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 والّصالة والسالم على أشرف المرسلین

 
 

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین،

نتخابكم للدورة إحّر التھاني بمناسبة أ التحّیة والتقدیر وببخالصُیسعدني في البدایة أن أتقّدم إلیكم 

النیابیة الجدیدة ونیلكم ثقة الشعب التونسي وأمانةتمثیلھ متمّنیا لكم كل التوفیق وكامل السداد في أداء 

مھامكم النبیلة والسامیة لما فیھ خیر تونس وكرامة شعبھا.  

 دیسمبر- 17وُیھّمني كذلك أن أھّنئالشعب التونسي بثورتھ المجیدة، ثورة الحریة والكرامة، ثورة 

 جانفي، وأن أنحني أمام شھدائھا وجرحاھاوأن اترحم على الذین إنتقلوا الى ربھم شھداء في مواجھة 14

الدكتاتوریة وفي مواجھة االرھاب وجعلوا من تونس بلدا آمنا مطمئنا یتدرج في بناء مجتمع حداثي 

وبأصالتھ العربیة االسالمیة.  بھویتھتقدمي یعیش عصره ویعتز في االن نفسھ

وتحیة تقدیر واحترام الى كل زعماء تونس عبر تاریخھا الطویل بما فیھم زعماء الحركة 

حشاد الى بورقیبة باني دولة االستقالل ... وغیرھم دون استثناء. ،الوطنیة عبر عبد العزیز الثعالبي

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین،

 وعلى إثر تكلیفي من قبل سیادة ، من دستور الجمھوریة الثانیة89الیوم ووفقا لمقتضیات الفصل 

رئیس الجمھوریة بتكوین الحكومة ،أقف أمامكم صحبة الفریق الحكومیالمرشح آملین  نیل ثقتكم بصفتكم 

 ممثلي كل  أطیاف  الشعب التونسي األبي. 

لقد اخترت الفریق الحكومي، أعضاء حكومة الواجب واالنجاز، نساًء ورجاالً، على أساس 

الكفاءة والنزاھة ونظافة الید وقدرتھم على القیادة واالنجاز والتزامھم بالعمل كفریق متضامنٍوموّحد ٍبعیدا 
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عن التجاذبات واالصطفافات الحزبیة التي ال تتناسب مع واقع المرحلة التي تعیشھا بالدنا حالیا، غیر أني 

اؤكد مرة أخرى لكم انھا حكومة كفاءات منفتحة على جمیع االحزاب والمنظمات الوطنیة ومكونات 

المجتمع المدني والشخصیات الوطنیة لتعطي اإلضافة وتنفع البالد والعباد. 

وقد لمست فیھم من حماس لتحمل المسؤولیة وتأدیة الواجب الوطني، وقد اكدت لھم بوضوح تام 

انھ لیس علیھم فقط بذل الجھد في اداء مھامھم بل علیھم تحقیق النتائج المرجوة ،كما لفت انتباھھم الى أّن 

التونسیین ملُّوا االنتظار وكِرھوا تواصل التھمیش "والحقرة" وَضعف الخدمات وغالء األسعار وتفشي 

البطالة. 

كما سئموا ما یسمعونھ وما یرونھ رأي العین من تجاذب وتنافر بین مكونات المشھد السیاسي 

وأحیانا بین مواقع السلطات العلیا في الدولة وھم یشھدون تدھورا مستمرا لمقدرتھم الشرائیة وتوسعا 

لشبح الفقر والخصاصة ،واستشرى فیھم ھاجس الخوف من الحاضر ومن المستقبل، الخوف على 

مستقبل  ابنائھم وبناتھم على سالمتھم، على تكوینھم، على شغلھم... 

سأتولى بعد نیل ثقة مجلسكم الموّقر اعتماد میثاق شرف َیضبط المعاییر القیمیةواإلجرائیة التي 

یجب على أعضاء الحكومة ومسُؤولي الدولة االلتزام بھا طوال فترة خدمتھم للشأن العام. وسأقوم بتعمیم 

التعاقد على اساس تجسیم برامج وأھدافالحكومة ،وقد أحدثنا في ھذا اإلطار وزارة تعنى بمتابعة وتقییم 

ومثّماش االداء الحكومي وقیاس إنجاز األھداف التي عرضناھا على مجلسكم في إطار برنامج الحكومة، 
. وسنعمل على تعمیم ھذا التمشي على كّل المترّشحین للوظائف العلیا انجاز بالش تقییم ومراقبة ومحاسبة

 في الدولة والمؤّسسات العمومیة وذلك في إطار تفعیل مبادئ "الحوكمةالمسؤولة".

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین، 

واني على یقینأّن ھذه الحكومة حكومة الواجبواالنجاز واإلصالح،حكومة تعبر عن طموحات 

مختلف فئات شعبنا وقواه الحیة رغم تعدد المواقف والمشارب، حكومة تنتظر دعمكم على أساس 

برامجھا وعملھا ولیس على أساس ھویتھا. 

وسأسھر على أن ال تكون الحكومة انعكاس لصراعات السلطة والتجاذبات السیاسیة،حتى ال 

تضیع على تونس مرة أخرى فرص اإلصالح واالنجاز. 
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ونحن كفریق حكومي ُمقترح على وعي تاّم بجسامة التحّدي، وُمدركین لثقل المسؤولیة وجسامتھا 

وعلى استعداد كامل لمواجھة الّصعاب والقطع مع المعالجات الّظرفیة من أجل تجسیم منوال تنموي جدید 

شامل ومتوازن ودامج. 

