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محضر لجنة املالية والتخطيط والتنمية
عدد 34
ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺠﺘﻤﺎع :اﻝﺨﻤﻴس  18ﻓﻴﻔري 2021
 -ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل:

 النظر ي مشروع قانون عدد  143/2020يتعلق باملوافقة ع"ى اتفاقية القرضامل./مة بتاريخ  22أكتوبر  2020ب8ن الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية
للمساهمة ي تمويل برنامج تعزيز وتأم8ن تزويد تونس الك./ى باملاء الصالح للشرب
 النظر ي مشروع قانون عدد  144/2020يتعلق باملوافقة ع"ى اتفاقية الضمان عندأول طلب امل./مة بتاريخ  22أكتوبر  2020ب8ن الجمهورية التونسية والوكالة
الفرنسية للتنمية واملتعلقة بالقرض املسند للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياﻩ
للمساهمة ي تمويل برنامج تعزيز وتأم8ن تزويد تونس الك./ى باملاء الصالح للشراب
 ابداء الرأي حول مق.Zح القانون ٔالاسا UVWعدد  2020-134املتعلق بتنقيح القانونالعام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات
الصبغة ٕالادارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم ٕالادارة والقوات الحاملة للسالح.
 اﻝﺤﻀور: اﻝﺤﺎﻀرون14 :
 اﻝﻤﻌﺘذرون03 :
 اﻝﺤﺎﻀرون ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ04 :
اﻓﺘﺘﺎح اﻝﺠﻠﺴﺔ :س  10و 05دق
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رﻓﻊ اﻝﺠﻠﺴﺔ :س 11و 55دق

اﻝﻤداوﻻت:

عقدت لجنة املالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم ٔالاربعاء  18فيفري  2021اسtuلtuا
بالنظر ي طلب لجنة تنظيم ٕالادارة وشؤون القوات الحاملة للسالح إبداء الرأي ي الجانب
املاxي املتعلق بمق.Zح القانون ٔالاسا UVWاملتعلق بتنقيح القانون عدد  112لسنة 1983
واملؤرخ ي  12ديسم 1983 ./املتعلق بضبط القانون العام ألعوان الدولة والجماعات
العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ٕالادارية والذي ~tدف إxى الانتداب
بصفة استثنائية لعملة الحضائر الذين تجاوزوا سن  45سنة بشرط قضاء  05سنوات
عمل فع"ي مع ضبط إجراءات انتداtم بأمر.
ّ
ودار نقاش ،أفاد من خالله النواب أنه تم الاتفاق ب8ن رئاسة الحكومة والاتحاد العام
التون UVللشغل ع"ى تسوية الوضعية املهنية لعمال الحضائر ما بعد سنة  2010ي اتجاﻩ
القطع مع العمل الهش ،مش.8ين إxى ّأن هذا الاتفاق لم يشمل ادماج العملة الذين فاقت
أعمارهم  45سنة )والذي بلغ عددهم حواxي ( 15000ي أسالكهم املهنية ال Uمارسوا فtا
العمل ع"ى اعتبار عدم إمكانية الانتداب ي الوظيفة العمومية أو القطاع العام بعد سن
 45سنة والحال أن عديد الاتفاقيات بعد الثورة أدمجت من تجاوز عمرهم عن  45سنة
باعتبارها استثناءات.
ّ
وأضافوا أنه بات من الضروري أن يتم انتداب هذﻩ الفئة العمرية خاصة وأن هذﻩ املبادرة
ال تتعارض مع القانون ٔالاسا UVWللم8انية ألtا لن تؤدي إxى إضافة أعباء جديدة للم8انية
باعتبار أنه تم رصد موارد لفائدة عمال الحضائر ضمن م8انية التنمية لسنة  .2021هذا
ّ
وأكدوا ع"ى ضرورة التوصية باإلسراع ي إنصاف هذﻩ الفئة وتسوية وضعيtuم املهنية
وتفعيل ذلك ضمن قانون املالية التعدي"ي املزمع إحالته ي غضون شهر مارس لسنة .2021
وواصلت اللجنة ي نفس الجلسة النظر ي مشرو¢ي القانون8ن عددي  143و.2020- 144
وخالل النقاش ،أثار أحد النواب مسألة عدم ّ
مد اللجنة بتوضيحات مدققة حول املشروع
الضخم املتعلق باملرفأ املاxي من قبل وزير الاقتصاد واملالية ودعم الاستثمار خالل جلسة
الاستماع خاصة من حيث مكوناته وتمويله ومدى التقدم ي إنجازﻩ .وعليه فقد طلبت
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اللجنة من الوزير املع§ّ U
مدها بمعطيات حول هذا املشروع الاستثماري إضافة مالمح
املخطط الخما UVWللف.Zة املمتدة ب8ن  2025-2020قبل عرضه ع"ى مجلس نواب .كما قررت
ي نفس ٕالاطار توجيه مراسلة إxى وزير الفالحة والصيد البحري واملوا د املائية قصد ّ
مد
ر
اللجنة بالقوائم املالية املحينة للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياﻩ للثالث سنوات
ٔالاخ.8ة ليتس§© للجنة دراسة كل هذﻩ املعطيات قبل عرض مشاريع القوان8ن املذكورة ع"ى
التصويت.

 -قرار اللجنة :مواصلة النظر ي مشاريع القوان8ن عددي  143و.2020-144

رﺌﻴس اﻝﻠﺠﻨﺔ:
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ﻤﻘرر اﻝﻠﺠﻨﺔ:

