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•مداوالت اللجنة
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والEبية والبحث العلم Aبتاريخ  21نوفم  2018لإلستماع
إى وزيرة شؤون الشباب والرياضة حول مشروع امل*+انية املقEحة لسنة  2019حيث بينت السيدة
الوزيرة أن هذﻩ امل*+انية تنطلق من صميم ٔالاولويات ٕالاسEاتيجية لقطاع الشباب والرياضة والEبية
البدنية والتكوين والبحث وانسجاما مع مانص عليه الدستور التون`_^ Aي فصله الثامن الذي أقر بأن
الشباب قوة فاعلة ^ي بناء الوطن وحدد دور الدولة ال Aqتحرص عoى توف +الظروف الكفيلة بتنمية
قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل عoى تحميله املسؤولية وعoى توسيع إسهامه ^ي التنمية
ٕالاجتماعية وٕالاقتصادية والثقافية والسياسية .
وبينت السيدة الوزيرة أن نسبة الشباب تقدر ب  57باملائة من مجموع السكان  ،وتقدر نسبة
مشارك|{م ^ي ٕالانتخابات البلدية ب  5باملائة ونسبة تمثيلهم ^ي املجالس البلدية ب  52باملائة بما يعA
أن نسبة الشباب الفاعل ضعيفة مقارنة بنسبة الشباب العازف عن املشاركة ^ي الحياة السياسية ،
وأفادت أن نسبة انعدام الثقة لدى الشباب ^ي الدولة تقدر ب  60باملائة وهو ما دفع الوزارة إى تعزيز
العمل عoى املحاور ٕالاسEاتيجية التالية:
 تعزيز الشعور باملواطنة لدى الشباب وتحف*+هم عoى الحركية املهنية وٕالانفتاح عoى ٓالاخر لتبادلالخات عoى الصعيد املحoي والجهوي والوط Aوالدوي والتوجه نحو إيجاد فرص إدماج إقتصادي
وإجتماي بديلة للشباب ،
 تعزيز ثقافة املبادرة لدى الشباب بتشجيعهم عoى بعث املشاريع الخاصة وتنمية العمل املستقلواستكشاف املواهب الشبابية وٕالاحاطة بالشبان القادرين عoى ٕالابتكار والتجديد
 ال{وض بالرياضة وٕالارتقاء بأداء الهياكل الرياضية وتحس+ن نتائج النخبة الرياضية وحوكمة القطاعالريا_ Aومكافحة تعاطي املنشطات و املخدرات والسلوكات املنحرفة .
إصالح منظومة الEبية البدنية مع ٔالاطراف ذات العالقة وذلك من خالل مراجعة مجاالت التكوينوإرساء مشروع لتطوير جودة البحث العلم Aالريا_ Aوتجويد املمارسة الرياضية بالوسط املدر_A
ودعم منظومة التكوين املستمر للعامل+ن ^ي قطاع الEبية البدنية ،
وتولت السيدة الوزيرة عرض تقديم عام مل*+انية الوزارة مزة جملة برامج الوزارة املتكونة من  4برامج
وي الشباب  ،الرياضة  ،الEبية البدنية والقيادة واملساندة وبينت أن نسبة م*+انية الوزارة من م*+انية
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الدولة تراجعت من  1,69سنة  2017إى  1,58سنة  2019مع تراجع م*+انية الشباب والرياضة بنسبة
 2,8مقارنة بالسنة الفارطة وأوضحت أن سبب تراجع م*+انية برنامج القيادة واملساندة مقارنة ببقية
الامج خالل الخمس سنوات ٔالاخ+ة هو التقدم ^ي ترك *+منظومة التصرف حسب ٔالاهداف بالوزارة
وإعادة توزيع املوارد البشرية وٕالاعتمادات املالية  ،بينما سجلت م*+انية الشباب استقرارا نسبيا ب+ن
 19و  % 21,4ملدة  5سنوات أما م*+انية الرياضة فقد تراجعت من  23,4إى  13,7باملائة  .و قد
تراجعت م*+انية الوزارة لسنة  2019بنسبة  %2,8مقارنة بسنة  2018نتيجة الEاجع ^ي م*+انيات
الامج ماعدا برنامج الشباب .
