط والرخام والجبس والكلس 

غياب مخابر البحث وألاقطاب التكنولوجية  ،والرمل السيليس ي
تهم النسيج الاقتصادي الجهوي وترتكز  ى هناك إشكاليات أخر و 

أساسا في النشاط الفالحي في حين أن بقية القطاعات تتميز ببطء 
الرغم من أهمية إمكانيات املتاحة تطورها وضعف مردوديتها على 

غياب  ،دامجة ملناطق الجهةالهيكلة و املغياب البنية التحتية و 
التمثيليات وإلادارات الجهوية لبعض املؤسسات وهذا تمت 
مالحظاته في كثير من املناطق سواء كان الذي يمثل السياحة التراث 

وجد فيها هناك جهات ال ي ،ن هناك إداراتأإلى غير ذلك إضافة إلى 
مؤشر  امدير جهوي للتنمية وهذا ضروري بأن السادة الوزراء يتداركو 

هو أمامكم وهذا حظ القيروان  7105التنمية الجهوية لسنة 
 .            وسيدي بوزيد والقصرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خر به نسبة الفقر والفقر املتقع أمامكم آهناك جدول أيضا 
القصرين املرتبة الثانية وسيدي نجد القيروان تحتل املرتبة ألاولى و 

 .بوزيد أحسن حظ املرتبة السابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي ترتيب الوسط الغربي حسب املؤشر التنمية تحدثت عليها
إلى املصدر هو وزارة  بالنسبة أمامكم كذلك ويمكن أن تشاهدوها

التنمية الاستثمار للفرد الواحد حسب الوالية لدينا صور الصورة 
ثمار في القطاع العام ثم الاستثمار الخاص وأمامكم ألاولى هي الاست

الصور والسادة النواب أظن بانه موجود التقرير أمامكم تطلعوا 
    .عليه

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

التي هي تداخل فيه كثير من املقاييس أيضا  الحياة ودةمؤشر ج
 إلاشارة للواليات املعنية موجودة

  

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 سوف نقوم بتقديمها في هناك توصيات مشتركة إن شاء هللا

تولي باعتبارها تآلان نحيل الكلمة إلى زميلتي أنس الحطاب لوخير ألا 
 .الجهة تقديم تقرير القيروان ةابن

 السيدة رئيسة لجنة التنمية الجهوية 

 سيد زهير،الشكرا 

السيد املقرر الحقيقية التقديم الذي كان بصدد تالوته  هو في
الوسط  واليات ودة فيإلاشكاليات املوجهو تقديم يعطينا ملحة حول 

 des pistesهو عمل نريد بهلجنة التنمية الجهوية الغربي ولكن عمل 
وماهي املشاكل التي يمكن أن نقترحها ونرفعها كتوصيات على  

السلطة التنفيذية ونأمل حسب هذا املعدل التي أحرزت عليه 
قع ونسبة تواليات الوسط الغربي أن توجد حلول لنسبة الفقر امل

التنمية املتدهورة والبطالة وغيرها والحلول ممكنة ونأمل أن 
يتجاوب الطرف الحكومي معنا في الحلول املقترحة وأهم ش يء أنها 
حلول مقترحة من مجالس جهوية يعني أن هناك مشاركة من 
املجتمع املدني واملنظمات الوطنية ونواب الجهة واملديرين الجهويين 

والي الجهة وال يمكن أن نجد إطارا عاما في تحت إشراف السيد 
الجهة يشمل أكثر ما أتخيل في إلاطار الذي عملت به لجنة التنمية 
الجهوية لذلك يمكن أن نقول أن املقترحات والتوصيات التي سترد 
عبر لجنة التنمية الجهوية تمثل جميع الشرائح في كل الواليات لهذا 

وزراء وارتأينا في منهجيتنا أن نريد أن نسهل العمل على السادة ال
وزارة توصيات اللجان الخاصة بها منظمة من املجلس كل نعطي ل
  .الجهوي 
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 تقرير لجنة التنمية الجهوية
 بخصوص زياراتها امليدانية 

 لواليات الوسط الغربي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :التقديم العام 

الذي تضطلع به لجنة التنمية الجهوية  الدور الرقابيفي إطار 
وتنفيذا لبرنامج عملها امليداني الذي تعّهدت به خالل هذه الدورة 

أداء  7102مارس  72في اجتماعها بتاريخ لجنة ال البرملانية، قررت
زيارات إلى واليات الوسط الغربي للتباحث مع ممثلي هذه الجهات 

ع التنموية به وتحديد الوقوف على حقيقية ألاوضا قصد ومسؤوليها
املعّوقات التي تعترض تنفيذ عدد من البرامج واملشاريع التنموية 
الجهوية بواليات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد، ثم إعداد تقرير 
في الغرض يتضمن آلاراء والتوصيات التي تقدمت بها كل ألاطراف 
 الجهوية بخصوص كيفية تحسين الواقع التنموي بهذه الواليات
لة أو التي يجب إنجازها، يرفع إلى مكتب 

ّ
واستكمال املشاريع املعط

املجلس ويوّجه إلى أعضاء الحكومة املعنيين قبل عقد الجلسة 
العامة املخصصة لذلك من خالل التقرير الذي تتولى اللجنة تقديمه 

 .بحضور ممثلي الحكومة والسلط الجهوية املعنية

 :الزيارات امليدانية

 :جب إلاشارة إلىفي البداية ي

اعتمدته اللجنة في اختيارها إلقليم الوسط  الذي أن املقياس -0
الغربي ليكون موضوع زيارتها امليدانية الثانية هو مؤشر التنمية 

تحتل واليات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد )ال غير،  الجهوية
 ( .71و 77و 70على التوالي باعتماد هذا املؤشر املراتب 

اك العديد من القواسم املشتركة بين واليات إلاقليم أن هن -7
الثالثة سواء في ما تعلق بالثروات الطبيعية من مواد انشائية وأراض 

الوضع التنموي بإقليم : 0ملحق عدد )فالحية شاسعة ومخزون أثري 
، أو في ما يتعلق بالواقع التنموي (7102- 7100للفترة  الوسط الغربي

املراتب تتصّدر )املوروث أساسا منذ عقود، ألاليم لهذه الجهات و 
ر ألاولى في 

ّ
على املستوى الوطني حيث تحتل واليات  نسبة الفقر مؤش

 (.4و 0و 0القيروان والقصرين وسيدي بوزيد على التوالي املراتب 

أن أسباب تعطل املشاريع هي تقريبا نفسها في الواليات  -0
ية وتشريعية ومالية الثالث وهي اشكاليات عقارية وإجرائية إدار 

 (.خاصة التأخر في فتح اعتمادات الدفع)

 أن لجنة التنمية الجهوية ليست بديال عن نواب الجهة وإنما -0

لهم ومعاضدة لجهودهم وآلية ضغط ومتابعة لحلحلة  دعم هي
إلاشكاليات الحقيقية التي تعانيها الجهات ولتنفيذ قرارات املجالس 

 .اللجنة بمبدإ استمرارية الدولةالوزارية الجهوية إيمانا من 

يلي ما رصدته لجنة التنمية الجهوية خالل الزيارات  ما في ونقدم
امليدانية من آراء وتوصيات تقدم بها املسؤولون الجهويون وممثلو 

ونواب كل جهة بالواليات  املدنية الجمعيات وبعض الوطنية املنظمات
 .املعنية

 :الزيارة إلى والية القيروان*

تها بعقد جلسة عمل في مقر ازيار  لجنة التنمية الجهوية لتإسته
ضّمت إلاطارات  7102 مارس 01يوم الخميس  القيروانوالية 

 .هةونواب الجاملدنّية الجهوية وممثلي املنظمات الوطنية والجمعيات 
املشاريع إشكاليات التنمية بالجهة وأهم عرض عن وتم تقديم 

مختلفة ال سيما منها  اعاتقط والتي شملتاملعطلة العمومية 
العرض الذي تم تجدون . )ي والتربوي والصناع يالصحالفالحي و 

املشاريع العمومية التنموية مفّصلة تقديمه بوالية القيروان حول 
حسب القطاعات وإشكاليات التعطيل ومقترحات الحلول بامللحق 

في أفق  التوجهات إلاستراتيجية لتنمية واليـــة القـيـــروانو ،  7عدد 
 (. 0بامللحق عدد  7101

وتجدر إلاشارة إلى أن الـآراء والتوصيات املنبثقة عن هذه الزيارة 

حوصل تطرق الحضور في تدخالتهم إلى املتطلبات واملشاريع 
ُ
ت

التنموية التي تهم أولويات وطموحات هذه الجهة على غرار إحداث 

لوالية وإعادة ربط ا" سوسة -القيروان"مشروع الطريق السيارة 

بشبكة السكك الحديدية إلى جانب إنجاز املنطقة الصناعية 

وإحداث املستشفي الجامعي بالقيروان وكذلك تركيز  7املتبسطة
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 "فسقية ألاغالبة"الصناعات التحويلية محليا وجهويا وتهيئة َمْعِلم 

 .والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التنمية بهذه الوالية

 

 

 :وصيات املنبثقة عن زيارة والية القيروانآلاراء والت -

 :آلاراء العامة*

التزام هذه الحكومة بالقرارات التي اتخذتها الحكومات  -
الجلسة املمتازة للمجلس : 0ملحق عدد )املتعاقبة في شأن الجهة 

 (.7105ديسمبر  02الخميس : الجهوي بوالية القيروان

 .غياب رؤية استراتيجية تنموية للجهة -

رات  على تعمل وطنية خطة إعداد رورةض -
ّ

الحّد من تدهور املؤش
بّين حيث الجهة معتمديات من بالعديد إلاجتماعية

ُ
أحدث إلاحصائيات  ت

للمعهد الوطني لإلحصاء أن والية القيروان تسجل ارتفاعا في نسبة 
ر عن الدراسة

ّ
وعدد العائالت املعوزة،  ألامّية ونسبة إلانقطاع املبك

نها تحتل املرتبة ألاولى على املستوى الوطني في نسبة إضافة إلى أ
 .الفقر والبطالة وإلانتحار

 .إنتاج فالحي وثروات طبيعية من الجهة به تزخر ما تثمين ضعف -

 غياب بنية تحتية مهيكلة ودامجة ملناطق الجهة تربط وتتكامل -

 .ألاقطاب إلاقتصادية املجاورة وترفع من جاذبية الجهة مع

التجهيزات الجماعية وتردي الخدمات املقدمة في أغلب تواضع  -
املجاالت التربوية والصحية والرياضية والشبابية والثقافية وإلاحاطة 

 .إلاجتماعية

نقص هام في تهيئة املناطق الصناعية بالجهة على غرار منطقة  -
 ".7املتبسطة "

 أن اهتراء البنية التح -
ّ
تية بالرغم من توفر رصيد عقاري هام إال

باملراكز الحضرية وعدم استكمال تهيئة املناطق الصناعية بالجهة 
 .ُيعيق كل أشكال التنمية والاستثمار

ضرورة رصد املوارد املادية الالزمة من نفقات الدولة للجهة  -
لتالفي نقص إلاعتمادات الذي تسبب في تعطيل العديد من املشاريع 

 . العمومية التنموية في مختلف القطاعات

في استقطاب املستثمرين الخواص لإلنتصاب  مساعدة الجهة -
 .باملناطق الصناعية املحدثة

املؤسسات العمومية  لبعض الجهوية وإلادارات التمثيليات غياب -
 خاصة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية

الوطني الصناعية والديوان  العقارية والوكالة املياه وتوزيع الستغالل
 .للتطهير

 . غياب الصناعات التحويلية محليا وجهويا -

ضعف نسبة التأطير في إلادارات الجهوية ونقص إلامكانيات  -
 . املادية واللوجستية واملوارد البشرية بها

 :مسائل تشريعية وترتيبية*

 .التسريع بإرساء أسس الالمركزية -

اع الخاص تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقط -
 .لتيسير مشاركة الخواص للبلديات

مراجعة وتحيين مجلة املياه وقانون املجامع املائية للمساهمة  -
 .في التحكم في املوارد املائية

تسريع املصادقة على مشروع القانون املتعلق بأحكام  -
 .إستثنائية للتسريع في إنجاز املشاريع الكبرى 

ا إلامكانيات املادية بتسوية إلاذن للبلديات التي تتوفر لديه -
 .وضعية عمال الحضائر التابعين لها

العمل على تجسيم مبدأ التمييز الايجابي فعليا ال بين الواليات  -
 . فقط ولكن بين معتمديات كل والية

 :وزارة العدل*

 .إستكمال أشغال محكمة الناحية بحفوز  -

 .إستكمال تهيئة وتوسعة محكمة الناحية ببوحجلة -

 .حكمة ناحية بحاجب العيون إحداث م -

" الهوارب"التسريع في تهيئة وتحسين الظروف في سجن  -
 ".سيدي أحمد"وسجن 

 :وزارة النقل*

التسريع في مشروع ربط الوالية بشبكة السكك الحديدية عبر  -
 .النفيضة وإعادة تهيئة الخط الرابط بين القيروان وسوسة

 .الحديديةإعادة ربط مدينة حاجب العيون بشبكة السكك  -

 :وزارة املالية*

توفير إلاعتمادات لإلنطالق في أشغال بناء أمانة املال  -
 .الجهوية وقباضة ومسكنين إداريين بالقيروان

 .بناء مقر إلادارة الجهوية للديوانة -

 :وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي*

 . إلاسراع برصد برامج إدماج لألحياء السكنية الكبرى  -

 : الشؤون املحلية والبيئة وزارة*

 .توفير منتزهات ومناطق خضراء بالجهة -

 .إحداث إدارة جهوية للديوان الوطني للتطهير -

 .إحداث بلديتين بكل من املتبسطة والباطن -

إلاسراع في تهيئة واستصالح كامل املصب البلدي بحي  -
 .والقضاء نهائيا على إلاشكاليات البيئية بهذا الحي" البورجي"

 :وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري *

تطوير أساليب إلانتاج الفالحي قصد تحسين نوعية إلانتاج  -
 .وتكوين اليد العاملة والكفاءات املختصة الحديثة التقنيات واعتماد

 .إعداد دراسة معمقة خاصة باملوارد املائية بالجهة -

وجهويا لتثمين تركيز وحدات للصناعات التحويلية محليا  -
 . املنتوج الفالحي

 .إعداد برنامج لتأهيل ألاراض ي السقوية بالجهة -
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 .إحداث منطقة سقوية بمنطقة سيدي سعد -

( املجامع املائية)منظومات متوقفة  14التسريع بإعادة تشغيل  -
بسبب املديونية مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والتي تقدر 

 .ألف دينار 07أو املجامع ألام حوالي ألف دينار  97بحوالي 

 .إستكمال صيانة جميع املجامع املائية -

 00تمثل )إلاسراع بإيجاد حلول لوضعيات املجامع املائية  -
التي تعاني من الربط ( باملائة من العدد الجملي للمجامع بالوالية

 .العشوائي

 .جهةإيجاد حلول جذرية إلشكالية استنزاف املوارد املائية بال -

الصالح للشرب للمناطق الريفية التي ال تزال تشكو  توفير املاء -
 .من النقص في التزود به

بجلب مياه الشمال الستكمال تنفيذ مشروع ربط سّد  التسريع -
 . سيدي سعد بسّد الهوارب

إقرار مشروع تعلية سّد سيدي سعد قصد مضاعفة طاقة  -
 .تخزينه للمياه

 -بكة املاء الصالح للشرب بالقطارتهذيب ش مشروع إستكمال -
 . مسيوتة

 .بريكات -مشروع املاء الصالح للشرب عين سلطان  إعادة تهيئة -

" حوامد املرازيق"و" الاقرعين"تزويد مناطق  مشروع إستكمال -
 .باملاء الصالح للشرب" لحدبة"و

" الطويلة"التسريع باستكمال مشروع تحسين تزويد منطقة  -
" أوالد نصر"و" املقاومين" والتجمعات الريفية من معتمدية نصر هللا

" الفجيج"من معتمدية الشبيكة والتجمعات الريفية " الشواربية"و
 .من معتمديتي نصر هللا وبوحجلة باملاء الصالح للشرب" املويسات"و

 .إحداث إدارة جهوية للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه -

" بحوث الفالحية بسيدي بوزيدللمركز الجهوي لل"إحداث فرع  -
 .بالقيروان

إنجاز دراسة مشروع تنمية فالحية مندمجة باملناطق السفلى  -
 .لسهل القيروان

 :وزارة الصناعة والتجارة*

التسريع بإدراج مشروع القطب الصناعي ضمن مشاريع تهيئة  -
 .املناطق الصناعية بالجهة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الحكومة السابق

 .سريع في استكمال تهيئة وتقسيم املناطق الصناعيةالت -

على مساحة " 7السبيخة "إلانطالق في تهيئة املنطقة الصناعية  -
 .هك 711

 .إستكمال تهيئة املناطق الصناعية بالوسالتية وحاجب العيون  -

 . إحداث إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعية -

من املنطقة الصناعية  ألاول  بالجزء التطهير إلشكالية حلّ  إيجاد -
 .الذي تمت تهيئته كي تصبح قابلة لإلستغالل" 7السبيخة "

 .إحداث معرض دولي بالقيروان -

 :وزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية*

 .جلمة عبر القيروان-إنجاز الطريق السيارة تونس  -

طريق سوسة ) إستكمال مشروع مضاعفة الطريق الحزامية  -
 (.ة الزربي

التسريع في استكمال الدراسة املتعلقة بمضاعفة الطريق رقم  -
 .الرابطة بين النفيضة والقيروان 7

 .كلم 275.7تدعيم املسالك الريفية على طول  -

 .كلم 000تهيئة وتعبيد املسالك الريفية على طول  -

توفير إعتمادات إضافية للقسط الثاني من مشروع جهر وتهيئة  -
 .القيروان الشمالية وادي املنصورة

 :وزارة السياحة والصناعات التقليدية*

وبعث " حدائق القيروان"إعادة تأهيل املنطقة السياحية  -
 .مشروع ثقافي متكامل بفضاء برك ألاغالبة

 .إحياء وتنشيط ألاسواق التقليدية -

 .تثمين مهرجان املولد النبوي الشريف -

 ".فسقية ألاغالبة"تهيئة املعلم ألاثري  -

 .إستكمال بناء قرية حرفية باملحيط املحاذي ملتحف الزربية -

 .إستكمال أشغال تهيئة متحف الزربية بالقيروان -

تثمين )إحداث مسلك للسياحة الجبلية بمعتمدية الوسالتية  -
 (.قصري ملسة وآجر

 :وزارة تكنولوجيات إلاتصال وإلاقتصاد الرقمي*

الية بشبكة إلاتصاالت ذات ربط جميع املدارس إلابتدائية بالو  -
 .السعة العالية في نطاق برنامج الخدمات الشاملة

 :وزارة الطاقة و املناجم والطاقات املتجددة*

 .إحداث إدارة جهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز -

تقوية شبكة الكهرباء باملنطقة الصناعية بالسبيخة بالضغط  -
 . العالي

بشبكة الغاز ( املنطقة الصناعية)ربط مدينة حاجب العيون  -
 .الطبيعي

 :وزارة املرأة وألاسرة والطفولة*

التسريع بإحداث الفضاء النموذجي للمرأة والطفولة وألاسرة  -
 .بطريق حفوز من معتمدية القيروان الجنوبية

 .من معتمدية العال" قديفات"استرجاع مركز املرأة الريفية بالـ -

 :وزارة الشباب والرياضة*

 .إستكمال تهيئة مالعب كرة السلة املحاذية لقاعة عزيز ميالد -

 .إستكمال تهيئة امللعب الرياض ي برقادة -

إستكمال ربط املالعب البلدية بشبكة توزيع التيار الكهربائي  -
 . بكل من السبيخة وحاجب العيون والشبيكة والعال

 :وزارة الشؤون الثقافية* 

 .مال دار الثقافة بالشراردةتوفير إعتمادات إضافية الستك -

إلاسراع في فض إلاشكال العقاري إلنجاز مركز الفنون الدرامية  -
 .والركحية بالقيروان

 .إستكمال إنجاز املكتبة الجهوية بالقيروان -

 .إنجاز التهيئة الشاملة وتوسعة دار الثقافة ببوحجلة -

 .إنجاز التهيئة الشاملة لدار الثقافة بحفوز  -
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 :حةوزارة الص*

التسريع في بناء املستشفى الجامعي بالقيروان لإلرتقاء  -
بمستوى الخدمات الصحية بالجهة مع ضرورة إشراك أهل 

 .إلاختصاص في تحديد البرنامج الوظيفي

إلاذن للمصالح الجهوية واملركزية املعنية بتوفير املعدات  -
...( اطس ي سكانار، التصوير بالرنين املغن)والتجهيزات الطبية الالزمة 

 .ملستشفيات الجهة

ممرض في إطار تدعيم الوالية باملوارد  02إتمام انتداب  -
 .البشرية

التسريع في تحويل إلاعتمادات الالزمة الستكمال مشروع تهيئة  -
 ".ابن الجزار"وتوسعة مستشفى 

بحاجب العيون ودعم " ب"إحداث مستشفى جهوي صنف   -
 .ستشفى الحاليالنقل إلاستعجالي والتجهيزات بامل

 .إستكمال إنجاز املستشفى الجهوي بحفوز  -

إستكمال تحويل الدائرة الصحية بالشراردة إلى مستشفى  -
 .محلي

 :وزارة الشؤون الاجتماعية*

تهيئة دور خدمات الضمان إلاجتماعي بالسبيخة وحاجب  -
 .  العيون والوسالتية والعال

 :وزارة التربية*

ربوية باملناطق الريفية باملاء الصالح تزويد جميع املؤسسات الت -
 .للشرب

توفير املوارد البشرية الالزمة لتالفي النقص في القّيمين   -
 .والقّيمين العامين في عدة مدارس ومؤسسات تربوية

 .البريكات -بناء مدرسة إعدادية بالقيروان الجنوبية الخضراء   -

 .لوصفانبناء معهدين ثانويين بكل من عين جلولة وبئر ا -

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* 

التسريع بإحداث املدرسة الوطنية للمهندسين التي تم إقرارها  -
 .7119منذ سنة 

التسريع بإنجاز دراسة مقر املعهد العالي للدراسات القانونية  -
 .والسياسية بالقيروان

التسريع بإحداث مقر املعهد العالي للرياضيات التطبيقية  -
 .إلاعالمية بالقيروانو

رصد في قانون )إلاسراع ببناء املبيت الجامعي بالقيروان املدينة  -
 (.  7102املالية 

 :وزارة التكوين املنهي والتشغيل* 

 .تأهيل أصحاب الشهائد العليا في الصناعات التقليدية -

هذه جل التوصيات لكل الوزارات من املجلس الجهوي لوالية 
لكطلمة إلى السيدة ابتهاج بن هالل لتالوة تقرير القيروان وأحيل ا

والية القصرين والسيد رضا الدالعي ثم والية سيدي بوزيد مع 
السيد حياة العمري ثم حوصلة عامة للسيد املقرر سيد زهير الرجبي 

 .تفضلي

 السيدة ابتهاج بن هالل، املقررة املساعدة
طارات بعد الترحيب بالسادة الوزراء وكتاب الدولة وكل إ

الجهوية إلقليم الوسط الغربي بالنسبة لوالية القصرين التي تحتل 
 .  من مؤشر التنمية 70

 :الزيارة إلى والية القصرين* 

تحّول أعضاء لجنة التنمية الجهوية إلى والية القصرين صباح 
تم عقد جلسة عمل بمركز حيث  7102مارس  00يوم الجمعة 

نواب الجهة وإلاطارات الجهوية  التربصات بالشعانبي ضّمتالتخييم و 
وتم تقديم عرض عن الوضع التنموي . ومنظمات املجتمع املدني

تضّمن الخصائص الطبيعية وإلاقتصادية للوالية ومعطيات وبيانات 
عامة عن عدد من املشاريع العمومية والخاصة املعطلة وأبرز 
 املعوقات املرصودة، إلى جانب رصد ملختلف املشاغل واملتطلبات

 .التنموية ومتابعة للقرارات الوزارية الخاصة بالجهة

 وقد اختلفت هذه املشاريع بين العمومية والخاصة وتهّم أساسا 

تجدون العرض )والفالحة والنسيج واملالبس  والتربية الصحة قطاعات
الذي تم تقديمه بوالية القصرين حول املشاريع الجهوية العمومية 

ت وإشكاليات التعطيل ومقترحات والخاصة مفّصلة حسب القطاعا
 (.5الحلول بامللحق عدد 

 

وفي هذا إلاطار، تطّرق الحضور في تدخالتهم إلى املشاغل 
واملشاريع التي تهم أولويات وطموحات هذه الجهة على غرار كهربة 

، إضافة "بولعابة"آلابار السطحية باملناطق السقوية وإحداث سد 
وإنجاز منطقة  ستشفى جامعيإلى تحويل املستشفى الجهوي إلى م

والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بالوضع " تالبت"التبادل الحر 
 .التنموي بوالية القصرين
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 .وفي ما يلي نورد آلاراء والتوصيات املنبثقة عن هذه الزيارة

 :آلاراء والتوصيات املنبثقة عن زيارة والية القصرين - 

 :آلاراء العامة*

الحكومة بالقرارات التي اتخذتها الحكومات  التزام هذه وجوب -
 .املتعاقبة في شأن الجهة

ضرورة فتح حوار اجتماعي بين كافة املتدخلين لتوضيح الرؤية  -
 .التنموية والتقليص من إلاحتقان بالجهة

التخلي عن تصنيف القصرين كمنطقة حمراء الستقطاب  -
 .ااملستثمرين وتشجيع انتصاب املشاريع إلاقتصادية به

 .ضبط سياسة واضحة للتنمية الفالحية -

عودة الدولة لالستثمار في الجهات الداخلية في القطاعات  -
إلانتاجية والقطاعات الواعدة التي تتماش ى مع خصوصيات واليات 
الوسط الغربي وذلك لتحفيز رأس املال الخاص لالنتصاب بهذه 

 .الواليات

 .املالية بالجهةالحرص على مزيد حسن التصرف في املوارد  -

والقضاء على كل  71تسوية وضعية عملة الحضائر وآلالية  -
 .أشكال العمل الهّش 

ترّدي )غياب أرضية حقيقية لتشجيع املستثمرين بالجهة  -
البنية التحتية ونقص في إلانارة وإلاتصاالت والطرقات والغاز 

 ...(.الطبيعي

 .عدم وجود رصيد عقاري  -

صبغة ألاراض ي وتسوية الوضعيات إيجاد الحلول لتغيير  -
 .العقارية

نقص فادح في إلامكانيات املادية واللوجستية واملوارد البشرية  -
وضعف نسبة التأطير في كل إلادارات الجهوية خاصة منها غرفة 

 . التجارة والصناعة للجنوب الغربي

 :مسائل تشريعية وترتيبية*

مية لعدم مراجعة ما ورد بمشروع املخطط الخماس ي للتن -
 .  استجابته لتطلعات الجهة

ضرورة استعادة الدولة لهيبتها واسترجاع قدرتها على تنفيذ  -
سواء داخل مناطق )ألاحكام والقرارات الصادرة التي تهّم ملك الدولة 

 (.العمران أو خارجه

تسريع املصادقة على مشروع القانون املتعلق بأحكام  -
 .اريع الكبرى استثنائية للتسريع في إنجاز املش

توجيه قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  -
 . لبعث مشاريع منتجة

التسريع في مراجعة وتحيين قانون املجامع املائية ومجلة املياه  -
م في املوارد املائية

ّ
 .للمساهمة في التحك

 .إقرار إجراءات خاصة بمعالجة ديون الفالحين بالجهة -

شريع املتعلق بتغيير صبغة العقارات ليصبح ضرورة تنقيح الت -
على أن يتم ذلك في ظرف )ذلك من اختصاص السلطة الجهوية 

شهر عوضا عن سنوات للمساهمة في التسريع في إنجاز املشاريع 
 (.العمومية والخاصة على حد السواء

  في إصدار ألاوامر التطبيقية ملجلة الاستثمار الجديدة التسريع -

اءات وتبسيطها بين كل الوزارات املتدخلة في ما توحيد إلاجر  -
 .يتعلق باالستثمار في قطاع املواد الانشائية

إحداث خطة املخاطب الوحيد لالستثمار في قطاع املواد  -
 .إلانشائية

مراجعة قانون استغالل والتصرف في الحدائق الوطنية  -
 .واملساحات الغابية لتمكين الخواص من الاستثمار فيها

 :رة الدفاع الوطنيوزا*

 .تغيير مقر ثكنة الجيش الوطني -

 :وزارة النقل*

بعث منطقة للنقل متعدد الوسائط وإدراجها ضمن املخطط  -
 .الوطني املديري املحدث في الغرض

التسريع في إنجاز املشاريع الكبرى الخاصة بالبنية ألاساسية  -
 (.السكة الحديدية)

 .هةتهيئة شبكة السكة الحديدية بالج -

تغيير مسار السكة الحديدية املوجود في وسط مدينة القصرين  -
 .ملا يمثله من تعطيل للحياة اليومية والتنمية بصفة عامة بالجهة

تونس، -القصرين)تفعيل الخطوط الحديدية لنقل املسافرين  -
 (.سوسة-القصرين

 .تعميم محطات النقل البري بكافة املعتمديات -

 .رس ي الريفي بالجهةمزيد دعم النقل املد -

 : وزارة املالية*

تمتيع والية القصرين بقسط من املبالغ املخّصصة لتمويل  -
 (. 7102قانون املالية ) إحداث املؤسسات الصغرى واملتوسطة 

مراجعة القوانين املنظمة لهياكل التمويل واملساندة خاصة في  -
صغرى عالقة بالبنك التونس ي للتضامن وبنك تمويل املؤسسات ال

وإعطاء صالحيات املوافقة على التمويل للجهة وليس   واملتوسطة
 .للفروع املركزية بالعاصمة لهذين البنكين

دعم شركة التنمية إلاقتصادية بالقصرين قصد مزيد  -
 .مساهمتها في دفع الاستثمار الخاص بالجهة

 )) املساهمة في الترفيع في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية  -
Sodec Sicar  من طرف بنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

 (.ألف دينار 211)والشركة التونسية للبنك ( ألف دينار 511)

 .حث املؤسسات البنكية على دعم القروض املوجهة للفالحين -

حث بنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة على مزيد  -
 .الزمةدعم املستثمرين الخواص عبر توفير التمويالت ال

حث البنك التونس ي للتضامن على إيجاد الحلول الكفيلة  -
 .بمساعدة باعثي املشاريع الصغرى 

 : وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية*

فيما يخص إدراج املساحات ذات الصبغة إلاشتراكية التي تم  -
رفع الصبغة عنها ضمن عمليات املسح إلاجباري، ضرورة إصدار 

فرع املحكمة العقارية بالقصرين قصد معاضدة توصية صارمة إلى 
املجهود التنموي وذلك عبر إدراج معتمديات تالة وجدليان وسبيبة 
وفوسانة أوال ثم باقي املعتمديات ضمن برنامج املسح إلاجباري للسنة 

 . القضائية املقبلة
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قضاة مْسحِيين وذلك لكثرة ألاراض ي  4دعم الجهة بــــ  -
 .إلاشتراكية بالجهة

ـــ  -  . خبيرا لتغطية الجهات 07دعم ديوان قيس ألاراض ي بــ

دعم املحاكم العقارية بسيارات إدارية رباعية الدفع للدخول  -
 .لجميع املناطق

ضرورة اقتطاع مساحات دولية في )توفير رصيد عقاري دولي  -
تصرف املركبات الفالحية لوضعها على ذمة املشاريع العمومية أو 

 (. ستثمار الخاصالخاصة لدعم الا 

 :وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي*

التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية ملجلة الاستثمار  -
  .الجديدة

إلاسراع في تركيز هيئات الاستثمار على املستوى الوطني  -
 .والجهوي 

إيجاد الحلول للوضعية املالية التي تواجهها شركة التنمية  -
 .Sodekبالقصرين 

ديوان تنمية رجيم "على غرار " ديوان املناطق الحدودية"بعث  -
 ".معتوق 

 :وزارة الشؤون املحلية والبيئة*

 .تخصيص إعتمادات لتهذيب ألاحياء الشعبية بالجهة -

برمجة تدخالت ضمن برنامج تهيئة ألاحياء الشعبية لفائدة  -
 .معتمدية تالة

 .تطهيرإفراد املنطقة الصناعية بالقصرين بشبكة ال -

 .إستكمال إنجاز املصب املراقب ومركز التحويل بالقصرين -

تفعيل الدراسة املتعلقة بإزالة التلوث الناتج عن مصنع عجين  -
 .الحلفاء

 أعطي الكلمة إلى زميلي تفضل

 دالعي، املقرر املساعدالسيد رضا 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

وباإلطارات بدوري أرحب بالسادة الوزراء وبالسادة الوالة 
 املركزية والجهوية املتابعة لهم،

نتابع تالوة تقرير لجنة التنمية الجهوية في خصوص والية 
 القصرين انطاقا من وزارة الفالحة

 :وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري * 

 .ضبط سياسة تنموية واضحة للقطاع الفالحي بالجهة-

 (.مياه السيالن)ائية إنجاز السدود لتعبئة املوارد امل -

 0مليون م 01بطاقة استيعاب تقدر بـــ " بولعابة"إحداث سّد  -
هك وتشغيل  0511سيمكن من حماية املائدة املائية بفوسانة و رّي 

 .موطن شغل قار 5111أكثر من 

 .إلاسراع في كهربة آلابار السطحية والعميقة -

 .إنجاز مخطط مديري للماء الصالح للشرب -

املاء الصالح للشرب للمناطق الريفية التي ال تزال تشكو  توفير  -
 .من النقص في التزود به

إلاسراع في ضبط مخطط مديري لتسجيل ألاراض ي الفالحية  -
 .وضمان حقوق املجموعات( التسجيل إلاجباري )

 .إيجاد حلول عملية ملشكلة ألاراض ي الدولية املهّمشة -

راض ي الدولية بخصوص دعم مجهود الجهة في هيكلة ألا  -
الفالحية وتوفير مواطن الشغل، يجب العمل على توظيف ما تم 

وكذلك تفعيل ما تم " فائزة"و" مبروكة"استرجاعه على غرار ضيعتا 
 .  إستكمال هيكلته

إلاسراع بتمويل مشروع التنمية الفالحية املندمجة بجنوب  -
 .الوالية

عن أماكن  مزيد دعم إحداث املسالك الفالحية لفك العزلة -
 .إلانتاج

التشجيع على إنجاز مشاريع للصناعات الغذائية لتحويل  -
 .إلانتاج الفالحي بالجهة

 ".الهندي"بعث معهد ومختبر ُيعنى بنبتة  -

إحداث وحدات صناعية إلنتاج العلف املركز ملختلف أنواع  -
 .املاشية

 .منح قروض موسمية ملرّبي املاشية -

 .ي باألراض ي الدوليةبعث مركز لتربية ألاراخ -

توزيع مقاطع على الفنّيين حسب القوانين الضابطة لذلك  -
 . وتمكينهم من عناصر إنتاج

عنى بفترات الجفاف املتعاقبة بالجهة  -
ُ
إرساء استراتيجية ت

 .لحماية قطيع املواش ي

 .بعث فروع ملجامع اللحوم الحمراء والخضر والغالل -

 :وزارة الصناعة والتجارة* 

يل توصيات الدراسة التشخيصية التي قامت بها شركة تفع -
سنوات  5عجين الحلفاء واملتمثلة في برنامج استثماري على مدى 

 .قصد تعزيز القدرة التنافسية للشركة

 .تفعيل قرار بعث مصنع لإلسمنت بفوسانة -

 .إحداث قطب وطني لتصنيع فواضل الرخام بتالة -

 .بيض الصناعي بفريانةإحداث قطب وطني لتصنيع الكلس ألا  -

معالجة الصعوبات التي تواجهها املؤسسات العاملة بقطاع  -
النسيج بالجهة والتي أصبحت مهددة بالغلق جّراء ارتفاع ديونها 

 .خاصة مع الصندوق الوطني للضمان إلاجتماعي

 (.CETTEX)التسريع في إحداث املركز الجهوي للنهوض بالنسيج  -

قرار )كز الجهوي للنهوض بالصادرات التسريع في إحداث املر  -
 (.وزير التجارة ألاسبق

الدراسة منجزة من " )تالبت"إنجاز منطقة تبادل تجاري حّر بـــ  -
 (.وزارة التجارة

 .رصد إعتمادات إلعادة بناء سوق تفصيل القصرين املدينة -

 :وزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية*

الكبرى الخاصة بالبنية ألاساسية  التسريع في إنجاز املشاريع -
 (.الطريق السيارة)

توفير إلاعتمادات الالزمة لدعم والية القصرين في مجال تهيئة  -
 5111وتعبيد املسالك الريفية التي تحتوي على شبكة طولها حوالي 

كلم معّبد نصفها يستدعي  0511كلم ترابي و 0511كلم منها 
 .الصيانة
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 .لة التهذيب والتجديد العمرانيإحداث إدارة جهوية لوكا -

 :وزارة السياحة والصناعات التقليدية*

السياحي واستغالل نقاط القوة بالجهة، إضافة  املسلك تثمين -
 (.7114دراسة تطوير القطاع منذ )تهيئة املواقع ألاثرية والبيئية  إلى

التسريع في تغيير صبغة )إنجاز منطقة سياحية بسبيطلة  -
 (. لذلكألارض املخّصصة 

إحداث قرية حرفّية قصد مساعدة الحرفيات والحرفيين على  -
نظرا لتوفر العقار املخصص ضمن املنطقة )ترويج منتوجاتهم 

 "(. سبيطلة"السياحية بــــ 

 .توفير إعتمادات إضافية لبناء وحدة إلاستقبال بحيدرة -

 . إلاسراع بتجهيز نواة متحف حيدرة -

القصرين، تالبت، )واملعالم ألاثرية إلاسراع بتهيئة املواقع  -
 ...(. حيدرة

ــــ  - دراسة منجزة من ديوان " )بولعابة"إحداث قرية إستشفائية بـــ
 (.املياه املعدنية وفي عالقة مع وزارة الصحة

 :وزارة  تكنولوجيات إلاتصال وإلاقتصاد الرقمي*

 .ربط املدارس إلابتدائية بشبكة ألانترنات وتجهيزها -

 :الطاقة و املناجم والطاقات املتجددة وزارة* 

العمل على إحداث قطب تكنولوجي بالجهة مخّتص في املواد  -
 ".برج السدرية"إلانشائية على غرار 

بما يسمح من  7101لسنة  957ضرورة تنقيح ألامر عدد  -
 . توسيع أصناف املقاطع التي يشملها ألامر

اطع الرخام بالنسبة املنظم الستغالل مق ألامر بإصدار إلاسراع -
 .لتالة وفوسانة

إيجاد حلول ملقاطع الرخام املستغلة بشكل غير قانوني عبر فتح  -
مع ضمان حق الدولة  7101لسنة  957إمكانية املراكنة حسب ألامر 

في الكميات املستغلة منذ بداية الاستغالل مما سيساهم في دفع 
 .املستحقات وفتح باب تنظيم القطاع بشكل جذري 

 .توسعة شبكة الغاز الطبيعي على كافة معتمديات الوالية -

 إحداث إقليمين للشركة التونسية للكهرباء والغاز ملتابعة تنفيذ -

 .لكهربة آلابار العميقة بكامل الجمهورية ألاطوار ثالثي شبكة مّد 

 .إلاسراع في إنجاز مشروع تعميم الضغط العالي -

 :وزارة الشؤون الثقافية*

قانون ألاساس ي للمعهد الوطني للتراث لتصبح مراجعة ال -
ألعوانه وإطاراته سلطة بالجهة للتدخل في إلانتهاكات وإبداء الرأي في 
اللجان الجهوية خاصة للمقاطع التقليدية ملا تسّببه املركزية 
والبيروقراطية من تعطيل لرخص الاستثمار وللمحافظة على املوروث 

 .ارالثقافي والتراثي وتشجيع الاستثم

 .إحداث تفقدية جهوية للتراث -

 .إحداث مركز ثقافي جامعي -

في عالقة مع . )الشروع في إنجاز مركز التربصات بالشعانبي -
 (وزارة الشباب والرياضة

 .إحداث مرافق ثقافية بالوالية -

إستكمال إنجاز املكتبتين العمومّيتين بالقصرين الشمالية  -
 .وفوسانة

-  
ّ
د َموقِعة القصرين في الحرب العاملية إحداث متحف حربي ُيخل

 (في عالقة مع وزارة الدفاع.)الثانية

جهوي للعادات والتقاليد إلبراز وتثمين التراث  إحداث متحف -
 .الالمادي املحلي والجهوي 

 :وزارة الصحة*

قرار )الجهوي بالقصرين إلى مستشفى جامعي  تحويل املستشفى -
 (.رئيس الحكومة السابق

بكل من " ب"بإنجاز املستشفيات الجهوية صنف التعجيل  -
سبيبة وتالة وتحويل املستشفى املحلي بفرنانة إلى مستشفى جهوي 

 ". ب"صنف 

 .قطب ألمراض القلب والشرايين بإحداث الخاص القرار تفعيل -

 .توفير طب إلاختصاص -

 .تدعيم الجهة بوحدة إلاسعاف الطبي املتنقلة -

 .العسكريةالتعجيل بإنجاز املصّحة  -

ب للطب الجامعي واملدرس ي -
ّ
 .إحداث ُمرك

تعزيز أسطول النقل من سيارات إسعاف وسيارات رباعية  -
 .الدفع نظرا لخصوصية املنطقة

 :وزارة التربية*

 .إحداث مندوبية جهوية ثانية للتربية والتعليم -

إلاكتظاظ التي تعاني منها املؤسسات التربوية  مشاكل معالجة -
 .بالجهة

 من القصرين الشمالية بكل التربوية املؤّسسات إنجاز إستكمال -

 .العيون وحيدرة فوسانة، سبيطلة، الفريد، حاس ي والجنوبية،

 .إنجاز مشروع دار املعلمين العليا بسبيطلة -

 .تزويد املدارس باملناطق الريفية باملاء الصالح للشرب -

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*

عنها من قبل الحكومات  املعلن ألاسنان طب كلّية بإنجاز إلاسراع -
 .السابقة

تحضيرية  مدرسة ببعث الجامعية املؤّسسات نسيج تعزيز -
 .للمهندسين

 .إحداث معهد عالي للفالحة مع وحدة بحث تنموي فالحي -

 .توسعة مدرسة علوم التمريض وتحويلها إلى معهد عالي -

 :وزارة التكوين املنهي والتشغيل*

وتربية املاشية بماجل  البيولوجية للفالحة منهي تكوين مركز بعث -
 .بلعباس

قطاع )بالنسيج إلاقتصادي بالجهة  عالقة في تكوين شعب بعث -
 (.النسيج

يم خاص لوالية سيدي أعطي الكلمة إلى الزميلة في عالقة تقدو 
 . بوزيد تفضلي

 ساعدةاملقررة امل ،السيدة حياة العمري 
 شكرا،

ة إلى تقرير حول الوضع التنموي لسيدي بوزيد مثل ما بالنسب
شار زميلي السيد املقرر سيد زهير الرجبي في تقديم تقرير هذه أ

من مؤشر التنمية  71اللجنة أن والية سيدي بوزيد تحتل املرتبة 
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بخصوص تقرير زيارة امليدانية التي قاموا بها  7105الجهوية لسنة 
 .ية سيدي بوزيدأعضاء اللجنة الجهوية إلى وال 

 :الزيارة إلى والية سيدي بوزيد* 

 

في ختام الزيارة تحّول أعضاء لجنة التنمية الجهوية مساء يوم 
إلى والية سيدي بوزيد حيث تّم عقد جلسة  7102مارس  00الجمعة 

عمل بمقر الوالية لبحث الحلول الكفيلة بتعجيل إنجاز املشاريع 
لة ودفع نسق التنم

ّ
ية في الجهة، وذلك بحضور نواب التنموية املعط

الجهة وإلاطارات الجهوية واملنظمات الوطنية وجمعيات املجتمع 
 .املدني

 

م في بداية الجلسة تقديم عرض تضّمن تشخيص الواقع وت
التنموي وتحديد املتطلبات التنموية التي ستساهم في دفع التنمية 

على املستوى بالجهة والرفع من جاذبيتها وتحسين الظروف املعيشية 
املحلي والجهوي، إضافة إلى ضبط عدد من املشاريع التنموية 
العمومية والخاصة والصعوبات وألاسباب التي حالت دون تنفيذ أو 
تعطيل إستكمال بعض املشاريع املبرمجة منذ سنوات وضعف نسب 

تجدون العرض الذي تم تقديمه . )إلانجاز في مختلف القطاعات
ل املشاريع التنموية مفّصلة حسب بوالية سيدي بوزيد حو 

 (.4القطاعات وإشكاليات التعطيل ومقترحات الحلول بامللحق عدد 

 

آلاراء "وفي هذا السياق، نحوصل في الفقرة التالية واملعنونة بـ
مجمل ما جاء في " والتوصيات املنبثقة عن زيارة والية سيدي بوزيد

لويات تدخالت الحضور من تشخيص ومقترحات في عالقة بأو 
جلمة -وطموحات هذه الجهة على غرار إنجاز الطريق السيارة تونس

ومشروع فسفاط املكناس ي، إضافة إلى إنجاز سوق إلانتاج الكبرى 
وإحداث كلية الطب والتي من شأنها تحسين مستوى وظروف عيش 

 .املتساكنين ودفع التنمية بوالية سيدي بوزيد

 :والية سيدي بوزيد آلاراء والتوصيات املنبثقة عن زيارة - 

 :آلاراء العامة*

التزام هذه الحكومة بالقرارات التي اتخذتها الحكومات  -
املتعاقبة في شأن الجهة وخاصة ما تقرر للجهة من قبل رئيس 

 .الحكومة السابق

عودة الدولة لالستثمار في الجهات الداخلية في القطاعات  -
خصوصيات واليات  إلانتاجية والقطاعات الواعدة التي تتماش ى مع

الوسط الغربي وذلك لتحفيز رأس املال الخاص لالنتصاب بهذه 
 .الواليات

عدم واقعية مجلة الاستثمار الجديدة وعدم مالءمتها  -
 .  لخصوصيات الجهات ذات ألاولوية لتشجيع الاستثمار الخاص بها

ضعف آليات الحوكمة املحلية ومنسوب الالمركزية  -
 .الفعلي في الخيارات وألاولويات التنموية والالمحورية والتشريك

هناك إشكالية فيما يتعلق بمرجع النظر للسادة الوالة  -
واملعتمدين الذين يتبعون رئاسة الحكومة والتصرف في إلاطارات 
وألاعوان بمركز الوالية واملعتمديات فمنهم من يتبع وزارة الشؤون 

 .يةاملحلية والبيئة والبقية يتبعون وزارة الداخل

غياب بنية تحتية مهيكلة ودامجة ملناطق الجهة تربط وتتكامل  -
 .مع ألاقطاب إلاقتصادية املجاورة وترفع من جاذبية الجهة

تواضع البنية ألاساسية باملراكز الحضرية والتجمعات السكنّية  -
الريفية من نقص في تهيئة وتعبيد الطرقات وألانهج واملسالك 

بشبكات التطهير وصرف املياه والتنوير واملاء الفالحية الريفية والربط 
 ...الصالح للشرب

تواضع التجهيزات الجماعية وتردي الخدمات املقدمة في أغلب  -
املجاالت التربوية والصحية والرياضية والشبابية والثقافية والعمل 
وإلادماج الاجتماعي ومحدودية تطور ومالئمة بعض املجاالت ألاخرى 

على غرار مؤسسات التعليم العالي والبحث مع خاصيات الجهة 
 .العلمي واختصاصات التكوين املنهي

الوضع العقاري املتشّعب وتدنى خصوبة التربة واستنزاف  -
 .املوارد املائية والتغيرات املناخية السلبية

محدودية النشاط الصناعي في النهوض باالستثمار والتشغيل  -
دية البنية ألاساسية الصناعية واختالل في التوزيع املجالي ومحدو 

وقطاع خدماتي كالسيكي وغياب مناخ الاستثمار لدفع وتحفيز املبادرة 
 .الخاصة

ضعف نسبة التأطير و نقص وسائل العمل بأغلب إلادارات  -
 .الجهوية

نقص تمثيليات إلادارات الجهوية التي تعيق كل أشكال التنمية  -
لجوار في جل إلادارات الجهوية أو والاستثمار الرتباط الوالية بواليات ا

 .املركزية
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ضعف في تثمين الثروات الطبيعية واملخزون الثقافي بإدماجه  -
السياحة إلايكولوجية وإلاستشفائية )في الدورة إلاقتصادية بالجهة 

 (.والثقافية

تدهور الوضع البيئي وتهديده للجانب الصحي بأغلب املراكز  -
الريفية بسبب غياب منظومة ناجعة الحضرية والتجمعات السكنّية 
( املصبات املراقبة ومراكز التحويل)للتصرف في النفايات الصلبة 

وتواضع نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسطين الحضري والريفي 
ومحدودية منشآت املعالجة للمياه املستعملة، إضافة إلى غياب 

 .مراقبة املخالفات البيئية

 :مسائل تشريعية وترتيبية*

 .إلاسراع بإستصدار القانون ألاساس ي للبلديات -

 00املؤرخ في  0995لسنة  70مراجعة وتحيين القانون عدد  -
واملتعلق بالعقارات الدولية الفالحية بهدف تسوية  0995فيفري 

الوضعيات العقارية وتثمين العقارات كآلية من آليات دفع التنمية 
 .بالجهة

املسلطة على ألاشخاص الذين  التشديد في العقوبات القانونية -
اعتدوا على العقارات الدولية الفالحية أو الذين يتصرفون فيها بدون 

 .صفة قانونية

مراجعة مقاييس الفرز املتعلقة بإسناد الضيعات الدولية  -
لشركات إلاحياء والرفع من سقف الشروط القانونية إداريا وفنيا 

 .وتشريك الجهة في إختيار املستثمر

عة وتحيين مجلة املياه وقانون املجامع املائية للمساهمة مراج -
 .في التحكم في املوارد املائية

إعتماد التدرج في تفويض بعض السلطات املركزية إلى الّسلط  -
الجهوية فيما يخص تفعيل دور اللجان إلاستشارية الجهوية 
وإعطائها صبغة تقريرية وتحديد الزمن املدرس ي، إلى جانب إدارة 

يير هياكل الشرطة البلدية وشرطة املرور وألامن العام ومراجعة وتس
املنظومة ألامنية بصفة عامة بهدف إعادة إلانسجام والتنسيق بين 

 .هذه الهياكل

مراجعة ألامر التنظيمي للجان الجهوية للشؤون إلاجتماعية  - 
وذلك على غرار بقية اللجان الجهوية التي يرأسها الوالي حيث أنه 

هذه اللجنة عن مشموالت الوالي تم تسجيل عدة تجاوزات بخروج 
 .وإخالالت صلب هذه اللجان

 7101تسوية وضعية عمال الحضائر املنتدبين بعد سنة  -
السن،موانع الحقوق املدنية، )اعتمادا على مقاييس قانونية وشفافة 

النظافة والعناية )مع إعادة إدراج حضائر البيئة ...( املستوى التعليمي
ضمن صالحيات السلطة الجهوية وذلك بعد أن تقرر إيقاف ( لبيئةبا

 .  7100إلانتدابات بمنظومة الحضائر منذ سنة 

مراجعة ألامر الخاص بالصفقات العمومية باعتماد الَعْرض  -
ألافضل عوضا عن العرض ألادنى مع تحجير إسناد أكثر من صفقتين 

 .على املستوى الوطني بآجال ال تِقل عن الّسنة

تسريع املصادقة على مشروع القانون املتعلق بأحكام  -
 .إستثنائية للتسريع في إنجاز املشاريع الكبرى 

 :وزارة الداخلية*

النسيج ألامني بالجهة غير متكافئ ولذلك يجب إحداث مراكز  -
شرطة بكافة معتمديات الوالية وإحداث منطقة للشرطة بمعتمدية 

 .يم للشرطةاملكناس ي وأوالد حفوز وإحداث إقل

 :وزارة العدل*

 . تفعيل قرار إحداث إدارة جهوية للعدل -

التسريع بإحداث محكمة إلاستئناف بسيدي بوزيد عبر فتح  -
بقية إعتمادات الدراسات ورصد إلاعتمادات الالزمة لإلعالن عن 

 .طلب العروض وانطالق ألاشغال في أقرب آلاجال

ن طريق فتح التسريع بإحداث محكمة الناحية بجلمة ع -
إلاعتمادات الالزمة لإلعالن عن طلب العروض وانطالق ألاشغال في 

 .أقرب آلاجال

 :وزارة الدفاع الوطني*

كنة العسكرّية في  -
ّ
 ".فايض"إلاسراع بإنجاز الث

 :وزارة النقل*

إحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد خاصة في ظل توفر  -
 .طوط جربة وتوزركل املستلزمات الضرورية وإعادة تفعيل خ

تأهيل وتفعيل شبكة الخط الحديدي الرابطة بين سوسة  -
 .والقصرين وربطها بسيدي بوزيد

التسريع بتغيير صبغة ألارض لبناء مركز  الفحص الفني  -
 . للعربات بلسودة

 :وزارة املالية*

إحداث إدارة جهوية للبنك الوطني الفالحي بسيدي بوزيد  -
 .أوالد حفوز  وإحداث فرع لها بمعتمدية

 .إحداث قباضة مالية بالسبالة -

إحداث قباضة مالية ومكتب أداءات بمنزل بوزيان علما وأن  -
تم التفويت فيه لفائدة  7م 111البلدية لديها عقار يمسح حوالي 

 .وزارة املالية

 :وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية*

التي ال تدعيم تركيبة اللجنة الجهوية للشؤون العقارية  -
ل في 

ّ
تستجيب لبعض الوضعيات املعّقدة وذلك بإضافة عضو متمث

 .قاض ي عقاري وعضو ممثل لديوان قيس ألاراض ي ورسم الخرائط

املقامة فوق ( تجمع سكني 09)التفويت في التجمعات السكنّية  -
ألاراض ي الدولية لفائدة املجلس الجهوي للعمل على تسوية وضعياتها 

 .ة النزاعات القائمة بين متساكنيهاالعقارية وذلك لكثر 

إحداث لجنة وطنية إليجاد حل جذري للنزاع القائم بين  -
مجموعة أوالد فرحان من معتمدية )الفريقين على أرض إشتراكية 

سيدي بوزيد الشرقية ومجموعة املناسة من معتمدية حاجب 
 .وهو خالف منذ أكثر من خمسين سنة( العيون بالقيروان

 :ن املحلية والبيئةوزارة الشؤو *

تفعيل قرار برمجة وإنجاز مقر املجلس ألاعلى للجماعات املحلية  -
 .بسيدي بوزيد

توفير إلاعتمادات الالزمة إلنجاز مشروع التصرف املستديم في  -
والخط " فايض" املوارد الطبيعية ومكافحة التصحر بعين رباو 

 .الجنوبي للوالية

مستوى املوارد واملعدات  طلب دعم استثنائي للبلديات على -
 .خاصة بالنسبة للبلديات الجديدة

طلب إحداث بلدية ومعتمدية بمنطقة الهيشرية باعتبار توفر  -
 .كل املقّومات الضرورية لذلك
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ضرورة توفير كل مقومات البلدية من حيث إنجاز التجهيزات  -
 .الجماعية والبنية ألاساسية بالنسبة للبلديات الفتية

 .از مقر جديد ملعتمدية سيدي بوزيد الغربيةبرمجة إنج -

إستكمال املحطة املشتركة بين معتمديتي سيدي علي بن عون  -
 .وبئر الحفي ومحطة املكناس ي

 .إلاسراع  باقتناء العقار إلنجاز محطة التطهير بالرقاب -

  .إنجاز محطة تطهير بلسودة -

 إنجاز الدراسات إلنشاء محطات تطهير ببقية معتمديات -
 .الوالية

إلاسراع بتوفير إلاعتمادات الالزمة إلنجاز مراكز املعالجة ومراكز  -
 .التحويل بمختلف معتمديات الوالية

دعم إلادارة الجهوية للبيئة باملوارد البشرية والتجهيزات  -
 .الالزمة

 :وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري *

التنسيق مع الجهة مع ضرورة ضبط إلاستراتيجية الفالحية ب -
مراعاة الخصوصيات الفالحية التي ترتكز على غراسة الزياتين واللوز 
والفستق وتربية املاشية وإنتاج الحليب نظرا للتقاليد املكتسبة في 
هذا املجال، إضافة إلى أن هذه القطاعات ال تستهلك كميات كبيرة 

 .من املياه

وإعداد ( الشرب والري ) القيام بدراسة متكاملة ملنظومات املياه -
 .دراسة معمقة خاصة باملوارد املائية بالجهة

مزيد تعبئة املوارد املائية بالجهة عبر إنجاز السدود والبحيرات  -
خنقة "إعداد دراسة إلنجاز سّد جبلي )الجبلية واستغالل مياه النشر 

 "(.الجازية

ي إفراد الشبكات القديمة ملياه الشرب ببرنامج خاص يتمثل ف -
إعادة تهيئتها بتوصيالت فردية للقضاء على ظاهرة الربط العشوائي 

 .وعدم خالص معاليم الاستهالك

ل املجامع املائية لتمكين مجالس إلادارة  -
ّ
مراجعة مناطق تدخ

 .بها من مزيد العدل والنجاعة في التصرف

تعزيز دور املركبات الفالحية الدولية بالجهة للمساهمة في  -
صادية لتعديل السوق ومقاومة إلاحتكار وإعادة النظر في الدورة إلاقت

منظومة شركات إلاحياء والتنمية الفالحية والعقارات الفالحية 
 . الدولية عموما باعتماد مقاييس النجاعة والشفافية

تطوير مركز البحوث الفالحية ومركز التكوين املنهي الفالحي  -
 .وإحداث مخبر للتحاليل الفالحية

 .قرار صندوق الجوائحتفعيل  -

  .كلم من املسالك الفالحية بالجهة 011تفعيل قرار إنجاز  -

إلاسراع بإنجاز مشروع تحلية مياه الشرب بمعتمديات املزونة  -
بكلفة ( KFW)واملكناس ي ومنزل بوزيان املمّول في إطار قرض خارجي 

د وهو مطلب متأكد نظرا لتردي نوعية مياه الشرب بهذه .م 71
 .قاملناط

برمجة دراسة لتزويد بعض التجمعات السكنية بمدينة  -
 .السوق الجديد والرقاب وأوالد حفوز واملزونة باملاء الصالح للشرب

إحداث مكتب خدمات للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع  -
 .املياه بمعتمدية جلمة

إعادة هيكلة املستغالت الدولية الفالحية غير املسّوغة إلى  -
ة وتسويغها إلى تعاونيات تتكون من أصحاب الشهائد مقاسم فالحي

 .العليا املعطلين عن العمل من أبناء الجهة

العمل على مّد الجهة بمحاضر تحويز وقتية للمشاريع   -
الصناعية باملناطق الفالحية املقترحة بالجهة وذلك في انتظار إتمام 

 .إجراءات تغيير صبغة العقارات للتسريع في إنجاز املشاريع

تعيين ممثل عن وزارة الفالحة لحضور مجالس إلادارة  -
 .الخاصة بسوق إلانتاج

بعث مصانع للصناعات الغذائية بالجهة لتثمين العديد من  -
زيت الزيتون، الطماطم، اللوز، اللحوم )املنتوجات الفالحية 

 ...(.الحمراء

 :وزارة الصناعة والتجارة*

ب التسريع بتخصيص قطعة ألارض املقترح -
ّ
ة إلحداث املرك

الصناعي والتكنولوجي بسيدي بوزيد ودعوة الوزارة للموافقة على 
 .املشروع وعرض امللف على اللجنة العليا لالستثمار

مساعدة الجهة في جلب املستثمرين لإلنتصاب باملناطق  -
 .الصناعية املحدثة على غرار املنطقة الصناعية بلسودة

ر املرافق الضرورية بها مثل الغاز تهيئة املناطق الصناعية وتوفي -
 .الطبيعي

إلاسراع بإنجاز املناطق الصناعية بكل من أم العظام وجلمة  -
 .وبئر الحفي

رصد إلاعتمادات الضرورية إلعادة تهيئة املنطقة الصناعية  -
 .بسيدي بوزيد وتجميل مداخل املناطق الصناعية

بأم العظام كي  إيجاد حّل إلشكالية التطهير باملنطقة الصناعية -
 .تصبح قابلة لإلستغالل بعد تهيئتها

التسريع باقتناء العقار املقترح إلحداث املنطقة الصناعية  -
 .بالرقاب وتغيير صبغته

مزيد التعاون وتكثيف الجهود الستقطاب املستثمرين  -
ب البالستيك باملزونة

ّ
 .الستغالل مرك

 .بعث مصنع لإلسمنت باملزونة -

 .ر ببوزيانبعث معمل آلاج -

إحداث إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعية ودعمها باملوارد  -
 .البشرية واللوجستية الالزمة

التسريع في نسق إلاجراءات املرحلية إلنجاز مشروع سوق  -
تغيير صبغة العقار والتفويت فيه )إلانتاج الكبرى بسيدي بوزيد 
 .ث السوق وإصدار قرار إحدا( للمجلس الجهوي بسيدي بوزيد

القيام بدراسة معّمقة حول املحيط املتعلق بمشروع سوق  -
إلانتاج الكبرى مع توفير خبراء مختصين في املجال عن طريق التعاون 

 .الدولي

تعيين ممثل عن وزارة التجارة لحضور مجالس إلادارة الخاصة  -
 .بسوق إلانتاج

 .إحداث سوق تفصيل بالرقاب -

 :التهيئة الترابيةوزارة التجهيز وإلاسكان و *

التفويض للسادة الوالة باستصدار قرارات مراجعة أمثلة  -
التهيئة العمرانية باعتماد املراجعة الجزئية والتقليص من مدة 

 .سنوات 5سنوات إلى  01املراجعة من 
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مراجعة طريقة إسناد رخص املقاوالت باعتماد الكفاءة املهنية  -
ك للقضاء على الدخالء بهذا واملؤهالت العلمية في إلاختصاص وذل

  .القطاع وإعطاء الفرصة للشباب من أصحاب الشهائد العليا

بعض املساحات التي شملتها أمثلة التهيئة العمرانية  إسترجاع -
وتخصيصها كرصيد عقاري تتصرف فيه الجهة لبعث املشاريع 

 .التنموية العمومية والخاصة

 .ن الفياضاناتإعداد دراسة لحماية مدينة سيدي بوزيد م -

إلاسراع بإنجاز أشغال حماية معتمدية السعيدة من  -
 . الفيضانات

  .جلمة-إلاسراع بإنجاز الطريق السيارة تونس -

صفاقس -إلاسراع بإنجاز الطريقين السريعتين سيدي بوزيد -
 . قابس-وسيدي بوزيد

 .إلاسراع بإنجاز الطريق الحزامية الجنوبية بسيدي بوزيد -

 .بيد املسلك الرابط بين فرش الشيح والهيشريةتهيئة وتع -

 :وزارة السياحة والصناعات التقليدية*

إلاسراع بإنجاز محطة للسياحة إلايكولوجية ببئر الحفي باعتبار  -
 .أن الدراسات الفنية جاهزة

 :وزارة تكنولوجيات إلاتصال وإلاقتصاد الرقمي*

فق العالي تعميم وتحسين التغطية بشبكة ألانترنات ذات الد -
 .  على كامل الوالية

 .دعم مراكز البريد وخاصة في املناطق الريفية -

 :وزارة الطاقة و املناجم والطاقات املتجددة*

إلاسراع في إنجاز مشروع تزويد والية سيدي بوزيد بالغاز  -
 .الطبيعي وتحديد جدول زمني واضح لإلنجاز

حسب " اس يفسفاط املكن"ضرورة إلانطالق في إنجاز مشروع  -
 .الرزنامة املضبوطة في الغرض

 :وزارة املرأة وألاسرة والطفولة*

سرة رأس إلادارة الجهوية للمرأة وألا إلاسراع بسّد الشغور على  -
 .والطفولة

ب الطفولة باملزونة ومركز  -
ّ
إلاسراع في انطالق إحداث مرك

 .للمسنين

 :وزارة الشباب والرياضة*

ة بسيدي بوزيد الفتقار الوالية إلى إلاسراع بإنجاز مدينة رياضيّ  -
مثل هذه املنشآت علما وأنه تم برمجة إحداث هذا املركز ضمن 

 .7171 -7104مقترحات املخطط الخماس ي للتنمية 

تخصيص إعتمادات إضافية لتهيئة وتوسعة امللعب املعشب  -
 .ديسمبر بسيدي بوزيد 02

 : وزارة الشؤون الثقافية*

ار الذي هو على ملك التجمع املطالبة بتخصيص العق -
الدستوري الديمقراطي املنحل لفائدة وزارة الشؤون الثقافية 
إلحداث مركز ثقافي فني ومعلوماتي بمدينة سيدي بوزيد يتضمن 
مكتبة نموذجية رقمية متعددة الاختصاصات والوسائط ومقر 
للمعهد الجهوي للموسيقى وقاعة عروض ومقر املندوبية الجهوية 

 .للثقافة

إلاسراع في إنطالق إنجاز الدراسات الخاصة بإحداث متحف  -
 . الثورة

 .توفير املوارد املالية الالزمة لتهيئة ساحة البوعزيزي  -

دعم املهرجانات الصيفية بالجهة واملهرجانات الدولية على  -
 7101ديسمبر  02غرار مهرجان سيدي علي بن عون ومهرجان 

  .ملكناس يومهرجان الجواد العربي ألاصيل با

 :وزارة الصحة*

ضرورة برمجة بناء مستشفى جامعي جديد بسيدي بوزيد على  -
 .غرار ما تم إقراره بقفصة والقيروان

إحداث ألاقسام الجامعية املبرمجة حسب الدراسات  وحسب  -
البرنامج الوظيفي وليس حسب إلاعتمادات املرّسمة بهدف إلاعداد 

 .ى جامعيلتحويل املستشفى الجهوي إلى مستشف

 0على ألاقل ) إحداث وحدات لإلسعاف الطبي إلاستعجالي  -
SMUR  0و SAMU ) 0نظرا ألن والية سيدي بوزيد منطقة عبور وبها 

 .طرقات وطنية هامة

تدعيم املستشفيات الجهوية واملحلية بالتجهيزات واملعدات  -
 الطبية الالزمة وتالفي طول إنتظار إقتناء التجهيزات على املستوى 

 .الوطني

تدعيم املستشفى الجهوي بسيدي بوزيد باإلطار الطبي وشبه  -
الطبي الالزمين وخاصة طب إلاختصاص و فتح آلافاق لإلطار الطبي 

 .بالجهات الداخلية

إلاسراع باإلنطالق في دراسات بناء املستشفى الجهوي صنف  -
 .بجلمة" ب"

للصيانة بعث فرع للصيدلية املركزية وبنك جهوي للدم ومركز  -
 .البيوطبية

إلاسراع بالقيام باإلنتدابات وإستكمال التجهيزات وإقتناء  -
 .سيارة إسعاف لقسم إلاستعجالي بالسوق الجديد

 :وزارة الشؤون إلاجتماعية*

التخلي عن نظام الحصة فيما يتعلق بإسناد بطاقات العالج  -
لمية املجاني واملنح املسندة للعائالت املعوزة واعتماد مقاييس ع

ونظام معلوماتي يمكن من خالله تحديد أحقية الحصول على هذه 
 .البطاقات واملنح

تدعيم دور الخدمات إلاجتماعية املتواجدة حاليا أو التي تنتظر  -
انتهاء ألاشغال لفتحها باإلطار البشري الالزم وخاصة فيما يتعلق 

 .بممثلين عن الصناديق إلاجتماعية الثالثة

ح دور خدمات جديدة باملعتمديات املتبقية التأكيد على فت -
 (.جلمة، أوالد حفوز، بئر الحفى و السبالة)لتقريب الخدمات 

إلاسراع باإلنطالق في إنجاز مشروع ضيعة فالحية إدماجية  -
 .لفائدة ألاشخاص املعوقين

تدعيم مركز ألاطفال بسيدي بوزيد باإلطار البشري الضروري  -
( خصائي إعالمية وأعوان رعاية وعملةممرضين، إخصائي نفساني، أ)

 .وطلب حافلة صغيرة لنقل ألاطفال

 :وزارة التربية*

مراجعة منظومة التربية بوالية سيدي بوزيد من خالل  -
من عدد املدارس مقابل تحسين البنية التحتية ألاساسية  التقليص



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 

من مطاعم ومبيتات والنقل املدرس ي والطرقات  التربوية للمؤسسات
 .ك املؤدية للمؤسسات التربوية بالجهةواملسال

تقسيم سيدي بوزيد إلى مندوبيتين جهويتين نظرا الرتفاع عدد  -
املؤسسات التربوية والتالميذ خاصة في ظل توفر العقارات املستغلة 

 .حاليا وقرب انتهاء أشغال املقر الجديد

تطبيق قانون إلانتزاع بخصوص معهد الهيشرية املعطل خاصة  -
 .%15شغال أنجزت بنسبة وأن ألا 

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* 

إحداث القطب الجامعي الجهوي تبعا ملشروع املبادرة الجهوية  -
املعّد في الغرض وخاصة فيما يتعلق بإقرار إحداث كلية الطب 
بسيدي بوزيد واملعهد العالي للفالحة واملعهد العالي للرياضة والتربية 

 .البدنية

 .ث معهد عالي لعلوم وتقنيات الصحةإحدا -

إلاسراع بإنجاز املقر الجديد للمعهد العالي للفنون والحرف  -
 .7107بسيدي بوزيد الذي تم إدراجه بميزانية التنمية لسنة 

 :وزارة التكوين املنهي والتشغيل*

مراجعة منظومة التكوين املنهي بالجهة من خالل تطبيق  -
منقطع عن التعليم أو إدراجه ضمن مرسوم إجبارية التكوين لكل 

 .شعب التعليم الثانوي 

إلاسراع بإنجاز مركز التكوين املنهي املتعدد إلاختصاصات  -
حيث تم إمضاء ...( صناعات غذائية ،صيانة صناعية)بسيدي بوزيد 

 .قرار التخصيص وإعداد ملف املشروع

 .طلب إحداث مكتب تشغيل بمعتمدية جلمة -

 .سيد املقرر السيد زهير الرجبي تفضلوأترك الكلمة إلى ال

 السيد املقرر 

 شكرا،

في عرض التوصيات وهو خاتمة التقرير  مع العلم  أقبل ما أبد
صفحة ولكن مالحق يعني السادة النواب  707أن التقرير فيه 

والسادة الوزراء بإمكانهم الاطالع بالتدقيق على كل ما ورد في هذا 
ت والاحصائيات، قلت قبل البدء في التقرير هي مالحق فيها املعطيا

عرض التوصيات أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا في القصرين 
عندما عقدنا جلسة في جبل الشعانبي هي أردناها أن تكون رسالة 
اعتبارية لقواتنا ألامنية والعسكرية التي ترابط هناك لحماية الوطن 

التحية  من آفة الارهاب وهي رسالة تضامن ودعم فالتحية كل
لقواتنا هناك وألعضاء اللجنة والسلط الجهوية الذين شاركوا في هذا 

 .الاجتماع في صفح جبل الشعانبي
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هذه خريطة لختام سوف أعرض على حضرتكم الخريطة في ا
سكك الحديدية في املاض ي كيف كانت وآلان كيف تعطي فكرة على ال