وللحكومة برنامج في ھذا المجال سنعمل على تنزیلھ للتنفیذ على مستوى كل المتدخلین من 

وزارات وھیاكل وغیرھم من الفاعلین في المجال االقتصادي واالجتماعي.  

وإنني أقدر أن تونس تتوفر على مقومات أساسیة للنجاح في ھذا المجال أولھا مواردھا البشریة 

الكفؤة وتنافسیتھا العالیة في عدة مجاالت وعزم أبناء ھذا الوطن الغالي وفي مقدمتھم أعضاء الحكومة 

المرشحین على الخروج بتونس إلى بر األمان واالستقرار االقتصادي واالجتماعي ،وال خیار لنا االّ 

النجاح في ذلك. 

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین،

تعیش بالدنا وضًعا اقتصادًیا ومالًیا واجتماعًیا حرًجا جعل الجھات والشباب وغیرھم من الفئات 

الھّشة یشعرونبإحباط یأس وھو ما یدعونا إلى التعجیل بإجراء اإلصالحات االقتصادیة واالجتماعیة 

الواجبة في إطار یحفظ مصلحة تونس ومصلحة  شعبھا وفي مقدمتھ الفئات الضعیفة والمتوسطة واّتخاذ 

الخطوات الجریئة والقوّیة والشجاعة لتعزیز صالبة االقتصاد الوطني واستعادة سالمة التوازنات المالیة 

التي تشھد خلال ھیكلیا حیث ارتكزت خالل الفترة المنقضیة على التداین واالدآءات لتمویل النفقات. 

وال خیار لنا الیوم االّالعمل،االّ التحكم في التوازنات المالیة والرفع من نسق النمّووالذي لن یكون 

اال من خالل دفع االستثمار وإطالق المبادرات وتحریرھا ودعم النسیج االقتصادي. 

وقدأعددنا برنامج یشمل إنجازات إلجراءات قصیرة المدى وبرنامج یبلور رؤیة ومحاور 

استراتیجیة متوسطة المدى في اطار المخطط التنموي الجدید. وتقوم رؤیتنا أساسا على استرجاع ثقة 

المواطن بالدولة - ثقة المواطن في المستقبل واالعتزاز باالنتماء للوطن – ثقة المستثمر والفاعلین 

االقتصادین – ثقة الشغیل في مشغلھ وإرساء قواعد التماسك االجتماعي. 

 

 



5 
 

 

 

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین، 

إّن استرجاع نسق النمّو وتثبیتھ في مستویات عالیة بھدف خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل 

القطع مع المعالجات الّظرفیة وتحقیق الرفاه والرقي االجتماعي للتونسیات والتونسیین، یستدعي منا الیوم 

اعتماد منوال تنمیة جدید یعتمد على إرادة قویة لدعم المبادرة الخاصةوتحفیزھا ولكن یعزز دور الدولة و

الریادي في المجال االدماج االجتماعي وتحسین جودة المرافق الجماعیة والبنیة االساسیة الضروریة 

وكذلك إعادة االعتبار المعنوي للمواطن حتى یشعر بكرامتھ وعزتھ أینما وجد وأینما ذھب. 

 كما یستدعي استرجاع قیمة العمل لدى التونسیین وإرساء مبدأ التعاقد االجتماعي بین مختلف 

األطراف اإلجتماعیةواإلقتصادیة برعایة الدولة وضمانھا والعمل على استقرار التشاریع وتقلیص 

االجراءات المتعلقة بمناخ االستثمار ورقمنتھا، وطمأنة المستثمرین الوطنیینواألجانب على مؤسساتھم 

وبرامج إستثمارھم و على ضمان حقوقھم. 

وفي ھذا المجال نقترح على مجلسكم المحترم اعتماد الیة استثنائیة خالل ھذه الفترة النیابیة 

الحالیة تمكن رئیس الحكومة من المصادقة على المشاریعاإلستثماریة، ال سیما ذات أھمیة وطنیة 

كاألوامر االستثنائیة اختصارا لآلجال واإلجراءات وتعید الثقة للمستثمر في الوجھة التونسیة كوجھة 

محفزة لالستثمار.   

في ھذا الصدد نحن مقَرون العزم على إعادة الثقة في المستثمرین في تونس من حیث وضوح 

 یوم) وإستقرار األوضاع وحفظ كامل حقوقھم 90الرؤیة وإختصار آجال المصادقة على مشاریعھم(

المشروعة حاضرا ومستقبال.  

وسیكون االستثمار في الجھات الداخلیة مكّونا أساسیا في سیاسة االستثمار التي ستنتھجھا 

الحكومة بما ُیكّرس فعلّیا مبدأ التمییز اإلیجابي ویرتقي بمستوى العیش في ھذه الجھات والعمل على 

برنامج استعجالي لتنشیط االستثمار الخاّص وتحفیزه والنھوض بالمؤّسسات الصغرى والمتوّسطة انجاز 

 وإعادة تأھیلھا لخلق مواطن الشغل.
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وبعد تقییمنا لضعف النتائج المسجلة الى غایة الیوم فأننا سنتخذ اجراءات جریئة في ھذا المجال 

 لدفع االستثمار بالجھات.

