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ملخص الجلسة العامة األخيرة
تم تالوة خالل الجلسة التقرير األدبي و التقرير املالي وبعد ذلك تم إقراره كما جاء.
النتائج املحققة على مستوى األنشطة:
في إطار برامجها الرامية إلى مساندة مجلس نواب الشعب في املصادقة على القوانين وذلك
بمد نواب الشعب بالدراسات والقراءات حول مشاريع القوانين  ،قامت سوليدار تونس
بدراسة حول مشروع قانون املتعلق بمراجعة منظومة اإلمتيازات الجبائية وذلك في إطار
مواك بة الجمعية لجملة القوانين املتعلقة بإصالح اإلطار التشريعي املتعلق باإلستثمار  ،وفي
هذا الصدد تم اإلستماع إلى أعضاء الجمعية من طرف لجنة املالية بمجلس نواب الشعب في
إطار مناقشة هذه األخيرة ملشروع القانون  ،كما قامت الجمعية بدراسة حول مخطط التنمية
 2020-2016وقد نظمت الجمعية ندوة بحضور مكونات املجتمع املدني واقتصاديين وممثلين
عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتقديم الدراسة وتم اإلستماع ألعضاء الجماعية
من طرف لجنة املالية والتخطيط والتنمية أثناء مناقشتها للمخطط.
وقد نظمت سوليدار تونس في شر مارس  2017بتونس العاصمة ندوة كبرى لتقديم اإلطار
التشريعي الجديد لإلستثمار بالبالد بعد املصادقة على جملة القوانين وقد حضر هذه الندوة
ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية ومستثمرين واقتصاديين وممثلين عن الغرف
التجارية وممثلين عن منظمات املجتمع املدني  ،وقامت الجمعية بتنظيم ندوة ممثلة في مدينة
سوسة باإلشتراك مع منظمة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية بمدينة سوسة.

وشارك الكاتب العام للجمعية ورئيسة الجمعية في أسبوع تونس في البرملان األوروبي من  2إلى 5
ماي  2017وذلك بدعوة من البرملان التونس ي والبرملان األوروبي.
وفي إطار متابعتها ملشروع تركيز إحكام دستور  27جانفي  ، 2014درست سوليدار تونس
مشروع القانون املتعلق بمجاالت الجماعات املحلية  ،وفي هذا اإلطار قامت لجنة تنظيم اإلدارة
وشؤون القوات الحاملة للسالح بمجلس نواب الشعب باإلستماع ألعضاء الجمعية  ،كما
نظمت الجمعية با إلشتراك مع اللجنة في شركة مع اللجنة السابق ذكرها ندوة لتقديم
مالحظات واقتراحات سوليدار.
وفي نفس اإلطار  ،قامت سوليدار بدراسة مشروع القانون املتعلق باألحكام املشتركة للهيئات
الدستورية وقد تم اإلستماع ألعضاء وخبراء سوليدار من طرف لجنة التشريع العام بمجلس
نواب الشعب ودراسة مشروع القانون املتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقد
نظمت الجمعية باإلشتراك مع هيئة مكافحة الفساد ندوة لتقديم هذه الدراسات وذلك
بحضور رؤساء وأعضاء الهيئة الدستورية املستقلة والنواب املؤسسين ونواب بمجلس نواب
الشعب وممثلين عن منظمات املجتمع املدني.
كما تقوم سوليدار بدراسات حول مشروع إتفاق الشراكة الشامل واملعمق بين تونس واإلتحاد
األوربي منذ  ، 2015وفي إطار مواصالت هذا البرنامج قامت الجمعية بتنظيم ندوة بحضور كل
الفاعلين واملتابعين لهذه اإلتفاقيات من ممثلين عن البرملان األوروبي وسفارة اإلتحاد األوروبي
وممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية وممثلين عن املنظمات املهنية ومنظمات املجتمع
املدني.
وفي إطار هذه املشاريع قامت سوليدار بتوسيع قائمة أعضائها وخبرائها وشركائها.