أصبحت ونقوم بمقارنة هل تري هي صعبة الانجاز أو ال السكك 
من عهد الباي   0927الحديدية تعرفون أنه قد بدء نشاطها في سنة 

وقع تشغيل خط تونس غار دماء يبلغ  0910و 0921ما بين سنة 
مكن أن نقوم كلم وقع  انجازه في ثالث سنوات يعني ي 097طوله 

بشبكة كبيرة في ظرف الامكانيات التكنولوجية التي كانت متوفرة في 
املاض ي آلان أصبحت جيدة وبالتالي بإمكاننا أن ننجز  توالي بناء 
الخطوط إلى أن تم ربط شبكة الشمالية بالجنوبية من خالل بناء 

كلم وتونس كعفور القلعة الخصبة  079خط سوسة صفاقس 
 .م هناكالستغالل املناج

 

 

 

 

 

 

 

كانت هناك ظاهرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمقتض ي 
لتتسلم في ظروف صعبة استغالل خطوط الجزء  0954أمر في سنة 

الشمالي من الشبكة الحالية أما الجزء الجنوبي صفاقس املتلوي 
مستغل من قبل شركة فسفاط قفصة هناك نه كان فإواملناجم 

 0944ديسمبر  00يعد انتهاء هذا العقد يوم ماي و  77طبقا التفاقية 
 .0942استرجعت تونس سيادتها على السكة سنة 

بالنسبة للخرائط بأن الاستعمار الفرنس ي عندما أنجز هذه 
السكك لم ينجزها حبا للتونسيين ألنه كان يريد نقل خيرات تونس 

وبالتالي هم  يناء حلق الواديما وراء البحر بداية الربط كان مع م
خيرات تونس ينقلونها قبل ذلك  ،مون بهو انوا يعلمون ما الذي يقك

لينقلوا خيراتنا إلى ما وراء  يبدأوا بالجزائر من تبسة حتى حلق الواد
ن أهذه شبكة السكة الحديدية لديها الكثير من املزايا لو  .البحر

السيد وزير النقل نفكر في إعادة السكة التي كانت موجودة ومسارها 
باجة وباجة بجود كما تشاهدون كانت بنزرت مربوطة مازال مو 

مربوطة بالكاف والكاف ثم القصرين القيروان سوسة كانت هناك 
سكة حديدية تربط هؤالء ببعضهم البعض وألاخرى كانت تربط 
القصرين بقفصة املتلوي والرديف إلى غير ذلك وفي جهة أخرى في 

Cap-Bon  ل تميم وكلها كانت نابل مربوطة بمنزل بوزلفة وبمنز
السكة الحديدية لديها مزايا كبيرة ال توفرها  .مربوطة بسكة حديدية

وسائل النقل البري ألاخرى أوال التكلفة أقل ثانيا نحافظ على 
طرقاتنا واملطلوب هو إعادة تهيئة وتفعيل الخطوط الحديدية 

الجديدة مثال ربط  تالقديمة وهي مبدئيا أسهل من إلاحداثيا
يشناه ورجعنا قمنا ببحث كان اسة وهذا مطلب عالقيروان بسو 

موجود وهو سهل ربط القصرين وسيدي بوزيد بالساحل وهذا كان 
  .موجود أيضا

أريد أن أستغل هذه الفرصة بأن اللجنة تدارست أوضاع 
نبين أهمية ربط الطبرقة بمدينة التمرة وأيضا باجة لالشمال الغربي 

السكة تصل إلى نبر والنبر تبعد  والكاف ألن ما بين باجة والكاف كانت
كلم فقط كلها مربوط ببعضها تخلق حركية  71على الكاف حوالي 

ن أزميلنا أنور العذار إذا كان موجود أو ال كان له تصور بو اقتصادية 
إذا فالناس الذين يذهبون من سيدي بوزيد يعملون في صفاقس 

 ،ائلتهيعمل في صفاقس والظروف البعيدة التي يعيشها مع عكان 
و غيرها كان من املفروض لو أنه لدينا قطار يأتي أظروف املعيشية 

إلى صفاقس يذهب صباحا ويأتي من سيدي بوزيد إلى القصرين 
 كم تبعد مرسيليا عن TGVهذا موجود في فرنسا تعرفون  مساء،

في مارسيليا  عملناس تهناك أكلم مع ذلك  911باريس حوالي 
ح الذي نعيش فيه وكمن في ايقاف النزاألهمية تف ،وتسكن في باريس

كل الواليات  ،الريف أصبح طاردا ألبنائهفكما قلت قبل ذلك 
ضمان عودة اليد العاملة  ،الداخلية تقريبا تعيش تطور نمو سلبي

بحثا عن عمل في واليات الساحلية إلى جهاتها وبالتالي  حالتي تنز 
 .اأموالها التي تأخذها هي التي سوف تصرفها في جهاته
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 علىأيضا نقطة أخرى السكة الحديدية تشجع املستثمرين 
الاستثمار في الجهات ليس النقل في قاطرات سكك مثل النقل في 
الحافالت خاصة إذا تم تزويد هذه الجهات بالغاز الطبيعي واشتغلت 

كل قطاع  وليسالتنمية هي منظومة متكاملة ف ،املناطق الصناعية
  .آلاخر  عنمعزول 

آخر ما بين تطاوين ومدنين وقابس سيساعد على احداث خط 
احياء الحركية التجارية ونقل املواطنين من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب لننسج بذلك شرايين 
حياتية اقتصادية واجتماعية هامة بكامل تراب البالد التونسية 

ة الداخلية فيتحرك ركة التجارية والسياحوتسهيل وتسريع الح
 .والألامالاقتصاد وتقل البطالة وتتوفر 

نقطة أخيرة الربط بين تطاوين وقابس سيساهم بشكل كبير في 
واسع لكن تفعيله  مفهومنحن لدينا في املغرب العربي  ،حياءالا إعادة 

 ،ن ليبيا فيها مخزون للحديدأبالتالي نعرف بو لألسف غير موجود 
بطها بتونس وربط تونس بالجزائر ليحاول فيها مخزون من الثروات ر 

إعادة الروابط أو إيجاد روابط اقتصادية أخرى ما بين املغرب 
 . العربي وشكرا لكم لالهتمام وأحيل الكلمة إلى السيدة رئيسة

 :الخاتمة

ستواصل لجنة التنمية الجهوية زياراتها إلى باقي واليات 
الجنوب الشرقي والغربي  الجمهورية التونسية تباعا إلى واليات أقاليم

والشمال والوسط الشرقي وذلك لإلطالع على أوضاعها التنموية 
العراقيل التي تعيق تنفيذ املشاريع التنموية بها واملساهمة في و 

تصحيح مسارها التنموي لتأسيس تنمية شاملة ومستدامة بواليات 
ساهم في خلق مشهد اقتصادي واجتماعي متوازن 

ُ
هذه ألاقاليم ت

رة في محيطها تستغل وتثّمن مهارات أهلها ومش
ّ
اريع تنموية ُمتجذ

والثروات الطبيعية املتوفرة وتمثل حلوال إلشكاليات وحاجيات 
 .حقيقية يعايشونها

من الدستور سيتم بالتعاون مع مكتب  07وملزيد تفعيل الفصل 
املجلس تنظيم يوم دراس ي حول مفهوم التمييز إلايجابي وآليات 

رات التنموية تفعيله بما ي
ّ

ضمن حق الجهات خاصة منها ذات املؤش
بباقي الجهات دون  والالتحاقألاضعف في تحسين نسق التنمية بها 

  .تعطيل تنمية الجهات ألاخرى 

      

 لجنة التنمية الجهوية رئيسة السيدة 

 شكرا سيدي الرئيس،

 سيد املقرر،الشكرا 

لسيد املقرر من لجنة التنمية الجهوية وما تفضل به ابعد تقرير 
سط الغربي لن أطيل بل ت حول وضع التنمية في واليات الو توضيحا

فقط أريد أن أطلب  ،رئيس الفتتاح الجلسةالسأحيل الكلمة للسيد 
من السادة الوزراء في هذه الجلسة العامة ونرحب بالسادة الوزراء 

نريد طلب منهم توصية لجنة  ،الذين التحقوا بالجلسة العامة
الجهوية خالل التجاوب مع التوصيات التي تم رفعها وبعد التنمية 

كذلك تدخل السادة النواب نريد من السادة الوزراء أن يقدموا لنا 
أجوبة نوعا ما حتى مبدئية على كل ما سيتفضل به السادة النواب 

كيد بأن الحكومة تعمل على أشاريع معطلة و املكثير من الألن هناك 
نواب لعامة ولكن من باب التوضيح ذلك بخالف هذه الجلسة ال

 lesلمواطنين وهذا الذي يهمنا وهذه املطالب نريد معرفةلالشعب و 
horizons  نواب على الستقام ويقدموا لنا أجوبة لنكون نحن  متى

علومة الكافية واملعلومة الدقيقة املن نعطي على أالجهات قادرين 
راء إذا كان للشعب الذي نمثله كذلك طلبنا هو أن السادة الوز 

ن يجيبوا عليها اليوم إال بالرجوع إلى أ ن هناك أجوبة ال يستطيعو 
 إدارتهم نريد في هذه املرة أن يسرعوا أكثر من الجلسة العامة ألاخرى 

  .لجنة التنمية الجهويةفي نسق إلاجابة على التوصيات 

ن الذي أفقط نقطة أخيرة أريد أن أقول للطرف الحكومي ب
لغربي في مرحلة أولى والوسط لواليات وهو الشمال املسناه في جميع ا

املنوال التنموي  ب أن نعيد الثقة لهذه الجهات بأنن يجالغربي آلا 
سيكون أكثر عدل ألننا نعلم املطالب املؤكدة واملطالب ألاساسية 

فالتمش ي للحكومة سوف يساعدنا  ،العدالة بين الجهات وهيللثورة 
لهذه الجهات من خالل برامج  ألامل بأن نعطيكسلطة تشريعية 

ن نكون إيجابيين في افتتاح الجلسة هناك تمش ي ألنقول بو الحكومة 
في هذا النسق من طرف حتى النظر في املناطق الصناعية التي أحرز 
عليها في جميع املعتمديات التي هي في املناطق الداخلية ولكن وجب 
 التحسيس ووجب التنصيص ووجب التفعيل سياسة الحكومة

وشكرا سيدي الرئيس وأحيل  واملواطنين وأكثر توضيح للرأي العام
 .لك الكلمة لالفتتاح
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 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 
 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 

 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 

 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2000صفحة 
 



 2000 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 

 



 2002 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 
 



 2002 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 

 



 2003 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 

 



 2003 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2000صفحة 

 



 2000 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 
 



 2002 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 

 



 2002 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 
 



 2003 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2003صفحة 

 



 2003 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 
 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2020صفحة 
 



 2020 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 

 



 2022 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2022 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2023 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2023 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 

 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2020صفحة 

 



 2020 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2022 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2022 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2023 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2023صفحة 
 



 2023 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 
 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 

 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 

 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 
 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2030صفحة 
 



 2030 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2032 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2033صفحة 
 



 2033 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد
 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2300صفحة 

 



 2300 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

 النقاش العام

 لرئيس مجلس نواب الشعب النائب ألاول  دالسي

فعال، أشكر غاية الشكر والتقدير العمل الدؤوب الذي قامت به 
لجنة التنمية الجهوية والذي لم يقدم في شأنه إال تلخيص، علما بأن 
ما قامت به اللجنة يشكل مرجعا أساسيا لدراسة أوضاع هذه الجهة 

 .التي نهتم بها اليوم

لجلسة ستستمر تقريبا إلى حدود الساعة أريد أن أالحظ بأن ا
الثانية بعد الزوال، نحن آلان على مشارف الساعة منتصف النهار 

 .أي ساعتين وست دقائق

وبشكل  لسادة املتدخلين وهم على التواليأتلو عليكم قائمة ا
خاص الترتيب غير قابل للتغيير حتى يقع احترام هذا الترتيب وتسير 

على إلانجاز، فلذا السادة الزمالء يجب أن الجلسة في نسق يساعدنا 
 .يكونوا حاضرين وال يسعون إلعادة ترتيب أسمائهم في القائمة

فريدة عبيدي، محمد : ن واملحترماتو السادة والسيدات املحترم
الراشدي، إبراهيم ناصف، عمار عمروسية، حمد خصخوص ي، 

ي محمود قاهري، نزهة بياوي، حياة عمري، هذه القائمة ستمر ف
 .الساعة ألاولى من التدخالت

عبير : في الساعة الثانية من التدخالت السادة والسيدات
عبدللي، طارق براق، عدنان حاجي، الهادي صولة، طارق فتيتي، 

، هذه القائمة التي ستمر في محمد عبد الالوي حافظ الزواري، 
 .الساعة الثانية

، محمد سهيل العلويني:  الساعة الثالثة، السادة والسيدات
حامدي، زهير املغزاوي، صفية خلفي، فاطمة املسدي، مباركة 

 .عوائنية، محمود قويعة، وإكرام موالهي

ليلى أوالد علي، الوليد : الساعة الرابعة، السادة والسيدات
بناني، محمد الناصر جبيرة، ألفة السكري الشريف، أيمن علوي، 

يق العيادي، البشير اللزام، رياض جعيدان، مبروك الحريزي، شف
 .نورالدين بن عاشور، نوفل الجمالي، وأنس الحطاب

لتدخالت أربع ساعات وعشرين دقيقة أي املدة املرصودة ل
، الساعة دقيقة 77حوالي الساعة و الساعة ألاخيرة سوف تتضمن

املحترمة ألاستاذة فريدة عبيدي أن تتفضل  ألاولى، أرجو من النائب
 . يها السيد محمد الراشديبالتدخل ملدة عشر دقائق، ثم يل

 ة فريدة عبيدي السيد

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

 أرحب بالسادة الوزراء وكل الفريق املرافق لهم، في البداية

 أيضا أرحب بالسادة إلاطارات الجهوية،

أريد أن أتوجه بالشكر إلى زمالئي في لجنة التنمية  وفي البداية
ذلوه من جهد في الحقيقة إلعداد هذا التقرير الجهوية على ما ب

 .وأيضا للجلسات التي وقعت في هذه الجهات املعنية

هلها وذويها ورزق أ قبل ذلك رحم هللا زميلتنا فاتن الوسالتي
 .وأيضا رحم هللا والد زميلنا رضا دالعي جميل الصبر والسلوان

الجلسة العامة تناقش وضع الجهات في الوسط، ال يمكن أن 
أبدأ مداخلتي دون أن أشير إلى التحركات ألاخيرة التي وقعت في والية 

 .القيروان

بداية، أريد أن أتوجه بالتحية لكل الذين أمنوا هذه التحركات 
ألنها كانت تحركات مشروعة وطلباتها مشروعة وهي ال تختلف في 

 ي الجهةش يء عما ورد في تقرير لجنة التنمية من تفاصيل ومطالب ف
 .أحييهمولذلك 

ذين وقفوا باإلضافة إلى ذلك، أريد أيضا أن أتوجه بالتحية لل
وتحويلها عن الوجهة الصحيحة التي أريد  ضد تحويل هذه التحركات

لها، ألنه وقعت محاولة لالنحراف بهذه الاحتجاجات، ولعل ما وقع 
من غلق لسوق الجملة وهي سابقة خطيرة لم يغلق هذا السوق منذ 

غلقه ملدة ثالثة أيام في الفترة ألاخيرة، وأيضا إغالق  الثورة ولكنه تم
 .الوالية وهذه أيضا سابقة خطيرة لم تحدث منذ الثورة

ولو ال تدخل أهالي والية القيروان واملنظمات املهنية وأتوجه لهم 
الصناعة  اتحادبالشكر، إتحاد الفالحين، هيئة املهندسين، 

وكل الهيئات  اتحاد الشغلن، والتجارة، حماية املستهلك، فرع املحامي
التي ساهمت بأن يقع فتح سوق الجملة بطريقة سلمية لكانت هناك 

 .أحداثا مؤملة وخطيرة

ولألسف، ما حدث في والية القيروان وخاصة من الانحراف كان 
ألننا  ترافه من املسؤول ألاول في الجهةله عالقة مباشرة بما تم اق

املسؤول عن إدارة هذه الجهة تعودنا أن يكون املسؤول ألاول هو 
وكم من مداخلة طالبنا أن تكون هناك الكفاءة والشفافية والنزاهة 

 .هي املعيار ألاصلي في اختيار الكفاءات

واقع والية القيروان ألنه تعاقب عليها منذ الثورة  ولكن لألسف
إلى آلان ستة والة ما إن يطلع الوالي على أوضاع الجهة تقع نقلته، 

أن ما وقع في املدة ألاخيرة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع  ولكن قلت
موارد رزق دون شفافية ودون معايير ودون رجوع إلى املجلس الجهوي 

 .كان سببا خطيرا في تأجيج ألاوضاع، هذا أوال

املالحظة الثانية، أثمن ما تم إعالنه في بداية الجلسة بأن هناك 
ال الغربي تمت متابعتها توصيات في الجلسة السابقة املتعلقة بالشم

 .وهناك ما أنجز فيها من خالل املسؤولين والوزراء

وفي الحقيقة لن أتطرق إلى التفاصيل ألن  أعود إلى املؤشرات
التقرير تضمن تفاصيل عديدة وهي كما قلت سيدي الرئيس، وثيقة 
هامة يمكن استعمالها واستغاللها لدى السادة املسؤولين والوزراء 

 :وأقف عند بعض املؤشراتا ورد فيها من تفاصيل تابعة كل موم

وأنا أستغل وجود السادة الوزراء وكنا نتمنى  أوال هناك مالحظة
أن يكون السيد رئيس الحكومة موجودا ووضع التنمية في الجهات 
يناقش، أن نواب والية القيروان قد تقدموا بطلب ملقابلة السيد 

حد آلان مازلنا ننتظر وإلى  7102رئيس الحكومة منذ شهر فيفري 
هذا اللقاء وليس له عالقة بما تم الحديث عنه أن هناك ترتيبا للقاء 
رئيس الحكومة وزيارته للجهة، ولكن نواب الجهة أرادوا الحديث مع 

وضاع التي تعيشها والية السيد رئيس الحكومة مسبقا عن ألا 
 .ورغم ذلك لم ينل طلبنا القبول  القيروان

ث على التنمية في والية القيروان، ورد في ثانيا، عندما نتحد
وأيضا نسبة ألامية  مؤشر التنمية 77والية القيروان  التقديم أن رتبة

في والية القيروان مرتفعة، نسبة الانقطاع املبكر عن الدراسة، 
ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعدد العائالت املعوزة، لألسف الشديد 

قيروان ألن أهالينا في والية القيروان ال نريد أن نقول كانت والية ال
ولكن نريد أن نقول  كر مطلقا أن والية القيروان كانتطلبوا أن ال نذ

أصبحت القيروان ألننا عندما نتحدث عنها فإنها تحتل املرتبة ألاولى 
 .في ألامية نسكت عن بقية الواليات
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 وآخر معتمدية 21روان ترتيبها صحيح أول معتمدية في والية القي
 . في والية القيروان وهي معتمدية العلى ترتيبها ألاخير

تضاعفت هذه عندما نالحظ ميزانية التنمية، حقيقة قد 
في  00يزانية في التقاريرولكن نسبة تنفيذ هذه امل امليزانية بعد الثورة

وأنا باملناسبة أريد أن أحيي إطارات والية القيروان الجهوية ملا  املائة
رغم افتقار الجهة لإلمكانيات فعال البشرية  تبذله من مجهودات

 .واملادية لتنفيذ هذه املشاريع

وتبلغ 0147عندما أتصفح قائمة املشاريع نجد مجموع املشاريع 
أي أن هذه املشاريع على كثرتها ولكنها  مليون دينار  145حوالي  تكلفتها

بسيطة، التكلفة ال تتجاوز أن يكون مقدار التكلفة ملشروع موجود 
 .ي إحدى الواليات ورغم هذه املشاريع البسيطة فإنها لم تنجزف

مشكل والية القيروان ليس الحديث عن مشاريع كبيرة أو 
مشاريع قد تفتح أفاقا لهذه الجهة أو تحّول وجهة والية القيروان، في 
والية القيروان الزلنا نتحدث عن غياب التمثيلية إلادارية وفيها حوالي 

وال  SONEDEتوجد بها إدارات جهوية لألسف ال ألف ساكن، ال  411
STEG  وال  وال ديوان التطهيرAFI  و الSMIR عن أي مشاريع كبرى ف
، لقد تم عقد مجلسين وزاريين بخصوص والية القيروان، نتحدث

ومجلس وزاري ثان كان  7100جانفي  00 مجلس وزاري كان بتاريخ
 .وتم إقرار جملة من القرارات 7105سمبر في دي

وبهذه املناسبة عندما تحدثنا مع السيد وزير التنمية سابقا، 
قيل أن ما تم إقراره في املجالس الوزارية يمض ي في طريقه دون أن 
يقع إدراجه في املخطط، ورغم ذلك هذه املشاريع لم تنطلق وهذه 

 .القرارات لم تنفذ

قلت أن هذه املشاريع على بساطتها وعلى التكلفة البسيطة لم 
ه امتياز أو كان أملنا املستشفى الجامعي الذي كنا نظن أن تتحقق،

لدينا مستشفيات . ولكن هذا املشروع مازال يراوح مكانه هبة
جهوية، مستشفى حفوز، الحاجب، بوحجلة، مازالت هذه 
املستشفيات تفتقر إلى الوسائل البشرية واملادية دون الحديث عن 

ارير ومراكز الصحة الواقع الصحي الذي ورد مفصال في هذه التق
ألاساسية ولكن كنا نأمل أن هذه املشاريع الكبرى الجهوية تنطلق 

ن الوضع حتى يأمل القيروانيون في تغيير الخارطة الصحية وتحس
ولكن هذه املستشفيات مازالت تراوح  الصحي في والية القيروان

 .مكانها

واملنطقة  في أن تكون لنا مناطق صناعيةأحالمنا بسيطة 
وملا اتخذ القرار في أن تمتد هذه املناطق  7عية السبيخة الصنا

مازالت هذه املنطقة  7107هكتار منذ سنة  011الصناعية على 
الصناعية وكثيرون من القيروانيين يأملون أن تكون هذه املناطق 

ولكن هذه املناطق  ابة لتشغيل أبناء والية القيروانالصناعية بو 
ات كثيرة، صحيح خالل الفترة الصناعية مازالت تعترضها صعوب

ألاخيرة تم توزيع بعض املقاسم في املنطقة الصناعية ولكننا نرجو 
من املستثمرين الذين تحصلوا على هذه املقاسم أن يبادروا 

 .باستثمارها وعدم تركها هكذا دون أي إنجاز ينجز فيها

مازال حلمنا في والية القيروان هو املاء الصالح للشراب لألسف 
تحت قبة هذا املجلس كنت أقول أنه من العار أن  7107سنة  فمنذ

تكون والية القيروان طلبها الرئيس ي املاء الصالح للشراب وجميعنا 
كنواب لوالية القيروان عندما يقبل الصيف بحره يخاف الجميع 

 ...لألسف الشديد

 لرئيس مجلس نواب الشعب النائب ألاول  السيد

راشدي، ست دقائق، فليتفضل، الكلمة للسيد  محمد الو  شكرا
 .ثم يليه السيد  إبراهيم ناصف

 السيد محمد الراشدي

 شكرا سيدي الرئيس،

مرحبا بأعضاء الحكومة وبالسادة املديرين العامين والسادة 
املديرين في الوزارات املعنية وإلاطارات الجهوية وفي مقدمتهم السادة 

 .الوالة

ن أشكر زمالئي وزميالتي سيدي الرئيس، أريد في بداية الكلمة أ
أعضاء لجنة التنمية الجهوية على هذه املجهودات الكبيرة وعلى 
وضع أصابعهم على القضايا الحارقة التي تعيشها الجهات الداخلية 

 .في تونس

سيدي الرئيس، دور الحكومة ال يخفى على أحد، إن دورها هو 
ك ومراعاة كذل البرمجة مع الاستئناس برأي الجهةالتخطيط و 

ودور الجهة كذلك هو  رة في امليزانية، ميزانية الدولةإلامكانيات املتوف
متابعة إنجاز هذه املشاريع من طرف السلطة الجهوية وإلاطارات 

 .إلادارية والفنية، وبمراقبة وبمساعدة من املجتمع املدني

سيدي الرئيس، لقد سمعنا الكثير على املشاريع وفي التقرير 
منذ حين هو صورة صادقة للوضع الذي تعاني الذي استمعنا إليه 

منه أخواتنا وإخواننا املواطنون في هذه الجهات وأخص بالذكر منها 
ألف  511والية القصرين وعندما أتحدث عن والية القصرين أقول 

ساكن وهي في املراتب ألاخيرة للتنمية وبها آخر معتمديات في التنمية 
ن تعاني العزلة التامة عن بقية حاس ي الفريد والعيون، والية القصري

 .جهات الجمهورية فال توجد وسائل تربطها ببقية الوطن

سيدي الرئيس، والية القصرين لدى مؤسسات التمويل سواء 
كانت العمومية أو الخاصة من بنوك ومؤسسات أخرى هي منطقة 
حمراء إلى حد آلان مهما كان املشروع ال يقع تمويله من طرف هذه 

 .املؤسسات

يدي الرئيس، والية القصرين بها أعلى نسبة من البطالة س
حسب املعدل الوطني، هناك تأخير كذلك في إنجاز املشاريع ملاذا؟ ألن 

فحتى املقاول عند القيام بإنجاز  من طرف املقاولين هناك عزوفا
ي يمكن أن مشروع يكون حذرا في إضافة معينة على ألاخطار الت

ت هناك السلبيات فقط بل هناك وليس تنجز يحصل عليها مسبقا
إيجابيات كثيرة في والية القصرين حيث لدينا إمكانيات كبيرة 
ومقّومات التنمية متوفرة، ملاذا أذكر في هذا؟ ألن لدينا مخططا 
تنمويا تم ضبطه وكل املقترحات التي كنا نستمع إليها تمس مشاغل 

مة املواطنين، هذا ش يء طيب ولكن لو سمحت سوف أعود إلى كل
الصدق في " 0954قديمة قيلت في الحكومة الوطنية ألاولى في سنة 

، أريد الصدق في القول والتسريع في "القول وإلاخالص في العمل
 .إلانجاز، مثل هذه املشاريع

والسادة الوزراء، ال يخفى عنهم أنه لكي ننهض  السيد الرئيس
أنا أقول  وكذا بل كذابهذه الجهة وأنا ال أطلب من الحكومة إنجازا 

ا وهي على الحكومة أن تضع لنا مقومات التنمية املطالب به
وأعتقد أنه في  الطرقات، البنية ألاساسية وهذا مبرمج والحمد هلل

جهة القصرين عبر والية القيروان ثم  خطوة متقدمة جدا لربط
وتم إلاعالن عنه من طرف السيد رئيس  سيدي بوزيد وصفاقس

 .د زيارته إلى والية صفاقسالحكومة الوطنية أخيرا عن
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هذه الجهة كذلك بالسكة  أريد باملناسبة أن أؤكد على ربط
وزميلي السيد زهير منذ حين كان يشير إلى أننا في تراجع في  الحديدية

إلى آلان، أعتقد أنه قد حان الوقت لرفع  0954هذا املجال منذ سنة 
رات التي أتت العزلة عنها، أعطينا البنية ألاساسية وحزمة من القرا

ونحن ننتظر النصوص  الاستثمار ألاخير وهو قانون رائدفي قانون 
التطبيقية التفصيلية والبقية يعود للجهة وألهلها ولباعثي املشاريع 
الجهوية مع التأكيد على تمويل هذه املشاريع من طرف املؤسسات 

 .البنكية واملالية في تونس

ة ألقول أن هناك سيدي الرئيس، أريد أن أغتنم هذه الفرص
مشاكل حارقة ال بد من إلاشارة إليها، لدينا مجموعة من مؤسسات 
النسيج تعاني منذ مدة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية على بينة 
من ذلك ولديها مشاكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

 .فمن واجبنا اليوم أن نجد لها حال في أسرع آلاجال

ين الحلفاء يجب أن نتخذ في شأنه قرارا كذلك لدينا معمل عج
وتحويل  خل املدينة إلى املنطقة الصناعيةشجاعا وهو تحويله من دا

 ...الوحدات املنتجة منه ملنطقة

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب 
فليتفضل  ، خمس دقائقالكلمة  للسيد إبراهيم ناصفو  شكرا

 .ثم يليه عمار عمروسية
 م ناصفإبراهيالسيد 

 شكرا سيدي الرئيس،
 والسادة إلاطارات، مرحبا بالسادة الوزراء والسادة كتاب الدولة

 :لدي مالحظتان تخص تقرير هذه الجلسة

ونخص  هي تنطبق على كل الجهات الداخلية املالحظة ألاولى
بالذكر اليوم القصرين وسيدي بوزيد والقيروان املعنيين بتقرير هذه 

 .الجلسة

هي للتأكيد على أنه ال يمكن أن نتحدث عن تنمية  هذه املالحظة
جهوية بدون التأكيد على وجوب تطوير البنية التحتية لهذه الجهات 
وربطها بالجهات الساحلية وخاصة بالعاصمة وذلك لإلسراع في 
إنجاز الطرقات السيارة، تهيئة شبكات سكك حديدية متطورة 

ملدن وداخل املناطق وعصرية ودعم تطوير أسطول النقل البري بين ا
 .الريفية وكذلك النقل املدرس ي

هذا لسبب بديهي، هو أنه ال استثمار في هذه املناطق وال حياة 
كريمة بدون تطوير البنية التحتية وتسهيل تنقل ألاشخاص 

وهنا  ظروف مالئمة للعيش من سكن وترفيهوالبضاعة وتوفير 
طرف الوزارات  نجازات منضرورة إعطاء ألاولوية القصوى لهذه إلا 

 .وتوفير إلامكانيات لذلك املعنية

املالحظة الثانية تتعلق بتثمين عمل لجنة التنمية الجهوية 
حيث اطلعت  تها امليدانيةللعمل الجبار الذي قامت به وخاصة زيارا

على مختلف إلاشكاليات التي تخص هذه املناطق وجلسات العمل 
ونات املجتمع املدني، التي جمعتها بمختلف إلادارات الجهوية ومك

الحظنا بعد قراءاتنا للتقرير املقدم غياب كلي لحقوق ألاشخاص 
ذوي إلاعاقة في التنمية والشغل وتحسين ظروف عيشهم سواء 
بالنسبة ملنظوري مراكز التربية الخاصة باملعوقين أو سائر ألاشخاص 

عبئا على   حاملي إلاعاقة والذين هم مهمشون ويعتبرون أنفسهم
 .تمعاملج

نحن نعرف أن الدولة تقوم بمجهود للعناية بهذه الفئة من 
املجتمع التونس ي، ونحن كلجنة خاصة لألشخاص ذوي إلاعاقة 

والفئات الهشة، نعتبر أن عملنا مكمل لعمل هذه اللجنة لجنة 
التنمية الجهوية، حيث قمنا بعديد الزيارات امليدانية للجهات خاصة 

لى والية ندوبة والقيروان، عالوة عمنها الداخلية مثل الكاف وج
 ويوم أمس في والية نابل ولجنتنا برمجت بنزرت وبن عروس وأريانة

مستقبال عديد الزيارات امليدانية لبقية الجهات مثل القصرين، 
 .سيدي بوزيد، قفصة، توزر، صفاقس، قابس ومدنين

بالنسبة لوالية القيروان، موضوع تقرير اللجنة لهذه الجلسة، 
وزرنا مراكز  التنمية الجهوية بزيارتها أسبوعا بعد زيارة لجنة قمنا

التربية الخاصة بالجهة واجتمعنا بالساهرين على تسيير هذه املراكز 
من جمعيات ومجتمع مدني ووقفنا على عديد النقائص وإلاشكاليات 
التي تخص التنمية لفئة هامة من املجتمع التونس ي والتي عددها في 

ألف شخص حامل إلعاقة ال يتمتع منهم  02يفوق الـــ والية القيروان
فقط والبقية يعيشون في  701بخدمات مراكز التربية الخاصة إال 

ظروف صعبة جدا خاصة وأن أغلبهم ينتمون إلى عائالت معوزة، 
 :هذه بعض إلاشكاليات الواجب النظر فيها

 71أوال، لم ينتفع ببرامج بعث موارد رزق لذوي إلاعاقة إال 
نتفعا، ألاشخاص ذوي إلاعاقة أغلبهم يقطنون في املناطق الريفية م

وال يؤمون مراكز التربية الخاصة لصعوبة املسالك التي ال تمكن 
الحافالت من الوصول إليهم، عالوة على النقص الفادح لوسائل 

أغلب املدن والقرى تفتقر إلى مراكز . النقل الخاصة بهم والعمومية
لى أبسط فهي في حالة مزرية ال تستجيب إ تربية خاصة وإن وجدت

ص في التجهيزات وهي كلها تعاني من نق الشروط الهندسية والصحية
وهنا نطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية مزيد  واملوارد البشرية

الجهد لتوفير إلاعتمادات إلنجاز مراكز جديدة كحد أدنى أن يكون 
كن منظوري هذه هناك مركز في كل معتمدية مع تجهيزه بما يم

 .املراكز من عناية وتكوين الئقين يتماش ى وطموحاتهم

الحظنا صعوبة كبيرة في إدماج ألاشخاص ذوي إلاعاقة مهنيا في 
خاصة في القطاع  ترام القوانين املتعلقة بتشغيلهمظل عدم اح

 .الخاص

وفي ختام مداخلتي، أود إرسال نداء إلى السادة وزراء التجهيز 
عية والجماعات املحلية والنقل والتربية، للعمل والشؤون الاجتما

على إدماج ألاشخاص ذوي إلاعاقة في الحياة العامة مثلهم مثل 
ألاشخاص العاديين وذلك بخلق الظروف املالئمة لتنقلهم عبر 

ة ممرات خاصة بهم في ألارصفة وبتهيئة وسائل النقل العمومي
اريع وآلاليات وكذلك بسن التش لتتالءم مع متطلباتهم الخصوصية

 وضمان مستقبلهم الدراس ي واملنهي التي تمكنهم من إلادماج املدرس ي
 .وشكرا

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

ثم  للسيد عمار عمروسية، أربع دقائق فليتفضل الكلمةو  كراش
 .  حمد خصخوص ي يليه

 عمار عمروسيةالسيد 

 شكرا سيدي الرئيس،

، وتحية حارة أكثر للوالة واملسؤولين مرحبا بالسادة الوزراء
 .الجهويين

املالحظة ألاولى، يبدو لي أن مجلس نواب الشعب يسقط تدريجيا 
أعرف بالدك "من غرفة الاستماع إلى برنامج التلفزة على حلقتين 

 ".وفرغ قلبك
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خالل الفترة املاضية قلنا ما هو موجب هذه الجلسات، أوال أنا 
فمنذ صغر سني  اطعت عمل هذه اللجنةة التنمية وقموجود في لجن

ومازالت إلى حد آلان أتعلم، من املستحيل أن أجبر على ش يء لست 
هل الحكومة والائتالف الحاكم ال يعرفون مشاكل البالد . مقتنعا به

املشاكل فأنتم املسؤولون عن الفقر واللصوصية والسرقة وتختلقون 
لرقابي، تعيش البالد ومشكلة البالد ليس الدور ا مع الدول الشقيقة

، إلى "الكامور "على إيقاع أزمة عميقة اجتماعية، تحية إلى أهالي 
والية تطاوين، ينتابكم الخوف عندما تسمعون والية تطاوين 

وقفصة والقيروان وسيدي بوزيد وكل البالد فالشعب " الكامور "و
ليس في عزلة إنما هذا الائتالف في عزلة خانقة مثل من حكومة 

فاألشواك تحيط بالسيد يوسف الشاهد وسوف تقع إزالته  "بريمر"
وألامن يتولى حراستكم، فجمعيات املعوقين أمام وزارة الشؤون 

 .الاجتماعية يطالبون بالتشغيل

اليوم مشكلة البالد تكمن في القرارات، سيدي الرئيس، كان 
أجدى وأحرى أن تلتئم جلسة عامة حول الوضع الاجتماعي 

التي وقع تسريبها؟ غير موجودة، " قفافكم"فأين  والسياس ي املختنق
عليكم أن تتوجهوا إلى والية قابس فالبالد تعيش أزمة عميقة ولست 

 .أدري إن كنتم مدركين لهذا الوضع أم ال

رئيس الهيئة املستقلة لالنتخابات استقال ومعه عضوان، ماذا 
ي تريدون وكيف ستخرجون البالد من هذا السياق؟ فأنا بالنسبة ل

هناك مأزق أخالقي كبير أيضا، الشعب يطالب وهل تعرفون الكلمات 
التي تتردد في تقريرهم، إسراع، إحداث، إنشاء، تعزيز، توفير، 
تخصيص، بعث، تأهيل، تدعيم، إعادة تأهيل، فأين الدولة وماذا 
تؤهلون؟ هل تؤهلون الفساد أو رئيسا جديدا ورئيس حكومة، ماذا 

إلى جلسة حول الوضع العام الاجتماعي  تريدون؟ البالد في حاجة
 والسياس ي، ماذا تريدون؟

أنا كنت حاضرا في الجلسة الفارطة وقلت لهم على ألاقل لعقد 
وكانوا سيقومون بدعوة كل واليات الجنوب  "فرغ قلبك"جلسة 

والدولة كاملة تفرغ من والة ومديرين جهويين والناس وإلارهاب 
 .ر ذلكوالتهريب الذي يمول أحزابا وغي

هناك مأزق وأنا ال أقول ليس هناك أي جدوى، على ألاقل 
لنفسح املجال للناس بأن تسمع وتعرف حقيقة خيارات الائتالف 

 .الحاكم

اليوم هناك مأزق كبير ومطلبنا املرور إلى الانتخابات التشريعة 
والرئاسية املبكرة، الشعب مستاء منكم نتيجة السرقة والغالء الذي 

واليابس في البالد وحجم البطالة، فماذا عساكم أن  يلتهم ألاخضر 
تفعلوا؟ لقد ذكرت أنكم ستفرون بجلودكم، ال تستطيعون أن 

 ...تصمدوا، إذن دعونا

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

. فليتفضل مة للسيد  حمد خصخوص ي، تسع دقائقالكلو  شكرا
 .ويليه السيد محمود قاهري 

 حمد خصخوص يالسيد 

 شكرا سيادة الرئيس،

 مرحبا بالضيوف الكرام من املركز ومن الجهات،

 بسم هللا الرحمان الرحيم، 
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 العظيم،

جاء في التفسير قول بعض العلماء وليس في القرآن أية أجمع 
 .ملكارم ألاخالق منها

َجاِهِليَن : "ح قوله تعالىوفي شر 
ْ
ْعِرْض َعِن ال

َ
قال صاحب " َوأ

وأحلم عنهم  رهمالكشاف وال تكافئ السفهاء بمثل سفههم وال تما
ولعل السفهاء في واقع الحال هم  منهم على ما يسوؤك وأغض

املشغلون بمقابل مالي وجنود إلاعالم املوجه " الفايسبوك"جيوش 
وه ومؤجروهم وموجهوهم ولعل ألاسفه منهم ممول املأجورون 

ومسخروهم الذين لفرط شجاعتهم املعنوية يتخفون أمام هذين 
: الجدد، قال في أمثالهما هللا سبحانه وتعالى" القومية"الفصيلين من 
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سيادة الرئيس، ال يكون تشخيص أوضاعنا وأحوالنا وأعمالنا 
 صرنا النظر على املظاهر الخارجيةوأدائنا تشخيصا حقيقيا، إذا ق

واكتفينا بمالحظة ألاعراض ولم ننفذ إلى أصول ألاشياء ومواطن 
العام، يصرفون طاقاتهم في ردود ألادواء، من بيننا مشتغلون بالشأن 

أفعال عشوائية وتعليقات سطحية على أحداث عابرة ال عالقة لها 
طائشة وأعمالهم خارجة بالحقل السياس ي، هؤالء وأمثالهم سهامهم 

ومن بيننا ثوريون  سبون أنهم يحسنون الصنعوهم يح عن املوضوع
وقت  وال عهدنا لهم في ة العسرة ركزاجدد لم نسمع لهم في ساع

وإنما ظهروا في وقت السهولة والتسيب والانفالت،  الشدة ذكرا
والفضائيات صياحا وصراخا في  وجلبةفملؤوا الساحات ضجيجا 
وفي  ى من انتماءات صاروا يخجلون منهامحاولة للتستر على ما مض 

 .مسع الصطناع مشروعيات ال صلة لهم بها

ات وموجات ومن بيننا آخرون ينتهزون فرصا معينة، كالفيضان
وكأنه ال  وائح والحاالت الطارئة هنا وهناكالبرد وغيرها من الج
وآخرون  عتياش الشعبوي من تلك الظرفياتبرنامج لهم سوى إلا 

خلطوا عمال صالحا وأخر سيئا، عس ى هللا أن يتوب عليهم، يطرحون 
أقوالهم وأفعالهم  لكن وجيهة أفكارا قّيمة في ذاتها ويرفعون شعارات

ومن بيننا أقوام يطيلون الحديث عن فلسطين  نقيض على طرفي
والحال أن  ا قضية العرب واملسلمين املركزيةوالقدس باعتبارهم

دورهم هو النقل لحساب الغير مقابل امتيازات ومنافعهم يحسبون 
 .أنهم يحسنون صنعا

كان ثاني الخلفاء الراشدين في أول ألامر يظن أن الناس إنما 
ء ما عند هللا حتى اكتشف طائفة أفرادها يقرؤون القرآن ابتغا

 .يقرؤون القرآن طلبا مما عند الناس

كذلك واقع الحال، من بيننا أناس عالقاتهم بالدين، هي في 
حقيقة ألامر، عالقة استعمال واستغالل وتوظيف وافتعال، يقولون 

 .بأفواههم ما ليس في قلوبهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

تولى خطة لم يحرص على العمل الصالح  ومن بيننا من إذا
مقدار حرصه على أن تطول مدة واليته ويدوم معين جرايته، فاملهم 
هو الديمومة، هذا الهاجس الذي عبرت عنه إحدى قريبات 

أخش ى ما نخشاه ال سمح  pour vu que cela dur: بقولها" نابليون "
َنبِّ : "هللا هو أن ينطبق علينا قوله تعالى
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 ". ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا

اقتصادية وتشهد تعقيدات صحيح أن تونس تعيش صعوبات 
ومع ذلك ال نظن أن مشاكلها فنية أو قطاعية أو مادية،  اجتماعية

نس في املقام ألاول هي أزمة ثقة وأزمة ضمير، فيما سبق أزمة تو 
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 La crise de la conscienceكتابا سماه  Paul Hasardكتب 
européenne  . 

واليوم يحق لحملة ألافكار الوطنيين أن يؤلفوا مؤلفا في أزمة 
الضمير السياس ي بتونس وبااللتفات إلى أصحاب ألاعمال الخارجة 

إلاشارة إليهم نقول نحن من بينكم، نحن  عن املوضوع الذين سبقت
في حركة الديمقراطيين الاجتماعيين نعيش في تونس التي لم نغادرها 
حتى في أقص ى الظروف وأشدها هوال، نحن من بينكم لكننا لسنا 

 . معكم

" Montani"سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أعبر عن ذلك بلغة 
 nous somme parmi vous mais nous ne sommes pas: ألقول 

avec vous  . 

سيادة الرئيس، هناك عدد من ألاسئلة الجوهرية تتعين إلاجابة 
 .عنها أمام الرأي العام وأمام أنفسنا

أوال، تولي الحكم هل هو لخدمة املجموعة الوطنية أم لخدمة 
 والتحكم والتموقع والتمكن؟  الحكم

 نتنا؟ثانيا، هل نحن بصدد التقدم أم نحن بصدد مراوحة أمك

وذلك  ن نكاشف أنفسنا ونصارح املواطنينثالثا، ما املانع بأ
 .بتقديم املعطيات املوضوعية

رابعا، ما الذي يمنعنا من الشجاعة املعنوية ومن تحمل 
حتى مسؤولياتنا في هذا الاتجاه أو ذاك، هذه مسائل حيوية يحتمها 

ويقتضيها منطق الدولة وواجب  الحس السليم في مجال السياسة
الدولة ومفهوم الدولة نفسه، هذه الدولة التي أصبحنا نخش ى أن 

 .تكون مهددة في وظائفها وحتى في كيانها

سيادة الرئيس، الوسط الغربي، بما فيه سيدي بوزير والقصرين 
والقيروان، الوسط الغربي شأنه شأن الجهات غير املحظوظة 

نصارح تاريخيا، تتلخص مشاكله أساسا في التشغيل والتنمية، فل
 بعضنا ولنقدم املؤشرات دون تردد أو مواربة ولنستخلص النتائج أيا

ولنواجهها باالعتماد على الصدق وإلاخالص  كانت قسوتها ومرارتها
 .مثلما قال زميلي محمد الراشدي وعلى الثقة واملشاركة الشعبية

لنا في الجهة عينة مصغرة تختزل إلاشكاليات املطروحة في كل 
عتصم منذ مدة مواطنو قرية الكرمة وما حولها املعتمديات، ي

 تتصل اعتصاما سلميا، ملاذا؟ ليلفت النظر إلى عدد من إلاشكاليات

والبنية ألاساسية وفي  والتربية والخدمات والفالحة والبيئة بالصحة
هذا الصدد ينبغي لنا أن نتعاون محليا وجهويا للمساهمة في حل 

 .ي يراعي ألاولوياتإلاشكاليات املطروحة حسب جدول زمن

سيادة الرئيس، لي رجاء أقدمه بمنتهى اللطف واللياقة، بودي 
عندما يتكلم املتكلم عن سيدي بوزيد املجيد، أن يقول سيدي 
بوزيد وال يقول بوزيد، إذا لم يقل سيدي بوزيد املجيد على ألاقل 

 .وشكرا سيادة الرئيس أرجو منه أن يقول سيدي بوزيد

 ل لرئيس مجلس نواب الشعبالسيد النائب ألاو 

 .نقطة نظام للسيد طارق فتيتي، فليتفضل

 السيد طارق فتيتي

 شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، تحية للسادة الوزراء الذين بقوا مرابطين أكثر 
من نصف يوم تقريبا ولكني ألتفت يمينا للسادة أعضاء الحكومة 

الثانية بعد فهم غير موجودين والجلسة ستنتهي في حدود الساعة 

الزوال، فمع من سنتفاعل والسادة النواب ملن يتحدثوت؟ السادة 
الوزراء غير موجودين، لنحافظ على ألاقل على الحد ألادنى سيدي 

يعودوا الرئيس، بكل لطف أدعو السادة أعضاء الحكومة أن 
وفي توصية اللجنة طلبنا من السادة  ويستمعوا لزمالئنا النواب

التفاعل مع تساؤالت ومقترحات السيدات والسادة الوزراء التركيز و 
النواب ألننا اليوم ال نتحدث عن السياسة وال هم يحزنون، نتحدث 
حول التنمية والواقع املرير الذي تعيشه والياتنا الداخلية ولنقل 
الواليات ألاقل حظا في التنمية على غرار واليات إقليم الوسط 

وحتى السيد والي والية القصرين  ليفاحتراما على ألاقل لألها الغربي،
قد وصلت إليه العدوى ونفس الش يء غاضب، فالناس في أروقة 
املجلس وفي املقهى والسادة النواب يتكلمون كما يشاؤون، نطلب 

 .شيئا من الاحترام سيدي الرئيس وبكل لطف

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

وهم على بينة من ذلك، هم  بلغ إليهم على كل حال هذا املطلب
  .والسادة النواب كذلك

ثم بعد  مود قاهري، ثماني دقائق فليتفضلالكلمة للسيد مح
 .ذلك السيدة  نزهة بياوي 

  محمود قاهري  السيد

 شكرا سيدي الرئيس،

أوال أرجو منك إبالغ السيد وزير الدفاع الوطني بالفك عن 
في تونس ضد استعمال القوة  استعمال القوة وألول مرة يقع

املواطنين ويتدخل الجيش ضدهم وهذا موجود آلان في ماجل 
بلعباس وقد بلغتني هذه املعلومة آلان لذا أرجو التثبت من املوضوع 
وإعطاء إلاذن للسيد وزير الدفاع للكف عن إيذاء املواطنين ما دام 

أرجو كذلك عدم املس من املعتصمين بحقل . اعتصامهم سلميا
 .ر الحدودي بحيدرة مادام الاعتصام سلميا وشكراالدوالب وباملعب

أي قبل  70لننطلق من مؤشر التنمية حيث تحتل الوالية املرتبة 
ومؤشر جودة الحياة في والية القصرين طبعا  %1300ألاخيرة بنسبة 

 0320ويبلغ مؤشر جاذبية الجهات  70على  77في املرتبة  0301%
هبون؟ وأين حقنا في فأين نحن ذا 7307ومعدل املؤشر الوطني 

 العيش الكريم سيدي الرئيس؟

والية القصرين معطلة ومفقرة ومهمشة ومنسية ومغيبة حيث 
توجد كل الصفات السيئة في والية القصرين وآخر اهتمامات السيد 
رئيس الحكومة الذي وعدنا بزيارة رسمية إلى الجهة ولكن ربما 

ة في شلل تام كما وكسابقيه ليس لديه ما يضيفه للجهة وتبقى الجه
 . هي عليه آلان

في أزمة منذ عشر سنوات كبعض  سيعيش معمل السير يلو 
املؤسسات ألاخرى وهنا طبق مبدأ التمييز إلايجابي بامتياز حيث تم 

تعاني شركة التنمية . سإنقاذ املؤسسات ألاخرى وإغراق السير يلو 
اريع بالقصرين صعوبات مالية ودورها هو تعزيز آليات تمويل املش

الخاصة بالجهة لتوفير املزيد من مواطن الشغل بفضل تدخلها في 
رأس مال املشاريع بينما رأس مالها عند الشركة التونسية للبنك 

 .وبنك تمويل املؤسسات الصغرى 

 0111كما أن مصانع النسيج بالقصرين مهددة كلها باإلغالق و 
ي عامل وعاملة مهددون بالبطالة ولم يحرك الصندوق الوطن

وقد خصص . للضمان الاجتماعي ساكنا والحكومة كعادتها ال تبالي
هكتار الحتضان منطقة التبادل الحر والحكومة  711أهالي تالبت 
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مترددة في إلاعالن عنها وقد أكملت الجهة أي الوالية شراء ألارض 
إلنجاز مركز التربصات الدولي بالشعانبي والحكومة رغم تخصيصها 

 .ر خالل مجلس وزاري سابق ال تبالي أيضامليون دينا 01مبلغ 

 7119أنجزت دراسة القرية الاستشفائية ببولعابة سنة  
والحكومة الحالية ليس لها علم أصال بهذا املشروع وتتناثر 
املستشفيات الجامعية هنا وهناك ونحن ليس لنا الحق في العالج 
 وقد تمتع عمال الحضائر الجهوية بالواليات ألاخرى بالتغطية
الاجتماعية إال عمال الحضائر بوالية القصرين حيث لم يتمتعوا 

 .بذلك رغم قرار الحكومة

سيدي الرئيس، أين املسلك السياحي الرابط بين املدن ألاثرية 
من سبيطلة إلى حيدرة مرورا بالقصرين والعيون وتالة؟ أين ألامر 
املنظم الستغالل مقاطع الرخام بتالة وجدليان وفوسانة؟ أين 

لقطب الوطني لتصنيع الكلس ألابيض الصناعي بفريانة؟ أين املركز ا
الجهوي للنهوض بالصادرات؟ لم ال تبدأ الطريق السريعة تونس 

تونس؟ هل هي لفك عزلة -القصرين بالقصرين لتصبح القصرين
املناطق الداخلية أم لفك عزلة تونس العاصمة؟ أين ألاقطاب 

أين قطب أمراض القلب سيدتي؟ التكنولوجية في املواد إلانشائية؟ 
". ربي يسترنا"أين املصحة العسكرية؟ ومتى سنراها على أرض الواقع؟ 

ال أقول أين كلية طب ألاسنان أو أين املؤسسات الجامعية؟ بل أقول 
أين وزارة التعليم العالي التي هي أصال غير موجودة؟ أين مراكز 

حة البيولوجية التكوين املنهي في مختلف الاختصاصات؟ في الفال 
بماجل بلعباس أو ألاشجار املثمرة بسبيبة؟ أين املناطق الصناعية 
بماجل بلعباس وسبيبة؟ أين الفضاءات الصناعية بحاس ي الفريد 
والعيون والزهور وحيدرة؟ كمن يفرش الزرابي قبل بناء الجامع 

أين وحدة الاستقبال . والفضاءات الصناعية موجودة إنما هي شاغرة
يدرة؟ ماهي برامجكم ملعتمديات تتذيل الترتيب التنموي بمتحف بح

كمعتمدية حاس ي الفريد والعيون وجدليان وماجل بلعباس وحيدرة 
والزهور؟ هذه املعتمديات التي تحتل املراتب ألاخيرة في الترتيب 

هنا دعوت السيد رئيس الحكومة لزيارة معتمدية حاس ي . التنموي 
خالل زيارته لوالية القصرين وأتمنى الفريد آخر معتمدية في الترتيب 

 .ذلك كما أتمنى أال تتأخر أكثر من اللزوم وشكرا

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

شكرا والكلمة للسيدة نزهة بياوي لك ثمان دقائق تفضلي ثم 
 .السيدة حياة عمري فلتستعد

 السيدة نزهة بياوي 

 شكرا سيدي الرئيس،

أوجه تحية شكر لعناصر وقوات ألامن في البداية أريد أن 
والحرس على نجاح العملية الاستباقية في والية سيدي بوزيد بتاريخ 

أفريل وإحباط عمل إرهابي كان يستهدف الجهة لهم كل التحية  01
ثم أتوجه . والتقدير وإلى كل من نّسق وساعد في إنجاح هذه العملية

مجهود التنقل ومعاينة بالشكر كذلك إلى لجنة التنمية الجهوية على 
ألاوضاع في الجهات ولن أتساءل عن صالحيات هذه اللجنة ألنني 
أعرف أن صالحياتها تتمثل في إعداد تقرير ورفع توصيات للوزارات 
والهياكل املعنية وإذا أردنا أن نكون عمليين نعرض على السادة 
الوزراء املوجودين اليوم بعض املشاكل العالقة إذا كانت لهذه 

لحكومة ووزاراتها إرادة جدية وفعلية في حل هذه املشاكل فليبينوا ا
 .لنا مدى تفاعلهم مع ما سنعرضه عليهم

أبدأ قطاع الصحة حيث أتوجه للسيدة وزيرة الصحة ببعض 
 :ألاسئلة وأطلب منها تحديد سقف زمني لكل موضوع

أوال سيدتي الوزيرة، متى سيتم فتح ألاقسام الجديدة في 
جهوي بسيدي بوزيد ويتم دعمه بأطباء الاختصاص املستشفى ال

خاصة فقد تأخر هذا املوضوع بما فيه الكفاية والناس في معاناة 
علما بأننا نعرف أن هناك فريقا فرنسيا زار وطلب التدخل في 
املستشفى ونود معرفة ما وصل إليه هذا املوضوع ونود أن يضاهي 

ى نتمكن من تفعيل هذا التدخل مقاييس املستشفيات الجامعية حت
قرار تحويل املستشفى الجهوي بوالية سيدي بوزيد إلى مستشفى 
جامعي وكذلك قرارات تحويل املستشفيات املحلية باملكناس ي 

 اب وجلمة إلى مستشفيات جهوية؟ڨوالر 

ثانيا متى سيتم فتح أبواب القسم الاستعجالي بسوق الجديد 
ه بسيارة إسعاف؟ فصحة ويتم دعمه باملوارد البشرية الالزمة وتزويد

متساكني هذه املنطقة رهينة مركز الصحة ألاساسية وكذلك قسم 
 .الاستعجالي املغلق منذ سنوات

ثالثا ما الذي يمنع اعتماد مركز التوثيق للصحة ألاساسية 
بمنطقة الذراع؟ هو مستوصف مقدم كهبة بناية وتجهيزات وقادر أن 

عائلة  011فلماذا تبقى  يسهل ويقرب الخدمة الصحية من املواطنين
منها ونخفف أيضا الضغط  محرومة من الخدمات الصحية القريبة

على املستشفى الجهوي علما بأن هناك طبيبا متقاعدا من الصحة 
العمومية قد عبر عن استعداده للتطوع بيومي عمل في هذا 

 .املستوصف

باإلضافة إلى أن زميلنا محمد غنام قد عبر كذلك عن  
التزامه بإدخال هذا املستوصف مع بعض الجمعيات استعداده و 

التي تعنى بالشأن الصحي جمعيات دولية والتزم بجلب أطباء ضمن 
عمل دوري تطوعي في هذا املستوصف؟ ألنه يمكن أن نسهل حياة 
املواطن بإجراء بسيط كما يمكن أن نصعبها وإذا كان التعطيل 

جميع أن يتحمل متأتيا على مستوى الجهة فنود أن نعرف وعلى ال
 .مسؤوليته تجاه أهالي سيدي بوزيد

القطاع الثاني هو قطاع الفالحة، سيدي وزير الفالحة، أوال، ملاذا 
ال تقع إعادة هيكلة ألاراض ي الفالحية الدولية املوجودة في شكل 
شركات إحياء مفلسة أو تعاضديات مهملة وقد طرحنا هذا املوضوع 

اذا ال يقع استغالل أراضيها بشكل على ألاقل أربع أو خمس مرات؟ ومل
يدمج هذه الشركات في دورة التنمية الفالحية بالتنسيق مع وزارة 

 أمالك الدولة وديوان ألاراض ي الدولية؟

ثانيا متى يقع التسريع في إصدار ألامر الحكومي الخاص بسوق 
إلانتاج وفق التصور املوجود لدى الجهة يعني أن املستثمرين 

قة القرار الذي سيصدر ونحن نود وفق التصور متخوفون من طري
الذي وقع الاتفاق عليه واملوجود في قرارات حكومية وهذا املشروع 
هو مشروع نموذجي قادر أن يستوعب كل فائض إلانتاج الفالحي في 
والية سيدي بوزيد كي ال يلقي الفالح منتوجه ويتكبد الخسائر خاصة 

 قروضا محترمة تمكنهم من أن صغار الفالحين ال يملكون دعما وال 
مجابهة التغيرات املوسمية أو مواسم الجفاف وملاذا ال نلتزم 
بتعهداتنا ونصدر قرار الحكومة في إحداث شركة سوق إلانتاج وفقا 
للتصور املوجود بالجهة ولدى املستثمرين وهذا املشروع قادر أن 

ن يكون يكون قاطرة للتنمية خاصة في قطاع الفالحة كما أنه قادرة أ
فضاء لبعض الصناعات التحويلية وقاعدة للتصدير ونود أن نلتزم 

 .بهذا
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ثالثا سيدي وزير الفالحة، ملاذا ينش ئ مستثمر شركة مفارخ 
لتزويد الجهة بفراخ الدجاج ال يتحصل سوى على أقل من نصف 
طاقة إنتاج املفارخ من أمهات الدجاج بما ال يغطي حتى كلفة 

ون ويضطر إلى التفكير في تسريح العمال الاستثمار وتسديد الدي
فكيف ترغبون في جلب الاستثمار بمثل هذه القرارات وبمثل هذه 

 إلاخالالت؟ 

سيدي وزير التنمية والاستثمار، لدي ثالثة ملفات فيما يتعلق 
باالستثمار سأعرضها على التوالي وفيها تعطيل ألسباب بسيطة إن لم 

 :تكن أسبابا واهية

ول بصنع الجليز وهو متوقف على استكمال جزء يتعلق امللف ألا 
من التمويل ألنه تمت املوافقة على الجزء ألاول من طرف البنك 
الوطني الفالحي علما بأن هذا املشروع هو ملجموعة شبان من حاملي 
الشهائد العليا إذا أردتم بالفعل أن تساعدوا خريجي الجامعات 

لخاصة وعلى عدم انتظار وحاملي الشهائد العليا على املبادرة ا
 .الوظيفة العمومية

امللف الثاني هو مصنع لتجفيف الغالل ال يحتاج تمويال وال 
دعما من الدولة يتوقف فقط على رخصة بناء بعد موافقة الوكالة 

 .العقارية للصناعة التي تملك العقار الذي سيبنى عليه هذا املصنع

مل زوارها لإلقامة امللف الثالث هو بناء نزل بالجهة وحاليا تح
بنزل في واليات مجاورة من بينها منطقة سبيطلة في والية القصرين 

 .لعدم توفر نزل بالجهة فيه طاقة استيعاب مقبولة وخدمات جيدة

يتوقف هذا املشروع على إجراء من طرف وزارة السياحة وهو 
يعمم بعض الامتيازات على كافة املعتمديات وإذا رغبت الحكومة 

تدارك أمرها في الجهات وتسعى إلى النهوض بالجهات فعال في 
الداخلية وتحقيق التنمية والتشغيل في الجهات فهذه هي مقترحاتنا 

 .وسنمدكم بامللفات في أقرب وقت

في النهاية التنمية هي إرادة حقيقية وليست  سيدي الرئيس،
مجرد قرارات تبقى على الورق ولو تطلعون على هذا التقرير فإن فيه 

ف القرارات املتعلقة بالجهات ويجب أن تتجسد هذه إلارادة آال 
وتصبح موجودة في شكل مشاريع لتجلب ألامل للمواطن الذي بدأ 

 . يفقده تماما وشكرا

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

شكرا والكلمة للسيدة حياة عمري لك عشر دقائق ثم تستعد 
 .حياةالسيدة عبير عبدللي تفضلي السيدة 

 السيدة حياة عمري 

 شكرا سيدي الرئيس،

في البداية أرحب بالسادة الوزراء وباإلطارات املرافقة لهم 
 .وبالسادة الوالة وإلاطارات الجهوية املرافقة لهم

في الحقيقة سأحاول أن أكون متفائلة ألننا قادرون حقيقة في 
 بالدنا رغم الصعوبات الاقتصادية والظرف التي تعيشه ولكننا
قادرون لو نعمل بجد ويدا بيد وبصدق أن نحقق تونس العادلة بين 
أبنائها وتونس املتطورة وتونس املتقدمة وتونس التي يفتخر بها كل 
شبابها وكل أبنائها في الحقيقة أنا كممثلة عن والية سيدي بوزيد 

 .سأنطلق من مؤشر التنمية الجهوية ومؤشر الفقر في الجهة

بوزيد هي جهة غنية جدا بثرواتها في كل في الحقيقة جهة سيدي 
القطاعات في القطاع الفالحي و في املوارد إلانشائية مثل الرخام أو 

الجبس أو املناجم مثل الفسفاط ومتميزة جغرافيا بمواقع أثرية 
وثقافيا ولكن السؤال الذي يطرح ملاذا تعتبر سيدي بوزيد إلى حد 

ملفقرة؟ إذ أنه لألسف ورغم آلان من املناطق املهمشة ومن املناطق ا
هذا الغنى لكن ال يتم تثمين واستغالل ما يوجد بجهة سيدي بوزيد 
وحتى إذا تم تثمين بعض الثورات وهذا يؤملني جدا عندما أرى يوميا 
عشرات الشاحنات ومئات ألاطنان في بعض القطاعات التي تنطلق 

هو ما من سيدي بوزيد ولكن لألسف ال يوجد أي تثمين لثوراتها و 
جعل سيدي بوزيد في هذا الواقع وأعتبره حقيقة كأنه نهب لثرواتها 
ويؤسفني جدا رغم هذا الغنى فإننا قادرون فقط أن تكون هناك 
إرادة من طرف الدولة وبرمجة حسن استغالل ما يوجد بها من 
ثروات وفي نفس الوقت تكون فيه صناعات تحويلية فستكون 

 .وأحسن الجهات سيدي بوزيد بإذن هللا من أغنى

طبعا كرئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية باملجلس 
الجهوي بسيدي بوزيد سأنطلق بتوجيه بعض التساؤالت إلى السيدة 

 .الوزيرة بخصوص قطاع الصحة

السيدة الوزيرة، سأنطلق من املستشفى الجهوي الذي ننتظر إلى 
قسام حد آلان متى سيصبح مستشفى جامعيا وأنت تعلمين أن ألا

املبرمجة مثل قسم أمراض العيون وأمراض القلب  الجامعية الثالث
وقسم جراحة العظام فقد تمت في الحقيقة برمجتها منذ سنة 

يعني بعد سبع سنوات من الانتظار  7111وبدأ إلانجاز سنة  7110
وإلى حد آلان لم تدخل حيز الاستغالل  7102ونحن حاليا في سنة 

ي متابعة شخصيا لإلحداثات وللوضع فقد ملاذا؟ ألنه لألسف وبصفت
كنت أنتظر حقيقة أن يكون هناك تسريع في هذا إلانجاز خاصة من 
طرف الشركة جيمي املكلفة بتركيب التجهيزات ولكن هناك بطء 
شديد وإلاشكال أن فيه وعدا أنه من املمكن أن يكون عمل يوم أو 

ستغالل يومين لهذه الشركة ثالثة أقسام يمكن أن تدخل حيز الا 
ولكن كيف سيتم دخولها حيز الاستغالل وال يوجد انتداب ألطباء 
الاختصاص وخاصة طب أمراض القلب وأيضا أمراض العيون 
خاصة حيث أننا قادرون على أن يدخل هذا القسم حيز الاستغالل 
فيه أحد ألاطباء وأنت تعلمين وهذا طلب من طرفك حيث قلت بأنه 

ختصاص يرغبون في العمل في الجهة إذا مددناك بملفات أطباء ا
فأنا مستعدة لتلبية ذلك وأقول لك بأن هناك حاليا صلب الوزارة 
أربعة ملفات يخص امللف ألاول دكتورة تريد العمل في والية سيدي 
بوزيد وهي الدكتورة القاسمي في قسم العيون وأيضا في 
اختصاصات أخرى على غرار اختصاص إلانعاش الطبي وحاليا ال 

جد أي طبيب في هذا الاختصاص بالوالية لكن رغم ذلك فإن يو 
إضافة . هناك ملفان ألطباء قدموا ملفاتهم قصد العمل في املنطقة

إلى أمراض الكلى حيث أن الدكتورة رحمة القاسمي وأتمنى أن أتلقى 
وعدا من طرفك بأن يتم انتداب هؤالء ألاطباء الذين يرغبون في 

 .العمل في سيدي بوزيد قريبا

 7107بالنسبة إلى ألاقسام الخمسة التي تمت برمجتها منذ سنة 
على غرار قسم الاستعجالي الجديد وقسم أمراض ألاطفال وقسم 
التوليد وأمراض النساء وقسم أمراض الصدرية وقسم املعدة 

وإلى حد  7102وحاليا نحن في سنة  7107وألامعاء وتمت برمجتها في 
نتصارع بخصوص الوثائق ما بين -ةآلان واسمحي لي السيدة الوزير 

الوزارة واملندوبية وقد بلغني منذ أسبوع أنه تمت املوافقة من 
النطالق دراسة هذه ألاقسام  7102وبداية  7104طرفكم في أواخر 

وأتمنى حقيقة في هذا إلاطار السيدة الوزيرة أن تمديني بالحيز الزمني 
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اء أشغال هذه متى سيتم استغالل هذه ألاقسام؟ يعني متى انته
 ألاقسام؟ وليس متى بداية أشغال هذه ألاقسام؟

في خصوص تسمية رؤساء ألاقسام حيث تقدمت كل امللفات 
لتسمية رؤساء ألاقسام صحيح أنه تمت مؤخرا  7100منذ نوفمبر 

تسمية بعض رؤساء ألاقسام ولكن مازلنا ننتظر تسمية رئيس قسم 
 .العظام وقسم إلانعاش والتبنيج

السيدة الوزيرة وليعذرني هنا بعض  ملوارد البشريةبخصوص ا 
الزمالء حيث سأذكر مفارقة غريبة جدا أن سيدي بوزيد حاليا 
كمنظومة صحية كاملة وفي القطاع الصحي فإن هناك نقصا كبيرا 
في املوارد البشرية وخاصة انتداب إلاطار الطبي وإلاطار الشبه طبي 

كاملة بمستشفياتها املحلية وسأمدك بمفارقة أن والية سيدي بوزيد 
واملستشفى الجهوي ومراكز الصحة ألاساسية لو تجمع عدد أعوانها 

عونا ال يضاهي عدد أعوان مستشفى جامعي  7111يعني قرابة 
 .لوالية مجاورة

في خصوص تحويل  7100أيضا بخصوص ما تم إقراره منذ ماي 
ن املستشفيات املحلية الثالث إلى مستشفيات جهوية في كل م

الرقاب وجلمة واملكناس ي وسأنطلق بالوضعية في الرقاب فقد تم 
حاليا إحداث قسم العمليات وقسم طب ألاطفال ولكن سؤالي إليك 
السيدة الوزيرة هو متى سيتم تحويل الاعتمادات للتجهيزات يعني 

 لقسم العمليات وقسم طب ألاطفال؟

أيضا بخصوص قسم تصفية الدم وهو جاهز وسيدخل حيز 
تغالل قريبا ولكن نريد إذا تم إدخال قسم حيز الاستغالل نبقى الاس

لذلك فإن هناك ضرورة " تعكز"نستغله وال ننطلق في حين أنها تبقى
ملحة جدا حتى يدخل قسم تصفية الدم يجب أن يتم انتداب عون 

 . الصيانة وأيضا انتداب طبيب مختص في تصفية الدم

الجديد في خصوص كما أريد أن أسأل السيدة الوزيرة حول 
في منطقة جلمة بعد انتهاء " ب"ملف املستشفى الجهوي صنف 
 إلاشكال العقاري لهذا املستشفى؟

أعرج على سوق الجديد بخصوص القسم الاستعجالي الذي تم 
إحداثه منذ أكثر من سنتين تقريبا ولكن لم يتم استغالله إلى حد 

لبشرية يعني آلان وإلاشكال الرئيس ي هو دائما بخصوص املوارد ا
بخصوص الانتداب يعني أننا ننتظر إلى حد آلان متى سيتم إدخال 
هذا القسم حيز الاستغالل ولهذا أوجه سؤالي والذي لن يوجه لك 
فقط ولكن لكل الوزراء فأتمنى أن تمدونا بتاريخ انتهاء أي مشروع 
يبرمج لوالية سيدي بوزيد حتى يدخل حيز الاستغالل وليس تاريخ 

سنة في  71أو  04أحيانا  شغال ألن ما يبرمج لألسف يصلبداية ألا 
 .مستوى قطرة قطرة حتى يدخل حيز الاستغالل

السيدة الوزيرة وتعلمين أن هناك طلبا في هذا الشأن وقد 
تقريبا منذ  تابعت هذا املوضوع شخصيا منذ أكثر من ثالث سنوات

يذه التحقت بمجلس نواب الشعب وأنا أسعى لذلك ولكن لم يتم تنف
وتعرفون أنها تقريبا  régulateur بـ SMURإلى حد آلان أال وهو ربط 

الوالية الوحيدة التي لم يتم ربطها إلى حد آلان فُيطلب منا أن نذهب 
إلى سوسة فهي مربوطة وقفصة أيضا وصفاقس وفي ذلك شرط بأن 

 .يتم الانتداب حتى يتم ربطها بوالية صفاقس

ونحن أمام نقص إلاطار فمن أيضا السيدة الوزيرة، مهم جدا 
املهم جدا أنه على ألاقل تعويض من تتم إحالتهم على التقاعد وليس 

 .أال يتم تعويض من يحالون على التقاعد أمام النقص الذي نعيشه

أيضا في ما يخص امليزانيات فمن املهم السيدة الوزيرة أن يتم 
ألنهما الفصل بين معتمديتي السبالة وجلمة وال يتم ربطهما معا 