كما سنتخذ إجراءات عاجلة إلعادة النسق الطبیعي لعدید القطاعات التي تشھد تراجًعا ملحوًظا في 

أدائھا على غرار القطاع المنجمي والصناعي والبناء والبعث العقاري والنقل واللوجستیة والطاقة 

والطاقات المتجددة. 

وسنسعى لترشید التورید واّتخاذ كل ما یتعّین لتقلیص العجز التجاري، ولتشجیع المنتوجات 

والحّد من مسالك الزراعیة والمنتوجات المصّنعة في تونس وتعزیز القدرة التصدیریة لتلك الموارد

. التجارة الموازیة والعمل على إدماجھا ضمن األنشطة المنّظمة

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السّیدات والّسادة النواب المحترمین،

إّن استقرار التوازنات المالیة، یستوجب مّنا الُمضّي قدًما في إصالح المنظومة الجبائیة وتعصیر 

االدارة بھدف تركیز سیاسة جبائیة عادلة توائم بین التصّدي للتھّرب الجبائي وتجنبالضغط الجبائي الذي 

 من شأنھ أن یعیق االستثمار ویحد من تنافسیة المؤّسسة وأن یضر بالمقدرة الشرائیة للمواطن.

لتعزیز حوكمة المؤّسسات العمومیة وإضفاء وكالة وطنیة للتصّرف في مساھمات الدولة سنحدث 

مزید من المرونة والشفافیة في قواعد التصّرف بھا وإعادة ھیكلتھا بعد تدھور وضعھا المالي وتراكم 

خسائرھا وتدني قدرتھا التنافسیة وسنعمل على معالجة وضعیاتھا حالة بحالة الستعادة عافیتھا حتى ال 

تبقى عبًئا على المجموعة الوطنیة وحتى تستعید دورھا اإلیجابي في النسیج االقتصادي واالجتماعي. 

ومن أجل التحّكم في مستوى نسبة الدین العام من الناتج القومي الذي وصل الى درجة أصبحت 

تھدد التوازنات المالیة للبالد، وجدنا من الضروري االسراع في إحداث وكالة وطنیة للتصّرف في الدین 

العمومي من أجل ضبطھ والتحكم في مستواه وآماد استحقاقھ وتثمین الموجودات وسندات الخزینة 

والتعھد بمتابعة الترقیم السیادي للدولة التونسیة ومراقبة األسواق المالیة العالمیة من اجل تعبئة الموارد 

المالیة في أفضل الظروف الممكنة وبفوائد میسرة بما مما یساعدنا على االبتعاد عن منطقة الخطر 

والھشاشة وتحصین استقاللیة قرارنا والمحافظة على سیادتنا الوطنیة و الحفاظ على حقوق األجیال 

القادمة  

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 
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 حضرات السّیدات والّسادة النواب المحترمین،

ال حیاة وال عیش وال سیادة مع الفساد واستشرائھ في مفاصل الدولة التونسیة ولنا في تاریخنا 

 أرباع قرن من 3عبرة فقد جّر علینا الفساد وتھریبمال الدولة استعمارا غاشما جثم على بالدنا أكثر من 

الزمن. 

إّن مكافحة الفساد ومحاربتھ ھي كفاح وحرب من أجل دولة نظیفة وقوّیةدون ظلم او تشفي وأّن 

مجتمعنا ونسق مكافحة الفساد والرشوة ال بّد أن یتسارع وأننا لعاقدون العزم على ذلك لحمایة اقتصادنا 

والحّد من استنزاف مواردنا وسنسعى إلى ترسیخ مكافحة الفساد كثقافة عامة وسلوك مجتمعییربى علیھ 

االفراد منذ الطفولة وتبنى  علیھا  المؤسسات  والھیئات وغیرھا. 

وفي ھذا اإلطار أؤّكد أمام مجلسكم الموّقر بأّن إرادة الحكومة ستكون قویة لتحقیق تقّدم ملموس 

في مكافحة الفساد بكل أشكالھ  ومواجھة مختلف العوائق والصعوبات التي تُحول دون تحقیق ذلك. 

وتبعا لذلك سنعمل على إقرار جملة من اإلجراءات العاجلة على غرار مضاعفة القدرات البشریة 

واللوجستیة للقطب القضائي المالي وإقرار مبدأ التفّرغ للّسادة القضاة بما ُیمّكن من تسریع البّت في 

الملفات والقضایا المعروضة مع ضمان استقاللیة وحیادیة المرفق القضائي. كما سنعمل على تدقیق عدد 

من الصفقات العمومیة التي تعلّقت بھا شبھات فساد وتفعیل توصیات تقاریر محكمة المحاسبات وھیئات 

الرقابةوالھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ووضع ما یلزم من إمكانیات مادیة وبشریة وانتظار تشكیل 

مجلسكم للھیئة الجدیدة لمكافحة الفساد.  

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین،

ال یجب أن نبقى مكتوفي االیدي امام تزاید عدد ضعاف الحال والمعوزین وھم في أشّد الحاجة 

لنؤّمن لھم الحّد األدنى من الحیاة الكریمة. 

الجمھوریة ال تقبل وجود جزء من شعبنا یعاني الفقر والتھمیش والیأسوأنا من الشعب وابن 

الشعبوأعي ما یعنیھ  ذلك جیدا. 
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سنعمل بإرادة ال تلین من اجل تكریس قیم الجمھوریة الواردة في الدستور من مساواة في الفرص 

وحریة وتضامن من اجل بناء تونس جدیدة یطیب فیھا العیش ویفتح فیھا باب األمل على كل مصراعیھ 

لكل أبنائھاوبناتھا بدون حیف على جھة او فئة. 

