مشــروع برنامج عمــل
اإلتحـــاد لسنــة 4102

الشــؤون االجتماعية

برنامج نشاط االتحاد لسنة  : 4102الشؤون االجتماعية
الباب األول  :االستعداد للمواعيد الوطنية
 )0تنمية القدرات :
على المستوى القطاعي :
 مشروع أقلمة نصوص التشريع االجتماعي فيما يخص تناسق أحكام المجلة واالتفاقيات المشتركةوإعادة النظر في ميدان تطبيق االتفاقيات وفق مصنف األنشطة االقتصادية التابع للمعهد الوطني
لإلحصاء
 تكوين اإلطارات التفاوضية لالتحاد حول هذا المشروع
 تكوين لفائدة بعض القطاعات لمسؤولين عن الموارد البشرية في خصوص المصالحة ومعالجةالنزاعات الشغلية
على المستوى الجهوي :
 تكوين لفائدة االتحادات الجهوية في خصوص المصالحة ومعالجة النزاعات الشغلية تكوين لمستشاري األعراف بالدوائر الشغليةعلى المستوى المركزي
 تكوين مجموعة من اإلطارات في مجال توجيه ومساندة المبادرة الخاصة للشباب والعملالمستقل

 )2تنمية الوسائل :
 إنشاء مرصد العالقات المهنية ( قطاعي وجهوي ) مهمته رصد وتحليل ومتابعة الوضعاالجتماعي الشغلي بالقطاع الخاص
 -إنشاء خلية توجيه ومساندة المبادرة الخاصة للشبان والعمل المستقل

 ) 3الدراسات :

 دراسة حول مشروع االتحاد لتحيين التشريع الشغلي وأقلمته مع أهداف العقد االجتماعي دراسة حول مشروع االتحاد لمراجعة أنظمة التقاعد -دراسة حول مشروع االتحاد لمراجعة نظام التأمين على المرض

الباب الثاني  :الشؤون االجتماعية الدولية
 اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون االجتماعية بين االتحاد ومنظمة األعراف الفرنسية " ميديف " ندوة ألصحاب العمل األفارقة ( تنظيم مشترك من االتحاد والمنظمة الدولية ألصحاب العمل )حول محور التشغيل والحوار االجتماعي .ويعقد على هامشها اجتماع الجنة المشتركة بين
االتحاد وكنفدرالية المقاوالت المغربية .
 -اجتماعات منتدى الشؤون االجتماعية ألصحاب العمل المغاربة.

الشــؤون االقتصادية

تظاهرات ذات طابع اقتصادي (نهوض  -تفكير  -اقتراحات)
 )0المنتدى السنوي للمؤسسة :
تظاهرة سنوية (على غرار أيام المؤسسة  )IACEحول محور مركزي يتعلّق بالمشاغل
األساسية واليومية للمؤسسة االقتصادية يتولى تنشيطه ثلة من خيرة الخبراء ورجال
السياسة والباحثين الجامعيين ...
هنالك عشرون موضوعا ومحورا قد ّتم تحديده ضمن وثيقة "النظرة المستقبلية ."0202
وهي مواضيع يمكن استغاللها لبعض السنوات المقبلة.
تنظيم المنتدى يمكن تدعيمه بفقرات تنشيطية ذات طابع احتفالي بهدف ضمان نسبة حضور
عالية وتغطية إعالمية هامة للحدث (اسناد جوائز  OSCARألحسن المؤسسات المص ّدرة
والمطوّ رة ألساليب عملها والمنتصبة في المناطق النائية ،تنظيم حفل مشفوع بعشاء)...
الـمـدة  :يوم ونصف
التمويـل  :مساهمات اإلشهار ومعاليم المشاركة.
 )4منتدى اإلستثمار والتصدير والتشغيــل :
حينما تدخل مجلة االستثمار حيّز التنفيذ ،وإلظهار أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة في
مجاالت التنمية وتطوير مؤشرات البالد عبر االستثمار والتصدير وخلق مواطن الشغل،
يت ّم تنظيم هذه التظاهرة في إطار ثالثة ورشات عمل يتم اعتماد نتائج أشغالها كركيزة
أساسية لخطة عمل على المستوى الجهوي والقطاعي.
الـمــدة  :يوم ونصف
التمويــل  :مساهمات اإلشهار ومعاليم المشاركة
 )3نـدوة عالم ّيــة  :أي نموذج اقتصادي لتـونس ؟
الهدف  :إعداد مقترح نموذج اقتصادي في إطار "المشهد السياسي الجديد" حتى يت ّم
اعتماده كمؤشرووسيلة للتفاوض مع الدوائر الحكومية.
يجب تشريك رجاالت اقتصاد وباحثين وسياسيين ومختصين في علم اإلجتماع...
يمكن إدراج ،ضمن برنامج الندوة ،تدخلين أو ثالثة تدخالت تتضمّن عرض يخص
التجارب الناجحة األجنبية قصد جلب أنظار الرأي العام واإلعالم (مثل  :جنوب أفريقيا،
كوريا الجنوبية ،الدنمـارك)....
الـمــدة  :يومـان

