
جدول أعمال النائب ماھر زید خالل والیتھ النیابیة

2019 نوفمبر15تاریخ 

ادى النائب ماھر زید الیمین بمجلس نواب الشعب

2019 نوفمبر 15تاریخ 

في الیوم األول لمباشرة مھامھ كنائب للشعب التونسي تنقل السید ماھر زید إلى مطار تونس
قرطاج للتأكد من حسن احترام القانون في التعامل مع المسافرین.فقد تم منع أحد االطارات

من مغادرة البالد و االلحاق بعائلتھ و عملھ بتعلة وجودs17التونیسة المقیمة بسویسرا 
اجراء امني في حقھ یمنعھ من السفر

 و بعد جدل قصیر و تذكیر الفراد االطار االمني العامل بالمطار بضرورة احترام القانون
و دستور البالد من ذلك الحكم البات الصادر عن المحكمة االداریة و القاضي بعدم قانونیة

القمعيs17و شرعیة االجراء  
تم تمكین المتضرر من استدعاء رسمي للمثول امام احدى االدارات االمنیة كشكل من

تصحیح التجاوز الذي تم ارتكابھ في حقھ ... 



2019 نوفمبر 17تاریخ 

أشرف نائب الشعب السید ماھر زید على اإلجتماع الدوري الئتالف الكرامة بالقیروان الیوم
 بنجاح و تم النقاش حول الكثیر من المواضیع تخص تحسین بعض2019 نوفمبر 17

الوضعیات المطروحة بوالیة القیروان في المجال السیاحي و الفالحي و غیرھا.

 التقى نائب الشعب السید ماھر زید في مقر بلدیة2019 نوفمبر 17 و بنفس تاریخ 
الوسالتیة من والیة القیروان بكل من رئیس البلدیة السید كریم المالیكي في حضور عدد

 من اعضاء مجلسھ البلدي و ثلة من ممثلي المجتمع المدني.
و دار الحدیث طیلة ساعتین حول مشاكل الجھة و الصعوبات التي تواجھھا بفعل التھمیش و

 اإلقصاء الممارس من متنفذین في السلطتین الجھویة و المركزیة.



و تم تحریر محضر جلسة لما دار خالل اللقاء الذي ستتبعھ اجتماعات اخرى للمتابعة و
التقییم...

 على االجتماع الدوري2019 نوفمبر 17كما اشرف السید ماھر زید في نفس الیوم 
الئتالف الكرامة بالقیروان تم م خاللھ النقاش حول الكیر من المواضیع  تخص تحسین
بعض الوضعیات المطروحة بوالیة القیروان في المجال السیاحي و الفالحي و غیره من

المجاالت...

2019 نوفمبر 18تاریخ 

في إطاره ممارسة مھامھ كنائب عن الشعب التونسي ، تلقى مكتب السید ماھر زید الیوم
اتصالین من مواطنین مقیمین بالخارج تعرضا للتمییز و سوء المعاملة أثناء سفرھما. 

فقد تلقینا ارسالیة قصیرة من طبیبة مقیمة في ألمانیا أكدت بعد التواصل معھا أنھا تتعرض
للتفشیش البدني الدقیق و المھین في كل مرة تمر فیھا عبر المعابر الحدودیة سواءا كان ذلك
المطارات أو المیناء. و أكدت المواطنة المذكورة أنھ یتم اجبارھا على التعري تماما أمام

موظفات األمن كشرط للسماح لھا بالمرور. 
كما تلقى مكتبنا اتصاال من مغترب مقیم في فرنسا تم منعھ الیوم من المرور حتى شارف

على اقالع طائرتھ و خسارة تذكره . لكن اتصاال النائب ماھر زید بإدارة الحدود و األجانب
التابعة لوزارة الداخلیة و تذكیرھا بضرورة احترام القانون و على رأسھا حكم المحكمة
االداریة االخیر القاضي بعدم شرعیة منع التونسیین من السفر الى جانب اثباتھ لھم بخلو

السجل العدلي و األمني للمواطن المذكور من أي سوابق تذكر ، حتى تم السماح لھ بالمرور
دقائق محدودة قبل اقالع الطائرة. 



2019 نوفمبر 19تاریخ 

تلقى مكتب  نائب الشعب ماھر زید  برید الكتروني یتضمن مقطع فیدیو و عدد من الصور
تم التقاطھا خلسة تظھر فیھا سیارات مدنیة بصدد شحن كمیات من الوقود المخصص
لسیارات وزارة الداخلیة الى خارج الثكنة ...حیث دعى نائب الشعب ماھر زید وزیر

الداخلیة و النیابة العمومیة  بفتح  االبحاث الالزمة و تطبیق القانون على ناھبي المال العام
من داخل المنشآت السیادیة.

 
2019 نوفمبر 20تاریخ 

على ضوء اتصال ھاتفي من طرف منظمة بریطانیة تعنى بحقوق الصحفیین تنقل النائب
ماھر زید الى مطار تونس قرطاج للتأكد من السبب الحقیقي لمنع الصحفي البریطاني ذي

 االصول المصریة اسامة خلیفة من دخول تونس.
و بعد مزید التحري لساعات طویلة من الجھات المتداخلة تبین أن الصحفي و الناشط



الحقوقي المذكور تالحقھ سلطات االنقالب المصریة بتھم واھیة للتضییق علیھ و الحد من
.تأثیره في الرأي العام العالمي و تم اإلذن لھ بزیارة بالدنا

2019 نوفمبر 25تاریخ 

اشرف نائب الشعب السید ماھر زید على االجتماع الدوري الئتالف الكرامة  بالقیروان
بحضور االستاذ نجیب الدغماني و مجموعة من مساندي ائتالف الكرامة بوالیة القیروان

من جمیع معتمدیاتھا و تم 
.النقاش حول الكثیر من المواضیع الخاصة بالفالحة و السیاحة و خاصة قطاع الصحة .

 
2019 نوفمبر26تاریخ 



اجرى النائب بمجلس نواب الشعب السید ماھر زید طیلة یومین اتصاالت و اجتماعات
 مواطن10.000تكللت بالنجاح  العادة المیاه الصالحة للشراب التي تم قطعھا عن حوالي 

طیلة عشرین یوما...فقد قطعت االدارة الجھویة لشركة توزیع المیاه بجندوبة میاه الشراب
مواطن لتخلد دیون لدى احدى الجمعیات المائیة المتعھدة بسقایة10.000عن حوالي 

المناطق النائیة في بوسالم,حیث لم یتجاوز حجم الدین السبع االف دینار... 

2019  دیسمبر 01تاریخ 

تحول السید ماھر زید النائب بمجلس نواب الشعب  الى مقر االدارة الجھویة للصحة
بالقیروان حیث التقى صحبة مدیر مكتبھ بالجھة المھندس فتحي  العیاشي و الناشط

المجتمعي سالم الماجري بالمدیر الجھوي  للصحة السید حمدي الحضري.
 وطیلة ساعة من عمر اللقاء تم التعرض الى عدد من ملفات القطاع الصحي بجھة القیروان
على غرار تقدم مراحل انجاز المستشفى الجدید بالوالیة و النقص الفادح في االطار الطبي
المختص السیما اطباء التخدیر.و في خاتمة االجتماع تمت برمجة سلسلة من الزیارات

المیدانیة التفقدیة لمستشفیات و مراكز صحة اساسیة بوالیة القیروان خالل الفترة القادمة...



 

2019 دیسمبر02تاریخ 

قام السید ماھر زید نائب الشعب عن ائتالف الكرامة بالقیروان بزیارة الى االدارة الجھویة
 االسكان بالقیروان للتدخل في موضوع الطریقMC46   ''طریق الموت''للتجھیز و  

الرابطة بین الوسالتیة حفوز 
و قد حضر اللقاء كل من السید كریم المالیلي رئیس بلدیة الوسالتیة و عدد من مستشاریھ و

المھندس فتحي العیاشي مدیر مكتب السید ماھر زید.
و في نفس التاریخ اجتمع السید ماھر زید مع المندوب الجھوي للتنمیة  الفالحیة  بالقیروان
السید عبد الجلیل العفلي بحضور كل من السید فتحي العیاشي مدیر مكتب نائب الشعب

السید ماھر زید و ثلة من المجتمع المدني السید زھیر جاء باk و السید نجیب النصري و
ثلة من الفالحین السید ریاض الخضراوي و السید عمر القالوي و ذلك لتدارس الكثیر من

النقاط في وضع القطاع الفالحي بالقیروان .
 زیارة تفقد میدانیة2019 دیسمبر 02باالضافة الى ذلك ادى السد ماھر زید بنفس تاریخ 

لمستشفى ابن الجزار بالقیروان. و في حضور وفد عن المجتمع المدني بالجھة و مدیر
مكتبھ تعرض االجتماع الذي اشرف علیھ مدیر المستشفى السید مختار العیدي الى اھم

المشاكل و العراقیل التي یواجھھا االطار المشرف على المؤسسة و اسباب تدھور الخدمات
التي یقدمھا المستشفى.و تم بعد ساعتین من الحوار و التشاور االتفاق على تشكیل لجنة

دائمة یشكل مكتب النائب احد اطرافھا للسھر الدائم على تطبیق مخرجات االجتماع.و شمل
الجزء الثاني من الزیارة التفقدیة التعرف على اقسام المؤسسة و الحدیث الى عدد من

االطار العامل بھا... 



 إجتمع األستاذ ماھر زید نائب الشعب عن ائتالف2019 دیسمبر 02 و بنفس تاریخ 
الكرامة بالقیروان مع السید المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة بالقیروان السید عبد الجلیل

العفلي  بحضور مدیر مكتبھ السید فتحي العیاشي و ثلة من المجتمع المدني السید زھیر جاء
باk و السید نجیب النصري و ثلة من الفالحین السید ریاض الحضراوي و السید عمر

القالوي لتدارس الكثیر من النقاط في وضع القطاع الفالحي بالقیروان و لقینا كل التجاوب
.من السید المندوب

2019 دیسمبر 04تاریخ 

بمناسبة الیوم العالمي لذوي االجتیاجات الخصوصیة و بإذن من نائب الشعب السید ماھر
زید قام السید فتحي العیاشي مدیر مكتب السید ماھر زید بزیارة میدانیة الى جمعیة رعایة
فاقدي السمع بالقیروان برفقة السید زھیر جاء باk عن جمعیة المستقلة  للدفاع المدني و
االصالح و ذلك بدعوة من السید حمادي المسروقي مدیر الجمعیة ,حیث تم االتفاق و

التعاون بالسعي الیجاد توأمة  للجمعیة مع احدى الجمعیات األوروبیة... 



2019 دیسمبر 08

استقبل السید ماھر زید نائب الشعب عن ائتالف الكرامة بالقیروان السید فتحي العیاشي
مجموعة من الشباب العاطلین عن العمل أصحاب شھادة مساعد صحي متحصلین علیھا من

 بحضور السید زھیر جاء باk و السید نجیب النصري2008المدارس الحكومیة من سنة 
...عن الجمعیة المستقلة للدفاع المدني و اإلصالح



2019 دیسمبر 12تاریخ 

شارك السید ماھر زید عضومجلس نواب الشعب في ندوة صحفیة بعنوان مكافحة الفساد و
ذلك بمشاكة كل من السید احمد موحى و السید یسري الدالي...

2019 دیسمبر31تاریخ 

في سیاق مبادرة من والي القیروان و مشاركة معتمدي الجھة  و عدد من االطارات األمنیة
من مختلف األسالك ، قام نائب الشعب  السید ماھر زید  بتفقد الوحدات األمنیة المنتشرة
بمحاور مدینة القیروان المختلفة شاكرین لھم رباطھم و مشاركین لھم فرحة حلول عام

 جدید.
كما توجھو الى مقر السجن المدني بالقیروان لتفقد الوحدات األمنیة المشتركة القائمة على

حراسة المرفق لتقدیم التھنئة لھم بالعام الجدید. 
حیث ان منتسبو النقابة الوطنیة لقوات األمن الداخلي أثثوا الزیارة بتجدید مطالبھم و على

رأسھا ضرورة تمریر قانون حمایة األمنیین... 



2020 جانفي 15تاریخ 

تلقى السید ماھر زید النائب بمجلس نواب الشعب اتصاال ھاتفیا من الجزائر تتضمن
المكالمة قضیة مواطنة تونسیة ارسلھا لطفي براھم آمر الحرس الوطني سابقا في مھمة

.2017تخریبیة حیث القت السلطات االمنیة الجزائریة القبض علیھا عام 
فقد اتصل نائب الشعب السید ماھر زید في وقت سابق بكل من المتفقد العام للحرس الوطني
و المتفقد العام لوزارة الداخلیة و وزیر الداخلیة ھشام الفوراتي و نقال  لھم طلب وزارة
العدل الجزائریة المتمثل في ارسال طلب رسمي تونسي الستعادة المواطنة و كذلك طلب
عائلة الضحیة المسجونة في الجزائر و المتمثل في التسریع بإستعادة ابنتھم قبل التحرك
قضائیا ضد كل المتورطین والمتواطئین بالصمت و الفرجة من نیابة عمومیة من بینھم
مسؤولین امنیین و القسم االجتماعي بسفارة تونس بالجزائر, خاصة و ان الحالة الصحیة
للمواطنة التونسیة  تدھورت بشكل متسارع بما اصبح  یھدد حیاتھا بشكل مباشر وھو فیما
یبدو ما ترغب فیھ االطراف المتورطة في ارسالھا للمشاركة في اعمال تخریبیة على
الحدود الجزائریة  '' نقل اموال للمجموعات االرھابیة المتمركزة في جبل الشعانبي '' 



 
2020 جانفي 27تاریخ 

....

2020 جانفي 31تاریخ 

أدى نائب الشعب السید ماھر زید زیارة الى مركز االمن الوطني بالمنصورة من والیة
القیروان للسؤال عن اسباب منع عدد من المواطنین من جوازات سفرھم حیث ینتظر

بعضھم منذ اكثر من سنة لتسلم وثیقتھ االاریة تلك.
و إذ أبدى رئیس المركز تفھمھ للمعاناة و الخسائر التي یتكبدھا الراغبون في السفر محمال
المسؤولیة الدارة الحدود و األجانب التي قال انھا الجھة المسؤولة عن طول آجال االنتظار
و كذلك قرار اإلصدار من عدمھ . كما تطرق السید ماھر زید أثناء الحدیث الى شكاوي
عدد من المواطنین بخصوص استدعائھم الى المركز المذكور عبر االتصاالت الھاتفیة

 ( المتكررة) عوض االستدعاءات الورقیة الرسمیة كما یقتضیھ القانون.
و قد انتھت زیارة السید ماھر زید للمركز المذكور بتبادل التحیة و أرقام الھواتف على أمل
لقاء قریب تكون فیھ معاملة المواطنین قد تحسنت و كذلك الظروف الصعبة التي یعمل فیھا

االطار األمني و ھي الرسالة التي حملھا إیاھا العاملون بالمرفق المذكور.
إال أن النائب بمجلس نواب الشعب السید ماھر زید فوجئ في وقت الحق بظھور منشور
على الصفحة الرسمیة ل " نقابة قوات األمن الداخلي " تم فیھ تزویر كل تفاصیل زیارتھ
الى مركز المنصورة و االدعاء زورا و بھتانا بأنھ اصطحب معھ " ارھابي مصنف خطیر
جدا " اضافة الى كیل وابل من الشتائم للسلطة التشریعیة و أعضائھا لتدخلھم في ما ال

یعنیھم حسب نص التدوینة.
و قد أرفق القائمون على الصفحة منشورھم التحریضي بصور تم التقاطھا من كامیرا

المراقبة المثبتة بالمركز توثق لحظة دخول النائب مستغلین أدوات االدارة التونسیة للتشھیر
 و اإلساءة إلى من ھو بصدد ممارسة عملھ في اطار القانون...

و ھو ما جعل النائب یدعو السید وزیر الداخلیة إلى اإلعتذار لما لحقھ من بعض منظوریھ (



 المتسترین بالعمل النقابي) من اساءة.
 لفتح بحث في استغالل عدد من منظوریھ لمقدرات االدارة التونسیة/ و  الدعوة كذلك2

( كامیرات المراقبة في ھذه الحالة ) و نشر صور لزوار مرفق عمومي مفتوح لكل
 التونسیین دون اذنھم أو رغبتھم

كما دعى  النیابة العمومیة بالمحكمة االبتدائیة بالقیروان إلى تحمل مسؤولیتھا و اتخاذ/ 3
 ماھو ضروري من اجراءات قانونیة ضد من تورط في تلك الجرائم 

و ایضا دعى النیابة العمومیة بالقطب القضائي لمكافحة االرھاب للتحرك بعد أن اشارت/ 4
تدوینة " نقابة قوات األمن الداخلي" الى دخول " عنصر ارھابي مصنف خطیر " الى

المركز المذكور دون أن یتم التعامل معھ ایقافا أو احالة على السلط القضائیة.

2020 فیفري 08تاریخ 

أدى صبیحة الیوم النائب عن ائتالف الكرامة ماھر زید زیارة إلى معتمدیة نصر هللا في
القیروان لإلطالع عن قرب على تطورات األزمة االجتماعیة التي تسبب فیھا أحد

 ھكتار. 3000المستأجرین للضیعة على ملك الدولة مساحتھا قرابة 
فقد عمد العملة بالضیعة المذكورة احتجاجا على تأخر صرف رواتبھم رغم وفرة اإلنتاج

إلى قطع طریق رئیسي بالمنطقة ما أدى إلى شلل شبھ تام لعدید القرى. 
ففي قریة السالیمیة التقى نائبا االئتالف و الفریق اإلداري المرافق بالمتساكنین و العملة

المحتجین بإحدى الفضاءات العامة حیث تم اإلتفاق على تشكیل لجنة مشتركة لرفع المظلمة
المسلطة على الجھة من طرف المستأجر...



2020 فیفري 16تاریخ 

أدى السید ماھر زید نائب الشعب عن ائتالف الكرامة بالقیروان أثناء أداء زیارتھ إلى
معتمدیة بوحجلة زیارة إلى بلدیة الشوایحیة للوقوف على مشكل المصبات العشوائیة لمادة
المرجین رفقة الفریق المصاحب من المجتمع المدني و الوقوف على مدى خطورة ھذه
المادة على األراضي الفالحیة و صحة المواطنین إذ تسبب انتشار الناموس و اصابة

المواطنین بمرض اللشمانیوز حسب شھادات األھالي الذین حضروا بكثافة للتشكي من ھذا
المشكل الكبیر...

2020 فیفري 17تاریخ 

2020 فیفري 17عقدت لجنة األمن والدفاع بحضور السید ماھر زید  جلسة یوم االثنین 
خصّصتھا لالستماع الى ممثلي وزارة الداخلیة حول األمن العمومي وتفاقم ظاھرة

"البراكاج" واستھالك المخدرات وحمایة المؤسسات التربویة...



وفي مستھل الجلسة، قّدم المدیر العام للعملیات عرضا حول المؤشرات اإلحصائیة لألمن
العـام وقضایا السلب باستعمال العنف والتھدیـد إضافة الى ترویج واستھالك المخدرات

والعنف بالوسط المدرسي.
كما تطّرق في مداخلتھ الى مختلف اإلجراءات األمنیة للحد من جرائم الطریق العـام والتى
تعتمد على دراسات مسبقة من خالل استقراء وتحلیل البیانات والمؤشرات اإلحصائیة في
ھذا المجال.فضال على استغالل التقنیات الفنیة الحدیثة و تدعیم االنتشار األمني من خالل
تكثیف الدوریات .وذلك بالتركیز على النقاط الھامة والمؤسسات الحیویة والحساسة. وأشار

الى أھمیة تركیز منظومات الحمایة بالكامیرا والتى تساھم في دعم المجھودات األمنیة
لمكافحة الجریمة بمختلف أنماطھا 

وأوضح أنھ على الرغم من االنطباع الحاصل بارتفاع نسبة الجریمة، إال أنھا تراجعت في
1,66 قضیة أي بنسبة 3713الواقع ، حیث تم تسجیل انخفاض في عدد القضایا العدلیة بـ 

.  2018 بالمائة سنة 81 مقابل 2019 بالمائة سنة 82بالمائة . كما بلغت نسبة النجاح 
وبّین أنھ رغم المجھودات والنجاحات التي حققتھا الھیاكل األمنیة من شرطة وحرس

وطنیین في مقاومة الجریمة إال أنھا بقیت في حاجة إلى مزید من الدعم، ویعود ذلك إلى
 سنة14898كثرة وتعدد المھام األمنیة خاّصة التحركات االحتجاجیة التي بلغ عددھا 

.إضافة الى النقص في اإلمكانیات البشریة والمادیة. 2019
و بعد ھذا العرض، وبناء على طلب الجھة التنفیذیة بأن تكون الجلسة مقتصرة على أعضاء

مجلس نواب الشعب ، قّرر أعضاء اللجنة مواصلة النقاش في جلسة مغلقة.

2020 فیفري 20تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تستمع إلى ممثلي االتحاد العام التونسي للشغل

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بحضور السید ماھر زید نائب
 خصصتھا لالستماع إلى ممثلي2020 فیفري 20مجلس نواب الشعب  جلسة یوم الخمیس 

81/2019االتحاد العام التونسي للشغل، في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 



المتعلق بحوكمة المساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة.
وبّین ممثلو المنظمة الشغیلة في بدایة تدخلھم المسار الذي مّر بھ إعداد مشروع ھذا القانون،

2017مؤكدین أن العمل على اإلصالح الھیكلي للمنشآت والمؤسسات العمومیة انطلق منذ 
كما أبرزوا أّن اتحاد الشغل ال یسعى فقط إلى تحقیق المؤسسات الوطنیة لموازناتھا المالیة

بل ھدفھ الحوكمة الناجعة لھذه المؤسسات والترفیع في إنتاجیتھا وتحسین مردودیتھا.
وفیما یخص محتوى مشروع القانون المذكور، أّكد ممثلو اتحاد الشغل أنھم متفقون بنسبة
كبیرة مع ما أقرتھ الحكومة فیما یتعلق بمحاور الحوكمة العامة للمساھمات والمنشآت
والمؤسسات العمومیة والحوكمة الداخلیة لھا، إضافة إلى المحور المتعلّق بالحوار

االجتماعي والمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسة، منّوھین أنھم یدعمون ما ورد بمشروع القانون
حول حوكمة مجالس اإلدارة ودعم استقاللیة ھیاكل التصرف وتوسیع مشموالتھا وتأجیر
مسؤولي التسییر عن طریق عقود أھداف وذلك للقطع مع المواالة في اتجاه اعتماد الكفاءة

في التسییر وتحفیز القوى العاملة.
ومن جھة أخرى، انتقد ممثلو اتحاد الشغل عدم تنفیذ الحكومة لما تّم التعھد بھ ضمن محضر

 نّص على تجدید السلطة التنفیذیة2018 أكتوبر 22اتفاق مبرم بینھا وبین االتحاد في 
لتعھدھا بعدم التفویت في المؤسسات العمومیة والمحافظة على المستوى المالي لنسب

مساھماتھا العمومیة المباشرة وغیر المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومیة، معتبرین
 من مشروع القانون من إمكانیة للتفویت الكلي أو الجزئي45أن ما تضمنھ الفصل 

للمساھمات مخالف تماما لما تم االتفاق علیھ في ھذا السیاق. كما شّددوا على رفض االتحاد
لما ورد بمشروع ھذا القانون في المحور المتعلق بإعادة الھیكلة المالیة للمؤسسات.
واعتبر ممثلو االتحاد أن اإلصالحات المالیة ال تكون إال بتشخیص وضع المؤسسات

العمومیة حالة بحالة والبحث عن حلول لھا حسب واقع كل مؤسسة.
وفي سیاق آخر استغرب ممثلو االتحاد قیام الحكومة بإصدار مشروع قانون جدید یلغي

 المنظم للمساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة والحال أن النیة كانت89أحكام قانون 
تتجھ إلى تنقیح بعض أحكام القانون الموجود ال غیر.