وإننا جادونلتركیز تونس االجتماعیة التي ال تتخلّى عنأبنائھا من ضعاف الحال تونس تنمیبداخلھا 

معاني التضامن والتآزر بین جمیع فئاتھامن خالل إرساء منظومة جدیدة للحمایة االجتماعیة مبنّیة على 

رؤیةاستراتیجیة مندمجة انطالقا من مراجعة أنظمة الضمان االجتماعي وبرامج النھوض االجتماعي 

والمساعدات االجتماعیة عبر إحداث أرضیة وطنیة للحمایة االجتماعیة. 

ونسعى من خالل ھذه المنظومة الىضمان حّد أدنى من الّدخل والتغطیة الصحیة الشاملة للفئات 

الفقیرة والمسّنین وذوي االحتیاجات الخصوصیة بما ُیمّكن من إدماجھا وارتقائھا إلى مستوى العیش 

 الكریم.ومن شأن ھذه المنظومة أن ُتساھم في التقلیص من الفقر المدقع. 

ولضمان أوفر حظوظ النجاح لھذه المنظومة سیقع إحداث صندوق وطني لمعالجة الفقر ُتساھم 

 ملیون دینار إضافة إلى مساھمة المؤسسات 200 بمبلغ 2020فیھ الدولة في مرحلة أولى خالل سنة 

العمومیة والخاصة واألفراد والمنظمات والھیئات وسنضبط إجراءات وآلیات عمل ھذا الصندوق في 

إطار الشفافیة التامة ومبادئ الحوكمةوإطالع العموم على مصادر تمویلھ ومجاالت صرف موارده بما 

یساعد على استھداف شریحة ھاّمة من الفئات المھّمشة للخروج بھا من دائرة الفقر الذي لم یعد یلیق 

بتونس المعاصرة فضال على ان اتساع ھذه الدائرة یمثل من تھدیدا حقیقیا لالستقرار االقتصادي 

واالجتماعي واألمني لبالدنا . 

 شقة جاھزةعلى 2000وسنعمل على استحثاث انجاز برنامج السكن االجتماعي وتسلیم 

مستحقیھا خالل الفترة القریبة القادمة. 

وفي المجال الصّحي سنقومبوضع برنامج عملي إلرساء منظومة صحیة ناجعة ومتطورة في 

والذي من بین أھدافھا إقرار تغطیة صحیة شاملة لكافة المواطنین وتحسین جودة الخدمات 2030أفق 

المقّدمة لھم من خالل الصّحة العائلیة وإرساء صّحة الجوار مع تعزیز أطباء االختصاص  وتوفیر 

 التجھیزات واألدویةواإلطارات الطبیة الالزمة خاّصة على مستوى الجھات الداخلیة.

كما سُتمّكن ھذه المنظومة من إعادة االعتبار إلى قطاع الصّحةالعمومیة وتأھیلھ لكي یبقى دوًما 

قادرا على إسداء كافة الخدمات الصحیة لعموم المواطنین وفي مقدمتھم الفئات الضعیفة والمتوسطة. كما 

سنسعى الى إرساء التكامل بین القطاعین العمومي والخاص بما یكفل الخدمات الصحیة لجمیع فئات  
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الشعب ویخدم االقتصاد الوطني من خالل التصدیر الداخلي  للخدمات الصحیة لألشقاء العرب واألفارقة 

وغیرھم... 

كما سیقع التركیز خالل الفترة القادمة من عمل الحكومة على استكمال إرساء منظومة المعّرف 

الوحید عبر إعداد السجّل الوطني الرقمي للمعطیات المتعلّقة باألشخاص وربط المنظومات وقواعد 

 البیانات القطاعیة ببعضھاالبعض.

ونظرا ألھمّیة ھذه المنظومة في إنجاح كل اإلصالحات الُمزمع القیام بھا وخاّصة منھا المتعلّقة 

بتوجیھ الّدعم ومختلف التدّخالت االجتماعیة لمستحقیھا وعیا بما یتطلّبھ ذلك من تنسیق بین مختلف 

الھیاكل المتدّخلة، سیقع إحداث وحدة قیادة على مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة إنجاز ھذه المنظومة 

 وتجاوز كل العراقیل التي یمكن ان تعترض وضعھا حیز التنفیذ.

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین،

إّن المحافظة على القدرة الشرائیة للمواطن وضمان التزوید بالمواد االستھالكیة األساسیة بالوفرة 

الالزمة واالنتظام المطلوب والحّد من االرتفاع المشّط لألسعار ومقاومة ظاھرة االحتكار من األولویات 

األساسیة التي سنسعى إلى تحقیقھا باعتبار تأثیرھا المباشرعلى المستوى المعیشي للتونسیین.   

وفي ھذا اإلطار سُتصبح اللجنة الوطنیة للتحّكم في األسعار تحت اإلشراف المباشر لرئیس 

الحكومة بھدف إضفاء المزید من النجاعة والفاعلیة على أعمالھا وجعل مراقبة مسالك التوزیع 

والفضاءات التجاریة وأسواق الجملة والتفصیل ومحالت الخزن والتبرید للخضر والغالل والمواد 

األساسیة تحت المراقبةالمستمرة.  