اثنتان ال واحدة فقط ودائما في ما يخص امليزانيات فإن هناك 
ضرورة ملحة لدعم امليزانيات بكل املستشفيات في سيدي بوزيد 

تقريبا على مستوى  ألنك تعرفين أنها الوالية ألاولى أو الثانية
الجمهورية بخصوص عدد املتساكنين الذين يتمتعون ببطاقة العالج 

 .ة املنخفضة لذلك تعتبر امليزانيات ضعيفة جدااملجانية والتسعير 

 ...وسؤالي بصفة عامة

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

شكرا والكلمة للسيدة عبير عبدللي، لك تسع دقائق ثم ليستعد 
 . السيد طارق براق

 ليلالسيدة عبير عبد

 شكرا سيدي الرئيس،

الجهوية من والة  بعد الترحيب بالوفد الحكومي وممثلي السلطة
والسادة املديرين ال يفوتني اليوم أن ننوه ونقف عند العملية ألامنية 

أفريل وللتذكير فقد وقف أبناء  01التي جدت في سيدي بوزيد يوم 
املؤسسة ألامنية صدا منيعا أمام إلارهاب وكانت عملية نوعية بدون 

 . خسائر في حين تم القضاء على إرهابيين

مر في قمة الفخر والاعتزاز بأبنائنا أبطال القوات ويجعلنا هذا ألا 
ألامنية والعسكرية الذين يستحقون منا كل عبارات الامتنان ألن 

 .إلارهاب يمثل تحديا كبيرا يمس من أمن بالدنا ومن اقتصادنا

كما ال يفوتنا التنويه باملوقف املسؤول لالتحاد الجهوي للشغل  
توجيه تحية إكبار للمجهودات  بسيدي بوزيد هذا وال يفوتنا كذلك

التي قامت بها اللجنة البرملانية للتنمية الجهوية في زياراتها امليدانية 
وتواصلها مع الانتظارات الجهوية واملجتمع املدني داخل الواليات من 
جهة ونقلها لكل ما جاء في املجالس بكل أمانة وحرصها على طرح 

دى القريب، أما على املدى إلاشكاليات وحلول التنمية هذا على امل
البعيد فتسعى لجنة التنمية الجهوية إلى أن تلعب دورا في املتابعة 
واملساهمة في إعداد املخطط القادم على أن يكون مخططا واقعيا 
يحقق أهم مطالب الجهات وقبل الحديث عن املخطط القادم نعود 

ا هذا والذي صادقنا عليه في مجلسن 7171-7104إلى املخطط الحالي 
وقد نص مشروع القانون في الفصل الثاني منه على اقتراح 
التعديالت الالزمة اعتبارا ملختلف املستجدات وتطور الظرف 
الاقتصادي هذا وقد انطلقت عديد املشاريع حيز التنفيذ ونحن 
نباركها وكي ال يكون املخطط الخماس ي جامدا وحتى ال نكون حجر 

ع تعديله أو تنقيحه بناء على تقييم ما عثرة أمام التنمية ال بد أن يق
تم إنجازه كل فترة كسنتين على أقل تقدير ويكون التقييم مرتبطا 

  .بمدى تحقيق أهداف امليزانيات

وبالحديث عن ألاهداف وخالل عرض امليزانيات على اللجنة رأينا 
أهدافا قطاعية داخل كل وزارة على حدة في حين كان ألاجدر 

أكبر تتوحد فيه جهود أكثر من وزارة لتحقيقه وألاجدى وجود هدف 
والنظر في ما تحقق من برامج حسب املخطط وهو ما يجعل من 
املخطط التنموي مخططا متحركا يتطور ويتأقلم مع تطور املرحلة 
ومع حاجيات كل جهة وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية 

لجهة دوريا بعد تحيين املعطيات املتعلقة بمشاريع التنمية با
ومقارنتها بما تم إدراجه في املخطط وما يتم طرحه خالل املجالس 
املحلية والجهوية للتنمية التي تعتمد آلية التشاركية كإحدى آليات 
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الديمقراطية املباشرة والتي تسمح في آلان ذاته بتكوين قاعدة بيانات 
 .للمشاريع التنموية

زيد وعليه فإنني أعود إلى توصيات املجلس الجهوي بسيدي بو 
أؤكد بأن ما جاء في التوصيات التي انبثقت عن زيارة لجنة التنمية 

 . الجهوية إنما هي مطالب أساسية لتحقيق التنمية

وسأنطلق أوال من الباب السابع للدستور بحديثنا عن السلطة 
املحلية والالمركزية في ظرف تشهد فيه الجهة نقص تنفيذيات 

العديد منها مرتبطة بواليات الجوار وقد إلادارات الجهوية وتظل 
استبشرنا بقرار إحداث إلادارة الجهوية للعدل وإلادارة الجهوية 
للبيئة والتنمية املستدامة وإلادارة الجهوية للوكالة العقارية 
الصناعية وإلادارة الجهوية للمياه العمرانية وإلادارة الجهوية 

ه إلادارات وغيرها لكن يظل مردود هذ. للديوان الوطني للزيت
محدودا وذلك لضعف نسبة التأطير ونقص وسائل العمل في أغلبها 
وخاصة إلادارات التي لها إشراف مباشر على العديد من املشاريع 
التنمية التي تشهد تعثرا ملحدودية مواردها وعلى سبيل الذكر ال 

 .وغيرها STEG ;SONEDE ; l’A FI; l’ANGEDالحصر 

ت الدعوة في هذا املجال إلى املض ي قدما في في نفس السياق كان
مبدإ إحداث تمثيليات جهوية في العديد من املجاالت كالنقل 

كما نود تثمين إقرار مدينة . والدفاع والسياحة والطاقة واملالية
سيدي بوزيد كمقر للمجلس ألاعلى للجماعات املحلية وتسريع تفعيل 

ات البلدية وال يفوتنا هذا القرار تماشيا مع التحضيرات لالنتخاب
توجيه طلب إلى وزارة التنمية ملزيد دعم آلاليات التكميلية لدفع 

 .PDIو PRDعجلة التنمية املحلية على غرار 

النقطة الثانية املشاريع الكبرى بالجهة حيث تشهد املشاريع ذات 
الطاقة التشغيلية العالية نسقا بطيئا في إلانجاز على غرار مشروع 

كناس ي وإلاسمنت الرمادي بمزونة ومعمل آلاجر بمنزل الفسفاط بامل
بوزيان وكهربة آلابار ببن عون والرقاب وإحداث سوق إلانتاج 
بالوسط الغربي التي تابعناها كنواب للجهة وقد تم تدعيم نشاطها 
ليصبح سوق إلانتاج في الوسط للخضر والغالل واللحوم ومنتوجات 

بأن يكون قرار إلاحداث جاهزا قبل  كما التزمت وزارة التجارة. املاشية
ماي وال زلنا نتابعه سيدي الرئيس عن كثب وفي جميع  01تاريخ 

وفي هذا الباب كانت جل التوصيات تعبير صريح عن . مراحل تنفيذه
 .حرص الجهة في تسريع وتنفيذ وانطالق هذه املشاريع املشغلة

ه كي النقطة الثالثة هي الاستثمار واملبادرة الخاصة حيث أن
نجلب الاستثمار وتحفيز املبادرة الخاصة داخل الجهة ال بد من توفير 

 : أربعة عناصر أساسية وهي كالتالي

أوال ترسيخ البنية التحتية املالئمة وهي من أبجديات التنمية وال 
زلنا نراوح عدة مشاريع رغم املجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز 

ريعة والطرقات العرضية التي للنهوض بها على غرار الطريق الس
ستربط بين الواليات الداخلية والواليات الساحلية من أجل ربط 

 .ألاقطاب الاقتصادية بها

العنصر الثاني هو توفر الفضاءات لالنتصاب وما يتبعه من 
قرارات كالتفويت وتغيير الصبغة والتهيئة وتجدر إلاشارة إلى أن 

ية ال تزال غير مهيأة وغير العديد من الفضاءات واملناطق الصناع
جاهزة لالستعمال كالفضاء املخصص لسوق إلانتاج والذي يمتد 

 .على عشرين هكتار وتستهدف هذه إلاجراءات حيزا طويال من الزمن

العنصر الثالث يخص إلاجراءات ومجلة الاستثمار وال يفوتنا 
التنويه بأنه وجب اعتماد إجراءات استثنائية بأمر الضبط 

 .ئيالاستثنا

العنصر الرابع وهو الاستثمار العمومي هي باألساس دعوة للدولة 
لتستثمر باملناطق الداخلية في القطاعات إلانتاجية والقطاعات 
الواعدة التي تتماش ى مع خصوصيات الجهة وهي دعوة ليكون 
الاستثمار العمومي القاطرة التي ستقود الاستثمار وتوجيه املبادرة 

 .الخاصة

وقع سهوا نسيان إدراج مطلبين أساسيين  سيدي الرئيس،
بقطاع التربية بسيدي بوزيد وهما إحداث معهد مهن التربية 
وإحداث مندوبية ثانية نظرا إلى العدد الكبير للمؤسسات التربوية 

مؤسسة تربوية ثانوية  27مؤسسة تربوية ابتدائية و 077والتي تبلغ 
 .مؤسسة ذات مبيت 50و

التعريج على موضوع مأل الدنيا  أخيرا سيدي الرئيس، أردت
وشغل الناس وهو مقاومة الفساد ملا له من تبعات وتأثير سلبي ال 
ينكره أحد على الاقتصاد التونس ي ونعلم أن حكومة الوحدة الوطنية 
قد رفعت هذا الشعار وستقاوم الفساد لكن بأي ثمن؟ واملطلب 

ابة إن شاء ألاساس ي هو أال يكون الفساد هو الشجرة التي تغطي الغ
 .هللا وشكرا

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

شكرا والكلمة للسيد طارق براق لك عشر دقائق ثم ليستعد 
 .السيد عدنان حاجي تفضل

 السيد طارق البراق

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

ين أرحب بالسادة الوزراء و خاصة السادة الوالة والسادة املدير 
الجهويين وخاصة في والية القيروان وببعض مكونات املجتمع املدني 
الحاضرين معنا خاصة وفد الاتحاد العام التونس ي للشغل في 

 .القيروان

أن التنمية  -وأنا تكويني جغرافي-في الحقيقة لدي إيمان راسخ 
الجهوية تندرج في إطار تنمية وطنية طاملا ال يوجد لدينا تصور ملنوال 

ي وطني حقيقي قادر على إنقاذ هذه الجهات، فهل سنبقى نكرر تنمو 
ونقول نفس الكالم ونعيده؟ وما يقال عن القيروان ال نسمعه ألول 
مرة وقد تحدثنا مع الوزراء وجاؤوا إلى القيروان ووعدوا ولم يفوا 
بوعودهم وإلى آلان نعاني من نفس املشاكل ومن نفس الصعوبات إلى 

ى الحضيض وهي في آخر مراتب سلم الفقر، أن وصلت القيروان إل
الفقر املدقع والبطالة وألامية والانتحار وغيرها من آلافات وبقدر ما 
نثمن املجهود الذي تبذله إلاطارات الجهوية في الوالية مشكورين 

ن تلتفت إلى مشاغلنا في بقدر ما نعتقد أن هذه الحكومة ال تريد أ
ة العديد  من املطالب التي رفعها وقد وردت في تقرير اللجن القيروان

أهالي القيروان منذ زمن وأنا أعتقد راسخا أننا سنقف عند هذا 
الحد، عند حد التوصيف واملطالبة ولن نقدم خطوة إلى ألامام 
وأسوق هذا بالنسبة لكل الوزراء الذين سبق أن تحدثت معهم وقد 

نسمع طرحنا عليهم مشاكل الجهة وجاء بعضهم إلى القيروان ولم 
ولم نر شيئا يذكر في هذه الوالية عدا محكمة الاستئناف ولو تسأل 

إلى آلان،  7100أهالي القيروان فإنها تمثل املكسب الوحيد من سنة 
عدا ذلك لم نر شيئا سوى املزيد من الفقر فعندما تبلغ نسبة الفقر 

ونسبة الفقر  املدقع  %00ألف ساكن أكثر من  521في والية تعّد 
نتساءل عن مصيرنا، وألادهى وألامر أن الحكومة تصم  % 01 أكثر من
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آذانها بل أكثر من هذا ما قاله السيد رئيس الحكومة في خصوص 
أهالي القيروان املحتجين حول موضوع عقد الكرامة حين تساءل 

 ماذا سنفعل لهم؟ هل سنوفر لهم عمال على مقاسهم؟ 

لهذا نحن نعتقد طيب، يا سيدي ال توفر لنا عمال على مقاسنا و 
أن الوزراء الحاضرين معنا أيضا غير مستعدين ليقدموا أي شوط في 
اتجاه إنقاذ هذه الجه،ة وهذا الحظناه مع كل الوزراء، الوعود التي 

إلى حد آلان لم تر النور في أغلبها،  7100قدمت للقيروان من سنة 
 IRMطلبناه منذ أكثر من سنة أما  SCANNERالسيدة وزيرة الصحة 

وقد سألنا السادة موظفي وزارة الصحة وقلنا لهم  فحدث وال حرج
أن الاعتمادات املخصصة للمستشفى الجامعي جاهزة في شكل تبرع 
لفائدة الجهة، متى تتوقعون بداية ألاشغال والانطالق فيها وإنجاز 
هذا املستشفى؟ فلنقل ست أو سبع سنوات، طيب سننتظر ست أو 

صفاقس السيد رئيس الحكومة قال في سبع سنوات في حين أنه في 
املستشفى الجامعي بصفاقس سيكون جاهزا، أنا ال  7109ديسمبر 

أؤمن بالجهويات وهنيئا لكل جهة أو كل مواطن تونس ي يمكن أن 
يتمتع بأفضل ظروف ومرافق العيش، ولكن حقيقة فقد أبدت هذه 

مثل الحكومة عجزا كامال عن توفير الحد ألادنى لالستحقاقات لجهة 
جهة القيروان، هل تصبح القيروان في املرتبة ألاخيرة في سلم الفقر 
وهي عاصمة ألاغالبة و منبع العلم؟ تصبح في آخر مرتبة من مراتب 
ألامية؟ والسيد وزير الشؤون الاجتماعية ليس لديه أي برنامج 

 .ملقاومة ألامية في الجهة

ولكن  حتى ال أدخل في تفاصيل املشاكل الخاصة بكل وزارة،
أسوق هذه املعطيات ألنه حقيقة وصلت حالة أهالي القيروان إلى ما 
بدأت تشهده خالل املدة ألاخيرة وأنا من هذا املنبر أحيي التحركات 
ألاخيرة التي قامت بها مكونات املجتمع املدني في الجهة ألنها أرادت أن 

 . تعبر عن واقع الاحتقان الشديد في املديوني ونصر هللا والحاجب

السيدة الوزيرة، لقد قلتم سنبدأ في دراسة املستشفى الجهوي 
 .بالحاجب، فأين هو؟ أنت جئت في فيفري الفارط وقلت هذا الكالم

السيد وزير البيئة والجماعات املحلية، لقد خلقتم لنا مشكال 
في سيدي علي بن سالم أين توجد آلان معركة والناس مهرسلين 

وا منصفين في التقسيم الترابي البلدي، خرجوا للشارع ألنكم لم تكون
تتركون املقر الذي كان فيه مجلس قروي وتذهبون لتركيز مركز 

 هذا ؟ البلدية في منطقة أخرى، فسروا لنا كيف يكون 

السيد وزير الصناعة هرب، فنحن آلان منذ أعوام نجري وراءه 
، فهل يعقل أن 7بخصوص املنطقة الصناعية بالقيروان السبيخة 

ألف ساكن عدد العاملين في الصناعة فيها ال يتجاوز  25ة فيها والي
 آالف عامل؟ هل هذا معقول؟  01

السيد وزير الثقافة، نفس الش يء، فقد قدمت إلى الجهة 
وتعهدت وقلت سأحاول أن أقوم بكذا وكذا، نعرف أن إلامكانيات 
محدودة والوزارة ليس لها إمكانيات كبيرة، ولكن هناك أشياء طالبت 
بها الجهة منذ سنوات ولم تدرج ال في امليزانية و ال حتى في املخطط 
وأنا تابعت ذلك فحتى في املخطط لم تعيروا اعتبارا  لهذه الوالية، ال 
يوجد أي اعتبار   لهذه الوالية، وبالتالي أنا أحملكم املسؤولية، ال 
تلقوا الكرة إلى السلط املحلية، أنا أحمل الائتالف الحكومي 

لية الخور الحاصل في القيروان، مسؤولية هذا التهاون في مسؤو 
 .معالجة مشاكلها

م التي قلت لك عنها في  011السيد وزير التجهيز، أإلى حد آلان الـ
 شهر جانفي الفارط لم يقع تعبيدها وهي موجودة وسط املدينة؟

السيد وزير النقل، أين السكة التي وعدت بها؟ أين إحياء 
ين الخط الحديدي الرابط بين القيروان السكة القديمة؟ أ

والنفيضة؟ الدراسات لم تنطلق بعد، هذا مطلب أهالي القيروان 
منذ عهد الاستبداد، فكانت تمر عبرها السكة، متى سنتحرك لفائدة 

 ..مواطني هذه الجهة التي حقيقة وهللا لو ترون الوضع املزري

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب 

د عدنان الحاجي، لديك ثالث دقائق، وبعدك السيد الهادي السي
 .صولة فليستعد، تفضل س ي عدنان

 السيد عدنان الحاجي

 شكرا سيدي الرئيس،  

 تحية للجميع،

أنا اليوم سوف لن أتكلم عن ألارقام التي قدمت وهي أرقام 
رسمية من طرف اللجنة أخذت من الوالية ومن املعتمديات 

أنا سأتكلم بصورة عامة عما نحن فيه، وهذا والبلديات وغيرها، 
يقول  هناك مثل سيدي الرئيس. الوضع املخزي واملزري الذي نعيشه

نحن اليوم نتحدث مع أناس صم بكم " ملن تقرأ زبورك يا داوود"
 ": فاهلل سبحانه وتعالى قال

َ
وا َما ال

ُ
ُقول

َ
ن ت

َ
ِه أ

َّ
ُبَر َمْقًتا ِعنَد الل

َ
ك

وَن 
ُ
ْفَعل

َ
 . لون ما ال يفعلون وهؤالء يقو " ت

اليوم نحن أمام مشهد مزر ليس في حاجة إلى لجنة لتزور 
الواليات وتأتينا بتقرير عن معطيات نعلمها مسبقا، وأعتقد أن 
أحسن لجنة في كل والية هم نوابها وأعتقد أن هذا الحديث حول 
التنمية املزعومة واملشاريع والبرامج املزعومة تحدثنا فيه في عديد 

مع السادة  ات وتحدثنا فيه في هذا املجلس وفي الوزاراتاملناسب
اليوم نحن نطالب وكل . ولكن ال حياة ملن تنادي الوزراء أو من ينوبهم

ر ذلك، البالد الجهات تطالب باملستشفيات واملدارس والطرقات وغي
وهذه الحكومة تقف عاجزة أمام هذه ألاوضاع  في حالة خراب تامّ 

ال يستقبلون النواب وال يتفاعلون مع  وليست لها أي مصداقية،
املشاكل التي نحملها إليهم وال يتفاعلون مع هموم الشعب في هذه 

اعة الهاتف لإلجابة عن الجهات وال يكلفون أنفسهم حتى رفع سم
 . وال يكلفون أنفسهم حتى باستقبالنا في مكاتبهم تساؤالتنا

ما وإلى وزيرة الصحة طلبت منك موعدا منذ أكثر من عشرين يو 
حد اليوم، وزير الفالحة منذ أكثر من أربعة أشهر طرحت عليه 
مشاكل الجهة ولم يرفع سماعة الهاتف ال هو وال من يعمل معه وال 

على الشعب التونس ي " باندية"املوجودين في مكتبه، فهؤالء يعملون 
الذي ليس له أي معنى، أنا أسمع كل " املشلك"وعلى هذا املجلس 

وغيرهم تطالب والجميع يعترف بالنقص وبالخور  النواب معارضة
وملاذا تم انتخابهم وملاذا عينتموهم؟ أنتم من عينتم هؤالء 

 ..ألاشخاص وهذه الحكومة نعتقد أنه ال موجب

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

سيد الشكرا، السيد الهادي صولة لك عشر دقائق وبعد ذلك 
 .طارق الفتيتي فليستعد

 .لسيد الهادي صولة تفضلا

 السيد الهادي صولة

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

مرحبا بالسادة الوزراء والسادة الوالة والسادة املسؤولين 
 املركزيين والجهويين،
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إن الحديث في وضع التنمية بجهة القيروان تقريبا نفس 
نا سأركز على إلاشكاليات موجودة في سيدي بوزيد وفي القصرين وأ

 .والية القيروان

مؤشرات التنمية نتفق أنها متدنية ودون املستويات الوطنية بل 
نتموقع في مؤخرة الترتيب في عدة مستويات وهذا نتيجة ملنوال 
التنمية الذي تم تطبيقه وساهم في تهميش الجهة منذ الاستقالل إلى 

سؤالا، إذا  قيام الثورة، ولهذا أتساءل ومن البداية أريد أن أطرح
كان في العهود السابقة لالستبداد كانت القيروان مهمشة ومستهدفة 

ولكن أنا أستغرب أن  ، قد يكون لهذا مبررا في التاريخفي التنمية
حكومات ما بعد الثورة وخاصة حكومة الوحدة الوطنية ال تعطي 
أهمية كبرى ألوضاع التنمية في جهة القيروان مما ساهم في توتير 

بالجهة وكذلك خروج املواطنين بعد أن أعياهم الانتظار في الوضع 
 .تحركات سلمية تعبر عن مشاغلهم التنموية في الجهة

ما هي أهم مشاغل التنمية أو مؤشرات التنمية في الجهة؟ 
على  70أو  77القيروان تحتل املرتبة ألاخيرة في مؤشر التنمية 

لجهة كذلك للعيش والية، جاذبية الجهة لالستثمار أو جاذبية ا70
عيش  ضعيفة ومتدنية، تسع معتمديات ذات مؤشر جاذبية ورفاه ال

وكما ذكر الزمالء فإن القيروان تحتل  سلبي دون املستويات الوطنية
السيد  %00املرتبة ألاولى في الفقر وفي ألامية ونسبة أمية النساء 

الرئيس، فإذا كانت هذه نسبة أمية النساء فكيف نتوقع ألابناء 
والتالميذ؟ وهذا ما انجر عنه ارتفاع نسبة الانقطاع املدرس ي 

خالل هذه  % 01إلى  % 41بالقيروان ونسبة النجاح تراجعت من 
 . الست سنوات

هذه املصائب التي تعيشها القيروان لم تأت من فراغ بل نتيجة 
سياسات تهميش سابقة للثورة زمن الاستبداد وهذا مؤكد ونتفق 

ولكن كذلك مع ألاسف نحن طاملا تم  اء الجهةوهذا شعور أبنفيه 
ترسيم مشاريع لفائدة الجهة بعد الثورة ولكنها مازالت تنتظر على 
الرفوف ومازالت تنتظر بين أروقة الوزارات وأروقة إلادارات لم 

ولذلك فهذا ليس مبررا ألن يقع  طلق  التنفيذ فيها إلى حد الساعةين
 . تهميش الجهة بهذا املستوى 

لت كل مؤشرات التنمية تنبئ بأن أوضاع القيروان إذن ق
أصبحت طاردة ألبنائها حتى أن نسبة الهجرة أو النزوح من القيروان 

تقريبا الوالية خالل هذه  ألف مواطن غادروا 01ارتفعت بقرابة 
السنوات ألاخيرة، أصبحت طاردة كذلك ألبنائها من الحياة  فكم من 

وكم من شباب القيروان  رواوهم أطفال انتح التالميذ الصغار 
انتحر؟ غادر الحياة بعد أن كرهها في هذه الوالية بسبب الظروف 

 . املأساوية

نحن سيدي الرئيس نتحدث عن نسبة تزود باملاء الصالح 
 %40للشراب حسب إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء ال  تتجاوز 

ت ولهذا مازلنا كل صائفة نعيش على وقع تنظيم أو برمجة حمال 
وهذا مؤسف في هذا العصر،  ملقاومة العطش في والية القيروان

من أبناء الجهة غير مزودين باملاء  01مازال الناس هناك قرابة 
الصالح للشراب أو يجدون صعوبة في التزود به، هل هذه حياة؟ 
 ونستغرب ونقول ملاذا املواطنون محتجون وملاذا املواطنون يثورون؟ 

لهذه ألاوضاع، أنا قلت ماهي الحلول؟  إذن البد من الانتباه
املشاكل يمكن حصر ألامر في مستوى الوزارات ونحن نعرف أن هذه 

ولكن أوال لدينا مشكلة أولية نعترف بها أن  مدرجة في مشاريع التنمية
هناك تأخيرا في تنفيذ مشاريع التنمية ومشكلة أخرى في مقاربة 

لقطاعات، ال توجد تنمية الجهة، فقد كانت مشتتة على مستوى ا
رؤية شاملة تدمج الجهة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها ونقائصها 

 . وتحاول أن تفتح لها آفاقا في مجال التنمية

ولهذا فإن تنمية القيروان تحتاج إلى جرأة من الحكومة وتحتاج 
إلى إرادة سياسية، وأتمنى أن تكون إلارادة السياسية متوفرة لدى 

طنية لتنصف هذه الجهة التي تحتاج إلى مشاريع حكومة الوحدة الو 
كبرى في بعض القطاعات، فمن غير املعقول أن تحتسبوا علينا آلان 
مشاريع للماء الصالح الشراب في هذا العصر، بأي منطق بربكم؟ 
بأي منطق تقولون رصدنا اعتمادات تنمية ملقاومة العطش، هل 

ه تنمية تنتج هذه تنمية؟ هل هذه تنمية تشغل البشر؟ هل هذ
القيمة املضافة؟ هل هذه تنمية تساهم في تشجيع املواطن على 

 الاستقرار في مواقعه في الوالية؟

إذن جملة مشاريع وأنا أبدأ باملشروع ألاول ويهم وزارة الصناعة  
، البد من التسريع AFIوالتجارة وخاصة الوكالة العقارية الصناعية  

غير املعقول منطقة صناعية منذ في تهيئة املنطقة الصناعية، فمن 
دة على إلى حد الساعة مازلنا ننتظر أن نفوت فرصا عدي 7107سنة 

يجيبونا  l'AFI ونود لو أن السيد ممثل الجهة النتصاب املستثمرين
 .في أقرب فرصة و تنطلق أشغال التهيئة فال وجود ملبرر لهذا التأخير

ه السيد مشروع آخر كذلك مبني عليه مستقبل الجهة، وأنب
وزير الفالحة بأن مستقبل الجهة مهدد خاصة القطاع الفالحي أمام 
استنزاف املوارد املائية، نحن نطالب بمشروع تحويل فوائض مياه 
 الشمال إلى الوسط وهذا مطلب قديم ونتمنى أن تنخرط فيه وزارة

ونتمنى أن يتقدم هذا املشروع  الفالحة وتعطينا نتيجة الدراسات
 .ليه مستقبل الفالحة ومستقبل أبناء الجهةألنه متوقف ع

مشروع آخر كذلك مهم هو مشروع املستشفى الجامعي، البد 
من التسريع السيدة وزيرة الصحة وليس هناك مبرر للتأخير خاصة 

 .وأن الاعتمادات متوفرة

هناك مشاريع أخرى كذلك البد فك عزلة الجهة وإعطائها 
مع املركز، هناك جملة متنفسا لتتواصل مع إلاقليم وتتواصل 

مشاريع كبرى تتحملها الدولة، اعذرني ولكن أقول بأي حق ونحن في 
هذا املجلس وافقنا على قروض لفائدة الجهات ونحن فرحين وهي 
قروض عظيمة ولكن يمكنكم أن تعودوا لقائمة املشاريع ليس هناك 
مشروع ذو قيمة استثمارية كبرى في القيروان، كلها مشاريع بسيطة، 
ولهذا فإن مشروع ربط القيروان بالسكة الحديدية بين القيروان 
والنفيضة وكذلك استعادة نشاط السكة الحديدية الذي يربط 
القيروان بسوسة وصوال إلى القصرين وكذلك مضاعفة الطريق بين 

 .القيروان والنفيضة وهذا ضروري جدا

 ال ننس ى أن هناك أيضا مطلب للجهة يهم املنطقة اللوجستية 
في القيروان، البد من إعطاء متنفس وتنويع للنشاط الاقتصادي في 
الجهة، النشاط الاقتصادي في الجهة مبني على النشاط الفالحي 
الذي يتهدده الضغط على املوارد الطبيعية وخاصة املوارد املائية 

 0994والذي يتهدده استنزاف للموارد املائية، تصوروا أنه بين 
مترا  01إلى  71املائية في عمقها من حوالي  تقلصت املوارد 7107و

 فكيف تتوقعون مستقبل الجهة بهذه الظروف؟

إذن هذه جملة مشاريع نتمنى أن حكومة الوحدة الوطنية 
تأخذها بجد، ال نريد أن نثير مشاكل مشاريع بسيطة هذا من 
تحصيل الحاصل وهذه مسؤولية الدولة أن تزود املواطنين باملاء 

 .الصالح للشراب
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أرياف  % 45كذلك مشاريع أخرى، في القيروان هناك قرابة 
وتتطلب مجهودا استثنائيا من وزارة التجهيز على مستوى تعبيد 
املسالك الفالحية وعلى مستوى تحسين شبكة الطرقات وخاصة بين 

 .املعتمديات

هذه املطالب سيدي الرئيس، أتمنى أن تجد التجاوب ألن  
تعامل طوال السنوات املاضية تعامال مشكلنا في القيروان أننا ن

قطاعيا وليس تعامال شامال يعتمد مقاربة شاملة تستثمر امتيازات 
وميزات الجهة وكذلك تساهم في خلق قيمة مضافة ملنتوجاتها 

 . وتربطها مع إقليمها وكذلك مع املستوى الدولي وإلاقليمي

نتباه وأريد أن ألفت ا زراءأتمنى أن نجد تجاوبا من السادة الو 
السيد وزير الفالحة إلى صعوبة التزود باملاء الصالح للشراب في ظل 
ظروف القيروان الحالية وهم مقبلون على صيف صعب ومع ألاسف 
قد تشهد بعض املشاريع تأخرا ولهذا البد من الانتباه لهذه املسألة 

 .حتى يمر على ألاقل الصيف في ظروف طيبة، وشكرا

 مجلس نواب الشعب السيد النائب ألاول لرئيس

شكرا، إجابة عما أثاره النائب املحترم ألاستاذ محمود القاهري 
في شأن تحرك يحصل في ماجل بلعباس وما نسب لوزارة الدفاع من 
استعمال للعنف ضد السادة املواطنين، اتصل السيد رئيس املجلس 
بالسيد وزير الدفاع الوطني الذي تأكد من ألامر وأفاد بأن مجموعة 

خ رئيسية املواطنين حاولوا اقتحام منشأة حيوية وهي محطة ضمن 
ونظرا لخصوصية هذه املنشأة الحيوية سأقرأ  للغاز باملنطقة بفريانة

التي تتم تحت حراسة الجيش الوطني قام الجيش " عليكم ما كتب
وفي الختام أكد السيد الوزير " بمنعهم من اقتحام هذه املنشأة

 .الانشغال لىليس في ألامر ما يبعث عوالسيد رئيس املجلس بأنه 

الكلمة للنائب املحترم السيد طارق الفتيتي خمسة عشر دقيقة 
 .وبعده السيد حافظ الزواري فليستعد

 .تفضل سيد طارق 

 السيد طارق الفتيتي

 شكرا سيدي الرئيس،

مرحبا بالسيدة والسادة الوزراء على ألاقل الذين بقوا مرابطين 
الحكومة املوجودين باألروقة أو بمقهى املجلس معنا أما بقية أعضاء 

فال أهال وال سهال، فمن ال يهتم بالشأن التنموي لجهاتنا ال يستحق 
 .أن نرحب به

تحية كذلك للسادة الوالة وكل إلاطارات من السادة املديرين 
الجهويين واملنظمات الوطنية من واليات القيروان القصرين وسيدي 

ي حقيقة ألامر مناضلين بأتم معنى الكلمة بوزيد والذين نعتبرهم ف
ألنهم موجودون على خط التماس وليس لديهم موارد بشرية 
بالكيفية املطلوبة وهناك من أصبح منهم غير راغب في إلادارة ومع 

 .ذلك فإنهم يستحقون تحية كبرى 

اليوم سنتحدث عن الشأن التنموي، هناك ميزة تميز إقليم 
ثالث واليات تقريبا السيد الوزير  الوسط الغربي حيث أن هناك

وعلى  على املراتب ألاخيرة في التنمية "يتعاركوا"تتنافس وبالعامية 
وعلى نسبة الفقر التي  التي تحتلها القيروان وهي ألاولىمرتبة ألامية 

أما عن مؤشر التنمية الجهوية،  تحتلها القيروان وهي ألاولى كذلك
ثم أقل بقليل والية  77املرتبة ، القيروان في 70رتبة القصرين امل

سيدي بوزيد، يعني تقريبا تشترك الثالث واليات هذه في وضع تنموي 
 .كارثي بأتم معنى الكلمة

اليوم سأتحدث عن والية القيروان والسادة أعضاء الحكومة 
تأكدوا أنه عندما أتحدث عن القيروان أنزع العباءة الحزبية وألبس 

جملها، الجبة القيروانية جميلة جمال فقط الجبة القيروانية وما أ
عقبة بن نافع وجمال الفسقية ومزار السيد الصحبي وغيرها من 

 .املناطق الجميلة

في البداية، سأوجه تحية كبرى ألهلنا وأهالينا في والية القيروان 
على تحركهم السلمي وتقريبا ألكثر من ثالثة أشهر وهم في تحرك 

لقيروان دون استثناء، آخرها في سلمي شمل كل معتمديات والية ا
، رجاال ونساء "حراير البحاير"معتمدية الوسالتية حيث خرجت 

وأطفاال وشبابا وإلى آلان الحراك موجود في الوسالتية ولم يلتفت 
موجود في مقر املعتمدية  إليهم أحد، لليوم وإلى آلان الاعتصام

دث عن تحركات سلمية تطالب بالتنمية العادلة والتشغيل، سنتح
التشغيل وسأعطي بعد قليل مؤشرات ألن وضع القيروان ال يستحق 

 .يوميا يعيشون وضعا مزريا ال ورقة وال قلم، تقريبا

سأبدأ باملسائل إلادارية، استبشرنا خيرا وطلبت إحداث 
معتمدية جلولة ومعتمدية : معتمديات، صحيح تم بعث معتمديتين
ملسألة سيدي الرئيس؟ لقد منزل املهيري، وهل تعلم ماذا تال هذه ا
ال سيارة وال   électron libreاكتروا منزال ووضعوا فيه معتمدا وتركوه

شاحنة وال إدارات محلية، فنحن عندما قلنا نريد معتمديات فإنه 
سيتلوها إحداث إدارات جهوية مثل التجهيز واللشؤون املحلية أدرة 

هناك معتمد الفالحة وهي ستخلق على ألاقل حركية، اليوم أصبح 
في عين جلولة أو منزل املهيري ولكن عندما تتصل باإلدارة املحلية إما 
بالوسالتية أو بمعتمدية نصر هللا فليس مرجع نظرهم هذه عينة من  

 .املعاناة

نفس الش يء بالنسبة للتقسيم الترابي، عندما تقسمون وأنتم في 
 تستحق ، فهل أن الذهيبات ال  Google  Mapsمكاتبكم تعملون على 

بلدية؟ خيط الوادي ال يستحق بلدية؟ قصر اللمسة ال تستحق 
بلدية؟ املتبسطة والباطن التي توجد فيها كارثة بيئية وقد ذكرتها 
سابقا وهي موضوع مساءلة مع السيد وزير البيئة والتنمية املحلية 

أتركونا في إلادارات، القيروان تفتقر . وسنعود إليها بالتفصيل
دارية واليوم ال يوجد لدينا إدارة جهوية للشركة للتمثيلية إلا 

التونسية للكهرباء والغاز وال للشركة التونسية الستغالل وتوزيع 
املياه وال لـلديوان الوطني للتطهير وال للوكالة العقارية الصناعية 
والحال أن الوعود بستة أو بسبعة مناطق صناعية تقريبا ثمانية 

س له مكتب حاله يرثى لها، ونحن ولكن لي AFIجئنا بممثل عن 
نحترمه ونقدره كثيرا، فهو ابن الجهة وتمت نقلته نقلة تأديبية وجاء 
أحد الكفاءات ألاخرى مرحبا به ولكنه مهمش كذلك ينتظر إلادارة 
حتى تتفضل عليه وتعطيه وسيلة نقل ليتنقل ويعاين، هذا ما نعانيه 

 .في القيروان

 مالك الدولة والشؤون العقاريةكاتب الدولة أل سنبدأ مع السيد  
الذي هو غير موجود ولكن سننتظر السيد مبروك كرشيد فمن 
ألاكيد أنه يستحق كل الاحترام والتقدير، وأريد أن أوجه إليه تحية 
ألنه على ألاقل في عالقة باملستشفى الجهوي بحفوز عندما ذهبنا 

أرض  إليه فور وصول التفويض إليه أمض ى على اقتناء ألارض وهي
خواص، فكل شخص ينجز معروفا للمواطنين التونسيين وللجهات 
التونسية فإننا نكن له كل التقدير، ننتظر منه زيارة ألن القيروان لها 
كنز من ألاراض ي الدولية مهملة في نصر هللا وفي منزل املهيري في 
السبيخة في الوسالتية كذلك، وهذي بإمكانها أن تحل مشكل 
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وسأعطي رقما فيما يخص البطالة، القيروان  وانالبطالة في القير
ألاولى في البطالة بالنسبة لغير حاملي الشهائد العلمية وهذا نتيجة 

، هل تعلم سيدي الرئيس ما معنى نسبة % 05لنسبة ألامية وهي 
ألف أمي في القيروان سيدي الرئيس؟ ونفس  711يعني لدينا  05%

ألفا موتى بالحياة  41، لدينا ألف فقير في القيروان 711الرقم لدينا 
ذلك الفقر املدقع تحت خط الفقر بكثير في عالقة بالسيد وزير 

ألف فقر مدقع يعني تحت خط الفقر  41الشؤون الاجتماعية، 
ألفا فقط منحا للفئات معوزة وهذه معادلة ال تستقيم  00يقابلها 

دلة ال لذر الرماد في العيون، املعا 751سيدي الوزير، فأضفتم إلينا 
ألفا  00ألف موتى بالحياة، يقابلها  41ألف فقير،  711تستقيم 

تقريبا حتى أكون أمينا منحة العائالت املعوزة، يعني أن هناك  411و
 . مسألة ال تستقيم

وفي عالقة كذلك مع الشؤون الاجتماعية، لدينا حاالت إلاعاقة 
ذا الرقم وأنا غير متأكد من ه د لديالحادة بكثرة والرقم غير موجو 

ولكن تقريبا باملئات خاصة في حاجب العيون، سيدي الوزير هؤالء 
وهؤالء  ليس لهم مورد رزق" كدس من اللحم"واعذروني على العبارة 

يجب أن تفكر الوزارة بأن تعطيهم إعانات قارة، فهناك عائلة فيها 
يشتروا أربعة أفراد وعائلة فيها ثالثة أفراد وإلاعانة ال تكفيهم بأن 

وتقولون ال يمكننا أن نعطيه ألنه ال  لحفاظات وال يملكون شيئاا
 .تتوفر فيه الشروط، يجب أن نجد حال في هذه املسألة

نفس الش يء بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، هناك 
جمعيات فيها مشكل ولألمانة فإن هذا املشكل يتجاوز الوزارة، 

ألاطفال أصحاب الجمعيات مع الهيئة املديرة ومن يذهب ضحية؟ 
الاحتياجات الخصوصية وهناك جمعيات ناشئة وأخرى هيئاتها 

 .تعاني من مشاكل كبرى و لألمانة أصبحت تؤرق ألاولياء

التعليم العالي وكنا نتمنى أن يكون الوزير حاضرا معنا السيد 
 .وزارة التعليم العالي ووزارة التربية: الرئيس، ألن لديه وزارتين

كان  7101سأعطي رقما يخص القيروان، سنة التعليم العالي و  
ألف طالب يزاولون تعليمهم العالي في القيروان، آلان أصبح  04لدينا 
طالب، هل الحظت أن الرقم سيدي الرئيس انخفض  1111لدينا 

وتفسير ذلك  آالف 1؟ نزلنا إلى إلى النصف في ظرف ست سنوات
ا بناءات بسيط جدا، ال توجد لدينا مؤسسات تعليم عال، لدين

التكنولوجية، فهل هذا سكنية مخصصة ملعاهد عليا للدراسات 
معقول؟ الطالب لم يعد يأتي إلى القيروان، مشكل رقادة وتلك 
الكلية التاريخية التي تخرجت منها أجيال عديدة واليوم تعاني ولم 

اليوم لدينا مشكلة حقيقية في التعليم العالي وحتى . يلتفت إليها أحد
وأنا ليس لدي أي  7119ندسين التي وقع برمجتها سنة مدرسة امله

مع كلية املهندسين ببنزرت  عالقة بالجهويات، فكلنا شعب واحد
وقفصة وقد تم إنجازهما أما عن القيروان فالسيد وزير التعليم 

عن خارطة التعليم العالي، فهل أن الخارطة " طلع بطلعة"العالي 
لم يتم على ألاقل إكمال هذه توقفت على القيروان وتوقفت؟ فلماذا 

ألف دينار تقريبا منحة دراسة، ولكن  021خاصة وأنه تم رصد 
تقف عند القيروان ألامور، اعذروني على انفعالي وأنا آلان أتحدث 

 .بهدوء وال بأس

أتحدث عن السياحة والسيدة وزيرة السياحة سجلت الحضور 
بالدنا ليس  هللا غالب هذه حال -ثم غادرت، لدينا منطقة صناعية

 ا ولكن هذا سيكون درسا على ألاقلهناك مشكل أن نخسر وقتن
ونحن كنواب ساهمنا في أنه لم يعد هناك قيمة لهذا املجلس ألنه 

كان من املفروض أن ال نقبل هذه التصرفات، ففي جدول أعمال 
الوزراء مسجل عندهم أن اليوم مخصص ملجلس نواب الشعب 

اتهم، ونحن  ال نتحدث مشاغلنا لالستماع للمشاغل نوابه وجه
الخاصة بل عن مشاغل مواطنينا وجهاتنا، السيدة وزيرة السياحة 
لدينا منطقة سياحية تقريبا بقيت حلما في القيروان، ال تعلمين أنه 
لدينا في الوسالتية مغارات من أحس ما هو في العالم ولدينا مسلك 

ك السياحية سياحي بجبل الوسالت جلولة وغيره من أحسن املسال
السياحة  في العالم، لنترك هذا جانبا، نأمل إن شاء هللا أن تعود

 . قليال

سيدي الرئيس، أنا أتوجه لك بالكالم حتى يبقى دائما في 
ذاكرتك نحن كنا نعاني من سياحة الحافلة، وهللا بصدق سيدي 
الرئيس الحافالت التي تجلب السياح زمن ازدهار السياحة، ال 

ة، ينزل السياح في باب الجالدين ويترك لهم بعض يوقفون الحافل
ويعود إليهم ويرافقوهم إلى مقام " البالد العربي"الوقت للتجوال في 

والقليل " زيارة  ونيارة"سيدي الصحبي ونفس الش يء الحافلة تعمل 
إن لزم ألامر ثم يعودون، هناك لوبيات في وكاالت " البروطة"من 

اك ليال مقضاة في القيروان، ملاذا؟ ألاسفار ال يرضيهم أن تكون هن
 فعندما يأتي السياح ويقضون ليال بالقيروان يشترون زربية وثمن
الزربية تنتفع به املرأة الريفية التي تبني اقتصاد تونس واليوم لم 

وسأعود  رزق، أريافنا أصبحت أرياف أشباح يعد لديها أي مورد
ثة كبرى، دعوا الوقت للسيد وزير الفالحة إلى موضوع املاء ألنه كار 

ـ للسائح لشراء تحفة أو زربية أو شيئا من الصناعات التقليدية ف
من سكان القيروان يقطنون ألارياف، رجاء التنسيق وإعداد  45%

برامج بالتنسيق مع وكاالت ألاسفار، هذه اللوبيات التي أجرمت في 
ذا حق القيروان ألنه من العيب ما يحدث، فالقيروان تاريخ طويل، ه

 .بخصوص السياحة

السيد وزير التجهيز وأنت مشكور لتفاعلك معنا ولألمانة يستحق 
كل الشكر والتقدير، يجب إلاسراع في بفك عزلة الوالية، وهذا 
تطرقت له العديد من املرات، هل تعلم أن لدينا مشكل في ربطنا 
بالست واليات ألاخرى، هناك ما تم إنجازه مثل سيدي عويدات 

ك ما لم ينجز بعد كتثنية طريق املوت سوسة، فهناك وغيره وهنا
النفيضة وكذلك -مشكل وبطء في إلاجراءات، تثنية طريق القيروان

العواديد املساعيد الذي يذهب لكسرى، صدقني هناك مشكل كبير 
كلم  00جدا يتمثل في ربط املعتمديات ببعضها البعض، اليوم لدينا 

ونسيت حتى تسمية طريقها  بين الوسالتية وحفوز أو بالكات مكثر 
أو ش يء كهذا، صدقني السيد الوزير وقد قلت هذا سابقا،  451أظن 

منذ أن ولدت والطريق ال يتسع سوى لسيارة وحيدة وهذا يعني 
سنة ونحن  05عندما تعترضك سيارة يجب أن تخرج لتمر آلاخرى 

 .على هذه الحال، يجب التسريع في إلانجاز ألن الدراسة قد أنجزت

وهللا تالمذتنا لم يعودوا  الش يء سيدي علي بن سالم نفس
قادرين على الذهاب إلى مدارسهم وحتى أوليائهم ال يستطيعون 
مرافقتهم فالطريق رديئة  واملهشم فيها أكثر من ألاماكن املهذبة، فمن 

 .أو تحسنوها   pisteألافضل أن تجعلوها 

قيروان نفس الش يء في عالقة بالطريق، الوادي الذي يقسم ال
إلى قسمين بورجي ونهج صفاقس حي محمد علي لدينا مشروع 
لتغطيته، فالناموس أصبح في حجم املروحية وعندما تغلق النافذة 

فإنك تعاني من الحرارة وإن فتحتها يهجم عليك الناموس وبصراحة  
 .هذه إشكاليات كبرى 
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 الصحة واملناطق الصناعية، مشكور السيد الرئيس املدير العام
AFI لكن مازالت هناك  جاز املنطقة الصناعية بالوسالتيةسرع بإن

إشكاليات أخرى وهي املنطقة الصناعية بالسبيخة بوحجلة ونصر 
 .هللا تقريبا أخذت طريقها وهناك املنطقة الصناعية بحفوز 

الصحة السيدة الوزيرة، هل تعلمين أن أعوان املستشفى 
با منذ شهر؟ هل الجهوي في حفوز حملوا الشارة الحمراء تقري

تعلمين بأن مركز تصفية الدم وقد تحدثنا عنه تركتموه بدون موارد 
كاآللة؟ واملواد غير موجودة  70/70بشرية فهناك طبيب يعمل 

وصدقني حقيقة هناك معاناة بالنسبة لألشخاص الذين يقومون 
بتصفية الدم ولتتصوروا حجم املعاناة وحجم ألالم الذي يشعرون 

 .يحتاجون منكم لفتة كريمة به فعلى ألاقل

بالنسبة للمستشفى الجهوي بحفوز، وكما ذكرت السيد مبروك 
كرشيد مشكورا أمض ى لنا على هذا ومازال تسجيله بوزارة الصحة، 
وكذلك عندما عقدنا جلسة مع السيد وزير التنمية ومنظوريكم من 
مصالح وزارة الصحة على أساس أنه بعد شهرين سنكلف شخصا 

ونحن نعلم ما الذي حدث بخصوص بناء وإنهاء العمل، بعملية ال
وبعد ذلك وقع التخلي عنها، فرجاء  0أصبحوا  02الصفقة من 

السيدة الوزيرة، أنت أتيت لحاجب العيون وقدمت وعودا، أنت 
عدت إلى وزارتك ولكننا نحن في الواجهة، نحن أصبحنا نكذب على 

ون بخصوص املواطنين، لقد قدمت وعودا ألهالي حاجب العي
املستشفى املحلي وتطويره والتجهيزات التي وعدت بتوفيرها فعلى 
ألاقل أتركي لنا بعض املصداقية مع أهلنا في والية القيروان وفي 

 . معتمدياتنا

كذلك نفس الش يء تدعيم املوارد البشرية سواء في وزارة 
ين ئماالصحة أو في وزارة التربية، لدينا مبيتات مغلقة ألنه ال يوجد ق

عليها لتروا كيف تعمل الدولة، هل تعلمون أن تالميذنا في القيروان 
لم يعودوا تالميذا بل أصبحوا مشردين يخرجون من املنازل منذ 

في   électron libreالخامسة صباحا في الريف ويقع إخالء سبيلهم 
ومتى يعود التالميذ  permanenceالشارع ال توجد لدينا قاعات 

ولهذا السبب نجد أنها  اعة التاسعة ليال  ليناموالى السملنزلهم؟ ع
حلقة مفرغة وكل النتائج تنجر عن هذا، فنسبة الانقطاع عن 

وبالتالي هي أكبر نسبة في  يم أكبر نسبة موجودة في القيروانالتعل
فرجاء رفقا بمواطني  ورية التونسية في والية القيروانالجمه

 .القيروان

 لس نواب الشعبالسيد النائب ألاول لرئيس مج
شكرا، السيد حافظ الزواري، تفضل لديك ثالث دقائق، ثم 

 .يليه السيد محمد عبد الالوي 

 السيد حافظ الزواري 
 شكرا سيدي الرئيس،

في البداية أريد أن أشكر اللجنة على إعداد هذا التقرير الشامل 
وأريد أن أضم صوتي إلى صوت زمالئي النواب لوالية القيروان 

 .سيدي بوزيد الذين لهم الحق في عيش كريم وأفضلوالقصرين و 

هذه الواليات تمّول أكثر من نصف الجمهورية من املواد 
الفالحية من خضر وغالل ولحوم وألبان ويحسب لهم، وأهالي هذه 

راْع وَباعْ "الجهات كرماء وأصحاب 
ْ
وأنا أهنئهم على ذلك وإن شاء " ذ

 . كثرهللا يزدهر تطورهم وتحصل التنمية أكثر فأ

ر به السيد وزير التنمية أن واليات الساحل 
ّ
وما أريد أن أذك

ألف  011حوالي مليون و 7101سوسة واملنستير واملهدية تضم سنة 

أما اليوم فهي تأوي قرابة مليوني ساكن وهذا يعود لهجرة . ساكن
ا إلى عيش 

ً
ْوق

َ
املواطنين من داخل البالد إلى املناطق الساحلية ت

 .ع ومن حق كل مواطن تونس يأفضل وهذا مشرو 

وما أريد أن أؤكد عليه هو أن ميزانية التنمية املرصودة لجهة 
مما كانت عليه رغم  % 60أو  51الساحل انخفضت تقريبا بحوالي 

في مداخيل ميزانية  % 71أن جهة الساحل تساهم بحوالي أكثر من 
 71 الدولة من جباية رغم أن عدد سكان املنطقة ارتفع تقريبا بنسبة

وبالتالي أطلب من سيادتكم إعادة النظر في ميزانية التنمية  %75أو 
لهذه الواليات الساحلية وألاخذ بعين الاعتبار الهجرة من داخل 
الواليات الداخلية إلى واليات الساحل كي نحّد من وطأة البطالة 
والفقر في هذه الجهات وحتى نطور التنمية ونخلق أكثر مواطن 

 .دت قوله السيد وزير التنمية، وبارك هللا فيكمشغل، هذا ما أر 
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شكرا، السيد محمد عبد الالوي، تفضل لديك تسع دقائق، ثم 
 .  يليه السيد زهير املغزاوي إن كان موجودا

 السيد محمد عبد الالوي 

 شكرا السيد الرئيس،

كتاب الدولة واملديرين أرحب ترحابا حارا بالسادة الوزراء و 
 املركزيين والجهويين وكل املرافقين لهم،

إلى كل مشاغل  في الحقيقة، لقد تعرض زمالئي من سيدي بوزيد
 .ولذلك سأكتفي بملفي الصحة والفالحة الجهة وهم مشكورون 

فيما يتعلق بقطاع الصحة، يطالب أهالينا في سيدي بوزيد 
كذلك توفير  شفى جامعيفى الجهوي حتى يصبح مستبتطوير املستش

إلاطار الطبي والتجهيزات لألقسام املنجزة باملستشفى الجهوي 
بسيدي بوزيد، التسريع في إتمام إلاجراءات إلنجاز املستشفى الجهوي 

إلى حد آلان و  7107بمعتمدية جلمة الذي وقعت برمجته منذ سنة 
وفّسروا ذلك تارة بالدراسات وتارة أخرى  لم يحصل شيئا من هذا

وإلى حد آلان ال يوجد ش يء  نطقة تغيير الصبغة وال أدري ماذابم
 .يبعث على ألامل حتى ننتظر هذا املشروع بتفاؤل 

كذلك نرجو تطوير املستشفيات املحلية بكل من بوزيان والرقاب 
حتى تصبح مستشفيات جهوية، تدعيم مستشفيات الجهة بطب 

 . الاختصاص والتجهيزات الضرورية

  ملا انعقد مجلس
ّ
 ية طبوزاري في عهد الترويكا، وقع إقرار كل

 سمع عن هذه الكلية منذ ذلك الحين ونحن نتساءل عن ذلكولم ن
 .ونرجو من السيدة الوزيرة تقديم إلاجابة على هذا املوضوع

فيما يتعلق بقطاع الفالحة، الكل يعلم أن سيدي بوزيد هي 
وات من إلانتاج الفالحي من خضرا %75والية مساهمة بنسبة 

إال أن  فهي دعم لألمن الغذائي وغالل وتربية ماشية أي اللحوم،
زود الثروة املائية لم تعد كافية لالستغالل باعتبار أن كمية هامة ن

فعلى الحكومة أن تسرع في تحلية  بها والية صفاقس بدون جهويات
مياه صفاقس للتخفيف من ضغط الاستغالل، فمشاكل الفالحة في 

 .وهي تهم ميادين وسأحاول أن أعّرج عليها سيدي بوزيد كثيرة

وهو مشكل شائك بوالية سيدي بوزيد  هناك مشكلة كهربة آلابار 
والفالحون في سيدي بوزيد  تباره موضوعا يهم كامل الجمهوريةباع

لديهم مشاكل بخصوص تزويد آبارهم بالكهرباء وهذا يخفف عليهم 
 .تكلفةعبء املصاريف الباهظة ويصبح الفالح ينتج بأقل 
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كذلك الضيعات الفالحية بسيدي بوزيد فهي غير مؤطرة وال 
تدّعم إلانتاج باعتبارها تتبع الدولة، صّدقوا أنه في عهد الاستعمار 
حسب ما سمعت كانت هذه الضيعات تنتج أكثر نسبة من اليوم 

كذلك ملا يصل ألاعوان واملهندسون . رغم تطور آلاليات والتقنيات
 .يعات إلى سن التقاعد ال يقع تعويضهماملتواجدون بهذه الض

أما املناطق السقوية فهي مهمشة وغير مؤطرة فال نجد متابعة 
وال رعاية وال إرشاد من طرف إلادارة فيجب إعادة النظر في النظام 

 .ألاساس ي للمجامع التنموية

وفيما يتعلق بموضوع سوق إلانتاج بسيدي بوزيد، فهذه السوق 
أسبوعية كما يرّوج لها البعض بل هي  ليست سوق جملة وال سوق 

وقد  الل ومنتوجات املاشية أي اللحومسوق إنتاج للخضر والغ
فوجئنا أخيرا بتعطيالت من وزارة التجارة مثال أن أسواق إلانتاج هي 
من مشموالت البلدية وأن إجراء إحداث الشركة كان خاطئا ويجب 

ات التي أن يصدر بأمر، فمن املؤسف جدا أن نسمع أن الخطو 
 .قامت بها هيئة التسيير كلها خاطئة والدعوة بالرجوع إلى الصفر

املطلوب منكم السيد الوزير، إعطاء إلاذن إلتمام هذا إلاجراء  
النطالق هذا املشروع خاصة وأن أهالي سيدي بوزيد يعلقون آماال 

 .موطن شغل مباشر 471كبيرة عليه والذي سيوفر 

هذا موضوع وطني يخص و  أختم بموضوع ألامن الغذائي
التعاضدية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة، هذه التعاضدية 

شارع فرحات حشاد، مهمتها أساسا  25ومقرها  0920تأسست سنة 
إنتاج البذور الوطنية للزراعات الكبرى من قمح وشعير وبقول وإنتاج 
بذور ومشاتل الخضروات من الفلفل والطماطم إلى غير ذلك، وهي 

، وقع الاستغناء عن نشاط %11ي احتياجات البالد بنسبة تغط
وهو ما نعيشه  لصالح الاستيراد 7114ضراوات سنة إنتاج بذور الخ

اليوم رغم توفر كل مستلزمات إلانتاج حيث أن جّل أصناف 
الخضراوات يقع استيرادها من الخارج وبترخيص من وزارة الفالحة، 

ر الزراعات الكبرى من وقع الترخيص لشركات خاصة إلنتاج بذو 
قمح وشعير وأجنية وهي املصيبة الكبرى وذلك على حساب املؤسسة 

 .الوطنية التي تعاني قصدا

إن البذور الوطنية لها مواصفات إنتاج هامة سواء الخضراوات 
أو الزراعات الكبرى ولكن لألسف أصبحنا مرتبطين ارتباطا عضويا 

يجعل أمننا الغذائي في خطر،  في احتياجاتنا الغذائية بالخارج وهو ما
ي أنواع املشاكل املوجودة في هذه  املطلوب بعث لجنة لتقص ّ
املؤسسة وسحب الترخيص للشركات التي تستورد البذور من 

 .الخارج، وشكرا
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شكرا، السيد زهير املغزاوي، تفضل لديك سبع دقائق ثم يليه 
 .م للسيدة فاطمة املسديالتدخل الخات

 السيد زهير املغزاوي 

 شكرا سيدي الرئيس،

 مرحبا بالسادة والسيدات الوزراء، 

سيدي الرئيس، سأتساءل في البداية بمعّية زمالئي النواب ما 
الجدوى من هذه الجلسة؟ لم أفهم أي جدوى لهذه الجلسة التي 

وم أعتبرها مضيعة للوقت وليس لها أي معنى، هل نريد أن نق
بالتنمية الجهوية في هذا الجلسة؟ نريد أن نقوم بزيارات ميدانية 
للجهات لنعرف النواقص ونقوم بالتنمية الجهوية؟ أعتقد أن هذه 

الجلسة هي ذّر الرماد على العيون، وعن طريق هذه الجلسة نريد أن 
مهتمة  7100نوهم للناس أن املنظومة التي تحكم البالد منذ 

الداخلية وتبحث عن الحلول، هذه الجلسة  بالتنمية في الجهات
املنعقدة في هذا الوقت تثبت مرة أخرى أن هناك عديد الجهات فيها 

وقد قابلتم شباب هذه  اب معتصمون حتى في مواقع إلانتاجشب
لحكومة أو السابقة أو التي الجهات في أكثر من مناسبة سواء هذه ا

الخصوص وقدمتم  وتحدثتم إليهم وقمتم بمجالس وزارية في قبلها
حتى أن هؤالء الشباب  م يتحقق ش يء من هذه الوعودوعودا ول

الرخ -هذه املرة  : "املعتصمون اتجهوا إلى الجهات املحتّجة وقالوا لكم
سنواصل احتجاجنا وسنواصل دفاعا على حقوقنا في التنمية  -ال

 ".والتشغيل وغيرها

ادرنا بها من ما أردت قوله أنه إذا واصلنا بنفس الفكرة التي ب
صها أن كل سنة نقوم  7100

ّ
إلى حد آلان والذي يتضّمن ملخ

بميزانية نخصص جزءا منها للتنمية في الجهات الداخلية، عندما 
تكون السنة على وشك الانتهاء نقوم بميزانية تكميلية ثم بعد ذلك 
نالحظ أن ألاموال التي خصصت للتنمية الداخلية نصفها قد رجع 

التنمية للمناطق الداخلية وتقع إذن احتجاجات، ولم نعتمده في 
وكل الحكومات املتعاقبة حدثت ضدها احتجاجات ألن الاحتجاجات 
التي تقع في الجهات ليست موجهة ضد أشخاص أو ضد أحزاب بل 
هي موجهة ضد أوضاع لم تتحسن وضد أوضاع لم تتغير وضد 

بوا، وإحدى الاستحقاقات الكبرى للثو 
ّ
رة التونسية انتظارات ناس ترق

 .لم يتحقق منها شيئا إلى حد آلان

. مع ألاسف أرى اليوم أنكم تواصلون في نفس املقاربة الخاطئة
املقاربة الخاطئة أن نذهب إلى الجهات ماذا ينقصكم، نقوم بقرارات 

وفي الفترة ألاخيرة ملا تحدث السيد  وال يتحقق منها حتى ثالث أرباعها
عن وعود الحكومات السابقة نس ي أنه رئيس الحكومة في لقاء تلفزي 

كان جزءا من تلك الوعود ونس ي أنه كان في حكومة قدمت تلك 
إذن مسؤولية وضع . الوعود وكل الحكومات املتعاقبة قدمت وعودا

البالد اليوم تتحمله منظومة كاملة حكمت البالد بمقاربة خاطئة، 
ون متفقين نريد أن نقوم بالتنمية في الجهات الداخلية؟ يجب أن نك

 :وسأتحدث عن مشكلتين في الواليات الداخليةبعض مع بعضنا ال

املشكلة ألاولى هل هناك استعداد لنصلح العالقة الظاملة بين 
سنة،  41املركز وهذه الجهات الداخلية؟ عالقة ظاملة استمرت ملدة 

وسأعطي بعض ألامثلة تتعلق بهذا الظلم والتهميش الذي مورس على 
داخلية، نحن مستعدون اليوم لنفتح حوارا، ملاذا هذه الجهات ال

موجود في تونس؟ لنفتح حوارا،  CPGتنتج قفصة الفسفاط ومقر 
من إنتاج التمور الذي يصّدر للخارج ال  %11ملاذا تنتج قبلي التمور و

يصّدر من هناك؟ ملاذا تنتج الطماطم ومصانع الطماطم غير متوفرة 
لقمح وال يوجد بها مصنع للمقرونة؟ في تلك الجهة؟ ملاذا باجة تنتج ا

ملاذا يوجد مصنع السكر بباجة ومقر املصنع موجود في العاصمة؟ 
 41ملاذا جهات الشريط الغربي للبالد التونسية ووسط تونس ملدة 

 سنة ال يتوفر بها مستشفى جامعي؟

هذه ألاسئلة التي يجب أن نطرحها، وأقول للسادة الوزراء أن  
لم تعد تجدي نفعا وقد استنفذت، لم يعد في  الطريقة الكالسيكية

إلامكان اليوم معالجة ألاوضاع بزيارة ميدانية وإطالق الوعود، تتم 
املعالجة معالجة حقيقية وجوهرية في طرح هذه ألاسئلة، الحظوا 
أين وصلنا، ملاذا هناك جهات يتوفر بها جزء كبير من ثروات البالد 

خذ نموذج تطاوين مثال فيها كل ولكن نسب البطالة فيها مرتفعة؟ نأ
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نسبة بطالة، هل تنتظرون منهم  %01تلك الخيرات وفيها أكثر من 
رؤية ذلك والصمت عنه؟ هل تريدون منهم حراسة الثروات وهم 
ينظرون إلى ثرواتهم بغّض النظر عن إلاجحاف في املطالب وغيرها؟ 

الناس  والناس تطرح اليوم هذه ألاسئلة، إذا أردتم أن تستمعوا إلى
في الشوارع وفي هذه الانتفاضة، بإمكاننا أن نعطيهم عنوانا ملا يحدث 
في الجهات هو أن هذه الجهات تطالب بإعادة صياغة عالقتها 

 باملركز، بما ُيْبِطُل الظلم والتهميش والُح 
ْ
رة التي مورست منذ عدة ڨ

 . سنوات على هذه الجهات

تأتي حكومة لتتعاقب  املقاربة الثانية ولنكن متفقين عليها، كلما
 وتقول  ليست مسؤوليتي التنمية في الجهات الداخلية 

ّ
على الحكم إال

وإنما مسؤوليتي في أن أوفر مناخات الاستثمار كي يتجه املستثمر 
إلايطالي أو الفرنس ي أو ألامريكي أو غيره إلى هذه املناطق الداخلية 

يا كرام هو أن  لالستثمار، أين يكمن املشكل؟ املشكل اليوم يا سادة
املستثمر ألاجنبي لن يذهب إلى املناطق الداخلية ألسباب موضوعية 
ألن البالد ليس بها استقرار سياس ي، فيها وضع أمني يخيف 
املستثمرين، ليس بها استقرار اجتماعي والاستقرار الاجتماعي ال يأتي 
إال باإلنجازات، فما العمل اليوم أمام هذه املعضلة؟ فلن يذهب 

 . وم ال املستثمر التونس ي وال املستثمر الخارجيالي

ر أن السيد رئيس الجمهورية منذ ثالث أو أربع أشهر 
ّ
وأريد أن أذك

تقريبا، اجتمع برجال أعمال في قصر قرطاج وأصدر بالغا بأن رجال 
ألاعمال هؤالء التزموا بالذهاب إلى املناطق الداخلية للقيام 

هذا، ألن هؤالء من رجال باالستثمار ولكن لم يحصل ش يء من 
ألاعمال أو املستثمرين ألاجانب أو في الداخل ليسوا جمعيات خيرية 
هم يبحثون عن الربح ويجب أن تتوفر شروط الربح ومن أهم 
شروطه الاستقرار الاجتماعي وألامني والذي مع ألاسف الشديد ليس 

 .متوفرا اليوم ببالدنا

ّتجه إلى هذه املناطق إذا كانت الدولة ال تتحمل مسؤوليتها وت
تذهب " إي نعم"وتنجز بها تنمية حقيقية وتنجز بها املشاريع الكبرى، 

إلى تطاوين وتنجز مصنعا لإلسمنت، تذهب إلى سيدي بوزيد وقفصة 
وقبلي وتقوم الدولة بتنمية حقيقية، وإال سنبقى ندور في نفس 

سف الحلقة املفرغة، إذا ال نشعر اليوم بما يحصل في البالد فلأل 
الشديد ال تستحقون أن تكونوا هناك، اليوم اعتصام بتطاوين وفي 
قبلي اعتصامان في مواقع إنتاج البترول، وباألمس اعتصام في موقع 
إنتاج امللح في شط الجريد والاعتصامات تتزايد يوما بعد يوما، 

 ...وسقف الناس يصعد يوما بعد يوم ويطرحون سؤالا 

 جلس نواب الشعبالسيد النائب ألاول لرئيس م

ثم يليها  السيدة فاطمة املسدي تفضلي لديك ست دقائق شكرا،
 . السيد سهيل العلويني وهو نهاية املطاف

 السيدة فاطمة املسدي

 شكرا سيدي الرئيس،

لكنها كادت أن تكون ذات نجاعة أكثر  رغم أهمية هذه الجلسة
وإن  يول كيفية إنقاذ الاقتصاد التونس لو أنها برمجت بعد جلسة ح

واليوم أنا  مركزية هو ارتباط وثيق ووثيق جداارتباط التنمية بالال 
كنائب، شخصيا أريد أن ألفت نظركم زمالئي إلى موضوع في غاية 
من الخطورة، اليوم هذا املوضوع سيلقي بظالله على التنمية في 

ية قبل توفير املناخ تونس وهي خطورة القيام باالنتخابات املحل
ديسمبر الذي  02إني أعّبر عن اعتراض ي على تاريخ و  املناسب لها

وأعّبر رسميا  لسياسيين يوما مقدسا حسب تعبيرهماعتبره بعض ا
عن طلب تأجيل الانتخابات املحلية حتى نوفر الضمانات الاجتماعية 

 .والاقتصادية وألامنية إلنجاحها

ية متفجرة في نحن آلان في تونس نعيش في مناخ هّش ووضع
وثمة عناصر تعمل على تفكيك الدولة  ض الجهاتالجنوب وبع

وتقسيمها شماال جنوبا، التنمية مرتبطة بمناخ مناسب وإنني أطالب 
 .من تحت هذه القبة بالتأجيل ألسباب أمنية واقتصادية وسياسية

أما ألاسباب ألامنية، فهناك تهديد أمني حقيقي من إرهاب 
 .واعده وخالياهيستغل هذا الوضع الاجتماعي املتفجر لتركيز ق

أما ألاسباب الاقتصادية من تراجع الدينار وغالء املعيشة وكثرة 
التوريد وهيمنة املنتوجات التركية على اقتصادنا وغياب املراقبة 

 .وإخالالت في الحوكمة

أما ألاسباب السياسية الهشة، فنحن في حكومة وحدة وطنية 
ب لكن أصبحت هذه الحكومة حكومة تبحث فقط عن سند حس

امللفات وأمام استقالة السيد شفيق صرصار، أجدد طلبي في تأجيل 
ويجب تفعيل قرارات  بات املحلية وأدعو بمصارحة الشعبالانتخا

، جيد أن الحكومة املبرمجة وال يجب أن تقرر الحكومة ما ال يمكنها
لكن ليست املهم أن نقوم ببرامج تنموية  نقوم بعدة برامج تنموية

القرارات ألن الشعب يفقد أمله في الحكومة  فقط بل يجب تطبيق
والحكم أصال، مما قد يؤدي إلى تهديم كيان الدولة وال يشجع على 

 .الاستثمار وسيخلق إلاخالالت الحقيقية في واقع التنمية

إذا أردنا أن تكون الدولة ديمقراطية، يجب أوال أن تكون دولة 
من مؤسساتها  القانون وتنفذ قوانينها التشريعية التي انبثقت

يجب محاسبة الفاسدين ورؤوس الفساد، خاصة . الديمقراطية
طاعات كما يريدون وال ونحن نشاهد الفاسدين يرتعون في كل الق

من الحلول  وإن قانون املصالحة هو قانون هام وحّل  أحد يردعهم
لكن غياب الحرب على الفساد خلق له ترجمة  الهامة في تاريخ تونس
 .عيدة كل البعد عن محتواه ألاصليأخرى عند الشعب ب

فمثال في بعض  القطع مع منطق الغنيمة مع الدولةيجب أيضا 
الحوارات حول قانون املصالحة تدخلت بعض ألاطراف مطالبة 
بمنطق الغنيمة تعديالت لفائدة البعض من املنتفعين بالعفو 
التشريعي العام، ويجب مراجعة الانتدابات املشبوهة املبنية على 

والءات في هذه الدولة، اتقوا هللا في تونس، فالتنمية ليست فقط ال
تنفيذ، برامج ومشاريع بل هي أيضا قرارات شجاعة وجريئة في ال

 .وشكرا أرجوكم حافظوا على الدولة

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب
سة الصباحية للسيد سهيل التدخل الخاتم لهذه الجلو  شكرا
 . لديك إثني عشر  دقيقةتفضل  العلويني