التمويــل  :مساهمات اإلشهار ودعم المؤسسات المالية األجنبية (البنك اإلفريقي للتنمية،
اإلتحاد األوروبي ،الشراكة مع الدنمارك)...
 )2ملتقى جهـوي  :حول القطاع الخاص واإلنتقال السياسي
يتعلّق األمر بتدارس واقع التجارب التونسية والمصرية واللّيبية (وباإلمكان ،قريبا ،سوريا)
حول تموقع القطاع الخاص في هذه البلدان والعالقة التي تربطها بالسلطات الحكومية في
هذه البلدان.
وفي حالة نجاح التجربة التونسية ،يمكن لمبادرة هذه البلدان أن ّ
تعزز صورة المنظمة
بالخارج.
يمكن لإلتحاد اإلعتماد على نظرائه في مختلف هذه البلدان لتنظيم الملتقى بدعم من اإلتحاد
المتوسطي لرجال األعمال وكذلك  Business Medالتي لها عضوية فيها لتقديم
المؤيدات والحجج الآلزمة للتفاوض حول الدعم المالي المنتظر.
 )5تونس واإلتحاد األوروبي  :وضع متم ّيز الستغـالل الفرص المتوفـرة
لم يتمكن هذا الموضوع الحصول على ما يستحقه من أهمية وذلك نتيجة للوضع الذي
تعيشه البالد منذ مدة.
بدعم من وفد المفوضية أألوروبية يمكن لإلتحاد تنظيم أنشطة إعالمية وتحسيسية حول هذا
الموضوع.
والغرض من ذلك هو فهم ومزيد توضيح الفرص التي يو ّفرها هذا الوضع المتميز
لإلقتصاد التونسي بصفة عامة والمؤسسات بشكل خاص.
 )6مائدة مستديرة حول :صورة تونس وكيفية إعادة البناء
تجميع ثلة من السفراء القدامى المعروفين بخبرتهم مع ممثلين عن وكالة النهوض
باإلستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات والديوان التونسي للسياحة وشركة تونس
الجوية ومؤسسة سيفاكس للطيران وبعض الشخصيات التونسية المقيمة بالخارج للتفكير في
أهم الحجج والتوصيات والمقترحات التي من شأنها ان تساهم في إعادة البناء وتلميع صورة
تونس التي تدحرجت من جراء تتالي األحداث السلبية طيلة العامين األخيرين.