كما سنعّزز ھذه التدخالت بأحداث فرقة مختّصة صلب وزارة الداخلیة لتعزیز جھود مقاومة 

االحتكار والتھریب وتقویض شبكاتھا وضمان المراقبة االقتصادیة المستمّرة للمنتوجات والمواد المؤّثرة 

على قفة المواطن. 

كما سنعمل على تحقیق التزوید المنتظم لألسواق بالمواد االستھالكیة الحّساسة عبر تطویر 

اإلنتاج الوطني الفالحي وتكوین المخزونات االستراتیجیة الالزمة لضمان استقرار األسعار في مستویات 

معقولة ال تضر بالمستھلكین وال بالفالحین كما ھو حال سعر الزیتون عند االنتاج ھذا الموسم الذي یلحق 

ضررا بالغا بالمنتجین الذین یشكلون في معضمھم جزء من الفئة االكثر احتیاجا في المجتمع. 
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ولن یتیسر لنا ذلك إذا لم نضع الفالحة في قلب اھتماماتنا ونحیط الفالح بما یجب من العنایة 

واتخاذ اجراءات عدیدة لفائدة القطاع منھا التحفیز والحمایة من خالل تفعیل صندوق الجوائح ودعم 

موارده وتوسیع نطاق تدخالتھ لیشمل دعم االسعار عند االنتاج في الحاالت الضروریة. 

 

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

 حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین،

سنحرُص على تحسین مستوى الخدمات والمرافق العمومیة األساسیة ومزید االرتقاء بجودة 

الخدمات اإلداریة المقّدمة من قبل مختلف المصالح العمومیة بما یتماشى مع حاجیات 

المواطنینوالمؤّسسات االقتصادیة وتطلعاتھم الى خدمات أرقى في إطار إعادة االعتبار للمواطن. 

واعتبارا لما ُتمّثلُُھ الوضعیة الحالیة لقطاعات التعلیم والصّحة والنقل من مصدر انزعاج وتذمر 

كبیر من طرف عمومالمواطنین، فإنَّ ھذه المرافق األساسیة الحّساسة والحیویة تتطلّب من الحكومة 

معالجةفي العمق ُتحقُِّق الُنقلة النوعیة المطلوبة. لذلك ستكون ھذه القطاعات محّل اھتمام كبیر للحكومة 

 بھدف نیل رضى المواطن على ما یقدم لھ من خدمات في ھذه المجاالت الحیویة.

والتزاما مني بمصارحة شعبنا بواقع البالد المالي واالقتصادي ال أنخرط في وعود غیر واقعیة 

في أي مجال فإني اؤكدلھم أن ھذه القطاعاتالخدماتیة االساسیة ستكون محل اھتمام كبیر للحكومة في 

حدود االمكانیات المتاحة من أجل  تحقیق أفضل  مستوى  ممكن لتلك الخدمات  في أقصر وقت وآمل  

. 2020ان یحس المواطنین بتحسنھا خالل السنة االولى من عمل الحكومة 

وفي إطار التخفیف من معاناة المواطن في قضاء مصالحھ الیومیة سنعتمد خّطة عاجلة لتعمیم 

اإلجراءات والدفع االلكتروني في جمیع المجاالت. 

كما أدرجنا عّدة إجراءات عاجلة وتدخالت فوریة في إطار برنامج خاص بصیانة الطرقات 

داخل األحیاء والتجّمعات السكنیة ومعالجة النقاط السوداء ووضعیات االحیاء المعّرضة للفیضانات 

وتوفیر وسائل الوقایة والمعالجة المیدانیة.  

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین، 
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إّن مجاالت تعزیز األمن ومكافحة التھریب والتي باتت تشكل  تحدیا حقیقیا ألمن المواطنین 

بالمدن والقرى واالریاف وأن مكافحة اإلرھاب والجریمة مازال یتطلّب مّنا عمال متواصال لنشر 

الطمأنینة بین الناس وتأمین المنشأة االقتصادیة واألمالك الخاّصة بما ُیعّزز صورة تونس كبلد آمن 

مطمئن. 

ونظًرا لما ُتمّثلھ حمایة الناشئة من مخاطر تفّشي عّدة ظواھر كالمخّدرات والجریمة في محیط 

المؤّسسات التربویة والجامعیة وفي النقاط الحّساسة والتجّمعات الكبرى، سنعمل خالل األیام األولى من 

عمل الحكومة على وضع خّطة عاجلة لحمایتھا بصفة مستمّرة وتعزیز األمن الوقائي من خالل ضمان 

التواجد االمني ومضاعفة طاقة كامیرات المراقبة وتعمیمھا تدریجیا في وسائل النقل العمومي وفي محیط 

المدارس والمنشآت التعلیمیة مع المحافظة على المعطیات الشخصیة. 

وسنعمل في إطار مقاربتنا المندمجة لمكافحة اإلرھاب، على تكثیف الدوریات الحدودیة ومزید 

إحكام التنسیق مع دول الجوار الشقیقة وبین مختلف الوحدات األمنیة والعسكریة والدیوانیة قصد تعزیز 

سالمة ترابنا الوطني من مخاطر اإلرھاب وخصوصا من خالل ضربا استباقیا لبؤره وبھدف استئصالھ 

وقطع الطریق أمام المھربین. 