وفي تدخالتھم عّبر أعضاء اللجنة على تقدیرھم لالتحاد مؤكدین على أھمیة دوره الوطني
ومساھمتھ في رسم الخطوط والتوجھات الكبرى للسیاسة العامة في البالد، ومنوھین بانفتاح

اللجنة على كل اقتراحات ومالحظات المنظمة الشغیلة باعتبار أن الھدف مشترك وھو
الحفاظ على الثروات الوطنیة وتحقیق الصالح العام.



2020 فیفري 24تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تنظر في تقریرھا حول زیارتھا المیدانیة إلى نقطة االرتكاز بالشوشة
والمعبر الحدودي برأس الجدیر

2020 فیفري 24عقدت لجنة األمن والدفاع بمشاركة النائب ماھر زید جلسة بتاریخ 
استعرضت خاللھا تقریرھا حول الزیارة المیدانیة التي أّدتھا إلى نقطة االرتكاز بالشوشة
والمعبر الحدودي برأس الجدیر في إطار متابعتھا لتطور األوضاع على الحدود الجنوبیة
الشرقیة للبالد التونسیة مع لیبیا والوقوف على مدى استعدادات القوات العسكریة واألمنیة
للتوقي من المخاطر التي تھّدد األمن القومي، إضافة الى االطالع على مجمل االجراءات

التى تم اتخاذھا تحُسبا لكل طارئ. 
و أفاد النواب أن ھذه الزیارة المیدانیة كانت ذات جدوى ومكنت أعضاء اللجنة من اإلطالع
على الواقع عن كثب. وأّكدوا أن المجال األمنى والعسكري بالحدود التونسیة مؤمن وأن

الجانب المعنویاتي للعسكریین واألمنیین في ارتفاع .وھذا من شأنھ بعث رسالة طمأنة للرأي
العام حول جاھزّیة المؤسسة العسكریة واألمنیة.

وأشار النواب الى ضرورة اعتماد منھجیة واضحة بخصوص الزیارات المیدانیة وذلك
بتحدید أھداف دقیقة مسبقا.إضافة الى التأكید على المتابعة لما تم استخالصھ اثر كل زیارة ،

مع إمكانیة االستماع الى الوزارات المعنیة لالستفسار عن مجمل األسئلة التي یتم إثارتھا. 
وواصلت اللجنة أشغالھا بترتیب و تحدید االستماعات أو الزیارات الممكنة في ما یخص
النقطتین الثانیة والثالثة من برنامج عملھا السنوي، اللذین یتمحوران حول ملف حمایة

الحدود البریة والبحریة والجویة ومقاومة التھریب واالرھاب وأیضا حمایة األمن القومي
التونسي من التخابر واالختراقات األجنبیة.

وبعد التداول والنقاش ، قّررت اللجنة القیام بعدد من الزیارات الى كل من مطار تونس
قرطاج الدولي، وإقلیم الحرس البحري بتونس،وتنظیم زیارة الى أحد الموانئ البحریة في



بنزرت الخاضعة لتصّرف المؤسسة العسكریة لما تشكوه من نقص في العتاد و في عدد
العسكریین.

2020 فیفري 25تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تستمع إلى ممثلي ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بحضور السید ماھر زید جلسة
 خصصتھا لالستماع إلى ممثلي ھیئة الخبراء المحاسبین2020 فیفري 25یوم الثالثاء 

 المتعلق81/2019بالبالد التونسیة في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 
بحوكمة المساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة.

وأّكد ممثلو الھیئة في بدایة تدخلھم أھمیة مشروع ھذا القانون نظرا للوضعیة الراھنة التي
تعیشھا المنشآت والمؤسسات العمومیة وما یتطلبھ ذلك من إعادة منظومة حوكمتھا وأسالیب
تسییرھا مما یجعل من الضروري التفكیر في إطار قانوني جدید ینظم مساھمات الدولة

ویضفي النجاعة على التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومیة. 
كما نّبھوا إلى كثرة األوامر التطبیقیة التي یحیل إلیھا مشروع ھذا القانون وھو ما من شأنھ

أن یجعل تطبیق أحكامھ مرتبط بما ستتضمنھ ھذه النصوص الترتیبیة.
وفیما یخص محتوى مشروع القانون المذكور، اعتبر ممثلو الھیئة أنھ یتعّین النظر في
مضمون الفصول المتعلقة خاصة بتعریف المنشآت العمومیة وبدور مراقب الحسابات

ومجاالت تدخلھ. 
واقترحوا في ھذا السیاق أن یتم إضافة الشركات التي تمتلك الدولة رأسمالھا كلیا أو أكثر

 بالمائة بطریقة غیر مباشرة في التعریف الذي تبناه مشروع القانون للمنشآت50من 
العمومیة. مطالبین بإضافة المجامع المھنیة والمراكز الفنیة إلى الھیاكل التي تخضع

لمراجعة مراقبي الحسابات.



 من مجلة الشركات13كما اقترحوا تكریس الرقابة المزدوجة حسب أحكام الفصل 
التجاریة.

وبخصوص عدد المنشآت العمومیة والمؤسسات العمومیة التي یتولى مراقب الحسابات
مراجعة حساباتھا، اعتبر ممثلو ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة أن ما تم التنصیص

علیھ بمشروع القانون وھو مرتین على أقصى تقدیر خالل نفس المدة النیابیة، مخالف
للمساواة ولمنح الفرصة لجمیع منتسبي الھیئة، مطالبین بأن یتم الترفیع فیھا إلى أربع مرات
مع اعتماد معیار یأخذ بعین االعتبار تصنیف المنشآت التي یتم مراجعة حساباتھا وذلك

حسب أربع أصناف طبقا لرقم معامالتھا وحجمھا.

وفیما یتعلق بتركیبة مجالس اإلدارة، وتحدیدا باألعضاء المستقلین بھذه المجالس، أّكد ممثلو
الھیئة على ضرورة عدم االكتفاء باعتماد مبدأ التناظر الذي جاء بھ مشروع القانون بل بأن
یكون اختیارھم على أساس الكفاءة المھنیة في مجاالت المحاسبة والمالیة وقانون األعمال.
أما بالنسبة للجنة التدقیق، فقد تعلقت مالحظات الھیئة بالتنصیص على إسناد رئاسة ھذه

اللجنة إلى خبیر محاسب یكون ضرورة عضوا بھا.
وفي تدخالتھم أّكد النواب تفھمھم لجھود ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة لحمایة

القطاع الذین ینتمون إلیھ والتي ترجمتھا جملة المقترحات المقّدمة من قبلھم طالبین منھم في
نفس اإلطار اطالع اللجنة على رأیھم المتعلق بمشروع القانون في كل مضمونھ باعتبار
إثارتھ إلشكاالت تتعلق بالمصلحة العامة على غرار التخصیص والتفویت في المساھمات
والمنشآت العمومیة والحوكمة وغیرھا، كما تساءل بعض أعضاء اللجنة عن دور ھیئة

الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة في تنبیھ المتصرفین بالمنشآت والمؤسسات العمومیة إلى
أخطاء التصرف والتسییر التي من شأنھا التسبب في صعوبات اقتصادیة وخسائر لھذه

المؤسسات الوطنیة.
ھذا، وتداول أعضاء اللجنة إثر نھایة استماعھم لممثلي ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد

التونسیة، في منھجیة العمل التي سیتم إتباعھا خالل الفترة المقبلة من حیث نسق
االستماعات والتواصل مع جھة المبادرة وتحدید روزنامة لبقیة أعمال اللجنة وكیفیة

مواصلة النظر في مشاریع القوانین المعروضة على أنظارھا.



 
2020 فیفري 25تاریخ 

تدخل السید ماھر زید علئ قناة الزیتونة معبرا على ان ائتالف الكرامة لن یمنح الثقة
لحكومة الیاس الفخفاخ و ستكون معارضة شرسة اذا حادت الحكومة عن نتائج االنتخابات

مضیفا على انھ یخشى ان تتحول حكومة الیاس الفخفاخ لحكومة الشاھد اثنان...

2020 فیفري 26تاریخ 
 

مشاركة السید ماھر زید النائب عن ائتالف الكرامة في جلسة عامة خصصت لمنح الثقة
لحكومة الیاس الفخفاخ ....

'' المداخلة موجودة على الصفحة الرسمیة الخاصة بمجلس نواب الشعب ''...



2020 مارس 02تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تّطلع على الجوانب األمنیة والدیوانیة بمطار تونس قرطاج الدولي

 مارس02أّدى أعضاء لجنة األمن والدفاع و بمشاركة نائب الشعب السید ماھر زید بتارخ 
 زیارة میدانیة الى مطار تونس قرطاج الدولي وذلك لالطالع على الجوانب األمنیة2020

والدیوانیة. 
وفي بدایة الزیارة، قّدم المدیر العام للطیران المدني مداخلة تندرج في إطار التعّرف على
منظومة أمن الطیران المدني بالمطارات التونسیة واإلجراءات األمنیة الُمعتمدة بالمطارات،

إضافة الى التوجھات المستقبلیة في ھذه المجال.
وأفاد أنھ تم اتخاذ جملة من التدابیر واإلجراءات الھامة لتأمین المطارات، عالوة على
متابعة وتقییم الوضع األمني ومدى جاھزیة المنظومة األمنیة بصفة دوریة وذلك بحسب

التھدیدات والمخاطر. وبّین أنھ یتم تطبیق إجراءات إضافیة عند الحاجة مثل إمكانیة اعتماد
إجراءات توقیا من فیروس كورونا بالمطارات دون إیقاف الرحالت الجویة.

وأضاف أن ادارة الطیران المدني والمطارات تعمل على مزید مواصلة عملیات مراقبة
جودة تطبیق اإلجراءات األمنیة والعمل على تطویر مناھجھا وأسالیبھا.

وتعّرض أعضاء لجنة األمن والدفاع خالل النقاش إلى عّدة جوانب تمّس أساسا بالبرنامج
الوطني ألمن الطیران المدني ومدى احترام االجراءات األمنیة للمواصفات الدولیة،

كما تعّرضوا الى مسألة النقص في التغطیة األمنیة وبّینوا الحاجة الدائمة إلى دعم المطار
بالعنصر البشري في عدید االختصاصات ، والحاجة أیضا إلى ایجاد مطار جدید أو توسعة

مطار تونس قرطاج، مشیرین إلى ضرورة تكوین اإلطارات لتعزیز كفاءاتھم. 
وفي نھایة االجتماع ثّمن أعضاء اللجنة الجھود المبذولة من قبل كافة االطراف العاملة

بالمطار لتأمین كافة ظروف السالمة للمسافرین، وأّكد رئیس لجنة األمن والدفاع أن العمل
سیتواصل صلب اللجنة حول الملف مع مختلف األطراف المتدخلة.



 2020 مارس 03تاریخ 

أجرا نائب الشعب السید ماھر زید اتصاال ھاتفیا مع والي القیروان في خصوص ما یتم
تداولھ حول اختطاف تلمیذتین بمنطقة نصر هللا و ذلك لمعرفة الحیثیات و التي تتمثل في
امتطاء عدد من التالمیذ لشاحنة غیلر التي اعتادو ركوبھا للذھاب الى مدرستھم و لتعذر
نزول التلمیذة امام المدرسة فھم زمالؤھا و عائلتھا ان االمر یتعلق بعملیة خطف و تحویل

وجھة.

2020 مارس 04تاریخ  



وجھ السید ماھر زید النائب بمجلس نواب الشعب خالل مداخلة لھ في جلسة عامة رسالة
الى السید رئیس الجمھوریة قیس سعید تتعلق بالمواطنة التونسیة التي تم ارسالھا في مھمة
استخباراتیة الى الجزائر و التي تم القبض علیھا و سجنھا من قبل السلطات الجزائریة...
'' المداخلة موجودة على الصفحة الخاصة بالنائب ماھر زید و الصفحة الرسمیة لمجلس

نواب الشعب ''

2020 مارس 05تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تصادق على تقریرھا حول الزیارة المیدانیة إلى میناء رادس التجاري

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب السید ماھر
 خصصتھا للمصادقة على تقریر اللجنة حول2020 مارس 05زید جلسة یوم الخمیس 

 إلى میناء رادس التجاري.2020 فیفري 14زیارتھا المیدانیة بتاریخ 
وقد تنّزلت ھذه الزیارة المیدانیة في إطار برنامج العمل الرقابي للجنة ورغبتھا في متابعة
الملفات الوطنیة الھامة ومن ذلك االّطالع على ظروف العمل بھذا المیناء التجاري الھام
واالستماع إلى مشاغل كافة األطراف المتداخلة بھ والسعي إلى إیجاد حلول لإلشكالیات

المطروحة والصعوبات الماثلة.
وتضّمن التقریر فعالیات الزیارة ومجریات جلسة العمل التي جمعت الوفد النیابي مع
مختلف األطراف المعنّیة وكذلك الجزء المیداني حیث تنّقل النواب إلى معاینة مصرف
الحاویات والمجرورات بالمیناء واّطلعوا على المنشآت المینائیة. كما قاموا بزیارة غرفة

المراقبة لمنظومة التصرف اآللي للحاویات. 
كما تضّمن التقریر االستنتاجات والتوصیات التي خلصت إلیھا اللجنة على ضوء

االستماعات التي قامت بھا لمختلف األطراف المتداخلة بالمیناء من إطارات إداریة ومحلیة
وممّثلي منظمات مھنیة، وتفاعال مع اقتراحاتھم في الغرض.



وشملت التوصیات الواردة بالتقریر المستوى التشریعي والترتیبي والتنظیمي، فضال عن
مالمستھا للمسائل المتصلة باألمن والسالمة. واقترحت اللجنة على وجھ الخصوص تشكیل
لجنة مشتركة تّضم مختلف األطراف المتداخلة في المیناء، تنّسق أعمالھا من طرف ممّثلین
عن لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح وعن نواب الجھة، وتكون مھمتھا
التشخیص الدقیق للوضع ولإلشكالیات المطروحة وطرح الحلول والبدائل الممكنة، والسعي

مع الجھات الرسمیة لتنزیلھا على أرض الواقع.
وعلى إثر تالوة التقریر تّمت المصادقة علیھ وإحالتھ على مكتب المجلس وفقا ألحكام

 من النظام الداخلي.86الفصل 

 

2020 مارس 09تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تؤّدي زیارة إلى القاعدة البحریة الرئیسیة ببنزرت

في إطار ممارسة لجنة األمن والدفاع لعملھا الرقابي، أدى  السید ماھر زید و عدد من
 زیارة إلى القاعدة البحریة الرئیسیة2020 مارس 9أعضاء ھذه اللجنة  یوم االثنین 

ببنزرت.
وفي مستھل الزیارة، التقى النواب بمقر والیة بنزرت، بوالي الجھة الذي قّدم مجموعة من
المعطیات الخاصة بالوضع األمني والصحي والبیئي بالوالیة، مثّمنا العمل المتكامل الذي
تقوم بھ الوحدات األمنیة بمختلف أسالكھا للحفاظ على األمن والنظام العام ومقاومة الھجرة

غیر الشرعیة والحد من ظاھرة تجارة واستھالك المخدرات السیما داخل المؤسسات
التربویة. 

كما أطلع الوالي أعضاء اللجنة على مدى تقّدم تنفیذ المشاریع الكبرى ببنزرت، ومن بینھا
مشروع الجسر الجدید وإنجاز محطة تطھیر والمدرسة الوطنیة للمھندسین. وأشار إلى



االنعكاسات اإلیجابیة لمجمل ھذه المشاریع على المستوى االجتماعي واالقتصادي عامة،
منّوھا بالدور الھام الذي تقوم بھ مختلف الھیاكل والمؤسسات والسلط المحلیة والجھویة. 
وتنقل أعضاء اللجنة اثر ذلك، إلى القاعدة العسكریة الرئیسیة ببنزرت، حیث تولى آمر

القاعدة تقدیم لمحة تاریخیة عن ھذه القاعدة وموقعھا الجغرافي. وابرز مجمل المھام الموكلة
إلیھا ومن بینھا اإلسناد اللوجستي واإلداري لمختلف الوحدات العائمة والمراقبة العملیاتیة
بالمنطقة البحریة الشمالیة والمشاركة عند األمر في المھام ذات الطابع األمني. ونّوه بالدور
الھام الذي تقوم بھ مختلف الدوائر العملیاتیة والمصالح الفنیة والوحدات المختصة المنتمیة
للقاعدة من خالل تأمین المراقبة والتدخل واإلسناد وذلك بھدف حمایة سیادة الدولة والدفاع

عنھا وحمایة أمنھا ومصالحھا االقتصادیة.
كما تّمت زیارة مركز الھیدروغرافیا واألسیانوغرافیا للبحریة الوطنیة، حیث أشار آمر

المركز الى الدور الھام الذي تلعبھ ھذه المؤسسة الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع الوطني
حیث تتولى جمع ومعالجة ونشر جمیع المعلومات المتصلة بالمالحة البحریة بھدف تأمین

سالمتھا باإلضافة إلى إسداء الخدمات للغیر.
وزار أعضاء اللجنة إحدى الورشات التي تتم فیھا صیانة وترمیم المحركات الثقیلة ومركز

لطب الغوص إلى جانب مطعم ضباط الصف وحوض عائم وخافرة سریعة.
وتم خالل الزیارة تقدیم عرض حول التصنیع البحري وأھمیة دوره في الحفاظ على العملة
الصعبة وتشجیع البحث العلمي وانفتاح البحریة الوطنیة على المؤسسات الصناعیة الوطنیة

الخاصة والحد من ھجرة األدمغة من خالل تشریك الخبرات التونسیة.
 كما تم في إطار التعریف باألنشطة التي تقوم بھا بعض الوحدات التابعة للقاعدة، تقدیم

عرض عملیتي محاكاة.

2020 مارس 11تاریخ 



لجنة تنظیم اإلدارة تنظر في مشروع القانون المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات
الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودیة البریة إلى الدیوان الوطني للمعابر الحدودیة البریة

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب السید ماھر
 المتعلق بإحالة73/2019زید جلسة خصصتھا لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 

ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودیة البریة إلى الدیوان الوطني
للمعابر الحدودیة البریة ، والتصویت على أحكامھ وذلك بحضور ممثلین عن جھة المبادرة،

إضافة للنظر في مسائل أخرى مختلفة.
واستعرض رئیس اللجنة في بدایة الجلسة المسار الذي مّرت بھ أشغال اللجنة المتعلّقة

بمشروع القانون المعروض ومختلف االستماعات التي تّم عقدھا للغرض ولمزید التعّمق في
دراستھ.

وفي إطار النظر في أحكام المشروع الماثل، اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن المشروع یتعّین
أن یأخذ صیغة القانون األساسي ال القانون العادي باعتبار تضمنھ على أحكام تتعلق

بالحقوق والحریات وبالجماعات المحلیة.
كما شّدد النواب الحاضرون على ضرورة حمایة أمالك الجماعات المحلیة وحمایة حق

الملكیة المكفول بالدستور.
واتفق الحاضرون، بعد سماع توضیحات جھة المبادرة حول مالحظات النواب المتدخلین،
على إضافة تعدیالت بالفصل األول أساسا تبّین مجال انطباق ھذا المشروع وذلك بحصر
األمالك المحالة في المنقوالت والعقارات التي تكون تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى

التشریعات الجاري بھا العمل.
وإثر ذلك انتقلت اللجنة للتصویت على أحكام المشروع حسب التعدیل المقترح في الغرض،

وقد تّم التصویت باإلجماع على مشروع القانون برمتھ معّدال.
وفي سیاق آخر، نظرت اللجنة بعد ذلك في عدة مسائل مختلفة تعلقت بالنظر في كیفیة تفعیل

 فیفري الفارط، حیث تّم14مخرجات تقریر الزیارة المیدانیة إلى میناء رادس التجاري یوم 
في ھذا اإلطار إقرار توجیھ مراسلة إلى الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستیك باعتبارھا
وزارة اإلشراف بخصوص تنفیذ التوصیات المضّمنة بالتقریر المذكور إضافة إلى عقد

جلسة استماع في الغرض.
كما قّررت اللجنة، توجیھ مذكرة في تنازع االختصاص إلى مكتب المجلس حول مشروع

 المتعلق بزجر االعتداء على القوات المسلحة وذلك وفقا ألحكام25/2015القانون عدد 
 من النظام الداخلي، اعتبارا لكون لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة91الفصل 

للسالح لھا أحقّیة التعھد بمشروع ھذا القانون باعتباره یتعلق بالقوات الحاملة للسالح طبقا
 من النظام الداخلي للمجلس الذي نظم اختصاصات اللجان القارة التشریعیة.87للفصل 

وفي جانب آخر من أشغالھا، قّررت اللجنة طلب إجراء لقاء مع رئیس الحكومة حول
 المتعلق بحوكمة المساھمات والمنشآت والمؤسسات81/2019مشروع القانون عدد 

العمومیة وحول بعض المسائل المتعلقة بالتنظیم العام لإلدارة وبإعادة ھیكلة رئاسة الحكومة
وفقا لمقتضیات الدستور.