وأكدت أن الهدف من ٕالاعتمادات املرصودة لنفقات التنمية هو دفع نسق إنجاز املشاريع املعطلة
واملتواصلة .وقد تقرر ^ي هذا ٕالاطار برمجة مجالس جهوية ^ي  24والية ملتابعة املشاريع املعطلة سيما ^ي
ظل غياب التنسيق ب+ن مختلف الهياكل املتدخلة .
وأشارت السيدة الوزيرة إى أن نسبة ٕالانجاز ٕالاجماي مل*+انية  2018إى حدود  6نوفم  2018ي 93,7
باملائة
وأحالت الكلمة للسيد كاتب الدولة للشباب لتقديم برنامج الشباب الذي أكد أن الوزارة ركزت عملها
عoى ٕالاستماع إى آراء الشباب انطالقا من الحوار املجتم¨ي حول الشباب وتنظيم املؤتمر الوطA
للشباب حيث أبرز أن دور الوزارة تحول تدريجيا من وظيفة التنشيط الشبابي والثقا^ي بمفهوم
الEويح والEفيه إى وزارة تس¨ى إى العناية بمفهوم الEبية الالنظامية تكامال مع برامج وزارة الEبية
النظامية.
وبإعتماد مقاربة تشاركية تمت صياغة الرؤية الاسEاتيجية لقطاع الشباب  2020-2018بمشاركة
الشباب و هياكل املجتمع املدني واملنظمات الدولية والوزارات املعنية و تم عقد مجلس وزاري مضيق
^ي الغرض بتاريخ  5نوفم  2018و ب+ن أ®{ا تتضمن أربعة محاور رئيسة وي :املواطنة  ،املبادرة ،
ٕالابتكار والحركية معتا أن لكل محور هدف اسEاتي°ي عميق ،ومحور افقي ¯{تم بتأهيل دور الشباب
وتنمية قدرات العامل+ن ف{±ا مؤكدا ^ي ٓالان ذاته عoى ضرورة تعزيز ٕالانتماء لدى الشباب وتوف +املناخ
املناسب لدفع الشباب للمبادرة الخاصة وزرع هذﻩ الثقافة لد¯{م وأوضح أن تراجع مهام دور الشباب
هيكليا مردﻩ التوقيت املدر_ Aوإحداث عدة إدارات أخرى بوزارات أخرى تع´ بالتنشيط الشبابي ،
لذلك عملت الوزارة عoى إحداث جيل ثاني من دور الشباب يمكن أن يكون حاضنة للمبادرات
الشبابية املحلية .
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وأفاد السيد كاتب الدولة أن سنة  2018شهدت استفادة  180ألف شاب من أنشطة السياحة
الشبابية وتعزيز قدرات  500مدير دار شباب و  200منشط ^ي مجال التخطيط والمجة  ،وإنجاز 178
رحلة استفاد م{ا  7385شاب وشابة وتنظيم  20نشاط لهدف تعزبز املواطنة لدى الشباب استفاد
منه  7000مشارك
وأبرز السيد كاتب الدولة أهم املشاريع والامج املتواصلة لسنة  2019واملتمثلة ^ي :
 {¹يئة 13مركز إقامة واصطياف وتخييم بكلفة جملية تقدر بـ  9.9م.د
 إحداث  10دور شباب جديدة و{¹يئة  37دار شباب بكلفة جملية تقدر بـ  8م.د
 {¹يئة  76مؤسسة ضمن النامج الوط Aملؤسسات الشباب من الجيل الثاني بكلفة 18م.د