ال یفوتني بھذه المناسبة أن أُثِني على ھذه المؤّسسات الوطنیة العتیدة، لما فتأت تبذلھ من جھود 

دفاعا عن وطنھا وشعبھا واعلن  ان الحكومة تعتزم إقرار  اجراءات خصوصیة لفائدة شھداء الوطن 

والذین أقعدو عن العمل بسبب اصابات في مقاومة االرھاب ومقاومة الجرائم بمختلف أنواعھا والتھریب 

من مختلف االسالك تضمن حیاة كریمة لعائالتھم مدى الحیاة. 

كما ستحرص الحكومة على التصّدي لظاھرة التھریب وتدمیر شبكاتھ ومنابعھ ومعالجة التجارة 

الموازیة والعمل على إدماجھا التدریجي ضمن األنشطة المنظمة بما یخدم مصلحة الوطن ویضمن تسویة 

 وضعیة العاملین في ھذا القطاع.

السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین، 

سیكون من أھّمخیاراتالحكومة الجدیدة، الرھان على الشباب الذین نعتبره عماد بناء تونس 

الحاضر والمستقبل شباب تونس المتعلّم المنفتح الذي اثبت باستمرار تمیزه في الدراسة حتى في أعرق 
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الجامعات  األجنبیة وتمیزه أیضا في العمل بتونس وفي كافة أنحاء العالم الشباب یمثل الثروة الحقیقیة 

الكبرى لتونس وعماد نھضتھا وتقدمھا. 

 لذلك سنعمل على إیجاد الحلول الُممكنة لتیسیر ادماجھ في سوق الشغل لدفع وتشجیعھ على 

المبادرة لبعث المشاریع وإحداث المؤّسسات بالتوازي مع تیسیر اندماجھ في الحیاة المھنیةعبر الرفع من 

نسق االستثمار الداخلي والخارجي الذي یراكم الثروة ویحدث مواطن الشغل للشباب المعطلین عن العمل 

من اصحاب الشھائد ومن غیر اصحاب الشھائد. 

 وسنتولى في ھذا اإلطارإعداد برنامج عمل خماسي مندمج یتعلق بمختلف القطاعات التي تھم 

الشباب. 

سنجعل من أولویاتنا في مقاربتنا المستقبلیة تدعیم حضور المرأة في مواقع القرار وتحّمل 

المسؤولیة والمساھمة في دعم جھود التنمیة، تكریسا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقیقا للمساواة بین الجنسین. 

وأرید ان أكد بان الحكومة المقترحة ھي األكثر حكومات ممثلة فیھا المرأة" و ماذا بینا كانت اكثر". 

كما سنسعى لتعزیز مكانة المرأة الریفیةلتواصل أداء دورَھا كعنصر نشیط وبارز في التنمیة 

الفالحیة  والقرویة واإلسھام بدور متنامي في االقتصاد العائلي في المناطق الریفیة والنھوض بأوضاعھا 

االجتماعیة.كما سنعتمد خطة لوضع حد النقطاع الفتیات عن الدراسة باألریاف وتقلیص نسبة األّمیة لدى 

  .المنقطعات إضافة إلى ایالءمزید االھتمام بصّحة األّم والطفل في الوسط القروي والریفي

السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین، 

تكریسا لثوابت سیاستنا الخارجیة في مختلف أبعادھا، سنحرص على توطید انتماء تونس 

لمختلف الفضاءات المغاربیة والعربیة واإلفریقیة والمتوسطیة وعلى تعزیز عالقاتھا المتمّیزة مع الشریك 

األوروبي وما تمثلھ من أھمیة كبرى خاصة على الصعید االقتصادي بحجم معامالت تجاریة یقارب 

75% .

كما سنعمل بالتنسیق مع رئاسة الجمھوریة على إرساء دبلوماسیة اقتصادیة فاعلة في إطار 

أولویات التحرك الدبلوماسي لدعم مجھوداتنا لفتح آفاق وأسواق جدیدة وواعدة لصادراتنا، إلى جانب 

تعزیز تموقعنا في األسواق التقلیدیة والترویج لتونس كوجھة استثماریة وسیاحیة جاذبة، ھذا فضال عن 
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تطویر عالقاتنا مع البلدان الشقیقة والصدیقة على أساس تشابك المصالح وتبادل المنافع ومع المنّظمات 

والمؤّسسات المالیة اإلقلیمیة والدولیة  في إطار تعاون متوازن وبّناء. 

 وسُنبلغ جمیع شركائنا بأّن االستثمار في تونس وتحویل دیونھا إلى استثمارات ورسكلة الدیون 

ھو استثمار في أمنھا واستقرارھا وبصفة غیر مباشرة في استقرارھم ایضا وإسھام في تحقیق االنتقال 

االقتصادي. 

أّما فیما یخّص الشقیقة لیبیا وما تشھده من تطورات خطیرة ومتسارعة، أضحت مصدر قلقنا 

وانشغالنا مع ما یمثلھ ذلك من تعمیق لمعاناة الشعب اللیبي وتھدید لألمن واالستقرار في كامل المنطقة، 

فإّن تونس تجدد التزامھا بمواصلة بذل كل الجھود مع مختلف األطراف الدولیة من أجل مساعدة األشقاء 

اللیبیین على تجاوز األزمة الراھنة بعیدا عن كل تدخل أجنبي ومن خالل تغلیب منطق الحكمة وتوخي 

سبیل الحوار والتوافق ووضع المصلحة العلیا لبالدھم فوق كل اعتبار، بما یمّكن من تحقیق التسویة 

السیاسیة الشاملة في إطار لیبي لیبي تحت رعایة األمم المتحدة ومن الحفاظ على سیادة واستقالل ووحدة 

األراضي اللیبیة. 