2020 مارس 16تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تتداول حول انعكاسات تفشي وباء الكورونا في العالم وانتشاره في
تونس

عقدت لجنة األمن والدفاع بحضور السید ماھر زید النائب بمجلس نواب الشعب جلسة كانت
مخصصة للمصادقة على تقریر الزیارة المیدانیة لمطار تونس قرطاج الدولي والنظر في

برنامج عملھا للفترة القادمة. 
ونظرا للظرف الذي تمّر بھ البالد، ارتأت اللجنة تخصیص ھذا االجتماع للتداول حول

انعكاسات تفشي وباء الكورونا في العالم وانتشاره في تونس لیصبح ُمھددا لألمن القومي،
إضافة الى تحدید بعض االجراءات التى یمكن اتخاذھا من طرف الحكومة تحُسبا لكل

طارئ. 
وبعد التداول والنقاش، قّررت اللجنة جملة من التوصیات في عالقة بالمخاطر في عدم اتخاذ

القرارات المناسبة في الوقت المناسب و تتمّثل أساسا : 
* دعوة الحكومة لإلغالق الفوري للحدود

* تشكر اللجنة الدور الذي تقوم بھ المؤسسة األمنیة والعسكریة في حفظ األمن وتدعوھا الى
العمل بأكثر فاعلّیة لفرض القانون وخاّصة المتعلق بالحجر االلزامي للعائدین من الخارج

* دعوة الجماعات المحلّیة الى اتخاذ القرارات الصارمة التي تُحد من التجمعات في
األسواق والفضاءات العامة

تفعیل قانون الطوارئ  *
* تفعیل جذري لمراكز النداء الصحّیة لبناء الثقة مع المواطنین وإیجاد التحفیزات الالزمة

في ھذا االطار
* دعوة الحكومة التخاذ اجراءات استثنائیة في عالقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

على المستوى الجبائي وتفعیل ما ُیسمى بصنادیق الطوارئ



* مزید بذل الجھد االعالمي التوعوي خاّصة في مستوى اآللیات المتعلقة بالحجر الذاتي

2020 مارس 24تاریخ 

بالغ صحفي للجنة تنظیم االدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بخصوص تطّورات تفشي
وباء الكورونا ومجھودات محاصرتھ والتوّقي منھ والقضاء علیھ

تداول أعضاء لجنة تنظیم االدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة السید ماھر
زید ، باعتماد التواصل عن بعد (تطبیقة الواتساب)، في تطّورات تفشي وباء الكورونا

الجدید والمجھودات المبذولة لمحاصرتھ والتوّقي منھ والقضاء علیھ
وتؤّكد لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح تضامنھا مع كافة المصابین بداء
الكورونا الجدید ومساندتھا ومؤازرتھا المطلقة لمجھودات مختلف السلط العمومیة لمحاصرة
ھذا الوباء والتوّقي منھ والقضاء علیھ. وھي تحرص في ھذا الجانب على ضرورة تضافر
جھود مختلف مؤسسات الدولة ومكّونات المجتمع المدني واإلعالم من أجل التوّفق إلى
الخروج من ھذه المحنة بأخف األضرار خاصة على المستوى البشري، وعلى تشریك
مختلف األطراف في ھذا الظرف االستثنائي الذي یحّتم تحّمل الجمیع للمسؤولیة والتحلّي

بروح الوطنیة والتضامن والتآزر.
وإذ تتوّجھ اللجنة بعبارات التقدیر لكافة األسالك النشیطة على ما تقّدمھ من جھد وتضحیات
من أجل المصلحة العامة ومن أجل مجابھة ھذا الوباء الفّتاك، فإنھا تدعو الجمیع إلى مزید
البذل والتضامن لنبرھن على أّن تآزر مختلف مكونات الدولة والمجتمع ھو السبیل األنجع
واألسلم من أجل تجاوز كل المحن واألزمات ومن أجل بناء غد أفضل ننشده جمیعا لألجیال

القادمة.
وتلّح اللجنة على ضرورة التقّید باإلجراءات التي تّم فرضھا والتي تتنزل في إطار حرص
الدولة على المصلحة العامة وعلى حمایة بالدنا والمحافظة على صحة وسالمة مواطنینا.



وتالحظ اللجنة في ھذا الصدد ضعف اإلجراءات واإلمكانیات الموضوعة على ذمة األسالك
الحاملة للسالح واإلطار الصحي واإلداري العامل باتصال مباشر مع المواطن بما یكفل

الحمایة الضروریة لكافة موظفي الدولة خاصة بمناسبة أداء الواجب المیداني الذي یعّد في
ھذه المرحلة الدقیقة على قدر كبیر من األھمیة في مجابھة ھذه اآلفة وفي فرض احترام
التدابیر الصحّیة. وھي تدعو الحكومة والوزارات المعنّیة إلى مزید العمل على توفیر
األدوات والتجھیزات الضروریة لحمایتھا وتأمینھا لدى مباشرتھا لمھامھا المیدانیة. كما
تھیب بھا قصد دعم السلطة المحلّیة وتعزیز دورھا بالتنسیق مع السلطة الجھویة من أجل

والمحافظة على السلم االجتماعیة ورصد حاجیات المواطنین وتلبیتھا الوقایة من ھذا الوباء
وتدعیم أنشطة المجتمع المدني والجمعیات من أجل استباق األحداث التي تتوالى بسرعة

البرق فیما یتعلّق بھذا الوباء والعمل على تطویق نتائجھ الوخیمة على سیر الحیاة المجتمعیة
العادیة وتفادي ما یمكن تفادیھ.

 صدر بیان عن  لجنة شؤون االدارة والقوات الحاملة2020 مارس 24 و بنفس تاریخ 
للسالح حول تعرض النائب بمجلس نواب الشعب الدكتور محمد العفاس لالعتداء بالعنف

و على اثر تعرض الدكتور محمد العفاس لالعتداءة بالعنف المادي والمعنوي اثر حضوره
اجتماع جھوي یعنى بالشان الصحي من طرف مجھولین رافعین شعارات تمجد اتحاد

الشغل حسب ذكره فان اللجنة و بحضور السید ماھر زید تعلن ما یلي:
/ تضامنھا المطلق والالمشروط مع النائب الدكتور محمد العفاس 1
/ نبذھا ورفضھا القاطع للعنف مھما كان مصدره و دوافعھ 2
/ دعوتھا النیابة العمومیة لفتح بحث تحقیقي في الحادثة وتطبیق القانون على المعتدین3
/ تعتبر ما حصل سابقة خطیرة تمس من ھیبة نائب الشعب وحصانتھ اثناء اداءه للرسالة4

التي انتخب من اجلھا خاصة واستھداف للسلطة التشریعیة عامة وھو ما یستوجب ردع
المعتدین لرد االعتبار لشخص النائب المتضرر ولنواب الشعب كافة

/ تدعو نواب جھة صفاقس بالبرلمان لتكوین لجنة متابعة لمجرى االبحاث في الحادثة5
/ تھیب بالسادة المحامین النواب لتكوین لجمة دفاع عن زمیلھم النائب الدكتور محمد6

العفاس
/ تلفت نظر السلط والمؤسسات االداریة المحلیة والجھویة الى اھمیة دور النائب في7

االحاطة بمشاغل الجھة وتبلیغ مطالب المواطنین والدفاع عنھا في كنف االحترام المتبادل
وتدعوھا الى حسن التعامل والتفاعل ایجابیا مع السادة النواب في الجھات

/ تذكر كل االطراف ان النائب جزء من السلطة التشریعیة وھي السلطة الشرعیة والممثل8
االول للشعب التونسي عامة



2020 أفریل 06تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تتداول عبر التواصل عن بعد حول الوضع األمني في البالد

عقدت اللجنة الخاصة لألمن والدفاع بمشاركة نائب الشعب السید ماھر زید جلسة عبر
التواصل عن بعد خصّصتھا للتداول حول الوضع األمني في البالد ، في سیاق مواجھة

بالدنا والدولة ومؤسساتھا لفیروس كورونا.
وثّمنت اللجنة الدور الكبیر الذي تقوم بھ المؤسستین االمنیة والعسكریة في بسط االمن
واالستقرار، وتنزیل سیاسات الدولة في الحجر الصحي العام، وتأمین التزوید بالمواد

االساسیة، والضرب على ایادي المحتكرین.
وحّیت اللجنة یقظة المؤسستین االمنیة والعسكریة واستباقھا في مقاومة االرھاب والذي

تجلّى في العملیة األمنیة االستباقیة االخیرة بجبال القصرین والتي إنتھت بتصفیة عنصرین
إرھابین. 

ونّبھت لجنة االمن والدفاع من جھة أخرى الى أھمیة تمكین رجال المؤسسة االمنیة
والعسكریة بالمعّدات والوسائل الوقائیة الالزمة.

وتداولت اللجنة اثر ذلك حول تقریر الزیارة المیدانیة التي أّدتھا إلى مطار تونس قرطاج
 ، وأبدت مالحظاتھا حولھ وصادقت علیھ بإجماع أعضائھا2020 مارس 2الدولي بتاریخ 

الحاضرین.



2020 أفریل 08تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تشرع في النظر في مقترح القانون المتعلّق بتنقیح قانـون ضبط نظام
خاص للتعویض عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل

واألمراض المھنیة، وتتداول حول األوضاع العامة في البالد واإلجراءات المتخذة في إطار
مجابھة فیروس كورونا المستجد...

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح جلسة عبر التواصل عن بعد و
ذلك بمشاركة السید ماھر زید النائب بمجلس نواب الشعب شرعت خاللھا في النظر في

2013 دیسمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 50مقترح قانون یتعلّق بتنقیح القانـون عدد 
المتعلّق بضبط نظام خاص للتعویض عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن

 28/2020حوادث الشغل واألمراض المھنیة عدد 
كما تداولت حول األوضاع العامة بالبالد السیما في القطاعات الداخلة في اختصاصھا،
وناقشت مدى نجاعة اإلجراءات المتخذة في إطار مجابھة فیروس كورونا المستجد وما

یمكن اقتراحھ لتالفي بعض النقائص وتدعیم المجھود الوطني.
واثر تالوة نص مقترح القانون المعروض ووثیقة شرح األسباب المرفقة، بّین رئیس اللجنة
أن ھذا المقترح یتمحور أساسا حول إضافة أحكام تتعلق بحق أصول العون المتوفي من
قوات األمن الداخلي في التمتع بحرایة عمریة دون شرط اثبات الكفالة، إضافة الى سحب

 على أعوان الدیوانة.2013 لسنة 50أحكام القانون عدد 
وأجمع النواب في تدّخالتھم على ضرورة إیالء مقترح ھذا القانون األھمیة التي یستحقھا لما

یمثلھ إقرار األحكام المضمنة بھ من رفع لمعنویات القوات الحاملة للسالح واعتراف
بحقوقھم االجتماعیة وضمان حقوق عائالتھم خاصة في ظل ھذا الظرف. كما اتفق

المتدخلون على مبدأ سحب أحكام ھذا المقترح على جمیع األسالك الحاملة للسالح لیشمل
بذلك قوات األمن الداخلي والدیوانة والدفاع الوطني.



وفي سیاق متصل، تساءل بعض النواب عن مدى وجود تداخل بین أحكام مقترح القانون
المعروض مع مشروع القانون المتعلق بزجر االعتداء على القوات األمنیة، فیما اعتبر

بعضھم أن المقترح المعروض ركز على الجوانب االجتماعیة مما یجعلھ محل استعجال في
النظر.

وأقّر أعضاء اللجنة في نھایة تداولھم في ھذه النقطة من جدول األعمال توجیھ طلب مراسلة
لرئیس الحكومة تتعلق بطلب رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنیة حول مقترح القانون
محل النظر، إضافة الى طلب عقد جلسة استماع لممّثلین عن جھة المبادرة حول المقترح

المذكور.
أما فیما یتعلق بالنقطة الثانیة من جدول األعمال والتي خّصصتھا اللجنة للتداول حول

األوضاع العامة في البالد واإلجراءات المتخذة في إطار مجابھة فیروس كورونا المستجد،
 وخاصة منھا19فقد ناقش المتدخلون أھم اإلجراءات المتخذة لمجابھة فیروس كوفید 

إجراءات الحجر الصحي الشامل، مثمنین الخطة االستباقیة للحكومة في مواجھة ھذا الوباء
ومطالبین في ذات الوقت بمزید من الصرامة في تطبیق الحجر الصحي الشامل حتى ال
تكون االعتمادات الكبیرة المرصودة لذلك دون فائدة.كما دعا الحاضرون إلى ضرورة
توخي كل وسائل الوقایة للقوات الحاملة للسالح وألعوان الصحة باعتبارھم في مواجھة

مباشرة مع ھذه الجائحة. 
وتطّرق المتدخلون إلى اإلشكالیات التي تعلقت بدفن المتوفین جراء ھذا الفیروس، مثّمنین ما

أقّرتھ وزارة الشؤون المحلیة مؤخرا من إجراءات لتنظیم ھذه العملیة. واقترحوا أن یتم
تشكیل فریق عمل مركزي یشرف على جمیع المراحل بما في ذلك التكوین فضال عن

وضع فرق محلیة متخصصة في دفن ضحایا ھذا الفیروس.
وقررت اللجنة في خاتمة أشغالھا توجیھ طلب إلى مكتب المجلس یتعلّق بإجراء جلسة
حواریة في إطار خلیة األزمة وبحضور مكتب اللجنة في أقرب اآلجال إلى أعضاء

الحكومة المكلفین بالداخلیة والدفاع الوطني والشؤون المحلیة والوظیفة العمومیة وذلك حول
اإلجراءات ومختلف اإلشكالیات المطروحة في إطار مجابھة فیروس كورونا المستجد، كّل

26في القطاع الراجع لھ بالنظر. ویتنّزل ھذا الطلب في إطار قرار الجلسة العامة بتاریخ 
 حیث فوّضت خلیَة األزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المھمة الرقابیة تجاه2020مارس 

الحكومة خالل فترة الحجر الصحي الشامل.



2020 أفریل 13تاریخ 

لجنة ألمن والدفاع تتداول حول الوضع األمني في البالد وتثّمن مجودات الوحدات األمنیة
والعسكریة في مجال الحجر 

الصّحي العام وفرض القانون وتحقیق األمن

عقدت اللجنة الخاّصة لألمن والدفاع بمشاركة نائب الشعب السید ماھر زید  جلسة عبر
التواصل عن بعد تداولت خاللھا حول الوضع األمني في البالد بصفة عامة.

وثّمن األعضاء المجودات الكبرى التي تقوم بھا الوحدات األمنیة والعسكریة في مجال
الحجر الصّحي العام وفرض القانون وتحقیق األمن. كما ّنبھوا إلى وجود بعض التجاوزات
الحاصلة في بعض األحیاء والمناطق ودعوا إلى تعمیم األمثلة اإلیجابیة. وطالبت اللجنة

بفرض احترام القانون في ما یتعلّق بدفن الموتى واحترام الحجر الصّحي.
من جھة أخرى دعا بعض األعضاء الجھات المسؤولة كوزارة الّداخلیة بإصدار المناشیر

اإلجرائیة التي تحّدد وتضبط طبیعة السلوك والتصّرفات للوحدات األمنیة. 
كما ثّمن األعضاء یقظة الوحدات األمنیة في الوقوف أمام التھدیدات االرھابیة، ودعوا إلى
مزید الیقظة خاّصة على المناطق الحدودیة الجنوبیة والغربیة وتكثیف المراقبة على عملیة
اجتیاز الحدود خلسة، وما یمكن أن ینجّر عنھ من تھدید بمزید جلب الفیروس إلى داخل

البالد. 
وسّجلت اللجنة تضامنھا الشدید مع الّسادة النواب الذین تلّقوا تھدیدات باالغتیاالت. وقّررت

على ھذا األساس اللجنة االستماع إلى السید وزیر الّداخلیة حول األوضاع األمنیة
واإلجراءات التي سیتم أخذھا سواء بالتمدید أو التخفیف في الحجر الصّحي، إضافة إلى
بعض القضایا األخرى على غرار العملیة االرھابیة الواقعة بالبحیرة، وكذلك العملیة

االستباقیة األخیرة بالقصرین 



اثر ذلك انتقل األعضاء إلى تالوة تقریر الزیارة المیدانیة التي كانت اللجنة قد أّدتھا إلى
. وبعد االدالء بجملة من2020 مارس 09القاعدة البحریة الرئیسیة ببنزرت یوم 

المالحظات صادقت اللجنة على التقریر بإجماع أعضائھا الحاضرین.

2020 أفریل 14تاریخ 

 مشاركة نائب الشعب السید ماھر زید في الجلسة العامة و ذلك برئاسة السّید راشد
الخریجي الغنوشي وبحضور وزیر الفالحة والوفد المرافق لھ ویتضمن جدول األعمال: 

مشروع قانون أساسي یتعلق بالموافقة على اتفاقیة إنشاء التحالف العالمي لألراضي
مشروع قانون یتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات >> 79/2018الجافة. عدد 

الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودیة البریة إلى الدیوان الوطني للمعابر الحدودیة البریة عدد
73/2019... 



2020 أفریل 17تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تواصل النظر في مقترح قانون تنقیح قانـون ضبط نظام خاص للتعویض
عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل واألمراض المھنیة

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بحضور السید ماھر جلسة عبر
 واصلت خاللھا النظر في مقترح قانون2020 أفریل 17التواصل عن بعد یوم الجمعة 

 المتعلّق بضبط2013 دیسمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 50یتعلّق بتنقیح القانـون عدد 
نظام خاص للتعویض عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل

 .28/2020واألمراض المھنیة عدد 
واستمعت اللجنة إلى ممّثلین عن مجموعة النواب المبادرین بھذا المقترح وھم السیدتان
سامیة حمودة عّبو ولیلى الحداد والسیدان فرحات الراجحي وعبد الرزاق عویدات. كما
تداولت حول تداعیات األزمة الناتجة عن وباء الكورونا المستجد وما ّتمت مالحظتھ من

نقائص وما یمكن اقتراحھ لتالفیھا في القطاعات الداخلة في اختصاصاتھا.
وأّكد رئیس اللجنة في مستھل الجلسة حرص أعضاء اللجنة على دراسة مقترح القانون
المعروض في أحسن وأسرع اآلجال ألھمیتھ ولقناعتھم بضرورة إعطاء المتضررین

والمتوفین من عناصر القوات الحاملة للسالح حقوقھم كاملة واالعتراف بالتضحیات التي
یقّدمونھا لفائدة أمن البالد وسالمة الوطن. كما أّكد أّن أعضاء اللجنة متفقون على مبدأ
سحب أحكام ھذا المقترح على جمیع األسالك الحاملة للسالح لیشمل بذلك قوات األمن

الداخلي والحمایة المدنیة والدیوانة والدفاع الوطني.
وفي مداخالتھم، أوضح ممّثلو جھة المبادرة أنھ ال وجود لتداخل بین أحكام مقترح القانون
المعروض مع مشروع القانون المتعلق بزجر االعتداء على القوات الحاملة للسالح، وثّمنوا
حرص اللجنة على تسریع دراسة ھذا المقترح الذي طلبوا أن یكون محل استعجال نظر،
مكبرین في أعضائھا تجاوبھم مع أھدافھ وخاصة مقترحاتھم الرامیة إلى تطویره وتوسیع

نطاقھ.



وفي ھذا السیاق أفاد رئیس اللجنة بالمبادرة بطلب رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنیة
حول مقترح القانون محل النظر وبتوجیھ مراسلة رسمیة في الغرض إلى رئاسة الحكومة،

مع طلب استعجال اإلجابة.
ومن جھتھم، أوضح ممّثلو جھة المبادرة أّن مقترح القانون المعروض على اللجنة یھدف

 التي برزت خاصة2013 لسنة 50خاصة إلى تدارك بعض الثغرات صلب القانون عدد 
في ظل تنامي وتواتر العملیات االرھابیة التي طالت القوات الحاملة للسالح، وبالتالي أصبح
أعوان األمن خالل قیامھم بوظائفھم في مجال مقاومة اإلرھاب عرضة العتداءات قد تكلفھم

حیاتھم وھم یدافعون عن حرمة الوطن وھو ما یقتضي أن تساھم األحكام المضّمنة في
القانون سالف الذكر خاصة فیما یتعلق بتأمین مستقبل أفراد أسرھم في طمأنة ورفع

معنویات عناصرنا األمنیة.
 في حالة الوفاة2013 لسنة 50واعتبروا أّن الجرایة التعویضیة التي أقّرھا القانون عدد 

عالوة على كونھا ضعیفة جداً فإنھ ال یتمتع بھا إالّ من ھم في كفالة العون المتوفى وھو ما
ترتبت علیھ وضعیات اجتماعیة صعبة في الحاالت التي یكون فیھا العون الشھید أعزبا

وعائال ألبویھ اللذین یحرمان من ھذه الجرایة لمجرد عدم إثباتھما شرط الكفالة. وبّینوا أّن
األھداف األساسیة لھذه المبادرة تتمّثل في إلغاء شرط الكفالة لألصول بالنسبة للعون المتوفى

في إطار أعمال مقاومة الجریمة االرھابیة أو بمناسبة استھدافھ بسبب وظیفتھ وكذلك
التنصیص على تواصل تمتع أسرة العون المتوفى في ھذا اإلطار أیضا بأجره كامال
وتوابعھ على امتداد سنة انطالقا من تاریخ الوفاة خاصة، وأّنھ في ظل التشریع الحالي

یتوقف صرف مرّتب العون المتوفى حال وفاتھ. 
والحظ ممّثلو جھة المبادرة أن أعوان الدیوانة یتعّرضون بدورھم الى نفس المخاطر

ویستھدفون أیضا بسبب وظیفتھم خاصة في إطار مكافحتھم للتھریب المرتبط وثیق االرتباط
باإلرھاب. ومن ھذا المنطلق فإّن ھذه المبادرة التشریعیة تھدف إلى سحب أحكام القانون

 على أعوان الدیوانة.2013 لسنة 50عدد 
وفي تدخالتھم ثّمن النواب ھذه المبادرة التشریعیة التي تھدف إلى مزید اإلحاطة بأولي الحق
من شھداء القوات الحاملة للسالح والرفع من معنویات عناصرنا األمنیة والدیوانیة في إطار
قیامھا بمھامھا في مجال مكافحة اإلرھاب والجریمة. وأّكدوا أھمیة المراجعة الشاملة ألحكام

 وذلك بسّن أحكام استثنائیة تعطي أكثر ضمانات ألولي الحق2013 لسنة 50القانون عدد 
من أعوان األمن المتوفین بمناسبة قیامھم بوظائفھم في مجال التصدي للجریمة والعملیات

اإلرھابیة خاصة فیما یتعلق بالجرایات التعویضیة.
وقد دار نقاش بین األعضاء وممّثلي جھة المبادرة حول العدید من النقاط التي خلصت إلى
تأكید ضرورة مزید العمل على أن یكون المقترح المعروض أكثر شمولیة وأن ینظر في

توسیع مجاالت انطباق القانون األصلي، وھو ما یستدعي االستماع إلى وجھة نظر الجھات
الرسمیة، وما یتطلب مزید التنسیق بین اللجنة وجھة المبادرة في إعداد التعدیالت

واإلضافات التي سیتّم االتفاق بشأنھا.
وأقّر أعضاء اللجنة في نھایة جلسة االستماع لممّثلین عن جھة المبادرة مواصلة النظر في

المقترح المعروض وفقا للمنھجیة المتعمدة.
أما فیما یتعلق بالنقطة الثانیة من جدول األعمال والتي خّصصتھا اللجنة للتداول حول بعض



المسائل المتصلة بتداعیات األزمة الناتجة عن وباء الكورونا المستجد وما ّتمت مالحظتھ
من نقائص وما یمكن اقتراحھ لتالفیھا وذلك في القطاعات الداخلة في اختصاصاتھا، فقد
جّدد أعضاء اللجنة اكبارھم لما تبذلھ جمیع تشكیالت وأسالك القوات الحاملة للسالح من
مجھودات وتضحیات، مبرزین انشغالھم بوضعیة جمیع األعوان، وداعین إلى مزید تدعیم

المرافقة للعاملین على المیدان.
كما تّم تأكید ضرورة تالفي ما تّمت مالحظتھ من قلة في التجھیزات الوقائیة ومن ضعف

في التأطیر ومن نقص لشروط الصحة والسالمة.
وأشادت اللجنة من جھة اخرى بالدور الذي تقوم بھ األسالك الطبیة وشبھ الطبیة وكّل
العاملین في الخطوط األمامیة صلب مختلف الھیاكل واإلدارات، مع التأكید مجّددا على

ضرورة مزید الحرص على احترام اإلجراءات الصحیة وأخذ االحتیاطات الالزمة السیما
قواعد التباعد االجتماعي. كما تطّرق المتدخلون إلى وضعیة المعتمدین وإطارات الدولة

اإلشكالیات التي على المستویین الجھوي والمحلي وما یجابھونھ من صعوبات، فضال عن
تحف بالتنسیق بین رؤساء البلدیات والمعتمدین والوالة في ظل غیاب أطر وآلیات ترتیبیة
وقانونیة واضحة، مشّددین على ضرورة إیالء ھذه المسائل العنایة التي تستحقھا خالل ھذا

الظرف االستثنائي والصعب الذي یتطلب جعل المصلحة الوطنیة فوق كّل اعتبار.