 السيد سهيل العلويني
 شكرا سيدي الرئيس،

 .نرحب بالسادة الوزراء وكل إلاطارات الجهوية املتواجدين معنا

أريد أن أشكر أوال لجنة التنمية الجهوية على العمل والزيارات 
املهمة التي قامت بها، وإن شاء هللا كما قال السيد رئيس املجلس 

ليس تفريغ "اليوم، ال تكون كما قال أحد الزمالء قبل ابتداء جلسة 
ئة تؤخذ إن شاء هللا نرى بعد هذه الجلسة قرارات جري" قلب فقط

ز مداخلتي بخصوص واليتي والية  في إطار التنمية الجهوية
ّ
وسأرك

القيروان وإن شاء هللا ما سأذكره من مسائل نتجه في مسارها بعد 
 .هذه الجلسة



 2303 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

على الزميلة فاتن الوسالتي التي كانت أبدأ مداخلتي بالترحم 
عضو معنا في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، أريد أن أؤّبنها 

رحمها هللا ورزق أهلها وزوجها وأبناءها "قليال ألننا لم نتحدث عنها 
كانت الزميلة معنا في اللجنة قبل أن تعّوض " جميل الصبر والسلوان

مل قّيمة كانت ممرضة وتع السيد إياد الدهماني في هذا املجلس،
وما الحظته منها رغم مرضها والتي كانت  عامة في مستشفى بسليانة

تخفيه عن الجميع أنها ال تشتكي من مرضها، بصفتي طبيب 
نا علما اكتشفت إشكاليتها في فترة من الفترات، ورغم هذا لم تحط

كانت تحضر في الجلسة " رحمها هللا" بذلك وقالت ليس لدي مشكل
وعن إلاطار الطبي الذي  ت دائما تدافع عن جهتها وعن املستشفىوكان

رحمها "وهمها الوحيد هو الصحة في منطقتها، بصراحة  تعمل معه
هللا وأسكنها هللا جنات الخلد بإذن هللا وربي يصّبر أهلها وكل أقاربها 

 ".وكل من انتخبها

 د أن أتدخل في خصوصها قبل كل ش يءالنقطة الثانية التي أري
نحن نتحدث عن التنمية الجهوية نزلت علينا اليوم نزول الصاعقة و 

مة وهي استقالة السيد شفيق ونعتبرها صاعقة بأتم معنى الكل
ونحن معّولون عليه في الانتخابات املقبلة الانتخابات البلدية  صرصار 

دنا أن نتحدث عن والجهوية والتي تبدأ منها أصال التنمية إذا أر 
نحن بصدد العمل على موضوع على مستوى و  التنمية الجهوية

بعد أن نركز كل مركزي ولكن التنمية الجهوية الحقيقية ال تكون إال 
 .وهذه السلطة املحلية ستأتي بعد الانتخابات ما هو سلطة محلية

قبل قليل عن طريق إلاذاعة والتلفزة، وّجهت رسالة إلى السيد 
يد شفيق تعقّل الس": شفيق صرصار وأعيد قولها في هذا املجلس

 وتأجيل ت ألاخت يجب أن نحافظ على الدولةوكما قال" فهذه دولة
الانتخابات بعد أن شاع الخبر وعلم به الجميع، داخليا وخارجيا هو 

وإن شاء هللا نكون قد مررنا  ر غير جيد بتاتا للدولة التونسيةأم
بزوبعة ونحن دائما في تونس نذهب إلى التوافق وإن شاء هللا يوجد 

د  شاء هللا هو بصدد الاستماع إليناالتوافق في إطار الهيئة وإن 
ّ
ونؤك

أن موقعه هو موقع مهم جدا ألن الديمقراطية التونسية ال تنجح إال 
واستقالته من هذه الهيئة  ون لدينا هيئة مستقلة لالنتخاباتإذا تك

تزعزع الديمقراطية التي اكتسبناها بعرق وأرواح الكثير من 
وهذه من املكتسبات التي ال  لذين فقدناهم لنصل إليهانسيين االتو 

 .نستطيع التراجع عنها

طلبي الشخص ي السيد شفيق، تراجع عن قرارك واذهب إلى  
الانتخابات املتفق عليها رغم كل الهنات وكل املشاكل، ال يوجد أحد 

تك مستقلة وال يتدخل أحد في أنت مستقل وتبقى مستقال وهيئ
هناك مشاكل داخلية يمكن أن تتجاوزها، حتى وإن كانت  عملك

 .الاستقالة غير مقبولة في نظري الشخص

ونتطرق آلان في حديثنا عن موضوع التنمية الجهوية، فقد 
تحدثت مع السيد الرئيس ملا كنا في الجلسة، هو أن الطريقة التي 

مع السادة الوزراء الذين يأتون إلى هنا  -بكل صريح  -نتعامل بها 
ا يوما كامال ونحن نرى التقرير، فإني ال أتصورها ويقضون معن

فّرغ "طريقة ناجعة في حد ذاتها ألن العمل ليس هكذا وليست عملية 
سأتحدث عن القيروان وأتحدث عن مشاكلها التي يعرفها " قلبك

الوزراء وقد أشرنا إليها في حديثنا مرارا وتكرارا وكان لنا في القيروان 
واتخذنا قرارات كثيرة على أعلى  7104 يخ ديسمبرمجلس وزاري بتار 

وتلك  رئاسة حكومة السيد الحبيب الصيد مستوى، على مستوى 
القرارات التي اتخذناها بصفتنا نواب عن القيروان وكمجتمع مدني 

ا املوضوع وقّدمنا كل وكإطارات موجودة في القيروان تحدثنا في هذ
ثير من ألاشياء ألن ولكن إلى يومنا هذا ما زالت هناك الك إلاشكاليات

 .طريقة النظر إلى املوضوع طريقة غير صحيحة وسوف أفّسر ذلك

ألن أي منظومة يجب أن تتضّمن الحوكمة وهذه الكلمة تقال 
  كثيرا وتتكرر، ما معنى الحوكمة؟ أوال الكفاءة في العمل ويجب أن

 la Croix de transmissionاملسؤول ألاول في الجهة هو  يكون 
ندما تخرج قرارات من الحكومة وتكون هناك اعتمادات للحكومة، ع

للشخص املسمى على رأس الوالية، أقولها صراحة، يجب أن يكون 
له على ألاقل دراية ماذا يجب عليه أن يفعل في هذه الوالية، ولكن 
ي شهرا وشهرين وثالثة وأربعة ليجلس في مكتبه  أن يأتي ويقض ّ

 يعرف املشاكل الحقيقية ويقابل املواطنين هذا وإن قابلهم، ال 
للمنطقة، ال يعرف طموحات أهالي املنطقة، صعب جدا أن يطّبق 
ألاشياء التي هي أساسا غير مقتنع بها، ممكن أن يسّوي أمورا فردية 
لنائب أو اثنين يذهب إليه ويلبي طلبه ويتدخل لفالن، هذا ال يهمني 

نتخبوني ألنني أصال ألنه ليس من أجل ذلك انتخبني أهالي القيروان، ا
 .أريد أن أتقدم بالقيروان كجهة ككل

أتدخل بتاتا هذه ألامور الشخصية ال تهمني وأقولها على املإل لم 
لذلك انتخبوني في القيروان، أرى أن والية  لقضاء أي أمور شخصية

القيروان في فترتنا هناك أشياء يجب أن تتحقق وال يمكن لها أن 
والاستراتيجية وكل ذلك ال نراه، ما تتحقق إال بالكفاءة والبرمجة 

يريد نالحظه أن هناك من يريد كذا وهناك من يشغل كذا وذلك 
ويكون  معتمدا في املنطقة الفالنية وآلاخر يريد أن يسمي له فالنا

وفي ألاخير تبقى كل  لسياس ي له سيطرة على هذا املوضوعالحزب ا
 .املنطقة تعاني وال تتقدم

ن املشاكل في القيروان، والية تعاني صحيح أن لدينا الكثير م
ليس منذ ألامس أو من أول أمس بل حتى من قبل الثورة، لذلك 
فالناس لهم الحق باملطالبة وخرجوا في مسيرات سلمية بأتم معنى 

يفسدها، بدون الدخول في الكلمة وهناك من ركب عليها وأراد أن 
لى وقد كانت ألامور مخيفة كثيرا وشخصيا خفت ع التفاصيل

وأصبحت تطالب " الباندية"القيروان أن تقع  بها حربا أهلية، نزلت 
ين من الدخول بأشياء غير معقولة، أغلقوا السوق ومنعوا الفالح

وهذا لم يحصل بتاتا منذ فترة تاريخية أن  إليها لجلب بضاعتهم
قدت الخضر والغالل في ا

ُ
 لقيروان ألنه تزامن مع غلق السوق ف

والذين  دوا بأن يتواجهوا مع من منعوهموالفالحون أنفسهم هد
والحمد هلل هناك أطراف تدخلت  أغلقوا السوق لتصبح حربا

 .ورجعت ألامور إلى مجاريها

أين السلطة من هذا؟ ملاذا لنا سلطة في القيروان؟ مهمة 
السلطة في القيروان أوال أن تكون هناك ثقة متبادلة بينها وبين 

ي ألاول وألاخير أّي مسؤول في الناس، تعمل ملصلحة ألاشخاص وف
الدولة وكذلك بصفتي نائب نحن جميعا في خدمة الشعب وليس في 

الشخصية لنصبح من الغد كذا  خدمة مصالحنا وخدمة طموحاتنا
وفي النهاية هذا لن يظّل منه ش يء  ألن هناك  من تحصل على  وكذا

وبَل بالشكر حتى بعد عمر طويل و 
ُ
 هناك منالكراس ي وقد أفلح وق

وحتى من تحصلوا على مناصب والة  بقي طّي النسيان بعد ذلك
روهم فإنهم ومعتمدين وعزلوا بعد ذلك فلم يتذكرهم أحد وإن تذك

ولذلك فاملسألة تتعلق بأّن من يريد أن يفلح  يقابلون بالسب والشتم
في مكانه يخدم املنطقة ويخدم أهلها وعبادها، ولذلك يوم ألاحد 

جهوي في القيروان بالرغم أن الصحافة الفارط كان هناك مجلس 
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لم تكتب عن ذلك ولم تتحدث عنه، وشخصيا لم أحضره وال أرى 
 . ملصلحة البالدة سائر فائدة في حضور املجلس ألّن هناك أمور غير 

الاستراتيجية الكبيرة في القيروان أننا نتحدث في التنمية، 
ياه، القيروان هي منطقة الوسط وهي منطقة فالحية ومنطقة م

القيروان لها تاريخ حضاري، لديها الكثير من إلامكانيات على مستوى 
السياحة، هذا هو املنظور الذي يجب أن نتجه إليه لتحسين وضع 
القيروان، ما الذي جعل القيروان تتأخر منذ سنين وسنين؟ تأخرت 
ألن كل إلامكانيات للوصول إليها شبه معدومة فالطرقات مهترئة ولم 

ا، وال يمكن أن نتحدث عن الطرقات الفالحية، القطار تتحسن بتات
وقع التخلي عنه، هذا ما أدى إلى  0949الذي كان موجودا منذ سنة 

عزوف الناس عن البقاء في القيروان، هناك الكثير من العائالت 
غادرت القيروان واستقّرت بأماكن أخرى ألن املستثمر ال يرغب في 

 . مكانياتالقدوم إلى القيروان لغياب إلا 

أريد أن أركز على موضوع البنية التحتية للقيروان التي هي 
ال وليس هدية و في ألاصل  كان موجوداالقطار القديم الذي . ألاساس

 .وهذه ليست مّنة أطالب به ومن املفروض أن يعود بطبيعته

أما القطار الثاني الرابط بين منطقة النفيضة والقيروان فهو 
واصل سفراته بعد ذلك إلى سيدي بوزيد مهم جدا ويستطيع أن ي

وغيرها، هذا هو القطار املهم ألنه يجمعنا بمنطقة ساحلية منطقة 
التي من املمكن أن تنجز مستقبال وتجعل من " امليناء العميق"

 .ومتأخرة على امليناء une zone logistiqueالقيروان 

عة أما الطريق الرابط بين النفيضة والقيروان والذي يشمل أرب
-ممرات نرجو أن يكون في طور إلانجاز، الطريق الرابط سوسة

القيروان والذي يسمى بطريق املوت هو بصدد إلانجاز الحمد هلل بعد 
 .أن انتظرناه منذ سنوات

هذه من املسائل التي تعتبر مهمة وهي من مشموالت وزارة  
ذه التجهيز وأنا أوّجه خطابي إلى السيد الوزير وإن شاء هللا تكون ه

ولكن يجب على  ة في البرنامج ولدّي علم بوجودهااملشاريع مدرج
ألاقل أن نحيط الناس علما بأن هناك برامج بصدد إلانجاز، قامت 
املصالح املختصة بقطع ألاشجار املوجودة على الطريق بين النفيضة 
والقيروان وال ندري هل ترغبون في توسيع هذه الطريق أم ال؟ إذا 

تحيطوا الناس علما بقطع ألاشجار على ألاقل  كان كذلك يجب أن
ويجب تبليغ الرسالة في الحين  عرفوا أن هناك شيئا بصدد إلانجاز لي

غون الناس بعد ثالث أو أربع سنوات بأنكم 
ّ
ألنكم عندنا تبل

 .مثل مشروع املياه ن هذا البرنامج سوف يعترفون بذلكستنجزو 

هي إشكالية موجودة ياه وأشير في حديثي إلى قطاع الفالحة، وامل
لقيروان ال تتوفر بها مياه وهناك مناطق عديدة في ا بالقيروان

ومنذ ثالث سنوات ونحن نتداول نفس املسألة ونتحدث عنها  الشرب
كل مرة، إلاشكالية أنها حصلت أزمة كبيرة ونحن على أبواب فصل 
الصيف وحلول شهر رمضان، هناك مناطق في القيروان ال تتوفر بها 

لكن  أن الوزارة منشغلة بهذا املوضوع ه إلى يومنا هذا وأعرفامليا
ومن سوء الحظ أنهم  جوا إلى إلاعالم وتحدثوا لألهاليعلى ألاقل اخر 

ليس لديهم ويقولون أنه  حدثون عن هذا املوضوع في الواليةال يت
ال، بل هناك برنامج بصدد إلانجاز، سوف  علم وهم بصدد املحاولة

والشركة الوطنية الستغالل  ملنطقة الفالنيةوم بحفر بئر في انق
حينئذ يعرف الناس على  يع املياه سوف تقوم بإيصال املاءوتوز 

تخبر الشعب الكريم  إذا manque de communication ألاقل هناك
بأن هناك مشروع سينجز في الفترة الفالنية فسوف تنعدم الثقة من 

 .خير لن يصدقوا ذلككثرة ما سمعوه من كالم ولم يروا شيئا وفي ألا 

 ...موضوع القيروان إن بقيت ساعة أتحدث عن إلاشكاليات 

 السيد النائب ألاول لرئيس مجلس نواب الشعب

شكرا، إلى هذا الحد تنتهي أعمالنا بالجلسة الصباحية ما زال 
لنا برنامج ساعتين من التدخالت، ننقطع آلان ونعود على الساعة 

املجلس وأول املتدخلين السيدات  الثالثة والنصف بتوقيت ساعة
والسادة محمد حامدي وصفية خلفي ومباركة عوائنية ومحمود 

 .قويعة وإكرام موالهي

 .أرجو أن يكونوا حاضرين لكي ال يقع تجاوزهم

 .شكرا لكم وشاهية طيبة، ترفع الجلسة

 ( كانت الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهرا)  

 استئناف الجلسة 
 العامومواصلة النقاش 

 ( كانت الساعة الرابعة مساء) 

 لرئيس مجلس نواب الشعب الثانيالسيدة النائب 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 السادة والسيدات الوزراء،

 السادة الوفود املرافقة لهم،

 زميالتي زمالئي،

أرحب بكم جميعا ونواصل جلستنا على بركة هللا ونستهلها بكلمة 
لسيد محمد الحامدي وخمس تفضل ا. السيد محمد الحامدي

 .دقائق مخصصة لك

 السيد محمد الحامدي

 شكرا سيدتي الرئيسة،

بسم هللا خير ألاسماء في ألارض وفي السماء وسالم على عباده 
 .الذين اصطفى

 مرحبا بالوفد الحكومي وبالطاقم املرافق له،

 مرحبا بوفود واليات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين،

 والة وبكل إلاخوة املرافقين لهم،مرحبا بالسادة ال

تتوسط والية سيدي بوزيد البالد التونسية وتجود عليها بخيراتها 
 ،من شتى املنتوجات الفالحية من خضر وغالل وحبوب وغير ذلك

ويجتهد فالحو سيدي بوزيد ليال نهارا لالرتقاء بتلك الجهة وبالبالد 
 .إنقاذه عموما للوصول إلى أعلى املراتب حتى ننقذ ما يكن

وحتى أكون عبدا شكورا أقول أن عديد الامتيازات قد وصلت  
هذه الوالية إال أننا ال نزال في حاجة إلى املزيد، البنية التحتية في 
حاجة إلى مزيد العناية واملسالك الفالحية خاصة في جهة الرقاب، 

فيها  petite Californieجهة الرقاب التي تدعي في والية سيدي بوزيد 
توجات لم تر العين مثلها، إذن املطلوب من كل إلاخوة املسؤولين من

عن هذا القطاع وخاصة معالي وزير الفالحة أن يولي هذه الجهة ما 
 .تستحق من العناية

الفالحة هي الركن الكبير في هذه البالد، تربية املاشية أيضا 
قطاع مهم وحساس في جهة سيدي بوزيد وألاعالف املدعمة كمياتها 

تي تصل إلى والية سيدي بوزيد كميات بسيطة جدا وال تكاد تفي ال
 .بالحاجة
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خاليا إلارشاد الفالحي التي كانت سابقا تقوم بعمل جّبار، تراها 
اليوم بنايات قاتمة سوداء كأن لم تغنى باألمس وكأن مصالح وزارة 

 .الفالحة لم تمر من تلك ألامكنة يوما ما

لية إلارشاد الفالحي كان بها العزيزة خ" الحوامد"في قريتنا 
ن من كل ما يهم الفالحة وكان بيده سيارة يجوب بها 

ّ
مسؤول متمك

القرية شماال وجنوبا وشرقا وغربا ويقدم النصح إلى كل الفالحين 
 أن املسألة آلان في حاجة 

ّ
وترى إلانتاج يزداد من سنة إلى أخرى إال

 . إلى مزيد املراجعة

أن إلاخوة الذين تقاعدوا لم يتم  السيد مندوب الفالحة يقول  
تعويضهم، فماذا تنتظرون يا معالي وزير الفالحة؟ قطاع الفالحة في 
سيدي بوزيد وفي الجمهورية التونسية عموما ينتظر منكم عمال 

 .جّبارا وعمال كبيرا حتى تخرجوا ويخرج الجميع من عنق الزجاجة

. العقارية الفالحون أيضا دائما يشتكون من عدم تسوية املسألة
املسألة العقارية منذ عشرات السنين كما هي لم تر تقدما وال حال في 
ألافق أبدا، نرجو أن تساهموا من جهتكم مع السيد كاتب الدولة 
ألمالك الدولة في إخراج هذا املشكل من القمقم املوجود فيه منذ 
زمن بعيد حتى يتمكن الجماعة من امتالك أراضيهم وتسييرها في 

 .ه الصحيح الذي يتقدم بالبالد نحو ألافضلالاتجا

أمّر آلان ألتكلم عن تمثيلية إلادارات املركزية، إذ ال نزال في والية 
سيدي بوزيد الوالية القديمة منذ السبعينات، نعود بالنظر في 
املسائل البيئية إلى والية القيروان وفي مسائل البنك إلى والية 

 .القصرين

املركزية تم تأجيرها منذ ثالث سنوات  في مسألة البنك إلادارة
 وبقيت مغلقة وأخيرا تم التخلي عنها، لست أدري ملاذا؟

الوكالة العقارية الصناعية مسألة تدعو إلى الضحك أحيانا 
فمديرها الجهوي موجود في سيدي بوزيد وتم تعيينه ولكن ال يملك 

ما فهو يجوب ال مقرا وال سيارة وال هاتفا وال أوراقا وال قلما وال ش يء 
الشوارع على القدمين ويدخل إلى زمالئه املديرين الجهويين ليبقى 

 ....بجانب هذا ساعة

 السيدة النائب ألاولى لرئيس مجلس نواب الشعب

ونمّرر الكلمة للسيدة صفية الخلفي وعشر دقائق  شكرا
 .مخصصة لك

 خلفيالالسيدة صفية 

 شكرا السيدة الرئيس،

 ،بسم هللا الرحمان الرحيم

 أوال تحية للسادة الوزراء والوفود املرافقة،

تحية للسادة الوالة وتحية كذلك لإلطارات الجهوية املرافقة 
 للسادة الوالة،

سيدي الرئيس، أنا كعضو في لجنة التنمية الجهوية وباملناسبة 
أشكر زمالئي على املجهود املبذول لتحريك املياه الراكدة وتسهيل 

لم نذهب إلى تلك الجهات في نزهة . لجهاتالتواصل بين الحكومة وا
بل ذهبنا حتى نكون لسان حالهم لنقف معهم ومع الحكومة في ما 
هو معطل والسعي لدى السلطة لتحقيق ما يمكن تحقيقه واقتراح 
التشريعات التي تحول دون تنفيذ بعضها، هذا دورنا وسنقوم به 

نمر به  بكل فخر ألجل أن تتخطى بلدنا هذا الوضع الصعب الذي
 .ألننا على قناعة أن املسؤولية هي الحكومة والشعب

سيدي الرئيس، قبل الخوض في محتوى مداخلتي أريد أن أنبه 
إلى ش يء مهم ومهم جدا، الحديث عن مؤشرات التنمية وآلياتها 
وامليزانيات املرصودة لها يبقى رهين إلارادة السياسية الشجاعة من  

نمية ألنه صراحة املشكل بالنسبة لنا قبل الساهرين على الدفع بالت
في القصرين ال يقتصر على أرقام مرتفعة في مراتب امليزانية بقدر ما 
هي مشكلتنا مع الجهة املشرفة والساهرة على تنفيذ املنوال التنموي 

 .أو املشاريع التنموية بالجهة أقولها وأمر

في والية القصرين كانت مسألة التنمية عنوانا أساسيا من 
عناوين الثورة وشعارا رئيسيا من شعاراتها ورغم الانتظارات املتفائلة 
بالتغيير وتجاوز التهميش الغالب على الجهة فإن مشاعر إلاحباط 
بدأت تتجلى في تحركات اجتماعية رافضة لسياسات التسويف 

 .واملماطلة

في والية القصرين مؤشرات التنمية تحدثت عن معاناة أهلها 
ة ألاكثر فقرا، حاس ي الفريد والعيون ورغم إلامكانيات ففيها املعتمدي

التنموية الكبيرة بدءا باملوقع الجغرافي الوسيط واملنفتح مع وجود 
فرص هامة لالستفادة من إمكانيات الترابط الحدودي مع الشقيقة 
الجزائر، مناخها الذي يوفر ظروفا مالئمة إلنتاج مواد ذات طابع 

ألف  051مساحاتها الشاسعة  خصوص ي ومنتوجات بيولوجية،
 .من املخزون الجملي للبالد التونسية% 75هكتار أي بنسبة 

احتواؤها على إمكانيات إيكولوجية هامة باعتبار ما تختص به 
املنطقة من هواء نقي ومياه عذبة، منطقة بولعابة املحطة 

 .الاستشفائية التي تيهئ ألارضية الخصبة للمستثمرين

من  % 75مخزون أثري هام بنسبة  احتواؤها كذلك على 
املخزون الوطني واحتواؤها أيضا على تنوع املوارد الطبيعية 

 .الحجارة الرخامية والجبس: وإلانشائية

كذلك مساهمة الجهة في الاقتصاد أساسا عائدات إلانتاج 
 .من إنتاج التفاح وكذلك إلانتاج الحيواني % 51الفالحي أكثر من 

إلامكانيات التنموية ظلت عالمات السيد الرئيس، كل هذه 
 .شاهدة على التهميش املمنهج لهذه الجهة

السيد الرئيس، من خالل التقرير قيد الدرس هناك قرارات 
 00، 7107سبتمبر  74وزارية أعلن عليها للجهة عبر تواريخ متعددة 

ولكن بقيت  7102مارس  11وآخرها  7105أكتوبر  00، 7105أفريل 
 .رق بل وئدتأغلبها حبرا على و 

؟ حلم أهالي فريانة "بتالبت"أين إلاقرار ببعث منطقة تبادل حر 
 .والوالية بأكملها التي من شأنها أن تغير وجه البالد كليا

 السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء،

في إطار استمرارية الدولة أطالب كنائب عن الجهة بتفعيل 
بمقر الوالية  7105أكتوبر  00مخرجات املجلس الوزاري املنعقد في 

 .من قبيل كلية طب ألاسنان، قطب أمراض القلب والشرايين

سيدي وزير الفالحة، أين تفعيل ما وقع الاتفاق عليه في الجلسة 
السابقة بين الوزارة ونواب الجهة من أجل إحداث مركز لدعم 

ألاشجار املثمرة والتفاح أساسا؟ كذلك بعث مركز فني  مشاتل
نطقة إنتاج قوية ومفتوحة لإلنتاج البيولوجي والحال أن املنطقة م

 .كالفستق والزيتون فالرجاء التسريع بتطبيق مخرجات تلك الجلسة

سيدي الوزير، املشكل ألاكثر انعكاسا على الفالحين هو ندرة 
مياه الري رغم ارتفاع منسوب مياه التساقطات لكن سوء إدارة 
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ح يشتكي  استغالل هذه الكمية هو 
ّ
ولذا ال  من الندرةما جعل الفال

بد من التدخل إلنجاز السدود التلية والكبرى لتجميع مياه السيالن 
تلك التي من خاللها سيقع تغذية املائدة املائية وتدعيم منظومات 

 .الرّي 

ورسمتم " صيف دون عطش"سيدي الوزير، رفعتم شعارا 
ء استراتيجية ملجابهة حّر الصيف لكن النظري ش يء والواقع ش ي

وأريد أن أفهم إذ لم يعد يفصلنا  ذا الشعار مجانب للحقيقةآخر، ه
عن قدوم فصل الصيف إال بضعة أيام والحال على ما هي عليه، 

في  Les citernesالناس عطش ى وتتنقل كيلومترات لجلب املاء عبر 
عين أم الجدور بسبيبة، في ابراهيم الزهار في القساسمية وفي 

 .املقيسمات بفريانة

، املستوى البيئي بالوالية أقل ما يقال عنه تحت سيدي الرئيس
 .الصفر وأنا أدعوك سيدي وزير التنمية إلى الانتباه جيدا

تم رصد ثمانية مشاريع هامة في مجال التطهير بكلفة جملية 
د لوالية القصرين من تهذيب محطة تطهير املياه .م 44.0بحوالي 

ن القصرين بالقصرين، من توسيع وتهذيب شبكة التطهير بكل م
ومن تطهير مدن  كلم من القنوات 09لك عن طريق مد وسبيطلة وذ

تالة وفريانة وتالبت وتدعيم الشبكة بهذه املدن وغيرها، من إنجاز 
ر على وأذك محطة تطهير بكل من سبيبة وجدليان لكن هذه املناطق

تعاني من تلوث املائدة املائية بسبب  سبيل الذكر ال الحصر سبيبة
 حاذية للتجمعات السكانية الريفيةحي للمياه باألودية املالصرف الص

وقد أثبتت التحاليل الطبية تلوث مياه آلابار في املناطق املحاذية 
وأوالد داود وانجر عن ذلك   السبيطاتلوادي سبيبة أساسا منطقة 

وسجلنا عددا من الوفيات في  ومرض الكلى hépatite cانتشار مرض 
أين هي وزارة البيئة؟ هل يعقل أن تشرب ال أفهم . تلك املناطق

الناس يا سيدي وزير البيئة من نفس املكان الذي ترتوي منه 
الحيوانات؟ والالفت للنظر أننا لم نتدخل إال بعد حصول الكارثة 
املتعلقة أساسا بالروح البشرية واملتعلقة كذلك بتلوث مصادر 

 .رزقهم الذي يسقى من مياه الصرف

هذيب ألاحياء والسهر على الحديث عن ت سيدي الرئيس، كثر 
وبالضرورة سنجد أنفسنا نتحدث عن دور النيابات  نظافتها

يس بين ما نأمل وبين ما هو الخصوصية، فهناك مفارقة السيد الرئ
وهنا أريد أن ألفت النظر إلى مدينة سبيطلة السياحية  موجود

ة واملتحصلة على جائزة أحسن بلدية سياحية تعاني من عشوائي
املصبات واختناق املدينة من روائح الفضالت وذلك راجع أساسا إلى 

بة الخصوصية غياب الرئيس أو الهيكل البلدي املتمثل في رئيس النيا
وطبعا في ظّل غياب رئيس النيابة الخصوصية  أساسا السيد املعتمد

 .تغيب النظافة وتغيب نقاوة املرافق وتنعدم لألسف الشديد التنمية
للسيد رئيس الحكومة للمرة ألالف عليكم بالتعجيل نداء إذن 

في سّد الشغورات الحاصلة في معتمدية سبيطلة فوسانة والقصرين 
 .الجنوبية

سيدي الرئيس، في إطار تعزيز نسيج املؤسسات الجامعية بالجهة 
أريد أن أعّرج على املطلب ألاساس ي واملستعجل ومن الضروري أخد 

باب لشعبة إلاجازة ألاساسية في مهن القرار فيه هو إعادة فتح ال
التربية بسبيطلة نظرا للبنية التحتية ألاساسية للمؤسسة التي يمكن 
أن تستوعب أكثر من ثالثة اختصاصات، مع العلم أنه يمكنها أن 

 071طالب وآلان عدد الطلبة بها ال يتجاوز  0111تستوعب أكثر من 
في وأخالقي للمنطقة هذا أعتبره استرداد لحق تاريخي وجغرا. طالبا

 .7112إلى حدود  0911علما وأن هذه الشعبة كانت تدرس منذ 

وفي إطار إلايفاء بتعهدات الدولة بهذا املطلب علما وأنه تم إيداع 
ثالث مراسالت في الغرض إلى ثالث جهات رسمية وهي رئاسة 

 .الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية لكن ما من مجيب

رئيس، في إطار الحرص على تبسيط إلاجراءات لبعث سيدي ال
 ...املشاريع والانتصاب للحساب الخاص وتوضيح إلاجراءات

 السيدة النائب ألاولى لرئيس مجلس نواب الشعب

ونمرر الكلمة للسيد محمود قويعة وعشر دقائق  شكرا
 .مخصصة لك

 السيد محمود قويعة   

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 ء وكتاب الدولة والوفود املرافقة لهم،السادة الوزرا

السيد والي القصرين والسيد والي سيدي بوزيد والوفود املرافقة 
 لهم،

 إلاخوة وألاصدقاء ممثلو إلادارات الجهوية بالقيروان،

 مرحبا بكم جميعا، 

لترحم بعد الترحم على روح زميلتنا فاتن الوسالتي رحمها هللا وا
عي ووالد زميلتنا ريم الثايري رحمهم هللا دالعلى روح والد زميلنا رضا 

 جميعا،

بعد ذلك أريد أن أثّمن دعوة زميلي وصديقي سهيل العلويني 
لألستاذ شفيق صرصار، أدعوه بكل وّد أن يراجع قرار استقالته 

وأقول  الهشة فهذا قرار خطير له تداعيات خطيرة على أوضاع البالد
ولية سابقا أن تتحملها ملسؤ ألستاذنا شفيق نرجو مثلما تحملت ا

وأقول يا أستاذ شفيق دعوتك للمجلس لسد الشغور قبل  حاليا
العطلة البرملانية أنت تعرف جيدا أن ذلك مستحيل إجرائيا حتى لو 
رغبنا في ذلك وعملنا ليال نهارا، مستحيل أن نفتح باب الترشحات 

 . والطعون ونناقش حتى نتفق ويتفق الثلثان هذا مستحيل

يا أستاذ شفيق رجاء، رجاء راجع قرارك ألن هذا القرار له بالتالي 
 .تداعيات على أزمة كبيرة تعيشها بالدنا اسمها أزمة ثقة في النخب

زمالئي النواب يجب أن ننتبه جميعا، يا أيها الفاعلون 
السياسيون في البالد ثقة شعبنا لم تهتز في الحاكمين فقط، انتبهوا 

زت في كل الفاعلين السياسيين حكاما يرحمكم هللا، ثقة الشعب اهت
 .ومعارضين ومن لم يقرأ هذا الدرس فليراجع نفسه

خطاب السواد وال يوجد ش يء، سيعود بالوبال على الجميع فال 
قدر هللا لو سقط السقف سيسقط على رؤوس الجميع ولن يفرق 
بين حاكم ومعارض فاتقوا هللا يا سادة وبثوا ألامل في أبناء شعبكم 

لم يعد يتحمل أن نرمي ألازمات على شماعة آلاخرين،  فالوضع
فالوضع يتطلب أن نعمل جميعا على استعادة ثقة شعبنا في النخب 
والفاعلين السياسيين، فهذه النخبة السياسية الجديدة ال بد أن 

ألنني أعتبر عنوان  تعمل جاهدة لكي تستعيد ثقة شعبهاتسعى و 
ي القيروان وبوزيد وغيرها هي أزمة ألازمة في عالقة بالتنمية الجهوية ف

 .ثقة يا إخواني

أنا أقول للحكومة، وأنا في حزب عضو في الائتالف الحكومي، 
أقول أننا مطالبون ببذل جهد لكي نستعيد ثقة الناس ألن ال أحد في 
البالد يطالب باإلنجاز آلان، الجميع يعرف أن ظروف بالدنا صعبة 

ة ال أحد يحلم ويقول أن غدا ويعرفون إشكاالت املالية العمومي
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سيتم حل جميع مشاكلنا لكن شعبنا في حاجة أن يستعيد ثقته 
سنة سننجز ال بد أن يثق  05أو  01و 5فينا، عندما نقول له أن بعد 

 .بنا

اليوم شعبنا ولألسف الشديد يا زمالئي لم يعد يثق في أحد 
 وسأتبع نفس منهجية اللجنة وأحاول أن أنا أقول . ذا خطيروه

وسأبدأ برئيس  وزارة وزارة: ب ما يسمح به الوقتأتطرق حس
الحكومة وأقول يا سيدي رئيس الحكومة أنت مدعو لبذل جهد 
مضاعف لحّل مشكلة الثقة هذه حتى تصبر الناس وتتحمل وتقبل 

، يا سيدي رئيس الحكومة عندما "أذن القفة"أن تحمل معك 
  70بمقابلة منذيطالبك سبعة نواب من تسعة نواب في القيروان 

فيفري ولم تتكرم باستدعائهم وبمقابلتهم، هذا ال يساعد على 
استعادة ثقة الناس يا سيدي رئيس الحكومة وهذا يتسبب في تعميق 

 .أزمة الثقة

أقول هذا بأسف بعد أن تحفظت طوال شهرين ونصف أو أكثر 
لكني أقولها بألم كبير، ال يليق أن يقف النواب مصطفين ليتكرم 

د رئيس الحكومة بمقابلة، بعد ذلك ننطلق ليال نهار ونتحمل السي
مسؤوليتنا ومستعدون أن نكون حزاما للحكومة ومستعدون أن 

 .نكون صّدا واقيا للحكومة، ولكن أعينونا يرحمكم هللا

كذلك ال يعقل أن يقع رئيس الحكومة في خطأ اتصالي، أن 
ة اللسان يتحدث عن القياس، ليس عيب أن نخطئ ألن الخطأ وزل

واردة ولكن كان بإمكان السيد رئيس الحكومة أو أعضاء حكومته أن 
يقوم بجبر خاطر أبناء القيروان وأنه لم يكن يقصد والكالم يخرج 
عن سياقه ولكن السكوت عن املوضوع كأنه ليس هناك ش يء هذا 

 .يعمق أزمة الثقة يا سيدي رئيس الحكومة

ومهما كان جهدك يا سيدي رئيس الحكومة مهما كان صدقك 
ومهما كان عملك، إذا كان املسؤول ألاول الذي عينته في والية 
القيروان في رتبة والي هو شخص عاجز، وهو سبب كوارث وسبب 
مصائب في القيروان، وأنا سأعطيكم حادثتين وقعتا في وزارة 
الصحة، ذهبنا نواب القيروان مع إلاطارات الجهوية في الصحة مع 

رتاني الذي ما زال حينها والي القيروان، وفي هذه السيد توفيق الو 
الجلسة السيد الوالي كان حاضرا معنا مدة نصف ساعة أو ساعة 
في جلستين في عالقة باملستشفى الجامعي بالقيروان، يبقى نصف 
ساعة يشرب العصير ثم يرتدي معطفه ثم يغادرنا في اتجاه واليته 

سؤوليه وأمام منظوريه في والية الكاف، باهلل ما هي صورته أمام م
الوالية هل ما زال بوسعه العمل معهم أو يعملون معه؟ هل ما زال 

 يمكنه كسب ثقتهم واحترامهم والتزامهم بالوقت والقيام بعملهم؟

ثانيا، أنا محتار يا سيادة الوزراء كيف ال تفتح الحكومة تحقيقا 
لي ؟ زمي7102أفريل  79و 71و 72فيما حدث في القيروان أيام 

سهيل العلويني تحدث عن إمكانية الحرب ألاهلية وأقول لكم نعم 
كبير البالد يا سادة يوزع . كان باإلمكان أن تقع حربا أهلية بالقيروان

يوزعها على من يستحق وعلى " اعطي ألف دينار"ألاموال على طريقة 
من ال يستحق، احتّدت ألازمة والكل مصطفون ويتشاجرون 

الية، ألامن ملدة أيام ترك كل ما وراءه ليقوم ويتقاتلون أمام الو 
بحماية الوالية، تركنا الانتصاب الفوضوي وتركنا كل ش يء وقمنا 

سوق  بحماية الوالية ألن الوضع احتقن، هذا دون الحديث عن
وهذا يحدث ألول مرة في والية  الخضر الذي لم يقم بالتزويد

ل بهذا السلوك القيروان ومع ذلك ال يوجد ال تحقيق وال ش يء، ه
سنستعيد ثقة الناس يا سادة؟ مسؤول يتصرف بهذا الغباء أو سوء 

النية لتعطيل زيارة رئيس الحكومة التي كانت مبرمجة حينها، أنا 
 .أطالب بجدية التحقيق في هذا حتى نستعيد ثقة أبناء القيروان

 .أعرج سريعا على بعض الوزارات

شكال تعطيل في سيدي وزير الصناعة، عندما يكون لدينا إ
املناطق الصناعية العمومية، ال يعتبر أمرا سليما أن تدافع وزارتك 
على مشروع ألحد الخواص لبعث منطقة صناعية خاصة، هذا غير 
سليم اتصاليا، هذا خطأ اتصالي وهذا يمس من ثقة الناس فيكم، 
لم تهتموا باملناطق الصناعية العمومية وهناك تعطيل كبير منذ سنة 

مارس  70ممثل الوزارة في جلسة في رئاسة الحكومة في و  7107
ملتابعة املشاريع املعطلة، السيد ممثل وزير الصناعة أو ممثل  7102

الوكالة العقارية الصناعية يدافع بشراسة عن املنطقة الصناعية 
 .الخاصة

أنا أقول حتى تستعيد ثقة الناس يا سيدي وزير الصناعة ال بد 
 أبناء والية القيروان؟ أن ننتبه ما هي طلبات

سيدي وزير الفالحة، أنت تعلم جيدا مشكلة املاء في القيروان 
ولدينا تعهد من السيد الوزير السابق في موضوع جلب جزء من 
فائض مياه الشمال إلى سدود الوسط، تعهد السيد الوزير السابق 
أنه سيعقد ندوة تقومون فيها بإعالمنا بمخرجات املرحلة ألاولى من 

لدراسات، أين وصلت هيئة القيادة في هذه الدراسات؟ انتصفت ا
السنة ولم تفوا بتعهداتكم بل أكثر من هذا سيدي الوزير قلت كالما 
والسيد كاتب الدولة أنا شخصيا أزعجني في صلة بهذا املوضوع، هل 
في الشمال أصال مياه حتى نتحدث عن الفائض؟ هذا كالم سمعته 

 .هذا يعمق أزمة الثقةعلى لسانك سيدي الوزير و 

سيدي وزير التربية، كان بودنا أن يكون معنا السيد وزير التعليم 
العالي والتربية بالنيابة، لسنا في حاجة أن تسقط املدرسة على أهلها 
حتى نتدخل وحدث هذا في ألاسوار في القيروان وحدث أيضا في 

 الكارثة؟ مدرسة الهدى في والية القيروان، أال نتدخل إال عندما تقع

لدينا مدرسة عريقة في حاجب العيون هل ننتظر حتى تسقط ال  
قدر هللا؟ بالتالي أنا أقول يا إخواني ال بد أن نبذل جهدا مشتركا مع 

 .بعضنا حتى نستعيد الثقة

أنا أشكر . هناك العديد من املواضيع لكن الوقت انتهى تقريبا
هد للخروج من كل أعضاء الحكومة ونحن مطالبون جميعا ببذل الج

 .هذا الواقع املقلق

 السيدة النائب ألاولى لرئيس مجلس نواب الشعب

 .والكلمة لآلنسة إكرام موالهي وست دقائق مخصصة لك شكرا

 كرام موالهيالسيدة إ

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

نبدأ بالترحاب السادة الوزراء والسادة املسؤولين الجهويين 
 وكافة املديرين العامين،

د في البداية أن أشكر اللجنة على التقرير الكامل واملفصل أري
وعلى الزيارة التي قاموا بها إلى مناطق الوسط الغربي وأخص بالذكر 

 .والية القصرين

سادتي الكرام، السادة الوزراء أنا على يقين تام أن املشاكل 
واملقترحات التي نتطرق لها أنتم على علم بها ونحن لطاملا قمنا 

عليكم سواء كان في مجالس مع السيد رئيس الحكومة أو في  بعرضها
مقرات وزاراتكم أو حتى في زياراتكم امليدانية للوالية، لكن ما أعيبه 
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هو غياب القرارات الجريئة وغياب التنفيذ وحتى إن وجدت هذه 
القرارات فهي تتطلب إرادة سياسية قوية كما تتطلب أيضا إرادة 

لقليل من الوقت إن لم أقل الكثير من إدارية كما تتطلب أيضا ا
 .الوقت

وأنا من موقعي الحساس كعضو مجلس نواب عن حزب حاكم 
أطالبكم بالتسريع في إنجاز املشاريع، املشاريع موجودة بكثرة من 
مستشفيات من طريق سيارة ومن مناطق تبادل حر، لكن املشكل 

وات إن لم هو في التنفيذ، التنفيذ الذي يستغرق سنتين أو ثالث سن
 .أقل خمس سنوات

مؤخرا العديد من الواليات شهدت احتجاجات مثل تطاوين 
والقيروان ومثل العديد من املناطق ألاخرى لكن الحمد هلل القصرين 
بقيت هادئة دون اعتصامات وال احتجاجات وال احتقان، وكل هذا 
 راجع ألننا القصارنية نحب بالدنا ونخاف على بالدنا ونحن من يدافع

عندما كان ال بد من  7100على بالدنا ونحن قمنا بثورة في سنة 
اندالع الثورة عندما فاض الكأس ولم يعد باستطاعتنا التحمل لكن 
في املقابل نحن نريد التسريع في إنجاز املشاريع والتسريع باالستثمار 

 .في والية القصرين وذلك أوال بفّك العزلة عن املنطقة

مشكور على النصوص التطبيقية ملجلة  السيد وزير الاستثمار 
الاستثمار وكذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

 .وكذلك صادقنا على مخطط التنمية مؤخرا

ألارضية التشريعية والحمد هلل موجودة لكن غياب أرضية  
البنية التحتية التي ما زالت غير جاهزة وهنا أطالب باإلسراع في إنجاز 

ق السيارة الرابطة بين تونس والقصرين وكذلك لَم ال طريق الطري
 .سيارة رابطة بين القصرين وصفاقس

كذلك إعادة تأهيل السكك الحديدية الرابطة بين القصرين 
 .وسوسة والقصرين وتونس

أنا في نقطة ثانية سأركز على القطاع الفالحي بما أن واليتي هي 
الحي سيتغير الوضع ذات طابع فالحي، وبالنهوض بالقطاع الف

الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وهنا أطالب السيد وزير الفالحة 
بتوفير اعتمادات لبرنامج التنمية الفالحية املندمجة بجنوب الوالية 
الذي سيشمل خمس معتمديات وهي فريانة وماجل بلعباس وحاس ي 

في الفريد وسبيطلة وللتذكير أن حاس ي الفريد تحتل املرتبة ألاخيرة 
 .سلم الفقر

كذلك ضرورة إيجاد سياسة أو مخطط يتضمن دراسة لكهربة 
آلابار العمومية والعميقة والسطحية وكذلك آلابار الخاصة، لدينا 
الكثير من الشباب يرغبون في الاستقرار في البالد لكن ال يوجد 

ونحن نطالب بتشجيع هذا الشباب حتى  هربة البئر تسهيالت حتى في ك
قلنا أن الوظيفة العمومية لم تعد تستوعب . طقتهيستثمر في من

وبهذا نشجع على ألاقل شبابنا حتى يستثمر في بالده ويستثمر في 
 .القطاع الفالحي

كذلك تشجيع الشباب إلنجاز املشاريع الفالحية ومشاريع 
صناعات غذائية لتحويل إلانتاج الفالحي، علما أن القصرين تحتل 

تفاح واملرتبة ألاولى في إنتاج الفستق واملرتبة املرتبة ألاولى في إنتاج ال
ألاولى في إنتاج التين الشوكي وكذلك إنتاج وفير في الطماطم وإنتاج 

 .وفير في زيت الزيتون 

السيد وزير الفالحة، نحن مقدمون إن شاء هللا على فصل 
الصيف وعلى أبواب شهر رمضان وهناك العديد من املناطق الريفية 

ء الصالح للشراب، وهنا آسف ألننا في القرن الحادي التي تفتقر للما
والعشرين نتحدث عن مناطق تفتقر للماء الصالح للشراب وهنا 
أطلب من سيادتكم إيجاد حلول لهذه املناطق وذلك عبر التدخل 

 . SONEDEالعاجل لـ

السيد الوزير، نحن انتظرنا منكم كثيرا قانون املجامع املائية 
بية ونحن ننتظر ن في منتصف الدورة النياومجلة املياه، نحن آلا 

وأنتم تعلمون جيدا الديون التي تعاني منها  قدوم هذا القانون 
املجامع املائية، إذا لم يتم عرض هذا القانون على مجلس نواب 

ونحن  ديونيةالشعب على ألاقل نقوم بحل وقتي لحل مشكلة امل
 .مقبلون على شهر رمضان وعلى فصل صيف

 ئب ألاولى لرئيس مجلس نواب الشعبالسيدة النا

والكلمة للسيدة ليلى أوالد علي وست دقائق مخصصة  شكرا
 .لك

 السيد ليلى أوالد علي

 شكرا السيدة الرئيسة،

أنا أوال أريد أن أعبر عن أسفي ملا حدث من بعض الزمالء من 
شتم وكالم جارح لبعض الوزراء وهذا في رأيي مّس من هيبة الدولة، 

ننقدكم ونقوم بمراقبتكم ويمكننا أن نعبر عن العديد من يمكننا أن 
النقائص ولكن أن نقوم باملس من الوزراء فهذا يمس من هيبة 
الدولة، إذا ال نلوم بعد ذلك املواطنين عندما يقولون لوزير أو رئيس 

 .حكومة كالما غير مقبول 

سيدي الوزير، أريد أن أتحدث عن الشمال الغربي لواليات 
أنه ليس موضوعنا اليوم ولكن الوسط الغربي نفسه تونس ولو 

 .يعاني من نزوح العديد من مواطنيه إلى الشمال الغربي

وأنا  تني أتدخل والتي ال يمكن تأجيلهااملسألة الثانية التي جعل
أطلب منكم السادة الوزراء أن تتدخلوا وال تنتظروا حدوث مشكلة 

 .اوهي ألاحياء الشعبية والغليان املوجود فيه

سة ما ألاحياء الشعبية في تونس الكبرى ما يعادل أربعة أو خم
وأنا أريد أن أستغل هذه الفرصة  هو موجود في الجهات ألاخرى 

تجعل الحكومة وأتحدث في هذا املوضوع قبل أن تحدث أي مشكلة 
أن نعتني بهذه  à titre préventifوأنا أتمنى  تسرع إلطفاء الحريق

لفت انتباهكم خاصة بالنسبة إلى الشباب وأنا أريد أن أ املنطقة
فلدينا وضعية صعبة ولم يعد باستطاعة هذا الشباب في هذه 
املنطقة أن يتحمل سكوت وعدم تفاعل الحكومة والدولة فيما 

 .يخص متطلباتهم

 05لدينا في هذه املناطق ربع التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 
ا أقوله يمثل مشكلة سنة معرضون الستهالك املخدرات، م 02و
ونحن نتفهم هذه الحكومة ألن  بيرة وسأقدم لكم مثاال بسيطا جداك

هناك إجراءات صعبة والظروف إلادارية صعبة ولكن عليكم تفهمنا 
فهناك أشياء بسيطة يمكننا القيام بها في ألاحياء الشعبية ويمكنها 

وم أن تقلص من غليان الشباب فهناك شباب أغلبه ال يجد مكانا يق
فيه بممارسة الرياضة وليس لديه دور شباب محترمة وال دور ثقافة 

 .محترمة

من غير املعقول مثال في جبل جلود هناك ملعب رياض ي 
الاعتمادت موجودة ومنذ أربع سنوات إلى حد آلان لم يتم إنجاز 

ال يتعاطون  7امللعب الرياض ي وال يعقل أن شباب وتالميذ في املروج 
 .ون الرياضة وهم يدرس
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أطلب منك سيدي الرئيس التدخل خاصة في مجال التنمية ولو 
نريد منكم التدخل  71-71أن لديكم الاعتمادات مرصودة من قمة 

بسرعة وتقومون بإنجاز مشاريع واضحة وعلى ألاقل نرى بداية 
 .ألاشغال

يقع على " املالسين"أنا شخصيا قمت بدراسة وهناك موقع في 
ويتعاطى فيه  RFRعلى محطة  وهو " سبخة السيجومي"ضفاف 

الشباب مع ألاسف املخدرات، هذا املوقع اقترحت على سيادة رئيس 
قافة الحكومة والسيدة وزيرة الشباب أن يتم بناء مركز نموذجي للث

وحظيت هذه الفكرة بإعجاب وزيرة  وللرياضة لتأطير هذا الشباب
أشهر الشباب والسيد رئيس الحكومة ولكن إلى حد آلان ومنذ ستة 

طلبت منهم هذا إلانجاز بدون اللجوء إلى اعتمادات ميزانية الدولة 
ولكن ال يوجد استجابة، وأنا أطلب منك سيدي وزير التنمية ألنك 

نتمنى إدراج هذا املشروع وهو  71-71تترأس لجنة القيادة ملشاريع 
فكرة قمنا بها وقمنا بتصميمها وفكرة جيدة ويمكننا أن نحول هذه 

ن مساحة يستعملها الشبان مع كل أسف لتعاطي املنطقة م
املخدرات لتصبح مساحة لهذا الشباب يتعاطى فيها الرياضة ويحظى 

 .بتأطير ويبتعد عن التطرف الذي يحيط به وعن الفساد الذي يهدده

سيدي الوزير، لفتة لهذه املنطقة وأطلب منك بهذه املناسبة أن 
ملناطق حتى يشعر الشباب نبدأ على ألاقل في وضع أول حجر في هذه ا

أن هناك شيئا يتم إنجازه، نحن نعرف أن إلاجراءات صعبة ونعرف 
 ...أنكم في انتظار قانون الطوارئ الاقتصادية

 السيدة النائب ألاولى لرئيس مجلس نواب الشعب

دقائق مخصصة  الكلمة للسيد وليد البناني وعشر  شكرا ونمرر 
 .   لك

 السيد وليد البناني

 والصالة والسالم على رسول هللا،بسم هللا 

 في البداية أريد الترحم على روح زميلتنا فاتن الوسالتي وتعزية
دالعي، بعد ذلك نرحب بالسادة أختنا ريم الثائري وأخينا رضا 

 .الوزراء والوالة وإلاطارات الجهوية والوفود املرافقة

رغم أنني عضو في لجنة التنمية الجهوية وقد حضرت الزيارة 
ددت اليوم في أن أتكلم أو ال أتكلم، لكن بحكم ألامانة التي بلغها تر 

لنا مواطنو هذه الواليات وجدت نفس ي مضطرا ألبلغ صوتهم خاصة 
في والية القصرين، ولو أنه كما ذكر ذلك جميع النواب الذين 
سبقوني سواء من الجهات التي قمنا بزيارتها أو من نواب القصرين، 

ش يء جديد، فالوزراء يعرفون املوضوع  أي أننا لن نأتي بأي
والتحديات وإلاشكاليات املوجودة، وأنا أشارك ألاخ محمود قويعة 

 .رأيه وهو أننا نشعر بذلك ويحرجنا كنواب

صحيح أننا نبلغ أصوات مواطني هذه الواليات ولكن في املقابل 
أيضا وخاصة نواب الائتالف الحاكم في حكومة الوحدة الوطنية، 

نا نستعمل بيداغوجيا يمكن أن تنجح في مرات وال تنجح نجد أنفس
ونحاول  وذلك لنفّهم الناس صعوبات البالد وهذه حقيقيةفي أخرى 

ومع ذلك نجد  أمال جديدا في قلوب الشباب خاصة أيضا أن نبعث
صعوبات كبيرة ألن هناك قرارات ومشاريع منذ سنوات لألسف 

ملشاريع ألاخرى بعض ايتقدم إلانجاز في بعض املشاريع ولكن في 
وهناك مشاريع فيها إشكاالت لم يقع حلها، وكل  يتقدم بصفة بطيئة

هذه املشاكل عندما تتكاثر فإن املواطن ال يبحث عن مسببها بل 
سابقة اتخذت يقول أنتم من اتخذتم القرار وال يهم أن الحكومة ال

 سواء كان ذلك في ظروف احتجاجات أو ملعنى القرار الصحيح أم ال 
آخر، فبالنسبة إلى املواطنين هناك دولة وهناك استمرارية لها 

 .وهناك أيضا املسؤولية التي تبقى على عاتق الدولة

جلتها وطالبت بها اللجنة إذن سنعيد نفس الطلبات التي س 
املجلس الوطني التأسيس ي إلى منذ  7107منها ما هو في سنة  الجهوية

لسياسية للحكومات املتعاقبة وصراحة بغض النظر عن إلارادة ا آلان
والشجاعة في اتخاذ القرارات السياسية وخاصة في الجهات املحرومة 
ومنها القصرين في بعض املشاريع الحقيقية التي تغير وجه البالد في 

فلن نقوم  القصرين، فإن لدينا إشكالية لم يقع حلها وإن تواصلت
رية املؤطرة الداعمة وهي إلاطار واملوارد البش بأية تنمية في القصرين

 .والساهرة على إنجاز هذه املشاريع تقريبا في معظم إلادارات الجهوية

هذا الصباح كنت صحبة املدير الجهوي للتجهيز ولديه ميزانية 
، يقول كبرى وهي ثاني ميزانية في الوالية بعد ميزانية وزارة الفالحة

اقبة رة ملر وليس لدي إطارات مؤط ليس لدي أشخاص اشتغل معهم
وسيخرج لهذا املشروع من هنا إلى الصائفة  هذه املشاريع وللحضور 

 إدارة التجهيز وخمسة من الفنيين في بضعة أشهر ثالثة كوادر من
لم يقع حلها ولذلك ال  7119وهذا الشخص له مشاريع منذ سنة 

ة حتى تبحث في هذا أعرف إلى أي مدى ال توجد شجاعة من الحكوم
وفي توزيع املواقع،    détachementفي هذا وتبحث  املوضوع حقيقة

صحيح هذا يتطلب وقتا ولكن هذا ألامر مرت عليه سنوات، هذه 
 .نقطة

ثانيا وأعيد ذلك هنا بكل مسؤولية ودون أن أسمي، نحن ما زلنا 
في حاجة إلى إلادارات التي ننتظر منها دفعا كبيرا لتكون أيضا ذات 

 .لقصرين ال يوجد لدينا هذاكفاءات ومستويات عالية، ولألسف في ا

أمر آلان إلى املطالب التي هي موجودة ولكن أذكر بها أمانة لدوري 
تحت هذه القبة وحتى يشعر الوزراء بأننا نتابع هذا املوضوع، لدينا 
منطقة فالحية بامتياز، ونحن نحي قرار حذف صبغة ألاراض ي 

فالحة وكتابة الاشتراكية، لكن لدينا آلان مشكلة تشترك فيها وزارة ال
الدولة ألمالك الدولة، ونحن نريد دعما للمحكمة العقارية التي 
تنقصها املوارد البشرية فال يوجد فيها قضاة بصفة كافية وحتى 
مواردها البشرية واللوجستية ضعيفة جدا لتنفيذ املخطط املديري 
لتصفية ألاراض ي الاشتراكية، إذن حللنا مشكال كبيرا لكن ما زال 

 .إلى اليوم لم يقع حسم أمرهالفالح 

لدينا أيضا ندرة املياه في املائدة املائية، نحن أيضا نحيي ترسيم 
الدراسة لسد بولعابة التي نريد أن ترى النور وقد وقع تخصيص 
أموال لها ونريد أيضا أن تنجز هذه الدراسة في هذا السد الذي 

ل هكتار سقوي، وسيمكن من تشغي 0511سيضيف إضافة نوعية لـ
آالف عامل وهذا ليس قليل في بلد تعاني من نسبة بطالة كبرى  5

 .وأيضا سيغذي هذا السد املوارد املائية

ونقول  -وهذا نختلف فيه جذريا مع رئاسة الحكومة-ونريد أيضا 
له كنواب يا سيدي رئيس الحكومة هناك قرار من الحكومة السابقة 

 5فعندما تعطيني  phase 0مليارا لكهربة آلابار  54تتعلق برصد 
مليارات خالل املخطط الحالي أي أن كل سنة تعطيني مليارا وهذا ال 

سنة وال  011دة سنة بل م 75يحل املشكل فال يقدر أن يقوم بها في 
مورد  9511وتعرف كم لدينا من نقطة مائية؟ لدينا  تقع كهربة آلابار 

يكون إال  وباملناسبة هذا ال  ولذلك سترى أن الفرق كبير وكبير  مائي
 للشركة التونسية للكهرباء والغاز  district deuxièmeإذا وقع بعث 

 .وهناك وعد بهذا
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نريد أيضا من السيد سمير بالطيب وزير الفالحة أن يسمعني 
مارس القاض ي  1فنحن في حاجة أيضا لتفعيل القرار الوزاري ليوم 

إلى بطرح فوائد ديون الفالحين وإعادة جدولة ديونهم وهذا ينزل 
ألف هكتار للضيعة  00التنفيذ العاجل، ونذكر أيضا باستغالل 

والوعد بأنه  بيطلة وألاراض ي الدولية بالقصرينالفالحية في س
وهذا ما زال مجرد  صص مقاطع ألصحاب الشهادات العلياستخ

كالم فقط، الوقت يمر واليوم لدينا إضراب املهندسين، آلان 
ين أيها السادة الوزراء، ملاذا؟ ألن املشاريع ال يقع تنفيذها في القصر 

ن الذين سيقومون بحل هذه هناك آلان مشكل في انتداب املهندسي
وهذه املسألة يجب أن يقع حلها في أقرب وقت وبأكثر  املشاكل

 .سرعة

جة للجزء الثاني لدينا مشكل أيضا في الحزامية نحن في حا
تنمية ونحتاج أيضا لهذا املخطط الفالحي ل للحزامية الصغرى 

 .جنوب الوالية وهذا أيضا ال بد من تفعيله

صراحة انتهى الوقت وقطب ألامراض القلبية ما زلنا في حاجة 
فاألقسام ستتحول إلى  نا في حاجة إلى ألاقسام الجامعيةإليه وما زل

 .أقسام جامعية وطب الاختصاص مازلنا في حاجة إليه

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب
 .الكلمة للسيد محمد ناصر جبيرة ست دقائقو  راشك

 السيد محمد ناصر جبيرة
 شكرا سيدي الرئيس،

أرحب بالسادة الوزراء والسادة الوالة وخاصة بالسيد والي 
 القيروان وإلاطارات الجهوية املرافقة لهم،

في البداية أشير إلى أنني سوف لن أدخل في سجاالت سياسوية 
سؤولين الجهويين ألن معركتنا في من خالل استهداف بعض امل

وعندما نعود للمؤشرات  لقيروان هي معركة من أجل التنميةا
ولألرقام نتأكد جليا أن أرقام هذه املعركة خسرناها ملدة عقود في 
القيروان وال زلنا، اليوم نطالب الحكومة بأن تتوخى منهجية عمل 

وجودة في والية نستطيع من خاللها أن نثمن كل امليزات التفاضلية امل
، نذكر على القيروان والتي من شأنها أن تجعل القيروان قطبا تنمويا

سبيل املثال مساحة القيروان وامتدادها الجغرافي وموقعها في قلب 
 تونس، كذلك تنوع وثراء للمنتوج الفالحي بالوالية، كذلك توفرها

على رصيد حضاري وتاريخي من شأنه أن يجعلها قطبا سياحيا، كل 
تكون في القيروان تنمية  هذه املقومات من شأنها أن تجعلنا نحلم أن

لكن إلاشكال الحقيقي أن العديد من محركات التنمية التي  مستقبال 
ح لها هي من شأنها أن تكون مفاتيح تصل إلى التنمية التي نطم

واليوم نحن مطالبون بأن نحرر هذه  محاطة بالعراقيل ومكبلة
تي من شأنها تفعيل العملية التنموية املقومات والخصائص ال

وتجعلها على أرض الواقع، عندما أتحدث عن هذه املقومات ال 
 أتحدث عن وضعية ألاراض ي الفالحية في والية القيروان 

ّ
أستطيع أال
والنسق الذي تسير عليه عمليات  سجيل البطيئة اليوموعمليات الت

خارج املنظومة  التسجيل إلاجباري من شأنها أن تجعل هذه ألاراض ي
 .الاقتصادية

كذلك عندما نرى أن أغلب مساحات ألاراض ي الفالحية على 
ملك الدولة وهي غير مستغلة وأهل القيروان يعيشون على مشارف 

فقد حان الوقت اليوم   تستغلها الدولةهذه ألاراض ي ال يستغلونها وال 
 أن تتخذ الدولة قرارات جريئة في هذا املوضوع وأن تمكن أبناء
القيروان املعطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا من مقاسم 

 .ألاراض ي الفالحية ليشتغلوا فيها وهم موجودون عليها

كذلك السيدة الرئيسة، من محركات التنمية هي املوارد املائية 
في الوالية، اليوم لدينا ثالثة سدود كما يعرف السيد وزير الفالحة 

لتآكلها أصبحت غير قادرة على تأمين وهذه السدود نظرا لقدمها و 
الزراعات املوجودة  في الوالية، وأضحى اليوم من املؤكد أن مشروع 

وكنا في  ال أن يرى النور في أفسح ألاوقاتجلب مياه الشم
علما وأنه  السيد الوزير والسيد كاتب الدولةاجتماعات سابقة مع 

د التاريخ ننتظر في ح سيتم إعالمنا بما آلت إليه الدراسات وال زلنا إلى
وأريد أن أثير كذلك مسألة في هذا املوضوع أن املسار  هذه الدراسات

الطبيعي هو أن مياه الشمال تأتي للقيروان قبل أن تذهب لواليات 
 .أخرى 

أتحدث عن املسألة املهمة ألاخرى تتعلق بالبنية التحتية، وهنا س
املناطق الصناعية وعن بطء إنجاز املشاريع املتعلقة بها، أريد أن 
أؤكد بأن معتمدية بوحجلة من حقها أن تكون لها منطقة صناعية 

وكذلك حان الوقت بأن نحرر  ر للكثافة السكانية املوجودة بهانظ
املنطقة الزراعية بحاجب العيون وأن نستكمل ألاشغال في املنطقة 

 .بالوسالتيةالصناعية 

فيما يخص الطرقات والسكة الحديدية ومشكورة حكومتكم 
إال أن النسق   املشاريع الكبرى في إطار املخطط بأنها برمجت هذه

الذي يسير فيه املخطط هو نسق عادي ال يتالءم مع الوضعية 
 .الدقيقة والصعبة التي تعيشها والية القيروان

دارية في الوالية هي من أريد أن أشير كذلك إلى أن التمثيلية إلا 
مكبالت العملية التنموية، اليوم غياب إلادارات في مستوى 
املعتمديات في والية شاسعة مثل القيروان تجعل من شأنها أن 
مسألة التواصل ومسألة خسارة الوقت أمر يستدعي إيجاد دور 
الخدمات، مثال التمثيليات الجهوية يجب أن تكون في والية القيروان 

 .أردنا عملية تنمية حقيقيةإذا 

هناك مشكلة كبرى في  -الوقت يداهمني اليوم-قبل أن أختم 
القيروان تتمثل في مسائل ألاحياء الشعبية املقامة على أراض ي 
الدولة، نريد اليوم قرارا جريئا من شأنه أن يسوي هذه الوضعية 
ألن السكان يعيشون في أراض ي ليست على ملكهم، وهذا من شأنه 

 .مثل مشكال كبيرا أمام البلدياتأن ي

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

 .الكلمة للسيدة ألفة السكري الشريف، ثالث دقائقو  شكرا

 السيدة ألفة السكري الشريف

 شكرا السيدة الرئيسة،

ي سأتحدث عن مرحبا بكل الوزراء، اليوم الكل سيستغرب أنن
نائب عن الشعب في كامل  ولكن بصفتي جهة لست منتخبة عنها

تراب الجمهورية أريد أن أتدخل خاصة باسم نساء حرفيات 
بالقصرين، هو طلب خاص في إطار نشاط املجتمع املدني قام به 
لدعم الاقتصاد الاجتماعي وباألحرى هو مركز التجديد وريادة 

وبتمويل   Mercy Corpsمنظمةلمشاريع الاجتماعية بالشراكة مع ل
" حرفيون متضامنون "شروع اد ألاوروبي بإنجاز ممن طرف الاتح

وهذا املشروع يتمثل في تنمية قدرات حرفيين وأغلبهم  بالقصرين
: وهذا املشروع يبعث ثالثة محاور هامة -امرأة 41أكثر من -نساء 

تكوين الحرفيات عن طريق الخبراء في مجاالت عديدة من التصرف 
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 l'accès لتسويق وعرض املنتوجإلاداري إلى تقنيات إلانتاج إلى كيفية ا
au marché  . 

ثانيا، مرافقة فنية ملدة سنتين تابعة لإلنتاج في جميع مراحله مع 
des techniques de traçabilité digitale.  