 الانطالق ^ي اشغال املركب الشبابي والثقا^ي بن عروس بكلفة 90م د هبة من الص+ن
 تجه *+دور الشباب بالتكنولوجيات الحديثة لالتصال بكلفة جملية تقدر بـ  2م.د
 إحداث  76راديو وتلفزة واب بمؤسسات الشباب
 إحداث املجلس الوط Aواملجالس املحلية للشباب بالتعاون مع البنك الدوي
 اصدار الامر املنظم للوكالة الوطنية للعمل التطوي
 اصدار القانون التوجي½ Aملؤسسات الشباب
 احداث وحدة تصرف حسب ٔالاهداف ^ي املشاريع املمولة من الهياكل الخارجية
 إحداث  24وحدة جهوية للتنشيط الريفي والحضري
وتوى السيد رئيس برنامج الرياضة تقديم عرض حول م*+انية الرياضة حيث ب+ن أن نسبة انجاز
م*+انية الرياضة سنة  2018يقدر ب ـ ـ  85,5باملائة وقد تراجعت م*+انية برنامج الرياضة سنة 2019
بنسبة  28باملائة مقارنة بسنة ، 2018موضحا أن هذا الEاجع مردﻩ إعادة ت¾*يل اعتماد صناديق
الخزينة بنامج القيادة و املساندة  ،ومش+ا ^ي ذات الصدد إى أنه تم التخفيض بـ12م د ^ي نفقات
التنمية ^ي إطار اعتماد القدرة عoى ٕالانجاز و إعطاء أولوية للمشاريع املتواصلة و املعطلة و مراعاة
الضغوطات عoى املالية العمومية

 ،وعرض العدد الجمoي للقاعات الرياضية واملالعب املعشبة

واملسابح حيث يبلغ عدد القاعات الرياضية  232قاعة م{ا  8قاعات تم إحدا{Áا سنة  2018و 294
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ملعب معشب م{ا  17تم إنجازها سنة  2018و 16مسبحا مغطى م{ا مسبح تم إنجازﻩ سنة 2018
و قد بلغ عدد املضام +الاصطناعية . 13
كما عرض التقدم املسجل ^ي ٔالانشطة املنجزة لتطوير ٔالانشطة الرياضية سنة  2018مقارنة بسنة
 2017وذلك من خالل الرياضة املدنية والرياضة النسائية حيث تطورت قاعدة املجازين ^ي الرياضة
املدنية بنسبة  2,6باملائة وارتفع عدد املجازات ^ي الرياضة النسائية بنسبة  3,3باملائة كما ارتفع عدد
النوادي والجمعيات املختصة بالنسبة لرياضة املعوق+ن بنسبة  12باملائة كما تطور عدد املستفيدين
من أنشطة رياضة املواطنة من  15ألف إى  20ألف  ،كما استفاد حواي ألف سج+ن من الشباب
الجانح من تنظيم أنشطة باملؤسسات السجنية .
وحول حوكمة التصرف بالجامعات الرياضية فقد تراجعت نسبة منح الوزارة بعنوان التسي +والتنمية
والتكوين والرسكلة ^ي امل*+انيات الجملية للجامعات الرياضية من  65باملائة سنة  2017إى  50باملائة
سنة  2019وتطور عدد الجمعيات ال Aqتعتمد املعيار املحاس AÄمن  14سنة  2017إى  18سنة 2018
إى  38جامعة سنة  2019وذلك من مجموع  48جامعة رياضية .