2020 أفریل 23تاریخ 

في اختتام جولة میدانیة قام بھا النائب بمجلس نواب الشعب السید ماھر زید دامت ثالثة أیام
لمناطق مختلفة من والیة القیروان لتنشیط العمل االجتماعي و اإلغاثي بھا حیث تسلم
مستشفى ابن الجزار لعدد من األَِسرة و المعدات الطبیة تبرع بھا أحد الَخیِِّرین و ذلك

بحضور كل من مدیر المستشفى مختار العایدي ،و المدیر الجھوي للصحة حمدي الحضري
و والي القیروان محمد بورقیبة اضافة الى حضور مجموع من المجتمع المدني.



 

2020 ماي 14تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تتداول حول مقترح قانون تنقیح القانـون المتعلّق بضبط نظام خاص
للتعویض عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل واألمراض

المھنیة 

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة السید ماھر زید النائب
بمجلس نواب الشعب جلسة عبر التواصل عن بعد واصلت خاللھا النظر في مقترح قانون

 المتعلّق بضبط2013 دیسمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 50یتعلّق بتنقیح القانـون عدد 
نظام خاص للتعویض عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن الداخلي عن حوادث الشغل

28/2020واألمراض المھنیة عدد 
وتّمت اإلشارة إلى أّن اللجنة تنتظر تلقي رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنیة، فضال

عن عزمھا إجراء استماعات إلى مختلف األطراف المعنیة خالل الفترة القادمة. 
وإثر النقاش، قررت اللجنة تأجیل التصویت على إثارة عدم توّفر شرط أالّ یؤّدي إقرار

 إلى تخفیض في الموارد العمومیة أو إلى إضافة أعباء28/2020مقترح القانون عدد 
 من النظام الداخلي لمجلس نواب135جدیدة، وفقا ألحكام الفقرة األخیرة من الفصل 

الشعب.
وانتقلت اللجنة إلى التداول حول جملة من المسائل، وخلصت إلى ما یلي:

-توجیھ طلب لمّد اللجنة بأجوبة كتابیة من وزارة الدفاع الوطني حول ملف العسكریین
المعزولین، والتذكیر بطلب تقریر كتابي من الوزارة حول متابعة مخرجات الزیارة المیدانیة

،2020 جانفي 23إلى الوحدات العسكریة واألمنیة على الحدود التونسیة اللیبیة بتاریخ 
وطلب االستماع إلى وزیر الدفاع الوطني حول ھذه المسائل وحول سیر قطاع الدفاع



الوطني في ظل المجھود الوطني لمجابھة تداعیات أزمة الكورونا.
-تثبیت طلب االستماع إلى وزیر الدولة للنقل واللوجستیك حول متابعة مخرجات الزیارة

2020 فیفري 14المیدانیة إلى میناء رادس بتاریخ 
-طلب االستماع إلى وزیر الدولة لدى رئیس الحكومة المكلف بالوظیفة العمومیة والحوكمة

ومكافحة الفساد حول مآل مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساھمات والمنشآت
، وحول تداعیات وآثار أزمة الكورونا على81/2019والمؤسسات العمومیة عدد 

القطاعات الداخلة في اختصاصھ ومختلف اإلجراءات القانونیة والترتیبیة وغیرھا المتخذة
في إطار مجابھة ھذا الوباء في القطاعات المذكورة، وحول ملف الرقمنة، فضال عن جملة

من المسائل المتصلة بإعادة ھیكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضیات الدستوریة.

 عقدت لجنة األمن والدفاع جلسة خّصصتھا لالستماع الى2020 ماي 14و بنفس تاریخ 
وزیر الداخلیة واإلطارات المرافقة لھ، حول تقییم األوضاع االمنیة أثناء فترة الحجر

الصحي في ظل انتشار و تفشي وباء الكورونا واإلجراءات المتخذة في الغرض. 
وفي مستھل كلمتھ، أفاد وزیر الداخلیة أن الوضع األمني یشھد استقرار رغم ما تعیشھ
بالدنا من ظروف االستثنائیة وھذا یعود باألساس الى اتخاذ التدابیر الالزمة في مقاومة
االرھاب وایالء ھذا الملف االولویة المطلوبة والرفع من درجة الیقظة للقضاء على

العناصر االرھابیة . كما أبرز التراجع الملحوظ في الظواھر االجرامیة حیث تّم احباط
العدید من العملیات التھریب وحجز عدید البضائع وإیقاف العدید من مروجي المخدرات.

 %، وأوضح أن الوضع االجتماعي62وأشار الوزیر الى تراجع العنف األسري الى حدود 
اتسم باالستقرار النسبي . وأضاف أن العمل في الحجر الصحي الموجھ أفضى الى تحقیق

6050نتائج تراوحت بین االحتفاظ باألشخاص المخالفین وحجز رخص السیاقة وتحریر 
 شخص باإلضافة الى تامین األشخاص الوافدین والتثبت من208محضر احتكار وایقاف 

ھّویاتھم وجوازات السفر. 
وخالل النقاش ،ثّمن االعضاء المجھودات المبذولة من طرف القوات الحاملة للسالح في
تعاملھم مع الوضع االستثنائي الذي فرضھ انتشار وباء كورونا وخاصة الدور االجتماعي



الجدید من توزیع اعانات ومقاومة االحتكار وتأمین عملیات االجالء .ھذا عالوة على الدور
الرئیسي الموكول لھم في الحفاظ على االمن العام وسالمة المواطنین ومواجھة مخاطر

االرھاب. 
وفي المقابل عّبر النواب عن مخاوفھم ُتجاه بعض التجاوزات التى رافقت الحجر الصّحي،
وأّكدوا ضرورة الوقوف علیھا وأخذھا بعین االعتبار. وشّددوا بالمناسبة على احترام قواعد
الحیاد والموضوعیة بمنأى عن الضغوط والتشنجات والسعي الى إرساء أمن جمھوري

وذلك بالموازنة بین المقاربة االمنیة والحقوقیة في تطبیق القانون. 
كما استنكر معظم النواب ما راج عبر صفحات التواصل االجتماعي من تھدیدات طالت

بعض السیاسیین ودعوات تحریضیة لسفك الدماء الشيء الذي یھّدد األمن القومي، وطالبوا
باتخاذ االجراءات الضروریة في ھذا االمر. وعّبر رئیس اللجنة باسم كل أعضاء لجنة

األمن والدفاع عن التضامن التام مع كل الشخصیات المھّددة بدون استثناء.
كما تطرق البعض االخر الى شغور منصب المعتمد في بعض المناطق وكیفیة تعیین ھذا
السلك وضرورة انتھاج الحیادیة واالستقاللیة في التعامل وفي توزیع االعانات لمستحقیھا
وتوخي الشفافیة والحوكمة في ذلك ،بتعلیق القوائم في المعتمدیات وذّكروا بالمناسبة بمآل

مشروع قانون بطاقة التعریف البیومتریة ومشروع المعرف الوحید وذلك لوضوح الخارطة
االجتماعیة 

ومن جھة أخرى استفسر بعض النواب عن امكانیة وجود مشروع لرقمنة وزارة الداخلیة
ولھیكلتھا 

وفي تفاعلة مع مجمل ھذه التساؤالت، أثنى وزیر الداخلیة على الجھد الكبیر التي تقوم بھ
الوحدات االمنیة في اداء واجبھا في ھذا الظرف االستثنائي. وأّكد في عالقة بالتھدیدات

لبعض الشخصیات السیاسیة والوطنیة، أن الُمحّدد لھذه المسألة لیس صفة المعني بل درجة
وجدیة التھدید ومدى تحّولھ الى خطر. وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة ھذه
الموضوع مع الجھات العدلیة. كما تتم مراجعة دوریة لھذه التھدیدات وتاخذ الوزارة

االجراءات الُمستوجبة في ھذا المجال
أما بخصوص التھدید االرھابي بصفة عامة ،فقد تحولت استراتیجیة الوزارة من دفاعیة الى
استراتیجیة استباقیة حیث تلقت ھذه الجماعات عدید الضربات الموجعة وتم أیضا القضاء

على العدید من قیاداتھا.
وفي إجابتھ عن مخاطر الجریمة السیبرنیة ،أفاد أن الوزارة لدیھا من االمكانیات ما ُیمكنھا
من مواجھة ھذه الجریمة لكن البد من تدعیمھا.كما اوضح أن الوزارة تسعى مع جمیع

االطراف الى التقّدم أشواط في المعرف الوحید وأن الرقمنة مسار ال رجعة فیھ.ھذا وقد تم
تسخیر الوسائل التكنولوجیة حتى في مجال احترام تطبیق الحجر الصحي وذلك عن طریق

تطبیقة اعالمیة في الغرض.
أما في موضوع التجاوزات، فقد أّقر الوزیر بوجودھا وأضاف أن الوزارة اتخذت كل
االجراءات القانونیة منھا االحاالت على مجلس الشرف وفي بعض االحیان تصل الى

العزل. 
وفي عالقة بأداء االطارات الجھویة، شّدد الوزیر على الحیاد واالستقاللیة في أداء المھام
والقدرة على التواصل مع كافة المكونات السیاسیة لتقدیم الخدمة للمواطن. ولتدعیم ھذا



المبدأ تم التفكیر في المعاییر العلمیة المعتمدة لتقییم اداء االطار الجھوي الى جانب العمل
على تقنین ھذا السلك.

2020 جوان 03تاریخ 

3قال النائب عن ائتالف الكرامة السید ماھر زید، في الجلسة البرلمانیة المنعقدة األربعاء 
 المخصصة للنقاش حول الدیبلوماسیة البرلمانیة والنظر في الئحة حول لیبیا،2020جوان 

إن الدیبلوماسیة التونسیة یجب أن تنخرط في إطار الشرعیة الدولیة المعترفة بحكومة فائز
السراج في لیبیا، التي حسمت المعركة على المستوى العسكري، وفق تأكیده.

وشّدد أن اإلمارات تقف وراء كل توتر في المنطقة مشیًرا إلى أن طائراتھا محطمة على
الحدود التونسیة

 سبتمبر11وتحدث، في سیاق متصل، عن وجود شبھات حول دور إماراتي في ھجمات 
كما أشار إلى أن الجاسوس المصري محمد سماحي الذي تم القبض علیھ في تونس قبل
ترحیلھ، في وقت سابق، كان یتواصل مع مدیر مكتب ولي العھد اإلماراتي ویتلقى تمویًال

منھ
ودعا ماھر زید، في جانب آخر، الدیبلوماسیة التونسیة لالنضمام للسباق االقتصادي حول

إعادة لیبیا...



2020 جوان 07تاریخ 

إجتماع مكتب ائتالف الكرامة بالقیروان بإشراف النائبان السید ماھر زید و السید الصحبي
سمارة

2020 جوان 08تاریخ 

جلسة عمل حول المشاریع التراثیة بوالیة القیروان تحت إشراف وزیرة الشؤون الثقافیة
ووالي الجھة

 جوان08أشرفت وزیرة الشؤون الثقافیة السیدة شیراز العتیري بعد ظھر الیوم االثنین 



 بحضور والي القیروان السید محمد بورقیبة بمقّر الوزارة على جلسة عمل2020
ُخّصصت للنظر في روزنامة المھرجانات وإمكانیة عودتھا بعد أزمة كورونا العالمیة،
ولالّطالع على وضعیة عدد من المعالم األثریة والمواقع التراثیة بالجھة وعلى مدى تقّدم

بعض المشاریع ذات العالقة بالتراث الماّدي وغیر الماّدي.
وحضر االجتماع  أعضاء مجلس نواب الشعب عن والیة القیروان السادة والسیدات ماھر
زید و خالد الكریشي والسید الفرجاني وسھام الشریقي وفریدة العبیدي وطارق الفتیتي

ونزار مخلوفي وسیف الدین المرغني بمشاركة السید مفتاح وناسي أمین عام الجامعة العامة
للثقافة والمندوب الجھوي للشؤون الثقافیة بالجھة السید نجیب بوراوي ومدیر عام المعھد
الوطني للتراث السید فوزي محفوظ والمدیرة العامة لوكالة إحیاء التراث والتنمیة الثقافیة

السیدة آمال حشانة باإلضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.
وتّم خالل الجلسة التأكید على أھمیة الوقوف على مختلف اإلشكالیات التي تواجھھا بعض
المشاریع المتعلقة بقطاع التراث في القیروان على غرار مدرسة عین جلولة وجامع عقبة

ابن نافع وفسقیة األغالبة والمسلك السیاحي.
كما تطّرقت الجلسة إلى سبل تطویر الموارد المالیة والبشریة لھذه المواقع والمعالم

وتعزیزھا والسعي إلى حمایتھا والمحافظة علیھا من كّل أشكال اإلتالف وذلك لما تتمیز بھ
والیة القیروان من قیمة حضاریة ووجاھة تاریخیة متمیزة وعمق تراثي فرید.

2020 جوان 11تاریخ 

لجنتا تنظیم اإلدارة واالمن والدفاع تعقدان جلسة استماع مشتركة إلى وزیر الدفاع الوطني

 شارك النائب ماھر زید في جلسة مشتركة لكل من لجنة تنظیم االدارة و شؤون القوات
الحاملة للسالح  

ولجنة األمن والدفاع خصصت لالستماع إلى وزیر الدفاع الوطني حول مخرجات زیارة



الوحدات العسكریة واالمنیة على الحدود التونسیة اللیبیة وحول ملف العسكریین المعزولین،
فضال عن سیر قطاع الّدفاع الوطني في ظل المجھود الوطني لمجابھة تداعیات أزمة

كورونا.
وأشاد وزیر الّدفاع الوطني باھتمام السلطة التشریعیة بالمؤسسة العسكریة من خالل

حرصھا على القیام بزیارات میدانیة لالطالع على ظروف عمل العسكریین والسعي إلى
االرتقاء بأوضاعھم المادیة واالجتماعیة. وبّین أّن تطویر المؤسسة العسكریة یقوم على
الجانب التشریعي والمؤسساتي، وتطویر ظروف عمل األفراد واإلحاطة بھم وتطویر

. القدرات العسكریة
وأّكد ضرورة تطویر التشریعات المنظمة للمؤسسة العسكریة وإقرار تشریعات جدیدة

تتالءم مع ما نص علیھ الدستور، وتتعلق ھذه التطویرات أساسا بمراجعة اإلطار القانوني
المنظم لسلك العسكریین والنظام القانوني للتعویض لھم عن حوادث الشغل واألمراض

المھنیة إضافة إلى سّن قانون ینظم تدخل المؤسسة العسكریة في إسناد السلطات المدنیة في
  من الدستور وقانون آخر ینظم القضاء العسكري.18تطبیق للفصل 

وأفاد أن الوزارة بصدد مراجعة قانون الخدمة الوطنیة بما یتالءم مع ما شھده المجتمع
التونسي من تطورات تستوجب المساھمة في أداء ھذا الواجب وفق مقاربة جماعیة تقوم

. على فكرة المواطنة
وبخصوص ملف العسكریین المعزولین، قّدم وزیر الدفاع الوطني جملة من اإلحصائیات
لعدد العسكریین الذین تّم وضع حّد لمسارھم المھني خالل السنوات االخیرة، مؤّكدا أّن
اإلجراءات المتخذة تأخذ بعین االعتبار خصوصیة االلتزامات المحمولة على العسكریین
واألھمیة القصوى التي یكتسیھا فرض االنضباط واحترام القوانین المطّبقة على األفراد
إضافة الحترام الضمانات القانونیة المكفولة لألفراد مع التأكید على السلطة التقدیریة
.المقّررة قانونا لإلدارة في المسألة التأدیبیة والتي تخضع لرقابة القاضي اإلداري

وّخصصت اللجنة النقطة االخیرة من جدول االعمال، لالطالع على سیر قطاع الّدفاع
الوطني في ظل المجھود الوطني لمجابھة تداعیات أزمة كورونا. وقّدم أمیر اللواء طبیب

السید مصطفى الفرجاني عرضا عن مساھمات المؤسسة العسكریة في مجابھة وباء كورونا
بالوسط العسكري وخارجھ ومعاضدة مجھود الدولة للحد من انتشار الجائحة ومجابھة تفشي
الحمى التیفیة، اضافة الى معاضدة مقاومة ھذا الوباء على المستوى الدولي وذلك بإیفاد بعثة

طبیة إلى إیطالیا القت مساھمتھا إشادة كبیرة من قبل المسئولین االیطالیین.
وفي تفاعالتھم مع ما تم تقدیمھ من معطیات، ثّمن أعضاء اللجنتین دور المؤسسة العسكریة
في حمایة المواطن والبالد مكبرین مجھوداتھا في معاضدة مجھود الدولة للحّد من انتشار

جائحة الكورونا. واستوضح بعض المتدخلین عن وضعیة الثكنات العسكریة ببعض
المناطق، واقترح البعض اآلخر، تخصیص اعتمادات إضافیة لدیوان مساكن العسكریین
ومزید تعھد منظومة البحث والتكوین بالمؤسسة العسكریة والعمل على النظر في كیفیة

 إرساء شراكة بین وزارة التربیة ووزارة الدفاع لتعزیز روح المواطنة.
ودعا بعض النواب إلى إعادة فتح ملف العسكریین المعزولین وضرورة مراجعة المنظومة
التأدیبیة العسكریة في اتجاه صرف مظالم قد تكون وقعت على بعض العسكریین الذین تم

.عزلھم



واستوضح بعض النواب عن مدى صحة ما یتم تداولھ حول تصریح قیادة القوات األمریكیة
في إفریقیا یتعلق بتواجد قواعد عسكریة أجنبیة في تونس.

وأّكد وزیر الدفاع الوطني في تعقیبھ على ھذه التدخالت أّن موقف الدولة التونسیة واضح
في ھذا اإلطار وھو رفض السماح ألي قوة عسكریة بالتواجد في البالد أو استعمال

أراضیھا لعملیات عسكریة.
وبّین بخصوص اإلجراءات المتخذة في إطار االعتراف بالجمیل لشھداء المؤسسة العسكریة
واإلحاطة بعائالتھم، أن ھناك مشروع قانون بادر بھ رئیس الجمھوریة القائد األعلى للقوات

المسلّحة یتعلق بإحداث مؤسسة عمومیة "فداء" تتولى اتخاذ جمیع التدابیر واإلجراءات
الالزمة لتسویة وضعیة شھداء وجرحى العملیات اإلرھابیة بما في ذلك العسكریین.

وفي ختام الجلسة، أّكد النواب مساندتھم للمؤسسة العسكریة، وانفتاحھم على كل المبادرات
ومشاریع القوانین التي من شأنھا تطویر وتحسین أوضاع المؤسسة العسكریة على جمیع

األصعدة.

2020 جوان 15تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تعقد جلسة استماع حول االصالحات في سلك الدیوانة ومدى تقّدم انجاز
برامج مقاومة الفساد

عقدت لجنة األمن والدفاع بحضور السید ماھر زید النائب بمجلس نواب الشعب جلسة
خصّصتھا لالستماع إلى المدیر العام للدیوانة حول االصالحات في سلك الدیوانة ومدى

التقّدم في انجاز البرامج الموضوعة في مجال مقاومة الفساد.
وقّدم المدیر العام للدیوانة لمحة حول الدور الذي یلعبھ سلك الدیوانة في حمایة االقتصاد
وأمن الوطن وتسھیل التجارة الخارجیة ومكافحة الغش والتھریب والتجارة الموازیة



والجریمة المنظمة واإلرھاب من المنافذ البّریة والبحریة والجویة رغم العراقیل
والصعوبات. واّكد أن الدیوانة تتّطلع الى تعصیر آلیات العمل وتطویر ھیاكلھا وتكریس

الرؤیا القائمة على التحدیث والرقمنة وذلك من خالل االصالحات صلب الدیوانة سواء على
واضاف أن اإلدارة عملت على توفیر الوسائل والمعدات. المستوى البشري أو الھیكلي

الالزمة لمقاومة التھریب من اقتناء أجھزة سكانار واقتناء أسلحة فردیة وجماعیة واقتناء
 منظومة لتعقب الشاحنات والحاویات.

وعلى المستوى التشریعي، أوضح المدیر العام أنھ تم تنقیح بعض أحكام مجلة الدیوانة
وشمل بعض القطاعات على غرار قطاع الوساطة لدى الدیوانة وقطاع تورید وفرز

المالبس المستعملة. واضاف ان االصالح شمل كذلك تبسیط وتأمین اإلجراءات الدیوانیة
بالموانئ وذلك بإقرار اجباریة إیداع بیان الحمولة المسبق بالطرق االلكترونیة وإرساء

 منظومة التعقب أو تقفي األثر.
وبّین من جھة أخرى انھ رغم النتائج المحققة في مجال مكافحة التھریب وحمایة أمن الوطن
والمجھودات المبذولة سواء على المستوى االستراتیجي أو التكتیكي و العملیاتي ، تواجھ

اإلدارة العامة للدیوانة صعوبات وتحدیات كبرى، منھا المرتبطة بالوضع األمني
واالقتصادي واالجتماعي مثل عدم االستقرار الجیوسیاسي على المستوى اإلقلیمي وتنامي
ظاھرة اإلرھاب وكثرة االعتصامات واالحتجاجات وعوائق التنمیة في المناطق الحدودیة

باإلضافة الى اختالل التوازن في بعض األحیان. وضعف التشغیل واالستثمار بھذه المناطق
على مستوى التسلیح لفائدة بارونات التھریب والجماعات اإلرھابیة في ظل تحوزھا على

األسلحة حربیة غیر تقلیدیة.
واستعرض الصعوبات المتصلة بالموارد البشریة والمتمثلة خاصة في ارتفاع نسبة التأطیر

% وھو ما یستوجب مراجعة منظومة الترقیات وربطھا وجوبا بالتكوین. كما53لتصل الى 
تشكو االدارة من نقص كبیر في األعوان فضال عن تھرم العدید منھم وذلك راجع الى غلق

. 2013باب االنتداب منذ .
وخالل النقاش ثّمن النواب الدور الذي تلعبھ الدیوانة في حمایة اقتصاد البالد وأمنھا

وأعربوا عن تقدیرھم لمجھودات إطارات واعوان ھذا السلك في التصدي لكل من یخالف
القانون. لكن في المقابل عّبر البعض منھم عن االخالالت الموجودة في المعابر الدیوانیة

وطالبوا بتسھیل اإلجراءات بالنسبة للتونسیین بالخارج وتطویر التطبیقات الموضوعة على
ذمتھم لتسھیل عودتھم. كما تساءل بعض األعضاء عن ضعف مردودیة میناء رادس
 واشكالیة التنسیق بین الدیوانة واألمن. وطالبوا بتحسین ظروف عمل سلك الدیوانة.
وفي إجابتھ عن مختلف التساؤالت التي تم طرحھا، أفاد المدیر العام للدیوانة أنھ سعیا

لتحسین المردود الوطني في مكافحة التھریب، قامت اإلدارة العامة للدیوانة بوضع مخطط
استراتیجي للتصدي للتھریب والتجارة الموازنة وذلك بتشریك جمیع األطراف المتداخلة
ویتضمن ھذا المخطط رؤیا شاملة تھدف لتكریس منظومة عمل متكاملة ومتنافسة تعتمد
على توحید جھود كافة األطراف المتداخلة سواء صلب اإلدارة العامة للدیوانة أو األجھزة

الوطنیة األخرى.
وأوضح بخصوص الجالیة التونسیة بالخارج، أن اإلدارة تعمل كل سنة جملة من

التحضیرات واالجراءات الخصوصیة لفائدة الجالیة التونسیة عند عودتھم ،لكن أزمة



. كورونا حالت دون ذلك. و طالب بالمناسبة بتواجد دیواني بالسفارات بالخارج
وبّین من جھة أخرى أن اإلدارة العامة للدیوانة تولي العنایة الالزمة بتنمیة قدرات الموارد
البشریة وذلك من خالل تنظیم الدورات التكوینیة والتدریبات الالزمة لتمكینھم من مواكبة
أسالیب مكافحة الغش والتدخل المیداني بما یساھم في تحسین المردود وتحقیق األھداف

 االستراتیجیة لإلدارة.
واّكد حرص اإلدارة العامة للدیوانة على تعزیز انفتاحھا على محیطھا العالمي عبر تكثیف
نشاط التعاون الدولي وابرام اتفاقیات شراكة في مجال تبادل المعلومة والمساندة اإلداریة في

اطار مقاومة الغش التجاري ومكافحة التھریب والجریمة المنظمة . واشار في ھذا
الخصوص الى قرار احدات ثكنات دیوانة لمقاومة التھریب والتصدي للمھربین وتم بعث

.الكامرا المحمولة للتصدي للفساد في سلك الدیوانة

2020 جوان 18تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تستمع إلى الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین حول مشروع قانون
حوكمة المساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة السید ماھر زید جلسة
خصصتھا لالستماع إلى الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین في إطار سلسلة االستماعات

 المتعلق بحوكمة المساھمات81/2019التي تجریھا اللجنة حول مشروع القانون عدد 
والمنشآت والمؤسسات العمومیة.