وثالثا، إبرام اتفاقية مختصة في تسويق وتصدير املنتجات 
الصناعية، هذا من أهم الحاجات الصناعية التي حصلت، وكان 

ي بريطانيا وفي الواليات يم إيجابيا نقدمه أمام سعادة السفراء فالتقي
وهذا من أهم املشاريع التي حصلت في املنطقة ولكن هناك  املتحدة

ممنهجة ولألسف من إلادارة حيث يراد تعطيل  أشخاص لديهم خطة
هذا املشروع والهدف منه هو ابتزاز هؤالء النسوة وتنتزع لهن بطاقات 

حتى ال يدخلن للسوق العاملية وال نتركهن تعملون،  النساء الحرفيات
فهذا طلب باسمهن لتمكنيهن من تنمية في جهاتنا واستقرارهن في 
جهاتهن والتعريف بتراثهن ودخولهن إلى سوق عاملية أوسع، نطلب 

 .منكم الاستماع إليهن لحل هذا املشكل

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

 .للسيد أيمن العلوي أربع عشرة دقيقةالكلمة و  شكرا

 السيد أيمن العلوي 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 مرحبا بالسادة الوزراء والوفد املرافق لهم وبإطاراتهم الجهوية،

 واليات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان،

في الحقيقة لن أكون مختلفا عليكم وعلى الشعب التونس ي وعلى 
وال أعتقد أن  لتفاؤل من هذه الجلساتفي مقدار اأهلنا في القصرين 

فينا من لديه مدارك عقلية من الصواب أن يقوم بتغيير جذري 
وأنا متفهم  -وكبير نتيجة لهذه الجلسات التي أصبحت في الحقيقة 

هي أشبه بحصص تعذيب نفس ي أكثر منه جلسات  -السادة الوزراء
ويتم  اجدية تنتج عنها قرارات واضحة وصارمة ورؤى تتم متابعته

ونكلم ونتابع بعضنا حتى نعرف أين  التفاعل فيها على أساس جدي
 .وصلت هذه وأين لم تصل تلك

وأنا في الحقيقة لست متفائال بذلك، وما أنا متفائل به هو أن 
هذا املشهد السياس ي مهما كانت رداءته لدي أمل في أنه يعمق ويطور 

في البداية أن  وأود ونس عن طريق ألامل وطريق التغيير وعي شعب ت
نتفق، هل نحن ندير دولة أم شركة؟ إذا كنا ندير شركة 
بمصطلحات وبمفردات وبأسلوب إدارة الشركات، فإن الشركات 
تفلس ويمكن أن تندثر من الوجود ومن التاريخ، إذا كنا ندير دولة 
باملعنى الحديث والتاريخي فيها شعب وفيها تراث وفيها ثروات وبمعنى 

وطان تبعث من تحت الرماد، فروما حرقت وبعثت من الوطن فإن ألا 
وقع ضربها بالقنبلة الذرية  Nagasakiو Hiroshimaتحت الرماد و

وخرجت من تحت الرماد وأصبحت دولة وقوة، هناك دول عاشت 
مجاعات وفي ظرف عشر سنوات وعشرين سنة أصبحت من الدول 

ذا لم يقم به املحددة استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا في العالم، وه
أحد، قامت به إلارادات السياسية الوطنية الصادقة عندما تحملت 

 .مسؤولياتها

هنا يطرح إلاشكال في مسألة التنمية وعالقتها بالدولة، فالدولة 
ذات وجهين رئيسين على ألاقل سنتحدث فيها آلان وأنتم تتحدثون 
  عن وجه إعالن الدولة، إعالن وجودها، وجهها القمعي الشرعي
والتاريخي، الدولة، ثكنة ومركز أمن وقباضة لدفع الجباية ومستشفى 

في أحسن الحاالت، هذه ليست تنمية، هذا إعالن وجود الدولة 
وأظن أننا في معرض تجاوز هذا ألن الوجه آلاخر املفروض الجميل 
والوطني للدولة هو وجه بناء الحضارة وبناء إلانسان وكل ش يء يكون 

وة واقتصادا وجهدا سياسيا إلى آخره، هذا في مركزه إلانسان ثر 
الحقيقة مربط الفرس والخالف بيننا  وبينكم، نحن ال نرى إصرارا 
على بناء الحضارة في تونس، على بناء إلانسان في تونس، على تراكم 
الثروة في تونس، على النظر أنه وطن بسواعد أبنائه وبناته وفالحيه 

ه وذكائه حيث تبنى ألاوطان ويقع وعماله ومستثمريه وعقوله وشباب
التغيير ونتجاوز كل هذه املشاكل ونبني تونس الجميلة التي يحبها 

 .أبناؤها وكما تريدها القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين

هذا ليس من باب املستحيل هذا من السهل واملمكن، ماذا 
 ينقص؟ إلارادة السياسية، القرار السياس ي، واسمحوا لي أن أتخذ

القصرين كنموذج مثل بقية الزمالء وقس على ذلك في كل الجهات، 
أبدأ ببعض املعطيات التي تبين هل أننا إزاء دولة وإزاء حكومة وإزاء 
إرادة سياسية أم ال؟ فالصفقات العمومية في القصرين منذ ما ال 

منها يأخذها   %91سنة في مجال الطرقات  71أو  05يقل عن 
تفوق الصفقة مليار من  moins disantا مقاوالن اثنان، أحدهم

أي من املهربين وآلاخر   les Engins et les tracksاملليمات ألن لديه 
، فال يمكن للمقاول املوجود في LISINGتحصل على آلاالت من 
 .القصرين أن يدخل معهما

، حجم % 71نسبة استهالك الاعتمادات املرصودة من الدولة 
ا أدراك ما معمل الحلفاء الذي كان ملدة معامالت معمل الحلفاء وم

سنوات هو املشغل الوحيد تقريبا للقصرين وممول الجمعيات 
 011الرياضية ويلعب دورا اجتماعيا إلى أخره، نسبة املعامالت يوميا 

دينار أمام مرأى ومسمع من دولته وأمام مرأى ومسمع من وزارة 
 .بةالصناعة وأمام مرأى ومسمع من الحكومات املتعاق

أمامكم دراسة إما أن تنقذوا هذا املعمل أو : يا أخي هناك حالن
أن تقولوا بكل صراحة أن عهد هذا املعمل قد انتهى وهذا الحل 

مولت مشروعا  7100في القصرين منذ سنة  BFPMEالبديل الـ
وحيدا ويقابله حديث على أن أفق التشغيل في الدولة انتهى والناس 

م والشباب نريده أن يستثمر وإلى آخره، يجب أن يعولوا على أنفسه
وللبنوك لتمويل  BFPMEوعندما يتوجه املواطن لالستثمار والـ

 .مشروعه يطردونه ويقولون له ال توجد قروض

من مقاولي القصرين، أعرف على ألاقل آلان أمام عيناي   % 21 
، فهناك من كل يوم  كبري شركة أفلست أو أنها تعيش صعوبات  01

ة يرهن منزل أبويه وأحيانا يحاول بيع منزله وأحيانا أخرى يأتونه مر 
يريدون إخراجه من أرضه وهي شركات في مقاوالت املاء وفي املقاوالت 

 .الفالحية وفي الطرقات وفي ألاشغال العامة وفي كل امليادين

مؤسسة في القصرين  01كانت  7111قطاع النسيج في سنة 
 monopoleالواحدة ألن هذا الـــ واليوم ال تتجاوز عدد أصابع اليد 

الذي أعطيتموه لشركة بعينها ابتز الناس واليوم قطاع النسيج في 
آالف عامل  0القصرين يستغيث وأمامه كما ذكر الزميل 

 .سيصبحون عاطلين عن العمل في جملة معتمديات القصرين

حيدرة، هي منطقة عبور آلالف ألاشقاء الجزائرين وهي منطقة 
فهذه املدينة أال تغري أي  مل مناطق الدنيا سياحيانفة من أجمص

شخص ليشرب فيها قهوة؟ املشاريع املوجودة فيها  واملعطلة بالجملة 
 .ألسباب بيروقراطية وإدارية

فوسانة، مطمور الزراعات والخضروات والغالل والتفاح، 
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الفالحون لسنوات يقع إتالف منتوجاتهم أمامهم وهناك إشكاليات 
توزيع املنتوج وفي بيعه دون إرادة على مدى سنين طبعا بالجملة في 

 .أتحدث في الاستراتيجي وفي آلاني وفي املباشر

جبل الشعانبي وجبل السلوم وجبل سمامة والتي تحولت اليوم 
إلى بؤر لإلرهابيين، حسب دراسة يابانية وأنا مستعد أن أسلمها 

ضاء الحكومة أن للسيد وزير الفالحة وللسيد وزير التنمية ولكامل أع
فيها من أجود أنواع النباتات العطرية والطبية وهي تنهب من طرف 
سبعة أو ثمانية أشخاص بشكل ممنهج والتي يمكن أن توفر آلاالف 

 .من مواطن الشغل

نفس الش يء ويوجد فيه على  carbonate de calciumو نةفريا
جميل من علف الدجاج ملواد الت produits de réveilألاقل عشرين 

إلى آخره، نفس الش يء وضع عليه ثالثة أو أربعة أشخاص أيديهم 
وهناك إشكاليات في الرخص وال أريد أن أعود ألغنية شبهات الفساد 

 .ومن الذين كتب كل قطاع باالسم واللقب اسم العائلة واسم فالن

سبيبة وجدليان، مدينة التفاح فهذا التفاح في كل مدينة 
 an apple a dayثل فاألنقليزيون يقولون أوروبية لديهم بخصوصه م

keep the doctor away  والفرنسيين يقولونune pomme et une 
pharmacie    يعني غلة في كل العالم وهذا النوع من التفاح هو من

أجود أنواع التفاح، ال بحث علمي ويعاني من نقص في ألادوية، 
حين، نقص في النقص في ألاسمدة، النقص في تأطير وإرشاد الفال 

 .املياه وخاصة بالنسبة إلى جدليان

هكتار جاهزة آلان لتسليمها  01511ألاراض ي الدولية والشباب، 
 .للشباب لالستثمار فيها ولتأطيرهم

الفالحون مثقلون بالديون ولم يتخذ أي إجراء لصالحهم، السيد 
وزير الفالحة، يجب تعويض الفالحين خاصة في فريانة وفي تالة وفي 

جل بلعباس، هناك تشكي كبير في مسألة تعويض الفالحين، ما
 .فالرجاء التسريع بحل هذا امللف وإجابة الناس والتواصل معهم

وهنا أتوجه للسيد وزير  تثمار الخاص بالنسبة إلى القصرينالاس
الاستثمار مدونا باإلجابة بوضوح، هذا الاستثمار الخارجي لن يأتي 

أن يأتي فأعطوا للشباب ليستثمروا، والاستثمار الداخلي ال يمكن 
 ، افتحوا له تكوينا، فهذا خطابكمشجعوه، أطروه، أعطوه ألافكار

وأنتم تعولون على الاستثمار وتعولون على الليبرالية، طبقوا ما 
تقولونه يا سيدي وال تطبقوا برنامجا آخر، طبقوا ما تعدون به 

 .الناس

كلم والبوصفير  035ألف ساكن تتم برمجة  75العيون، مدينة بـ
ضرب أطنابه، حالة غير آدمية من العيش ال يوجد بها أي مرفق 

تتحارب عليها  7119عمومي توجد بها مدرسة إعدادية منذ سنة 
ألاحزاب هذا يقول تنجز هنا وآلاخر يقول تنجز هناك إلى حد آلان لم 

 .يقع إنجازها

إتالف  ماجل بلعباس، يا سيدي وزير الفالحة ويا سادتي الوزراء،
ألف لتر حليب كل يوم بين فريانة وماجل بلعباس وأنت بجانبك  011

الجزائر من أكبر املوردين للحليب املجفف في العالم، هل هناك 
تعاطي مع هذه املعطيات، هل هناك درس حقيقي لهذه املعطيات، 

 .هل هناك تواصل مع الناس؟ ال يوجد

للنهب املمنهج من الرخام يذهب فضالت ملاذا؟  % 25في تالة  
أيضا، رخام تالة هو من أجود أنواع رخام العالم يذهب ويصنع في 
إيطاليا ليعود إلينا وليذهب لألسواق العاملية ونشتريه كأيها الناس، 

في حين أن أبناء تالة ينتظرون إجراءات سياسية وقرارا سياسيا 
وقوانين حقيقية تمكنهم من الاستثمار والانتصاب في جهتهم، هذه 

جراءات من قبيل املستحيل، هل هذه هي الشعبوية التي تتحدثون إلا 
 عنها؟ 

هذه آفاق مسدودة، هذه دولة بطم طميمها ال يمكنها إنجاز هذا، 
سامحوني بكل هدوء وبكل لطف ودون تشنج هذه املرة أحاول بقدر 
ما أستطيع أن أتمالك أعصابي، أنتم هذا الائتالف الحاكم ضيعتم 

على شعب تونس وضيعتم الكثير من الجهد، أنتم الكثير من الوقت 
، أنتم مصرون على أن ال des conservateursمصرون أن تكونوا 

تنتبهوا حتى باملسار الديمقراطي الذي وقع أن هناك شيئا في تونس 
حصل، التونس ي لم يعد يريد أن يحكم مثلما حكم، التونسيون 

ن إيصال هذه يريدون توزيعا جديدا للسلطة وللثروة وال بد م
الرسالة بامللموس وإال فإنه لن يسمعكم أحد، هيبة الدولة هي هذه، 
هيبة الدولة هو أخذ القرارات والعمليات الجراحية الكبرى في 
املنعرجات التاريخية الكبرى، هيبة الدولة يصونها من يقودها، هيبة 

 .الدولة في سعادة شعبها

 شعبالسيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب ال

 .الكلمة للسيد البشير الالزم ست دقائقو  شكرا

 السيد البشير الالزم

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدتي الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 السادة الضيوف،

 السادة الوالة،

 السادة النواب،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ث عنها أنا في الحقيقة ضد هذه الصورة القاتمة التي كان يتحد
اق وأشكر كذلك إلادارة على زميلي وأنا أشكر اللجنة على عملها الش

وأظن أنه يجب على النواب أن يطلعوا على العمل الذي تقوم  عملها
وال بد كذلك على السادة  جهود الذي تقوم بهبه إلادارة وعلى امل

ريعها وكذلك الحوار مع النواب أن يساعدوا إلادارة على تحقيق مشا
 وأن ال يبقوا على الربوة يتفرجون فقط نيناملواط

القاسم املشترك بين الواليات الثالث في جلستنا اليوم ومحورها 
هو أن لديها مؤشر تنمية يجعلها في املراتب ألاخيرة، لدينا القصرين 

ونسبة الفقر  71و 77و 70والقيروان وسيدي بوزيد في املراتب 
وكذلك هناك غياب  4و 0و0متعدد ألابعاد كذلك في املراتب ألاولى

وهناك معتمديات فقيرة  حتية مهيكلة ودامجة ملناطق الجهةبنية ت
وفقيرة جدا يجب على الحكومة أن تضعها نصب أعينها ألنه ال بد 

 .من تغيير يظهر للناس في هذه املعتمديات

هناك مشاريع معطلة في هذه املعتمديات وأريد أن أذكر بعض 
والعيون  747ل حاس ي الفريد وهي املرتبة املعتمديات في القصرين مث

في القيروان أذكر بوحجلة في   751فوسانة في املرتبة  759رتبة في امل
وفي سيدي بوزيد أذكر  .704، الوسالتية 755، العالء 740املرتبة 

 .مزونة والرقاب ومنزل بوزيان

الء هي موجودة في أقول أن البرامج التي نادى بها كل الزم
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ويبدو لي أن على الدولة تفعيل كل املخطط  اس ياملخطط الخم
ا اتفقنا عليه في الخماس ي وال غيره ألنه ال يمكننا أن نضيف على م

وأقول للسادة النواب الذين يقدمون صورة  املخطط الخماس ي
قاتمة وسوداء أن هذا املخطط أنجز بالتشاركية وهناك تحكيم، وقد 

قنا على املخطط أن ذكر لنا السيد وزير الاستثمار عندما صاد
ألف مليون دينار ولم يقدم لنا  21الجهات طالبت بمشاريع بكلفة 

أين تريدوننا  ألف مليون دينار، إذن 01التحكيم سوى ما يزيد عن 
أن نذهب؟ يجب أن نحقق املشاريع املبرمجة والتي كلفتها موجودة في 

ق املواطن ألنه بعد الثورة لم يب نية الدولة وهنا يأتي دور النوابميزا
كما كان سابقا، قبل الثورة كان يسمع فقط وآلان أصبح يناقش 

 .ويطالب بحقه ولذلك فال بد من الحوار

أريد أن أقدم تجربتنا في والية بنزرت، أقول للسادة النواب 
أقر التمييز إلايجابي قبل  7107الذين ينتقدوننا على املنابر  منذ سنة 

دة بالتوافق ولدينا تجربة رائ نهم 07دستور وقبل أن يأتي الفصل ال
وهنا أحييهم وأشد على أيديهم وأقول لهم ال  مع إلادارة املركزية

تحقيق أهداف تسمعوا كالم من يريد أن يحبط العزائم، ال بد من 
ونحن إن شاء هللا معكم وبقدرة هللا وكذلك بالتنسيق مع  الثورة

وكذلك عموم إلادارة الجهوية وعلى رأسها السيد الوالي الحالي 
املواطنين، كنا نذهب للمناطق املهمشة وال نخاف والنواب الذين 

 .يظهرون على املنابر ال يستطيعون الذهاب للمناطق املهمشة

هذه التجربة كانت تجربة بامتياز في قضية التزود باملاء الصالح 
نان وأمر للشراب، وأنا أخص بالذكر مشروع املحاور ألاربعة بسج

ويوم الجمعة إن شاء هللا سيقع تدشينه،  نها كثيراألنني تحدثت ع
وهذا املشروع يخص منطقة مهمشة، نائية، فقيرة وكانت تزود 

وبعض النواب في هذا املجلس  ءالناس باملاء واليوم ال يوجد فيها ما
في  كانوا يصوتون ضد تمويل هذه املشاريع، نحن لدينا أيضا تجربة

ال أريد رمي الورود لإلدارة ولكن  وأنا إقرار مشاريع البنية التحتية
هناك أناس تعمل وكفانا من أن هذا سرق وهذا فعل وهذا ضد 

 .الثورة

حلمنا قلت أن التنسيق في البنية التحتية جعلنا بالطبع نحقق 
ولكن هناك مشاريع كبرى وأقول أن أكثر  الكبير وهو الوصلة الثابتة

املهمشة مثل ماطر من ثلثي امليزانية في التجهيز وّجهت للمناطق 
وسجنان وجومين وغزالة، أكثر من ثلثي ميزانية وزارة التجهيز في 
بنزرت ذهبت لهذه املناطق وهذا ما أقوله لكم، هذه املعتمديات 

، غزالة 050ألاربع السادة النواب تحتل مراتب أخيرة مثل ماطر 
 .747جومين  750، سجنان 704

 4034تمتد على طول  وهي 21لدينا تدعيم الطريق الوطنية رقم 
مليون دينار وهذا الطريق سيربط ماطر  01كلم بكلفة أكثر من 

يربط  40لدينا أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية رقم  .بباجة
والناس يعملون  7107رواحة املوجودة بجومين بباجة هذا منذ سنة 

 % 15وإلادارة تعمل وتتحاور مع املواطنين حتى والحمد هلل أنجز منه 
 .مليون دينار في هذه املناطق املهمشة 01وقد قدر بـ

وملن ال يعرفها فهي توصل  50لدينا تهذيب الطريق الجهوية رقم 
-7107من بنزرت الجنوبية إلى سجنان وتمر على تسكراية، في سنة 

تم إنجاز القسط ألاول وهو تقريبا بنزرت الجنوبية إلى  7100
صيف سيبدأ الجزء الثاني وهو تسكراية وآلان إن شاء هللا في هذا ال

 ...من تسكراية إلى البالكات، السادة النواب في سجنان ورتبتهم

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

 .الكلمة للسيد رياض جعيدان ست دقائقو شكرا 

 السيد رياض جعيدان
 شكرا السيدة الرئيسة،

وعلى  أحيي حقيقة اللجنة على التقرير الذي قامت بتقديمه
كما أعتبر هذه الفرص التي يتحدث فيها جميع نواب الشعب  ،عملها

عن جهاتهم وعن مشاكل جهاتنا من أعز الفرص التي تمكننا من 
 .القرب أكثر من شعبنا ومن جهاتنا وخاصة منها املحرومة

أحيي اللجنة على تقريرها ولكن مع ألاسف لم أجد فيه ولو 
يساعد كثيرا جماعاتنا املحلية قد  -اعتقد–إشارة واحدة إلى ملف 

 la coopérationوالجهوية وهو امللف التعاون الالمركزي 
décentralisée  أنت تعلم أن بعض جماعاتنا املحلية والجهوية لديها

وقد  رائها في الخارج وخاصة في أوروبامشاريع تعاون المركزي مع نظ
ملان ألاوروبي ضمن زيارة إلى البر   Bruxelleكنا في ألاسبوع املاض ي في

وفي الحقيقة  نوكانت لدينا محادثات مع عدد من البرملانيين ألاوروبيي
كانت النقطة التي طرحت كثيرا في مسألة التنمية الجهوية هي 

 التعاون الالمركزي، ماذا يقولون لنا؟ 
 des fonds communautaires disponibles etيقولون أن هناك 

des lignes budgétaires très  grandes pour favoriser     التعاون
الالمركزي، ولكن نحن ال نستغلهم على الوجه ألاكمل، ما معنى 
التعاون الالمركزي؟ هو التعاون الذي يتجاوز التعاون الكالسيكي بين 

إلى تعاون مباشر بين الجماعات املحلية  -التعاون املركزي -الدول 
وهو تجاوز خاصة للمركزية  مع نظيراتها ألاجنبية أو الجهويةالتونسية 

وملشاكلها املركزية، كما يمكن أن يشمل مجاالت عدة تهم خاصة 
 .املشاريع الصغرى واملتوسطة وحتى الضخمة في بعض املجاالت

إلاشكال الذي لدينا في الجماعات املحلية والجهوية حقيقة أنه 
هذه امللفات،   montagesإلى آلان ليس لدينا إطارات متخصصة في 

ائما نجد العديد من الصعوبات حتى يصل امللف مثلما نقول إلى ود
العين، أنا ّأقترح خاصة وأن لدينا مركز التكوين ودعم الالمركزية 

تابعا إلى وزارة  الذي كان يتبع وزارة الداخلية وعلى ما أظن أصبح
رات متخصصة لذلك بودنا أن يركز على تكوين إطا الشؤون املحلية

ولم ال تفكر وزارة التعليم العالي بإحداث  كزي في التعاون الالمر 
ماجستير في اختصاص التعاون الالمركزي ألنه يمكنها أن تأتي بأشياء 
جديدة خاصة على ضوء الالمركزية التي نحن متجهون نحو 

 .اعتمادها

هناك العديد من املشاريع التي هي حقيقة ناجحة تهم الواليات 
لها، هناك مشروع ناجح الثالث التي نحن بصدد معالجة مشاك

 PACA Marseille: Provence-Alpesبينمشروع التعاون الالمركزي 
Côte d’Azur  وهناك أيضا مشروع ناجح بين سيدي  والقصرين

 Strasbourgوهناك أيضا مشروع بين  Saunier loicبوزيد و
وألاكيد أنكم قد تابعتم مؤخرا وعلى ما أظن منذ  والقيروان

 'lوهي  Aldaاتفاقية بين القيروان والـ مضاءإأسبوعين تم 
association pour la démocratie locale   وتتبع ما يسمى بـLe 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l'Europe   ول مرة تقوم بتمثيلية تمثيلية في أوروبا وأل  00وهذه لديها
د تم إمضاء اتفاقية منذ وق وأين قامت بها؟ في القيروان في الخارج

سعداء بهذا املشروع وهم    conseil d’Europeأسبوعين ومجموعة
ينوون التركيز على الحوكمة املحلية وعلى التعاون الالمركزي عن 

 .التابعة لوالية قيروان   Aldaطريق الـ
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لقد استمعت إلى تقرير اللجنة وبالنسبة إلى الاحتياجات التي 
الثالث أعتقد أن التعاون الالمركزي يمكنه ذكرت في هذه الواليات 

ويساهم في إيجاد حلول لعديد  يفيد جماعاتنا املحلية والجهوية أن
املشاكل وامللفات املطروحة مثل التشغيل وبعث املشاريع الصغرى 

 .واملياه وقد تحدثنا كثيرا في هذا املوضوع

 وهنا بودي أن أسأل الحكومة بما أننا نتحدث عن املياه مجلة
املياه ومشروع تنقيح مجلة املياه، منذ مدة ونحن ننتظر ورود 
مشروع هذا القانون على املجلس فمتى سيتم ذلك؟ هناك العديد 
من إلاشكاليات التي طرحت في خصوص مشكل املياه والحل هو في 

ون مع بعضنا في معالجة هذا تنقيح هذه املجلة، إذن  بودنا أن نتعا
أن يفيد الوسط اون الالمركزي يمكنه وأعتقد أن هذا التع امللف

لقادمة سنتعرض إلى وإن شاء هللا في ألاسابيع ا الغربي وكل جهاتنا
ومن هنا إلى نهاية السنة سيكون لدينا عدد كبير من  الجهات ألاخرى 

 .جماعاتنا التي لديها تعاونا المركزي مع نظرائها في أوروبا

 بالسيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشع

 .والكلمة للسيد مبروك الحريزي ولك أربع دقائق شكرا

 السيد مبروك الحريزي 

 شكرا سيادة الرئيس، 

في الحقيقة في هذه الجلسة أتدخل وليست لدي أي ثقة في 
مصير مؤسسات الدولة اليوم، يعني ما هو مصير هذا الكالم الذي 
نطلقه؟ إن مؤسسات الدولة معطلة إذ أنه ليست هناك محكمة 

 ورية، وأخيرا استقال جزء من الهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتدست
كما أن هناك تحضير لخطاب  الضامنة للثقة في مؤسسات الدولة

وال أظنه  11الفصل  لسيادة رئيس الجمهورية وتخويف باستعمال
ولكن تحضير وتخويف، هناك مجلس أعلى للقضاء  قادر على ذلك

ووزراء  ديد من ألاماكنهناك فوض ى في الع مربك منذ مدة،
يتساقطون الواحد تلوى آلاخر ويسقطون أحيانا بأخطاء هكذا 

 .وأحيانا هناك وزراء يغالطون رئاسة الجمهورية ثم نكتشف ذلك

هذا الوضع يترك الحديث عن التنمية واملطالبة باملشاريع 
وباإلسراع في إنجازها مغالطة، فال يمكن أن يتحقق كل هذا إال إذا 

الة السياسية مستقرة ولدينا حكومة صلبة ولدينا ائتالف كانت الح
حكومي متماسك متضامن وحزب أغلبي يقود السفينة ومتماسك، 
كل هذا ليس موجودا، إذن بماذا سنطالب؟ ومن نطالب؟ ألننا قد ال 

 .نجد غدا هؤالء الوزراء الذي هم أمامنا اليوم والذين هم مسؤولون 

ياس ي وليس مشكل مشاريع، إذن املشكل ألاساس ي هو مشكل س 
ألن املشاريع قد حسمت وقررت، هناك مخطط تنمية يعني هناك 
جهات ظلمت، لم يكن هناك تحكيم فيلتقي ممثلو الجهة مع الوزراء 
ويتم هذا مع جهات دون أخرى، إن هذا التحكيم ظلم جهات من 

آلان؟ حول ماذا سنتفق؟ ما  كبينها والية القصرين، فماذا سنتدار 
نطالب به؟ هذا املخطط يقول أن هذه املشاريع هل على الذي س

مدى الخمس سنوات القادمة وأنت تتحدث عن طريق سيارة من 
 .تونس إلى سيدي بوزيد أو غيرها ويقع اعتبارها لفائدة القصرين

لم تقم بطرح أي مشروع يخص  71/71في مؤتمر الاستثمار 
لجهة؟ أنت الجهة ولم تطرح رؤية أصال، كيف ستتعامل مع هذه ا

لكنك رفضت ذلك،  7107وجدت مجموعة من املشاريع مقررة منذ 
هذه شعبوية، كيف سنقوم بإحداث كلية طب أسنان في القصرين؟ 

هذا ال يمكن أن يكون، هؤالء ال يستحقون، تلك هي طريقة التعامل 
وهذه هي العقلية إذن حول ماذا سنتفق اليوم؟ أنت تقوم بإرسال 

الكفاءة واملبادرة والجرأة ويخضعون للوبيات مسؤولين ليست لديهم 
الفالنية سحب رخصة فالن " الحانة"املحلية، إذ يطلب منه صاحب 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى صاحب  صفة عاجلةفيتماثل لألمر وب
قاعة ألافراح املغلقة يطلب منه إعادة فتح القاعة فتقع تلبية 

بلدية  بتعطيل قومرغبته، يأتيه عون من نقابة وفي ظل ضغط كبير ي
كاملة فيلبي كل طلباته، فعّمن تتحدث؟ أنت تقوم بضخ آالف 
املليارات في القصرين وفي كل الواليات وال ش يء ينفذ، ال أريد أن 

، إذا كنت تقوم بتوجيه أقل ألن ألاصل هو البشر أغالط املواطنين
ث والذي يأتي منذ الوهلة ألاولى للبح" الجبناء"املسؤولين كفاءة وفي 

جل عن وسيلة للحصول على الرشوة والذي يمكن له يستغّل من أ
وحتى إن قاموا باالستغناء عنه  أن يكّون ويبني ثم يقع تحويله

 " .على بكري " وحذفت خطته الوظيفية يكون  قد حقق مبتغاه 

كيف تقول مشاريع؟ وعن أي مشاريع تتحدث؟ علينا أال نغالط 
لقصرين، تقوم بمجموعة من الناس، أنت اليوم تزرع الفتنة في ا

 ....العقود في وزارة التربية ملجموعة من الناس من جهة واحدة

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

 .والكلمة للسيد شفيق العيادي ولك خمس دقائق شكرا

 السيد شفيق العيادي

 شكرا السيدة الرئيسة،

 مرحبا بالسادة الوزراء،

 والوفد املرافق لهم،

متأخرا النسبة إلى العرض اليوم في الحقيقة أالحظ أنه جاء ب
وكان من ألاولى وألاحرى أن يتقدم  بعض الش يء وليست له جدوى 

والحظنا  7171-7104ن  يتم إقرار مخطط التنمية هذا التقرير قبل أ
أيضا من خالل العرض أن العديد من املطالب مثل مجلة الاستثمار 

مجلسنا ولذلك في الحقيقة ال أرى  قد وقعت املصادقة عليها في
جدوى كبيرة لهذه الهالة من العدد الهام من السادة الوزراء وكتاب 

وقد سبق لهم  راء الجهويين في حضورهم اليومالدولة والوالة واملد
أن قدموا إجاباتهم حول مطالب هذه الجهات وقاموا بتكريسها في 

، كان من ألاحرى ومن 04/71شكل قوانين أو باألحرى قانون امليزانية 
ألاجدر أن نقتصر فقط في جلستنا هذه على مواكبة املشاريع التي تم 

 .إقرارها ونبحث عن الصعوبات، هذا من حيث الشكل

أما من حيث ألاصل أشترك مع إلاخوة الذين قاموا بتقديم 
ز  التقرير في تشخيص الوضع بهذه املعتمديات الثالث والتي هي بامتيا

وهذا نتاج ومولود طبيعي لنمط  لبطالة والتهميشخزان للفقر وا
تنمية اتبع خاصة منذ بداية السبعينات عندما قمنا بتدشين مرحلة 
الليبرالية ومرحلة إلاصالح الهيكلي وما رافقها من خوصصة وتفويت 
والرفع التدريجي للدعم، ماذا وقع في هذه املناطق؟ نتج عن ذلك 

 .التهميش

الل التوازن بين الجهات، إن بنيتنا لقد شجع نمط التنمية اخت
ألاساسية سواء بطرقاتها أو بمؤسساتها الاقتصادية منحصرة تقريبا 

وإذا كان  د على السواحل الشمالية الشرقيةفي ربع مساحة البال 
هناك بعد استراتيجي في التخطيط يقع في هذه املناطق أما هذه 

د بقيت بعيدة املناطق ومن بينها القيروان والقصرين وسيدي بوزي
 .كل البعد عن التخطيط الاستراتيجي
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ملاذا بقيت هذه املناطق على هذه الحال؟ : ولنطرح هنا السؤال
وهل أن منوال التنمية الذي نعتقد أننا وافقنا عليه في مخطط 
التنمية سوف يخرج هذه املناطق من أزمتها وسوف يخلق أو يعيد 

والجنوب؟ ال، لقد  ولو نسبيا بعض التوازن بين الشمال الغربي
املنطقتان الجنوب التونس ي والوسط الغربي  نذكرت ذلك وأكرر هاتا

والشمال الغربي منتجون للثروات فرخامهم وزيتهم وفسفاطهم 
ونفطهم وغازهم أين يقع استغالله؟ يتم استغالله لفائدة ربع البالد 

 .وإنكم بنمط التنمية هذا الذي تنتهجونه سوف لن تعدلوا أبدا

غارت على ثروة " غورة"ال يمكنني لومكم ألنكم حكومة  وهنا
البالد حصرتها في فئات قليلة من املجتمع، وها هي ألاصوات بدأت 
تتعالى عليكم بداية من اعتصام الكامور حول ثروات النفط وماجل 

لقد تفطن إليكم الجميع وهم " بئر علي"بلعباس، وها هي اليوم في 
وتهم وال يريدون أن ينقل جزء من يطلبون منكم الكف عن نهب ثرا

ثرواتهم على مرأى منهم إلى املركز، يجب إعادة استثمارها هناك، 
ملاذا لم يقع خلق قطب في الجنوب إلى هذا اليوم؟ قوموا بإحداث 
ميناء من الجيل الثالث قرب قابس من أجل إحياء منطقة كاملة 

طقة وقوموا بتركيز مصفاة نفط وصناعات كيميائية بتلك املن
 .....وسنعود بذلك شيئا فشيئا

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

والكلمة للسيد نور الدين بن عاشور ولك سبع دقائق،  شكرا
 .غير موجود الكلمة للسيد نوفل الجمالي لك عشر دقائق

 السيد نوفل الجمالي 

 شكرا سيدي الرئيس،

ة وإلاطارات الجهوية والسادة الوال  بعد الترحيب بالسادة الوزراء
 املصاحبة للوفد،

في البداية أريد أن أشكر اللجنة على املجهودات التي تقوم بها في 
إطار تلّمس املقاربة التنموية الجديدة التي  تريد الدولة بناءها، والتي 
تنبني على تشاركية حقيقية بين كل مكونات املجتمع سواء كان 

يقة أالحظ أن هذه الجلسة قد مجتمعا سياسيا أو مدنيا، وفي الحق
سارت في اتجاهات نوعا ما غير واقعية باعتبار أننا نحاسب الحكومة 

ومستحيل أن ينفذ مخطط  قنا عليه للتو على مخطط تنمية قد صاد
تنمية في ظرف بضعة أشهر وضمن هذا إلاطار، علينا أن نتحلى بقدر 

نطالب  عال من املسؤولية ومن الواقعية ألنه ليس من املمكن أن
الحكومة بتنفيذ مخطط تنموي مبرمج على  مدى خمس سنوات في 

 .ظرف شهرين أو ثالث، فهذا أمر مستحيل

كما أريد أن أؤكد كذلك كنائب على والية سيدي بوزيد وأثمن 
التقدم في العديد من املشاريع وخاصة املشاريع املهمة، ونشكر وزارة 

ة دعم سوق إلانتاج وخاصالتجارة على تفاعلها املمتاز واملتميز مع 
وكان قد اتصل بي وتحدثنا في هذا  السيد الوزير لهذا املشروع

املوضوع  بعد أن كثرت بعض إلاشاعات وألاقاويل حول تحويل هذا 
املشروع ووجهته وتحويل طبيعته وأكد لي دعم وزارة التجارة لهذا 

ار املشروع، وفعال أنا على علم بأن السيد الوزير قد أمض ى فعال قر 
إنشاء الشركة وما زلنا ننتظر إمضاء القرار من طرف السيدين وزيري 

 .املالية والفالحة، فهذا خبر ممتاز وطيب جدا لكل أهالي سيدي بوزيد

ولكن في الحقيقة املطلوب اليوم في اعتقادي ليس مناقشة 
إن . مخطط التنمية واملشاريع التي نعتزم القيام بها أو تنفيذها

أهالي سيدي بوزيد في حاجة إلى رسائل وإلى تحرك الشعب التونس ي و 

وليس  ارقة التي لم تعد تتحمل الانتظار عاجل في بعض القضايا الح
مس هناك أي مواطن في سيدي بوزيد أو في غيرها يمكنه أن ينتظر خ

ولن أضيف الش يء الكبير إلى ما  سنوات لحل جملة من إلاشكاليات
 .دذكره الزمالء ممثلو والية سيدي بوزي

كل  تؤرقولكن أريد أن أركز على قضية مهمة هي في الحقيقة  
أهالي سيدي بوزيد وهي القضية الطبية واملشكلة العويصة للطب في 
هذه الوالية، واليوم أريد أن أذكر بعض ألاسماء مثل فاطمة 
السعدولي التي توفيت أثناء الوالدة وأحمد بن محمد بن خليفة 

عدام توفر طبيب اختصاص في القلب غنيمي الذي وافاه ألاجل الن
وكذلك توفيق محمدي الذي توفي بسبب تعرضه إلى جلطة حيث 
بقينا نبحث عن إمكانية قبوله في مستشفى في سوسة أو في صفاقس 

مواطن من  0111ولم نتحصل على ذلك، وهذه القائمة بها أكثر من 
 .سيدي بوزيد توفوا النعدام توفر أطباء الاختصاص

مالئكة في سيدي بوزيد ماتوا بالتليف الكبدي  ،هناك تالميذ
نظرا النعدام الظروف الصحية في املرافق الصحية في املدارس، 

حالة طبية مستعجلة في مدرسة في سوق  01اليوم فقط هناك 
 .الجديد بسبب انعدام ظروف النظافة

ال أعتقد أن على الحكومة أن تنتظر أو أن أهالي سيدي بوزيد 
وا تنفيذ املخطط ملدة خمس سنوات حتى نتمكن عليهم أن ينتظر 

من حل كل هذه املشاكل، ال يوجد أحد يمكنه أن يصبر على هذه 
وألادهى وألامّر أنه إلى   c'est une véritable hécatombeالوضعية

جانب غياب التفاعل مع هذه القضايا الخطيرة والتي تهم حياة 
لخاصة للمجتمع املدني التونسيين ال يوجد أي تفاعل مع املبادرات ا

وآخرها جمعية خيرية أرادت بناء مستوصف في منطقة الطويلة التي 
وقمنا بكل الاتصاالت وبكل  عاألف ساكن تطوعا وتبر  00تضم 

الوسائل املمكنة مع وزارة الصحة واستعملنا تقريبا كل أساليب 
له بعد، ولم التواصل ما زال فقط سوى الحمام الزاجل لم نستعم

وانتهى ألامر بأن هذا املشروع وقع نقل  لى أية إجابةنتحصل ع
وجهته إلى جهة أخرى في الجمهورية التونسية نظرا لعدم تفاعل 
السلطة املركزية مع طلبات إدارية بسيطة كان بإمكانها أن تمكن 
أهالي سيدي بوزيد من مستوصف في منطقة بها ثقل سكاني حقيقي 

ا املشروع بنفسها على ميزانية وكان بإمكانها تخفيف عبء القيام بهذ
 .الدولة

كنت سأطرح سؤالا  deux en unوأستغل هذه املناسبة ألقوم بـ 
شفاهيا وهذه فرصة ألوجه سؤالا على املباشر إلى السيدة وزيرة 

ملاذا لم يقع التفاعل بإيجابية والحال أنني على علم بأنها : الصحة
ة البياوي في وزارة التقت بجملة من النواب من بينهم الزميلة نزه

الصحة وتعهدت بتذليل كل الصعوبات ولكن النتيجة أنه وقع 
تحويل وجهة هذا املشروع من والية سيدي بوزيد إلى والية أخرى 

 .نظرا لعدم التفاعل إلايجابي مع هذا املوضوع؟ وشكرا

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

لحطاب تفضلي ولك تسع والكلمة ألاخيرة للسيدة أنس ا شكرا
 .دقائق

 السيدة أنس الحطاب

 شكرا السيدة الرئيسة، 

قبل أن أبدأ كلمتي حول الوضع التنموي في والية القيروان أريد 
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أن أعيد نوعا ما الجلسة إلى نصابها في أمر مهم جدا وهي أن هذه 
الجلسة تعنى باملشاريع املعطلة ذات الطابع العام والخاص في واليات 

 .ان والقصرين وسيدي بوزيدالقيرو

في مداخالت السادة زمالئي النواب لي  بعض الحرج ألنني من  
بين الذين يريدون تحمل مسؤوليتهم بالكامل، فنحن مساندون 

تأتي لحكومة الوحدة الوطنية واملداخالت التي توجه النقد وتريد أن 
ولكنني أعتذر عّما صدر عن بعض  بالتنمية لبالدها هي معروفة

زمالء في شخص بعض املسؤولين سواء كانوا وزراء أو والة أو ال
ألن املناداة باحترام املؤسسات  مديرين مركزيين أو مديرين جهويين

وهيبة الدولة نحن نعطي املثال في احترام مؤسساتنا، فإذا كنا نريد 
استرجاع ثقة الشعب فإن أول من يسترجع ثقة الشعب هو نائب 

شعب أن نكون أمناء على صوته وال الشعب، نريد نحن كنواب 
نحمل كل املسؤولية إلى حكومة الوحدة الوطنية متعللين إذا كان  
الشعب لم تعد لديه الثقة فينا فألن الحكومة لم توفر الحاجيات 
الالزمة لجهاتنا، فمن واجبنا نحن أيضا أن نخدم شعبنا ونحافظ 

إذا اقتض ى ألامر  بعوبالط التي منحنا إياها ونساند الحكومةعل الثقة 
وألاهم هو جلب  النقد فلننقد وإذا كانت لدينا تحفظات نرفعها

 .التنمية ملناطقنا

إن موقفي واضح وهو : ولست من الذين يكون لهم موقفان
مساندة حكومة الوحدة الوطنية ولدي القناعة التامة بأن هذه 

اطق ها التنموي نحو املنبصدد رؤية بوادر إيجابية في منوال الحكومة
ي ألاولى في الفقر وهذا ما يعنيني كنائب عل جهة داخلية ه الداخلية

 لست من الذين لهم نظرة سوداويةولكن نفس الش يء  والفقر املدقع
وكنت دائمة الرفض لهذه الصورة السوداء كما رفضت العلم 
ألاسود، فمن حقي أن أدافع عن جتهي وأن أطلب لجتهي بما من شأنه 

 .ااملساهمة في تنميته

وقد انعقد  قيقة كنواب جزء من املجلس الجهوي ولكن نحن ح
أخيرا مجلس جهوي وكان أغلب النواب حاضرين وشكري للمنظمات 
الوطنية وللمديرين الجهويين، في حقيقة ألامر نحن كنواب وكسلطة 
إشراف الحكومة يمكنها أن تغادر فقد بقي لنا فقط سنتان وقد يأتي 

ووزراء أيضا لكن تحية إكبار لإلدارة نواب آخرون ليمثلوا الشعب 
التونسية على جميع املستويات بداية من الوزير  من املدير املركزي 
إلى املديرين العاميين إلى املديرين الجهويين إلى املديرين في 

هم حجر ألاساس الذين يعملون مهما تغيرت  أولئكاملعتمديات، 
سياسة التي مّن التشكيالت السياسية، فال يجب أن نجعل هذه ال

وتعددية سياسية حزبية في  يبها هللا علينا في مرحلة انتقال ديمقراط
إطار الديمقراطية تثقل كاهل املواطن ألن املواطن ال يهمه ش يء في 
ألاخير ما يهمه هو منفعته ومصلحته وكيف لنا أن نخدمه وهذا 

 .حقه

نة في هذا إلاطار أردت أن أخرج من جانب التشخيص ألننا في لج
على جميع ألاصعدة في كل التنمية الجهوية تطرقنا إلى التشخيص 

وما أريد أن أؤكد عليه هو أن أكون عملية في مطالبي،  الوزارات
أكون وفية وأنا مطالبة أن  اك لجنة تنمية جهوية قامت بعملهاهن

وأشكر بهذه املناسبة السيد والي القيروان  ملخرجات املجلس الجهوي 
 .  حكم النعقاد املجلس الجهوي على التحضير امل

ولكن نريد أن نعرف ملاذا التنمية معطلة في القيروان؟ أول 
ألاسباب التي بودنا إن يتفاعل معنا بخصوصها الوزراء هي 

الاستقاللية إلادارية، القيروان لديها مرارة في هذا الشأن نريد 
جه إلى وهنا أتو   SONEDE استقاللية إدارية بأتم معنى الكلمة في الـ 

السيد كاتب الدولة والسيد وزير الفالحة والسيد وزير التجارة 
والصناعة، نريد إحداث إقليم يتبع القيروان وال غير القيروان دون 

ولذلك أقول أريد  أي والية أخرى وتحت إشراف املركز إشراف 
استقاللية في الـشركة التونسية لتوزيع واستغالل املياه والشركة  

كذلك املندوبية الجهوية الثانية  AFIرباء والغاز والـ التونسية للكه
كوكالة  AFIوإحداث الـ  ربية، كان هناك وعد منذ سنة ونصفللت

عقارية صناعية وكذلك إحداث مركب قضائي في القيروان يضم 
املحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بودنا أن يكون لنا مركب 

قروض ومساعدة القضائي، إحداث إدارة جهوية لصندوق 
وهنا أذكر أن بلدياتنا تقترض من سوسة وبودنا  الجماعات املحلية

في إطار الالمركزية ودعم الحكم الجهوي والحكم املحلي أن تكون 
 .لدينا إدارة جهوية لصندوق القروض خاصة بوالية القيروان

 7105ديسمبر   02نفس الش يء وقع عقد مجلس وزاري بتاريخ 
ن لدينا تقسيم عقارات دولية فالحية نقترح أن نريد تفعيله، كما أ

يقع كراؤها لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا 
 .وغيرهم

تسوية وضعية التجمعات السكنية املقامة على ألاراض ي الدولية 
في كامل واليات القيروان، حسب ما لدي من معلومة العدد يتجاوز 

ن تقع تسوية وضعيتهم، إعادة فتح تجمع سكني إذن هنا بودنا أ 011
، هذا املركز يتسع ألكثر من "بالقديفات بالعال"مركز املرأة الريفية 

امرأة ريفية عاملة وأمامه مدرسة يمكن أن يزاول فيها أبناؤهن  111
تعليمهم وقع السطو على هذا املركز، فبودي أن يكون التجاوب 

 .مستعجال من سلطة إلاشراف

ة إلاشراف، في خصوص الانتدابات في الانتدابات من سلط
إلادارات الجهوية، نريد أن نعطي ألاولوية إلى أبناء الجهة ألنه في 
بعض ألاحيان عندما يأتي مسؤول ثم يعود أدراجه وتقع أشياء 

 .يكون املسؤول الجهوي غير موجود في الوالية   entre tempsطارئة 

الجمعية تدفع  كذلك تسوية الجمعيات املائية في بعض ألاحيان
والجمعية ألام تجد نفسها معطلة ألنه توجد بعض الجمعيات 
ألاخرى التي لم تدفع ما عليها من ديون، إحداث مركب ثقافي في 
بوحجلة، لدينا استعداد لشهر رمضان بودنا أن نتحصل على 

 .اعتمادات لصيانة الجوامع ومقام أبو زمعة البلوي 

ظومة سد نبهانة كنا قد وهنا السيد كاتب الدولة لدينا من 
التقينا بك في خصوصها وبودنا أن تكون والية القيروان هي املحور في 
النظر في سد نبهانة قبل الواليات املجاورة غير أننا نحن مع التضامن 

 .والوحدة الوطنية وال نريد تقسيم شعبنا

في خصوص تحويل فوائض مياه الشمال نقترح إحداث محطة 
ية ألنه لدينا مشكل في نوعية املاء الصالح تحلية في جنوب الوال 

الحاجب الوسالتية بوحجلة وحفوز "خاصة في الشراردة،  للشراب
لدينا مناطق صناعية يجب إعادة النظر فيها هاجس القيروانيين هي 
الفسقية برك ألاغالبة، بودنا إعادة النظر فيها، وهنا أطلب من 

عائقنا الكبير  en chargeالطرف الحكومي لو تفضلوا بذلك ألخذنا 
وال يمكننا أن نتحملها " الفسقية"هي الدراسة التي ستقع على 

 laكمجلس جهوي، هنا أدعو الحكومة إلى ألاخذ بعين الاعتبار
contrainte budgétaire  التي لدينا. 

لقد وقع ذكر الطريق السيارة وكذل السكة الحديدية كما أدعو 
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منزل املهيري، نصر هللا، العال، " إلى مضاعفة الطريق الوطنية وتطهير
، قسم تصفية الدم الحاجب ألنها تبعد "البالطن، العلم والدلوس ي

الشواش ي "كلم على القيروان، بعث مكاتب بريد ببلديات  21
على اعتبار أنها إحداثات جديدة " الشرايطية العين البيضاء

 .كبلديات، إحداث ملعب منزل املهيري، تعشيب ملعب عين جلولة

بالنسبة إلى الشبيكة نريد التسريع في شبكة التطهير،  بالنسبة 
إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية ندعو إلى القيام بانتداب في مركز 

 . الكهول لذوي الاحتياجات الخصوصية بالشبيكة

 نفس الش يء لدينا الطرف السعودي نحن على علم بأنه مصر

وهنا   l' exécution على فسلطة إلاشرا وزارة الصحة هي على أن تكون 
نقترح على السيدة وزيرة الصحة مثلما أطالب الطرف السعودي 

 ...باإلسراع في إحداث املستشفى الجامعي 

  بيانات وأجوبة
 السيد وزير الصناعة والتجارة

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

شكرا، لقد انتهينا من املداخالت وأشكر الزمالء على مساهمتهم 
هذا النقاش و الكلمة للسادة أعضاء الحكومة وأبدأ بالسيد في إثراء 
 .اري وزير الصناعة والتجارة تفضلزياد العذ

 السيد زياد العذاري،  وزير الصناعة والتجارة 

 شكرا سيدي الرئيس، 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 تحية للسيدات والسادة النواب،

الجهات، شكر خاص للجنة على هذا العمل الذي قامت به في 
هذا املوضوع ذو أولوية ونحن على ذمة اللجنة واملجلس اليوم وبعد 
اليوم ملواصلة العمل ألن العمل هو مسار طويل، أريد أن أعطي 
بعض املالحظات أو بعض التوضيحات حول عدد من النقاط التي 

 .تم طرحها بسرعة حتى أترك الفرصة أيضا لزمالئي

لحديث حول مشروع إعادة تم ا:  في ما يخص والية القصرين 
هيكلة شركة الحلفاء، لقد قلنا بأن املؤسسات العمومية التي تمر 
بصعوبات والتي كانت قاطرة للتنمية ولعبت دورا اجتماعيا وتنمويا 
واقتصاديا في الجهات وفي البالد بشكل عام نحن متعهدون بتطويرها 

جية التي والنهوض بها، وفي هذا إلاطار تم عرض الدراسة الاستراتي
ذكرها السادة النواب للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق على 

وكان  عليه السيد رئيس الحكومة أنظار مجلس وزاري مضيق أشرف
القرار تعهد الحكومة بشكل واضح إلنقاذ هذه املؤسسة بتطوير 
أدائها وبمواصلة دعمها وبتكليف بنك أعمال بإعداد مخطط تنفيذي 

 .وتوصيات هذه الدراسة حيز التنفيذ يسمح بوضع خالصات

أطمئن كل إلاخوة على أننا ساعون في  هذا التمش ي وسنتقدم 
فيه إن شاء هللا بما يسمح من جهة باملحافظة على الدور الاجتماعي 

 .والتنموي للشركة ومن جهة أخرى بتطويرها والنهوض بها

باعتبار  بفوسانةكان هناك نقاش حول بعث مصنع إلاسمنت  
هذا القرار  بعد أن تحصل املستثمر على الترخيص لم ينجز ما أن 

ائق فقامت وعد به ولم يقم بتقديم وتكوين الشركة أو تقديم الوث
وهناك آلان إجراءات إلعادة تفعيل هذا  الوزارة بسحب الترخيص

املشروع في إطار مقرر وزير الصناعة طبقا لتوصيات جلسات العمل 
ولذلك إن شاء هللا سنجد الصيغة  إلاطار الوزارية التي تمت في هذا 

 .التي تسمح بتفعيل هذا املشروع

في ما يخص فواضل الرخام بتالة وإحداث قطب وطني لتصنيع 
سلسلة القيمة  برنامج لتطوير فواضل الرخام، نحن في الوزارة لدينا 

 chaine de في عدد من الواليات هذا البرنامج هام باعتبار وأن الـ
valeur  نعمل عليها على مستوى الجهات نكون قادرين على عندما

تطوير النسيج الصناعي والاقتصادي في الكثير من الجهات الداخلية 
وتثمين املنتوجات الفالحية واملنتوجات الاستخراجية بشكل عام 

 .وبناء قيمة مضافة على مستوى الجهات

في هذا إلاطار هناك خمسة برامج تهم تطوير سلسلة القيمة من 
نها البرنامج املوجود في تالة في ما يخص الرخام ويتضمن العديد بي

من املحاور إلاطار القانوني والبنية التحتية والجودة والتسيير داخل 
ونحن آلان بصدد  لقطاع التكوين والتسويق والتثمينمؤسسات ا

العمل، وفي إطار التعاون مع جهة أملانية وهي وكالة التعاون ألاملاني 
ذا املشروع والتي سنقدم في إطاره  برنامجا نعول عليه الداعمة له

كثيرا في تثمين منتجات الرخام على مستوى الجهة وتطوير النسيج 
الصناعي، لدي الكثير من التفاصيل فيما يخص هذا املوضوع ولكن 

 .سأعطيها إلى السادة النواب  كتابة حتى ال أطيل

يض الصناعي بالنسبة إلى القطب الوطني لتصنيع الكلس ألاب
هنا التكليف هو للمركز الفني لصناعة مواد البناء والخزف " بفريانة"

والبلور إلنجاز دراسة استراتيجية تهدف إلى تحسين املخزونات 
القابلة لالستغالل لهذه املادة واقتراح خطة تثمين وترويج ألن هذا 
أيضا هو من البرامج القادرة على خلق مواطن شغل كثيرة  وتثمين 

 .نتوجات على مستوى الجهةامل

بالنسبة إلى إلاشكاليات التي تعرفها بعض املؤسسات في قطاع 
النسيج لقد عقدنا مجلسا وزاريا مضيقا في خصوص قطاع النسيج 
واملالبس للتعاطي مع إلاشكاالت الظرفية التي يعرفها هذا القطاع 
وإن شاء هللا في القريب العاجل سوف تسمعون قرارات في هذا 

صوص، لقد تشاورنا حولها في وزارة الصناعة والتجارة مع الخ
املهنيين والفاعلين الاقتصاديين ومع املنظمات والوطنية ومع جهة 

التابعة لوالية القصرين   UTICAالقصرين أيضا، حضرت معنا الـ 
وتحدثنا معهم وإن شاء هللا هذه الصعوبات الظرفية التي جعلت 

أسباب في السنوات ألاخيرة القطاع يتراجع بشكل عام لعدة 
سنتجاوزها نتيجة التوصيات والقرارات التي سوف تنبثق عن هذا 

 .املجلس

نحن بصدد  التسريع في إحداث املركز الجهوي للنهوض بالنسيج،
القيام بدراسة استراتيجية حول القطاع وإعادة هيكلة املراكز 

أيضا  الفنية، هناك عدد من املقترحات لتوسيعه إلى الجهات وهذا
كما قلت في ارتباط بالنقطة التي كنت قد تحدثت فيها بخصوص 

 .النسيج

بالنسبة إلى املركز الجهوي للنهوض بالنسيج نحن في طور رصد 
امليزانية لفتح تمثليات جهوية في عدد من الواليات منها جهة 

هذه املنطقة تحدثنا في شأنها  بتالبتالقصرين، مناطق التبادل الحر 
ألاخيرة  عملرات مع السادة والسيدات النواب في ألاسابيالعديد من ا
ماي واملتعلق باالنتقاء  1الذي يغلق يوم  appel d'offreقمنا بفتح 

وإن شاء هللا سوف تسمح لنا املرحلة القادمة بتفعيل هذا املشروع 
الهام باعتبار أن هذه املناطق لديها قدرة تشغيلية هامة وهي قادرة 

التفاضلية للجهات الحدودية التي لها قدرات  على تثمين املزايا
 .وإمكانيات على خلق الكثير من مواطن الشغل
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هناك املناطق الصناعية وهي بصدد التقدم بشكل هام منها 
، % 91هكتارا نسبة التقدم  70، 0املنطقة الصناعية القصرين 

هكتارا نسبة تقدم ألاشغال  70، 0املنطقة الصناعي أيضا القصرين 
 .% 91أيضا 

املنطقة الصناعية التي ما زالت في بدايتها هي املوجودة بسبيطلة 
ولدينا عدد من إلاشكاليات مع  % 71والتي بها نسبة تقدم أشغال 

ا وإن شاء هللا وغيرها ونحن بصدد تسويته  SONEDEالهياكل مثل الـ
وأيضا على مستوى أشغال هذه املنطقة نعول  سوف تعطينا تقدما

الفرص الاقتصادية وفي التشغيل لهذه املنطقة، عليها في خلق 
انتهت الوكالة من  0، املنطقة الصناعية بالقصرين "سبيطلة"منطقة 

إعداد الدراسات الفنية وبالتالي سوف تنطلق إن شاء هللا في املراحل 
 .ةالالحق

بالنسبة إلى والية سيدي بوزيد أريد أن أؤكد أن املشروع الذي 
د التقدم بشكل كبير وقمت باإلمضاء على ذكره السيد النائب بصد

هذا ألامر مع السيد وزير الفالحة، إذن أريد أن أؤكد على تمسكنا 
وهذا املشروع  سوق إلانتاج الكبرى بسيدي بوزيد الكامل بمشروع

سيتم في سيدي بوزيد خالفا ملا راج من ألاقاويل وهذا قد ذكره 
سوف نحاول التقدم السيد النائب ونحن متعهدون به وإن شاء هللا 

 .وإلاسراع في إلاجراءات في أقرب آلاجال

بالنسبة إلى الدراسة املعمقة حول املحيط املتعلق بمشروع 
سوق إلانتاج لقد بلغتنا مراسلة الغرفة التجارية وتمت إلاحالة إلى 
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في ألاسابيع املاضية للنظر 

ه الدراسة في إطار التعاون الدولي والتي إن شاء في برمجة إنجاز هذ
هللا سوف تسمح بتثمين محيط املشروع وتخلق شيئا مندمجا من 

 .   شأنه أن يعطي إلاضافة إلى كل الجهة

بالنسبة إلى إحداث سوق تفصيل بالرقاب أيضا ال أريد أن 
أدخل في الكثير من التفاصيل ولكن هناك القسط الثاني من برنامج 

التوزيع أيضا يمكن أن نشتغل عليه في هذا املشروع،  مسالك
وبالنسبة إلى إلادارة الجهوية للوكالة العقارية الصناعية لقد كلفنا 

 .املهندس بتمثيل الوكالة إلى حين تحيين الهيكل التنظيمي للوزارة

أريد أن أعطي بعض املعطيات حول املناطق الصناعية بالجهة 
هكتارا من املناطق  004ب هام حوالي باعتبار أن الجهة لديها نصي

مناطق صناعية في البرنامج بسيدي بوزيد وإن شاء هللا  1الصناعية 
 .ستعطي إضافة جيدة للجهة

، هناك أيضا تخصيص قطعة ياملركب الصناعي والتكنولوج-
أرض نحن بصدد العمل على هذا والنظر فيه مع اللجنة العليا 

 .لالستثمار

ب املستثمرين، هناك تقدم في ألاشغال مساعدة الجهة في جل  -
مقسم باملنطقة  00على مستوى يسمح بإسناد والتفويت في 

وهناك بعض  مقاسم 01تم تأكيد طلب في ، بلسودةالصناعية 
الصعوبات املرتبطة بتمويل بعض املشاريع التي في هي بعض ألاحيان 

 .تجعل مسار إلاسناد يتعطل ولكن إن شاء هللا ستتقدم ألامور 

لتفاصيل بالتدقيق نعطيها إلى السيدات والسادة النواب حول ا
الدراسات الفنية بصدد  كل مشروع، ال أريد إلاطالة فقط أضيف أن

إلانجاز بالنسبة إلى إعادة التهيئة باملنطقة الصناعية بسيدي بوزيد 
 .وتجميل املداخل

اطق صناعية وهي هناك ست من: بالنسبة إلى والية القيروان

وكنت قد قدمت إلى السادة نواب الجهة الذين  التقدم أيضا بصدد
طلبوا مني مدهم ببعض املعطيات لقد مكنتهم من كل املعطيات 
التفصيلية وهي على ذمتهم وهي على ذمة كل أعضاء مجلس النواب 
املوقر باعتبار أنكم تعلمون أن هذا املسار هو مسار معقد، املجلس 

والسادة النواب أيضا أخذوا لديه اليوم مشروع قانون بين أيديه 
املبادرة وكان هناك اتفاق بيننا بتسريع إجراءات تهيئة املناطق 
الصناعية باعتبار أن إلاجراءات ضمن املنظومة الحالية والتي هي 
معقدة وثقيلة ولذلك إن شاء هللا مشروع القانون هذا سيسمح لنا 

 .باإلسراع أكثر في هذه املناطق

عام في كل املشاريع ولقد حرصنا بعد  ولكن لدينا تقدم بشكل 
مالحظات السادة النواب على مزيد تحريك هذه املشاريع وإن شاء 

 . هللا ستعطي إلاضافة املطلوبة للجهة

وباعتبار أن هناك أيضا عدد من الطلبات لالنتصاب في هذه 
الجهة من طرف عدد من الصناعيين بشكل استثنائي سمحنا بإسناد 

التي يمكنهم الانتصاب فيها رغم عدم اكتمال  املقاسم للصناعيين
املشروع والتهيئة لخلق مواطن شغل ومؤسسات اقتصادية في فرصة 
قريبة وال نظل ننتظر استكمال كل املناطق الصناعية حتى ال نعطل 

 .املشاريع

سيدي الرئيس، لقد حاولت أن أجيب عن بعض املالحظات 
 جه إلى اللجنةت دقيقة ومفصلة ستو بشكل عام، هناك مالحظا

وأؤكد من جهتنا كأعضاء في حكومة الوحدة الوطنية بالتزامنا الكامل 
 عمل على تحريك الكثير من امللفاتبدعم الجهات والوقوف معها وال

والسيدات والسادة النواب واعون بأن لها سنوات طويلة وأن 
تحريكها يقتض ي الكثير من الجهد والكثير من الوقت، ولكن لدينا 

اريع صادقة وثابتة على املض ي قدما وعلى التقدم بهذه املشعزيمة 
 .وبارك هللا فيك سيدي الرئيس وإن شاء هللا سيوفقنا جميعا

  بيانات وأجوبة
 السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 

 ووزير املالية بالنيابة

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
ارة على هذه البيانات شكرا، أشكر السيد وزير الصناعة والتج

املهمة واملفيدة والكلمة للسيد محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية 
 .              والاستثمار والتعاون ووزير املالية بالنيابة تفضل

السيد محمد فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار 
 والتعاون الدولي ووزير املالية بالنيابة

 شكرا سيدي الرئيس،

 السيدات والسادة النواب، 

أوال أريد أن أحيي وأشكر عمل لجنة التنمية الجهوية ورئيستها 
السيدة أنس حطاب وكذلك ألاعضاء على التقرير الذي قدموه لنا 

 .عن الوضع التنموي في الوسط الغربي

في الحقيقة نحن متفقون حول التوصيف ونحن نعيشه مركزيا 
ات الجهوية وكذلك عبر كل الزيارات في إلادارة أو كذلك عبر إلادار 

. امليدانية التي قمنا بها نحن جميع الوزراء لهذه الجهات الداخلية
أردت أن أقول أيضا أن التنمية الجهوية واملناطق الداخلية هي من 
أولويات حكومة الوحدة الوطنية وقد تم إدماج ذلك في البرنامج 

 .  7171 – 7104الخماس ي 

لن تكون هذه  املحترمين قال إن شاء هللاأحد السادة النواب 



 2322 صفحة 2017 ماي 9 ثالثاءالم جلسة يو  −مداوالت مجلس نواب الشعب  23 عــدد

وأنا أوافقه في ذلك ألنه سيكون هناك  الجلسة مضيعة للوقت
مضيعة كبيرة للوقت على مستوى العمل التشريعي والعمل الحكومي 
أي أننا افتككنا أعضاء الحكومة لتلبية هذا الاستدعاء في البرملان 

ة ومعقدة وإن شاء وكذلك الوضع التشريعي في تونس والقوانين طويل
هللا تؤكد هذه الجلسة أهمية التنمية الجهوية وأهمية املناطق 
الداخلية وأهمية توجه السياسات الاقتصادية للدولة للجهات 

 . الداخلية

كذلك قال أحد النواب إن املقاربة خاطئة وهذا ممكن ولكني لم 
ة أسمع حقيقة حلوال أخرى، فهذه هي املقاربة وهي أن تحاول الدول

 %21تغطية وتسريع الاستثمارات الحكومية في املناطق الداخلية، 
من املخطط الخماس ي أكثرهم في البنية التحتية لتسهيل وتسريع 

وفي الحقيقة ال أرى أين  في مرحلة ثانية للمشاريع الخاصة املشاريع
املقاربة ألاخرى التي من املمكن أن ندخل بها ويتكلم عديد ألاشخاص 

ات وطنية، فلو تعرفون حالة املنشآت والشركات عن إنشاء شرك
الوطنية اليوم من باب مواردها الذاتية والبشرية واملشاكل املالية 

ولكن يجب  نا هو دعم هذه الشركات املتواجدةالتي تتعرض إليها وأمل
ها تكون مرتبطة علينا في الحقيقة تقديم اختيارات التي أقول بأن

 %21طريقة تشاركية حيث تخصص ونحن معكم ب بإمكانيات الدولة
 . من ميزانية التنمية للمناطق الداخلية

كذلك هناك حديث حول الحكومة أنها فاشلة وغير صادقة، 
حكومة فاشلة هو رأي نحترمه وإن شاء هللا إن كنا فاشلين سنحاول 

ولكن  شل أقل ونحقق النجاح إن شاء هللاتدارك أنفسنا ويكون الف
فنحن حكومة صادقة وقد " غير صادقة"الحقيقة ال نقبل عبارة 

حاول السيد رئيس الحكومة في خطابه ألاول وفي كل خطاباته أن 
 الدقيق واملعقد لالقتصاد التونس ييصارح الشعب التونس ي بالوضع 

  .وقد تحدث السادة النواب عن إنقاذ الاقتصاد التونس ي

في الحقيقة هذا هو املوضوع الجوهري هل نرغب في إنقاذ 
صاد التونس ي أم ال؟ نحن بصدد إنقاذ الاقتصاد التونس ي الاقت

وقد تحسنت البوادر  راءبالتعاون معكم بالتشريع وكذلك بتبادل آلا 
ونعتبر أن  صدرها إن شاء هللا في غضون أسبوعفي الثالثية ألاولى وسن

 طيبة وقد رجع الاستثمار ألاجنبي هناك تحسنا طفيفا والبوادر 
كما قدرت نسبة الاستثمار في  %01بة وتحدثنا في ذلك وقدر بنس

وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يفتح  %41الصناعة 
 .71 – 71املجال للتمويالت الخارجية التي تم التعهد بها في 

ولن أتحدث عن صندوق النقد الدولي في كل مرة أحضر فيها 
املوارد للبرملان وكأنه سمي لي أنا إنما هو ضوء أخضر للتمويل لتعبئة 

مليار دينار  434وإذا أردنا إتمام  يزانية الدولة التي صادقتم عليهامل
وال يمكن أن نتخذ أكثر من  ية يجب علينا تعبئة املواردتنمية جهو 

بر رقاع مليار دينار، فهذا حسب قدرة السوق الداخلية ع 0أو  735
 ولهذا نتجه إلى ألاسواق وإلى املنظمات الخزينة القابلة للتنظير 

العاملية وإلى املؤسسات املالية العاملية لدعم تونس في قروض 
تنافسية تكون على مدة طويلة وعلى نسبة ضعيفة مع منح مدة 

 .إمهال

ففي " ندير شركة أو ندير دولة"كذلك في خصوص عبارة 
الحقيقة أتصور أننا بصدد إدارة دولة وكلنا كأعضاء حكومة وكذلك 

وقد قيل ذلك مرة  للدولة ولدورها لحكومة لنا مفهومالسيد رئيس ا
جانفي إذا كنتم ترغبون في العودة لالطالع على  00أخرى في خطاب 

السياسات العامة التي أردنا أن نسطرها في املخطط الخماس ي 

 .فمفهوم الدولة موجود

كذلك أشكر السادة النواب الذين ذكروا والذكرى تنفع املؤمنين 
 7102ثم يطالب في  7171-7104بأن من سيقدم مخططا بين 

باإلنجازات فهو اسمه مخطط خماس ي وتخصص الاعتمادات في كل 
وأؤكد لكم بتقديمي بعض  ب التحلي بالقليل من الصبر سنة ويج

وافق عليها صراحة السيدة ألارقام التي تم التصريح بها لكني غير م
واعتماد الحجة بالحجة والرقم بالرقم هو أسلم طريق  الرئيسة

ولو أخطأنا نعترف بذلك  أحسن طريق للنهوض باالقتصاداصل و للتو 
 . ولو أخطأ زمالؤنا يتم إصالح الخطأ

تحدثنا كثيرا حول الاحتجاجات، ليس لدينا أية مشكلة مع 
يوم ونتقبل الرأي الاحتجاجات السلمية، نحن في ديمقراطية ال

ولكن إن تضمنت الاحتجاجات قطع الطريق  والرأي املخالف
نتاج فإن كل هذا يرجع باملضرة أوال على الاقتصاد وتعطيل آالت إلا 

 . الوطني وفي آخر املطاف على املواطن التونس ي العادي

تحدث أحد النواب عن الشعوب التي نهضت ثم تعرضت 
لالنتكاسة وقد فهمت من كالمه أنه يتحدث عن أملانيا الفيدرالية 

لتاريخ الذي واليابان بعد الحرب العاملية الثانية، من املمكن أن ا
درسناه قد فسر لنا بأن هذه الشعوب قد نهضت باالنضباط في 
العمل والتضحيات الجسام التي قدمتها شعوبهم وبالصبر وكذلك 
بالثقة في النفس وفي مؤسسات دولتها وفي مسيريها، إذا من املمكن 

الذي تفضل بذكرهما السيد  أن يكون كل هذا ضد إلاحباط واليأس
قه إذا كنا سندخل في كل ش يء أسود وأننا لم نعد وأنا أواف النائب

الجلسة تبث نستطيع فعل ش يء ولم نفعل أي ش يء في الجهات وهذه 
وهذه مواضيع حساسة ومهمة ونفهم أن  مباشرة للشعب التونس ي

التنمية التي وقعت في السنوات الست الفارطة لم تكن كافية ونحن 
 : أقدم أرقاما بصدد التدارك ولهذا وتدعيما لقولي أريد أن

بإقليم الوسط  7104إلى  7100بلغت املشاريع العمومية من 
مليون  574مليون دينار بمعدل  0711مليار دينار أي  037الغربي 

لى وهذا ع الداخلية التي تحدثنا عنها آلان دينار تم ضخها في املناطق
من املشاريع  %01وقد أنجزت  مستوى إقليم الوسط الغربي فقط

في الدراسة  %00في طلب العروض و %01إلانجاز و بصدد %04و
 .فقط مشاريع لم تنطلق %7و

لدي كلمة فقط السيدة الرئيسة في خصوص الوالة فمن باب 
الاحترام لإلدارة التونسية ومن باب احترام زمالئي ألنني أعتبر أن 
السادة الوالة امتداد للحكومة، فأردت أن أشكرهم على سعيهم وعلى 

شتغلون في ظروف قاسية في بعض ألاحيان صعبة جهدهم، فهم ي
ومعقدة ترتيبيا وهناك العديد من الوالة الذين اتخذوا قرارات جريئة 
وأنا في تواصل معهم كوزير للتنمية ونعرف أن هناك مشاريع ال يمكن 
حلها إال بتدخل السادة الوالة وقد ساعدونا على إنجاز املشاريع التي 

 . أردنا أن نتقدم بها

 021في خصوص البرامج الجهوية للتنمية فقد بلغ التعهد  أما
مليون دينار  40دفعا يعني  779مليون دينار في الخمس سنوات و

ولو أنني موافق على أن هذا  7101مليون دينار في  935سنويا مقابل 
غير كاف ولكن أمامكم ألارقام مرتفعة بصفة كبيرة وإلانجاز يتم في 

 . لتونسية املعقدةكنف التراتيب إلادارية ا
كلمة أخرى فإن املديرين الجهويين والسادة الوالة امتداد 
للحكومة التونسية وللسلطة وأنا أهاتف يوميا السادة الوالة حول 
قطعة أرض يجب استبدال صبغتها أو حول مصنع تعطل فيه العمل 
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أو في خصوص عدم التزويد بالكهرباء وإلى غير ذلك كالتطهير أو مد 
ا هو العمل الحكومي فنحن ساعون وال نقول نجحنا جسر، وهذ

بل هناك أمورا نجحنا فيها ولكن السعي مهم حتى في  011%
 . السلوكيات

مشروع وهي  75حظيت الواليات في برنامج التنمية املندمجة بــ 
أكثر منطقة في تونس حظيت بهذا البرنامج وفي كل مرة أقول فيها 

لكافي مرتبط ارتباطا كبيرا أقول غير كاف ولكن غير ا" حظيت"
 . مليون دينار 004بإمكانيات الدولة، 

ولكن  la précaritéفي خصوص الحظائر الجهوية فإنني أعتبر 
ألف من جملة  70ألف،  720ألف وأقولها لألسف  70هذه الجهة 

ممتدة  %00ألف حظائر في الجمهورية التونسية أي ما يقارب  50
 la précarité حال إن شاء هللا واليات فقط، وسنجد لهذا 0على 

والحل الوحيد السيدة الرئيسة هو النمو الذي يمكن أن نقسم به 
الثروة مثلما تحدثنا في عديد املرات وإن لم يكن هناك نمو فإن 
هناك ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة ونحس اليوم أن هناك 

 . بوادر انفراج

لي من الوقت  إجابة عن بعض ألاسئلة ولن أطيل فقد تبقى
. دقيقة تقريبا ولو أني قد أجبت عن عديد ألاسئلة في هذا التقديم

لقد تم في والية القصرين إلاسراع بإصدار النصوص الخاصة بمجلة 
 يز هيئات الاستثمار وطنيا وجهوياالاستثمار وقد انطلق العمل على ترك

ومجال معالجة  السيد رئيس الحكومة رئيسا للهيئةوقد سمى 
سوداك فإن هناك تنسيقا بين الوزارات حيث أن هناك  وضعية

إشكاال في الشركة وتعقيدات وسنتدخل عبر صناديق توظيف 
  la caisse des dépôts et de consignationاملخاطر وكذلك عبر 

 .ونحن بصدد تدارس هذا الوضع بين ثالث وزارات

كذلك حول تعديل املخطط التنموي فقد سبق لي أن صرحت 
ني من املمكن أن يطرأ خطط ليس قرآنا منزال فهو عمل إنسابأن امل

وفي الفصل الثاني من القانون الخاص باملصادقة الذي  عليه تحيين
لحكومة تعديل املخطط حسب تفضلتم به على املخطط يمكن ل

وإن شاء هللا إن تبين لنا أن هناك أمورا ال تتجه في الطريق  ألاعوام
 .ها أو تحسينهاالسليم فيمكن أن نعيد تحيين