بخصوص النصوص التشريعية والEتيبية أكد أن الوزارة ستعمل عoى إصدار النصوص التالية :
 القانون ٔالاسا_ Aللهياكل الرياضية
 قانون مكافحة أعمال الشغب و العنف ^ي املجال الريا_A
 النصوص الEتيبية الخاصة بEك *+تعاونية الرياضي+ن
 النصوص الEتيبية ملراكز تكوين و إعداد النخبة
كما أبرز أهم ٔالانشطة املمجة لرياضة النخبة لسنة  2019وي :
 املشاركة ^ي بطولة العالم لكرة اليد أكابر أملانيا جانفي  ) 2019بتكلفة  120أد ( املشاركة ^ي ٔالالعاب الافريقية باملغرب أوت ) 2019بتكلفة  450أد( املشاركة ^ي بطولة العالم للجيدو أكابر اليابان أوت ) 2019بتكلفة  100أد( املشاركة ^ي ٔالالعاب املتوسطية الشاطئية الثانية باليونان أوت  ) 2019بتكلفة  250أد( املشاركة ^ي بطولة العالم أللعاب القوى أكابر بقطر سبتم ) 2019بتكلفة  100أد( احتضان تونس لكأس إفريقيا للEياتلون جميع ٔالاصناف ماي ) 2019بتكلفة 50اد(5
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 احتضان تونس لبطولة العالم لكرة الطائرة شبان )(19-أوت ) 2019بتكلفة  250أد( احتضان تونس لبطولة إفريقيا للرق AÄجويلية-أوت ) 2019بتكلفة  132أد(أما عدد عقود أهداف الـرياضي+ن املس|{دف+ن فسينتفع {Æا خالل املوسم الريا_35، 2019/2018 A
رياضيا ^ي13اختصاصا بتكلفة جملية تقدر بـ  3,5م د بناء عoى تقييم عقود اهداف املوسم الريا_A
 2018/2017ومدى تحقيقها لألهداف املنصوص عل{±ا.
وبخصوص أهم النتائج املحققة ^ي سنة ^ 2018ي رياضة النخبة فقد أحرزت تونس  32ميدالية ^ي
ٔالالعاب املتوسطية تراقونا  2018و  136ميدالية ^ي ٔالالعاب ٕالافريقية للشبان و  3ميداليات ^ي ٔالالعاب
ٔالاوملبية للشبان وأحرزت عoى بطولة إفريقيا لكرة اليد أكابر وبطولة إفريقيا للكرة الطائرة أواسط،
فضال عن ترشح املنتخب الوط Aالتون`_ Aلكرة القدم إى ®{ائيات كأس العالم بروسيا ،و^ي رياضة
التنس تم تصنيف البطل التون`_ Aمالك الجزيري ^ي املرتبة  46عامليا وتصنيف البطلة التونسية أنس
جابر ^ي املرتبة  62عامليا .
وحول م*+انية برنامج الEبية البدنية ب+ن السيد رئيس برنامج الEبية البدنية أن م*+انية النامج
تراجعت بنسبة  % 6مقارنة بسنة  2018بسبب عدم تعويض املحال+ن عoى شرف املهنة و التسريح
املبكر و التعاون الف. A
وتتمثل أهم أنشطة النامج خالل سنة ^ 2018ي :
 إنجاز  10ورشات لتقييم الرياضة املدرسية و سبل تطويرها فتح آفاق التكوين املستمر ^ي قطاع الEبية البدنية و مهن الرياضة لفائدة  1200إطار تنظيم تربصات تكوينية ^ي  36اختصاصا بمراكز ال{وض بالرياضة ) بمعدل دورت+ن ^ي كلاختصاص (
أما املشاريع املمجة لسنة  2019ف½ Aالتالية :
 الانخراط ^ي منظومة تقييم و ضمان الجودة و الاعتماد وذلك باإلشEاك مع وزارة التعليمالعاي والبحث العلمA
 تقييم منظومة الرياضة املدرسية والجامعية تقييم شعبة الرياضة الشروع ^ي إصالح و تطوير منظومة البحث العلم Aالريا_A6
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كما تم التطرق ^ي ختام العرض إى برنامج القيادة واملساندة حيث أفاد السيد رئيس النامج تطور
م*+انية النامج بنسبة  % 24.9مقارنة بسنة  2018و بنسبة  %47.16مقارنة بسنة  2017و ذلك
لت¾*يل اعتمادات الصندوق الوط Aلل{وض بالرياضة و الشباب بنامج القيادة و املساندة ويقوم هذا
النامج بإسناد بقية الامج كاملساهمة ^ي إنجاز املشاريع املعطلة بنامج الشباب حيث كان عدد
املشاريع املعطلة  73مشروع ^ي مو^ى سنة  2017وأصبح  24مشروع ^ي مو^ى شهر أكتوبر . 2018
وقد تم العمل ^ي هذا النامج عoى  3محاور كى تتمثل ^ي  :الحوكمة ومكافحة الفساد  ،تأصيل حق
النفاذ للمعلومة والتكوين والرسكلة .