وفي مستھّل الجلسة قّدم رئیس الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین بسطة حول الجمعیة
وأھم األھداف التي بعثت من أجلھا، مبینا أنھا تضم المراقبین العمومیین للھیئات العامة
الرقابیة الثالث (ھیئة الرقابة العامة للمصالح العمومیة، ھیئة الرقابة العامة للمالیة وھیئة
الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقاریة)، وتھدف أساسا من خالل نشاطھا إلى



. االرتقاء بالمنظومة الرقابیة والنظر في سبل تطویر عمل ھیئات الرقابة العامة
واستعرض رئیس الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین جملة التدخالت والمساھمات التي
قامت بھا الجمعیة لتعزیز مجال الرقابة وإرساء الممارسات الفضلى في المیدان على غرار
إصدار عدة أدلة إجراءات وإنجاز دراسة تھدف إلى قیس وتقییم أداء المنشآت العمومیة في

تونس.
 المتعلق بحوكمة المساھمات والمنشآت81/2019وفیما یتعلق بمشروع القانون عدد

والمؤسسات العمومیة، فقد تركزت المالحظات أساسا على األحكام المتعلقة بتركیبة وتعیین
. مجالس اإلدارة وال سیما في ما یّتصل بإقرار مبدأ التناظر وعدم فتح باب االستثناءات
أما بالنسبة لھیئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومیة المحدثة بمشروع القانون

المعروض، فقد دعا ممثلو الجمعیة إلى توضیح الطبیعة القانونیة لھا وتنظیمھا صلب األمر
.الحكومي الذي سیصدر في الغرض الحقا طبقا لما أحال إلیھ مشروع القانون المذكور

كما أبدى ممثلو الجمعیة احترازھم على اإلشراف المزدوج على ھذا الھیكل الذي قد یمثل
.بابا للتملص من المسؤولیة، مؤكدین ضرورة إخضاعھا إلشراف موّحد

وفي تفاعلھم مع العرض المقّدم من الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین، ثّمن أعضاء
اللجنة دور الجمعیة في تعزیز الوظیفة الرقابیة، وطرح تساؤل في سیاق آخر حول مآل بقیة

الھیئات الرقابیة في ظل إنشاء ھیئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومیة، كما تم
االستیضاح حول موقف الجمعیة من إحداث الھیئة المذكورة ورأیھا في دورھا في توحید
الھیاكل المعنّیة باإلشراف إضافة الى مدى مساھمتھا في حوكمة المنشآت والمؤسسات

العمومیة.
وفي رّدھم على جملة ھذه االستفسارات، أّكد ممثلو الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین

مساندتھم لمبدإ توحید الھیاكل الرقابیة.
وفي جانب آخر، تّم التأكید على ضرورة قیام الدولة بدورھا كمساھم فقط في المنشآت

العمومیة ال كمتدخل ومتصرف وذلك من خالل دور المتصرفین وعبر مھام ھیئة حوكمة
المنشآت والمؤسسات العمومیة التي تمثل آلیة لحمایة حقوق الدولة.

وبخصوص رؤیة الجمعیة التونسیة للمراقبین العمومیین لسبل تعزیز السلطة الرقابیة في
البرلمان، أكد ممثلو الجمعیة أن المنظومة القانونیة تمنح للسلطة التشریعیة طلب تقاریر أي
مھمة رقابیة كما یمكنھا أن تتدخل في ھذا المجال عن طریق طلب إنجاز رقابة وتدقیق على

 منشأة أو مؤسسة معینة.
 المتعلق بحوكمة81/2019ھذا، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون عدد

المساھمات والمنشآت والمؤسسات العمومیة في جلسة الحقة.



 

2020 جوان 23تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تستمع ممثلین عن مجموعة النواب المبادرین بمقترح القانون المتعلق
بتنقیح القانون المتعلق بنظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة في

القطاع العمومي

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب السید ماھر
زید جلسة خصصتھا لالستماع إلى ممثلین عن مجموعة النواب المبادرین بمقترح القانون

1985 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 المتعلق بتنقیح القانون عدد 42/2020عدد 
المتعلق بنظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة في القطاع

.العمومي
وفي مستھل الجلسة، أّكد النائب سیف الدین مخلوف، رئیس كتلة ائتالف الكرامة، التي تمّثل
الجھة صاحبة المبادرة بمقترح القانون المعروض، أن ھذه المبادرة المعروضة من كتلتھ
تتعلق بآلیة تلجأ اإلدارة الستعمالھا على العون العمومي دون تعلیل قراراتھا في ھذا الشأن
وھي اإلحالة على التقاعد الوجوبي، حیث كان النظام السابق یتخذه في شكلین سواء في
صورة مكافأة ألشخاص خدموا النظام إذ تتم إحالتھم على التقاعد الوجوبي إلبعادھم عن

كما تلجأ اإلدارة آللیة اإلحالة على التقاعد. مواطن الشبھات ومجازاتھم بمنصب آخر
.الوجوبي لمعاقبة من لمن یبد انسجاما مع منظومة الفساد

وبّین ممثل جھة المبادرة، أّن النصوص المنظمة آللیة اإلحالة على التقاعد الوجوبي تتسم
بعدم الدستوریة وتتعارض مع مبدأ قانوني عام ھو حق الدفاع، الفتا أنھ یمكن لإلدارة أن
تلجأ في حال رغبت في اتخاذ إجراءات عقابیة ضد الموظف لوسائل أخرى على غرار

 نقلتھ لمصالح أخرى أو عرضھ على مجالس التأدیب.



وفي ذات السیاق، اعتبر أن اإلحالة على التقاعد الوجوبي أشد وقعا من التتبعات الجزائیة
لما تخلفھ من آثار على العون المتخذ ضده القرار حیث یبقى موصوما بتھمة الفساد، خاصة

في ظل امتناع المصالح اإلداریة على تنفیذ أحكام القضاء بإلغاء قرارات اإلحالة على
.التقاعد الوجوبي

وفي تدخل ثان، من أحد ممثلي جھة المبادرة، استعرض النائب یسري الدالي المسار
التاریخي لتفعیل آلیة اإلحالة على التقاعد الوجوبي، حیث بّین أنھا كانت تستعمل كآلیة ضد
المعارضین السیاسیین لمختلف األنظمة إلبعادھم عن الساحة السیاسیة ولمعاقبتھم على عدم
االصطفاف وراء الجھة الحاكمة، حیث لم یتضمن القانون المتعلق بنظام الجرایات المدنیة

والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة في القطاع العمومي في صیغتھ األصلیة الصادرة
 ونظرا للتخوف من استمرار والء عدید1987 ھذا اإلجراء، إال أنھ بعد 1985سنة 

اإلطارات العلیا العسكریة والمدنیة للنظام قبل ھذه الفترة، فقد تم تنقیح القانون المذكور في
 في مناسبة أولى بإدراج آلیة التقاعد الوجوبي ثم تمت إعادة تنقیحھ في مناسبة ثانیة1988

 تزامنا مع أحداث براكة الساحل في اتجاه حرمان العسكریین واالمنیین1990سنة 
.المحالین على التقاعد الوجوبي من أبسط حقوق التظلم

كما ذكر أنھ قد تم اللجوء لھذه اآللیة حتى بعد الثورة مما یتوجب معھ إلغاء اإلحالة على
التقاعد الوجوبي كخطوة نحو اتخاذ القرارات ألسباب سیاسیة.

وفي عالقة بمزید فھم مقاصد المشّرع من ھذا التنقیح، أكد النائب أنھ قد ولج إلى مداوالت
المجلس النیابي في تلك الفترة، حیث اتضح لھ أن ھذا اإلجراء كان یستعمل كأداة في ید

 اإلدارة لمعاقبة العون أو إبعاده.
وفي جانب متصل، اعتبر النائب ماھر زید، أحد النواب الممثلین لجھة المبادرة، أن اإلحالة

على التقاعد الوجوبي ھو في حّد ذاتھ ضرب من ضروب الفساد باعتباره یثقل كاھل
الصنادیق االجتماعیة بالمساھمات االجتماعیة التي یتحملھا المشغل وبالجرایة التي سیتمتع

بھا المحال على التقاعد الوجوبي بعد ذلك دون دفع مساھماتھ.
وفي تفاعالتھم مع عرض وتوضیحات ممثلي جھة المبادرة، اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن

المصادقة على ھذا المقترح سیرفع بعض المظالم التي قد تسلطھا اإلدارة على العون
العمومي.

وفي سیاق آخر أبدى أحد النواب المتدخلین تخوفھ من أن یؤّدي إلغاء ھذه اآللیة إلى عدم
حمایة اإلدارة أمام بعض المارقین والمستقوین علیھا.

فیما اتجھت أغلب النقاشات إلى البحث في تحدید الفصول المعنیة بالتنقیح وفي تدقیق مفھوم
التقاعد الوجوبي ومیدان تطبیقھ خصوصا وأن للعسكریین واالمنیین قوانین أساسیة خاصة
تنظم كل المسائل المتعلقة بمساراتھم المھنیة ومنھا صور اإلحالة على التقاعد، حیث تم على

.أساس ذلك دعوة جھة المبادرة لتقدیم تصور جدید للمقترح المعروض
ھذا وقد خلصت اللجنة في خاتمة أشغالھا، ولغایة مزید فھم أحكام واستتباعات مقترح

القانون المعروض من جمیع الجوانب، إلى طلب عقد جلستي استماع إلى كل من الوزیر
المكلف بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالشؤون االجتماعیة.





2020 جوان 25تاریخ 

النائب ماھر زید یعطي تفاصیل صادمة خالل مداخلتھ في جلسة برلمانیة عن فساد رئیس
الحكومة و یطالبھ باالستقالة

 مضیفا في مداخلتھ الى ان وزیر عدل یوسف الشاھد ، غازي الجریبي ھو محامي شركات
الیاس الفخفاخ و ھو شقیق وزیرة عدل الفخفاخ ، ثریا الجریبي...
'' المداخلة موجودة على الصفحة الرسمیة لمجلس نواب الشعب''

2020 جویلیة 02تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تعقد جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساھمات
والمنشآت والمؤسسات العمومیة.

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة عضو مجلس النواب
السید ماھر زید جلسة عمل استمعت خاللھا إلى جمعیة قدماء أكادیمیة الحوكمة حول

 المتعلق بحوكمة المساھمات والمنشآت والمؤسسات81/2019مشروع القانون عدد 
.العمومیة

وفي مستھل الجلسة، قّدم رئیس جمعیة قدماء أكادیمیة الحوكمة بعض المالحظات العامة
المتعلقة بمشروع القانون المعروض، معتبرا أّنھ لم یأت بإصالحات تشریعیة حقیقیة لمعالجة

المشاكل الفعلیة التي تعیشھا المؤسسات العمومیة الیوم، ومؤّكدا أّن ھدف صیاغة ھذا
المشروع یجب أن یتمثل في تحسین جودة المرفق العمومي بما یستجیب لتطلعات المواطن

والمؤسسة.



وفي تعلیقھ على أحكام مشروع القانون، انتقد رئیس الجمعیة تعّدد ھیاكل الرقابة على
المنشآت والمؤسسات العمومیة داعیا لتوحیدھا وعدم تشتیتھا.

كما دعا، بالنسبة لھیاكل المداولة والتسییر، إلى توفیر آلیات لتجعلھا تقوم بمھامھا بنجاعة
.وفعالیة للرفع من أداء المؤسسة دون أیة اعتبارات أخرى

وفي الجانب المتعلّق بمكافحة الفساد، شّدد المتدّخل على مزید إیالئھ األھمیة الالزمة صلب
أحكام مشروع القانون الماثل.

وفي عالقة بھیئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومیة، المحدثة بنص ھذا المشروع،
اعتبر رئیس جمعیة قدماء أكادیمیة الحوكمة أن وجودھا سیساھم في مزید تكریس

البیروقراطیة الّسائدة خاصة في ظل اإلشراف المزدوج الذي ستكون خاضعة لھ، مقترحا
في ھذا السیاق العمل على تحسین اآللیات الموجودة وتفادي اللجوء لخلق ھیاكل جدیدة تمثل

.عبئا إضافیا على میزانیة الدولة
وفي تدّخل آخر، قّدمت ممثلة جمعیة قدماء أكادیمیة الحوكمة جملة من المالحظات المتعلقة

بأحكام مشروع القانون المعروض عارضة بعض المقترحات لتحسین النص األصلي
المقترح على غرار الدعوة إلى التنصیص على معاییر الشفافیة والنزاھة والمساءلة

والمحاسبة ضمن معاییر ومقاییس الرقابة، إضافة مبدأ التناصف في تركیبة مجالس اإلدارة،
تحدید مسیري المنشآت العمومیة، إلزام المنشآت والمؤسسات العمومیة بالنشر االلكتروني
لموازناتھا وحسابات تصرفھا ونتائجھا المتعلقة بالسنة المنقضیة، فضال عن النشر بالرائد

.الرسمي الذي تضمنتھ أحكام مشروع القانون المعروض
وفیما یتعلق بتعزیز الرقابة على المنشآت والمؤسسات العمومیة، تدّخلت إحدى عضوات
الجمعیة مبّینة أّن منظومة الرقابة ال تشمل فقط المصادقة على تقاریر القوائم المالیة للدولة
بل كذلك تشمل رقابة األداء، خاصة مع ما أقّره القانون األساسي لمحكمة المحاسبات في

مجال اختصاص المحكمة الرقابي حیث لم یعد مقتصرا على رقابة المشروعیة والجدوى بل
توسع لرقابة األداء.

وشّددت ممثلة الجمعیة، في ذات اإلطار على ضرورة تكریس ذلك بمقتضى عقود أداء
تتضمن أھدافا عملیة للمنشأة وعالقتھا باستراتیجیة وزارة اإلشراف القطاعي مع ضبط

مؤشرات كمیة ونوعیة صلب مخطط تدخل بما یضمن متابعة التنفیذ ومدى تحقق األھداف
المرسومة بصفة دوریة.

وفي تفاعالتھم مع تدخالت ممثلي جمعیة قدماء أكادیمیة الحوكمة، نّوه رئیس اللجنة
وأعضاؤھا بالمعطیات والمقترحات المقّدمة من قبلھم ومدى إلمامھم بكافة الجوانب التقنیة
والقانونیة المتصلة بمشروع القانون المعروض، كما دعا بعض أعضاء اللجنة ممثلي

الجمعیة إلى التفكیر في اقتراحات تتعلق بتعزیز الحوكمة والرقمنة بالمؤسسات والمنشآت
. العمومیة للتوقي من الفساد

وفي جانب آخر، جرى التصویت بأغلبیة األعضاء على إثارة عدم توّفر شرط أالّ یؤّدي
 دیسمبر19 المؤرخ في 2013 لسنة 50إقرار مقترح القانون المتعلّق بتنقیح القانـون عدد 

 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعویض عن األضرار الناتجة ألعوان قوات األمن2013
 إلى تخفیض في الموارد28/2020الداخلي عن حوادث الشغل واألمراض المھنیة عدد 



 من135العمومیة أو إلى إضافة أعباء جدیدة، وذلك وفقا ألحكام الفقرة األخیرة من الفصل 
النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما شّكلت الجلسة مناسبة لطرح عدة مسائل أخرى، تتعلق بالتداول في برنامج عمل اللجنة
للفترة القادمة ومجمل جلسات االستماع التي ستعقدھا والزیارات المیدانیة التي ستؤدیھا في

إطار دورھا الرقابي.
وأقّرت في ھذا المجال طلب القیام بزیارة میدانیة إلى مقر القطب األمني لمكافحة اإلرھاب

.والجریمة المنّظمة

2020 جویلیة 03تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تنظر في برنامج عملھا وفي منھجیة صیاغة تقریرھا السنوي

عقدت لجنة األمن والدفاع بمشاركة السید ماھر زید جلسة خصّصتھا لمواصلة النظر في
برنامج عملھا وضبط أولویاتھا خالل المّدة النیابیة المتبقّیة باإلضافة الى تحدید مالمح

التقریر السنوي للجنة.
وفي مستھل االجتماع تطرق األعضاء الى المنھجیة التي یمكن أن تعتمدھا اللجنة في
صیاغة تقریرھا السنوي من خالل تحدید وتبویب معظم المالحظات المستخلصة من
االجتماعات واالستماعات والزیارات میدانیة التي قامت بھا اللجنة وإبراز االخالالت

والنقائص والعمل على إیجاد الحلول من خالل التوصیات ومتابعتھا.
وفي ھذا الصدد، أشار بعض األعضاء الى ضرورة مراجعة النظام الداخلي للمجلس لكي
یتماشى مع متطلبات عمل لجنة األمن والدفاع. وأجمع الحاضرون على تفعیل صالحیات



اللجنة وطالبوا بعرض التقریر على الجلسة العامة لتقییم األعمال الُمنجزة ومتابعة
التوصیات.

وخالل مناقشة برنامج العمل تمحورت تدخالت النواب حول مسألة األمن البرلماني وتعزیر
ھذه المنظومة في إطار االستقاللیة االداریة والمالیة والعمل على سد الفراغات التشریعیة

في المجال األمني باإلضافة الى دعم میزانیة وزارة الدفاع الوطني وتحسین الوضع
االجتماعي للعسكریین وتنظیر مختلف الشھائد والرقابة على وسائل النقل لوجود عدید

التجاوزات.
كما تطرق األعضاء الى موضوع التصنت واالشكال القائم بین إطارات سامیة في وزارة
الداخلیة وقّرروا في ھذا الخصوص عقد جلسة استماع الى كل من المدیر العام لألمن

.الوطنیي والمدیر العام للمصالح الفنیة
وبناء على مراسلة تلّقتھا اللجنة من طرف أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول األحداث
الحاصلة مؤّخرا والمتعلّقة بالتعاطي األمني مع االحتجاجات الخاصة بوالیة تطاوین، قّررت
اللجنة التنسیق مع لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیة لبرمجة جلسة استماع الى

السید وزیر الداخلیة في الغرض.

 لجنة تنظیم اإلدارة تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون2020 جولیة 03 و بنفس تاریخ 
تنقیح قانون نظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة في القطاع

العمومي

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بحضور السید ماھر زید  جلسة
خصصتھا لالستماع إلى ممثلین عن وزارة الشؤون االجتماعیة حول مقترح القانون عدد

1985 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 المتعلق بتنقیح القانون عدد 42/2020
المتعلق بنظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة في القطاع

العمومي.



وفي مستھل الجلسة، ذّكر المدیر العام للضمان االجتماعي باإلطار القانوني لإلحالة على
التقاعد الوجوبي، مبّینا أنھ قد تّم اعتماده صلب أحكام القانون المذكور إثر تنقیحھ بمقتضى

1988 جوان 27 المؤرخ في 1988 لسنة 71القانون عدد 
أما من حیث نظامھ القانوني ، فقد أبرز المدیر العام للضمان االجتماعي أنھ یمكن لإلدارة

 عاما على األقل من الخدمات الفعلیة15أن تحیل العون على التقاعد الوجوبي بعد قضائھ 
المدنیة والعسكریة دون اعتبار لشرط السن، مع تمكین المحالین على التقاعد الوجوبي من

جرایة التقاعد فوریا وتمتیعھم بمدة تنفیل لحین وصولھم الى سن التقاعد.
وأضاف أن ھذه اآللیة من آلیات اإلحالة على التقاعد تھم المدنیین والقوات الحاملة للسالح

على حد السواء.
وفي جرد للمشمولین بھذا اإلجراء وآثار ذلك على األعباء المالیة للصندوق، بّین المدیر

 عون على التقاعد الوجوبي منذ سنة612العام للضمان االجتماعي أنھ قد تّمت إحالة 
%، مشّددا أنھم قد كلّفوا91 حیث تمثل القوات الحاملة للسالح العدد األكبر بنسبة 1985

 2019 ملیون دینار لحد سنة .42المالیة العمومیة ما یناھز 
وبّین المدیر المركزي بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة من جھتھ، أّن المتتبع
للسیاق التاریخي لإلحاالت على التقاعد الوجوبي یالحظ أنھا قد ارتبطت بأحداث سیاسیة

معّینة عرفتھا البالد في مختلف فتراتھا.
وفي عالقة بآثار اإلحالة على التقاعد الوجوبي، اعتبر أنھا تحّقق منافع للعون على حساب
الصنادیق االجتماعیة حیث یتمتع المنخرط بمدة تنفیل عن كل السنوات السابقة لبلوغ سن

التقاعد بحیث تكون االنعكاسات المالیة لتلك اإلجراءات مضّرة بمیزانیة الصنادیق
االجتماعیة.

واستغرب المتدخل في ھذا اإلطار تحّمل الصنادیق االجتماعیة ألعباء مالیة ناتجة عن قرار
یتخذه المشغل داعیا إلى إلغاء اإلحالة على التقاعد الوجوبي أو على األقل إیجاد صیغ تجنب

الصنادیق االجتماعیة ھذه الخسائر المالیة.
وفي توجھ مختلف، أبرزت مدیرة الشؤون القانونیة بوزارة الشؤون االجتماعیة، أنھ یتعین
األخذ بعین االعتبار لكل الوضعیات التي تلجؤ فیھا اإلدارة لإلحالة على التقاعد الوجوبي
معتبرة أن ذلك یرجع في حاالت عدیدة لرغبتھا في حفظ كرامة الموظف الذي ال تخول لھ

اإلمكانات القانونیة المتاحة الخروج على التقاعد بطلب منھ.
وفي تفاعالتھم مع مالحظات وتوضیحات ممثلي وزارة الشؤون االجتماعیة، اعتبر أحد
النواب أن منظومة اإلحالة على التقاعد الوجوبي تنطوي على عدة مفارقات حیث باآللیات
الموجودة حالیا فإن الدولة تبدو وكأنھا تمكن الموظف من امتیاز التقاعد المبكر في ظل
وضعیة توحي بكونھا عقوبة من اإلدارة، متسائال عن وجود آلیات أخرى تعوض اإلحالة

على التقاعد الوجوبي. 
فیما اعتبر رأي آخر أن إجراء اإلحالة على التقاعد الوجوبي یكون إما بھدف التملص من
المسؤولیة والھروب من المحاسبة أو معاقبة العون، كما ذكر في ھذا الصدد بامتناع اإلدارة
في كثیر من األحیان عن تنفیذ أحكام القضاء اإلداري ورفضھا إرجاع العون الذي حكم
القضاء لفائدتھ إلرجاعھ إلى سالف عملھ متعللة بكونھا قد قامت بتنزیل مجمل مساھماتھ

بصندوق التقاعد والحیطة االجتماعیة.