ة وقد تمتع عملة الحظائر بوالية القصرين بالتغطية الاجتماعي
ولكن ألمور ترتيبية فإننا بصدد  وقد عممناها على كافة الواليات

تنظيمها بوالية القصرين مع السيد الوالي ولم يتم مدنا بالقائمات 
وسيتم إدماج هؤالء العملة في منظومة الحيطة الاجتماعية حاملا 

 .قى القائماتنتل

وفي خصوص السؤال املطروح حول سبخة السيجومي فقد 
ر وسيتفضل هو تحدثت مع زميلي وصديقي السيد رياض املؤخ

وفي كلمة وحيدة نحن لدينا دراسة لتطهير  باإلجابة عن السؤال
وتطوير ضفاف سبخة السيجومي لجعلها قطبا سكنيا أو عمرانيا 

 .ملةوسيتفضل السيد رياض بتقديم أجوبة كا

موضوع تشجيع الشباب على بعث مشاريع صغرى ومتوسطة 
مليون دينار  751عبر  7102فهذا في قلب ميزانية الدولة لسنة 

رصدت لبنك التضامن وبنك تمويل الشركات الصغرى واملتوسطة، 
ولكن هناك درس للملفات والعقود يجب أن تنجز ونحن متوخون 

ر حقيقة أنه من الضروري بلهذا املنحى ولكن التمش ي ليس جيدا وأعت
ولكن أوافق السادة النواب حين يقولون بأنه يجب أن نؤطر  إلاسراع

 businessشبابنا أكثر لتقديم هذه املشاريع ويعرفوا كيفية تقديم 

plan و business modèle  إلى غير ذلك وال نرى في شبابنا إال إمكانية
ما نكون في الخارج كبيرة للنجاح والخبرة ويحدثوننا عديد املرات عند

 j’étais dans la région عن مهندسينا وعن املختصين في إلاعالمية 
Rhône-Alpes  حيث يسعون إلى انتداب آالف مؤلفة من املهندسين

التونسيين الذين يعتبرونهم من أحسن املهندسين املختصين في 
 .إلاعالمية

نمية عضنا على تشكرا جزيال لكم وإن شاء هللا نقوم فعال مع ب
ة ومكاتبنا وهواتفنا مفتوح املناطق الداخلية ونحن نسهر على هذا

شكرا للسادة النواب وشكرا لإلدارة التونسية و  للتواصل معكم
 .وللزمالء

  بيانات وأجوبة
 السيد وزير التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية

 السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب

على هذه البيانات الضافية والكلمة آلان شكرا لك السيد الوزير 
للسيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية 

 . لك ربع ساعة

السيد محمد صالح العرفاوي، وزير التجهيز وإلاسكان 
 والتهيئة الترابية

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا السيدة الرئيسة،

نواب الشعب الذين قدموا  أقدم شكري في البداية للسادة
وأريد أن أخص بالشكر  ؤالت حول قطاع التجهيز بصفة عامةتسا

لجنة التنمية املحلية التي خصت قطاع التجهيز والتهيئة الترابية 
وإلاسكان بتساؤالت عديدة في مناطق الواليات الداخلية أو الوسط 

 .الغربي

فالتمش ي  أذكر في هذا املجال ببعض ألارقام التي تهم بالدنا 
الذي توخته وزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية في مجال البنية 

ونعرف كل  سنة 01ية كاملة تمتد تقريبا على التحتية هو استراتيج
املشاريع التي وجب إنجازها وأول استراتيجية هي محاولة ربط 

وفي هذا التمش ي تعلمون أن  ناطق الداخلية باملوانئ الساحليةامل
د رئيس الحكومة أعلن عن مشروع طريق سريعة بين القصرين السي

 . وصفاقس وسيقع إن شاء هللا إلاعالن عن بعض املشاريع ألاخرى 

وأريد أن أذكر بش يء في خصوص هذا املوضوع هو أن وزارة 
يتم إقراره من التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية هي املعنية بإنجاز ما 

ن أذكر فقط باألرقام الخاصة وأريد أ طرف مجلسكم املوقر 
باملخطط الخماس ي الذي تم اعتماده من طرف مجلسكم املوقر 

 - 7104مليار دينار للمخطط الخماس ي الحالي  0035تقريبا أكثر من 
وهذا الرقم مرفوق بكثير من ألارقام الخاصة باملخططات  7171

 واملهم هو أن سنوات الخمس السابقة أو ما قبلهاالسابقة طيلة ال
 .نصل مع بعضنا إلنجاز هذه ألارقام املبرمجة

وتعلمون أن وزارة التجهيز وإلاسكان لم تبخل بأي مجهود في 
وأريد أن أذكر فقط بنسبة  الفارطة إلنجاز ما يتعين إنجازه السنوات

وهي تفوق تقريبا  7104و 7105إلانجاز التي حققناها خالل السنوات 
فإن املعدل تقريبا أقل من وإلى اليوم  7110وللتذكير فمنذ  90%
وكذلك السادة نواب وهذا بفضل كل املجهودات وكل إلادارة  04%

وهنا أتوجه بالشكر لكل من توجه بالشكر لإلدارة التونسية  الجهات
التي رغم كل ما قيل ويقال فيها فإنها أثبتت أنها تنجز ما تقرونه 
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إقراره من بنسب متفاوتة ولكن تحاول بأقص ى ما يمكن إنجاز ما يتم 
 .طرف مجلسكم املوقر

مليار دينار هي أرقام تعنى  0035في خصوص ألارقام كما قلت 
وتهم مشاريع البنية التحتية فقط ولكن وزارة التجهيز مكلفة 
كصاحب مشروع مفّوض بإنجاز بعض مشاريع الوزارات ألاخرى 
وأفضل أن تقع إلاجابة عن كل التساؤالت حول املشاريع ألاخرى من 

 .السادة الوزراء زمالئيطرف 

أهدافنا كما قلت هو أن نحاول أقص ى ما يمكن تطوير وتحسين 
وستكون  قتصاد خاصة في املناطق الداخليةالبنية التحتية لدعم الا

كيلومتر  0121أن نبلغ  7170و 7170استراتيجيتنا إن شاء هللا في 
ة ألن هناك تأخير بالنسبة إلى البني تحديدا من الطرقات السيارة

التحتية في بالدنا مع ألاسف مقارنة مع بعض البلدان ألاخرى 
 ادها تونس وبعض التأخير في النسباملشابهة أو التي يشابه اقتص

بالضبط هي نسبة طول الطرقات  %00تقريبا : وسأعطيكم فكرة
قى هذا الرقم محدودا ويب ارة بالنسبة إلى الطرقات املرقمةالسي

سؤال املتعلق بالطريق السيارة نحو وهنا أجيب عن ال ومحدودا جدا
القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسيتساءل حولها أهالي قفصة وهي 

ونحن  النسبة إلى حكومة الوحدة الوطنيةتحظى باألولوية القصوى ب
جانب بخصوص البحث اليوم متقدمون كما يجب أوال مع املمولين ألا 

عقارية بصفة ع أو التصفية الوثانيا بخصوص الانتزا عن التمويالت
وهنا أريد أن أتقدم بالشكر للسادة الوالة وكل السادة نواب  عامة

هذه الواليات الذين ساعدونا للتقدم كما يجب في خصوص 
 .التصفية العقارية

ومن ضمن استراتيجيتنا أذكر الطرقات العرضية من الغرب إلى 
وقد  كيلومتر  011خطط الخماس ي تقريبا الشرق ويضم هذا امل

تقريبا كما يجب في الاختيار بمختلف املسارات ووجب اتخاذ تقدمنا 
وسيقع إن شاء هللا إقرار هذه املسارات في  القرار مع السادة النواب

 ية العقارية إلنجاز هذه املشاريعأقرب آلاجال واملرور نحو التصف
وأنتم تعرفون مدى أهمية مثل هذه املشاريع على الاقتصاد في 

 . الواليات الداخلية

ن أولوياتنا كذلك دعم املناطق الداخلية من خالل الحرص م
على تنفيذ سياسة الدولة الداعية إلى التمييز إلايجابي وهنا أريد أن 
أقول هنا عالوة عن كل املشاريع وقد ذكر السيد وزير التنمية الرقم 

موجهة نحو املناطق الداخلية، ولكن أفردت وزارة  %21تقريبا حوالي 
تها بفقرة خاصة بالتمييز إلايجابي تخص املناطق التجهيز ميزاني

الداخلية وتهتم خاصة باملسالك الريفية في هذه ألاماكن تقريبا أكثر 
 .مليون دينار سنويا خاصة بهذه الفقرة 011من 

نسعى في آلان نفسه إلى بلوغ أرقام معينة لتعصير طرقاتنا بصفة 
الخرسانة غير مجهزة بمتر و  2 عامة ونعتبر كل طريق أقل من

إلاسفلتية ناقصة بالنسبة إلى ما نتمناه كلنا للبنية التحتية بتونس 
وهذا موجود في املخطط الخماس ي القادم الذي تم إقراره من 
طرفكم، وأكرر أننا إذا نجحنا مع بعضنا في إنجاز ما يتم إقراره من 
طرف مجلسكم املوقر فهذا نجاح، وتقريبا حسب مؤشراتنا سنبلغ 

في آخر املخطط في ما يخص نسبة الطرقات املعبدة  %4أكثر من 
ونسبة طرقات الخرسانة إلاسفلتية، كذلك الطرقات التي يتجاوز 

من طرقاتنا في مستوى  %41عرضها سبعة أمتار واليوم تتجاوز 
العرض سبعة أمتار وإن شاء هللا سنبلغ خالل آخر املخطط 

الطرقات  كذلك نسبة %2أي حوالي  %25الخماس ي الحالي حوالي 
في موفى املخطط  %05وسنبلغ إن شاء هللا  %01السريعة اليوم 

 . الخماس ي الحالي هذه هي املؤشرات وألارقام بصفة عامة

أريد أن أعود للواليات الداخلية والواليات الغربية منها القيروان 
 7011وسيدي بوزيد والقصرين وأعطيكم فكرة حول الشبكة تقريبا 

مكن أن تثير هذه ألارقام استغرابكم ولكن هذه كيلومتر منها من امل
املعدل الوطني منها  %11معبدة مقابل  %94حقيقة فتقريبا نسبة 

ذات عرض أكثر من سبعة أمتار واملعدل الوطني الحالي هو  21%
هذا ملجرد التذكير بهذه ألارقام ال غير، وهذه هي الطرقات  41%

 .املرقمة

الهامة في ما يخص  إن سمحتم فقد وردت بعض التساؤالت
الطريق السيارة وقد أجبت عنها ولكن ثقوا أن كل املجهودات 
موضوعة سواء للبحث عن التمويل أو لتقدم الدراسات أو للمسار 

 .وتعيينه وكذلك لتحرير الحوزة

 7بعض التساؤالت ألاخرى حول مضاعفة الطريق الوطنية رقم 
ه الواليات، وهي مبرمجة وتدعيم املسالك الفالحية بمختلف هذ

وثقوا أن كل ما تم إقراره  00بإمكانكم الرجوع إلى املخطط رقم 
عن  خالل في هذا املخطط هو من أولى أولوياتنا للبحث سواء

ووجب هنا احترام سنوات إلانجاز ألن  التمويل أو عن كيفية إلانجاز 
وهي  7101أو  7102ميزانياتنا ال تحتمل تقديم كل املشاريع نحو 

وال يحق لنا  ذا التوزيع من طرف مجلسكم املوقر إقرار هموزعة وتم 
 .تقديم مشروع إال حين يؤذن لنا من طرف مجلسكم املوقر

هذا ما أردت التذكير به في خصوص بعض التساؤالت خاصة 
حول املراجعة أو إلاصالحات الكبرى في قطاع التجهيز، وأريد أن 

ض فيها كل أعلمكم بأن هناك بوابة خاصة بوزارة التجهيز تعر 
سة الحكومة أو على القوانين التي تمت إحالتها سواء على رئا

ونحن في انتظار كل من له دراية حول هذه  مجلسكم املوقر 
وقد ذكرنا هذا  حول هذه القوانين إلفادتنا برأيهإلاصالحات و 

واتجهنا به إلى كل الناشطين مثال في مجال التهيئة العمرانية يعني أن 
ية كاملة ملجلة التهيئة العمرانية التي ستمكن هناك مراجعة جذر 

وزارة التجهيز والجهات من آجال أخرى خاصة في مجال اعتماد أمثلة 
التهيئة من طرف السادة الوالة أو اعتمادها من طرف وزير التجهيز أو 
في بعض ألاحيان من طرف رئيس الحكومة بالنسبة إلى املدن الكبيرة 

 . لرئاسة الحكومةوبعض املدن التابعة بالنظر 

كما اهتمت املراجعة بكل قطاع التجهيز يعني السكن بصفة 
ك موجود على بوابة وزارة عامة واملقاوالت ومكاتب الدراسات وكل ذل

ة القوانين الخاصة وتم التنصيص عليها بعنوان مراجع التجهيز 
 ودّون من ألاعلى الرجاء إفادتنا برأيكم لكل من يطلع بقطاع التجهيز 

وإن شاء هللا يفيدنا السادة النواب برأيهم في  وابة وزارة التجهيز على ب
 .هذا املوضوع

تدخل كل التساؤالت ألاخرى تقريبا في هذا التوجه بصفة عامة 
مثل حماية العديد من املدن من الفيضانات وقد تقدمنا بعديد من 
املشاريع ولكن تم الاعتماد والاكتفاء ببعضها ولكن كونوا على ثقة 

ه سيتم إنجاز كل هذه املشاريع التي تم اعتمادها في هذا املجال بأن
 .في آجالها

السيدة الرئيسة، أريد أن أتقدم بالشكر لكل السادة النواب مرة 
وشكرا والسالم عليكم  رى ولكل من تدخل في قطاع التجهيز أخ

 .ورحمة هللا وبركاته

  بيانات وأجوبة
 الشؤون املحلية والبيئة السيد وزير 
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شكرا لك السيد الوزير ونشكرك على هذه التوضيحات 
ونحيل الكلمة آلان إلى السيد رياض املؤخر وزير الشؤون  ناتوالبيا

 .املحلية والبيئة، تفضل لك عشر دقائق

 املحلية والبيئة الشؤونوزير  ،خرؤ رياض املالسيد 

 ة الرئيسة،شكرا، بارك هللا فيك السيد

 شكرا ألعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي قاموا به،

أريد القول أن ما جاء في تقرير اللجنة والتساؤالت الدقيقة  ،أوال
حول بعض املشاريع، نمد اللجنة بإجابة وزارة الشؤون املحلية 
باملقترحات الواردة بتقرير اللجنة من خالل زياراتها امليدانية وتشمل 

تواريخ مضبوطة إما النطالق املشاريع أو إلبرام هذه إلاجابات 
الصفقات أو النطالق الدراسات حسب ما وقع برمجته في املخطط 

 : وسوف أتطرق إلى عدة محاور مهمة وهي 7171-7104الخماس ي 

أوال، منظومة التصرف في النفايات خاصة لوالية القصرين 
دثت عنها وسيدي بوزيد والقيروان وطبعا مشكلة التطهير التي تح

 .عدة مرات وقدمت التوجه

أوال، أريد القول أنه مثلما قال زميلي وزير التنمية أن مخطط 
أخذ توّجها واضحا في التمييز إلايجابي وأكثر من  7104-7171

املخطط الورقة التوجيهية التي صار عليها املخطط ألن في مخطط 
في  واحد ال يمكن أن نمحي التفاوت الجهوي املوجود منذ عقود

الورقة التوجيهية التي تعتبر  أكثر . مخطط وحيد أو في ميزانية واحدة
وال بد أن يكون  التي أقرت مبدأ التمييز إلايجابيمن مخطط هي 

التمييز إلايجابي موجودا في كل مخططاتنا لكي تقترب رويدا رويدا 
املناطق الداخلية مما ما هو عليه اليوم املناطق الساحلية ونتمنى أن 

 .قهاتسب

هذا بالطبع يتطلب بعض ألاشياء الضرورية ألنه مثلما قال 
بعض النواب الثقة الغير موجودة هو بين ما نخطط وبين ما ننفذ 

أوال هو . والرهان ألاكبر في املرحلة املقبلة هو أن ننفذ هذه املخططات
إحكام التنفيذ ويتطلب إحكام التنفيذ في الوقت وفي آلاجال حوكمة 

ا نحاول القيام به في وزارة الشؤون املحلية والبيئة جديدة وهذا م
وسنوضح في خصوصه بعض املشاريع املتعلقة خاصة بالتصرف في 

 .النفايات والتطهير

وقد قمنا بفريق يعمل مع جميع املنشآت يتابع املشاريع مشروعا 
وفي مراحل  ذلك سابقا هنا باملجلس مشروعا وقد أشرت إلي

intermédiaire l’  املشاريع ملا يكون هناك تأخير في املشروع مراحل
 7119و 7111نتدخل في الوقت املناسب ألننا الحظنا أنه منذ سنة 

ر هذه 
ّ
وما قيل صحيحا أن هذه املشاريع تبرمج وال تحدث وبتأخ

 .املشاريع ال يحّر ك أي أحد ساكنا في إلابان

د املوضوع الثاني في ما يخص امليزانيات ألننا نضع مخططات والب
وهذا املخطط بني  يزانيات التي ترصد كل سنة موجودةأن تكون امل

على فرضيات، الفرضية ألاولى واملهمة جدا هي فرضية النمو وإذا بدأ 
وألارقام ستصدر  7102النمو في تراجع خالل الثالثية ألاولى لسنة 

قريبا واملؤشرات إيجابية، إذا لم يتواصل هذا النمو بصفة تصاعدية 
ويبدأ نسق النمو  7101لسنة  % 0و 7102لسنة  % 735بـلكي نقوم 

في التصاعد شيئا فشيئا لكي نصل ونحّسن حوكمتنا بصفة عامة 
وبالرجوع إلى الحوكمة وخاصة الالمركزية في أنه يمكن أن يكون 
الحل ليرتفع نسق النمو بفارق نقطتين إذا أحكمنا التصرف في إرساء 

 .الالمركزية بتدّرج وثبات

يجعلنا نتمكن من تنفيذ املخططات إذا كانت نسبة هذا ما 
النمو موجودة، ألنه من غير نمّو لن تكون هناك ميزانيات مرصودة 

 .لكل ما سنخطط له من سنة إلى أخرى 

بالنسبة إلى الحوكمة املحلية، فقد تحدث العديد من النواب 
عن مشكل الحوكمة وكيف أن بعض املشاريع غير منسقة وال توجد 

تراتيجية لجهات معينة وهذا ما أريد قوله أن ما جاءت به صبغة اس
مجلس الوزراء خالل مجلة الجماعات املحلية التي صادقنا عليها في 

ووقع إرسالها إلى مجلس نواب الشعب وجاءت  آخر شهر أفريل
بمفاهيم جديدة وخاصة كل ما جاء في الدستور وقع احترامه في هذه 

ة ستكون قاطرة جلة جهوية منتخباملجلة ومن يعطي إن شاء هللا م
وفي رصد البرامج البلدية كذلك اعتمدنا على مبدإ  للتنمية في جهاتها

التمييز إلايجابي وال يوجد اليوم أّي وجه مقارنة في املخططات 
ُيرصد آلان في  البلدية بين ما كان ُيرصد في السابق وبين ما

 .       ويمكنني أن أمّدكم بأمثلة دقيقة املخططات البلدية

أريد أن أقول أن املخططات البلدية التي تدخل في برنامج  وهنا
كبير بما يسمى برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية 
Développement Urbain et de la Gouvernance locale du 

Programme "Progress"  واملمّول من البنك الدولي قمنا بتقييم في
ويمكن أن يكون اليوم  évaluation de mi-parcoursنصف الطريق 

من أكثر املشاريع املتقدمة في تونس، وكان التقييم إيجابيا جدا وقد 
 .طالب البنك الدولي أن يقع توسيع هذا املشروع

وآلان أتطرق إلى منظومة التصرف في النفايات التي كانت سببا 
وان في بروز املشكل الكبير بواليات القصرين وسيدي بوزيد والقير

وسوف أقدم تفسيرا لذلك وسأوضح ما هو موجود اليوم بتونس لكي 
لدينا اليوم ثماني مصبات مراقبة في كامل . نعرف من أين انطلقنا
والية، بمراكز التحويل التابعة لها وهي  70الجمهورية من جملة 

غلق منه ثالثا مثلما  00كان لدينا . مراكز نقل النفايات
ُ
مصبا أ

 .املنستير وقرقنةتعلمون هي جربة و 

بأربع سنوات  marché publicثمانية مصبات مراقبة وكان هناك 
إلى غاية  7102ينطلق في لردم النفايات بالطريقة الكالسيكية وس

وفي مجلس وزاري مضيق حول التصرف في النفايات  7171سنة 
ينا عن صفقة ألاربع سنوات ألنها 

ّ
قدمنا الاستراتيجية الجديدة وتخل

ننا من 7171إلى غاية سنة  ستؤدي بنا
ّ
تطوير طريقة  وال تمك

وقمنا بصفقة مدتها سنتين فقط وانطلقنا في  التصرف في النفايات
املنظومة الجديدة لتثمين النفايات وأدخلنا مركزين جديدين 
للتحويل وهما توزر وزغوان وهما من ضمن مراكز املصبات الجاهزة 

 .منذ أربع سنوات ولم تدخل حيز الاستغالل

خالل آخر شهر مارس إلى غرة شهر جوان سيخرج طلب العروض 
وسوف  7109لالنتقاء ألاّولي لتثمين النفايات الذي سيفتتح سنة 

 .نبادر بمنظومة جديدة لتثمين النفايات في جميع مصبات الجمهورية

 : فيما يتعلق بوضعية الواليات الثالث

بوالية القيروان نشير إلى أنه سيتم تركيز وحدة ملعالجة النفايات 
 . مليون دينار والتمويل متوفر 01بكلفة جملية تناهز 

والتثمين  كذلك بوالية سيدي بوزيد سيتم إنجاز وحدة للمعالجة
مراكز تحويل تابعة لوحدة  01لتشمل ( ألارض)ووجدنا املقّسم 

مليون  09بكلفة تقديرية تناهز   les coupolesاملعالجة والتثمين 
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 .توفردينار والتمويل م

 مصبات 
ّ
ر أنه ال يوجد بوالية القصرين وسيدي بوزيد إال

ّ
وأذك

عشوائية، وسيتّم إنجاز وحدة للمعالجة والتثمين وسبع مراكز تحويل 
ولدينا موافقة مبدئية  مليون دينار  0035ديرية تقّدر بـ والكلفة التق

من طرف البنك ألاوروبي لالستثمار ورزنامة التنفيذ مرتبطة بإمضاء 
 .قية التمويل هذهاتفا

ر أنه بالنسبة إلى سيدي بوزيد والقيروان سيكون إلاعالن 
ّ
أذك

وهذا ألامر الذي سارعنا إليه  7102ألاّولي في شهر جوان  الانتقاءعن 
أنه في ظرف ستة أشهر قمنا بهذه املنظومة وسيخرج الانتقاء ألاّولي 
وسنعتمد منظومة التصرف في النفايات الجديدة التي تثمن 

نفايات ونلغي مسألة الردم الكالسيكي للنفايات وإلازعاجات التي ال
 .يسببها وتثمين النفايات طبعا

فقد أشرت إليها في مجلس النواب  بالنسبة إلى مسألة التطهير 
وقلت أن منظومة التطهير متأخرة كثيرا في تونس وقلت أنه يوجد 

هناك  مدينة متبناة من الديوان الوطني للتطهير ولكن 020اليوم 
املئات من املدن من ليست متبّناة من ديوان التطهير وقدمنا أرقاما 
بخصوص نوعية املياه املعالجة والتي أشرنا أنها مازالت ال ترتقي إلى 
مواصفات الجودة وقلنا أن هذا ناتج عن تقادم املحطات وقلنا أن 
هناك استثمارات كبيرة ستقع في املخطط الخماس ي فيما يخص 

 .مليون دينار للجمهورية التونسية  921در بـ التطهير تق

واليات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد هي طبعا من الواليات 
كذلك مثل جميع القطاعات ألاخرى التي لم تأخذ حظها في هذا 

 الربطنأخذ فقط مثال والية سيدي بوزيد التي تبلغ نسبة . امليدان
ألن مكان  بالوسط الحضري وأتحدث هنا عن الوسط الحضري 

 ...التطهير بالوسط الريفي لم يكن موجودا بتاتا واليوم دخل في برامج

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 ".اختم يبارك فيك"لقد حان الوقت، 

 املحلية والبيئة  الشؤونالسيد وزير 

 فقط ثالث دقائق سيدي الرئيس،

قلت أن في والية سيدي بوزيد تبلغ نسبة الربط بالوسط 
وهناك استثمارات جملية بوالية سيدي بوزيد تقّدر بـ  % 45الحضري 

مليون دينار وأهم املشاريع موجودة في الجواب الكتابي ستكون  21
عندما نقوم  % 15نسبة التطهير ونسبة الربط في سيدي بوزيد 

 .بتنفيذ هذه املشاريع املوجودة

كذلك فيما يتعلق بوالية القصرين تبلغ نسبة الربط حاليا 
مليون دينار   10وهناك استثمارات بـ % 11ط الحضري بالوس

 .% 90وستكون نسبة الربط لـ

والية القيروان نسبة الربط بالوسط الحضري حاليا وليس 
مليون دينار إلى  000وستتطور باستثمارات بـ % 19بالوسط الريفي 

97 %. 

ولكن مدة إنجاز كافة  دت تقديم هذه ألارقام بصفة جمليةأر 
وشكرا  اب الكتابي الذي سنمّد به اللجنةجودة في الجو املشاريع مو 

 .وبارك هللا فيكم

  بيانات وأجوبة
 وزيرة السياحة والصناعات التقليديةالسيدة 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

شكرا والكلمة للسيدة سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات 
 .  ليدية،  تفضلي لديك عشر دقائقالتق

وزيرة السياحة والصناعات  ،لوميسلمى الالسيدة 
  التقليدية

 حضرة السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

 حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين،

أردت أن أتوجه لكم بالشكر على ما تبذلونه من جهود في سبيل 
متابعة مشاريع التنمية الجهوية والوقوف على مشاغل املواطنين 

 .بمختلف الجهات

املناسبة أن أستعرض مع حضراتكم أهم ويسعدني بهذه 
التوجهات وإلاجراءات لتنشيط وتطوير قطاعين هامين في التنمية 

 .الجهوية وهما السياحة والصناعات التقليدية

 حضرة السيد رئيس مجلس نواب الشعب، 

 حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين،

سات تولت وزارة السياحة والصناعات التقليدية إعداد درا
استراتيجية لتنمية قطاع السياحة بجهة القيروان والقصرين 

 :وسيدي  بوزيد وقد أفرزت هذه الدراسات أهم الاستنتاجات التالية

وجود مخزون طبيعي وثقافي متميز إلى جانب إمكانيات هامة في *
 .مجال السياحة الصناعات التقليدية

ورة خاصة على ترتكز الاستراتيجية التي أفرزتها الدراسات املذك*
تطوير السياحة البيئية والثقافية والاستشفائية وتثمين الصناعات 
التقليدية في مجاالت املنسوجات اليدوية واملصوغ والحلفاء وغيرها 

 .من املواد الطبيعية

ثالثا، توفر الجهات على مخزون بشري هام وخصوصيات بيئية *
 .يوثقافية وتاريخية يمكن توظيفها في النشاط السياح

كما بينت الدراسات املذكورة ضرورة تدخل مختلف القطاعات 
من هياكل عمومية وخاصة على غرار الفالحة والثقافة والبيئة 
والتنمية وكذلك الجمعيات والبنوك التي تلعب دورا أساسيا في 

 .تمويل املشاريع وتأطير الباعثين قصد تنفيذ كل البرامج  واملخططات

سات من قبل وزارة السياحة وقد تمت إحالة هذه الدرا
والصناعات التقليدية إلى املجالس الجهوية والوزارات املعنية قصد 

وتبقى الوزارة على . إدراج مفرزاتها صلب مخططات التنمية الجهوية
أتم الاستعداد ملعاضدة كل الجهود الرامية إلى تنفيذ ما جاء 

 .بالدراسات املذكورة والترويج لها

م تقديمه من التوصيات الهامة املنبثقة كما اطلعت على ما ت
على الزيارات التي قامت بها لجنة التنمية الجهوية إلى واليات 

وسأحاول من خالل مداخلتي . القصرين والقيروان وسيدي بوزيد
إلاجابة على تساؤالتكم واستفساراتكم وفي صورة طلب توضيحات 

 .أكثر سنوّجه لكم كما اعتدنا ذلك إجابة كتابية مفصلة

 :والية القيروان*

 :إعادة تأهيل املنطقة السياحية حدائق القيروان -

رغبت الجهة في استغالل مقاسم مستقلة عن بعضها البعض 
إلحداث نواة ملنطقة سياحية داخل املجال العمراني ملدينة 
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القيروان، لذا فإنه ال يمكن الحديث عن إحداث منطقة سياحية إذ 
وتم إدراجها ضمن مجال التهيئة هكتار  07تقتصر املساحة على 

 .العمرانية ولكن بصبغة مختلفة عن النشاط السياحي

ال يمكن للوكالة العقارية للسياحة أن تتدخل ألن العقارات 
املعنية باملوضوع على ملك شركات عمومية شركة النقل وديوان 
التطهير كما أنها غير معنية بعمليات التهيئة والتجهيز إذ هي متواجدة 

 .طقة عمرانية مهيأةبمن

 ":فسقية ألاغالبة"تهيئة املعلم ألاثري -

بتوفير  7105قامت وزارة السياحة والصناعات  التقليدية سنة  
التمويل الالزم لتسييج هذا املوقع وحمايته من الانتصاب الفوضوي 

 . ألف دينار 001وذلك بمبلغ قيمته 

ندرج ضمن أما التهيئة الداخلية للمعلم ألاثري املصنف فهي ت
 .صلوحيات وزارة الشؤون الثقافية

وفي هذا إلاطار تم إبرام اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعات 
لتتعهد  7102ماي  10التقليدية ووزارة الشؤون الثقافية بتاريخ 
 .بمثل هذه املشاريع في إطار فرق عمل مشتركة

 ":برك ألاغالبة"بعث مشروع ثقافي متكامل بفضاء -

رة السياحة والصناعات التقليدية على تثمين مثل تعمل وزا 
هذه املشاريع والترويج لها باعتبار أن السياحة الثقافية هي من أهم 
العناصر الاستراتيجية للوزارة ولكن تهيئة مثل هذه الفضاءات ليس 

 .من مشموالتها

 :إحياء وتنشيط ألاسواق التقليدية-

على دعم  تعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية 
الجمعيات التي تحيي تظاهرات ثقافية وتنشيطية وتنظم مهرجانات 

والوزارة . تساهم في تنشيط املناطق التي تشهد توافد للسياح
مستعدة ملساندة دعم السلط الجهوية واملحلية والجمعيات التي 
تلعب دورا أساسيا إلحياء وتنشيط املدن في صورة مدها ببرامج في 

 .الغرض

 ": ملتحف الزربية"بناء قرية حرفية باملحيط املحاذي استكمال -

تم توفير الاعتمادات الضرورية إلنجاز أشغال بناء قرية حرفية 
بالقيروان وقد تم اختيار املقاولة ومن " ملتحف الزربية"باملحيط 

شهرا  01املزمع انطالق ألاشغال قبل نهاية الشهر الحالي ومدة إلانجاز 
 .ألف دينار 245ى املشروع وتبلغ كلفة إلانجاز عل

 :استكمال أشغال متحف الزربية بالقيروان-

انطلقت الدراسات املتعلقة بإنجاز هذا املشروع وسيعمل  
الديوان الوطني للصناعات التقليدية على ترسيم إنجاز املشروع على 

 .7101ميزانية الدولة لسنة 

 :والية القصرين*

القوة بالجهة إضافة  تثمين املسلك السياحي واستغالل نقاط -
 :إلى تهيئة املواقع ألاثرية والبيئية

ألف دينار لفائدة  011قامت وزارة السياحة بتحويل مبلغ 
املشروع وهو مشروع مشترك بين وزارة السياحة والصناعات 

 .التقليدية ووزارة الشؤون الثقافية

إن إنجاز هذا املشروع موكل إلى الوكالة الوطنية للتراث التي 
ى تحديد مكوناته في إطار لجنة قيادة جهوية تضم ممثلين عن تتول

وزارة السياحة والصناعات التقليدية والفالحة واملوارد املائية 
والصيد البحري والشؤون الثقافية والشؤون املحلية والبيئة 
والتجهيز وإلاسكان قصد وضع التصورات املمكنة لتحديد املسلك 

 .صيات الجهةالسياحي املذكور والتعريف بخصو 

 :إنجاز منطقة سياحية بسبيطلة-

تم إقرار إنجاز منطقة سياحية بسبيطلة حذو املوقع ألاثري على  
هكتار وتم إدراج املنطقة ضمن مثال التهيئة  01مساحة تقدر بـ

لسنة  7920العمرانية لبلدية سبيطلة املصادق عليها باألمر عدد 
من قبل ديوان قيس  وتم الانطالق في عملية تحديد املساحة 7112

ألاراض ي والوكالة في انتظار موافقتها بمثال أشغال مختلفة لقطعة 
ألارض إلحالته ملصالح كتابة الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية 

 .7102الستكمال إلاجراءات التي نـأمل أن تكون خالل سنة 

ويمكن إدراج قرية حرفية صلب هذه املنطقة قصد مساعدة 
 .والحرفيات على ترويج منتوجاتهمالحرفيين 

 :إحداث قرية حرفية بالقصرين-

أشغال إنجاز القرية الحرفية بالقصرين أوشكت على النهاية  
ومن املنتظر استكمالها  % 95حيث بلغت نسبة إلانجاز ما يزيد عن 

 .لتدخل حيز الاستغالل الشهر املقبل 7102خالل شهر ماي 

 :حدة استقبال بحيدرةتوفير اعتمادات إضافية لبناء و -

إحداث الديوان  7104لسنة  011تم بمقتض ى ألامر عدد  
الوطني للمعابر الحدودية البّرية الذي يتولى السهر خاصة  على تهيئة 

 .وتعصير فضاءات العبور حسب املواصفات الدولية

إحداث مكاتب إرشادات عامة وتهيئة الفضاءات التجارية -
 .اري به العملوالاستراحة طبقا للتشريع الج

وسيتم التأكيد على الديوان املذكور الستكمال أشغال وحدة 
 .الاستقبال املذكورة

 :إلاسراع بتهيئة املواقع واملعالم ألاثرية بالقصرين-

ن مشموالت وزارة الشؤون تهيئة املواقع واملعالم ألاثرية م 
ة وتعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على دفع تهيئ الثقافية

مثل هذه املواقع واملعالم الستغاللها وإدماجها ضمن املسالك 
السياحية باعتبار أن السياحة الثقافية هي من أهم العناصر 

 .الاستراتيجية للوزارة

إعالن مدينة سبيطلة كمنطقة سياحية ودراسة إدراج حيدرة -
 :كبلدية سياحية

تقديم إّن إدراج البلدية ضمن قائمة البلديات السياحية يتطلب 
مطلب مصحوبا بملف يبرز املقومات السياحية للمنطقة وذلك عن 

 .طريق الوزارة املكلفة باإلشراف على البلديات

 :والية سيدي بوزيد*

إلاسراع بإنجاز محطة للسياحة الايكولوجية ببئر الحفي باعتبار  -
 :أن الدراسات الفنية جاهزة

ترابي بالجهة لم إن أدوات التهيئة التي تنظم استعمال املجال ال
تتعرض إلى مثل هذا التوجه ويتعين موافاة وزارة السياحة 
والصناعات التقليدية بالدراسات الفنية املنجزة في هذا الغرض حتى 
يتسنى إلدارة السياحة إبداء الرأي والنظر في مردوديات املشروع 
ا وطبيعة املنتوج املزمع تركيزه والقيام باإلجراءات الكفيلة ببلورة هذ

املشروع من تحكم عقاري ودراسات وبرمجة امليزانية املخصصة 
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 .لذلك

املالحظات الواردة بتقرير السادة النواب كلها موجودة هنا 
 .وشكرا على الاستماع

  بيانات وأجوبة
 السيدة وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

روحو، وزيرة الطاقة واملناجم شكرا والكلمة للسيدة هالة شيخ 
 .  والطاقات املتجددة، تفضلي لديك عشر دقائق

وزيرة الطاقة واملناجم  ،السيدة هالة شيخ روحه
 والطاقات املتجددة

 شكرا سيدي الرئيس، 

 ،بسم هللا الرحمان الرحيم

أريد أن أثمن التوصيات املنبثقة عن الزيارات امليدانية التي 
الغربي وأشكرها  الجهوية في واليات الوسط قامت بها لجنة التنمية

كذلك أشكر النواب املتدخلين حول قطاع  على عمل أعضائها
 .الطاقة واملناجم

أريد أن أؤكد أنه منذ أشهر هناك عمل حثيث تحت إشراف 
السيد رئيس الحكومة حول هذه الواليات الثالث في إطار املجالس 

ول دفع التنمية في الوزارية املضيقة التي تقع بصفة دورية ح
 .الواليات

فيما يخص والية القيروان، بالنسبة إلى قطاع الطاقة حول 
سنوصل  0تقوية شركة الكهرباء للمنطقة الصناعية في السبيخة 

إليها الجهد العالي وهي مزودة بالجهد العالي على طريقين هو أرض ي 
 فإن الشركة 7وهوائي، بالنسبة إلى املنطقة الصناعية السبيخة 

التونسية للكهرباء والغاز مستعدة لتلبية الطلبات املمكنة تقنيا إلى 
حين أن تبدأ التهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية، وفي هذا 

حاليا في أشغال تزويد صناعي منتصب في  STEGالصدد بدأت 
 .7102في موفى شهر ماي  SAFACوهي  7السبيخة 

لنا حولها خبر  7السبيخة أيضا بالنسبة إلى املنطقة الصناعية 
 .جيد وهو أن الغاز الطبيعي سيصل إليها في ألاسابيع القادمة

بالنسبة إلى ربط املنطقة الصناعية بمدينة حاجب العيون 
بشبكة الغاز الطبيعي، فإنه من املتوقع أن يقع ربط مدينة حاجب 

وبصفة  7101لطبيعي في السداس ي ألاول من العيون بشبكة الغاز ا
قول أن هذين املنطقتين الصناعيتين للسبيخة وحاجب عامة ن

بما يسمح  visibilitéالعيون من ناحية الكهرباء والغاز هناك حاليا 
للصناعيين واملستثمرين الذين يريدون الانتصاب أن يتوجهوا إلى 

 .هذه املناطق ألن لديها آلان إلامكانية ليعملوا على أحسن ما يرام

جهوية للشركة التونسية للكهرباء بالنسبة إلى إحداث إدارة 
ممثلة في القيروان  STEGوالغاز في والية القيروان، أوال أن الشركة 

وفي نفس الوقت ضبطت  تمثيليات تجارية فنية 4ن إثنين وبإقليمي
الشركة التونسية للكهرباء والغاز هيكلة جديدة منذ سنتين تراعي 

جهات لتصبح هناك فيها تطور نشاطها ومتطلبات دعم تواجدها في ال
هيكلة أكثر مرونة ونكثر من الالمركزية، هذا من التوجهات الجديدة 

لذلك ما أعلمكم به أن هيكلة  أن نحدث إدارة جهوية في كل والية
تم اعتماده من طرف سلطة إلاشراف وهي  STEGالتنظيم الجديد للـ 

وزارة الطاقة وهو في آخر مجاله للمصادقة عليه من طرف رئاسة 

هيكل تنظيمي جديد وهو  STEGكومة أي بعد شهر سيكون للـ الح
كما تعرفون بمجهود كبير مما يسمح بأن تصبح لنا إدارة جهوية بكل 

 .والية

بالنسبة إلى املناجم في والية القيروان، أريد أن أقول أنه 
بالتنسيق مع وزارة التجهيز والسيد الوزير مشكورا يتوجه الرأي أن 

تكون نقاوته عالية ونسبة السيليسية فيه عالية  الرمل السيليس ي ملا
من املستحسن أن يتم وصفه كمنجم نظرا ألن هذه املادة فيها عدد 

لذلك من املهم أن نشجع  ومتنوع من الاستعماالت الصناعية هام
حتى تكون هناك مشاريع صناعية في الرمل السيليس ي املتواجد 

عمل متواصل من  بالوسالتية ونعطيه قيمة مضافة عالية، هناك
 .لدرس عدد من رخص البحث واملراجعة في ذلك 7104ماي 

بالنسبة إلى والية القصرين في خصوص توسيع شبكة الغاز 
الطبيعي، نذكر بأن القصرين الشمالية والجنوبية لها الغاز الطبيعي 

في  7101وفي سنة  7119، فريانة وتالة منذ سنة 7114منذ سنة 
دينة سبيطلة بالغاز الطبيعي وبالنسبة إلى السداس ي الثاني سنربط م

 .بقية املعتمديات هذا يتطلب توفر التمويل

ر بأن هيكلة إلادارة  STEGبالنسبة إلى إحداث أقاليم للـ 
ّ
نذك

الجهوية ستحصل قريبا في الهيكل التنظيمي الجديد وستصبح هناك 
 .إدارة جهوية في كل والية

لقصرين، حاليا هناك دراسة بالنسبة إلى كهربة آلابار في والية ا
تشرف  GPSلجرد آلابار العميقة والسطحية باعتماد منظومة الـ 

عليها لجنة فنية مكلفة بمتابعة هذا امللف ومكونة من ممثلين عن 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلين عن وزارة الفالحة واملوارد 

مة للتيار املائية والصيد البحري سندرس بها مد الخطوط املالئ
مليون دينار  54الكهربائي للمستغلين ونتوقع كلفة املشروع في حدود 

 .ويجب إيجاد التمويل لها

 SONEDEبالنسبة إلى آلابار العميقة التابعة لوزارة الفالحة و 
والتي هي في طور إلانجاز وبعض آبار الخواص تمت كهربتها وهناك 

 .بئر في طور إلانجاز 511

الجهد العالي، تدعيم شبكات الجهد العالي  بالنسبة إلى تعميم
واملتوسط موجودة في البرمجة الخماسية للشركة الوطنية للكهرباء 

 .والغاز

بالنسبة إلى املناجم في والية القصرين، أريد أن أوضح كما 
تطرقت إليه اللجنة في خصوص املقاطع وتنمية القطب التكنولوجي 

لتجهيز وألاقطاب ترجع بالنظر فإن املقاطع ترجع بالنظر إلى وزارة ا
 .إلى وزارة الصناعة

واحد للفسفاط في طور إلانجاز يتمثل في : مشاريع بحث 0هناك 
وا من طلب رخصة امتياز وحصل استثمار مهم واقترب رخصة شكتمة

 .وهناك مطلبان جديدان للفسفاط في طور الدراسة الاستغالل

لالستغالل  0 :امتيازات استغالل 0بالنسبة للباريتين لدينا 
 .وواحد للبحث فيها ما يعمل وفيها ما هو معطل ألسباب أمنية

رخص تم إسنادها من  0بالنسبة إلى كربونات الكالسيوم هناك 
طرف وزارة التجهيز، وهناك في الوقت الحالي دراسة في وزارة الطاقة 
واملناجم لرخصة بحث عن هذه املواد املعدنية في املجموعة 

الكالسيوم نظرا ألن هناك مدخرات هامة في  السادسة كربونات
جودة عالية والتي تصبح أقرب لالستعمال الصناعي وتكون أقرب 
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 .للمناجم، وهناك ملف منها حيز الدراسة

بالنسبة إلى والية سيدي بوزيد، في خصوص الطاقة، هناك 
ونحن  7101تزويد لوالية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي مبرمج لسنة 

لى إلاجراءات العقارية ملسار ألانبوب والشركة بصدد العمل ع
التونسية للكهرباء بصدد إتمام كراس الشروط حتى تستطيع بدء 

 .طلب العروض

بالنسبة إلى كهربة آلابار بسيدي بوزيد التي وقع التساؤل عنها، 
حاليا هناك برنامج حيز التنفيذ، بالنسبة إلى آلابار العميقة التابعة 

مليون دينار، تم  035بئرا كلفتها  05للفالحة منها للمندوبية الجهوية 
 .بئرا منها والبقية حيز التنفيذ 01الانتهاء من ألاشغال لـ 

بالنسبة إلى آلابار العميقة التابعة للشركة الوطنية الستغالل 
املليون دينار  قبل الصيف بكلفة فاقت 05وتوزيع املياه سيقع انجاز 

الطلبات الفردية للفالحين  وبالنسبة إلى من ناحية الكهربة
 .سنستجيب إليها إذا تحصلت على موافقة وزارة الفالحة

بالنسبة إلى املناجم في سيدي بوزيد، أذكر بأن هناك امتيازين 
رخص بحث للجبس، البعض منها ناشط  0استغالل جبس و

وهناك امتيازان لألمالح واحد  أو غيرهاوالبعض معطل ألسباب مالية 
 .بحثاستغالل وواحد 

وأخيرا وليس آخرا سأتحدث عن مكمن املكناس ي في الفسفاط 
بوالية سيدي بوزيد، كما تعرفون مشروع املكناس ي للفسفاط في 
سيدي بوزيد تم العمل عليه في إطار سعي الدولة لتنمية جهة 
سيدي بوزيد وسنبعث مشروعا اقتصاديا يستغل منجم الفسفاط 

 .ألف طن سنويا 511ويستخرج 

ستغالل بعد ما يتطور عبر عدد من املراحل، سيشغل في طور الا 
مليار من املليمات، ماذا  011موطن شغل قار، كلفته تفوق  011

حيث تم  7100فعلنا إلى حد آلان؟ انطلق العمل عليه منذ سنة 
من ألاراض ي الالزمة ثم تعطل املشروع ألن هناك خالفا  %15اقتناء 

كانت لهم مطالب حول حجم  عقاريا ألن عددا من ألاهالي املتبقين
ألاراض ي التي يجب اقتناؤها منهم وقيمة املساكن ومشكلة ألاراض ي 

مارس  70الاشتراكية، والحمد هلل عقدت جلسة مثمرة في الجهة يوم 
كانت لي إمكانية إلاشراف عليها وألاهالي الذين لم يبيعوا بعد تفاعلوا 

ي مساحة املقاسم بطريقة إيجابية وتوصلنا إلى تفاهم في أن نوسع ف
التي ستشترى، راجعنا الاختبارات العقارية لكل املساكن التي كانت 

وكذلك  تم اقتناؤها والتي سيتم اقتناؤهاموجودة في العقارات التي 
بالنسبة إلى ألاراض ي الاشتراكية في انتظار صدور ألامر الذي ينظمها 

 .سنعوضهم على الغراسات املوجودة

مل على هذه العقود ألاخيرة لالقتناءات بهذه الطريقة هناك الع
الذي اتفقنا عليها قبل العقارية، يجب أن ننتهي منها حسب البرنامج 

وفي نفس الوقت بالتنسيق مع السلطة الجهوية هناك  هذا الشهر 
إسما تم إلاعالن عنهم في املرحلة ألاولى في بداية هذا الشهر  002

هذا وجد قبوال قاول و حول انتداب ألاعوان الذين سيعملون مع امل
 .مع الشكر سيدي الرئيس اجتماعيا في الجهة

 السيد وزير النقل بيانات وأجوبة
 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 .مة للسيد أنيس غديرة وزير النقلالكلو  شكرا

 السيد أنيس غديرة، وزير النقل 

 شكرا سيدي الرئيس،

 شكرا للسيدات والسادة النواب ألافاضل،

كر شكرا خاصا اللجنة على العمل القيم الذي قامت أريد أن أش
به وأيضا أشكر النواب على اهتمامهم الخاص الذي الحظناه حول 

 .شبكة السكة الحديدية

أوافق التقرير الذي قدم والذي يتحدث ويقوم بمقارنة بين 
الشبكة ما قبل الاستقالل والشبكة الحالية، ألنه لألسف لم تكن 

هتمام الالزم على ألاقل في الفترات السابقة السكة الحديدية محل الا 
وأقدم لكم مثاال اليوم،  أدى إلى الوضع الذي نعيشه اليوم مما

سنة هذا مما أدى إلى تدني  01معدل أعمار قطاراتنا أكثر من 
وهذا النقص نحن واعون  ويات الخدمات التي تقدمها الشركةمست

ي كان هناك اهتماما به ونفهمه لذلك في إطار إعداد املخطط الخماس 
 .خاصا لتطوير وتحديث شبكة السكة الحديدية

أريد أن أذركم باملخطط الخماس ي وبرنامج وزارة النقل وحكومة 
الوحدة الوطنية، اليوم جملة الاستثمارات املبرمجة في إطار املخطط 

مليون دينار، ونحن نطمح بهذه الاستثمارات أن  00711الخماس ي 
ألن كل الخبراء يؤكدون أن مجال  %07وق نصل إلى مستوى نمو يف

النقل فيه إمكانية نمو كبيرة جدا تساهم في الارتقاء بنسبة النمو 
 .الوطنية

من جملة  %72ميزانية الدولة املباشرة ستساهم تقريبا بـ 
منها مخصصة لتطوير شبكة السكة  %12الاستثمارات أكثر من 

 .الحديدية

ستساهم في املخطط  أيضا هناك املؤسسات العمومية التي
وستساهم بدرجة كبيرة جدا في تطوير شبكة  %04الخماس ي بـ 

السكة الحديدية ونتحدث اليوم عن مجهود الدولة في تطوير السكة 
من جملة كل  %00الحديدية، ستمثل السكة الحديدية أكثر من 

واملناطق اللوجستية أيضا  بري وبحري وجوي : في النقل الاستثمارات
هذه فكرة أردت أن . ة جدا في إطار املخطط الخماس يالتي هي مهم

أقدمها لتعرفوا ألاهمية وألاولوية القصوى التي تعمل عليها السكة 
 .الحديدية في البرامج الاستثمارية

 0ندخل في التفاصيل ونتحدث عن البرامج، نتحدث اليوم عن 
رف ونع مييز إلايجابي ومعنية بفك العزلةواليات مهمة جدا معنية بالت

أن مشاريع السكة الحديدية لها دور مهم ومحوري في فك العزلة 
 .على املناطق الداخلية

الذي يربط  00من املشاريع املهمة جدا واملعروفة بالخط 
القصرين بسوسة، هذا الخط كان موجودا في عهد الاستعمار انقطع 

وبناء السد  0949بعد الفيضانات املعروفة لسنة  0949سنة 
عتبر هذا من املشاريع الكبرى واملدرجة في إطار املخطط بالقيروان ي

 .الخماس ي
مليون دينار ولكن  021كانت تقديرات هذا املشروع  7107سنة 

مليون دينار، كل ما  511بعد تحيينها قدر هذا املشروع اليوم بكلفة 
هو دراسات بالنسبة إلى الجزء ألاول وهو سوسة القيروان نتقدم 

ولكن اليوم والحمد هلل  bayeur de fondبة من فيها وكان في إطار ه
اليوم في املراحل ألاخيرة مع bayeur de fondتوصلنا واتفقنا مع 

مكتب دراسات سينطلق في الجزء الثاني بين القيروان والقصرين 
 .مرورا بسيدي بوزيد

ط بين القلعة هي إعادة تأهيل الخ: أهم مكونات املشروع
الذي سيربط عين كلم  07د بـ وخط جدي الصغرى وعين خزازية
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وتهيئة الخط املوجود بين عين خزازية ومنزل  خزازية بالقيروان
املهيري وربط منطقة منزل املهيري بسبيطلة عبر سيدي بوزيد بطول 

سبيطلة -كلم وتهيئة الخط املوجود بين حاجب العيون  074
 والقصرين، هذا يعتبر من املشاريع الكبرى، إذا كانت تسمية اليوم

وإذا كانت هناك تسمية  النقل وهي وزارة املشاريع الكبرى لوزارة 
وهو ثورة في السكة الحديدية في  7171-7104للمخطط الخماس ي 

وإن شاء هللا  plan quinquennalتونس، إذن هذا املشروع مدرج في 
تنتهي الدراسات في أقرب آلاجال وننطلق في ألاشغال وخاصة وأن 

نيتهم لتمويل هذا املشروع الذي يعتبرونه  عديد املانحين عبروا عن
 .مهما جدا

من املشاريع ألاخرى واملهمة جدا وهي تأهيل وتعصير الخط عدد 
الرابط بين تونس والقصرين، هذا من املشاريع الكبرى أيضا، كلفة  4

مليون دينار وانطلق ليكون على مراحل، إلى حد آلان  740املشروع 
مليون دينار، مكونات  50قريبا تم صرف ت 7104وإلى موفى سنة 

كلم موزعة  44املشروع هي أوال حماية هذا الخط الحديدي بحوالي 
 :كاآلتي

القسط ألاول بين بئر القصعة والفحص بصدد إمضاء صفقة * 
ألاشغال، كل الدراسات جاهزة وقد صدر طلب العروض وسنمض ي 

 .صفقة ألاشغال
له، وبين الجزء بين الفحص وسيدي بورويس انتهت أشغا* 
وأيضا الجزء الثاني من  بورويس والدهماني انتهت ألاشغال سيدي

كلم انتهت  41املشروع هناك إصالح املسار املمتد على حوالي 
الدراسات بالنسبة إلى الجزء الثاني من املشروع وتم الانطالق في 

 .إجراءات اقتناء العقارات الالزمة للمشروع

 005د السكة على امتداد الجزء الثالث للمشروع وهو تجدي* 
 .كلم وهو بصدد إلانجاز

والجزء الرابع وهو تهيئة املحطات املتمركزة على كامل الخط * 
ي مبرمجة في إطار املخطط ومن بينها محطة القصرين وفوسانة وه

وطبعا بعد أن نقوم بعملية حماية السكة الحديدية من  الخماس ي
 .الفيضانات نقوم بأشغال التشوير

ل أيضا حول املنطقة اللوجستية بالقيروان وفي إطار هناك سؤا
لتطوير الشبكة في املناطق اللوجستية وتنظيم  الاستراتيجيةتجسيم 

هذا النشاط وتكوين العاملين به، البرنامج به إنجاز مناطق لوجستية 
وأيضا عملية التكوين ألن اليوم عملت عديد الدول على املناطق 

وأيضا تونس  إلاضافية لالقتصاد ي قدمت القيمةاللوجستية الت
للمناطق  cadre juridique اليوم مهتمة بهذا امليدان وهناك تحضير للـ

اللوجستية ونحن متقدمون فيه كثيرا ونقوم أيضا بدراسة هدفها 
الرئيس ي هو تحديد أولويات إنجاز هذه املناطق وبرمجنا في إطار 

ت سنحضر مناطق ولكن في نفس الوق 5املخطط الخماس ي إنجاز 
ستية أخرى في كل الواليات املخططات القادمة وإنجاز مناطق لوج

واملقترح بوالية القيروان وهي منطقة لوجستية باملبسطة  تقريبا
كلم تم إدراجها في إطار الدراسة املهمة كما تم  51تمسح تقريبا 

والتي هي  topographiqueإدراج في مرحلة أولى العقار ضمن أشغال 
 les travaux topographiquesز ونحن بصدد إنجاز بصدد إلانجا

لحماية هذه ألارض لتكون عند انطالق ألاشغال صافية وجاهزة 
 .إلنجاز هذا املشروع املهم جدا وهو املنطقة اللوجستية باملبّسطة

سؤال آخر حول إمكانية إنجاز شركة جهوية بسيدي بوزيد، 
ثر من والية وهناك شركة جهوية تشتغل على أك 07تمشينا هو أن لنا 

شركات تشتغل على والية واحدة، قمنا ببرنامج أو مشروع نموذجي 
وهو إنجاز وإحداث شركة جهوية بسليانة سنقف على كل 
إلاشكاليات والعوائق التي ستوصلنا إلى تكوين هذه املؤسسة 

وإن شاء هللا ستكون تجربة ناجحة وهي في  املستقلة والشركة
ها في العديد من الواليات ها ولم ال نعمماملراحل ألاخيرة وسنقيم

 .وشكرا ألاخرى 

 بيانات وأجوبة
 السيدة وزيرة الصحة

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الكلمة للسيدة سميرة مرعي وزيرة الصحة، خمسة عشرة و  شكرا

 .دقيقة

  وزيرة الصحة ،السيدة سميرة مرعي

 شكرا سيدي الرئيس،

لحارة وأترحم على الفقيدة قبل كل ش يء أريد أن أقدم تعازّي ا
النائبة السيدة فاتن الوسالتي وأعزي كل أعضاء املجلس لفقدان 

 .زميلتهم وإلى عائلتها ورحمة هللا عليها

أريد أن أشكر اللجنة على العمل الكبير الذي قامت به وخاصة 
التوصيات التي أدرجتها فيما يتعلق بميدان الصحة هي مهمة جدا 

وأريد أن  أو مفّعلة أو هي بصدد التفعيل جةوهي سواء كانت مبرم
أشكر كل النواب الذين قدموا وتحدثوا جميعهم عن قطاع الصحة 
الذي نعرف أنه قطاع مهم ونعتبر أن الحق في الرعاية الصحية ليس 
حقا فقط بل هو رأس مال كل التونسيين وال تكون هناك تنمية دون 

 .استثمار في الصحة

م في قطاع الصحة دون ألاخذ بعين في الحقيقة ما نعيشه اليو 
الاعتبار التغييرات الديمغرافية الاقتصادية والاجتماعية  والبيئية 

 ي لها طبعا تأثير كبير على الصحةالتي تعيشها تونس منذ سنوات والت
سنة في سياسة عالجية وألامراض غير  01ونحن تمشينا في أكثر من 

ظاظ كبير في املستشفيات السارية هي بصدد التزايد مما أدى إلى اكت
خاصة منها الجهوية والجامعية ونحن كحكومة واعون بهذا، لذلك 
أقول أنه منذ تولي الحكومة إلاجراءات وجملة الاستثمارات التي 

وأنا أعي ما أقول، أقول  مت بها في خصوص الصحة هي تاريخيةقا
 00تاريخية ألنه ألول مرة في تونس يقرر بناء في نفس السنة 

مليون دينار للتجهيزات، هذا توصلنا إليه  044فا ويرصد مبلغ مستش
ألن قناعاتنا بأن قطاع الصحة هو ذو أولوية وأيضا لنجاح مؤتمر 

لكل ما  %11الذي وجدنا فيه التمويالت ألكثر من  7171الاستثمار 
 .هو موجود بمخطط التنمية

ة أوال سياس: محاور  0أريد أن أؤكد بأن وزارة الصحة ركزت على 
وقائية، ثانيا تقريب وتطوير الخدمات الصحية، ثالثا الحوكمة، 
ورابعا نحن نريد تصدير الخدمات الصحية وقناعاتنا بأن الصحة 
يمكن أن تكون دافعا مهما لالقتصاد في البالد، وهنا أريد أن أؤكد 
على املدى القصير أننا في تطوير ما تمشينا فيه هو تطوير وتقريب 

ط ألاول املتمثل في مراكز الصحة ألاساسية التي الخدمات يعني الخ
فيها تجهيزات وهذا هو التمش ي الذي  0ركزنا خاصة عليها وهي صنف 

 .اخترناه

بالنسبة إلى جهة الشمال الغربي مع الثالث واليات التي نحن 
بصدد دراستها وهي القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، جملة 

 مليون دينار  001،090هي  7102الاستثمارات في قطاع الصحة لسنة 
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 يجابي بل أيضا أهمية قطاع الصحةوهذا ال يبين فقط التمييز إلا 
ي كل من سبيبة وتالة مستشفيات جهوية ف 0وطبعا سيهم ذلك 

وأريد أن أؤكد هنا للسادة النواب عندما قلتم بأن  وحفوز وجلمة
راسة لخدمة وأداء هناك تأخيرا، ليس هناك تأخير، نحن بصدد د

رنامج الوظيفي في هذه ألننا راجعنا وغيرنا الب املستشفيات هذه
وال " ب"فال يمكن أن يكون هناك مستشفى صنف  املستشفيات

توجد به سكانير، اليوم أضفنا ذلك وتوجد به سكانير، ال يمكن أن 
يتواجد أطباء دون املستشفى النهاري فأضفنا للكل مستشفا نهاريا، 

دسين املعماريين في مع السادة املهن نحن بصدد املراجعة واملناقشة
ألن املستشفيات هي خدمات قبل أن تكون مراكز  خصوص الهندسة

 للصحة وفقط هي خدمات صحية، هي مسلك املريض حتى
l’agencement  لكل ألاقسام مهم ومهم جدا. 

كّوننا فرقا متعددة الاختصاصات في الوزارة ملتابعة تقدم 
ج املعايير الدولية هذا من ورة إدراالدراسات وخاصة أكدنا على ضر 

ويبدو لكم بأن هناك تأخيرا لكن ليس هناك تأخير فقط  ناحية
أخذنا وقتنا حتى ال نخطئ وأكدنا على أهمية متابعة ألاطباء 
وإلاطارات الذين سيعملون بهذه املستشفيات في الجهة وأيضا 

 .املجتمع املدني لهذه املشاريع في إلانجاز

شفى الجامعي بالقيروان فقد قمنا به في نطاق تحدثتم عن املست
تشاركي ونعتز به حقيقة وكل النواب جاؤوا وقمنا في عديد املرات 
باالجتماعات في الوزارة واليوم لنا برنامج وظيفي محين وقدمناه 

وأعددنا مشروع أمر حكومي  7102مارس  01لوزارة التجهيز في 
ق تطور إنجاز إلحداث وحدة تصرف حسب ألاهداف ملتابعة نس

املستشفيات خاصة بالقيروان والجم وحفوز لتكون املتابعة في هذا 
وستكون هناك مراحل  clef en main ويكون خاصة هناك ما نسميه 

 lesونقوم بالدراسات في نفس الوقت سواء للسوائل أو للـ
équipements وإن شاء  نفس الوقت ستكون كل الدراسات في حيث

هللا وهذا ما عبرت عنه في عديد املرات في قانون دفع الاستثمار وما 
نافعا ونافعا نسميه الطوارئ الاقتصادية لو يمر في املجلس سيكون 

ألننا نستطيع أن نبني املستشفيات في مدة  جدا على قطاع الصحة
 .سنوات وتكون جاهزة لتقدم الخدمات الصحية ثالث

تطوير املستشفيات الجهوية بالقصرين وسيدي بوزيد لنا أيضا 
والقيروان، وعندما أقول القيروان أي تطوير مستشفى ابن الجزار 

مليون دينار من جملة  001ر111ومستشفى ألاغالبة وكل هذا بقيمة 
كذلك التجهيزات املحلية سواء ملراكز  مليون دينار  090الـ مبلغ 

بـ حلية أو املستشفيات الجهوية الصحة ألاساسية أو للمستشفيات امل
والتجهيزات التي سيتم تركيزها بين  مليون دينار للثالث واليات 07

جويلية وسبتمبر قمنا بطلب العروض في أكتوبر ونوفمبر وستكون 
جاهزة في جويلية وحتى في شهر جوان سيقع تركيز تجهيزات وفي شهر 

هذه سبتمبر إن شاء هللا كل التجهيزات تكون موجودة في 
 .املستشفيات

في نطاق تقريب الخدمات نريد تركيز وحدات طبية متنقلة 
SMUR  وتركيز الوحدات الطبية  قد تحدثتم عنها وهي بصدد التركيز و

بل فريق طبي كامل وأعرف أن  des ambulancesاملتنقلة ليست 
هناك طلبات كبيرة ونحن نتوجه نحو تركيز وحدات طبية وإن شاء 

ستكون في كل معتمدية حسب إلامكانيات ولنا  7171هللا إلى غاية 
أولويات في ذلك التي نحن بصدد رسمها من بينها أخذنا وحدتين في 

 .القيروان وهي حاجب العيون والسبيخة

حاجب العيون تكلمتم كلكم وكنت قد تنقلت على عين املكان 
وقلتم كأني لم أف بالعهود والتعهدات، أريد أن أؤكد هنا كما قال 

وزير التنمية والاستثمار نحن كحكومة لنا املصداقية التي  السيد
أؤكد عليها ألنه ليس هناك ش يء تعهدنا به غير موجود أو غير مبرمج 
لكن كل ش يء بأوانه، فكما قلت بخصوص التجهيزات من أكتوبر ألن 

 .أشهر  على ألاقل وتستطيعون التأكد 1التجهيزات الصحية تتطلب 

هنا أجيب من قال ليس هناك تعهدا بالنسبة لحاجب العيون و 
من خالل زيارتها، أعطينا تجهيزات لقسم الاستعجالي وأعرف أن 
هناك عمال كبيرا تقومون به في املجلس لكن هناك تجهيزات في قسم 

للمخبر وهو يعمل اليوم وتم توفيره،  automateالاستعجالي قدمنا 
table de radiologie مبر وهذا ما سيتم تسليمها بين جويلية وسبت

 .أكدناه وأي تعهد قمنا به فإنه سيكون مفّعال

بالنسبة إلى كل التوصيات نستطيع مالحظتها جميعا فإنها مفعلة 
وستكون في التقرير الذي سنقدمه، أريد أن أعود وأؤكد على بعض 
نقاط وخاصة في والية سيدي بوزيد كما ورد في تدخل بعض النواب 

عية وأيضا تطوير املستشفى ال خاصة في إحداث ألاقسام الجام
أقسام  0كمستشفى جامعي، نحن بصدد التطوير لكن تم إحداث 

أمراض القلب والعيون وجراحة العظام آلان : استشفائية وهي
ستكون  كأقسام ونحن في انتظار التجهيزات التي تحدثت عنها والتي

وأيضا سيكون تطوير مستشفى سيدي  جاهزة بين جويلية وسبتمبر 
الجراحة العامة مع قاعات عملية : أقسام استشفائية 9بـ بوزيد 

إلانعاش، ألاشعة، الاستعجالي، طب ألاطفال، طب الولدان، طب 
أمراض النساء والتوليد وألامراض الصدرية وأمراض املعدة، قمنا 
بالبرنامج الوظيفي ونحن بصدد انطالق الدراسات وهناك فريق من 

سيدي بوزيد ملعاينة وملزيد دراسة الوكالة الفرنسية للتنمية هو في 
 .هذا البرنامج

تبقى حقيقة املوارد البشرية، هنا أريد أن أقول أنه وصلكم 
جميعا قانون املالية وتعرفون بأن لنا اليوم مشاكل في الانتدابات 

 7102ونحن نتحدث عن سنة  7100و 7100وأتذكر منذ 
واليوم  7102والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي سنجدها في 

حقيقة نحن مكبلون لكن دائما قطاع الصحة له أولوية ونحن نقبل 
كل أطباء الاختصاص الذين يتقدمون للجهات وأخذنا إلى حد آلان 

طبيبا وإن كان لكم حديث مع هؤالء فيمكن  94في ألاشهر املاضية 
 .لهم القدوم مباشرة للوزارة حتى يقع انتدابهم

إلاطار الشبه الطبي، نحن بصدد  وفي نفس الوقت بالنسبة إلى
مناقشة كل إلامكانيات وإن شاء هللا نجد حلوال حتى نتقدم في كل 

 .الانتدابات
بالنسبة إلى تحويل املستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى 
جامعي، نحن بصدد إلاعداد لتوفير كل الشروط الضرورية لتحويل 

لنساء والتوليد أقسام جامعية ألمراض ا 0هذا املستشفى وتطوير 
لى في انتظار تأهيل بقية والجراحة العامة وطب العيون في مرحلة أو 

 ستشفى يضم اليوم قسما جامعيا فقطعلما وأن امل ألاقسام
وعندما يكون لنا قسم جامعي فقط ال نستطيع إعطاءه الصبغة 

وأيضا  ير الكل ونحن نسير في هذا التمش يالجامعية، طبعا يجب تطو 
أخصائيين في  0طبيب اختصاص ودعمناه بـ  05اك في القصرين هن

ح والخاليا في أمراض الكلى وأمراض العيون والتشري 7102سنة 
وهذا إن شاء هللا باالنتدابات التي ستكون  وطب التخدير وإلانعاش

هناك  رغم هذا نحن دائما في حاجة لذلك طبيبا مختصا لكن  00لــ 
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 LESالجامعية، نقص  نقصا في أطباء الاختصاص في املستشفيات
CHU  سواء في املستشفيات الجامعية أو املستشفيات الجهوية

وقد تحدث  لصعبة التي يعيشها هؤالء ألاطباءواملشاكل هي الظروف ا
 centre deمن هو في القيروان وفي حفوز وقد أكدنا أننا سنفتح 

dialyse  في حفوز وفي ظرف وجيز ملاذا؟ ألننا ال نريد أن يترقب
 الذي أحييه وسندعمه بطبيب للكلى ى وهناك طبيب وحيداملرض 

وإن شاء هللا في الانتدابات القادمة نجد إما طبيب كلى أو طبيبا ثانيا 
 .ملركز تصفية الدم بحفوز 

وكل التوصيات سنجيب عنها بتدقيق كتابي،  هذا ما أردت قوله
 .وشكرا

 بيانات وأجوبة
 السيد وزير الشؤون الثقافية 

 جلس نواب الشعبالسيد رئيس م
الكلمة للسيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية و  شكرا

 .عشر دقائق

 السيد محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية 

 شكرا سيدي الرئيس،

 كذلك شكري لكل السيدات والسادة النواب،

بادئا ذي بدء أريد أن أتقدم بتعازي القلبية وأصدقها لوفاة 
 .ة السيدة الوسالتي رحمها هللا وأسكنها فراديس جنانهالسيدة النائب

في ما يخص بعض إلاجابات الخاصة بوزارة الشؤون الثقافية 
أردت أن أؤكد أوال على أن هذه الوزارة إحقاقا للحق في ألاشهر 

فتحت أبوابها لجميع الحساسيات السياسية ولجميع النواب  ألاخيرة
ل إقبال دفاعا عن مطالب الذين تعاملوا معها بكل أريحية وبك

الجهات وإسنادا لهذه الجهات من حيث املشاريع الجمعياتية وفي 
مستوى العمل املستقل وكل ما يمكن أن ينمي أكثر فأكثر هذه 

 .الجهات وسأذكر بالدليل والسبيل هذه التدخالت

أريد أن أقول كذلك أن هذا السياق من التفاعل إلايجابي في 
لسيد رئيس الحكومة ومن حكومة الوحدة الحقيقة كان بحرص من ا

الوطنية التي أكدت على واجب وضرورة هذا التواصل ألنه ال نماء 
لتونس إنسانيا وبشريا وفكريا وجماليا وخياليا في غياب هذا التفاعل 
الذي يأخذ بعين الاعتبار تونس في أعماقها وفي حضارتها وفي مدها 

ولهذا ال يمكن استثناء  جداوفي بعدها الجغرافي وهذا مهم التاريخي 
اصل وتفعيل القيروان وسيدي بوزيد من هذا املد في مستوى التو 

ولو تسمحون ببعض املؤشرات وبعض عناصر  هذه البرامج الثقافية
 . إلاجابة في هذا الخصوص

 -كما تفضل بذلك السيدات والسادة النواب-صحيح أن هدفنا 
بأهدافها الكبرى في مستوى ميزانية الشؤون الثقافية إذا ما قارناها 

هذا املشروع إلانساني الكبير هي ميزانية قليلة ووعينا في مستوى 
حكومة الوحدة الوطنية أن هذه امليزانية ال يمكن أن تلبي الغرض في 
الحقيقة، ولكن ال تنسوا أن الظروف التي اسُتقدمت فيها حكومة 

ة في أواخر الوحدة الوطنية كذلك املبادرة الرئاسية ثم نيل الثق
ومع هذا أكدنا على ضرورة مراجعة هذه امليزانية وأضفنا  7104