وب+ن السيد كاتب الدولة للرياضة أن أبرز ٕالانجازات املذكورة تحققت بفضل مجهودات الجامعات
والجمعيات الرياضية ورعاية من سلطة الاشراف واللجنة الوطنية الاوملبية  ،كما شدد عoى ضرورة
{¹يئة ورعاية البنية التحتية لعديد املنشآت واملؤسسات الرياضية مؤكدا ^ي ذات الصدد عoى أن
استقبال تونس لتظاهرات رياضية دولية سيكون فرصة لتحس+ن البنية التحتية الرياضية وهو ما
سيطور الرياضة التونسية .
وتفاعال مع عرض مشروع امل*+انية املقEحة محل نظر اللجنة ّثمن عدد من السيدات والسادة النواب
الواقعية ^ي تحديد أهداف امل*+انية والتوجه نحو تفعيل العمل التشاركي فضال عن تحف *+الشباب
املبدع و املبتكر  ،إال أ®{م أشاروا إى عدم وجود سياسة رياضية واضحة املعالم للوزارة ون{Íوا لخطورة
تباطؤ الوزارة ^ي إصدار مشروع قانون ملقاومة ظاهرة العنف باملالعب الرياضية .
واعت النواب أن تشخيص املشاكل غ +كا^ي بل ال بد من املرور لوضع رؤية اسEاتيجية استشرافية
وعدم ٕالاكتفاء باإلصالحات الجزئية مع ضرورة التنسيق مع اللجنة الملانية املكلفة بالشباب ^ي هذا
الغرض.
والحظ مجموعة من النواب إحتدام ٔالازمة الرياضية بتونس ^ي ظل غياب الرؤية وغياب ٕالاسEاتيجية
املرسومة ^ي القطاع الريا_ Aوتمت ٕالاشارة إى اتخاذ قرارات إرتجالية ^ي الفEة السابقة ضربت
املنظومة الرياضية ^ي العمق وشددوا عoى ضرورة بقاء أساتذة الEبية البدنية تحت إشراف وزارة
شؤون الشباب والرياضة وذلك الرتباط الEبية البدنية ارتباطا وثيقا بالرياضة.
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وتساءل بعض النواب حول التقدم ^ي تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الوزارات كاإلتفاقية مع وزارة
التكوين امل AÏوالتشغيل املتعلقة بثقافة املبادرة و مع وزارة الEبية بخصوص استغالل الفضاءات
الرياضية لصالح املدارس .
وطالبت عضوة من اللجنة بحل مشكل أساتذة الEبية البدنية باملدارس ٕالاعدادية واملعاهد وذلك بسد
الشغورات ^ي أقرب ٓالاجال وتوف +الحراسة الالزمة لتأم+ن املؤسسات الشبابية .
واعت رأي آخر أن عدد الشبان الناشط+ن بدور الشباب هم قلة قليلة إذ ال يوجد إقبال بالشكل الكا^ي
عل{±ا إضافة لغياب التجه*+ات {Æا  ،مع مشكل غلقها عoى ساعة مبكرة دون مراعاة جداول أوقات
التدريس للتالميذ والطلبة .
وأث+ت عديد التساؤالت حول :
 تفعيل بطاقات الشباب ، مشكل الدعم الريا_، A محاربة الفساد ^ي القطاع الريا_، A تعطل عديد املشاريع بعدة جهات، صيانة البنية التحتية لعدد من املؤسسات الشبابية والرياضية ، تسوية وضعية خري°ي التنشيط الشبابي ، بقاء أساتذة الEبية البدنية تحت إشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة ، مراجعة الخارطة الصحية للمنشآت الشبابية والرياضية بوالية صفاقس .ودعا عدد من أعضاء اللجنة إى التسريع بإصدار مشروع قانون الهياكل الرياضية وحوكمة إسناد املنح
الرياضية مش+ين إى توفر أغلب ٕالامكانيات للرياضات الجماعية عoى حساب الرياضات الفردية وتوفر
دعم ضعيف للجمعيات الرياضية الصغرى باملناطق الداخلية .