وفي تعقیبھم على تساؤالت واقتراحات أعضاء اللجنة، اعتبر ممثلو وزارة الشؤون
االجتماعیة أنھ یتعّین العمل على إیجاد آلیة أخرى توازي التقاعد الوجوبي تأخذ في االعتبار

كل الوضعیات المحتملة.
وقد قّررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض خالل األسبوع المقبل.

، جلسة عمل بإشراف وزیر الصحة الدكتور عبد2020 جویلیة 03كما انعقدت بتاریخ 
اللطیف المكي وبحضورنائب الشعب عن القیروان السید ماھر زید والي القیروان إلى جانب
ممثلي الجھة الصحیة بالقیروان وعدد من اإلطارات العلیا باالدارة المركزیة، خصصت

لمتابعة تنفیذ البرامج والمشاریع الصحیة المبرمجة بالوالیة.
وقد تم التأكید على ضرورة التسریع بانطالق المشاریع الصحیة الكبرى وفي مقدمتھا
مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقیروان الممول بھبة من المملكة العربیة السعودیة

والمستشفى الجھوي بحفوز الممول بقرض من الصندوق الكویتي للتنمیة.
كما تدارس المجتمعون السبل الكفیلة بالتسریع باستكمال إنجاز المشاریع الصحیة المعطلة
المتعلقة بعدد من األقسام اإلستشفائّیة وتھیئة مقر لتركیز آلة مفراس بمستشفى االغالبة
وانطالق الدراسات الخاصة بإحداث المستشفى الجھوي بحاجب العیون إلى جانب دعم

الجھة الصحیة بالقیروان بالتجھیزات الطبیة الضروریة بما یسھم في مزید تحسین وتقریب
الخدمات الصحیة المسداة لمواطني الجھة.



2020 جویلیة 09تاریخ 

أعضاء لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح، یؤّدون زیارة میدانیة إلى مقر
القطب األمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة

أّدى السید ماھر زید و أعضاء لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح زیارة
میدانیة إلى مقر القطب األمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة مرفوقین ببعض نواب

.الجھة، وذلك بغایة االستماع إلى مشاغل وانتظارات اإلطارات العاملین بھ
وفي مستھّل الجلسة، قّدم إطارات القطب االمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة

عرضا حول نشأة ومھام ھذا القطب.وبّین أحد اإلطارات أّن ھذا القطب قد شرع في العمل
، مؤّكدا أّن الّدولة التونسیة تعّد الوحیدة من بین الدول العربیة2015فعلیا في بدایة سنة 

التي تمتلك مركزا مندمجا لمكافحة اإلرھاب.
وأوضح المتدّخل أن مھام القطب تتمثل أساسا في التنسیق مع الھیاكل األمنیة والعسكریة
والقضائیة واإلداریة، وتحلیل المعطیات وصیاغة التصّورات والتوصیات للوقایة من
مخاطر اإلرھاب والتطّرف، وإعداد االستراتیجیات في إطار التوقي من التطرف

واإلرھاب، مشیرا الى أن القطب ال یقوم بوظائف االستعالم.
وفي سیاق متصل، استعرض ممّثل القطب االمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة
بعض المشاریع التي تّم إنجازھا على غرار مشروع قاعدة البیانات الوطنیة للتطرف

واإلرھاب. وبّین أّن ھذه المنظومة تھدف إلى إدراج وتوحید كل المعلومات ذات الصلة
بالتطرف واإلرھاب وتجمیع الدراسات في المجال الصدارة عن مراكز البحوث والدراسات

الوطنیة والدولیة وذلك قصد تحلیلھا بغایة تحدید مؤشرات التھدید والمخاطر اإلرھابیة



المحتملة وتوفیر التحالیل الّدقیقة والموّجھة بما یمّكن من االستباق وتقییم األحداث وإعداد
.مخطط تدّخل على ضوء ذلك

ولمزید دعم عمل وتدخالت القطب االمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة، قّدمت
اإلطارات الحاضرة جملة من االقتراحات التي اعتبروھا ضروریة على غرار إصدار

منشور وزاري یضبط آلیات التنسیق بین القطب األمني وبقیة الھیاكل األمنیة خاصة فیما
یتعلق بطبیعة المعلومات التي یستوجب توفیرھا من قبل ھذه الوحدات، كما دعوا إلى تمتیع
القطب باالستقاللیة اإلداریة والمالیة لیتمكن من إنجاز مشاریعھ والقیام باالنتدابات الالزمة

 عند تمتعھ بمیزانیة مستقلة.
وإثر ذلك انتقل أعضاء الوفد النیابي إلى قاعة العملیات حیث عاینوا الوسائل الحدیثة التي
تستعملھا اإلدارة الفرعیة للعملیات في إطار مساندة جھود القطب األمني لمكافحة اإلرھاب
والجریمة المنظمة في التوقي من التطرف ومكافحة اإلرھاب، وفي ھذا اإلطار اطلع النواب
على قاعدة بیانات وخرائط جغرافیة رقمیة حیث أوضح ممثل اإلدارة الفرعیة للعملیات أن
اإلحصائیات والمعلومات المدرجة بھذه الوسائط تساھم في تسھیل عمل القیادات األمنیة

ومعاضدة الدولة في تحقیق سیاساتھا وتفعیل التمییز اإلیجابي بالمناطق التي یوجد بھا خطر
أكبر للتطرف وذلك بإنجاز تدخالت في المجال الترفیھي والثقافي بھذه المناطق.

وفي تفاعالتھم مع جملة المعطیات المقّدمة، ثّمن النواب دور القطب األمني لمكافحة
اإلرھاب والجریمة المنظمة، متسائلین عن مدى االنفتاح مع قطاعات الشباب والثقافة
والمرأة والشؤون الدینیة وغیرھا لحمایة الشباب والمجتمع من التطرف. كما استفسر

البعض عن كّمیة ومآل التقاریر التي یعّدھا القطب ومدى األخذ بھا. وشّدد أعضاء الوفد
النیابي على ضرورة مزید التنسیق بین كل الھیاكل المعنیة األمنیة وغیرھا في اتجاه مزید
تمكین القطب األمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة من توعیة الناشئة والمجتمع من

خطر اإلرھاب والتطّرف.

2020 جویلیة 10تاریخ 



لجنة تنظیم اإلدارة تستمع إلى وزیر الدولة لدى رئیس الحكومة المكلّف بالوظیفة العمومیة
والحوكمة ومكافحة الفساد 

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بحضور نائب الشعب السید ماھر
زید جلسة خصصتھا لالستماع إلى السید محمد عّبو وزیر الدولة لدى رئیس الحكومة

المكلّف بالوظیفة العمومیة والحوكمة ومكافحة الفساد حول المواضیع التالیة:
112 یتعلق بتنقیح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 24/2020مآل مشروع قانون عدد *

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان1983 دیسمبر 12 المؤّرخ في 1983لسنة 
.الّدولة والجماعات المحلّیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة

 المتعلق بحوكمة المساھمات والمنشآت والمؤسسات81/2019مشروع القانون عدد * 
العمومیة

 المؤرخ في1985 لسنة 12 المتعلق بتنقیح القانون عدد 42/2020مقترح القانون عدد * 
 المتعلق بنظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة1985 مارس 5

في القطاع العمومي
جملة من المسائل المتصلة بإعادة ھیكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضیات* 

الّدستوریة
ملف اإلعفاءات األخیرة في سلك الّدیوانة التونسیة* 

وفیما یتعلق بالنقطة االولى من جدول االعمال المتعلقة بالنظر في مآل مشروع القانون عدد
، بّین وزیر الدولة لدى رئیس الحكومة المكلّف بالوظیفة العمومیة والحوكمة24/2013

ومكافحة الفساد أن الفكرة األساسیة التي یقوم علیھا تتمّثل في إفراد بعض األسالك بأنظمة
أساسیة خاصة بھا تقوم على وجود أسباب فعلیة وحاجیات خصوصیة، داعیا اللجنة على
أساس ذلك إلى إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة علیھ في أقرب وقت.
وأضاف أّنھ تبعا للمفاوضات التي تّمت أساسا في عالقة بالقطاع الصحي، سیقّدم تعدیالت

في الغرض إلى اللجنة خالل الفترة القادمة.
 المتعلق بحوكمة المساھمات81/2019وفي نقطة ثانیة خصصت لمشروع القانون عدد 

والمنشآت والمؤسسات العمومیة، أوضح الوزیر أن الحكومة عقدت جلسة تفاوض مع
االتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أّن الموقف المشترك ھو عدم التفویت في المؤسسات
العمومیة مع اختالفات تقنیة مع المنظمة الشغیلة تتعلق بصیاغة النص القانوني وضرورة
تنظیمھ لكل الوضعیات التي یمكن أن تكون علیھا المؤسسة بصفة عامة ومجردة ، وبّین في
ھذا السیاق أن الحكومة قامت بإدخال بعض التعدیالت على الصیغة األصلیة المقّدمة من

.نظیرتھا السابقة وسیتم إحالتھا في وقت قریب على اللجنة
 لسنة12 المتعلق بتنقیح القانون عدد 42/2020أما في ما یخص مقترح القانون عدد 

 المتعلق بنظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد1985 مارس 5 المؤرخ في 1985
وللباقین على قید الحیاة في القطاع العمومي، فقد أبدى وزیر الدولة لدى رئیس الحكومة

المكلّف بالوظیفة العمومیة والحوكمة ومكافحة الفساد تأییده لمبدأ إلغاء اإلحالة على التقاعد
الوجوبي، مستدركا بأّنھ یعتبر أّن الوقت الراھن غیر مناسب لذلك لضرورة إعطاء



صالحیات للسلطة التنفیذیة للقیام ببعض المھام واإلصالحات لمكافحة الفساد وإبعاد الشبھات
الجدیة التي ال تتوفر فیھا دالئل للتقدیم أمام القضاء إضافة لتعذر تقدیم كل مصادر

المعلومات للقضاء.
وإثر ذلك، وفي نقطة موالیة من جدول األعمال، قّدمت المدیرة العامة لمكتب تنظیم
المصالح العمومیة برئاسة الحكومة عرضا مفصال عن المسائل المتعلقة بإعادة ھیكلة

مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضیات الّدستوریة، حیث بینت أن ھذه المؤسسة تغّیرت
 حیث كان دورھا یقتصر قبل ذلك على التنسیق أما اآلن فقد أصبحت2014طبقا لدستور 

رئاسة الحكومة مؤسسة تنسیق وتحكیم وتصّور ووضع للسیاسات العمومیة وھو ما جعلھا
تعمل على مراجعة ھیكلتھا طبقا لوظائفھا ودورھا الجدید وذلك أساسا عن طریق خلق

ھیئات جدیدة، مؤكدة أنھ سیتم خالل شھر سبتمبر من ھذه السنة تنظیم ملتقى ختامي لتقدیم
.مخرجات إعادة الھیكلة

وفي الجزء األخیر من جلسة االستماع، انتقل أعضاء الجلسة للنقاش حول ملف اإلعفاءات
األخیرة في سلك الّدیوانة التونسیة، حیث تم التصویت بأغلبیة األعضاء على أن تكون ھذه

.الجلسة سریة
وفي تفاعالتھم مع ما تم تقدیمھ من معطیات تخص مشاریع القوانین المعروضة ثّمن النواب

 بتنقیح وإتمام بعض24/2013الدعوة الى اإلسراع بالمصادقة على مشروع القانون عدد 
 المتعلق بضبط1983 دیسمبر 12 المؤّرخ في 1983 لسنة 112أحكام القانون عدد 

النظام األساسي العام ألعوان الّدولة والجماعات المحلّیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة
.اإلداریة

كما اتفقوا على ضرورة مزید اعتماد المقاربة التشاركیة وتحسین الصیغة المعروضة على
 المتعلق بحوكمة المساھمات81/2019أنظار المجلس بالنسبة مشروع القانون عدد 

.والمنشآت والمؤسسات العمومیة
ودعا بعض النواب في إطار إعادة ھیكلة مھام رئاسة الحكومة إلى ضرورة عمل اإلدارة

التونسیة بوسائل التصرف الحدیث على غرار أدلة اإلجراءات ومقاربات الكفایات وبطاقات
.وصف المھام

وفي جانب آخر من أشغالھا، صادقت اللجنة بإجماع الحاضرین على مقترح القانون عدد
1985 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 المتعلق بتنقیح القانون عدد 42/2020

المتعلق بنظام الجرایات المدنیة والعسكریة للتقاعد وللباقین على قید الحیاة في القطاع
.العمومي، في صیغة معّدلة



2020 جویلیة 15تاریخ 

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد تعقد جلسة استماع حول ملف
البنك الفرنسي التونسي

عقدت لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في
 خصصتھا لالستماع2020 جویلیة 13المال العام  بحضور السید ماھر زید جلسة بتاریخ 

إلى كل من وزیر المالیة ووزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة حول ملف البنك الفرنسي
 التونسي.

وفي مستھل الجلسة تولى رئیس اللجنة وضع االستماع في إطاره، حیث ذكر بأن اللجنة قد
سبق وأن استمعت إلى كل من وزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة ومحافظ البنك

المركزي التونسي ومنظمة "أنا یقظ" حول ھذا ملف الھام في إطار جلسات سریة. ;أعرب
على استعداد بعض النواب من ذوي االختصاص في معاضدة مجھود الدولة وتقدیم

 مساھمتھم في دفاعھا على ھذا الملف.
 من النظام76وقد تم التصویت صلب اللجنة بأن تكون الجلسة سریة وفقا ألحكام الفصل 

الداخلي، وذلك تبعا لما ذكر بھ وزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة من ضرورة اإللتزام
بتحجیر التصریح لإلعالم بحیثیات الملف على نحو ما ھو مضمن في قرار الھیئة الدولیة
للتحكیم، كما أوصى بالتحفظ على المعطیات المدلى بھا باعتبار أن الكشف علیھا یمكن أن
یتم استغاللھا من قبل الخصوم بما من شأنھ أن یؤثر سلبا على مصالح الدولة التونسیة

.وموقعھا في النزاع



2020 جویلیة 15تاریخ 

مداخلة النائب ماھر زید على موجات إذاعة رباط أف أم
اھم النقاط التي جاءت على لسان السید ماھر زید خالل ھذا التدخل 

 ائتالف الكرامة بصدد اعداد ملفھ لتقدم للحصول على تأشیرة الحزب
حافظ البرھومي ھو ضیفي و أنا من استضفتھ للمجلس بصفتھ قیادي و مؤسس في

 حافظ البرھومي ال عالقة لھ بالسفر للعراق و ال لغیرھا ائتالف الكرامة
 باطل بقرار من المحكمة االداریة s17قرار 

وزارة الداخلیة البد أن تخضع ألحكام القضاء
مضیفا خالل المداخلة انھ ال عالقة لھ بالوثائق االداریة و ان ھناك بیروقراطیة مقیتة

قصدوه  
مكتبي الخاص في القیروان و العالقة لھ بالوثائق االداریة و ألن ھناك بیروقراطیة مقیتة

قصدونا في الخدمة  
ما تتھمنا بھ رئیسة الحزب الدستوري الحر من اعادة تأھیل للخالیا النائمة ھات ما یثبت 

تورینا آش خدمت رئیسة الحزب الدستوري الحر
و نتسائل ان تقدمت بمشروع وحید لناخبیھا تورینا
كل من یتضامن مع رئیس الحكومة فھو متواطئ

ائتالف الكرامة نتفرج على السجال القائم و المساومة بین اقالة الفخفاخ و سحب الثقة من
راشد الغنوشي 

حتى حد ما ینجم یوظف ائتالف الكرامة (االئتالف عصي على التوظیف)
السیدة عبیر موسي لم تثبت شیئا من اتھاماتھا لغیرھا 



السیدة عبیر موسي تمثل النظام السابق و امتداد لھ و مش كل واحد یتجھ للقضاء عندو
الحق 

ال خصومة شخصیة مع مبروك كورشید و لكن خصومة معھ ك شخصیة عامة تحملت
مسؤولیة في للسلطة و صار سوء تصرف و فساد...ـ.

2020 جویلیة 23تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تصادق على تقریر زیارتھا المیدانیة إلى القطب األمني لمكافحة
اإلرھاب والجریمة المنّظمة

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب السید ماھر
زید جلسة خّصصتھا للمصادقة على تقریر الزیارة المیدانیة التي أّدتھا إلى مقّر القطب

 جویلیة... 08األمني لمكافحة اإلرھاب والجریمة المنّظمة بتاریخ 
وبعد تالوة مشروع التقریر المعروض، تداول أعضاء اللجنة الحاضرون في محتواه، وتّم
إقرار إدخال بعض التعدیالت علیھ تعلقت خاصة بمزید تدقیق التوصیات المنبثقة عن ھذه

الزیارة المیدانیة، وإثر ذلك تمت المصادقة علیھ بإجماع النواب الحاضرین.
كما تّم إقرار توجیھ نسخة من ھذا التقریر إلى وزارة الداخلیة بصفتھا...



2020 جویلیة 28تاریخ 

2019/2020لجنة تنظیم اإلدارة تستعرض ملخص نشاطھا خالل الدورة النیابیة االولى 

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح  بمشاركة السید ماھر زید النائب
 خصصتھا لتقدیم عرض لملخص نشاطھا2020 بتاریخ  جویلیة 28بمجلس النواب جلسة 

2019/2020خالل الدورة النیابیة االولى 
وفي مستھّل الجلسة توجھ رئیس اللجنة بالشكر الى مكتب اللجنة وأعضائھا والفریق

اإلداري على العمل على حسن تأمین أشغال اللجنة طیلة ھذه الدورة النیابیة، واستعرض إثر
ذلك حصیلة نشاطھا خالل ھذه الفترة، مبّینا أن اللجنة عقدت ثمانیة وعشرون اجتماعا

وتسعة عشر استماعا وأنجزت تقریري مشاریع قوانین. أما في نطاق دورھا الرقابي، فقد
أّدت اللجنة ثالث زیارات میدانیة تّم إنجاز تقاریرھا وھي بصدد متابعة تنفیذ التوصیات

 المنبثقة عنھا.
ھذا فضال عن اجتماعات مكتب اللجنة التي بلغت عشر جلسات منھا المتعلقة بتنظیم عمل

.اللجنة ومنھا المتعلقة بتدارس ملفات معینة
وإثر ذلك تناول أعضاء اللجنة الكلمة حیث ثّمنوا مجھودات اللجنة طیلة ھذه الدورة النیابیة،
والحرص على إنجاح أعمالھا دون اعتبار لالنتماءات الحزبیة، كما أكد البعض اآلخر أنھ
یتعین التركیز على الدور التشریعي للجنة أكثر من الدور الرقابي باعتبارھا لجنة تشریعیة

ولیست لجنة خاصة. واعتبر أحد النواب أن النظام الداخلي یجب ان یتجھ نحو تحدید
اختصاص اللجان بأكثر دقة لتفادي حاالت تنازع االختصاص بین اللجان وتالفیا إلغراق

.لجان دون أخرى بالتعھدات بمشاریع القوانین
وفي نھایة الجلسة، تولّى مكتب اللجنة تكریم أعضاء وإداریي اللجنة على ما تم بذلھ طیلة

.الدورة النیابیة الحالیة



2020  اوت 08تاریخ 

 بمقر الوالیة2020 اوت 8تتواصل اشغال المجلس الجھوي للصحة بالقیروان االستثنائي 
باشراف المعتمند االول عبد الفتاح التاغوتي و بحضور المدیرة العامة للمرصد الوطني
لالمراض الجدیدة والمستجدة انصاف بن علیة و عدد من نواب مجلس الشعب من بینھم
السید ماھر زید و من االطارات الجھویة وممثلي مكونات المجتمع المدني من منظمات

 وھیاكل معنیة خصص لمتابعة الوضع الصحي اثر تفشي جائحة كورونا بالجھة.
انطلقت الجلسة  بعرض من قبل المدیر الجھوي للصحة للوضع الصحي بوالیة القیروان

واھم االجراءات الوقائیة التي تم 2020 اوت 07من اواخر شھر جویلیة الى تاریخ 
 على اثر19اتخاذھا من قبل اللجنة الجھویة لمجابھة الكوارث وتفادیھا للتصدي لكوفید 

  حالة محلیة منھا حالة افقیة.13تسجیل حوالي 
طرح الھم االستعدادات المادیة واللوجستیة الجھویة لمجابھة جائحة كورونا بعد تشخیص

 الوضع.
من اھم مخرجات المجلس الجھوي: 

 تدعیم االدراة الجھویة للصحة بسیارة اسعاف من قبل المرصد الوطني*
*دعم االدارة الجھویة للصحة باجھزة تنفس اصطناعیة وھي في طور التوزیع من قبل

الوزارة
 *تفعیل اتفاق التعاقد بین المستشفى واالطارات الطبیة والشبھ طبیة للنقص الحاصل

 *اقتراح الحجر الصحي االجباري على جمیع الوافدین من الخارج
*تفعیل وتطبیق البروتوكوالت الصحیة بمختلف المجاالت 

*ضرورة اخذ قرارات جھویة من قبل اللجنة لتفادي انتشار العدوى من تفادي االكتظاض و
اجراءات صحیة



2020 سبتمبر 21تاریخ 

 بالجھة2021-2020في اطار االطالع على ظروف العودة المدرسیة للسنة الدراسیة 
استقبل السید محمد بورقیبة والي القیروان و نائب الشعب  السید ماھر زید وممثلي

المنظمات و الھیاكل المعنیة، و حیث استھل الزیارة باألشراف على جلسة عمل تم من
خاللھا تشخیص الوضع التربوي العام بالجھة.