على دعمكم لهذا  "ويعطيكم ألف صحة"ثالثين مليارا بمصادقتكم 
التوجه الثقافي وأردنا مع هذا املوجود واملتوفر من امليزانية أن نعي 
املسألة الثقافية بكل اهتمامنا وبكل جدية فماذا قلنا؟ املسائل التي 
تطرح اليوم هي أساسا الالمركزية الثقافية بجعل الجهات أقطابا 

 .للفعل الثقافي

صحيح أن هذا التوجه يبدو للبعض طوباويا باعتبار أنه اليوم  
وفي الحالة التي نحن عليها ال يمكن أن نستوفي كل الشروط كي 

ولكن قلنا  فعل وأقطاب ريادة ثقافية حقيقية تصبح الجهات أقطاب
 من تعزيز الشراكة في مستوى هذا العمل مع املجتمع املدني ال بد أوال 

ولهذا مكنا هذا املجتمع املدني الذي هو في تواصل حقيقة مع وزارة 
الشؤون الثقافية باإلمكانيات لتلبية هذه املشاريع التي تفضل بها في 
جهاته وأردنا أن يكون ذلك في سياق عام هو سياق مشروع وطني 

ون وقد دشنا جميع الواليات كمدن للفنون حكومي هو مدن الفن
ودشنا اثنين وستين ساحة للفنون بهذا الاعتبار الرمزي املعرفي ألادبي 
لساحة الفنون مبدأ تملك الساحة العامة، مبدأ تفعيل هذه 

 ceالساحة العامة، مبدأ املشاركة الديمقراطية واملشاركة الفعلية 
qu’on appelle la culture proactive وجود في بعض البلدان امل

 .املتقدمة وكان هذا حقيقة واضحا وجليا وفي ألاشهر ألاخيرة

ساحة ولكنها ال تقتصر على املناسبات هي في حراك حقيقي  47 
وحركية حقيقية وديناميكية وتفعيل وهذا مهم جدا في مستوى 
الفعل املجتمعي والفعل املواطني والفعل الجهوي الذي يشارك 

ر هذه املسألة الثقافية في أرجائه وفي بعده الجغرافي، بدوره في تغيي
هذا مهم جدا ألنه ال إمالءات وثقافة الدولة حيث أننا استوعبنا 

جانفي حتى نفعلها على أرض  00هذه الرسائل املهمة جدا ملا بعد 
الواقع، وكما أعلمتكم أن كل الحساسيات السياسية موجودة ويأتي 

ولقائل  اتهم ونحن في تواصل حقيقياريع جهالنواب للدفاع عن مش
أن يقول بأن هذا صحيح من حيث املبدأ ولكن من حيث التغير ربما 
توجد نسبية حيث رصدت خمسة مليارات لهذا املوضوع التي ال 
تعتبر شيئا أمام هذه الغايات الكبرى التي أردناها من خالل مدن 

كما قلنا الفنون وهو مشروع كبير جدا لتفعيل الثقافة املواطنية 
ومدن الحضارات وكما تعرفون تزخر تونس بأكثر من ثالثين ألف 

 .موقع وعلم ومتحف

حقيقة تعتبر تونس وطنا من آلاثار والتراث والذاكرة والعمق  
الحضاري فكيف يمكن أن نفعل هذه املواقع ونعطيها بعدا تنمويا؟ 

ة وفيها كذلك مقاربة اقتصادية وربما نحاول من خالل هذه املقارب
أن نستغلها لتثمينها في مستوى ما ذكرت زميلتي السيدة سلمى 
اللومي يعني في مستوى الاستغالل التراثي والسياحي والثقافي 

وفي الحقيقة هذا مشروع  ن نفعلوالتظاهرات الكبرى وما يمكن أ
مهم جدا مدن الفنون في القيروان ومدن الحضارات بسيدي بوزيد 

ال يمكن أن يتحدد بسنة أو ببعض أو القصرين فهذا مشروع كبير 
ألاشهر، هو مشروع حياة ومشروع أساس ي ألنه يعيد النظر في هذه 
إلامكانيات الحقيقية ملا يمكن أن نأتيه شيئا فشيئا في هذا الخيال 

 .الجمعي الذي نحاول تفعيله بمراحل ولكن بعزم وإسناد حقيقي

لبرنامج إذن ال بد من إسناد فكرة تعزيز الالمركزية وتنفيذ ا
الوطني ومدن الفنون ومدن الحضارات في داخل الجهات بتوجه آخر 
كذلك، بمشروع وبرنامج وطني أسميناه ثقافة الجهة وثقافة الحي 
وثقافة القرب يعني أنه حتى في ألاحياء الصغيرة وهذا نجده أيضا في 

عفور اليوم وقد أسندت هذه الوزارة ودعمت مشاريع صغيرة في ڨ
وهناك من  صرينڨلي وفي جهات عديدة أيضا مثل البڨتطاوين وفي 

الطرافة ش يء كبير في بعض املبادرات في هذا املشروع الذي رغبنا به 
صرين وتتنقل من ڨفي مدن الفنون هناك من قام بشراء سيارة في ال

أرجاء ريف إلى ريف للتربية والتنشئة الفنية والفكرية لهذه املواطن، 
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قيقة قمنا بهذه املبادرة التي لم تكن وهذا مهم جدا ألننا في الح
مبادرة حكومة الوحدة الوطنية فقط وهذا العمل الحكومي بل هي 
آلان مبادرة مواطنية في الحقيقة وكل من يجتهد بحرص شديد 

  .لتفعيلها شيئا فشيئا

ولهذا قلنا بأنه إلى جانب هذا البرنامج الثالث املهم جدا إرساء 
املستقل إلى جانب تأهيل املرافق فرعا وهو العمل  711وإحداث 

العمومية الثقافية في الجهات، أردت أن أؤكد على هذا الدور الجديد 
في الحقيقة في وعي بدور الثقافة كي تصبح شيئا فشيئا من 
القطاعات الريادية التي نراهن عليها كقطاعات سيادية في البالد 

لكننا في طور وهذا في الحقيقة مطمح كبير جدا لم نصل إلى إنجازه و 
الدفاع عن أركانه وأهميته في هذا املجتمع وحكومة الوحدة الوطنية 

 .والسيد رئيس الحكومة في حرص حقيقي ومتابعة لهذه املشاريع

أردت أن أرجع بسرعة إلى جانب هذا التقديم العام على مستوى 
والية القيروان وما طرحه السادة والسيدات النواب وخاصة التقرير 

لوا به، أوال بالنسبة إلى استكمال القسط الثاني من الذي تفض
ألف  411املكتبة الجهوية بالقيروان وهذا مهم جدا وبلغت تكلفته 

دينار وتم الشروع في إنجاز الدراسات الفنية باملدة املحددة يعني 
ستة أشهر تقريبا وسيقع إن شاء هللا إلاعالن عن طلب العروض 

 . قريبا

ملة وتوسعة دار الثقافة ببوحجلة فقد في مستوى التهيئة الشا
تم تقدير الكلفة بالطبع بعد الدراسات امليدانية التي قمنا بها بمليون 

إال أن  7102ألف دينار وطلب تخصيص الاعتماد على ميزانية  011و
الظرفية املالية واملوازنات كما تعرفون ال تسمح بذلك ولكن تم 

الشاملة لدار الثقافة بحفوز تقدير الكلفة في مستوى إنجاز التهيئة 
ألف دينار ويمكن طلب برمجتها ضمن ميزانية سنة  011بمليون و

 .والدراسات جاهزة لذلك 7101

كذلك في مستوى فض إلاشكال العقاري إلنجاز مركز الفنون 
الدرامية والركحية بالقيروان فكما تعرفون يوجد مشكل الفسقية 

العقارية لفسقية ألاغالبة  وهنا يتعذر إنجاز املشروع داخل الحوزة
من أخذ هذا ألامر بعين  باعتبارها معلما مرتبا في الحقيقة ولهذا ال بد

ولكن طالبنا الجهة بتوفير ألارض الالزمة إلقامة املشروع  الاعتبار 
 511ولكن بناء مركز الفنون الدرامية والركحية الذي قدرناه بكلفة 

ة طلب العروض في أكتوبر ألف دينار تقريبا ووصل املشروع إلى مرحل
ثم توقف نظرا إلى عدم توفر قطعة ألارض ثم رجعنا إليه في  7101

الحقيقة ولكن ألاهم في هذا السياق أن نسند هذا املشروع في 
مستوى ما يمكن أن يكون من توفير أرض لتحقيقه، نفس الش يء 
 بالنسبة إلى دار الثقافة بالشراردة فقد قدرت الكلفة إلاجمالية بـــ

ثم واجهت بعض  7100ألف دينار وانطلقت ألاشغال في أفريل  251
ثم  7105الصعوبات ولكن ألاهم أن انطلقت ألاشغال مجددا في 

 7104سبتمبر  71أعيد النظر في إلاعالن عن طلب العروض بتاريخ 
وتمت إحالة نسخة من تقرير تقييم العروض إلى مصالح إدارة 

فاع عن هذا املشروع حتى يكون البناءات بالوزارة ونحن بصدد الد
وقع تحويل  7102أفريل  00حقيقة في طور إلانجاز، ولهذا بتاريخ 

مبلغ من وزارة املالية لفائدة املشروع بعنوان اعتماد إضافي وهذا 
 .بصدد إلانجاز إذن هذا في ما يخص القيروان

أما في ما يخص القصرين الشمالية ومشروع توسيع املكتبة  
ويمكن  7171-7104النور املدرج في خطة التنمية العمومية بحي 

ألف  411ون التكلفة تقريبا على أن تك 7101اقتراح برمجتها بميزانية 
ونفس الش يء بالنسبة إلى املكتبة العمومية بفوسانة فالبناية  دينار 

غير قابلة للتوسعة ولهذا دعونا الجهة إلى توفير قطعة أرض لبناء 
قوم بكل ما يكون من تعهد ومتابعة لهذا هذه املكتبة الجديدة ثم ن

 .ألامر

إحداث متحف جهوي للعادات والتقاليد إلبراز وتثمين التراث 
املادي والالمادي واملحلي والجهوي بالقصرين وقد ذكره بعض النواب 
وتم اقتراح إدراجه ضمن املخطط املتحرك أو املخطط القادم 

لجهة إلقامة هذا وتخصيص الاعتمادات وألارض الالزمة من قبل ا
كذلك على مستوى إحداث مركز ثقافي جامعي وهذا يبقى . املشروع

طبعا من مشموالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإحداث 
متحف حربي يخلد موقع القصرين في الحرب العاملية الثانية يدخل 

إنجاز مركب للتربصات . ضمن مشموالت وزارة الدفاع وال نظر لنا فيه
 .عانبي يدخل ضمن مشموالت وزارة الشباب والرياضةبالش

وبخصوص والية سيدي بوزيد فقد تمت املطالبة بتخصيص 
عقار هو على ملك التجمع الدستوري الديمقراطي املنحل لفائدة 
الشؤون الثقافية إلحداث مركز ثقافي فني ومعلوماتي بمدينة سيدي 

اصات بوزيد يتضمن مكتبة نموذجية رقمية متعددة الاختص
اعة عروض ومقر والوسائط ومقر املعهد الجهوي للموسيقى وق

والاقتراح أن يتولى املجلس الجهوي اقتناء املقر  املندوبية الجهوية
باعتبار أن لجنة املصادرة ال تفوت في هذه املقرات إال بالبيع وأن 
يتولى املجلس في مرحلة ثانية التفويت في البناء لفائدة وزارة الشؤون 

فية باملليم الرمزي ثم يتم العمل على إدراج هذا املشروع في الثقا
املخطط القادم، بالنسبة إلى متحف الثورة بسيدي بوزيد تم إدراج 

واملساحة الجملية  7171-7104تقديمنا للمشروع بمخطط التنمية 
متر مربع وبلغت التكلفة الجملية أربعة ماليين  5511كما تعلمون 

لتراث بصدد متابعة إجراءات تخصيص ألارض دينار، املعهد الوطني ل
التي سيقام عليها املشروع حيث تتمسك بضرورة الحصول على 

متر مربع ومساحة القطعة  5511التخصيص النهائي للعقار بمساحة 
 7511التي تم تخصيصها من قبل وزارة الداخلية لفائدة املشروع 

يضمن  متر مربع وهي مساحة ال تستجيب ملتطلبات املشروع بما
إنجاز املتحف طبقا للمواصفات الفنية والعلمية مما تسبب في 
تعطيل هذا املشروع في مستوى إلانجاز وال عالقة لوزارة الشؤون 

 . الثقافية بذلك

إذن أوصت اللجنة املحدثة برئاسة الحكومة حول املشاريع 
باالنطالق في  7102جانفي  0املعطلة بسيدي بوزيد املجتمعة في 

عالن عن مناظرة وطنية إلنجاز املتحف على مساحة إجراءات إلا 
متر مربع والبحث عن عقار بديل ملقر املعتمدية علما وأنه تم  5111

وال ننس ى كذلك أننا . إدراج هذا املشروع ضمن مخطط التنمية
تدخلنا في سيدي بوزيد على مستوى العديد من املهرجانات ومن 

ناك، ولهذا أقول إن شاء هللا التظاهرات والفعل الجمعياتي واملدني ه
سنقدم لكم كل هذه التفاصيل كتابيا ولكن ألاهم حقيقة أن هناك 
حرصا الستغالل هذه ألافكار العامة وهذه البرامج الوطنية التي نحن 
عليها وهي برامج حكومية وسنفعلها إن شاء هللا شيئا فشيئا في 

سندعم هذه  انتظار إلاسناد الحقيقي لهذه الجهات بما تنتظر ولكن
 .املشاريع شيئا فشيئا إن شاء هللا أكثر فأكثر تفعيال ملبدأ التشاركية

 بيانات وأجوبة
 وزير الشؤون الاجتماعية السيد
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والكلمة آلان للسيد محمد الطرابلس ي وزير الشؤون  شكرا
 .الاجتماعية، تفضل لك خمسة عشر دقيقة

     وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلس ي،

 شكرا سيدي الرئيس،

أوال أريد أن أتوجه بالشكر للجنة على عملها القيم ولن تنتهي 
قيمته بنهاية هذه الجلسة بل ستكون إحدى املواد التي سنعتمدها 

 .في مراقبة تنفيذ مختلف املشاريع

شكرا أيضا للمجلس الذي أتاح لنا هذه الفرصة للحوار 
للسيدات والسادة النواب الذين صمدوا  ي باألخصوالنقاش وشكر 

 .وثبتوا وبقوا في أماكنهم إلى هذه الساعة املتأخرة ليستمعوا إلينا

سيدي الرئيس، سأتناول أربعة محاور وبوبتها مثلما جاءت في 
 .تدخالت السادة والسيدات النواب

أوال، العائالت املعوزة وبسرعة كي ال أطيل عليكم، فيما يخص 
الت املعوزة والعائالت ذات الدخل املحدود، أريد أن أقول إنه العائ

تم الترفيع في عدد املناطق املنتفعة إلى  7102إلى  7100منذ سنة 
ثالث واليات في بطاقات العائالت املعوزة والبطاقات املخولة 
للعائالت ذوي الدخل املحدود، ولدينا اليوم في القيروان مثال 

ك لنواب منتفعا بالعالج املجاني وهنامثلما قال أحد ا 003001
ويتمتع في سيدي بوزيد  من أصحاب الدخل املحدود 003011
لذوي  093011عوزة وباملساعدات املخصصة للعائالت امل 023011

ويبلغ عدد العائالت املعوزة في والية القصرين  الدخل املحدود
 003451عائلة ويبلغ عدد العائالت ذوي الدخل املحدود  703591

من مجمل برنامج  %71يعني تقريبا  573011وتمثل العائالت املعوزة 
من السكان كما جاء  %00املساعدات التي تقدم للعائالت املعوزة ل

في وثيقتكم وهذا شكل من أشكال التمييز إلايجابي في حين أن مجمل 
  .عائلة 0113551الذين ينتفعون بالبرنامجين في الواليات الثالث هم 

الكالم ولكن ال بد من توضيح أمر سيدي الرئيس، أقول هذا 
حضرات السادة النواب، أننا نعتقد مع ذلك أن هذا ال يعتبر كل 
املطلوب ألن مقاومة الفقر وأكررها وقد سمحتم لي في هذا املجلس 
في فترة سابقة أن أقولها وأكرر قولها حيث ما زالت املقاربة الحالية 

هي مقاربة نقدية وهي تكاد تقتصر على للقضاء على الفقر أو ملقاومته 
ساعدات الظرفية في بعض دينار أو العالج املجاني أو بعض امل 051

ونحن اليوم نسعى إلى الترفيع من هذه النسب التي كنت  املناسبات
بصدد ذكرها فإننا نعتقد أن نفكر مع بعضنا كدولة وكحكومة 

ومقاومة وطنية جديدة لإلدماج  استراتيجيةوكمجتمع مدني في 
  .الفقر

تتناول موضوع الفقر من مقاربة متعددة ألابعاد برافعات 
متعددة من خالل الدعم النقدي الذي ال بد منه والعالج والتعليم 
ومحو ألامية والسكن والنقل وتقريب املواطن من الخدمات وتقريب 
الخدمات من املواطن والتدريب والتكوين املنهي والتمكين الاقتصادي 

 la prise en chargeية باملرأة ومحاربة كل أشكال التمييز ووالعنا
للمعاقين ويجب أن تنصهر كل هذه سيدي الرئيس ولدينا برامج 

وال بد أن  ون الاجتماعية أو في وزارات أخرى متعددة سواء في الشؤ 
وطنية وفي هيكل وطني يشرف  استراتيجيةتنصهر كل هذه البرامج في 

يرتنا نحو مقاومة التهميش نسرع من مس حتى الاستراتيجيةعلى هذه 
وال يتم هذا إال من خالل مسح جديد كذلك وقد صممت  والفقر 

خارطة الفقر بتونس في أواسط التسعينات وتدخلت عدة عناصر 
لتشوه هذه الخريطة إلى حد ال بأس به وتنزع عنها الكثير من 

 .مصداقيتها

مسح نحن آلان بصدد إعادة رسم هذه الخريطة من خالل  
معلومة نطلبها من كل املواطنين  027يعتمد نظاما معلوماتيا فيه 

ألف عائلة تقريبا سيشملها  911وكل العائالت وحصرنا العدد في 
هذا املسح الجديد، اعترضتنا صعوبات تتعلق ببعض املستفيدين 
الذي يريدون إلابقاء على الوضع كما هو ويحاولون التشويش على 

صعوبات تتعلق بمطالب شرعية ووزير املالية  البرنامج، ولكن لدينا
ليس موجودا ولكننا في حوار معه من أجل تجاوز هذه الصعوبات 
املالية وبعض املطالب املتعلقة باألخصائيين الاجتماعيين الذين 

إذن نحن آلان كما قلت بصدد التفكير في . سوف يقومون بهذا العمل
للمشاركة وسوف نقوم والدعوة مفتوحة للجميع  الاستراتيجيةهذه 

 .بمبادرات في هذا املجال

النقطة الثانية وحتى ال أطيل عليكم تتعلق بتعليم الكبار وذكرها 
العديد من املتدخلين خاصة في الواليات الثالث التي تعتبر نسبة 
ألامية فيها كبيرة، أريد أن أقول وهذه فرصة كي تعرفوا أنتم هذا 

لوزارة في ما يتعلق بهذا املجال وتعرفون الصعوبات التي تتحملها ا
ملاذا؟ ألنه كان من املفروض أن يرتفع الدعم لتعليم الكبار ومحو 

جانفي ولكن حصل العكس منذ  00 -ديسمبر  01بعد ثورة  ألامية
 7100وقدر معدل ألامية في آخر تعداد عام للسكان سنة  7107

مع من السكان  %09ألف أمي في تونس يعني حوالي  255بمليون و
 7107أوت  79إلاشارة إلى أنه تم خالل جلسة العمل الوزارية بتاريخ 

وتعليق منظومة الحوافز والتقليص في عدد املتعاقدين الذين 
حيث مر عدد هؤالء من  %91يدرسون بمراكز محو ألامية بنسبة 

  .متعاقد فقط 211ستة آالف متعاقد يقومون بهذا العمل إلى حوالي 

جم الاعتمادات املرصودة لهذا البرنامج كما تم التقليص من ح
مليون دينار مخصصة تقريبا  7مليون دينار إلى حوالي آلان  07من 

 7119لخالص املتعاقدين علما أنه لم يسجل منذ سنة  %91نسبة 
أي انتداب في سلك املدرسين القارين للتربية الاجتماعية والذي بقي 

 071من ألاميين  مليون  0/0حوالي مليون و %09في تونس كاملة 
مدرسا فقط، هذا وضعنا وهذه دعوة لكم جميعا حتى نهتم أكثر 
بهذا املوضوع ومع ذلك أقول أنه في ما يخص تعليم الكبار هذا ما 
قدمناه بتلك إلامكانيات البسيطة في ما يتعلق بالقيروان سجل 

واملنتفعون  57وعدد املدرسين  50مركزا وعدد ألافواج  00العدد 
 %9734الكبار نسبة نجاح أكثر من أبنائهم حيث بلغت  ويسجل 504

منتفعا أما  210مركزا و 00وهناك  %1235بالقيروان وفي القصرين 
منتفعا ونسبة النجاح  0101مركزا و 01في سيدي بوزيد فهناك 

إذن يريد آباؤنا وأجدادنا أن يدرسوا ويجتهدوا ولكن  9530%
ما قلت لك إلى نسبة إلامكانيات قليلة وقليلة جدا بل تقلصت ك

 .إلى يومنا هذا 7107من سنة  91%

سيدي الرئيس، لو تسمح فلم يبق لدي الكثير من الوقت 
سأعرج على دور الضمان الاجتماعي، وأريد هنا أن أشكر النيابات 
الخصوصية واملجالس الجهوية والسيد كاتب الدولة ألمالك الدولة 

لعديد من املراكز في وقت ح امساعدتهم ملا كنا قادرين على فت فلوال
وتم في القيروان إحداث دار خدمات الضمان الاجتماعي في  وجيز 

دار الخدمات في و  السبيخة وستفتح قبل موفى نوفمبر إن شاء هللا
ونحن  داث دار الخدمات بمعتمدية الحاجبوإح معتمدية نصر هللا
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بصدد تسوية بعض املشاكل وتنفيذ بعض الاتصاالت من أجل توفير 
سوية وضعية العقارات، كما تم بعث مركز للتأمين على املرض وت

بسيدي عمر بوحجلة واملقر جاهز وسيتم فتح هذه الدار في أجل 
ولن أذكر مدينة العال والبقية ألنكم قد  7102أقصاه سبتمبر 

ذكرتموها في التقرير وبارك هللا فيكم وكما أعلمتكم فإنه سيساعدنا 
 .كثيرا على املتابعة

يتعلق بالواليات ألاخرى وعلى سبيل املثال والية القصرين  وفي ما
حيث تم تجهيز فرع صندوق التأمين على املرض بسبيطلة وسيفتح 

ودار خدمات الضمان الاجتماعي بفريانة  سبتمبر  79وم أبوابه ي
ولكن لم نجد املقر حيث  7105وسبيطلة وقد تم برمجتها منذ سنة 

وسيتم  يتبين فيما بعد أنه ال يصلحت أو تم التراجع عن عديد املقرا
وسنحاول أن نذلل  7102جويلية  00فتح دار بفريانة وسبيطلة في 
وأريد أن أقول أنه من إستراتيجية  قتمشاكل العقارات قبل هذا الو 

الوزارة بعث وحدات متنقلة لخدمات الضمان الاجتماعي في املناطق 
وض القتناء التي ال يوجد بها دار للخدمات وقدمنا طلبات عر 

الحافالت املجهزة بكل ش يء وتقوم بالخدمات التي يتم إسداؤها 
باملكتب ويمكن أن نستغل أيام ألاسواق ألاسبوعية ونذهب إلى 
املناطق البعيدة التي ال يمكن أن نبعث فيها في الوقت الحاضر مراكز 

 .الاستراتيجيةخدمات قارة وسنعتمد هذه 

بوزيد فقد تم فتح ما أنجز  وفي ما يتعلق بدور الخدمات بسيدي
في الرقاب وسيدي علي بن عون وكذلك املكناس ي ويجري حاليا إنجاز 

بكل من منزل بوزيان واملزونة وأود  7دار خدمات الضمان الاجتماعي 
أن أقول أيضا في جلمة وقد أعلمونا منذ أسبوع بأنهم خصصوا لنا 

 . مقرا وبالتالي سيقع أيضا برمجة دار للخدمات بجلمة

إلى دعم أصحاب  -لو تسمح-إضافة إلى ما ورد سننتقل 
الحاجيات الخصوصية فقد تم إحداث وحدة عيش إليواء 

 7102ديسمبر  0ألاشخاص املعوقين بالقيروان وستفتح يوم 
بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين وتم بناء مركز تربية وتأهيل 

شغال نهائيا في للمعوقين بالقيروان الجنوبية وهو جاهز ويتم قبول ألا 
 751،إضافة إلى املركب إلاداري الذي بلغت كلفته مليار و 7102أوت 

ثم إحداث  %21مليون من املليمات وتقدر نسبة التقدم في ألاشغال 
وحدة عيش املعوقين وقد تم تجاوز إشكال ألارض كما تم تخصيص 

ألف دينار وسنشرع  011القسط ألاول من الاعتمادات الذي قدر بــ 
 . 7101العمل منذ الثالثية ألاولى لسنة في 

وبالنسبة إلى القصرين فقد تم تجاوز مشكلة ألارض في ما يخص 
إحداث وحدة عيش املعوقين وبناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي 

 .7102نوفمبر  01بفريانة وهي جاهزة وسيتم التسليم والتشغيل يوم 
إلادماجية بوالية وقد انطلقنا في إنجاز مشروع الضيعة الفالحية 

هكتار لألشخاص  71مليون دينار على حوالي  01سيدي بوزيد بقيمة 
هكتار من  71الكهول املعوقين بسيدي بوزيد الشرقية وتحصلنا على 

مصالح كتابة الدولة ألمالك الدولة املختصة بارك هللا فيها واملشكلة 
غار الكبيرة تكمن في الكبار فكما تعلمون في خصوص املعوقين الص

هناك العديد من املراكز رغم النقص ولكن املشكلة تعتري الذين 
يفوقون سن الثامنة عشر ونحن نجتهد إليجاد املجاالت لالعتناء بهذه 
حدث مركز 

ُ
الفئة العمرية فتصبح منتجة وعاملة فاعلة، وقد أ

من مجلة حماية الطفل  71لألطفال املهددين على معنى الفصل 
،هذه هي تصريحاتي في حدود  7102بتمبر وسينطلق في العمل في س

 .دقيقة التي سمحتم لي بها وشكرا 05

 السيد كاتب الدولة  بيانات وأجوبة
 بأمالك الدولة والشؤون العقارية املكلف

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
والكلمة للسيد مبروك كرشيد كاتب الدولة املكلف بأمالك  شكرا

 .              دقائق الدولة والشؤون العقارية، لك عشر 

السيد مبروك كرشيد، كاتب الدولة املكلف بأمالك 
  الدولة والشؤون العقارية

 شكرا سيدي الرئيس،
مساء الخير لكم وللسادة النواب املحترمين ويمكن أن أصفهم بـ 

 jusqu'au-boutistes les  الذين وصلوا إلى آخر املطاف في هذه الليلة
 .للفائدةالطويلة من نقاش وتعميم 

السيد الرئيس، لقد استمعنا بكل انتباه إلى تقرير اللجنة 
مشكورة وهو عمل جاد ويمكن أن يساهم إيجابيا في فتح آلافاق 

ة وبناء التصورات السليمة للتنمية في املناطق املحرومة ومنها منطق
وأعتقد أنها مناطق في مستوى  القيروان والقصرين وسيدي بوزيد

 .نية ومن ألاهمية بمكان في برنامجها التنموي حكومة الوحدة الوط

لن أطيل عليكم وسأكون موجزا في إلاجابات وسأقّسمها إلى 
فرع أول يتعلق باإلجابة على كل ما هو مرتبط بالعقارات غير : فرعين

 .الفالحية واملسائل املرتبطة بها

وفرع ثاني يتعلق بكل ما هو عقارات فالحية واملشاكل املرتبطة  
 .تدخالت أو في تقرير اللجنة املحترمة بها في

السيد الرئيس، هناك أسئلة وهناك حديث في التقرير الذي 
قدموه هذا اليوم والذي وصلنا بخصوص مسألة ما تسمى 
بالتجمعات السكنية املبنية على العقارات الدولية وكان طلب اللجنة 
مجتمعا في منطقة سيدي بوزيد وتسوية هذه الوضعيات العقارية 
الشائكة واملزمنة وهي فرصة سيدي الرئيس، أمام مجلسكم املوقر 
ومن هذا املنبر أن أؤكد أن من أكبر املسائل التي أثيرت وبشكل منظم 

راض ي الدولية وعقالني، هي مسألة التجمعات السكنية املبنية على ألا 
والتي ال شك السادة النواب املحترمين أنكم  واملقامة بحسن نية

حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها في حل هذه  تابعتم مجهود
املشكلة املعضلة التي دامت أكثر من أربعين سنة والتي تحّوز بها 
املواطنون عن حسن نية وبإرادة ألامير كما يقال عند شّراح القانون، 
د أن هذا ال يدخل في إطار املزايدات 

ّ
ومن نافلة القول أن أؤك

البسطاء والذين ال يفهمون في السياسية وال يدخل في إطار حساب 
الحسابات بشكل جيد، هذا يدخل في إطار املصالحات الكبرى للدولة 
الوطنية مع مواطنيها، وهذا يدخل في القناعات التي تربينا عليها 
سنوات طويلة أما الذين ينظرون فقط من زاوية السياسة الضيقة 
 الشك أنهم يخطئون الحساب مرتين، يخطئون الحساب عندما
يعتبرون أن هذا يدخل في التمّعش السياس ي الذي قد يكونوا ترّبوا 
عليه أو يدخل في إطار الحسابات الضيقة، هذه تسهيالت كبرى 
ستشمل سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وستشمل كل مناطق 

جانفي أن تصالح  00تونس، ألن املطلوب من الدولة الوطنية بعد 
أخطأت فيه أو تعطلت فيه أو  مواطنيها فيما يمكن أن تكون قد

 .بقيت لسنوات طويلة تراوح مكانها فيه

نطمئنكم بأن القطار يسير على السكة وال عودة إلى الوراء وهذا 
فيه خير للمواطنين وفيه خير للدولة وفيه مداخيل للدولة ومن يريد 

لع عليها فليأتي إلينا لنمّده باألرقام الصحيحة
ّ
 .أن يط
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املقاطع وما أدراك ما املقاطع في تونس، ثانيا، فيما يتعلق ب
تعرفون السادة النواب املحترمين أن املقاطع كانت موضوع قانون 
سابق وأن هذا القانون الذي عرض قبل حكومة الوحدة الوطنية هو 

ونحن احتراما لروح النص  قانون تم نقده من الهيئة الوقتية
ية وذهبنا في واحتراما لروح الحكم لم نقدم مبادرة تشريعية ثان

وانطلقنا في إجراءات  عي بيدنا وقلنا البد من إيجاد حلاتجاه تشري
 .وقائية عاّمة

إلاجراء الوقائي ألاول هو أننا ضيقنا الخناق على الاستغالل  
السيئ للعقارات املغتصبة والتي تمثل ملكا للجموعة الوطنية 
ورفضنا تجديد أي عقد في مقطع لم يتم خالصه لكل من طلب 

لك، وعّممنا هذا إلاجراء ليس فقط على هذه الواليات بل في كل ذ
واليات البالد التونسية ثم بعد ذلك أصدرنا قرارا ترتيبيا بين وزارات 
متعددة في إجراء الحماية على الطرقات العمومية، بمعنى أن عملية 
نقل مقاطع الرخام التي يقع الاستيالء عليها يتم حمايتها في الطرقات 

 . يشهر قريبا في الرائد الرسمي للبالد التونسيةوهذا س

كما ذهبنا أيضا إلى تطوير ألامر املتعلق باملقاطع وهو املعروف 
ضيق  7101لسنة  957، ألامر املتعلق باملقاطع رقم 957باألمر عدد 

ال يشمل املقاطع الرخامية وال يشمل الرمال، إذن آلان وزارة أمالك 
ولى القيام بتقديم أمر جديد منظم، الدولة والشؤون العقارية تت

موسع يفتح آفاق التعاطي على املقاطع الرخامية والتي تعرف بها 
مناطق تالة وجدليان في القصرين وبعض املناطق ألاخرى في املقاطع 

بوزيد التي يوجد بها  ألاخرى حتى في والية القيروان وفي والية سيدي
ام بتوسيع ليس فقط وفضال عن هذا توجهنا إلى القي مقاطع أيضا

بما زاد عن الحجارة بل أيضا في إعطاء ألاولوية إلى الكراء الوقتي 
بغاية انجاز املشاريع العمومية يعني فتح املقاطع وقتيا بغاية إنجاز 
املشاريع العمومية، هذا ألامر سيقدم قريبا وهو شبه جاهز واجتهدت 

في املراكز  إلادارة مع رجال القانون، مع املتعاونين معها سواء
والشكر املوصول للسادة  انونية املستقلة أو داخل إلادارةالق

املوظفين في وزارة أمالك الدولة الذين قدموا لنا مقترحا جيد جدا 
 . وأعتقد أنه سيساهم في الحل

الحل الحقيقي هو في مجلة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
أقرب وقت نحن  التي سترى النور وسترسل إلى مجلسكم املوقر في

نأسف أن في تونس منذ دولة الاستقالل إلى غاية اليوم ال توجد 
 .لدينا مجلة تسمى مجلة ألامالك الوطنية

أيضا وبإجابة برقية والوقت يداهمني هناك مسألة توفير أراض ي 
دولية إلنجاز مشاريع عمومية بوالية القصرين، ونحن نريد أن نطمئن 

أو كرروه على  ذكروا ذلك سواء كتابةونبشر السادة النواب، الذين 
ونحن ذهبنا في هذا الاتجاه إذ تم الاقتطاع فعال  مسامعنا هذا اليوم

وفعال هناك مساحة كبيرة أعطيت لوالية القصرين والسيد الوالي 
على علم بذلك والسادة نواب الجهة يعرفون هذا املوضوع وأعتقد 

ن مع وزارة الفالحة تم أنه في والية القصرين قد فض نهائيا وبالتعاو 
تحويل الصبغة وتم القيام بتمكين هذا الرصيد العقاري الهام في 

 .وادي الدرب بوالية القصرين

آلان أنتقل إلى الفرع الثاني سأكون موجزا فيه وهو الفرع املتعلق 
بالعقارات الفالحية، أيضا في هذا املضمار وبخصوص التسوية في 

أؤكد أننا في حكومة الوحدة الوطنية الوضعيات العقارية الفالحية و 
وفي مستوى وزارة أمالك الدولة أيضا توجهنا توجها تصالحيا من 

وهذا أعتقد أنه من جوهر التغيير  طنية مع مواطنيهاالدولة الو 
  .الحقيقي الذي يشعر به املواطن في حياته اليومية

تعرفون أن القانون منع بشكل قطعي بيع ملك الدولة بعد سنة 
وال سبيل في التفريط في امللك العام وهذا ال يخضع للمزايدات  0995

لكن ألاراض ي  مايةالسياسية أو غيرها، امللك العام هو واجب الح
خّصها  0995الدولية التي تم الالتزام فيها من الدولة قبل سنة 

القانون بصورة خاصة وقال يجب مواصلة تسوية وضعيتها، هذه 
وطنية من أجل تسويتها في ألاسبوع الفارط ألاراض ي أعلّنا الحملة ال

وهي أراض ي تم التعاقد من الدولة بشأنها على البيع وتم التعاقد فيها 
والية منذ سنوات السبعينات وأيضا مدرجة فيها والية القيروان و 

وهذا املشروع مثل املشروع ألاول في  سيدي بوزيد ووالية القصرين
وهو غاية  وطنية ومواطنيهاني بين الدولة الإطار التصالح الوط

التغييرات الحقيقية في البالد وبالتالي هذا أيضا يعتبر نقطة هامة 
وقد طرحت بشكل عرض ي في الكثير من النقاط ولكن العملية ليست 

 0995فقط في الثالث واليات بل في كامل تونس وهذا ألامر منذ سنة 
 .لعملإلى آلان لم يتم والحمد هلل جاء الوقت  إلنجاز هذا ا

فيما يتعلق بمسألة ألاراض ي الفالحية، والتي وجهت لنا أسئلة 
بخصوصها حول إدراج املساحة ذات الصبغة الاشتراكية التي تم رفع 
الصبغة عنها في القصرين أقول تعرفون أن هذا املوضوع آلان بعد 

 ..لم يعد ال بيدرفع الصبغة الاشتراكية ألامر 

 ة كاتب الدولالسيد  بيانات وأجوبة
 املكلف باملوارد املائية والصيد البحري 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب 

الكلمة للسيد عبد هللا الرابحي كاتب الدولة لدى وزير و  شكرا
 .الفالحة املكلف باملوارد املائية والصيد البحري، بإيجاز تفضل

كاتب الدولة املكلف باملوارد  ،عبد هللا الرابحيالسيد 
 حري والصيد الب املائية

أريد شكرا موصوال للسادة النواب الذي كان تقريرهم ممتازا 
وخاصة اللجنة التي قامت بتقرير بكل صراحة سنتفاعل معه في 
وزارة الفالحة وعرضناه على كافة إلادارات العامة وسنجد له إن شاء 
هللا طريقا للتنفيذ بالتفاهم وبالتواصل مع كافة الكتل البرملانية 

وزارة الفالحة وتقريبا والسادة نواب القيروان  والدعوة موجهة من
يأتوننا كل يوم وأيضا نواب القصرين في عديد املرات والباب مفتوح 
نا نصلح أخطائنا إن أخطئنا 

ّ
ملواصلة هذا الحوار وهو حوار مهم عل

 .ونصّوبها مزيد التصويب إن أصبنا

جوارنا ألامر الثاني أريد أيضا أن أشكر السادة الوالة املوجودين ب
وأنا على ألاقل في وزارة الفالحة والسيد وزير الفالحة والسيد كاتب 

عقدنا في بعض ألاحيان الدولة زميلي تنقلنا في هذه الواليات و 
وأريد أيضا أن أحيي كل العاملين على مستوى  مجالس خاصة

في هذه  القطاع وهم مخلصون لتونس وتونس في حاجة ملن يعطيها
وأظنكم أول من يحّس بالجمرة ونحن  عرقهالفترة من وقته ومن 

أيضا كحكومة وحدة وطنية نشعر بهذا الحمل الثقيل الذي يجب أن 
 .نتعاطى معه لنّوفر كل ما يحبه ويريده املواطن

الّسمة لهذه الواليات الثالث على ألاقل من الجانب الفالحي، 
أول ش يء نحن نعرف أن هذه الواليات لها عامل مشترك في منظومة 

للحديث في ملياه وهي منظومة تقريبا جلها جوفية وأنا سوف أعود ا
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 .وبالتالي املاء هو الحياة في هذه املناطق هذا املوضوع

ثم الش يء الثاني هو التعاطي الجيد مع الفالحة ورأينا الزياتين 
 .أصبحت هناك واحات للزياتين وللتنمية وللتفاعل مع املناخ

ناخ شبه الجاف التي يخص هذه ألامر الثالث هو تأقلمها مع امل
الواليات واعتمادها على تربية املاشية وأنا أعرف أن هذه الواليات 

هذه  نهي من أكبر املنتجين لتربية املاشية خاصة ألاغنام وغيرها، إذ
 .القطاعات الثالث

كذلك تثمين املاء والزراعة التي يثمن املاء خاصة في هذا     
عجالة ما هي الصفة السيئة املوجودة الوسط هي زراعة الزياتين، ب

فيها؟ هي أنه ال بد أن نحتاط من استنزاف ثرواتنا املائية في هذه 
بتفاعل كل  الواليات وهذا خط أحمر وإن شاء هللا سنعمل عليه

 .إلاخوة

ألامر الثاني أيضا املاء الصالح للشرب واملاء بصفة عامة نظرا 
وهناك  ليا على مستويينالواليات نراه حالندرته، املاء في هذه 

سؤالين، بالنسبة للسنوات القادمة على مستوى منظومة املياه هل 
أن هناك تحسين أم ال؟ أنا أقول نعم بالبرامج التي تم تمريرها مع 

 .السادة الوالة، هل أننا سوف نحل كل املشاكل؟ ال

أمر آخر أريد أن أذكره أن هذه املنظومة تتطلب وقتا خاصة     
السنوات الفارطة كان هناك اعتداء كبير على املنظومات  أنه طيلة

املائية وخاصة الريفية منها وبالتالي الربط العشوائي هو سمة قلة 
التسيير واملعرفة وفي بعض ألاحيان عدم التأطير الكافي وهذا أيضا 

ة سيدي بوزيد  أو والية إشكال في كل الواليات وال أخص بالذكر والي
 .أحيي كافة املواطنين والعاملين في هذه املناطق وأريد أن القيروان

املوضوع ألاول تقريبا، وسوف أبدأ حسب الواليات وما جاء       
في ألاسئلة وأطلب املعذرة من كافة إلاخوة لعدم قدرتي على إلاجابة 
على كافة ألاسئلة في هذا الوقت، لكن سوف نمدكم بالتقرير 

 .واليات وكل السادة النوابوإلاجابات جاهزة وسنمد بها كافة ال

بالنسبة لوالية القيروان التي سوف أنطلق بها في جانب املاء       
وحسب ألاسئلة التي وردت حول والية القيروان هناك تساؤل أولي، 
نحن ليس لدينا مياه في الشمال كيف سنقوم بتعبئتها وجلبها إلى 

ادمة وبمناسبة الوسط؟ أقول نحن إن شاء هللا في ألايام القليلة الق
سدود جديدة في أقص ى الشمال  0الاحتفال بالعيد الوطني سنفتتح 

وتقريبا أشغاله مازالت متواصلة ولدينا سد " الدويميس"وهي سد 
وسد " الزياتين"وسد " الحركة"في أقص ى الشمال سد " املالح"
 ".القمقوم"

هذه السدود سوف تدعم منظومة الشمال لدينا أيضا سد 
ي طور إلانجاز وعديد السدود ألاخرى املوجودة وهي وهو ف" مالق"

ستمكننا في السنوات الطيبة جدا أن نحول املياه حتى ال يتم 
املساس باملناطق ألاولى هذه ولكن نحول املياه، وبالتالي دراسة 
القيروان والسؤال الذي طرح في شأنها هي املرحلة ألاولى من الدراسة 

ال انتهت ووجهنا التقرير إلى حول تحويل الفائض من مياه الشم
لجنة املتابعة وسيقع اختيار الطريق ألامثل والذي هو أقل كلفة 
ووعدنا إلاخوة في القيروان وتم عرض هذا التقرير مع السيد الوزير 

 .   وسنعرضه بحول هللا في القيروان حسب املطالب

انطلقت صفقة توفير " بسيدي سعد" "الهوارب"بالنسبة لربط
قمنا بتسليمها، وهناك بعض الاعتراضات من بعض القنوات و 

ريد أن نحيي  كافة املواطنين نحن بصدد حلها مع اللجنة الجهوية ون

الدراسة انتهت " سيدي سعد"وكذلك أشغال تعلية  السلط الجهوية
ونحن بصدد املناقشة مع املمول لتحضير ملف طلب العروض 

كن الدراسة جاهزة لالنطالق في تنفيذ ألاشغال، ألامر ليس سهال ل
 .وبحول هللا سوف ينطلق والتمويل موجود

بالنسبة للماء الصالح للشراب في والية القيروان وفيه حقا 
، ةإشكالية، نحن قمنا بخطة وهي موجودة أمامي وأعطيناها لإلخو 

مثلما ذكرت لم نقم بحل كل املشاكل لكن في اعتقادي بدأنا نسير 
 .حعلى الطريق الصحيح وهذا هو ألاص

 SONEDEبالنسبة إلى املنظومات قمنا بتقسيمها إلى منظومات الـ
ما الذي يوجد فيها؟ ما الذي قمنا به إلى غاية اليوم؟ هذا سنمد به  

السادة النواب لدينا دار الجمعية بمعتمدية السبيخة في طور 
الاستغالل منذ أفريل حسب الخطة أيضا بالنسبة لتحسين املنسوب 

تم وضع القنوات في انتظار " القريميط"ن مركب إلاضافي املتأتي م
 .الترفيع في طاقة املحول الكهربائي وتشغيل محطتين

مدينة نصر هللا، إنجاز بئر عميقة وتجهيزها وكهربتها وربطها ومن 
بناء محطة ضخ " الشراردة"، 7102املؤمل الاستغالل في شهر ماي 

بناء املحطة،   وتجهيزها في الانتهاء من أشغال" العيادة"بمنطقة 
حفر بئر جديدة، فتح العروض وإمكانية التحسين، هؤالء " الحاجب"

 .كلهم موجودون ونمد بهم السيد الوالي وهو على دراية بذلك

بالنسبة للسؤال الثاني حسب ما ورد في اللجنة بخصوص دعم  
مجهود الجهة في هيكلة ألاراض ي الدولية الفالحية وهنا السيد كاتب 

ك الدولة أجاب عنه ألنه في عالقة بوزارة أمالك الدولة الدولة ألمال
ونحن في نفس الخط بالتشاور وباملباشرة الفعلية بين السيدين 

 .الوزيرين

 7100تنموية للجهة تم منذ  استراتيجيةبالنسبة لغياب رؤية 
والية القيروان بالشراكة مع املهنة والنقابات  استراتيجيةعقد 

دني وهذا كان خاصة بمناسبة الحوار وبعض مكونات املجتمع امل
 .ولكن يبقى هذا املجهود متواصل وسنواصله لوطنيا

د الحلول لوضعية بالنسبة لبعض الاقتراحات ألاخرى وإيجا
العدد الجملي للمجامع بالوالية، نحن نذكر  من  00% املجامع املائية

ار ملي 011أن كل املجامع التي وردت في املشروع الجديد املرصود له 
والذي قمتم سيادتكم بعرضه على املجلس حتى يكون فيه التمش ي 

مجمعا  71 في والية القيروان هناك ،املنازل  هو الربط الفردي في كافة
مجمعا تم برمجتها والبقية سوف تكون  00و وقع الربط الفردي فيها

أي أن كل الربط الذي سوف  7171موجودة في املنظومة إلى غاية 
مستوى الريف هو وجود مجمع وكل شخص تكون  يتم مستقبال على

 .لديه حنفيته في املنزل 

بالنسبة لعديد إلاشكاليات ألاخرى املرتبطة سوف نمدكم بكل 
ما هو ممكن ولدينا ألاجوبة وإن شاء هللا تأتيكم كتابيا، بالنسبة 
لوالية القصرين حتى ال أطيل كان الطلب أيضا حول منظومة املاء 

وفي  0ا بعديد الخزانات، لدينا في الزهور في الصيف وقمنا فيه
ونعلم في  ،  في تالة، فوسانة، كل هذه املواقع وقع فيها برامج5الزهور 

من ماء الشرب في املدينة  القصرينما الذي عانته السنة املاضية 
وإن شاء هللا في هذه السنة تتحسن ألامور كثيرا، نفس البرامج وما 

ية القصرين وسلمنا للمجلس الجهوي ذكرته في القيروان موجود بوال 
 . كل البيانات وهو شريك فعلي

بالنسبة ملوضوع الدراسة حول جنوب الوالية هذه الدراسة 
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 .وأحلناها ونحن آلان في خط التمويل 7102قاموا بها في سنة 

مثلما قال بعض ألاخوة " بولعابة"بالنسبة ملشروع السدود، سد 
رته عند زيارتي هناك وانطلقنا في التمويل للدراسة جاهز وهذا ما ذك
 .مليون  011الدراسة وألاموال املرصودة تقريبا 

كلم من  011بالنسبة لدعم املسالك الفالحية كذلك تم برمجة 
املسالك وهذا البرنامج يخص كل الواليات، بالنسبة لوضعية بعض 
إلاشكاليات الخصوصية في والية القصرين ال أريد أن أعود إليها وإن 

 .هللا إلاخوة النواب سنمدكم بامللخص ولدي الكتيبشاء 

بالنسبة إلى والية سيدي بوزيد نفس الحل ونفس إلاشكاليات 
للماء الصالح للشراب لكن السؤال الذي طرح هو حول املجامع 
املائية وقد قمنا بإعداد القانون وإن شاء هللا سوف نسّرع فيه 

صل في املجامع لعرضه على مجلس النواب ألنه ال يمكن أن نوا
بالطريقة الحالية لكن ليس لدينا أي خيار في الوضعية الحالية إال 

  SONEDEو  STEGبحل املشاكل وأعطينا التعليمات حتى بالنسبة لــ
وأريد أن أحيي السادة الوالة، أيضا بعض وأكدنا على مبدأ الحرية 

 .حلهااملجامع مازالت تواجه إشكاليات بودنا أن يتم 

بالنسبة لوالية سيدي بوزيد أيضا هناك بعض إلاشكاليات 
املوجود " جلمة"خاصة بئر والاعتراضات بودنا أن يحلها بعض إلاخوة 

هناك مواطنون سوف  وأنا أوجه دعوة لكل إلاخوة، رجاء في حوزة
يشربون منه، في بعض ألاحيان ال بد أن نجد البئر في مكان وألانابيب 

وهذا موجود في بعض الواليات وإن شاء هللا دعوة تمر من مكان آخر 
 .ملواطنينا حتى يساعدوننا

بالنسبة للموضوع ألاخير حول إشكاليتين، إلاشكالية ألاولى على    
الدجاج والحليب في القصرين وقيل كالم من قبل  quota مستوى 

إلاخوة هنا حول رمي الحليب وحسب  علمي في السنة الفارطة كان 
وكل إلاخوة يعلمون أن في هذه السنة في وسائل إلاعالم  هناك إشكال

لم يقع إثارة هذا املوضوع نظرا لتحسن املخزون ووزارة الفالحة 
 .قامت بعمل جيد

الدجاج نحن نعلم إلاشكاليات التي  quota بالنسبة ملوضوع     
وبالتالي إنهارت  عاشتها تونس على هذا املستوى وكان ألامر دون رقابة

إذا ال يمكن أن نواصل  quota  منظومة أعدنالذلك ظومة و كل املن
الكاملة لكل مدجنة وكل مفرخ، لكن نحن حاليا   إعطاء إلامكانيات

نقوم بمراجعة الحصص حسب ضوابط ونواميس سنمدكم بها إن 
املوجودة آلان حاليا   capacité شاء هللا، أعلم أنه لن يرض ى أحد ألن

تالي إذا قمنا بها كاملة ماذا يعني هي أكثر من طاقتنا للسوق وبال
ذلك؟  يعني أن ألاسعار سوف تنهار ورأينا سعر البيضة وصل إلى 

مليما، الحمد هلل آلان عّدلنا أسعار البيض والحليب و بالتالي إن 71
 .شاء هللا نفس الش يء بالنسبة لبقية املواد

 انلكن في ألاخير أقول ربما بالنسبة للمشاريع املندمجة في القيرو
 ال يكفي نحن مطالبون في املستقبللكن هذا  ذكرناها وهي اثنين

بتوجيه الخارطة الفالحية  مثلما ذكر إلاخوة وكما جاء في التقرير
لنمط معين من الزراعات وال يمكن أن نواصل في زراعات مستنزفة 

 .لطاقتنا وربما ال نترك شيئا ملواردنا

الحة أبوابها مفتوحة وأوجه دعوة أخيرة وزارة الف ،السادة النواب    
دعوة إلى السادة النواب في القيروان حتى نقوم بجلسة حول املجامع 

وأيضا تحية  كذلك بسيدي بوزيد وكل من يرى ذلكوأنا طلبت ذلك و 
لكم وتحية لصبركم وإن شاء هللا أكون على ألاقل قد أجبت ولو  

 .جزئيا وبارك هللا فيكم

 توصيات الجلسة العامة

 يس مجلس نواب الشعب السيد رئ

نمر آلان إلى توصيات هذه الجلسة والكلمة للسيدة و شكرا 
 .رئيسة اللجنة تفضلي

 السيدة رئيسة لجنة التنمية الجهوية

 شكرا السيد الرئيس،

في ختام هذه الجلسة أريد أن أشكر جميع أعضاء الحكومة 
على  الذين بقوا معنا إلى آلان وجميع الزمالء النواب وأؤكد في تعقيب

مداخلة بعض الزمالء ومداخلة الطرف الحكومي على الجدوى من 
 .هذه الجلسة التي تعنى بالتنمية الجهوية

فقط للتذكير أنه ال معنى ملجلس نواب الشعب بدون جهات وال 
معنى للحكومة بدون جهات حتى في العمل الحكومي إذا كان هناك 

هات ورضاء تحركات في الجهات فأول ما نلتفت له هو رضاء الج
الشعب علينا في الجهات، لهذا لن نستكثر لجنة التنمية الجهوية 
عندما تدعو لجلسة عامة حول جهاتنا خاصة وأننا نوابا ممثلين عن 
الشعب، عن جهاتنا والنواب ليس لهم فقط وظيفة التصويت على 

ولكن دورنا ألاساس ي  على أهميتها من الجانب التشريعي القوانين،
جهاتنا وندفع التنمية في  ه هو أن نرفع املطالب فيالذي نتشبث ب

لهذا ال يمكن أن نشكك ولو لحظة بجلسة عامة تعنى بشأن  جهاتنا
التنمية في الجهات في الجمهورية التونسية وفي املناطق الداخلية 

 .بالتحديد

كتوصيات مشتركة للجنة في واليات الوسط الغربي هناك تطوير 
وهنا السيد الرئيس والسادة  ي واملؤسساتيالترتيبإلاطار التشريعي و 

أعضاء الحكومة، الواليات الثالثة التي قمنا بزيارتها يؤكدون على 
ضرورة التزام الحكومة باملجالس الوزارية التي سبقت حكومتكم على 
أساس استمرار العمل الحكومي وهي واليات القيروان القصرين 

 .وسيدي بوزيد

لية إلادارة، دعم تمثيلية إلادارات كذلك هو الشأن بالنسبة لفاع
ووكالة  l’API , STEG, SONEDEالجهوية بالجهة مثلما تحدثنا عن 

التهذيب والتجديد العمراني واملركز الجهوي للنهوض بالنسيج واملركز 
الجهوي للنهوض بالصادرات، فكل إلادارات في إطار التحضير للحكم 

أن تكون هناك إدارات املحلي كل إلادارات وكل الجهات تدعو إلى 
 .جهوية بجهاتها

كذلك تعزيز إلادارات الجهوية املوجودة باملوارد البشرية وهناك 
نقصا كبيرا في املوارد البشرية في كل إلادارات الجهوية وإلامكانيات 

 .املادية واللوجستية

صالحيات املصالح الجهوية ودور الوالي في التنسيق واملراقبة 
مركزية يبقى منقوصا وهنا نطالب بتعزيز استعدادا لتركيز الال 

صالحيات السيد الوالي وكل املصالح الجهوية في إطار التفويض 
ة باستصدار مثال قرارات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية 

ّ
للسادة الوال

باعتماد املراجعة الجزئية والتقليص في مدة املراجعة من عشرة إلى 
 .خمس سنوات

 .للسلطة الجهوية 71ضائر وآلالية تفويض تسوية عملة الح-

تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص -
 .لتيسير مشاركة الخواص في البلديات

في تطوير النشاط الاقتصادي، هناك إلحاح إلعادة النظر في 
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منظومة شركات إلاحياء والتنمية الفالحية والعقارات الفالحية 
حدات للصناعات التحويلية محليا وجهويا الدولية واملطالبة بتركيز و 

لتثمين العديد من املنتوجات الفالحية وكذلك تعزيز فضاءات 
النشاط الاقتصادي مثل منطقة التبادل الحر بوالية القصرين 
واملعرض الدولي بالقيروان ومشروع سوق إلانتاج الكبرى بسيدي 

 .بوزيد

الدولة  في الواليات الثالثة هناك دعوة صريحة وجدية إلى
لالستثمار في الجهات الداخلية ألن الاستثمار العمومي واستثمار 
الدولة هو الذي يجهز في مرحلة ثانية لالستثمار الخاص فالدولة 
مدعوة ممكن أكثر من الواليات ألاخرى الحتساب نسبة النمو من 
الاستثمار والتسريع في نسق املشاريع املعطلة خاصة ذات الطابع 

 .العمومي

ربط واليات الوسط الغربي بشبكة الغاز الطبيعي  كذلك
وتوسعتها على كافة املعتمديات والاعتناء باملجال الصحي في الجهة 
واستكمال إنجاز املؤسسات التربوية بكل املعتمديات واملناطق 
الريفية دون نسيان املاء الصالح للشراب وتزويد املناطق الريفية 

 .واملدارس بذلك

 .لقديمة ملياه الشربإفراد الشبكات ا-

تعزيز شبكة النقل البري وكما جاء على لسان السيد وزير النقل -
تأهيل شبكة السكك الحديدية وإن شاء هللا تكون مثلما ذكر السيد 
 الوزير ثورة في السكة الحديدية وهذا ما نأمله كنواب عن مناطق

وهذا مطلب واليات الشمال  داخلية وكلجنة تنمية جهوية كذلك
 .ربي في الجلسة الفارطة والوسط الغربي في هذه الجلسةالغ

وفي الخاتمة، أريد أن أقول أن لجنة التنمية الجهوية ستكمل 
عملها نحو الجنوب الشرقي والغربي والشمال والوسط الشرقي كذلك 
سنتابع ألاوضاع التنموية والعراقيل التي تعترضها املشاريع في الجهة 

 .مشاريع عموميةسواء كانت مشاريع خاصة أو 

ستعنى الجلسة القادمة إن شاء هللا بواليات تطاوين وقابس 
ومدنين وكذلك دون أن ننس ى أن مكتب املجلس يعد بالتعاون مع 
لجنة التنمية الجهوية لتنظيم يوم دراس ي حول مفهوم التمييز 
إلايجابي وآليات تفعيله وذلك لضمان حق الجهات خاصة منها ذات 

 .ألاضعف في تحسين نسق التنمية بها املؤشرات التنموية

 .الرئيس ولك الكلمةشكرا سيدي 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

اء اللجنة ومقررين على هذا شكرا، شكرا للجنة، رئاسة وأعض
وشكرا  أعضاء الحكومة وزراء وكتاب دولة وشكرا للسادة العمل

الحوار  للسادة الوالة وإلاطارات الجهوية الذين شاركوا معنا في هذا
شكرا للزمالء الذين ساهموا وصبروا معنا ألن الحديث مهم . الثري 

واملواضيع التي تحدثنا فيها مهمة بالنسبة للمواطنين الذين يتابع 
البعض منهم هذا العمل وربما فيهم الكثير ممن يستحسن هذه 

 .املبادرة

 مشروع بيان مجلس نواب الشعب 
 ن الطعام لدعم ألاسرى الفلسطينيين املضربين ع
 في سجون الاحتالل الصهيوني

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

آلان قبل إنهاء هذا الحديث في هذا املوضوع لدي في بداية 

الجلسة اقتراح من أحد النواب لتقديم مشروع بيان لدعم أسرى 
فلسطين، تم هذا الاقتراح في أول الجلسة ووقع التشاور بين 

 :م الاتفاق عليه في هذا املوضوعمختلف الكتل وأقرأ عليكم ما ت

مشروع بيان مجلس نواب الشعب لدعم ألاسرى 
 الفلسطينيين املضربين عن الطعام في سجون الاحتالل الصهيوني

يتابع مجلس نواب الشعب ببالغ الاهتمام والانشغال إضراب 
ألاسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتالل الصهيوني من 

 .همأجل املطالبة بحقوق

وفي هذا السياق وانطالقا من إيمانه الثابت بعدالة قضية 
الشعب الفلسطيني وشرعية مطالبه فإن املجلس يحيي صمود ألاسير 
النائب مروان البرغوثي وصمود جميع ألاسرى من البرملانيين وغيرهم 
من ألاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتالل ملواصلة نهج النضال 

ق مطالبهم ويجدد دعمه لهم في معركتهم واستعادة حقوقهم وتحقي
من أجل إنهاء سياسات الاحتالل املتمثلة بالخصوص في الاعتقال 
إلاداري والتعذيب وإلاجراءات العقابية الجماعية والسجن الانفرادي 

 .ومنع الزيارات وإلاهمال الطبي املتعمد

يؤكد املجلس مناصرته للشعب الفلسطيني املناضل في دفاعه 
العادلة واستعادة جميع حقوقه املشروعة ودعمه  عن قضيته

الالمشروط لكفاحه الباسل في مواجهة الاحتالل حتى تحرير ألارض 
 .وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس

يدين بشدة إلانتهاكات واملمارسات الصهيونية املمنهجة 
والتعسفية في حق ألاسرى الفلسطينيين املعتقلين لكسر إرادتهم في 

 .واضح ألبسط قواعد املواثيق واملعاهدات الدولية خرق 

يدعو كل املنظمات والاتحادات البرملانية إلاقليمية والدولية وكل 
أحرار ألامة والعالم إلى العمل على دعم مطالب وحقوق ألاسرى 

الفلسطينيين من أجل وقف معاناتهم وحمل الكيان الصهيوني على  
نية في حقهم وتلبية مطالبهم وقف ممارساته واعتداءاته الالإنسا

 .واحترام حقوقهم التي أقرها القانون الدولي

املجد للمقاومة والخلود للشهداء والحرية لألسرى، عاشت 
 (.تصفيق)تونس، عاشت فلسطين 

 تدخالت السادة النواب 
 من النظام الداخلي118 الفصل  أساس على 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . 001النواب على معنى الفصل آلان نمر إلى مداخالت 

سأتلو القائمة بطلب من أحد الزمالء، السيد البشير اللزام، 
السيد محسن السوداني، السيد عمار عمروسية، السيد رمزي بن 
فرج، السيد حسين اليحياوي، السيد شفيق العيادي، السيد عماد 
الدايمي، السيدة صفية خلفي، السيدة سالف قسنطيني، السيد 

لفتيتي، السيد حمد الخصخوص ي، السيد الهادي صولة  طارق ا
 .وأخيرا السيد عبد املؤمن بلعانس

 .نقطة نظام للسيدة هالة الحامي فلتتفضل

 هالة الحامي ةالسيد

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا،

 شكرا سيدي الرئيس،
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سيدي الرئيس، لقد قمت بتالوة مشروع بيان معقول ومهم ولنا 
أننا ندعم مثل هذه املجهودات في سبيل القضية فخر في 

سيدي الرئيس، أن هناك  فقط الفلسطينية لكن أريد أن أذكرك
تكوين ببرملانيين من أجل القدس قاموا بزيارتنا منذ شهر وطلبوا 

لجنة خاصة بالقضية الفلسطينية وأنا أرى لو تكرمتم كرئاسة 
جنة هذا في نفس ومكتب للمجلس في التفكير بجدية في بعث هذه الل

 .إلاطار سيدي الرئيس وشكرا

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . الكلمة للسيد البشير اللزام

 البشير اللزامالسيد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

معضلة الفقر متعدد ألابعاد سيدي الرئيس، فيها مشكلة كبيرة 
ا وقمت بزيارة إلى بنك وهناك تجربة في والية بنزرت أردت أن أثمنه
مواطنة من مواطني  21التضامن ملشكلة صغيرة ووجدت أن حوالي 

بالدنا العزيزة علينا الذين ينتمون إلى املناطق املهمشة في والية 
بنزرت وهما جومين وسجنان متحصالت على قرض كل واحدة حوالي 

اج ماليين ملشروع تربية النحل بالطبع إلنت 5تقريبا منها  ماليين 4
 .العسل وفيها تقريبا مليون للمال املتداول 

هذه املناطق صحيح أنها فقيرة وتشكو الفقر والتهميش ومؤشر 
، 747مما يجعلها في املرتبة  13021التنمية بمعتمدية جومين بـــــ 

 13091وكذلك الحال بالنسبة إلى معتمدية سجنان هو في حدود 
قيرة في املعتمديات هذه العمادات الف. 750ويجعلها في الرتبة 

املهمشة هؤالء لديهم مؤشر البنية التحتية ضعيف ومؤشر الاستفادة 
من الخدمات الصحية ضعيف ومؤشر الاستفادة من الخدمات 

 .الترفيهية ضعيف ومؤشر الاستثمار والتشغيل كذلك ضعيف جدا

أنا بودي أن يكون مشروع املواطنات الالتي يعشن في هذه 
علما . حا وأن يقع قبوله وأن ينجزنه بجد وكدناج املناطق املهمشة

بأن هناك مرافقة ومتابعة من طرف السلطات املحلية وبودي أن 
يعمم على الكثير من املناطق الفقيرة في الجهة من بينها بنزرت 
الجنوبية وأتحدث عن بريبخ والذروة والحويشات وفجة الريح وعلى 

ذلك مناطق أخرى في فقيرة في الحقيقة وك تسكراية وهذه املناطق
سجنان وهي كذلك مهمشة مثل الكناينية والحسانية والسميرة وكاف 

ك في معتمدية عباد والدماين والكثير من املناطق ألاخرى كذل
. ومناطق الزاوية وغيرها الذين أعطوا شهداء جومين، منها القرية

هذه املشاريع الصغرى تكلفتها ليست باهظة على الدولة وهذه 
هي في الحقيقة بالتعاون بين البنك الدولي والجمهورية  املشاريع

التونسية لذلك ال بد أن تعمم خاصة وأنها مشاريع صغرى وربما 
عنا هذا  تجعل الفقر متعدد ألابعاد يبتعد عنا شيئا فشيئا ويبعد

الغول حتى نستطيع إقامة الدولة التي نحلم بها جميعا وحتى تتحقق 
 .رئيسأهداف الثورة وشكرا سيدي ال

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . الكلمة للسيد محمد املحسن سوداني

 محمد املحسن سوداني السيد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

سأتحدث عن منطقة الرديف وكنت قد قمت  أنا في الحقيقة
بزيارتها خالل ألاسبوع الفارط بمناسبة أسبوع الجهات وعاينت بعض 

 .امللفات هناكألاوضاع و 

في الحقيقة هذه املنطقة هي إحدى ألاوجاع ألاساسية في والية 
قفصة والوقت ال يتسع ولكن سأذكر أهم ما الحظته من مشاكل في 
 تلك املنطقة عندما تحدثت مع ألاهالي على أساس أن أبلغ أصواتهم

 .ألنها أمانة

 على املستوى الصحي سيدي الرئيس، قمنا بزيارة إلى املستشفى
عطيات عنه هناك قسم لألطفال وقع املاملحلي وسأمدك ببعض 

مغلق إلى حد آلان لديه ثالثة أشهر وكأنه لم يوجد  بناؤه مؤخرا ولكنه
هناك أقسام عديدة تشكو العديد من النقائص، لدينا قسم . أصال

ويحتاج إلى إعادة بنائه من  تقريبا وقديم الاستعجالي يتداعى للسقوط
ثت مع إلاخوة املوجودين هناك إلاطار الطبي أو جديد وكنت قد تحد

كذلك وقمت بزيارة املكان وهو في  الشبه طبي أو مع إلاخوة النقابيين
سيدي الرئيس تصور كيف أن املستشفى  حاجة إلى متابعة ويمكنك

ال توجد فيه قنوات مياه " أكرم هللا السامعين"املحلي في الرديف 
يقة التقليدية وهو مرفق عمومي الصرف إذ يعتمد إلى حد آلان الطر 

 .بذلك الحجم وبتلك الحساسية وألامر يدعو إلى التعجب والتساؤل 

هناك ما يسمى بمستشفى الكوبانية أو العيادات الخارجية وهذا 
املبنى وقع بناؤه منذ عهد الاستعمار منذ الاحتالل الفرنس ي لتونس 

فيه  يتداعى للسقوط خرب ومتهالك تماما وإلى حد آلان يعمل
هناك حديث . إلاطارات والعمال واملوظفون في ظروف صعبة جدا

حول إعادة بنائه وتعويضه بمبنى آخر ولكن لألسف الشديد لم ير 
 .هذا القرار النور 

مشكل آخر مهم جدا حيث قمت بمعاينته في مدينة الرديف وهو 
 . مشكل املاء إلى حد آلان الناس ينقطع عليهم املاء سيدي الرئيس

ن خالل هذا املنبر الكريم ومن خالل هذه الفسحة من أنا م
الوقت أوجه دعوة للسلط الجهوية أن تعنى بهذا ألامر وتقوم بحله 

أو  ستجذريا ونهائيا إذ ال يعقل عند قدوم فصل الصيف ولدينا 
سنوات نقول إننا سنتدارك ألامر ولكن لألسف الشديد ال  سبع

اء  وهو حاجة حياتية في يقطع علينا امل يحصل هذا إذ ال يعقل أن
منطقة مثل الرديف وفي حقيقة ألامر يقع قطع املاء في العديد من 

لكن بما أنني أتحدث عن الرديف لهذا  املناطق وليست الرديف فقط
السبب قمت بالتركيز عليها ألنني ركزت على املظيلة واملتلوي وعلى 

 .بلخير وعلى العديد من املناطق

ألاهالي بأن أتحدث  وطالب تابديت نطقةقمت كذلك بزيارة إلى م
عن هذه املنطقة املناضلة والتي أدت دورا كبيرا جدا في الثورة سواء 

، في إرهاصاتها ألاولى أو في 7111في الانتفاضة وفي بداية الثورة سنة 
هناك خاصة في ما  ألاهالي من العديد من النقائص يشكو ما بعد إذ

 .ن غضب وتذمر شديد من املوضوعيتعلق بالبنية التحتية وعبروا ع

ختاما، تحدثت مع عمال الحضائر حول هذا املوضوع وهم 
 .يطالبون بتسوية وضعياتهم مع الشكر

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد عمار عمروسية

 عمار عمروسية السيد 

 شكرا سيدي الرئيس،
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 :بعجالة الوقت ال يسمح ولكن لدي مالحظتان

حظة ألاولى في مجلس نواب الشعب، في هذا الباب ال املال 
نائب، ملاذا سيدي الرئيس؟ ألن أعوان  يستطيع أن يخرج منه أي

شخص  0111جمعيات رعاية املعوقين لديهم مشكل، أكثر من 
يشتغلون، متى سيتحصلون على راتبهم الشهري؟ ووزارة الشؤون 

ن لم يقع خالص باملائة من أجورهم وإلى حد آلا  91الاجتماعية تدفع 
أجور هؤالء الناس لم يجدوا حتى الخبز وهم يطالبون بتسوية 

 .وضعياتهم

تخص عمال الحضائر ليس في والية قفصة  املالحظة الثانية
قبل قليل إلى  فقط بل هي اختصاص واليات الفقر، أنا استمعت

أحد الوزراء هنا يقول في واليات الوسط الغربي أي القصرين 
دي بوزيد بخصوص عدد عمال الحضائر، أحيانا والقيروان وسي

وهنا  005ألف وخالل هذه ألايام قال أحدهم  15يظهر وزير ويقول 
 .ألف 50اليوم قال 

الحضائر إلادارات  عملة يقوم على جزء من املرفق العمومي
فهل هذا معقول؟ أي  في كل مكان والصحة والتعليم عملة الحضائر

ل هذه دولة محترمة؟ هل هذه من استغالل الناس؟ ه شكل فظيع
حكومة ثورة؟ عندما يتقاض ى هؤالء الناس أجورا زهيدة وحتى 

 .ليس لديها الحق عندما يصاب أحدهم بمرض أو  عندما تلد املرأة

ألف، أال  50نحن من الشمال إلى الجنوب هؤالء جيش قرابة  
تريدون السلم الاجتماعية والهدوء؟ يقولون إن هذا الشهر هو 