وتمت ٕالاشارة إى أن الرياضات الفردية خالل حقبة زمنية سابقة كانت تساهم ^ي تحقيق نتائج رياضية
مشرفة لتونس .
كما شدد عدد من النواب عoى ضرورة عدم إقحام السياسة ^ي الرياضة والنأي بالرياضة عن
التوظيفات السياسية وحث وزارة شؤون الشباب والرياضة عoى مزيد ٕالاحاطة بشباب ٔالاحياء الشعبية
الكى وال Aqتشهد أك نسب الهجرة السرية .
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وتم التأكيد عoى أهمية تفعيل الالمركزية ٕالادارية وعدم تقييد صرف إعتمادات املندوبيات الجهوية
للشباب والرياضة بالقرار املركزي بما يربك ويعيق عمل هذﻩ املندوبيات .
ودعا أحد النواب إى تعميم إستخدام آلة الصدمة الكهربائية باملالعب الرياضية لإلنقاذ من السكتة
القلبية والقيام بالتكوين الالزم ملستخدم{±ا فضال عن توف +التعليم الط AÄباملدارس واملعاهد من طرف
أساتذة الEبية البدنية .
وأكد النواب عoى ضرورة رد ٕالاعتبار لكل الرياضي+ن عoى غرار بطلة املبارزة بالسيف سارة بسباس .
و^ي إجاب|{ا عoى تساؤالت السيدات والسادة النواب أفادت السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة أن
التقييم ضروري ملتابعة مدى تقدم تنفيذ برامج الوزارة وتحقيق أهدافها  .فبخصوص املشاريع املعطلة
بينت أنه سيتم دراسة هذﻩ املشاريع الواردة من مختلف املندوبيات الجهوية حالة بحالة ^ي إطار لجنة
فنية تشكل للغرض لتحديد التدخالت الضرورية ولتجاوز مختلف ٕالاشكاليات مع ضبط خارطة
جماعية ومنصة متابعة ملختلف مراحل املشروع قصد تأم+ن دخوله حٕ *+الاستغالل ^ي أفضل الظروف
وأحسن ٓالاجال.
أما فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة مع وزراتي التكوين امل AÏوالتشغيل والEبية فقد بينت أ®{ا شرعت ^ي
القيام بالEتيبات الالزمة لتفعيل هذﻩ ٕالاتفاقيات .
ومن جهة أخرى ذكرت أن الوزارة ستعمل عoى إعداد ورقة عمل ملشاريع الوزارة لتقديمها للممول+ن ^ي
جلسة عمل  ،كما سEكز مجهودها عoى إحداث مركبات شبابية رياضية وتغليب الجانب الكيفي عoى
الكم Aوأشارت إى أنه رغم كÒة املتدخل+ن ^ي املجال الريا_ Aفإ®{ا ستس¨ى لوضع رؤية واضحة
املعالم للقطاع الريا_. A
وحول تكوين الرياضي+ن بخصوص استعمال آلة الصدمة الكهربائية لإلنقاذ من السكتة القلبية
باملالعب الرياضية بينت أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ستوفر تكوين مجاني للغرض .
وبالنسبة ملشروع القانون ٔالاسا_ Aللهياكل الرياضية تعهدت السيدة الوزيرة بإحالة الصيغة ال{ائية
للمشروع عoى رئاسة الحكومة ^ي أجل أقصاﻩ  17ديسم . 2018
أما فيما يتعلق بمشروع القانون ٔالاسا_ Aاملتعلق بمكافحة أعمال الشغب والتعصب ^ي املجال
الريا_ Aفقد تم إعداد هذا املشروع انطالقا من مقاربة متكاملة ملكافحة هذﻩ الظاهرة حيث تعتمد ^ي
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مرحلة أوى عoى الجانب الوقائي و^ي مرحلة ثانية عoى إحكام البعد التنظيم Aدون التغافل عن الجانب
الجزائي الجزري كمرحلة أخ+ة وستتم إحالته عoى رئاسة الحكومة ^ي أجل أقصاﻩ  28نوفم . 2018
كما تطرقت إى إيقاف العمل ببطاقات الشباب منذ سنة  2017بعد رفض كل من وزارة النقل
والصحة تحمل كلفة املصاريف املEتبة ع{ا والتوجه نحو العمل ببطاقات أخرى للتالميذ والطلبة
والباحث+ن عن شغل ^ي اطار برنامج تونس الذكية .