الغاية من تنظيم هذه المائدة هو الخروج بتوصيات ومقترحات فاعلة تترجم عن رؤية
إيجابية لصورة تونس بالخارج تعود بالفائدة على البالد عامة وعلى المؤسسات اإلقتصادية
ومنتجاتها وذلك لحسن الموقع التونسي.
 )7تمويل المؤسسات من قبل البورصة
تواصل البورصة سعيها إلى دعم اإلتحاد ودعوته إلى تنظيم لقاءات حول نجاح عملية
تمويل المؤسسات من ظرف البورصة حيث يتضمّن البرنامج نداءات ودعوات لمزيد
الشفافية والحكم الرشيد للمؤسسة .
النمو في تونس
 )8النقل والخدمات اللوجستية في خدمة
ّ
فيما يتعلق بهذا المحور ،سيدعو اإلتحاد خبراء من بلدان أجنبية آمنت بعنصر النقل
والخدمات اللوجستية وامتيازها ونجاحها في هذين المجالين .كما سيت ّم تشريك المصالح
القمرقية في هذه التظاهرة.
 )9التكوين المهني في خدمة المؤسسة الصغرى والمتوسطة التونسية
العديد من التساؤالت ال تزال دون إجابة في هذا المجال إلى ح ّد اليوم :
 الحوكمة في مجال التكوين المهني
 تمويل التكوين المهني
 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
ضرورة وضع نظام تنظير عام لمنظومة التكوين المهني والذي يتطلب تحاليل معمقة
للوضع الراهن باستعمال معايير دولية وضبط

استراتيجية لتطوير الموارد البشرية.

 )01ورشة عمل داخلية حول  :منظومة اإلتصاالت في أوقات األزمات
تخصيص حيّز من الزمن خالل اجتماع المجلس اإلداري لإلتحاد ،لمناقشة وتدارس جميع
جوانب منظومة اإلتصاالت داخل المنظمة (البيان ،الموقع اإللكتروني ،البيانات الصحفية،
المداخالت في وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة والمرئية ،العالقة مع اإلعالم ،الهيكل
الداخلي ،وسائل تنظيم واإلتصاالت الداخلية .)...ولهذا الغرض يجب إعداد وثيقة عمل
واضحة يت ّم إعدادها مسبقا من طرف خبراء في الميدان حتى يتس ّنى تقديمها إلى المجلس
اإلداري لإلتحاد للمناقشة والمصادقة ثم اعتمادها بميثاق داخلي لجميع هياكل المنظمة.

 )00المؤسسات التي تشكو صعوبات  :أيــن نحـن؟ وإلي أيــن؟
هذا الملف هو حاليا محل دراسة من طرف وزارة الصناعة ووزارة العدل .الفكرة تتلخص
في تحليل للوضع الحالي لهذه المؤسسات ومحاولة إيجاد حلول لها بالتعاون مع القطاع
البنكي والمعنيين بالتشريعات في الغرض ،والسلط المعنية إظافة إلى مزيد ال ّتدخل لدى
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.
 )04القواعد األولية للنظام الجبائــي :
السعي لتنظيم ورشات لتقديم مقترحات جديدة حول اإلصالح الجبائي مع امكانية تشريك
عمادة الخبراء المحاسبين ومختلف غرف التجارة والصناعة والغرف المشتركة التونسية
األجنبية.
المشاركـون  :الهياكل الجهوية والوطنية لإلتحاد ومختلف المؤسسات اإلقتصادية – هيئات
الدعم والمساعدة – الوزارات – المؤسسات المالية –
 )03من القطاع غير المنظم نحو القطاع المنظم  :المتطلبات األساسية وخطط العمل
استنادا إلى مقترحات وتوصيات  l’ILDواإلتحاد ،سيتم تنظيم يوم دراسي حول الموضوع
أعاله والمزمع عقده خالل الفترة المتراوحة بين  81إلى  02جانفي  0282بمقر المنظمة.
 )02الملتقى الوطني حول " :كلنا معا من أجل انقاذ المؤسسة التونسية"
اإلستفادة من أوجه التآزر القائمة تحت سقف واحد بين اإلتحاد واإلتحاد العام التونسي
للشغل ومنظمة الدفاع عن المستهلك لمناقشة السبل والوسائل المتاحة لديها بهدف انقاذ
المؤسسة التونسية.
يمكن حصر أهم المواضيع لهذا الملتقى كما يلـي  :المناخ اإلجتماعي – اإلقتصاد غير
المنظم – المنافسة غير الشرعية – الطاقة الشرائية – الضغط على األسعار واألجور –
ترشيد اإلستهالك.
الهدف من هذه التظاهرة هو الوصول إلى اتفاق وبيان مشترك مع تكوين لجنة مشتركة
للمتابعة .