ماذا ننتظر من أجل تسوية أوضاع عمال الحضائر نساء شهرنا، 
ورجاال؟ تحية كبيرة إليهم ألنه من جهة فيها عدد صغير ألن الدولة 
أعطت الناس شيئا آخر اسمه البيئة وهم يتظاهرون من أجل العمل 

تسوية ملف عملة الحضائر في أقرب ألاوقات، السلم  لذا نرجو
قيق املطالب املشروعة فسووا الاجتماعية لديها ثمن وثمنها هو تح

 .أوضاعهم

أتوجه إلى السيد وزير التنمية وطرحت سؤالا هنا منذ مدة وقد 
قمت باستغالل هذه الفرصة ولنا عودة إلى موضوع املعوقين في عهد 

هذا % 0الطاغية بن علي ومن ضمنهم الذين سيشاركون في املناظرات
الشعب  % 7 وال% 0فلم يقع تشغيل ال % 7املجلس قام بمشروع 

بأكمله سيصبح معوقا ولكن هذا الشعب قادر على إرجاع ألاوضاع 
 .إلى نصابها

، ولكن أعرف أن اتعظوا، اتعظوا، اتعظوا: مرة أخرى  أنا أقول 
أو غدا سوف لن يضيف إليها شيئا بل  لن يتعظالائتالف الحاكم 

 .سيكون تعطيال لألوضاع

 ...أدعوكم إلى تسوية أوضاع عملة الحضائر 

 لسيد رئيس مجلس نواب الشعبا

 . شكرا والكلمة للسيد رمزي بن فرج

 رمزي بن فرج السيد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا،

 شكرا سيدي الرئيس، 

سيدي الرئيس، أنا ألول مرة سأتدخل في هذا املجلس على معنى 
كن ال أعرف الوقت ، طلبت أكثر من ثالث دقائق ول001الفصل 
 .املحدد لي

عادة أتجنب هذه الطريقة التي ال تعطي للطرف املقابل الحق في 
الرد ولكن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى هذا الكالم حول موضوع 
التونسيين بالخارج موجه باألساس إلى وزير الشؤون الاجتماعية 

يء أحتاج أن أذكر قبل كل ش . ورئيس الحكومة وألاحزاب الحاكمة
 01باملائة من الشعب وفي هذا املجلس هناك  01بأننا نمثل أكثر من 

لدينا كاتب دولة هذا صحيح ولكنه لم . يمثلون التونسيين بالخارج
تعط له الصالحيات الكافية للقيام بمهامه وأصبحنا نشاهد جدال 

 .عقيما

اليوم هل أن ديوان التونسيين بالخارج يجب أن يكون تابعا  
الدولة املكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج أم ال؟ كيف للسيد كاتب 

يكون كاتب دولة للتونسيين بالخارج وليس لديه ديوان التونسيين 
بالخارج، أي عقل يقبل بهذا الش يء؟ هناك جدل عقيم جدا وفي 

وأضرب  صلية املطلوب البت فيها متروكةنفس الوقت امللفات ألا 
جاهزة منذ سنة  ة للهجرة فهيمثاال على ذلك إلاستراتيجية الوطني

وسيقع عرضها على املجلس الوزاري وإلى آلان ليست من  7107
أولويات رئيس الحكومة وهذا املوضوع ال يمكنه الانتظار أكثر من 

 .  هذا

ملجلس الوطني للتونسيين بالخارج خرج من هذا املجلس من ا
م هذا شهر جويلية الفارط وإلى حد آلان ليس لدينا ألامر الذي ينظ

 .املجلس

بالنسبة إلى وضعية السيد كاتب الدولة أنا أقول إن هذا الرجل  
في وضع ال يحسد عليه، ماذا بقى لكتابة الدولة للهجرة؟ أي أن 
إلادارة متروكة آلان للترقيات ولتصفية الحسابات والذي لديك معه 
مشكلة تقع إقالته والذي تريد أن تسوي له وضعيته تقوم 

يحصل على التقاعد كمدير عام وهو في ألاصل ليس  باستدعائه لكي
 .كذلك وألامثلة هنا كثيرة

هناك إدارات وإدارات عامة فيها شغور منذ سنين على ألاقل 
سنتين وال أحد يستطيع الالتفات ليعّين ألن هذه إلادارة ال تعني أي 

 .أحد

أخيرا في هذا الجانب طلبت مقابلة السيد وزير الشؤون 
ذ أكثر من شهرين ولم أتمكن من الحصول على موعد الاجتماعية من

وإذا كان ليس لديه الوقت ملقابلة مقرر لجنة التونسيين بالخارج، 
ملاذا هو متمسك بملف التونسيين بالخارج من أين سيجد الوقت 

 للتفرغ لدراسته؟ 

عندما يكون املوضوع موضوع عمل السيد الوزير غير موجود 
يكون املوضوع موضوع تعيينات يصبح ويقوم بأعمال أخرى وعندما 

 ...هو صاحب القرار 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد حسين اليحياوي 

 حسين اليحياوي  السيد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

استبشر التونسيون وخاصة املستثمرون منهم بنشر قانون 
طبيقية ذات العالقة، والتئام ندوة في الاستثمار وإصدار ألاوامر الت

الغرض أشرف عليها السيد رئيس الحكومة في أفريل املاض ي ولكن 
 :الوضع لم يتغير والاستثمار متعثر في تونس وهذه عينة ومثال
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وحدة لصناعة الدهن بوالية  NOVOTEXاستوفى مشروع 
تطاوين كل الشروط الفنية واملالية وإلادارية وهو مشروع مشغل 

صّدر للباعث الشاب فوزي الشنيب لكن تعطل املشروع ويكاد وم
ر بأهم 

ّ
يمنى بالفشل ال قدر هللا لطول وتعّقد إلاجراءات إلادارية وأذك

 :املراحل

التصريح باالستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة بتطاوين في -
 ،7105شهر فيفري 

 التمويل متوفر بالكامل، مساهمات، قروض، تمويل ذاتي بما -
الشركات النفطية وهو مودع  في ةالاجتماعي ةتدخل املسؤوليفي ذلك 

 . UIB الاتحاد الدولي للبنوكلدى 

في ANPEتحصل على موافقة الوكالة الوطنية لحماية املحيط -
 .7102جانفي  01

تحصل على منحة إمهال إضافية من بنك املؤسسات الصغرى  -
 .7102جويلية  2واملتوسطة إلى غاية 

  AFIكذلك على موافقة الوكالة العقارية الصناعيةتحصل  -
على مقسم لفائدة  ANPEوالوكالة الوطنية لحماية املحيط 

املستثمر، تم اختياره من هذه ألاطراف واملوافقة عليه باملنطقة 
لجنة إسناد  لكن 0521الصناعية بتطاوين، املساحة الجملية 

متر مربع من  0711الامتيازات بالوزارة لم توافق إال على مساحة 
 .7104نوفمبر  0املساحة الجملية املطلوبة وذلك في جلسة يوم 

وبناء على ذلك قدم املستثمر اعتراضا معلال على املساحة 
 :أشهر وحجته في ذلك 5منذ  7102املسندة منذ جانفي 

أوال، أن الوكالة العقارية الصناعية هي التي حددت املقسم 
 .واملساحة

حاجة إلى كامل املساحة حسب الدراسة  ثانيا، املشروع في
 .كمعالجة املياه املستعملة وغير ذلك

غير قادر على تسديد الثمن املتبقي من  املستثمر وهو شاب
املساحة الجملية املطلوب إدماجها في مساحة املشروع بالدينار 
الرمزي لكن لجنة الامتيازات لم تجب على مطلب تصحيح مقرر 

غم من إيداع مطلب في الغرض في شهر جانفي إسناد الامتيازات بالر 
أشهر ولم تدرجه في جدول أعمال الجلسة  خمسةأي منذ  7102

ألاخيرة والحال أن آلاجال املتبقية إليداع ألاموال لدى البنوك قد 
  7102أشرفت على النهاية وهي غير قابلة للتجديد بعد شهر جويلية 

يكفي لوضع القانون من الوقت إذا تجاوز شهر ماي ال  وما  تبقي
 ...ألاساس ي والسجل التجاري أو إبرام العقود لدمج املمولين وغير ذلك

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
 . شكرا والكلمة للسيد شفيق العيادي

 شفيق العيادي السيد 
 شكرا سيدي الرئيس،

سبق لنا . أريد أن أركز اليوم على بعض املسائل التي تهم الجهة
لة املحروقات ونبهنا إلى خطورة ما يقع من تفريط أن تعرضنا في مج

وجاءت نفس  الكامور في الثروة الوطنية، وإلاجابات وردت علينا من 
الش يء من مناطق متعددة، في بئر علي بن خليفة من والية صفاقس 
يحتجون على املحروقات وفي املحرس نفس الش يء لتفعيل اتفاقيات 

في جبنيانة يتواصل . روقاتمع املؤسسات املشتغلة في قطاع املح
اعتصام الكرامة وعمال الحضائر يئنون منذ سنوات يقومون 

جدا تمس من  بأعمال مثلهم مثل سائر العمال لكن أجورهم متدنية

 .كرامتهم ال يتمتعون بأي حق سواء التغطية الاجتماعية أو غيرها

بالنسبة إلى املعوقين سيدي الرئيس هم مجتمعون أمام باب 
 .ليوم يريدون تفعيل اتفاقيتهماملجلس ا

أما عن قفة املواطن فحدث وال حرج لم تعد دنانير رواتب   
املوظف أو ألاجير التونس ي تفي بالحاجة إلى آخر الشهر أو حتى إلى 

آلان عن  لم يعد يكفيه بل أصبح التونس ي يبحث  rougeمنتصفه و
 . ألوان أخرى 

لى إثر حل نأتي إلى قضية أخرى تشغل بال أهالي صفاقس ع
النيابة الخصوصية نعرف أن هناك أشغاال تمت بطريقة غير قانونية 
توسع عشوائي في محكمة الاستئناف، توقفت ألاشغال إثر تدخل 
النواب من مختلف الكتل في والية صفاقس والنيابة الخصوصية 
رفضت إعطاء الرخصة وإذا بالنيابة الخصوصية الجديدة والذي هو 

. عام والذي سمح باألشغال بطريقة غير قانونيةفي نفس الوقت كاتب 
هناك تضارب تام مع مصالح أهالي صفاقس، نقول لهذا السيد، 
رئيس النيابة الخصوصية الجديد وبصفته كاتب عام للوالية أن 
يكف عن إيذاء الجهة إذا لم يستطع خدمتها فعليه الكف عن 

كوى إيذائها وعن تهديد ألاهالي بالقضاء، نحن سنرفع ضده ش
للقضاء ألنه يعمل ضد الجهة، أي مواطن يتكلم أو ينتقد سياسة 
الكاتب العام ورئيس النيابة الخصوصية الحالي إال والسيد يرتع 

نقول له إن . وسط إلاذاعات ويهدد املواطنين برفع قضايا عدلية
حملته الانتخابية سابقة ألوانها والذين قاموا بتعيينه أخطؤوا في 

 ...ة الذي يعتلي منصبين ليس قادراذلك وبهذه الطريق

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد عماد الدائمي

 عماد الدائمي  السيد 

 شكرا سيدي الرئيس،

من مسؤوليتنا كنواب شعب أن ننبه منظومة الحكم الحالية إلى 
الوضع العام في . حالة الاحتقان القصوى املوجودة اليوم في البالد

د مرتبك جدا وعلى درجة كبيرة من الخطورة، معنويات البال 
التونسيين منهارة بسبب غياب الرؤية وانهيار الثقة في منظومة 
الحكم، بسبب ألازمة الاقتصادية والاجتماعية وبسبب غالء ألاسعار 

 .وارتفاع مؤشرات الفساد في جميع القطاعات واملجاالت وغيرها

م يالحظون بأعينهم سيدي الرئيس، جميع التونسيين اليو 
الفشل الذريع والكامل ملنظومة الحكم الحالية، فشلها في تنفيذ أي 
وعد من الوعود التي وعدت بها التونسيين والتي وصلت بها إلى 
الانتخابات مما اعتبرها الكثير من التونسيين أكبر حالة  تحيل في 

 .تاريخ تونس

ملختلف اليوم نالحظ أن منظومة الحكم عوض تقديم الحلول 
ألازمات نالحظ أنها تقوم بسياسة الهروب إلى ألامام، نالحظ القرارات 
الاعتباطية والتصريحات العشوائية التي دمرت الدينار والتي ضربت 
عالقاتنا بجيراننا، نالحظ القوانين الغير شعبية التي تمرر باألغلبية 
العددية والتي ليست فيها مصلحة للشعب وال مصلحة لالقتصاد 

 .وطني وإنما مصلحة لوبيات وأفراد وفئات بعينهاال

سيدي الرئيس، التحركات الاجتماعية متواصلة في مختلف 
جهات البالد وفي عديد القطاعات ومنظومة الحكم تتفرج وال تقدم 

يوما  02اليوم  تعرف أن التحركات في والية تطاوين لديها. أي حلول 
و اعتصام الكامور منذ التحركات أ. ومازالت ليست هناك حلوال جدية
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" الرخ ال"يوما وآالف الشباب موجودون في الكامور شعارهم  75
ومطالبهم الشغل والكرامة والشفافية في التصرف في الثروات 

 . الطبيعية لبالدنا

فصل الصيف حل وشهر رمضان على ألابواب وألازمة متواصلة 
ي ونسمع جدية ملطالب ألاهال وليست هناك أي حلول جدية وال تلبية

بعد ذلك سيدي الرئيس، من يأتي ويقول، يجب تطبيق الحل ألامني 
وهيبة الدولة على املحتجين ويدعو إلى التدخل ألامني وإلى إعالن 

 .حالة الطوارئ والتدخل العسكري وهذا ضرب من الجنون فعال

نحذر سيدي الرئيس، منظومة الحكم من استعمال القوة ضد 
نا وأوجه رسالة إلى السيد رئيس املحتجين وأريد أن أقول ه

الجمهورية الذي سيلقي خطابا غدا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى 
نواب التحالف الحاكم تحملوا مسؤوليتكم، وابحثوا عن حلول ال 
تزيدوا إشعال النار، حذاري من الحل ألامني حذاري من عسكرة 
مناطق الثروات الطبيعية، عسكرة تطاوين وعسكرة الحوض 

جمي وغيرها ال تلعبوا بالنار وال تضعوا جيشنا الوطني في مواجهة املن
 ...املواطنين

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب
 . شكرا والكلمة للسيدة صفية خلفي

 صفية خلفي  السيد 
 شكرا سيدي الرئيس،

في إطار الحرص على تبسيط إلاجراءات لبعث املشاريع 
وفتح قنوات تمويل  والانتصاب للحساب الخاص وتوضيح إلاجراءات

واضحة وشفافة من قبل البنوك التجارية مما يعطي ألامل للشباب، 
أود أن أحيي الساهرين على مسك امللفات في البنك التونس ي 
للتضامن بالقصرين على نطاق واسع خاصة املشاريع الصغرى رغم 
قلة عدد إلاطارات الساهرة على ذلك فإن نسبة املوافقة على 

 092بلغت  7102- 7104إلى الثالثية ألاولى لسنتي  القروض بالنسبة
قرضا ونظرا لكثافة املقبلين على الانتصاب الخاص أطالب ببعث 

 .بنك تونس ي للتضامن ثاني للتغطية العامة

نقطة أخرى أود التطرق إليها سيدي الرئيس تهم الطفلة سعاد 
الجفالي التي ُحّملت مسؤولية تبليغ صوتها، سعاد الجفالي قصة 
حلم، هذه الطفلة مسؤولية دولة، مسؤولية وزارة الصحة 
ومسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤولية وزارة التربية 
ومسؤولية وزارة املرأة وألاسرة والطفولة ومسؤولية السادة النواب 

 . وتبليغ صوتها والتعبير عن معاناتها هو جزء من مسؤوليتنا جميعا

ثنتي عشرة ربيعا تعاني منذ والدتها الطفلة سعاد الجفالي ذات الا
من مرض جلدي نادر ومسيرة معاناتها تساوي تماما عدد سنوات 

عائلتها الريفية أعيتها املسالك نحو مستشفيات صفاقس وال . عمرها
جواب حول حقيقة مرضها وأمل شفائها فقط بعض ألامل الحت 

فرنسية معامله بعيدا في فرنسا حيث قبل أحد أطباء مدينة ليون ال
إلاشراف على عالجها غير أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على 
 املرض التكفل بالعالج الذي أخفى وميض الحلم وقتل أمال طفوليا

وحسب تقرير الطبيب الفرنس ي ستقض ي الطفلة سعاد الجفالي عاما 
 كامال بين مركز العالج ومركز التأهيل واملتابعة وهذا ألامر يحتاج منا

. يس ماال وإحاطة وتدخال أو قرضا أو بفرض حضور دائمسيدي الرئ
 ورغم رغم حجم التفاعل الكبير من املواطنين الراغبين في املساعدة

 غائبا الرسمي التفاعل يبقى سعاد الطفلة معاناة مع إلاعالمي التفاعل

 املتضامنين كل وأدعو الجميع مسؤولية الجفالي سعاد الطفلة تماما،

 طفل بها يشعر التي الخيبة بمرارة العارفين وكل حياةال لقيمة واملدركين

 ...الجفالي سعاد فالطفلة وإلاهمال النسيان يذهبه ألامل من قليال يرى 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيدة سالف القسنطيني

 سالف القسنطيني   ةالسيد

 شكرا سيدي الرئيس،

قس التي تعاني لسنوات اليوم عن صفا أنا سأتحدث في مداخلتي
طويلة من الفوض ى في التعمير من ال يعرف صفاقس زمالئي النواب 
أقول له إن صفاقس كأنها قرية كبيرة كبرت في إطار فوض ى عمرانية 
نادينا لعدة سنوات الوكالة جهوية للتعمير وفي الحقيقة لم يبق من 

حافظة عليها صفاقس إال القليل من املواقع ألاثرية والتراثية نتمنى امل
حتى استبشرنا خالل ألاشهر القليلة املاضية أن وزارة التجهيز ستقوم 
بمخطط توجيهي ملدينة صفاقس ولكن لألسف تم إسناد الصفقة 

لألسف الشديد تم و  moins- disantا عن لبعض الشبان الهواة بحث
فعال على أن  ملاذا نقول هذا الكالم؟ ألننا أصبحنا حريصين. إلغاؤها
هذه املدينة على ش يء من الجمالية العمرانية والتاريخية  تحافظ
 .التراثية

 7107اليوم أصبحت مهددة بالرغم من أننا قدمنا منذ سنة  
ملفا العتماد وإدراج مدينة صفاقس ضمن التراث العالمي هناك 
بشائر في قبول هذا امللف ولكننا نفاجأ خالل ألاسابيع القادمة وبقرار 

رع من النيابة الخصوصية، ويبدو لي أنه وقع مرتجل وفوضوي ومتس
اليوم ومن الغد شرعت أشغال توسعة محكمة الاستئناف  تعيينها

وهذه التوسعة لم تحترم التحفظ لوكالة حماية التراث ولم تحترم 
هذا املكان املخصص للشروع والانفتاح بين مشروع تبرورة ووسط 

 .املدينة

أو أصدرت قرارا لجنة ألاشغال في بلدية صفاقس رفضت  
بإيقاف ألاشغال ولكن نفاجأ كما ذكرت برئيس النيابة الخصوصية 
املعين وهو كاتب عام لوالية صفاقس وفي نفس الوقت رئيس نيابة 
خصوصية باإلذن بإعادة ألاشغال أو باستئناف ألاشغال بناء على 
رأي ال ندري هل كان كتابيا أو موثقا؟ أنا توجهت منذ قليل إلى 

ير الثقافة وقد تعهد باالتصال وباإلذن فورا بإيقاف السيد وز 
ألاشغال من أجل أن يطلع املجتمع املدني في والية صفاقس والسادة 
النواب واملواطنون على هذا امللف بكامل الشفافية وبعيدا عن 

رأس مال صفاقس في ما بقي من هذا  -كما قلت-التسرع والارتجال 
البلدية هي رمز للدولة وتحترم . عليهاملعمار إذا كنا  نريد املحافظة 

القانون ال نلوم املواطن لقيامه ببناء فوضوي أو يقوم بالبناء بدون 
هي رمز الدولة والسيادة  -كما قلت-ترخيص ويقع الترخيص للبلدية 

 .الوطنية

نأمل أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى السيد والي صفاقس  
النيابة الخصوصية من أجل ولوكالة حماية التراث وللسيد رئيس 

 ...إلايقاف الفوري لألشغال إلى حين

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد طارق فتيتي

 طارق فتيتي  السيد 

 شكرا سيدي الرئيس،
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سيدي الرئيس عن أمرين غريبين وقعا في  اليوم سأحدثك
 .القيروان بل قل في تونس

س، الاستعمار عاد ولكن في هذه ألامر الغريب ألاول سيدي الرئي
املرة الاستعمار إيطالي لم يعد فرنسيا سأروي لك القصة دقيقة 

 .ونصف في كل محور 

للرمال في الوسالتية   Minerali Industriali Tunisiaلدينا شركة
سنة تقريبا تأخذ الرمل كما هو وتقوم بغربلته وهو  07انتصبت منذ 

وهو  en vracالعالم تأخذه  من أجود أنواع الرمل املوجودة في
مقابل انتفاعها بامتيازات مالية،  مخالف لجميع التشريعات

عامال تعاملهم  04إعفاءات جبائية ثم مقابل ذلك تشغل حوالي 
منه  يخصمlame  لهعندما يتعطب   enginمعاملة العبيد وسائق

وال أي ش يء عندما احتجوا   conseilثالثة أيام ال مجلس تأديب وال 
تصموا ووقعت تسوية املسألة وهناك محاضر جلسات وهناك واع

العملة تعهدات لم تتعهد ولم تلتزم بها، ماذا وقع اليوم؟ اليوم هؤالء 
يأكلو في الغلة ويسبو في "بتهم كيدية،  يحققون معهم في القرجاني

في القرجاني وقد وقعت يحققون معهم  اليوم أبناء الوسالتية" امللة
وكيل جمهورية سوسة ولقد قلنا ذلك للسيدة  إحالتها إلى السيد

وزيرة الصناعة منذ قليل وقد تعهدت بهذا املوضوع وإن شاء هللا 
تتخذ إجراء في هذه املسألة وأهيب بمنظمة حشاد أن ال تتخلى عن 

 .منظوريها

ألامر الثاني سيدي الرئيس يتعلق بوزارة التربية، لدينا طفلة 
الفارطة عند اختتام السنة اسمها أحالم البحروني في السنة 

الدراسية أتهمت بالغش وتم طردها ورفتها من جميع املعاهد ووالدها 
قام برفع قضية في املحكمة إلادارية وهي في ألاثناء قامت 

وفي شهر فيفري بعث لها السيد املدير العام للنزاعات  Formationبــــ
طلب منها العودة القانونية بوزارة التربية مكتوبا عن طريق املندوبية 

إلى الدراسة وباشرت دراستها واليوم ال تستطيع إجراء الامتحان، 
السيد املدير العام ملراقبة الامتحانات رفض ذلك ألن الحكم جزئي 
وال بد أن تقع جلسة أخرى في املحكمة إلادارية والحال أن الجلسة 
مبرمجة في شهر جوان وسوف لن تتمكن من إجراء امتحان 

 .ياالباكالور 

هذه الفتاة قامت بمحاولة انتحار  سيدي الرئيس، نعلمك أن 
والطبيبة املختصة التي عاينت حالتها قالت إنها مازالت تريد القيام 

وأنا من هذا املنبر وأمام املجلس أحمل السيد . بمحاولة انتحار أخرى 
لو طلبت  عمر الولباني وقد حاولت الاتصال به قرابة العشر مرات

ل عليه وهو ال يجيب وللتذكير كان زميال اشتغل معنا ترامب سأتحص
أحالم  في القيروان وأنا أحمله املسؤولية كاملة في أن يصيب الفتاة

أذى علما بأن عائلتها ال تغمض لها جفون سيدي  البحروني أي
الرئيس، والداها أصبحا يتناوبان عليها حتى ال تبقى بمفردها، ألن 

أن محاولة الانتحار قائمة وقد تكون  الطبيب املباشر لحالتها يؤكد
هناك محاولة ثانية وهناك زمالؤها مثلها سمحوا لهم بإجراء امتحان 
الباكالوريا، هي الوحيدة تقريبا من ضمن خمس حاالت فرجاء من 

 ...الحكومة سيدي الرئيس قد أعلمتك

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد حمد خصخوص ي

 خصخوص ي  حمد السيد 

 شكرا سيدي الرئيس،

أستاذ في إعداديات  111يعمل بسلطنة عمان الشقيقة حوالي 
عمان وثانوياتها وفضال عن الجوانب املهنية فإن هؤالء املربين 

ويقدمون فكرة  مات جليلة للتربية والتعليم هناكيسدون خد
إيجابية عن تونس وإطاراتها وفي هذا استثمار مادي ومعنوي ال يقدر 

 .من خاصة في املستقبلبث

إطارا وقد تكونوا في  01عاد إلى تونس من هؤالء ألاساتذة حوالي 
مجال التعليم نظريا وتطبيقيا مثل إخوانهم في تونس وهم جاهزون 
لخدمة الوطن في مجالهم املخصوص غير أنهم إلى حد آلان غير 
مدمجين في وزارة التربية واملرجو هو أن يتم إدماجهم في الوظيفة 
العمومية على غرار ألاساتذة النواب الذين سويت وضعياتهم حسب 
جدولة زمنية وبرنامج موضوعي تساوت فيه الحظوظ وتكافأت فيه 

باملائة من الذين وقعت  0الفرص خاصة أن هؤالء ال تتجاوز نسبهم 
املالحظ أن الاتصاالت ألاولية بوزارة التربية كانت . تسوية وضعياتهم

ملؤسسة التربوية عن تفهمها لهذا املطلب املنطقي إيجابية إذ عبرت ا
خاصة أن هؤالء أفادوا الوطن ماديا ومعنويا ملدد تصل أحيانا إلى 

 .ست سنوات خففت عن بالدنا عبء البطالة

رجاؤنا سيدي الرئيس، هو أن يقع إدماج هؤالء املربين ضمن 
ف وزارة التربية على غرار إخوانهم في تونس وفي ذلك فائدة ملختل

 .ألاطراف وشكرا سيدي الرئيس

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد الهادي صولة

 الهادي صولة  السيد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم،

 شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، في إطار أسبوع الجهات تمت زيارة معتمدية 
ا حاجب العيون ومعاينة بعض املناطق والصعوبات التي يعيشه

 .املواطنون وقد طلبوا تبليغ مشاغلهم ومطالبهم

أبدأ بالنقطة ألاولى فيما يخص مدرسة املبيت بحاجب العيون 
 041املدينة، هذه املدرسة وضعيتها متداعية للسقوط فيها حوالي 

مربيا وبها ثالث دوائر تفقد تابعة لتفقدية وزارة التربية  00تلميذا و
التالميذ واملربين ورغم أنه تم  وهذه تشكل خطرا على سالمة وصحة 

فيها إصدار قرار بالهدم ألن بنايتها متداعية وتشكل خطرا على 
الصغار واملربين وإلى حد هذه الساعة لم يتم تدارك ألامر والانطالق 

 .في ألاشغال

الدعوة موجهة إلى السيد املندوب الجهوي للتربية بوالية 
قبل وقوع  ابة لتدارك املوضوعالقيروان وإلى السيد وزير التربية بالني

والانطالق في ألاشغال الشاملة أي بهدم البنايات  -ال قدر هللا-املكروه 
 .املتداعية والتفكير في بنايات جديدة بما يستجيب لحاجيات املدرسة

هناك موضوع آخر مهم كذلك، لقد زرنا منطقة الفارسية، 
الرابط بين املركز  الطلب امللح ألبناء الجهة هو تعبيد املسلك الريفي

 0الصحي بالنادي واملوجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 
كلم هذا املطلب ملح ألبناء  0ومنطقة الفارسية على طول حوالي 

الجهة ألنه سيساهم في فك عزلتهم ويساعدهم على التنقل وقضاء 
 .حاجياتهم في إطار الضروريات الحياتية
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، منطقة هنشير الشط سيدي الرئيس مسألة أخرى مهمة جدا
بالقنطرة تعيش العطش رغم أن وزارة الفالحة قامت بحفر بئر 
عميقة إال أن نوعية مياه هذه البئر غير صحية وهم إلى حد هذه 
الساعة مهددون بالعطش ونحن مقبلون على فصل صيف والدعوة 
موجهة إلى مصالح وزارة الفالحة لتدارك ألامر وإلتمام وعودهم وحفر 

 .ثانية لتزويد املواطنين باملاء الصالح للشرابالبئر ال

مسألة أخيرة سيدي الرئيس، املستوصف النموذجي بمنطقة 
هنشير الشط وهو بالفعل نموذجي وقد تم قبوله منذ سنة  القنطرة

وثالثة أشهر وهو إلى حد الساعة مغلق لم يشتغل بعد رغم وجود 
وكذلك لحارس  تجهيزات ولكن هناك نقصا لإلطار الطبي والشبه طبي

ليلي واملطلوب من إلادارة الجهوية للصحة بوالية القيروان تدارك 
 ...هذه املسألة لكي يتسنى للمواطنين

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

 . شكرا والكلمة للسيد عبد املؤمن بلعانس

 عبد املؤمن بلعانس  السيد 
 شكرا سيدي الرئيس،

من رجال ألاعمال  من أعلى هذا املنبر أريد أن أقول للبعض
عندما يكون لديك ألاموال ومعمل تشغل فيه الناس، فإن هذا ال 

وتقهرهم ألن في " عرقهم"يخول لك أن تحتقرهم وتظلمهم وتأكل 
البالد دستورا وقانونا ووقعت فيها ثورة حررت ألافواه وجعلت 
الناس تستطيع أن تعبر وأن تتحرك وأن تحتج وتطالب بحقوقها، 

ا الكالم؟ ألنني خالل ألاسبوع الفارط قمت بزيارة ملاذا أقول هذ
للشغل في املكنين وفي قصر هالل وقمت بزيارة مجموعة  تفقديتين

 .من املعامل والحظت ماذا يجري فيها

في املكنين  Société Confection Modemأوال ، قمت بزيارة إلى 
ووجدت عماال معتصمين منذ شهرين، الرئيس املباشر لم يقم بدفع 

جورهم، أي أنهم اشتغلوا ولم يتحصلوا على أجرهم وعندما قاموا أ
بإضراب في قطاعات أخرى يقولون إذا كان العمل غير منجز ال ندفع  
لكم أجرا أما العمل املنجز الذي يقومون به الرئيس املباشر ال يقوم 

 .بدفع أجورهم وهذا ما يجري 

ت هالل ووجد في قصر  SARTEXأخرى إلى وقد قمت بزيارة 
سنة دون  04و 05و 07و 01و 0و 0عماال يشتغلون سنة وسنتين و

  Contractuelيضعهمأن يقع ترسيمهم، الرئيس املباشر يتحيل عليهم 
ثم بعد ذلك  العقد ستقالة قبل أن ينتهيالا  على جبرهمبعد ذلك يو 

من جديد، كامل مدة عملهم دون ترسيم يتحيل  contratيجدد الـ 
 .عليهم بالقانون أيضا

ماذا وجدت فيها؟ وجدت أناس SOTUFABوقمت بزيارة 
وهم يشتغلون في شركة أخرى وهمية،  SOTUFABيشتغلون في

وعندما يقع إجبارهم لفسخ العقد يأخذون الورقة باسم شركة 
أخرى هذه ألاشياء التي الحظتها وهذا ينجر عنه احتقان ومن بين 

 .ارأضرم في نفسه النSOTUFAB العملة الذين يشتغلون في 

أخيرا، أريد أن أقول اليوم هناك الشركة الصناعية الغذائية 
بسيدي داود هناك ثالثة عمال معتصمين في املعتمدية رفقة 
عائالتهم، ملاذا؟ ألنهم طردوا طردا تعسفيا من ضمنهم العامل السيد 
فريد املانع لفق له تهمة كيدية والقضاء منحه حقه ولكنه منعه من 

كو الجوع لذا يجب على السلط أن تتحمل الرجوع للعمل وهو يش
 ...املسؤولية أيضا

 رفع الجلسة
 السيد رئيس مجلس نواب الشعب

شكرا . شكرا، بهذا نكون قد أنهينا أشغالنا املبرمجة لهذا اليوم
 .  وبارك هللا فيكم لكم جميعا نرفع الجلسة تصبحون على خير

 (كانت الساعة التاسعة وثالثين دقيقة ليال)

II  إلى ادة النواب الس اتقدم به تيال الكتابية ئلةسألا
 : اأعضاء الحكومة وألاجوبة عنه

من النظام الداخلي ملجلس نواب  005 عمال بأحكام الفصل
نشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي يالشعب 

نعمان وقد تقدم السيد النائب . ملداوالت مجلس نواب الشعب
السيد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة ى إل بسؤال كتابيالعش 
  .7102أفريل  72إلاجابة بتاريخ  ىوتلق 7102 مارس 00بتاريخ الترابية 

أفريل  02بتاريخ ابتسام الجبابلي النائب  ةالسيد تتقدمكما 
 0إلاجابة بتاريخ  توتلق إلى السيد وزير الداخلية كتابيبسؤال  7102
زير التجهيز والاسكان والتهيئة السيد و إلى  وبسؤال ثان 7102ماي 

 .7102ماي  0إلاجابة بتاريخ  توتلق 7102أفريل  02بتاريخ الترابية 

سؤال نفس الب سامية حمودة عبو النائب ةالسيد تتقدمو 
كل من وزير التكوين املنهي والتشغيل ووزير الصناعة  إلى كتابيال

والصناعات والتجارة ووزير التربية ووزير الداخلية ووزيرة السياحة 
التقليدية ووزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووزير التنمية 

أفريل  5بتاريخ  والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الثقافية
 .7102أفريل  72إلاجابة بتاريخ  توتلق 7102

 كتابيالسؤال ال

 نعمان العش لسيدل

ساحة العلم اصل حول تكلفة مشروع بعد الجدل الكبير الح
بمختلف املكونات وما رافقها من غموض حول التكلفة الحقيقية 
واملفصلة للمشروع، يهمنا كنواب شعب وفي إطار حرصنا على حسن 
صرف املال العام أن نتوجه لسيادتكم بسؤال كتابي حول التكلفة 

 .التفصيلية للمشروع

 إجابة السيد وزير التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية

حول إلاجابة عن سؤال كتابي يتعلق بمشروع ساحة : وضوعامل
 .العلم بمختلف مكوناته بمنتزه البلفيدير بالعاصمة

 . 7102أفريل  2املؤرخ في  015مكتوبكم عدد : املرجع

من الدستور، فقد تضمن  94وبعد تطبيقا ألحكام الفصل 
مكتوبكم املشار إليه باملرجع أعاله طلب موافاتكم باإلجابة عن 

لسؤال الكتابي الصادر عن السيد النائب نعمان العش الذي جاء ا
اصل حول تكلفة مشروع ساحة العلم بعد الجدل الكبير الح : "فيه

بمختلف املكونات وما رافقها من غموض حول التكلفة الحقيقية 
واملفصلة للمشروع، يهمنا كنواب شعب وفي إطار حرصنا على حسن 

ادتكم بسؤال كتابي حول التكلفة صرف املال العام أن نتوجه لسي
 ".التفصيلية للمشروع

 79وجوابا، أتشرف بإعالمكم أنه سبق أن ورد علينا بتاريخ 
السيدة : سؤال شفاهي في نفس املوضوع من النائبين 7102مارس 

 .يمينة الزغالمي والسيد عماد الدائمي
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وباعتبار أن موضوع يهم بقية السادة النواب مثلما ورد في 
الكتابي للسيد نعمان العش فإنه ستتم إلاجابة على هذا  السؤال

 .السؤال خالل أول جلسة عامة تدعوننا لحضور هذا الغرض

 السؤال الكتابي

 للسيدة ابتسام الجبابلي 

 :نص السؤال

بطء  RFRنحية طيبة، أما بعد تشهد ألاشغال املتعلقة بمشروع 
هذه . ة تونسفي التقدم وهذا أمر ملحوظ للعيان من متساكني والي
 .ألاشغال هي حاليا شبه متوقفة والتقدم فيها ال يالحظ

أتقدم لكم بالسؤال حول قدرتكم كوزارة معنية على تحديد 
تاريخ انتهاء ألاشغال والكلفة النهائية إلنجاز املشروع ولكم جزيل 

 .الشكر

 إجابة السيد وزير التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية

ة عن سؤال كتابي يتعلق بتقدم أشغال حول إلاجاب: املوضوع
 .RFRالشبكة الحديدية السريعة 

 .7102أفريل  70الوارد علينا في  575مكتوبكم عدد : املرجع

 وبعد،

من الدستور فقد تضمن مكتوبكم  94تطبيقا ألحكام الفصل 
املشار إليه باملرجع أعاله طلب موافاتكم باإلجابة عن السؤال 

بة السيدة ابتسام الجبابلي الذي جاء فيه الكتابي الصادر عن النائ
بطء في التقدم وهذا  RFRتشهد ألاشغال املتعلقة بمشروع  : "ما يلي

هذه ألاشغال هي حاليا . أمر ملحوظ للعيان من متساكني والية تونس
وبالتالي تتوجه إلينا السيدة ". شبه متوقفة والتقدم فيها ال يالحظ

ارة معنية على تحديد تاريخ انتهاء كوز "النائبة بالسؤال حول قدرتنا 
 ".ألاشغال والكلفة النهائية إلنجاز املشروع

وجوابا، أتشرف بإعالمكم أن مشروع إنجاز الشبكة الحديدية 
هو من أنظار شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة  RFRالسريعة 

 . الراجعة بالنظر للوزارة املكلفة بالنقل وليس للوزارة املكلفة بالتجهيز

 السؤال الكتابي

 للسيدة ابتسام الجبابلي 

 :نص السؤال

تحية طيبة أما بعد، تشهد الوضعية القانونية والواقعية 
للمساكن الاجتماعية املخصصة ألعوان وزارة الداخلية غموضا 

 :كبيرا فيما يتعلق بعدة مسائل أهمها

أوال في خصوص شاغليها حاليا الرجاء مدنا بالعدد  -
نسب توزيعها حسب ألاسالك وعدد القضايا الحقيقي للمساكن و 

 .املنشورة السترجاع عدد املساكن

ثانيا في خصوص معايير إسنادها وعموما، فإن غياب  -
 .الوضوح يجعل التساؤل وجيها فيما يتعلق بالنقطتين املشار إليهما

 .ولكم جزيل الشكر -

 وزير الداخلية الهادي مجدوب، إجابة السيد

كتابي موجه من النائبة سؤال  حول إلاجابة عن: املوضوع
  .الجبابلي

 .7102أفريل  70بتاريخ  570مكتوبكم عدد : املرجع

 وبعد،

تبعا ملكتوبكم املذكور باملرجع أعاله، والوارد على مصالح  -
، واملتعلق بإحالتكم لسؤل 7102أفريل  70وزارة الداخلية بتاريخ 

الجبابلي  كتابي توجهت به لنا النائبة بمجلس نواب الشعب ابتسام
من النظام  005من الدستور والفصل  94وذلك على معنى الفصل 

الداخلي ملجلس نواب الشعب والذي تتساءل فيه النائبة املحترمة 
العدد الحقيقي للمساكن الاجتماعية املخصصة ألعوان وزارة : "حول 

الداخلية ونسب توزيعها حسب ألاسالك وعدد القضايا املنشورة 
 .نها؟ وماهي املعايير في إسنادهاالسترجاع البعض م

وجوابا عن ذلك أتشرف بإفادتكم في هذا الصدد بأنت  -
وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالرعاية الاجتماعية إلطارات 
وأعوان قوات ألامن الداخلي وإلاحاطة بهم في مجال السكن 
الاجتماعي، وقد قامت في هذا املجال بإحداث ديوان مساكن 

وبعث تعاونية خاصة  0910النشيطة لوزارة الداخلية سنة إلاطارات 
بموظفي ألامن الوطني وأخرى للحرس الوطني والحماية املدنية سنة 

وتضع الهياكل املذكورة سابقا على ذمة أعوان قوات ألامن . 0917
الداخلي عددا هاما من العقارات التي تتميز بتنوعها وانتشارها بأغلب 

ل املساكن الفردية والشقق املعدة للكراء، مناطق الجمهورية، لتشم
وكذلك املساكن والشقق املعدة للبيع، إضافة إلى املبيتات 

 .واملجمعات السكنية بمختلف الثكنات

وفي هذا إلاطار يبلغ عدد املساكن الفردية والشقق التابعة 
لهياكل وزارة الداخلية املوضوعة للكراء على ذمة إطارات 

محال سكنا  0040داخلي ما يناهز وأعوان قوات ألامن ال
موزعة على أغلب واليات الجمهورية، هذا وتتفاوت نسب 
توزيعها على ألاسالك التابعة لقوات ألامن الداخلي حسب 

في حين يبلغ عدد الشقق التي . التعداد العام لكل سلك
 .شقة 004أعدت للبيع حوالي 

أما بخصوص التساؤل بشأن القضايا املنشورة السترجاع 
بعض املساكن التابعة للهياكل املذكورة آنفا والتي يشغلها 
بعض ألاعوان التابعين لوزارة الداخلية بصفة غير قانونية، 

حكم في  759قضية باإلضافة إلى  704فقد بلغ عددها 
 .طور التنفيذ

وتأسيسا ملبدأ تكافؤ الفرص بين طالبي السكن من بين 
شفافية فقد تم أعوان وزارة الداخلية وتعزيزا ملناخ ال

اعتماد عديد إلاجراءات في هذا الصدد، من ذلك مثال أن 
ديوان مساكن إلاطارات النشيطة لوزارة الداخلية يتولى 

اعتماد إلاجابة الفورية عن كل  7107بداية من شهر جوان 
مطلب سكن يتضمن استدعاء املعني باألمر للحضور بمقر 

الاجتماعية  الديوان مصحوبا بالوثائق التي تبين حالته
هذا ويتم توزيع الشقق واملساكن املعدة للكراء . واملالية

اعتمادا على جملة من املقاييس املوضوعية واملوحدة بين 
كل ألاسالك تتعلق بالحالة العائلية، الوضعية السكنية، 
الجراية، ثم ألاقدمية في الطلب، وذلك طبقا لجدول إسناد 

تيب الراغبين في لألعداد معد للغرض يتم من خالله تر 
أي حسب مجموع النقاط املتحصل )الكراء حسب الجدارة 

وقد حظي هذا التمش ي بمصادقة مجلس إدارة ديوان ( عليها
مساكن إلاطارات النشيطة لوزارة الداخلية املنعقد بتاريخ 

 .7105جويلية  00
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 .      للتفضل باالطالع، وملا يتعين

 السؤال الكتابي

 للسيدة سامية عبو 

سؤال كتابي لوزير التكوين املنهي والتشغيل على معنى  :وضوعامل
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص  005الفصل 

الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات 
 .7100جانفي  00واملنشآت العمومية التي هي تحت اشرافكم بعد 

والاستشارات  أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات سيدي،
املنجزة ( باألخص التكوين ومهام الدقيق الاستثنائية)والخدمات 

لفائدة مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي 
 :نتحت اشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )الهوية الكاملة للمكتب املنجز للعمل /0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 تاريخ إلاذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات/0

في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية 
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات

/Deloitte 

7/Altime Internationale 

0/Altime Tunisie 

4/Business et Décision 

5/Talent 

4/Ernst et Young 

أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

حمامي، وزير التكوين املنهي إجابة السيد عماد ال
 والتشغيل

سؤال كتابي لوزير التكوين املنهي والتشغيل على معنى الفصل 
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات  005

 .والاستشارات املنجزة من قبل الوزارة والهياكل التابعة لها

 .7102أفريل  02بتاريخ  021مراسلتكم عدد : املرجع

 وبعد،

تبعا ملراسلتكم الواردة بالتاريخ املذكور أعاله واملتعلقة بالسؤال 
 :الكتابي للسيدة سامية عبو، فإن الجواب هو التالي

نذكر السيدة النائبة أنه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 
 : وخاصة

 من الدستور، 07الفصل  -
 ،7100ماي  74املؤرخ في  7100لسنة  00املرسوم عدد  -
 70املؤرخ في  7104لسنة  77اس ي عدد القانون ألاس -
 .7104مارس 

فإنه يحق ألي مواطن ومن باب أولى السادة نواب الشعب 

 .الحصول على املعلومة مباشرة من إلادارة

وبناء عليه فإنه يمكك الاتصال بمصالح الوزارة أو بأي من 
املنشآت واملؤسسات العمومية تحت إلاشراف للحصول على 

 .ات والخدمات املنجزة موضوع السؤال الكتابيالدراسات والاستشار 

 السؤال الكتابي

 للسيدة سامية عبو 

سؤال كتابي لوزير التكوين املنهي والتشغيل على معنى  :املوضوع
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص  005الفصل 

الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات 
 .7100جانفي  00التي هي تحت اشرافكم بعد  واملنشآت العمومية

أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات والاستشارات  سيدي،
املنجزة ( باألخص التكوين ومهام الدقيق الاستثنائية)والخدمات 

لفائدة مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي 
 :نتحت اشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )كاملة للمكتب املنجز للعمل الهوية ال/0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 تاريخ إلاذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات/0

تالية في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب ال
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات

/Deloitte 

7/Altime Internationale 

0/Altime Tunisie 

4/Business et Décision 

5/Talent 

4/Ernst et Young 

أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
و جزئية من جهات والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أ

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

 إجابة السيد وزير الصناعة والتجارة

السؤال الكتابي املوّجه لوزير الصناعة والتجارة  :املوضوع
بخصوص الدراسات وإلاستشارات املنجزة لفائدة مصالح الوزارة 

 00عد واملؤسسات واملنشآت العمومية الخاضعة إلشراف الوزارة ب
 .7100جانفي 

 وبعد،

نحيطكم علما بأن املعلومات املطلوبة من مختلف الهياكل 
التابعة لوزارة الصناعة والتجارة واملضمنة بسؤالكم بتاريخ 

يتطلب تجميعها وإعدادها حيزا من الزمن يتجاوز  02/10/7102
من النظام الداخلي  005أجل العشرة أيام املضبوط بالفصل 

 .ملجلس نواب الشعب

وعليه نتشّرف بإعالمكم بأننا بصدد إلاعداد إلجابتكم مع 
الحرص على مدكم باملعلومات املطلوبة بالدقة الالزمة، على ا، 
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 .تصلكم إلاجابة في أفضل آلاجال  لألسباب التي سبق ذكرها

   

 السؤال الكتابي

 للسيدة سامية عبو 

 

ى معنى سؤال كتابي لوزير التكوين املنهي والتشغيل عل :املوضوع
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص  005الفصل 

الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات 
 .7100جانفي  00واملنشآت العمومية التي هي تحت اشرافكم بعد 

أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات والاستشارات  سيدي،
املنجزة ( ق الاستثنائيةباألخص التكوين ومهام الدقي)والخدمات 

لفائدة مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي 
 :نتحت اشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )الهوية الكاملة للمكتب املنجز للعمل /0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مويل ومبلغ الصفقة،مصدر الت/0

 تاريخ إلاذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات/0

في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية 
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات

/Deloitte 

7/Altime Internationale 

0/Altime Tunisie 

4/Business et Décision 

5/Talent 

4/Ernst et Young 

أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

 إجابة السيد وزير التربية

تربية بخصوص حول إلاجابة عن سؤال كتابي لوزير ال :املوضوع
 00الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالح وزارة التربية منذ 

 .7100جانفي 

جدول يتضمن قائمة في طلبات العروض : 0ملحق عدد : املالحق
الخاصة بالدراسات والتكوين املنجزة في إطار مشروع دعم التعليم 

 .الثانوي ومعطيات مفصلة حولها

طيات مفصلة حول الاستشارة جدول يتضمن مع: 7ملحق عدد -
املنجزة في إطار برنامج دعم قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين 

 (.PEFESE)املنهي من أجل التشغيلية

ملحوظة تفسيرية مفصلة حول دور مكتبي : 0ملحق عدد  -
 .املساعدة الفنية في إطار مشروع تعصير املؤسسات التربوية

ل لتطوير قدرات املوارد البشرية وبعد، في إطار سعيها املتواص
، إلاعالن عن مجموعة من 7100وتحسين مردوديتها تم، منذ سنة 

الاستشارات قصد اسداء خدمات وإنجاز دراسات وتنظيم حلقات 
 .تكوين لفائدة هياكل الوزارة وإطاراتها

وتندرج هذه الدراسات واملساعدات الفنية املنجزة خالل الفترة 
برامج تربوية ممولة باالشتراك ( 0)ن أربعة ضم 7104إلى  7100من 

 :مع مانحين أجانب وهي

(  PAES II)مشروع دعم التعليم الثانوي في جزئه الثاني  -0
خالل الفترة   BAD ))املمول باالشتراك مع البنك إلافريقي للتنمية 

 :7100إلى  7100من 

في إطار تنفيذ مشروع دعم التعليم الثانوي قامت الوزارة 
طلبات عروض وذلك قصد تحقيق ( 1)الن عن عدد ثمانية باإلع

 :ألاهداف الرئيسية التالية

إنجاز حزمة مؤشرات من أجل الجودة لفائدة هياكل التفقد ( 0
التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية واملركز الوطني )والبحث بالوزارة 

 ،(للتجديد البيداغوجي

 ،(البيداغوجيين املتفقدين)تكوين املكونين في التربية ( 7

تكوين إطارات إطارات التفقد بالوزارة في مجاالت التقييم ( 0
 وتحليل البيانات ومتابعة املؤشرات،

تقييم ودعم إدماج تكنولوجيات املعلومات والاتصال في ( 0
 النظام التربوي،

بناء نظام معلوماتي مندمج ودعم قدرات املوارد البشرية ( 5
 .جالالتابعة للوزارة في هذا امل

وقد تم تحديد الحاجيات طبقا لبرامج الوزارة لتطوير كفاءات 
منظوريها ودعم القدرات الفنية لهياكلها وتم إعداد العناصر 
املرجعية الخاصة بهذه الدراسات من طرف لجان فنية تمثل الهياكل 

 .املنتفعة صلب الوزارة

في حين تم إعداد الصفقات الخاصة بها وتنفيذها طبقا للملف 
لنموذجي إلبرام الصفقات املمولة عن طريق البنك إلافريقي للتنمية ا

وعليه فقد خضع إبرام وإنجاز هذه الصفقات للرقابة السابقة 
( لجان الصفقات املختصة)والالحقة من قبل هياكل الرقابة الوطنية 

 .وكذلك من قبل البنك املمول 

ت وقد أسفرت طلبات العروض الثمانية عن إسناد هذه الصفقا
لسبعة مجمعات مكاتب دراسات ومكتب دراسات واحد، ساهمت 

مكاتب دراسات ( 4)مكاتب دراسات تونسية وستة ( 01)فيها عشرة 
 .أجنبية

يتضمن قائمة في ( 0امللحق عدد )تجدون صحبة هذا جدول )
طلبات العروض الخاصة بالدراسات والتكوين املنجزة في إطار 

 (.ت مفصلة حولهامشروع دعم التعليم الثانوي ومعطيا

-II  برنامج دعم قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين املنهي
املمول عن طريق هبة من الاتحاد ( PEFESE)من أجل التشغيلية 

 :ألاوروبي

في إطار برنامج دعم  7100تهدف الاستشارة املنجزة خالل سنة 
تشغيلية قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين املنهي من أجل ال

(PEFFESE ) إلى مساعدة وزارة التربية على تحقيق أربعة أهداف
 :رئيسية وهي
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 السؤال الكتابي 

 للسيدة سامية عبو

الشؤون الثقافية على معنى الفصل  سؤال كتابي لوزير :املوضوع
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات  005

املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات واملنشآت  والاستشارات
 .7100جانفي  00العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 

 سيدي،

أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات والاستشارات والخدمات 
املنجزة لفائدة ( باألخص التكوين ومهام الدقيق الاستثنائية)

هي تحت مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي 
 :إشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )الهوية الكاملة للمكتب املنجز للعمل /0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 تاريخ إلاذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات/0

ا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية في هذ
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات

/Deloitte 

7/Altime Internationale 

0/Altime Tunisie 

4/Business et Décision 

5/Talent 

4/Ernst et Young 

الاستشارات  أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

 إجابة السيد وزير الداخلية

حول إلاجابة عن سؤال كتابي موجه من النائبة  :املوضوع
 .سامية حمودة عبو

 .7102أفريل  02بتاريخ  040مكتوبكم عدد  :املرجع

 .قائمة :باملصاحي

تبعا ملكتوبكم املذكور باملرجع أعاله، واملتعلق بإحالتكم  ،وبعد
لسؤال كتابي توجهت به لنا النائبة بمجلس نواب الشعب سامية 

من  005من الدستور والفصل  94عبو، وذلك على معنى الفصل 
النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب، والذي تطلب فيه النائبة 

ة في الدراسات وإلاستشارات والخدمات بقائم: املحترمة مدها
املنجزة لفائدة وزارة ( باألخص التكوين ومهام التدقيق إلاستثنائية)

الداخلية ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي تحت 
اشراف الوزارة واملمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات أجنبية 

 .7100وذلك بداية من سنة 

بإفادتكم بأن هذا  السؤال يطرح  على ذلك أتشرف وجوابا
عديد املالحظات من ذلك أن املعطيات املطلوبة تقتض ي الرجوع إلى 

وهو ما (  7100بداية من سنة )ألارشيف إلاداري بالفترة املطلوبة 
يتطلب فترة زمنية أطول من املدة املخصصة لإلجابة عن هذا 

أيام عمل  1 السؤال واملحددة بعشرة أيام على أقص ى تقدير من بينها
فعلي، كما أن بعض املصالح واملؤسسات واملنشآت العمومية التي 
كانت ترجع بالنظر إلى وزارة الداخلية أو خاضعة إلشرافها واملعنية 
باملعطيات املطلوبة، قد تمت إحالتها إلى وزارة الشؤون املحلية 
والبيئة على غرار مركز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق القروض 

اعدة الجماعات املحلية والوكالة البلدية للتصرف والوكالة ومس
 .البلدية للخدمات البيئية والبلديات واملجالس الجهوية وغيرها

هذا باإلضافة إلى أن بعض الدراسات وإلاستشارات والخدمات 
تعلق بمسائل تهم ألامن الوطني وتخضع ملقتضيات السرية طبقا 

منها أحكام قرار رئيس الحكومة للتشريع والتراتيب النفاذة وخاصة 
املتعلق بضبط قائمة املصاريف الخاضعة   7105ماي  14املؤرخ في 

 07املؤرخ في  0911لسنة  04لطريقة مراقبة خاصة طبقا لألمر عدد 
واملتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض  0911جانفي 

عدد  مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، وكذلك أحكام ألامر 
واملتعلق بمراقبة  7107نوفمبر  09املؤرخ في  7107لسنة  7121

من النظام  005املصاريف العمومية، وحيث أن أحكام الفصل 
الداخلي ملجلس نواب الشعب تقض ي بنشر السؤال والجواب الكتابي 
للحكومة بالرائد الرسمي ملداوالت جلس نواب الشعب وعلى املوقع 

ا يتعارض مع مبدأ السرية املشار إليه إلالكتروني للمجلس وهو  م
 .آنفا

إلاشارة إلى أن التكوين املنجز من قبل هياكل الوزارة يخضع  مع
لإلجراءات املضبوطة بمقتض ى القوانين والتراتيب النافذة وكذلك 
للبرنامج السنوي للتكوين املضبوط وفقا لحاجيات الوزارة واستنادا 



 23 عــدد 2017 ماي 9 ثالثاءالجلسة يوم  −مداوالت مجلس نواب الشعب  2333صفحة 

سبتمبر  70املؤرخ في  05منشور عدد )للتوجهات رئاسة الحكومة 
وي تم للغرض تكليف هياكل الوزارة املعنية أو الهياكل ( 7104

املتخصصة في مجاالت التكوين املبرمجة سواء كانت وطنية أو 
أجنبية حسب محور التكوين، ويتم التعامل مع هذه الهياكل 

 .بمقتض ى اتفاقيات وفقا للتراتيب النافذة

نبية املخصصة للتكوين وأن مختلف املساعدات ألاج علما
واملشار إليها من قبل السيدة النائبة ترصد وفق برامج محددة 
وتستند إلتفاقيات مبرمجة بين الوزارة والطرف الداعم ومصادق 
ثعليها طبقا للتراتيب النافذة على غرار اتفاقيات تمويل برنامج إصالح 
قطاع ألامن والذي تشرف على تنفيذه وحدة التصرف حسب 

 7104لسنة  0009ف املحدثة بمقتض ى ألامر الحكومي عدد ألاهدا
 .7104أوت  70بتاريخ 

تبقى مصالح وزارة الداخلية على ذمة النائبة في كل  وعموما
استفسار أو توضيح أو اتمام لبعض املعلومات واملعطيات التي قد 

 . يتراءى لها أنها غير تامة أو تستدعي مزدي التدقيقي والتوضيح

ا قائمة في خدمات التكوين املنجزة عن طريق وتجدون رفقته
 .ميزانية الوزارة

 

هوية منجز 
 العمل

موضوع 
 الخدمة

 (د ت)املبلغ 

 2011سنة 

مرصد ومركز 
إلاعالم والتكوين 

 والتوثيق

تنفيذ مخطط 
 التكوين

510573554 

املدرسة الوطنية 
 للمهندسين بتونس

 47113111 التكوين املستمر

املدرسة الوطنية 
 هندسين بتونسللم

 00113111 التكوين املستمر

املركز الوطني 
 لإلعالمية

حلقة تكوينية 
 في إلاعالمية

01113111 

شركة الدراسات 
 وإلاستشارات

التكوين في 
 إلاعالمية

9573111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين في 
 إلاعالمية

011113111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين في 
 إلاعالمية

4113111 

 2012سنة 

شركة سفير 
تونيزيا للتكوين 

 والخدمات

دورة تدريبية 
حول هيكلة ادارة 
ألازمة وقياس البنى 

 الاتصالية

5913111 

املعهد ألاعلى 
 للتوثيق

الندوة الدولية 
حول الوثائق 

 الرقمية

0513111 

 00013111تكوين في اللغات معهد بورقيبة 

 الحية للغات الحية

املدرسة الوطنية 
 لإلدارة

دورة تدريبية في 
مجال التصرف 
 إلاداري الحديث

09223511 

معهد بورقيبة 
 للغات الحية

تكوين في اللغات 
 الحية

05413111 

املركز الوطني 
 لإلستشعار عن بعد

 27113111 التكوين املستمر

املدرسة الوطنية 
 للمهندسين بتونس

 47113111 التكوين املستمر

املركز الوطني 
 لإلعالمية

التكوين في 
 إلاعالمية

011113111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

دورة تكوينية في 
 منظومة إنصاف

9413111 

مرصد ومركز 
إلاعالم والتوين 

 والتوثيق

دورات تدريبية 
 في إلاعالمية

779773000 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

دورة تكوينية 
حول منظومة 

 انصاف

0113111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

دورة تكوينية 
حول منظومة 

 انصاف

05113111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

دورة تكوينية 
حول منظومة 

 الخدمات

4113111 

التكوين في  هندسة التقدم
 إلاعالمية

02413111 

 2013سنة 

جارن 
 جيوكنسلت جروب

ملتقى حول نظم 
 املعلومات الجغرافية

75113111 

املدرسة الوطنية 
 لإلدارة

ية في دورة تدريب
مجال التصرف 
 إلاداري الحديث

51753111 

الجمعية 
التونسية 

للمتصرفين في 
 ألارشيف

متقى تكوين في 
 ألارشيف

0513111 

دورة تدريبية  ألارشيف الوطني
حول ألارشفة 

والتصرف إلالكتروني 
 في الوثائق

4113111 

دورة تدريبية  ألارشيف الوطني
حول مقاييس انتقاء 

 لوثائق وامللفات

0113111 
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دورة تدريبة  ألارشيف الوطني
حول إدارة مصالح 
 ألارشيف وتطويرها

0513111 

دورة تدريبية  ألارشيف الوطني
 حول ألارشيف

0513111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

دورة تكوينية 
حول منظومة 

 انصاف

9113111 

الوكالة الوطنية 
 للسالمة املعلوماتية

دورة تكوينية 
الجرائم "حول 

 "اتيةاملعلوم

00213111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين ورسكلة 
 الفنيين في إلاعالمية

011113111 

مرصد ومركز 
إلاعالم والتكوين 

 والتوثيق

حلقة التكوين 
إلاشهادي في مجال 

تكنولوجيات 
 املعلومات وألاشغال

00413111 

مرصد ومركز 
إلاعالم والتكوين 

 والتوثيق

حلقة التكوين 
ال إلاشهادي في مج
تكنولوجيات 

 املعلومات وألاشغال

70003411 

مرصد ومركز 
إلاعالم والتكوين 

 والتوثيق

حلقة التكوين 
إلاشهادي في مجال 

تكنولوجيات 
 املعلومات وألاشغال

05053111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين ورسكلة 
 الفنيين في إلاعالمية

711113111 

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين في 
 الميةإلاع

041113111 

 2014سنة 

املدرسة الوطنية 
 لإلدارة

 04753111 ملقى تكوين

املعهد الوطني 
 للمالية

دورة تكوينية 
حول املالية 

 العمومية

77973111 

املدرسة العليا 
 للمواصالت

 070113111 التكوين املستمر

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين ورسكلة 
 الفنيين في إلاعالمية

511113111 

التكوين  تكنيكا تراتيننغ
إلاشهادي املختص 

في مجال ادارة 
 الشبكات الخاصة

99113111 

التكوين  تكنيكا تراتيننغ
إلاشهادي املختص 

000103111 

في مجال ادارة 
 الشبكات الخاصة

 2015سنة 

مركز إلاعالم 
والتكوين والدراسات 

والتوثيق حول 
 "إفادة"الجمعيات 

دورتين 
 تكوينيتين

012213111 

املدرسة العليا 
 للمواصالت

 021113111 التكوين املستمر

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين ورسكلة 
 الفنيين في إلاعالمية

511113111 

 2016سنة 

الوكالة التونسية 
 للتكوين املنهي

تكوين في مجال 
 سياقة العربات

25413111 

مركز الدراسات 
الفنية والصيانة 

البيوطبية 
 ئيةوالاستشفا

ملتقى حول 
اليوم الوطني 

للهندسة والصيانة 
البيوطبية 

 والاستشفائية

01113111 

مركز إلاعالم 
والتكوين والدراسات 

والتوثيق حول 
 "إفادة"الجمعيات 

دورتين 
 تكوينيتين

011113111 

الوكالة اتلوطنية 
 للسالمة املعلوماتية

مرحلة تكوين في 
سالمة النظام 

 املعلوماتية

00113111 

عهد ألاعلى امل
 للتوثيق

 7113111 مؤتمر النفاذ

املنظمة 
التونسية للتربية 

 وألاسرة

دورة تكوينية 
حول إلابتكار 

البيداغوجي في 
 التعليم العالي

5513111 

الوكالة التونسية 
 للتكوين املنهي

تكوين ورسكلة 
في مجال سياقة 

 العربات

99923541 

املدرسة العليا 
 للمواصالت

 915513111 التكوين املستمر

املدرسة العليا 
 للمواصالت

 021113111 التكوين املستمر

املركز الوطني 
 لإلعالمية

تكوين ورسكلة 
 الفنيين في إلاعالمية

420513111 

 

 السؤال الكتابي 

 للسيدة سامية عبو
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سؤال كتابي لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية  :املوضوع
لي ملجلس نواب الشعب من النظام الداخ 005على معنى الفصل 

بخصوص الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم 
 00واملؤسسات واملنشآت العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 

 .7100جانفي 

 سيدي،

أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات والاستشارات والخدمات 
املنجزة لفائدة ( باألخص التكوين ومهام الدقيق الاستثنائية)

الحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي تحت مص
 :إشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )الهوية الكاملة للمكتب املنجز للعمل /0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدماتتاريخ إلاذن /0

في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية 
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات
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أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

ة السياحة ، وزير سلمى اللومي الرقيق ةإجابة السيد
 والصناعات التقليدية

ة املحترمة السيدة سامية حول السؤال الكتابي للنائب: املوضوع
 . حمودة عبو

 .7102أفريل  02بتاريخ  020مكتوبكم عدد : املرجع

 .قائمة: املصاحيب

تبعا ملكتوبكم املشار إليه باملرجع أعاله واملتعلق بإحالة وبعد، 
سؤال كتابي توجهت به النائبة املحترمة السيدة سامية حمودة عبو 

لفائدة مصالح وزارة بخصوص الدراسات والاستشارات املنجزة 
واملمولة  7102جانفي  00السياحة والصناعات التقليدية بعد 

بصفة كلية أو جزئية من جهات أجنبية، أتشرف بموافاتكم بقائمة 
 .تتضمن البيانات املطلوبة

 السؤال الكتابي 

 للسيدة سامية عبو

من  005سؤال كتابي لوزير الفالحة على معنى الفصل  :املوضوع
اخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات النظام الد

والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات واملنشآت 

 .7100جانفي  00العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 

أرجو منكم مدي بقائمة في الدراسات والاستشارات  سيدي،
املنجزة ( باألخص التكوين ومهام الدقيق الاستثنائية)والخدمات 

مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي لفائدة 
 :تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )الهوية الكاملة للمكتب املنجز للعمل /0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 ن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدماتتاريخ إلاذ/0

في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية 
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات
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أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

 الفالحة، وزير سمير بالطيبإجابة السيد 

السيدة حول إلاجابة عن السؤال الكتابي املوجه من : املوضوع
 عبو إلى السيد سمير بالطيب، وزير الفالحة سامية

 .7102أفريل  02بتاريخ  040مراسلتكم عدد : املرجع

 .جداول : املصاحيب

 وبعد،

تبعا ملراسلتكم املشار إليها باملرجع أعاله واملتضمنة سؤالا كتابيا 
واملوارد  الفالحة ةر االسيدة سامية عبو إلى وز موجها من النائبة 

ري حول الدراسات والاستشارات والخدمات املائية والصيد البح
املنجزة لفائدة مصالح الوزارة واملؤسسات واملنشآت العمومية 
والهياكل الراجعة لها بالنظر، أتشرف بموافاتكم رفقة هذا بجداول 

 .تتضمن املعطيات املطلوبة

وتبقى مصالح الوزارة على ذمتكم لتقديم املزيد من التوضيحات 
 .والسالم. قتضاءحول املوضوع عند الا
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 السؤال الكتابي 

 للسيدة سامية عبو

الشؤون الثقافية على معنى الفصل  سؤال كتابي لوزير :املوضوع
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات  005

والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات واملنشآت 
 .7100جانفي  00فكم بعد العمومية التي هي تحت إشرا

أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات والاستشارات  سيدي،
املنجزة ( باألخص التكوين ومهام الدقيق الاستثنائية)والخدمات 

لفائدة مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي 
 :تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )ز للعمل الهوية الكاملة للمكتب املنج/0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة،/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 تاريخ إلاذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات/0

في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية 
 :راسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزاراتالتي أنجزت د

/Deloitte 

7/Altime Internationale 

0/Altime Tunisie 

4/Business et Décision 

5/Talent 

4/Ernst et Young 

أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .نبيةأج

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

 وزير الشؤون الثقافيةإجابة السيد 

حول إلاجابة عن السؤال الكتابي املوجه إلينا من قبل : املوضوع
 . النائبة السيدة سامية حمودة عبو

 تحية طيبة وبعد،

تبعا إلحالتكم املشار إليها باملرجع واملتعلقة بالسؤال الكتابي 
إلينا النائبة السيدة سامية حمودة عبو بخصوص  الذي توجهت به

الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالح الوزارة واملؤسسات 
واملنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر واملمولة بصفة كلية او 

، أتشرف 7100جانفي  00جزئية من جهات أجنبية واملنجزة بعد 
 . بموافاتكم بعناصر إلاجابة
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 السؤال الكتابي

 للسيدة سامية عبو 

ن الثقافية على معنى الفصل الشؤو  سؤال كتابي لوزير :املوضوع
من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص الدراسات  005

والاستشارات املنجزة لفائدة مصالحكم واملؤسسات واملنشآت 
 .7100جانفي  00العمومية التي هي تحت إشرافكم بعد 

أرجو منكم كدي بقائمة في الدراسات والاستشارات  سيدي،
املنجزة ( ن ومهام الدقيق الاستثنائيةباألخص التكوي)والخدمات 

لفائدة مصالحكم ولفائدة املؤسسات واملنشآت العمومية التي هي 
 :تحت إشرافكم تتضمن البيانات التالية

السجل التجاري، )الهوية الكاملة للمكتب املنجز للعمل /0
 ،(العنوان، املمثل القانوني للمكتب

 ،موضوع بالدراسة أو الاستشارة أو الخدمة/7

 مصدر التمويل ومبلغ الصفقة،/0

 تاريخ إلاذن بإجراء الدراسات أو الاستشارات أو الخدمات/0

في هذا إلاطار، نذكر على سبيل املثال ال الحصر املكاتب التالية 
 :التي أنجزت دراسات واستشارات وخدمات لفائدة عدد من الوزارات

/Deloitte 

7/Altime Internationale 

0/Altime Tunisie 

4/Business et Décision 

5/Talent 

4/Ernst et Young 

أخيرا، ألفت نظركم إلى أن مساءلتي هذه تشمل الاستشارات 
والدراسات والخدمات املمولة بصفة كلية أو جزئية من جهات 

 .أجنبية

 .تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير

 وزير الشؤون الثقافيةإجابة السيد 

السؤال الكتابي املوجه إلينا من قبل  حول إلاجابة عن: املوضوع
 . النائبة السيدة سامية حمودة عبو

 تحية طيبة وبعد،

تبعا إلحالتكم املشار إليها باملرجع واملتعلقة بالسؤال الكتابي 
الذي توجهت به إلينا النائبة السيدة سامية حمودة عبو بخصوص 

ؤسسات الدراسات والاستشارات املنجزة لفائدة مصالح الوزارة وامل
واملنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر واملمولة بصفة كلية او 

، أتشرف 7100جانفي  00جزئية من جهات أجنبية واملنجزة بعد 
 . بموافاتكم بعناصر إلاجابة
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 نواب الشعبمـداوالت مجلس 

 

 

 

 :يقع " مداوالت مجلس نواب الشعب" :شراء أعداد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 

  

 

 صلحة وكالة املقابيضبم                                                                    
 (باردو)مجلس نواب الشعب                                                                             

 71.157.000الهاتف                                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 دينار واحد :ثمن العدد الواحد 
 

 :بالنسبة لدورة عادية  ـ الاشتراك
 دينارا 17 : ......................بالجمهورية التونسية 

 دينارا 20 : ..................................بالخارج 
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 لدى وكيلة املقابيض( املكتبة)يمكن دفع مبلغ الاشتراك مباشرة باملجلس 

مجلس ألاول ة الدولة الجزء الخامس القسم الثاني عشر الباب املفتوح بميزاني 0أو بحساب أموال املشاركة عدد 

 حساب دعم النشاط الفكري مجلس نواب الشعب" نواب الشعب واملسمى 