ثم تحول الوزیر و الوفد المرافق لھ في زیارة میدانیة الى عدد من المؤسسات التربویة منھا:
زیارة المدرسة االبتدائیة رقادة من معتمدیة القیروان الجنوبیة لالطالع على مشروع تھیئة

 ا.د واالستماع الى مشاغل االطار التربوي واالولیاء.700و صیانة المؤسسة بكلفة 
زیارة المدرسة االبتدائیة الرشاد بالباطن من معتمدیة القیروان الشمالیة لالطالع على أشغال

  ا.د بتبرع من رجل اعمال بالجھة178تھیئة قاعات تدریس بكلفة 
زیارة المعھد الثانوي بعین جلولة و معاینة ظروف العودة المدرسیة و التأكید على االسراع

 باتمام االشغال في أقرب األجال.
زیارة المدرسة االبتدائیة جبل السرج من معتمدیة الوسالتیة و توزیع مساعدات مدرسیة

1 تلمیذ و مواد تنظیف و تطھیر و االطالع على أشغال مشروع انجاز القسط 120لفائدة 
 ا.د.500 من مشروع تھیئة و صیانة المؤسسة بكلفة 2و 

زیارة اعدادیة قصر اللمسة و االستماع الى مشاغل االطارات التربویة واھم النقائص
 مخابر للعلوم و الفیزیاء.02واالشكالیات التعھد باحداث عدد 



2020 اكتوبر 02تاریخ 

 مشاركة  نائب الشعب السید ماھر زید في الجلسة العامة برئاسة السید راشد الخریجي
الغنوشي وبحضور كل من وزیر الصحة ووزیر الشؤون االجتماعیة ووزیر الشباب

والریاضة واإلدماج المھني ووزیر التربیة ووزیرة التعلیم العالي والبحث العلمي ویتضمن
 جدول األعمال:

إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي واالجتماعي والتربوي في البالد،
19واإلجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فیروس كوفید 

المصادقة على مشروع قرار یتعلق بإقرار إجراءات استثنائیة لعمل مجلس نواب الشعب



2020 اكتوبر 03تاریخ 

اطالق مشروع Thevest تعتزم صحیفة احتجاج االلكترونیة بالتنسیق مع قاعة الشاي
"المقھى السیاسي و الثقافي"

و ذلك لطرح مستجدات الواقع السیاسي و الثقافي في تونس و تقریب المواطن من الفاعلین
.في النشاط السیاسي و الثقافي

و تدعوكم "احتجاج" لمتابعة الحصة االولى من "المقھى السیاسي" و الثقافي مع نائب
الشعب ماھر زید بإعداد و تقدیم االعالمیة مھى اللحامي و ذلك عبر بث مباشر على صفحة

الفایسبوك لصحیفة احتجاج و صفحة الفایسبوك ل
https://www.facebook.com/Thevestn1

كما سیقع تأمین عدد محدود من المقاعد للحضور مع احترام التباعد و وجوبیة ارتداء
الكمامات عن طریق الحجز المسبق للمقاعد و ستكون االولویة في الحجز للصحفیین و

.المدونین و الناشطین في المجتمع المدني و السیاسي

2020 اكتوبر 05تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تصادق على تقریر نتائج أشغالھا وتوصیاتھا خالل الدورة البرلمانیة
األولى

عقدت لجنة األمن والدفاع بحضورنائب الشعب السید ماھر زید  جلسلة خّصصتھا لالطالع



-2019على تقریرھا المتضمن لنتائج أشغالھا وتوصیاتھا خالل الدورة البرلمانیة األولى 
 والمصادقة علیھ.2020

وفي مداخالتھم، تداول أعضاء اللجنة في مختلف جوانب التقریر الذي شمل المحاور التي
تم طرحھا في برنامج عمل اللجنة باإلضافة الى ُمجمل التوصیات التي عملت اللجنة على
استخالصھا من كل جلسات االستماع والزیارات المیدانیة. وشّددوا على أھمیة متابعة تنفیذ
ھذه التوصیات وذلك تكریسا للدور الرقابي الذي تضطلع بھ خصوصا في عالقة بالسلطة

التنفیذیة.
إثر ذلك، تمت المصادقة باإلجماع على التقریر السنوي وقّررت اللجنة إحالتھ على مكتب

 من النظام الداخلي.94المجلس طبقا للفصل 
وفي الختام، ثّمن رئیس اللجنة المجھودات المبذولة من طرف كل النواب بمختلف انتماءاتھم

الحزبیة وأثنى الحاضرون على جّدیة الطاقم االستشاري وكفاءتھ.

2020 اكتوبر 11تاریخ 

في اطار عملھ كنائب شعب  قام السید ماھر زید بزیارة میدانیة الى منطقة القلیعة من
معتمدیة الوسالتیة في والیة القیروان حیث تضمن ھذا العمل: 

المدرسة االبتدائیة بالمنطقة استضافت  فیھا البعض من قدمائھا في  االطارھا زیارة 
التربوي و االداري و ممثلي المؤسسة األمنیة و المجتمع المدني ،و ذك من أجل سنة

دراسیة ناجحة و في ظروف أفضل من التي سبقتھا.



 

2020 نوفمبر 02تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تنظر في برنامج عملھا السنوي
 

عقدت لجنة األمن والدفاع بمشاركة نائب الشعب السید ماھر زید  جلسة خصّصتھا للنظر
في برنامج عملھا السنوي خالل الدورة البرلمانیة الثانیة من المّدة النیابیة الثانیة.

وفي بدایة االجتماع استعرض رئیس اللجنة البرنامج السنوي للجنة األمن والدفاع للدورة
الفارطة وذلك لالستفادة واالستئناس بھ.

وفي مداخالتھم، قام النواب بتقییم التقریر السنوي للدورة البرلمانیة الفارطة وذلك بھدف
تحدید النقائص المسّجلة في أعمال اللجنة والعمل على محاولة تجاوزھا وتحدید المحاور

األساسیة لبرنامج عملھا للدورة البرلمانیة الحالیة من اجتماعات وجلسات استماع وزیارات
میدانیة لتكون ھناك رؤیة استراتیجیة شاملة ولیكون للجنة مخرجات ذات جدوى 

ھذا وتداول االعضاء في مختلف المحاور الراجعة بالنظر لنشاط اللجنة وتقّدم البعض
منھم بجملة من المقترحات على غرار ملف تفاقم الجریمة بمختلف أشكالھا وملف اإلرھاب
وتداعیاتھ على األمن القومي وملف التعیینات بالمؤسسة األمنیة وعالقة المواطن بأجھزة

األمن 
كما تطّرق البعض اآلخر الى ضرورـة االطالع على اإلجراءات المنظمة لسلك أعوان
الحراسة وحّراس الغابات فضال عن أھمیة تمكین اللجنة من مناقشة میزانیتي وزارتي

الداخلیة والدفاع باعتبارھما یندرجان في إطار مرجع نظرھا 
وأولى أعضاء اللجنة اھتماما كبیرا بملف الزیارات المیدانیة مؤّكدین ضرورـة ضبط أھداف

واضحة عند برمجتھا
وبالنسبة لملف التكوین، أجمع الحاضرون على ضرورة مواصلة اللجنة لبرنامجھا

التكویني بالشراكة مع معھد الدفاع الوطني ومركز جینیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات
 ) باإلضافة الى إمكانیة التكوین بالمدرسة العلیا لقوات األمن الداخليDCAFالمسلحة (



وذلك بھدف االطالع على التجارب المقارنة و مواصلة للمسار الذي انتھجتھ لجنة األمن
والدفاع منذ بدایة المدة النیابیة األولى 

وفي خاتمة أشغالھا، قّررت اللجنة االستماع الى وزارة الداخلیة في عالقة بتفاقم ظاھرة
الجریمة واالستراتیجیات المطروحة لمقاومتھا ومكافحتھا وذلك یوم االثنین القادم

2020 نوفمبر 09تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تواصل النظر في برنامج عملھا السنوي وضبط أولویات الدورة
البرلمانیة

 شارك نائب الشعب عن ائتالف الكرامة السید ماھر زید في جلسة عقدتھا لجنة األمن
والدفاع عن طریق التواصل عن بعد خصّصتھا لمواصلة النظر في برنامج عملھا السنوي

وضبط أولویاتھا خالل الدورة البرلمانیة الحالیة.
وفي مداخالتھم، اجمع النواب على ضرورة توضیح ووضع المنھجیة التي سیتم اعتمادھا

خالل ھذه الدورة البرلمانیة وتحدید المحاور األساسیة لبرنامج العمل السنوي للجنة، 
وبعد النقاش والتداول، اتفق االعضاء على المالمح العامة لبرنامج العمل التي تمحورت
حول جملة من المواضیع تنضوي تحت ملف األمن العام ومنھا تفاقم الجریمة بمختلف
أشكالھا ومتابعة األوضاع اإلقلیمیة األمنیة على الحدود مع لیبیا واالطالع على الھیكلة

العامة لوزارة الداخلیة وعالقة األمن بالمواطن. 
كما تطرق النواب الى ملف اإلرھاب وتداعیاتھ على األمن القومي وخاصة مسألة معالجة

ھذه الظاھرة وفق مقاربة جدیدة تقوم على معالجة األسباب الحقیقیة التي أدت الى استفحالھا.
وفي ھذا الخصوص اقترح األعضاء برمجة یوم دراسي في الغرض. 



ھذا وتناول اعضاء اللجنة موضوع المنظومة السجنیة وتأثیرھا على األمن العام إضافة الى
ملف أعوان الحراسة وحّراس الغابات.

أما فیما یتعلق بملف التكوین، فقد أّكد الحاضرون على مواصلة اللجنة لبرنامجھا التكویني
بالشراكة مع معھد الدفاع الوطني ومركز جینیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة

)DCAF .باإلضافة الى إمكانیة التكوین بالمدرسة العلیا لقوات األمن الداخلي ( 
وفي نھایة الجلسة، قّررت اللجنة االستماع الى وزارة الداخلیة حول تفاقم ظاھرة الجریمة

2020 نوفمبر 16وسبل مكافحتھا وذلك یوم االثنین القادم 

2020 نوفمبر 11تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تستمع الوزیرة لدى رئیس الحكومة المكلّفة بالوظیفة العمومیة وتشرع
2021في النظر في المھمات المحالة علیھا من مشروع میزانیة الدولة لسنة 

2020 نوفمبر 11عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بتاریخ 
بمشاركة نائب الشعب السید ماھر زید جلسة حضوریة عن طریق التواصـل عن بعد

خصصت جزأھا األول لالستماع إلى السیدة الوزیرة لدى رئیس الحكومة المكلّفة بالوظیفة
 لسنة7العمومیة حول مشروع قانون یتعلق بالمصادقة على مرسوم رئیس الحكومة عدد 

 المتعلق بضبط أحكام استثنائیة تتعلق باألعوان2020 أفریل 17 المؤرخ في 2020
العمومیین وبسیر المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح اإلداریة ومشروع قانون یتعلق

2020 ماي 28 المؤرخ في 2020 لسنة 24بالمصادقة على مرسوم رئیس الحكومة عدد 
المتعلق بضبط أحكام خاصة بحاالت التمدید في عقود اللزمات ومشروع قانون یتعلق

 جوان10 المؤرخ في 2020 لسنة 31بالمصادقة على مرسوم رئیس الحكومة عدد 
 المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطیات بین الھیاكل والمتعاملین معھا وفیما بین2020
الھیاكل.



أما الجزء الثاني منھا فقد تم فیھ الشروع في النظر في مھمات رئاسة الحكومة، الداخلیة،
2021الدفاع الوطني والشؤون المحلیة والبیئة من مشروع میزانیة الدولة لسنة 

وفیما یتعلق بالنقطة األولى من جدول األعمال، بّینت السیدة الوزیرة لدى رئیس الحكومة
المكلّفة بالوظیفة العمومیة أن المراسیم موضوع النظر في جلسة الحال تندرج في إطار سن
أحكام استثنائیة في ظل وضعیة خاصة ھي جائحة كورونا تتطلب عدة إجراءات خصوصیة

غیر منّظمة بالقوانین والتراتیـب السائدة التي تنظم الحاالت العادیة، 
حیث أوضحت، أنھ بالنسبة للمرسوم المتعلق بضبط أحكام استثنائیة تتعلق باألعوان

العمومیین وبسیر المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح اإلداریة، فقد تم إصداره لضبط
قواعد لتعلیق اآلجال واإلجراءات المضبوطة باألنظمة األساسیة لألعوان ولتمكین اإلدارة
من سّد حاجیاتھا التي تفرضھا الجائحة خصوصا في القطاع الصحي وذلك بإقرار إمكانیة

النقلة الوجوبیة دون استشارة اللجان اإلداریة المتناصفة وبمقتضى قرار من رئیس
الحكومة، إضافة لتبسیط اإلجراءات اإلداریة على غرار تمكین مجالس اإلدارات من اتخاذ

عدید القراراـت المستعجلة.
وفي شرح لدواعي إصدار المرسوم المتعلق بضبط أحكام خاصة بحاالت التمدید في عقود
اللزمات، فأوضحت الوزیرة لدى رئیس الحكومة المكلّفة بالوظیفة العمومیة أن القانون

المؤطر لعقود اللزمة ینص على إمكانیة تمدید اللزمات في مناسبة واحدة فقط وفي حاالت
مضبوطة، وقدمّكن المرسوم المذكور مانحي اللزمات وأصحابھا من إمكانیة االنتفاع

19بالتمدید أكثر من مناسبة وذلك لتعویضھم عن الخسائر التي لحقتھم جراء جائحة الكوفید-
وفي جانب آخر یتعلق بالمرسوم المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطیات بین الھیاكل

والمتعاملین معھا وفیما بین الھیاكل، فأكدت السیدة الوزیرة أن ذلك جاء أساسا بھدف تقریب
الخدمة من المواطن والمؤسسة وتجنیبھما االتصال المباشر بالمصالح اإلداریة وذلك عبر
التمتع بخدمات إداریة عن بعد واستخراج وثائق الكترونیة تكون لھا نفس حجیة الوثائق

اإلداریة العادیة 
وفي تفاعالتھم مع جملة المعطیات المقّدمة، تساءل عدد من أعضاء اللجنة حول مدى توّفر
إحصائیات ومتابعات لتنفیذ االحكام االستثنائیة المنصوص علیھا بالمراسیم على غرار

ملفات النقل الوجوبیة ومدى رضى المواطن والمؤسسة عن الخدمات االلكترونیة المتوفرة،
كما تم االستفسار عن وجود أدلة إجراءات تتعلق بتنظیم سیر المصالح العمومیة وبطرق

التصرف خالل األزمات.
وتعقیبا منھا على المالحظات المثارة، أبرزت السیدة الوزیرة لدى رئیس الحكومة المكلّفة
بالوظیفة العمومیة أن اإلدارة لم تلتجئ للنقلة الوجوبیة لألعوان بل تم سّد النقص الحاصل
جراء تداعیات كورونا عن طریق االنتدابات الطارئة خصوصا فیما یتعلق باإلطارات
الصحیة، كما ثمنت في ذات اإلطار بعض االقتراحات وخصوصا المتعلقة بسن أدلة

إجراءات خالل فترة األزمات
79/2020 و72 و55ھذا وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشاریع القوانین عدد 

المتعلقة بالمصادقة على المراسیم المذكورة آنفا إضافة لبرمجة جلسة استماع إلى السید
وزیر تكنولوجیات االتصال حول مشروع قانون یتعلق بالمصادقة على مرسوم رئیس



 المتعلق بالتبادل اإللكتروني2020 جوان 10 المؤرخ في 2020 لسنة 31الحكومة عدد 
)79/2020للمعطیات بین الھیاكل والمتعاملین معھا وفیما بین الھیاكل (عــدد 

وإثر ذلك، انتقلت اللجنة إلى النظر في مھمات رئاسة الحكومة، الداخلیة، الدفاع الوطني
، حیث تقّرر طلب2021والشؤون المحلیة والبیئة من مشروع میزانیة الدولة لسنة 

االستماع إلى أعضاء الحكومة المعنیین حول مھمات الداخلیة، الدفاع الوطني والشؤون
، وإلى السیدتین والسید الوزراء لدى2021المحلیة والبیئة من مشروع میزانیة الدولة لسنة 

رئیس الحكومة والسید الكاتب العام للحكومة حول مھمة رئاسة الحكومة من مشروع
2021میزانیة الدولة لسنة 

 

2020 نوفمبر 16تاریخ 

لجنة األمن والدفاع تستمع الى وزیر الداخلیة حول تفشي ظاھرة الجریمة وُسبل مكافحتھا

عقدت لجنة األمن والدفاع بمشاركة السید ماھر زید جلسة خصّصتھا لالستماع الى السید
وزیر الداخلیة وممثلي الوزارة حول تفشي ظاھرة الجریمة وُسبل مكافحتھا

وفي مداخالتھ، اعتبر السید الوزیر أن ھذا اللقاء فرصة إلرساء تقالید الدیمقراطیة وترسیخ
مفھوم الرقابة البرلمانیة في إطار العمل التشاركي مشیرا الى استقرار الوضع العام بالبالد
رغم الظروف االستثنائیة التي تمر بھا .وأّكد حرص الوزارة على مزید بدل الجھد من أجل

تحقیق الطمأنینة والرفع من مستوى الشعور باألمن لدى المواطن.



وأفاد ان الوزارة عملت على وضع استراتیجیات أمنیة في مجال التوقي من الجریمة
باالعتماد على خارطة طریق على مستوى المناطق تبرز النقاط السوداء بمرجع النظر
وإعداد خطة تدخل عاجلة استباقیة إضافة إلى تدعیم االنتشار األمني من خالل تكثیف
الدوریات القارة والمتنقلة النھاریة واللیلة والعمل على التحریات بخصوص أصحاب
السوابق العدلیة المعروفین باالتجار ببیع الخمر خلسة واالتجار في المخدرات والقیام

بمداھمات .وأشار كذلك الى برمجة حمالت أمنیة استثنائیة ھادفة وردعیة بھدف الحد من
ظاھرتي السرقة والعنف خاصة ما یعرف بظاھرة "البراكاجات" والسلب وتركیز دوریات

مترجلة بزي مدني الستیفاء المعلومات التي تساعد على الحد من ھذه الظاھرة. 
كما أرجع النجاحات على مستوى الجرائم اإلرھابیة الى جملة من التدابیر واالحتیاطات

األمنیة التي تم اتخادھا في مجال الحرب على اإلرھاب وذلك بالتركیز على تحسیس جمیع
اإلطارات واالعوان بالمخاطر والتھدیدات المحتملة والتركیز على العملیات االستباقیة

33والتصدي لكل عملیات التسلل بالتعاون مع المؤسسة العسكریة حیث تم الكشف عن 
 عناصر إرھابیة،9 عملیة استباقیة مكنت من القضاء على 48خلیة تكفیریة وتم القیام بـ 

كما تم الكشف عن مخابر لصنع المتفجرات باإلضافة إلى القضاء على عنصرین من
العناصر اإلرھابیة المتحصنة بالجبال.

وفي السیاق ذاتھ، قام السید المدیر العام للعملیات بتقدیم عرض حول أھم المؤشرات
اإلحصائیة في مجال مقاومة الجریمة بمختلف أنواعھا والنجاحات التي تحققت في ھذا

 مقارنة بسنة2020% في سنة 85المجال حیث بلغت نسبة النجاح في القضایا العدلیة 
 % و تم تحقیق أرقام ھامة في المفتش عنھم. 82 التي بلغت 2019

وبالنظر في القضایا العدلیة حسب الصنف فقد أوضح السید المدیر العام أن قضایا العنف
 المائة، تلیھا قضایا18.3 قضیة وبمعدل 33504احتلت المرتبة األولي من ھذه القضایا ب

 بالمائة وفي المرتبة الثالثة قضایا االعتداء على الطفولة واألسرة ب17.7السرقات ب
 بالمائة.16.2

وخالل النقاش أجمع األعضاء الحاضرون على أن الشعور السائد بعدم الشعور باألمن
بالرغم من المجھودات المبدولة من طرف األمن مرّده عدید العوامل منھا االجتماعیة

واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة .وأوصـو بضرورة انتھاج مقاربة وطنیة شاملة للحد من
تفاقم الجریمة والبحث عن األسباب الكامنة وراءھا باعتماد مخطط واستراتیجیة واضحة

لتشخیص ھذه الظاھرة. 
وفي إطار الدور الرقابي الذي تضطلع بھ اللجنة طالب بعض النواب بمزید التدقیق في
اإلحصائیات حول الجریمة وذلك حسب العمر والفئة االجتماعیة والتوزیع الجغرافي. 
واستفسر البعض اآلخر عن جملة من المسائل منھا أسباب تفشي ظاھرة السرقة وخاصة
المواشي الذي اعتبره البعض أداة للحد من األمن الحدودي وعدم تثبیت المواطنین في

جھاتھم لمقاومة اإلرھاب، إضافة إلى ترسیخ فكرة األمن الجمھوري وكیفیة التعاطي مع
االحتجاجات في ظل االحتقان الحاصل بالبالد واستكمال تركیز كامرات المراقبة والعوائـق

التي حالت دون اتمامھا. 



ومن جھة أخرى، استعرض النواب جملة من اإلشكالیات التي تعیق عمل األمنیین على
غرار محدودیة االمكانیات اللوجستیة والبشریة والتكوینیة ونقص التشریعات القانونیة التي

تحمیھم.
وفي إجابتھ، أفاد السید الوزیر أن الحل األمني غیر كافي لتحقیق الرھانات المنشودة إذ البد
من بلورة رؤیة شاملة تضمن انخراط كل األطراف من اسرة وإعالم وتربیة ومجتمع مدني

فضال عن تحسین الوضع االقتصادي المتردي من أجل إیجاد الحلول الناجعة.
وأّكد انھ من بین األھداف المرسومة لوزارة الداخلیة ھو النأي بالمؤسسة الداخلیة عن كل
التجاذبات السیاسیة إضافة الى تطبیق القانون على الجمیع بدون استثناء وحمایة األمنیین

وارجاع ھیبة الدولة والتعاطي بشكل إیجابي مع حقوق االنسان.
أما بالنسبة لسرقة المواشي، فقد أفاد السید الوزیر بان الوزارـة سوف تولي ھذا الموضوع ما

یستحقھ من اھتمام نظرا لخطورتھ على األمن في المناطق الحدودیة. 
وفي عالقة بالحراك االجتماعي، فقد أجاب وزیر الداخلیة أنھ على الدولة االنصات الى
مشاغل التونسیین لكن دون المساس بھیبتھا. وحول منظومة المراقبة بأجھزة الكامیرا فقد
أوضح أن الوزارة بصدد استكمال تركیز ھذه المنظومة وذلك بالتنسیق مع الھیأة الوطنیة

لحمایة المعطیات الشخصیة.