وإن انضمام بالدنا رسمیا، منذ غرة جانفي الجاري، إلى مجلس األمن لألمم المتحدة كعضو غیر 

 سیساعدنا على إیجاد حل لألزمة اللیبیة، ومن خالل ھذه العضویة سندعم 2021-2020قار للفترة 

كذلك الحوار من اجل األمن الجماعي وتحقیق الرفاه وسنسعى لنكون قوة اقتراح إیجابیة على صعید 

المجموعة الدولیة من أجل الحّد من عوامل التوتر واألزمات في العالقات الدولیة ونصرة القضایا العادلة 

وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة حتى یتمكن الشعب الفلسطیني الصامد من استعادة حقوقھ المشروعة وال 

سیما حقھ في إقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف.  

 أواخر ھذه السنة على مزید تعزیز 2020كما ستعمل بالدنا خالل احتضانھا لقمة الفرنكوفونیة 

إشعاعھا على المستوى الدولي وإبراز مخزونھا الثقافي وثرائھا الحضاري وانفتاحھا على القیم الكونیة 

والحرص على االستفادة من فرص التعاون التي توفرھا ھذه المنطقة في عدد من المجاالت على غرار 

التكوین المھني وتعزیز قدرات الشباب والمرأة والتنوع الثقافي. 

السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین، 

إن اإلحاطة بالجالیة التونسیة بالمھجر تتصدر مجال اھتمامنا وبرامج تحركنا على الصعید 

الخارجي، وسنولي أھمیة خاصة لمزید االرتقاء بأداء بعثاتنا بالخارج بما یدعم التواصل مع مختلف فئات 
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وشرائح الجالیة ویساھم في حمایة حقوقھم ومكتسباتھم ببلدان اإلقامة والدفاع عن مصالحھم مع تفعیل 

آلیات تشریكھم لالنخراط أكثر في مسیرة التنمیة والبناء في بالدنا.  

 السید رئیس مجلس نواب الشعب المحترم، 

حضرات السیدات والسادة النواب المحترمین 

إّن تونس الیوم مدعّوةلختم المرحلة التأسیسیة واستكمال بناء النظام السیاسي للجمھوریة الثانیة، 

الموقر على استكمال بناء المؤّسسات الدستوریة ونحن على كموحكومتنا مقّرة العزم وبالتعاون مع مجلس

اتم االستعداد لدعمھا بالوسائل الضروریة حتى تضطلع بمھامھا على الوجھ المطلوبخاصة منھا المحكمة  

الدستوریة وھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد وھیئة التنمیة المستدامة حقوق األجیال القادمة وھیئة 

االتصال السمعي  البصري وذلك لما تكتسیھ ھذه الھیئات جمیعھا من أھمیة في مسار تفعیل دستور 

الجمھوریة الثانیة وارساء دولة القانون والمؤسسات. 

كما ستعمل الحكومة على استكمال مسار الالمركزیة وتعزیز التجربة الناشئة للحكم المحلي 

ودعمھا ومساندتھا وتذلیل الصعوبات أمامھا.وفي ھذا اإلطار سنسعى قدر االمكان الى مساعدة المجالس 

البلدیة على تطویر أدائھا وتوسیع مواردھا وإحكام التصرف فیھا. 

وإننا لحریصون على أن تتم انتخاباتالمجالس الجھویة في موعدھا وندعمھا لكي تتولى مھامھا 

بنجاح. 

السید رئیس مجلس نواب الشعب،  

السیدات والسادة النواب المحترمین،  

إّن استشراف تونس المستقبل على المدى البعید یقتضي منا بعث دوائر تفكیرتضمخیرة الكفاءات 

 2050واالستراتیجیین التونسیین ومن مختلف التخّصصات للعمل على وضع رؤیة وتصّور لتونس 

وسنضع على ذّمتھا ما یلزم من اإلمكانیات المادیة والموارد البشریة لتنجح في مھّمتھا وسنعرض بعد 

ذلك مخرجاتھا على مجلسكم الموقر للمناقشة والمصادقة. 

 

 



15 
 

 

السید رئیس مجلس نواب الشعب،  

السیدات والسادة النواب المحترمین،  

الدیمقراطیة التونسیة الفتّیة تحظى بتقدیر عالمي كبیر ال سیما فیما التجربة ال زالت الثورة و

یخص نجاح الفرقاء السیاسیین والنخب في تجاوز اختالف آرائھا واالنتقال السلس للسلطة في كنف 

الشفافیة وھو ما شھد بھ جمیع المالحظین الوطنیین والدولیین في إطار االحترام الكامل لمقتضیات 

الدستور. 

ان مسار تكوین ھذه الحكومة یعتبر من اعسر المسارات التي شھدتھا تونس في ضل اھم تشتت 

للساحة السیاسیة منذ الثورة. والتونسیین وأصدقاء تونس سأمو انتظار الوالدة العسیرة لھذه الحكومة 

واستفحال التجاذبات حول تكوینھا امام وضع امني خطیر خاصة على حدودنا الجنوبیة والتدعیات السلبیة 

االقتصادیة واالجتماعیة المنتظرة في حال مواجھة عسكریة بالشقیقیة لیییا .  

