التقرير األدبي

المؤتمر الخارق للعادة األول لجمعية سوليدار تونس االجتماعية
التاريخ 51 :مارس 9152
المدة المغطاة :نوفمبر  9152إلى  15ديسمبر 9152
ملخص الجلسة العامة األخيرة
تم تالوة خالل الجلسة التقرير األدبي والتقرير المالي وبعد ذلك تم إقراره كما جاء.
النتائج املحققة على مستوى األنشطة:
في إطار برامجها الرامية إلى مساندة مجلس نواب الشعب في المصادقة على القوانين وذلك
بمد نواب الشعب بالدراسات والقراءات حول مشاريع القوانين ،قامت سوليدار تونس
بدراسات وذلك في إطار مواكبة الجمعية لجملة القوانين المتعلقة بإصالح اإلطار التشريعي
ومن هذه القوانين:
 مجلة الجماعات املحلية قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح واالثراء الغير مشروع قانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية قانون المالية لسنة  9152و9152 الميزان االقتصادي قانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة القانون األساس ي للميزانية تعديل قانون المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال -مشروع قانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة

 مشروع القانون المتعلق بهيئة االتصال السمعي البصري القانون المتعلق بهيئة حقوق االنسان مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون املحكمة الدستورية القانون المتعلق بالمسؤولية املجتمعية للمؤسساتوفي هذا الصدد تم اإلستماع إلى أعضاء الجمعية من طرف لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون
القوات الحاملة للسالح بمجلس نواب الشعب في إطار مناقشة هذه األخيرة لمشروع القانون
المتعلق بمجلة الجماعات املحلية  ،كما قامت الجمعية بالتعاون مع لجنة المالية بمجلس
نواب الشعب ندوة حول قانون المالية لسنة  9152خالل شهر نوفمبر  9152و ندوة ثانية في 2
نوفمبر  9152حول قانون المالية لسنة  9152قدمت خاللها سوليدار قراءتها و مقترحاتها
بخصوص قوانين المالية والميزان االقتصادي وقامت الجمعية بتنظيم ندوة ممثلة في مدينة
سوسة باإلشتراك مع منظمة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية بمدينة سوسة.
كما نظمت سوليدار تونس في شهر ديسمبر  9152بتونس العاصمة ندوة حول واقع وآفاق
الهيئات الدستورية المستقلة قدمت خاللها دراستها التي ساهم في إعدادها عالوة عن فريق
العمل صلب الجمعية كل من شفيق صرصار ومراد بن مولي ومحمد العيادي وقد حضر هذه
الندوة ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية عن الهيئات الدستورية والهيئات العمومية
وممثلين عن منظمات املجتمع المدني،
خالل شهر ديسمب  ,9152نظمت سوليدار بالشراكة مع منظمت أنريش بول األلمانية حول
الحوار االجتماعي في تونس حضر هذه الندوة ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية عن
الهيئات الدستورية وممثلين عن هياكل الحوار االجتماعي ببلدان االتحاد األوروبي وببلدان
إفريقية وممثلين عن منظمات املجتمع المدني .كما نظمت ورشت عمل حول هيئة التنمية
المستدامة وحقوق األجيال القادمة حضرها ممثلين عن لجنة الصنانة والطاقة والموارد
الطبيعية والبيئة بمجلس نواب الشعب وممثل عن جهة المبادرة وأهم مكونات املجتمع
المدني المهتمة بهذه الهيئة الدستورية.
كما تقوم سوليدار بدراسات حول مشروع إتفاق الشراكة الشامل والمعمق بين تونس
واالتحاد األوروبي منذ  ،9151وفي إطار مواصالت هذا البرنامج قامت الجمعية بتنظيم ندوة
بحضور كل الفاعلين والمتابعين لهذه االتفاقيات من ممثلين عن البرلمان األوروبي وسفارة

االتحاد األوروبي وممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية وممثلين عن المنظمات المهنية
ومنظمات املجتمع المدني حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ( )ALECAبين تونس
واالتحاد األوروبي في مجال خدمات اإلعالمية :آفاق ومقتضيات اتفاق ناجح” .كما تم االستماع
إلى ممثلي الجمعية في لجنة التجارة الدولية بالبرلمان األوروبي قدموا خاللها رؤية الجمعية
حول التفاوض واقتراحاتهم حول االتفاق الشراكة .و نظمت في ذات السياق الجمعية ورشت
عمل حول هذا االتفاق صلب البرلمان األوروبي في بروكسيل.
وفي إطار هذه المشاريع قامت سوليدار بتوسيع قائمة خبرائها وشركائها.