وبخصوص إدماج مدر_ AالEبية البدنية بوزارة الEبية بينت السيدة الوزيرة أنه تم إتخاذ قرار ٕالادماج
خالل مجلس وزاري عقد ^ي بداية  2015وتم التأكيد عoى تنفيذﻩ بقرار مجلس وزاري ثاني بتاريخ 21
فيفري  2018خصص لقطاع الEبية كما انعقدت يوم  23نوفم  2018جلسة عمل برئاسة الحكومة
^ي إطار جلسة التفاوض  5زائد  5ب+ن الحكومة واملركزية النقابية تقرر عoى إثرها مزيد التفاوض ^ي
الغرض وأشارت السيدة الوزيرة أ®{ا ستلتقي قريبا ممثل+ن عن تنسيقية أساتذة الEبية البدنية
الرافض+ن لقرار إدماجهم بوزارة الEبية وتعهدت باإلجابة كتابيا عن هذا املوضوع .
كما أكدت أ®{ا ستواصل التفاعل مع مطالب خري°ي التنشيط الشبابي بخصوص انتدا{Æم حيث من
املقرر أن تلتقي ممثل+ن عن التنسيقية للتحاور معهم ومواصلة التفاوض إليجاد حلول .
ومن ناحية أخرى تطرقت السيدة الوزيرة إى مشروع املدينة الرياضية بصفاقس الذي يتكون من
ملعب لكرة القدم ويتسع لـ ـ  40000متفرج و  3مالعب تمرين وقاعة متعددة ٕالاختصاصات تتسع لـ ـ
 6000متفرج وملعب رق AÄوملعب أللعاب القوى ومسبحان وفضاءات رياضية وترف{±ية للعموم ومركز
إقامة و  3قاعات للرياضات الفردية  .وقد تم إحداث لجنة قيادة ملتابعة هذا املشروع وتمت التوصية
باعتماد مبدأ الشراكة ب+ن القطاع+ن العام والخاص كمصدر لتمويل انجاز املشروع وذلك ^ي جلسة
العمل املنعقدة برئاسة الحكومة بتاريخ  11جانفي . 2018
وبخصوص وضعية قانون ٕالاطار العماي القار والوق Aqواملتعاقد أشارت السيدة الوزيرة أن أغلبية
العملة املباشرين باملندوبيات الجهوية وعددهم حواي  1400عامل بالنسبة لسنة  2018يؤمنون
خدمات الحراسة والتنظيف والطبخ وهم مباشرون أساسا باملؤسسات الشبابية غ +أن هذا العدد
يظل غ +كا^ي سيما ^ي ظل ارتفاع عدد املؤسسات املحدثة .
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بتاريخ  26نوفم ّ 2018
توصلت اللجنة باألجوبة الكتابية من وزارة شؤون الشباب والرياضة وفق ما
تعهدت به السيدة الوزيرة خالل الاجتماع .و تم توزيع وثيقة هذﻩ ٔالاجوبة الكتابية عoى أعضاء اللجنة
بتاريخ  30نوفم  2018مع تضم+ن ملخصات لهذﻩ ٔالاجوبة بتقرير اللجنة.
هذا وقد صادقت اللجنة عoى الباب الواحد والعشرين من مشروع م*+انية الدولة لسنة  2019املتعلق
بوزارة شؤون الشباب والرياضة وعoى التقرير املعروض بأغلبية أعضا{Ôا الحاضرين ^ي جلس|{ا املنعقدة
بتاريخ  30نوفم . 2018

رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

هيكل بلقاسم

لخضر بلهوشات
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