2020 نوفمبر 17تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تعقد جلسة استماع حول مھمة رئاسة الحكومة من مشروع میزانیة
2021الدولة لسنة 

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح  بمشاركة السید ماھر زید جلسة
 خصصتھا لالستماع إلى الوزیرة لدى رئیس،حضوریة وعن طریق التواصل عن بعد

الحكومة المكلفة بالعالقة مع الھیئات الدستوریة والمجتمع المدني والى الوزیرة لدى رئیس
الحكومة المكلفة بالوظیفة العمومیة والسید الكاتب العام للحكومة حول مھمة رئاسة الحكومة

2021من مشروع میزانیة الدولة لسنة 
 تقدیم بعض مالمح استراتیجیة، الكاتب العام للحكومة، تولى السید ولید الذھبي،وفي البدایة

 حیث بّین أنھا تسھر إلى تحقیق المحاور االستراتیجیة،مھمة رئاسة الحكومة وبرامجھا
 تحدیث اإلدارة ومتابعة،المتعلقة بالحوكمة الرشیدة وإصالح اإلدارة والتوّقي من الفساد

السیاسات العمومیة، والتنمیة البشریة واإلدماج االجتماعي، وذلك عن طریق ستة برامج
 التصرف في، القیادة والمساندة، اإلعالم واالتصال والتكوین، الرقابة،تتمثل في اإلشراف

القطاع العمومي وتحدیث الخدمات اإلداریة
وفیما یتعلق بتقدیرات میزانیة مھمة رئاسة الحكومة، أبرز الكاتب العام للحكومة أنھا في

2020 بالمائة مقارنة بمیزانیة سنة 5 ملیون دینار وذلك بزیادة بنسبة 273حدود 
 الوزیرة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالعالقة مع، تدخلت السیدة ثریا الجریبي،وإثر ذلك

 وأكدت أن المصالح الراجعة لھا بالنظر تعمل في،الھیئات الدستوریة والمجتمع المدني
إطار تدخالت وبرامج أفقیة خاصة مجال حقوق اإلنسان الذي ال یتعلق بوزارة أو قطاع



بعینھ. وفي ذلك تقوم الوزارة باالستعانة بعدة فاعلین عمومیین على غرار اإلدارة العامة
 اإلدارة العامة للجمعیات واألحزاب السیاسیة وغیرھا مبّیة أن، مركز إفادة،لحقوق اإلنسان

الھدف األساسي ھو تیسیر ومرافقة عمل الھیئات الدستوریة والمستقلة
 أكدت،وفیما یتعلق بأھم األنشطة المزمع انجازھا لتحقیق البرامج واألھداف المرسومة

 أنھا تتعلق أساسا بالعمل على استكمال المنظومة التشریعیة المتعلقة بالھیئات،الوزیرة
 والسعي لتركیزھا، فضال عن تدعیم الشراكة مع المجتمع،الدستوریة وضمان تناغمھا

المدني وغیرھا من األھداف األخرى المرتبطة بمجاالت تدخل الوزارة
 الوزیرة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالوظیفة العمومیة،ثم تدخلت السیدة حسناء بن سلیمان

 وینت أنھا تتمثل في التصرف في القطاع العمومي وتحدیث، لعرض برامج مصالحھا،
الوظیفة العمومیة وذلك من خالل تطویر منظومة التأجیر العمومي ومراجعة اإلطار

القانوني المنظم لقطاع الوظیفة العمومیةـ. كما تشمل كذلك برنامج تحدیث الخدمات اإلداریة
بھدف تعزیز ثقة المواطن في اإلدارة وذلك بتطویر وتعھد عدة مؤسسات وآلیات على غرار

مؤسسة المواطن الرقیب وعالمة جودة الخدمات اإلداریة "مرحبا"
 أثار النواب مسائل تتعلق بمجال برامج وتدخالت،وفي تفاعالتھم مع جملة ھذه المداخالت

 وذلك على غرار ضرورة اإلصالح الجذري والعمیق لقطاع الوظیفة،رئاسة الحكومة
والسعي الى، والعمل على تفعیل قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص،العمومیة

إیجاد حلول لبعض الملفات االجتماعیة ولبعض الفئات الھشة مثل تفعیل قانون االنتداب
االستثنائي ومعالجة ملفات الحضائر والمعلمیـن النواب

 الحظ أحد النواب االرتفاع المشط لالعتمادات المرصودة لبرنامج اإلعالم،وفي سیاق آخر
واالتصال والتكوین متسائال عن مبررات إسناد مؤسسات إعالمیة وطنیة نسبة كبیرة من

المنح دون وجود رقابة لمحتوى ما تقدمھ من منتوج
 جدد الوزراء التأكید على أن رئاسة،وفي تعقیبھم على المالحظات واالستفسارات المثارة

الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركیة مع مجلس نواب الشعب، وقّدموا كّل من جھتھ األجوبة
المتصلة بمجاالت تدخل المصالح الراجعة إلیھ بالنظر

وإثر التداول والنقاش، قررت اللجنة انھاء النظر في مھمة رئاسة الحكومة من مشروع
 على أن ترفع تقریرھا في الغرض إلى الجلسة العامة.2020میزانیة الدولة لسنة 

2020 نوفمبر 19تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح تستمع إلى وزیر الدفاع الوطني

شارك نائب الشعب السید  ماھر زید في جلسة حضوریة عن طریق التواصل عن بعد
عقدتھا لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح خصصتھا لالستماع إلى السید



إبراھیم البرتاجي وزیر الدفاع الوطني حول مھمة الدفاع الوطني من مشروع میزانیة الدولة
2021لسنة 

وفي بدایة الجلسة، أشاد السید إبراھیم البرتاجي باھتمام اللجنة بالمؤسسة العسكریة
وحرصھا على تدعیم وسائل عملھا المادیة منھا والبشریة واللوجستیة

كما قّدم بالمناسبة بسطة حول الوضع األمني ودور مؤسسة الجیش الوطني في تحقیق األمن
بالبالد، حیث ثّمن مجھودات المؤسسة العسكریة في بسط األمن وتحقیق االستقرار

 نوفمبر الجاري وتسجیل بعض29خصوصا في ظل تواصل سریان حالة الطوارئ لغایة 
االحتجاجات المطالبة بالتنمیة في عدد من الجھات إضافة للمجھود المتواصل في التصدي

ألخطار التھریب واإلرھاب
وإثر ذلك قّدم وزیر الدفاع الوطني والوفد المرافق لھ عرضا حول مشروع میزانیة مھمة

، حیث بینت رئیسة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف2021الدفاع الوطني لسنة 
 ملیون دینار دون اعتبار الموارد3440 یبلغ 2021أن حجم تقدیرات میزانیة المھمة لسنة 

 بالمائة مقارنة بمیزانیة السنة المالیة6الذاتیة للمؤسسات العمومیة، وھو ما یمثل تطورا بـ 
الحالیة.

أما بالنسبة للتوزیع البرامجي للمھمة، فأوضحت المتدخلة أن وزارة الدفاع الوطني مھیكلة
باعتماد ثالث برامج عملیاتیة تمثل السیاسات القطاعیة للمھمة إلى جانب برنامج القیادة

والمساندة
وتتمثل ھذه البرامج في التدخل العسكري ببرامجھ الفرعیة المتوزعة على التدخل البري

والبحري والجوي، اإلسناد اللوجستي التقني واإلحاطة بالعسكریین
وفي نفس السیاق، أكد وزیر الدفاع الوطني أن اإلحاطة بالعسكریین من كافة الجوانب تعتبر
من أوكد أولویات وزارتھ، حیث استعرض في ھذا الجانب بعض اإلجراءات التي تعتزم

 ملیون دینار (إدارة2.8الوزارة تنفیذھا لتفعیل ذلك، ومن أھمھا رصد اعتمادات بقیمة 
العمل االجتماعي) كمساعدات مالّیة وعینّیة لفائدة أعوان وزارة الدفاع الوطني (عسكریین

ومدنیین) مع إعطاء األولوّیة لجرحى العملّیات اإلرھابّیة وعائالت الشھداء
 ملیون دینار (تعاونّیة الجیش الوطني) لألنشطة1.6كما تّم رصد اعتمادات بقیمة 

االجتماعیة والثقافّیة لفائدة العسكریین المنخرطین وعائالتھم، إضافة إلى مواصلة إنجاز
مشاریع الوحدات السكنیة وبرمجة مشاریع جدیدة بعدة مناطق

وفي إطار تدعیم الرعایة الصحیة للعسكریین وعائالتھم، أبرز وزیر الدفاع الوطني أنھ قد
تم الشروع في إحداث مصحات عسكریة جھویة متعددة االختصاصات في عدة مناطق من

الجمھوریة 
وفیما یتعلق بالمنظومة التشریعیة المنظمة لسیر المؤسسة العسكریة، أّكد السید الوزیر أن
وزارة الدفاع الوطني تعكف على مراجعة عدة قوانین على غرار مشروع قانون الخدمة

الوطنیة، تطویر منظومة القضاء العسكري، النظام األساسي للعسكریین وغیرھا
أما فیما یتعلق بالجانب اللوجستي وتطویر وسائل العمل، فقد بّین وزیر الدفاع الوطني أنھ قد

2021تّمت برمجة عدة اقتناءات ومعدات في مشروع میزانیة 
وفي تفاعلھم مع العرض المقّدم، ثّمن النواب المتدخلون دور ومجھودات المؤسسة العسكریة

مبدین استعدادھم الكامل لدعمھا



 ال یعكس الحاجیات الحقیقیة2021ورأى بعض النواب أن حجم المیزانیة المقدرة لسنة 
للمؤسسة العسكریة التي تفوق االعتمادات المرصودـة للمھمة بأكثر من ذلك

ھذا، وتنوعت تدخالت السیدات والسادة النواب حیث طرحت في ھذا اإلطار عدة مواضیع
على غرار مدى انخراط وزارة الدفاع الوطني في التصنیع العسكري المحلي، تمثیلیة المرأة
في المؤسسة العسكریة، إشكالیات وجود عدة ثكنات عسكریة بالمناطق العمرانیة، ملفات

عزل بعض العسكریین، تفعیل ترقیات السلك العسكري وغیر ذلك من المسائل
وفي تعقیبھ على مالحظات النواب، أكد السید وزیر الدفاع الوطني أّن المؤسسة العسكریة
تتوّفر على عدة خبرات مشھود لھا بالكفاءة وھي تعمل على إنجازات أثبتت نجاحھا في
مجال التصنیع العسكري، أما بالنسبة لما أثیر حول العسكریین المعزولین، فشّدد السید

الوزیر أّنھ ال مجال لمراجعة الملفات التي صدر في شأنھا حكم بات ونھائي من القضاء. أما
بالنسبة لبقّیة الملفات فإن الوزارة تتولى درس المطالب الواردة علیھا حالة بحالة سواء كانت
متعلقة بطلب الرجوع للعمل أو طلبات لتسھیل بعض اإلجراءات على غرار اقتناء أرض

إلقامة مشروع أو غیرھا 
ھذا، وإثر التداول والنقاش، قّررت اللجنة انھاء النظر في مھمة وزارة الدفاع الوطني من

 على أن ترفع تقریرھا في الغرض إلى الجلسة العامة.2021مشروع میزانیة الدولة لسنة 

2020 نوفمبر 19تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح تستمع إلى وزیر الداخلیة حول
2021مشروع میزانیـة الدولة لسنة 

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب  السید
ماھر زید جلسة حضوریة وعن طریق التواصل عن بعد خصصتھا لالستماع إلى السید
توفیق شرف الدین وزیر الداخلیة حول مھمة الداخلیة من مشروع میزانیة الدولة لسنة

2021
وفي بدایة الجلسة، بّین السید توفیق شرف الدین منھجیـة الوزارة في إعداد مشروع

، حیث أكد أنھا تقوم على العمل على توفیر الحاجیات المتأكدة2021میزانیتھا لسنة 
والسعي إلى مواصلة اإلصالحات التي تتعلّق بتطویر وسائل العمل ومزید اإلحاطة

باألعوان واألسالك االمنیـة وتنفیذ استراتیجیاتھا في مقاومة الجریمة واإلرھاب من جھة،
ومن جھة أخرى مراعاة الظرف االستثنائي الذي تمر بھ البالد والحفاظ على التوازنات

العامة للمالیة العمومیـة
وإثر ذلك قّدم السید وزیر الداخلیة والوفد المرافق لھ عرضا حول مشروع میزانیـة مھمـة

، حیث بّین الكاتب العام للوزارة أن حجم تقدیرات میزانیة المھمة2021الداخلیة لسنة 
 ملیون دینار دون اعتبار الموارد الذاتیـة للمؤسسات العمومیةـ،3927 تبلغ 2021لسنة 

 بالمائة مقارنة بمیزانیـة السنة المالیة الحالیة5وھو ما یمثل تطورا بـ



أما بالنسبـة للتوزیع البرامجي للمھمة، فأوضح المتدخل أن وزارة الداخلیة مھیكلة باعتماد
ثالث برامج عملیاتیة تمثل السیاسات القطاعیة للمھمة إلى جانب برنامـج القیادة

والمساندة
وتتمثـل ھذه البرامج في برنامج األمن الوطني ببرامجھ الفرعیة المنقسمـة إلى األمن

الوطني والسالمة المروریـة والكفاءات ووسائل العمل، برنامـج الحرس الوطني بفرعیھ
األمن العام ومكافحة اإلرھاب ومقومات العمل األمني وبرنامج الحمایة المدنیة

وفي ذات السیاق، استعرض المتدخل األنشطة وأھم المشاریع المبرمجة بالمیزانیـة لتنفیذ
ھذه البرامج ومن بینھا مشروع استكمال المراقبة اآللیة بالكامیرا في المدن، مواصلة
العمل على تدعیم أسطول النقل، اقتناء بعض التجھیزات الخصوصیة، تجھیز الثكنات
والمراكز على المستوـى الجھوي، تطویر الوسائل المستعملة لعمل الشرطة الفنیة

والعلمیةـ، مواصلة اإلحاطة الصحیة واالجتماعیة ألعوان وزارة الداخلیة، تكوین وتدعیم
قدرات األعوان ودعم الھیاكل تحت اإلشراف على غرار الدیوان الوطني للحمایة المدنیة

ومركز اإلعالمیة بوزارة الداخلیة
وفي تفاعلھم مع العرض المقّدم، أشاد النواب المتدخلون بدور المؤسسة األمنیـة في

تحقیق االستقرار الوطني وضرورة تمكینھا من كل اآللیات والوسائل للقیام بدورھا في
أحسن الظروف

كما أّكدوا على أھمیة اإلحاطة االجتماعیة والصحیة لكل منتسبي المؤسسـة األمنیة
وأثار عدد من النواب عّدة إشكالیات متعلّقة بظروف العمل وقّدم البنیة التحتیة وأسطول
النقل مؤكدین ضرورة تخصیص اعتمادات لتھیئـة المقرات األمنیة وتعھدھا بالصیانة أو

تجدیدھا
كما اعتبر بعضھم أنھ من الضروري الیوم تحسین وضعیة الھیاكل الصحیة التابعة لوزارة

الداخلیة على غرار مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى
وتساءل أحد النواب حول أسباب تخلي الوزارة في السنوات األخیرة في االنتدابات

المتعلقة بالمفتشین وضباط الشرطة المساعدین
وطرحت عدة تساؤالت تخص تنظیم دور المعتمدین والعمد ووضوح عالقة السلطة

الالمحوریة مع السلط الالمركزیـة في الجھات 
كما تّمت إثارة إشكالیات عدم تنفیذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة لفائدة بعض األمنیین

الذین اتخذت اإلدارة في شأنھم قرارات تأدیبیة أو قرارات عزل
وفي تعقیبـھ على مالحظات السیدات والسادة النواب، أّكد السید وزیر الداخلیة أّن األمن

الیوم ھو أمن جمھوري بامتیاز وال مجال للمس بحقوق وحریات األفراد 
كما أوضح أن وزارة الداخلیة تعمل على برنامج تھیئة وتحسین المراكز والثكنات

وفیما یتعلق بالتساؤل المتعلق بإعادة المناظرات في بعض األسالك، بّین وزیر الداخلیة أنھ
من المبرمج عودة االنتدابات في سلكي المفتشین وضباط الشرطة المساعدین بالنظر إلى

دورھم الھام في تحریر المحاضر العدلیة
أما بخصوص تنفیذ الوزارة لقرارات المحكمة اإلداریة، فأّكد السید الوزیر أنھ قد تم
الشروع في اإلجراءات المتعلقة بذلك بالنسبة للمعنیین الذین تحصلوا على حكم بات

ونھائي لفائدتھم



ھذا، وإثر التداول والنقاش، قّررت اللجنة انھاء النظر في مھمة وزارة الداخلیة من
 على أن ترفع تقریرھا في الغرض إلى الجلسة2021مشروع میزانیـة الدولة لسنة 

العامة.

2020 نوفمبر 21تاریخ 

زیارة میدانیة لنائب الشعب عن القیروان السید ماھر زید تتضمن : 

لقاء مع المندوب الجھوي للصحة في ما یخص الوضع الصحي بالجھة و أیضا في ما
یخص إعتصام الطاقم الشبھ الطبي

اإللتحاق باإلعتصام أمام مصنع التبغ و الوقید بالقیروان و التعبیر عن الدعم و التضامن
و اإلستماع إلي مطالب المعتصمیـن و التعھد بمتابعة الموضوع و إیجاد أرضیة تفاھم 

و تحقیق مطالب أھل الجھة 
نجح السید النائب من خالل تفاوض میداني مباشر مع السلط الى األمنیة الى تمكین

المعتصمین من العودة الى المكان الذي كانوا یشغلونھ قبل التدخل األمني منذ ایام ، مع تعھد
بعدم التدخل البولیسي مرة اخرى ( في مقابل تعھد المعتصمین بعدم تعطیل العمل و الدخول

و الخروج الى المصنع ) 
زیارة إلي تنسیقیة المنصورة و اإلطالع على صور المصنع الذي سقط منذ مدة و ھو ما

سبب ضرر للمتساكنین ھناك 
زیارة إلي منطقة المتبسطة و مجموعة من الحاالت اإلجتماعیة 

التحول إلي معتمدیة سیدي عمر بوحجلة للقاء بعض اإلطارات ھناك من معتمدین و
غیرھم في سبیل حلحلة بعض المطالب العالقة

كما تسلم النائب عدید المطالب سواء اإلجتماعیة أو التي فیھا بعض المشاكل القانونیة
لمحاولة إیجاد حلول في أقرب وقت 

كما تعھد السید ماھر زید بمھاتفة الوالي و إدارة مصنع التبغ ًومحاولة تحدید لقاء في
أقرب وقت للحوار حول مطالب أھالینا

كل ھذا وسط غیاب تام إلذاعات القیروان ووسائلھا اإلعالمیة 

2020 نوفمبر 27تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تصادق على تقاریر المھمات المعروضـة علیھا من مشروع میزانیة
2021الدولة لسنة 

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب السید ماھر
زید جلسة حضوریة وعن طریق التواصـل عن بعد خصصتھا للمصادقة على التقاریر



المتعلّقة بمھمات رئاسة الحكومة، الداخلیة، الدفاع الوطني والشؤون المحلیة والبیئة من
2021مشروع میزانیة الدولة لسنة 

وإثر تالوة التقاریر، قّدم أعضاء اللجنة بعض التعدیالت الشكلیة والمالحظات المتعلقة
بمحتوى بعض المقترحات والمالحظات المقّدمة خالل جلسات االستماع إلى أعضاء

الحكومة المعنیین
وبعد استكمال التداول والنقاش، قّررت اللجنة المصادقة على تقاریر المھمات المعروضة

علیھا بإجماع أعضائھا الحاضرین ورفع التقاریر المنجزة إلى الجلسة العامة.

2020تاریخ دیسمبر 

مداخلة للنائب ماھر زید خالل جلسة برلمانیة عامة

نائب رئیس لجنة األمن و الدفاع االستاذ ماھر زید یتوجھ الى وزیر الداخلیة 
لماذا لم تطلبوا الترفیع في میزانیة الوزارة لتحسین األداء و صورة منظوریكم

لماذا ال تطلعون الرأي العام على القرارات المطمئنة مثل قراركم االخیر احترام احكام
المحكمة االداریة ، و نشر اعداد اعوان األمن الذین تحیلونھم على مجلس الشرف جراء

اعتدائھم على المواطنین أو انخراطھم في الجریمة...
'' المداخلة على الصفحة الرسمیة الخاصة بمجلس نواب الشعب ''

2021 فیفري 02تاریخ 

لجنة تنظیم اإلدارة تستمع الى وزیر تكنولوجیات االتصال

عقدت لجنة تنظیم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بمشاركة نائب الشعب السید
ماھر زید جلسة حضوریا وعبر وسائل التواصل عن بعد، خصصتھا لالستماع السید محمد

الفاضل كرّیم وزیر تكنولوجیات االتصال حول مشروع قانون یتعلّق بالمصادقة على
 المتعلّق2020 جوان 10 المؤرخ في 2020 لسنة 31مرسوم رئیس الحكومة عدد 

بالتبادل اإللكتروني للمعطیات بین الھیاكل والمتعاملین معھا وفیما بین الھیاكل عــدد
79/2020

وفي مستھل الجلسة، استعرض رئیس اللجنة مسار النظر في ھذا المشروع ، مبّینا أّن
اللجنة كانت قد استمعت في مرحلة أولى إلى الوزیرة المكلفة بالوظیفة العمومیة، وأّن ھذه
الجلسة تتنّزل في إطار الحرص على االستماع إلى الوزارة المختصة لمزید التعّمق في

مقاصد المشروع الماثل
ومن جھتھ، أّكد الوزیر أّن إصدار المرسوم المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطیات بین
الھیاكل والمتعاملین معھا وفیما بین الھیاكل یھدف أساسا إلى ضمان سیر عمل المرافق
العمومیة والقطاع الخاص بما یتالءم مع مقتضیات مواجھة فیروس كورونا. وأوضح أّنھ



یتنّزل في إطار استكمال المنظومة القانونیة الھادفة إلى تبسیط االجراءات وتقلیص آجالھا
 لسنة17وتخفیف األعباء على المتعاملین مع اإلدارة خاصة بعد إصدار المرسوم عدد 

 والمتعلق بالمعرف الوحید2020 ماي 12 المؤرخ في 2020
وأضاف الوزیر أّنھ اعتبارا لما تتیحھ التكنولوجیات الحدیثة لالتصال من حلول موثوقة،
صدر المرسوم موضوع مشروع قانون المصادقة المعروض من أجل تأمین استمراریة
المرافق العمومیة وتسییر دوالیب الدولة خاصة وأن المنظومة القانونیة التونسیة أقرت

بالحجیة القانونیة للمبادالت والوثائق االلكترونیة
وتّم استعراض أبرز األحكام الواردة صلب المرسوم، والمتمّثلة في تنظیم التبادل

االلكتروني للمعطیات بین الھیاكل المكلفة بمھمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام
والمتعاملین معھا وفیما بین تلك الھیاكل، مع استثناء المعطیات والوثائق المتعلقة بأسرار
الدفاع الوطني واألسرار الدیبلوماسیة والوثائق والمعطیات التي تكتسي صبغة أمنیة أو من
شأنھا اإلضرار بالمصالح الحیوّیة للدولة من مجال التطبیق. كما تتمثل االحكام في رقمنة
مسارات المعامالت اإلداریة سواء بین الھیاكل المشار إلیھا أو بینھا والمتعاملین معھا،
واكساء الوثائق االلكترونیة التي تتعامل بھا تلك الھیاكل بنفس الحجیة القانونیة للوثائق

الورقیة، إضافة إلى اعتماد الوثیقة االلكترونیة الموثوق بھا من حیث االمضاء والختم وختم
التوقیت لدى المحاكم. وتھدف االحكام كذلك الى ارساء الترابط البیني لتحدید ھویة

األشخاص الطبیعیین والمعنویین أو في إطار التبادل اإللكتروني على سجل المعرف الوحید
للمواطن وسجل المعرف الوحید للمؤسسة، مع تكلیف المركز الوطني لإلعالمیة بمھام
مشغل الترابط البیني خاصة عبر تركیز المنصة الوطنیة للترابط البیني والتصرف فیھا
وتطرقت مداخالت أعضاء اللجنة إلى جملة من المسائل التي تعلّقت أساسا بتثمین ما
تحّقق في إطار الرقمنة وضرورة انخراط جمیع الھیاكل اإلداریة وإیجاد الحلول لتالفي
مختلف اإلشكالیات والصعوبات التي تعترضھا ومزید استغالل قواعد البیانات ومزید

التشبیك والتقاطع بما یخدم مصلحة اإلدارة والمتعاملین معھا. وتّم التساؤل حول البرامج
التي تشتغل علیھا الوزارة، فضال عن أھمیة تثمین الكفاءات الوطنیة في المجال

كما تساءل النواب حول مدى التقّدم في مجال إرساء منظومة المعرف الوحید بما تتیحھ من
مزایا، واستفسروا عن آلیات حمایة المعطیات ومكافحة الجریمة السیبرنیة

وعلى إثر االستماع إلى األجوبة التي قّدمھا الوزیر ومرافقوه، قّررت اللجنة مواصلة
النظر في مشروع القانون المعروض