والنواب الیوم امام منعرج مفصلي ھام ومسؤولیة تاریخیة لتزكیة ھذه الحكومة ربما قد ال تكون 

ترضي البعض منھم. الكن نحن كما وعدنا سنتداركھ خالل الفترة األولى بعد التزكیة سنقوم بالتحویرات 

بعد تقییم االداء. 

السید رئیس مجلس نواب الشعب،  

السیدات والسادة النواب المحترمین،  

أحضر، رفقة الفریق الحكومي الُمقترح، أمام مجلسكم الموّقر قصد نیل ثقتكمواالنطالق مباشرة 

للعمل والمثابرة لمعالجة  عدید الملفات الحارقة ورفع التحدیات المطروحة بعیدا عن التجاذبات السیاسیة 

والمصالح الشخصیة وسیتم ذلك في كنف التعاون والشراكة مع مجلس نواب الشعب مع  االنفتاح على 

كافة الفاعلین السیاسیین والمنظمات االجتماعیة والمجتمع المدني لبناء تونس المستقبل، عمل لیس لھ من 

ھدف إال إعالء المصلحة الوطنیة لتونس وخدمة كل التونسیات والتونسیین في الداخل والخارج وتحقیق 

آمالھم وتطلّعاتھم في حیاة حّرة وكریمة. 

وال شّك أن الحصول على ثقة مجلسكم الموّقر ستكون لنا دافعاً وحافزاً على العطاء وبذل 

قصارى الجھد لتحقیق إنجازات ھامة تونس في أمس الحاجة الیھا ویزید من شعورنا بالمسؤولیة العظیمة 

الملقاة على عاتقنا، أنا وكافة أعضاء الفریق الحكومي مصممون علىاالستجابة الى تطلّعات الشعب 
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التونسي بكافة أطیافھ ،الشعب العظیم الذي اختاركم  لعضویة  مجلسھ ھذا قصد خدمة قضایاه الحقیقیة في 

كل ربوع الوطن. 

حكومة تطلب ثقتكم وتتطلع الى ان تكون حكومة الواجب واالنجاز،حكومة تجتمع حولھا كل 

االطیاف السیاسیة اوجلھا على االقل حتى وإن تباینت فیما بینھا المواقف أو السیاسات أو البرامج لكنھا ال 

نفترق ابدآ حول الوطن ومصالحھ العلیا،تونس الوطن االم التي تجمعنا مھما كانت مواقفنا ومواقعنا 

واختالف آرئنا. 

ان ثقتكم في ھذه الحكومة تحملنامسؤولیة كبرى،حیث سنسھر على ان ال تكون حكومة فئة أو 

حزب أو جھة بل حكومة الواجب الوطني واالنجاز واالصالحات وتكریس قیم الجمھوریة التي حددھا 

 خدمة لمصالح تونس العلیا في ھذا الظرف  الصعب الذي تمر بھ بالدنا. 2014دستور 

الشعب  التونسي الذي  اختار ممثلیھ وقبل أن أختم  كلمتي  إسمحوا لي أن أتوجھ  إلیكم ومن خاللكم  إلى 

بكل حریة ورسم مشھدا سیاسیا لم یسبق لھ مثیل فرض من خاللھ  ضرورة تكلیف  رئیس حكومة 

مستقال عن االحزاب بعیدا  عن النشاط السیاسي وشاء ت الظروف  ان یكون ذاك  الرئیس  المكلف  

وألول مرة في تاریخ البالد أحد أبناء جیل االستقالل  االول  ابن فالح بسیط  من أعماق  المناطق 

الداخلیة  تكون في مدارس ومعاھد التعلیم  التي أرستھا  دولة  االستقالل  بقیادة الزعیم بورقیبة لكل أبناء 

وبنات  تونس  أینما  كانوا  بدون تمییز  وعمل باإلدارة  التونسیة  فخبرھا  وقدر دورھا  في بناء تونس 

الحدیثة وعمل في القطاع الخاص مدة غیر قصیرة  فقدر الدور  الھام  للقطاع الخاص في بناء  

االقتصادیات  الحدیثة  دون ان یغفل دور الدولة  المحوري في ضمان عدالة  توزیع  ثمار  النمو 

والتكفل بصون حقوق  الفئات الضعیفة  والمتوسطة  في التمتع بحیاة كریمة ودور فاعل في نحت 

مستقبل بالدھا. 

ھذا الرئیس ھو أمامكم الیوم یدعوكم بصدق الى االلتفاف  حول حكومتھ من من خدمة  ومناعة تونس في 

 ھذا المنعرج الحاسم في تاریخ تونس، تونس الثورة ، تونس الحریة ، تونس الكرامة.

وفي األخیر، ندعو هللا تعالى أن یحفظ بالدنا من كل مكروه وأن یجمع شملنا وُیوّحد كلمتنا، وأن 

یوفقنا جمیعا لما فیھ عّزة بالدنا ومناعتھا أبد الدھر. 

 عاشت تونس حّرة كریمة أبد الّدھر.
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المجد والخلود لشھداء تونس األبرار. 

ْلُت َوإِلَْیِھ أُِنیبُ )  ِ َعلَْیِھ َتَوكَّ (إِْن أُِریُد إِالَّ اْإلِْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفیِقي إِالَّ ِباہللَّ

صدق هللا العظیم 

عاشت تونس ،عاشت الجمھوریة 

 .والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ
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