 )05أيـام مفتوحـة  :حول المؤسسة والجامعة التربويـة
الهدف من هذه التظاهرة هو اللقاء بين المؤسسات الجامعية ذات الطابع التقني واإلقتصادي
وإدارة األعمال مع المؤسسات اإلقتصادية للدفع على تبادل اآلراء حول سبل تكيّف المشاريع
األكادمية والبحثية الجامعية مع حاجيات ومتطلبات المؤسسة (مارس.)0282

 )06صالون الجامعات التربوية الخاصة :
يهدف هذا الصالون إلى توفير فضاءات للعرض واإلرشاد حول عروض التعليم العالي
للمتحصلين الجدد على شهادة الباكالوريا.
كما سيتم تنظيم ملتقى لتوضيح وتحليل مجاالت التوجيه الجامعي خالل هذا الصالون.

الـــهيــاكــــل

مشروع البرامج العامة لإلدارة المركزية للهياكل
المزمع إنجازها خالل سنة 4102
إمكانية بعث جامعات وطنية جديدة نذكر منها بالخصوص :

/0






الجامعة الوطنية للبيئة
الجامعة الوطنية للتعليم
الجامعة الوطنية للسياحة
الجامعة الوطنية للمؤسسات األجنبية المنتصبة بتونس
الجامعة الوطنية للطاقة

 /4مشروع إعادة النظر في التنظيم القطاعي للغرف الوطنية صلب الجامعات الوطنية.
 /3بعث الفروع الجامعية باإلتحادات الجهوية حسب ما نص عليه الفصل الرابع عشر من القانون
الداخلي.
 /2ترقيم و تصنيف المهن حسب القطاعات المتوفرة بمختلف هياكل المنظمة.
 /5زيارات عمل و تأطير إداري لكافة اإلتحادات الجهوية .
 /6الحث على عقد ملتقيات و تظاهرات إقتصادية و إجتماعية هامة سواءا على الصعيد القطاعي أو
الجهوي (إقليمي).
 /7برمجة حصص تكوينية نقابية لمختلف المسؤولين النقابيين بالمنظمة للتعريف بفحوي فصول القانون
األساسي و القانون الداخلي.
 /8حث الجامعات الوطنية على القيام بدراسات قطاعية لمختلف المهن الراجعة لها بالنظر بالتعاون مع
مركز الدراسات و البحوث لإلتحاد.
 /9حث اإلتحادات الجهوية على إنجاز دليل يعنى بإبراز الثروات الطبيعية الجهوية والمنشأت اإلقتصادية
لدفع التنمية واإلستثمار بالتعاون مع مركز الدراسات و البحوث لإلتحاد.
 /01العمل على اإلسراع بإنجاز القوانين األساسية النموذجية لمختلف هياكل المنظمة .

استبيــــــــــــــــــــان
حول نشاط الجامعات الوطنية لسنة 4102
الجامعة
الوطنية..........................................................................................
في إطار االستعداد لضبط أنشطة الجامعات الوطنية لسنة  0282الرجاء تعمير االستبيان وإرجاعه
إلدارة الهياكل في أجل أقصاه يوم الثالثاء  02ديسمبر . 0282
المختصة :
 .Iالمعارض والصالونات
ّ
 )8هل ستقوم الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها بتنظيم معارض و صالونات مختصّة خالل سنة
꞉0282
ال
نعم
في صورة نعم  -ذكر اسم المعارض و الصالونات وتاريخ تنظيمها.
المعرض أو الصالون

المشاركة في التنظيم ان وجد

التاريخ

 )0هل ستشارك الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها في معارض و صالونات مختصّة خارج البالد
التونسية꞉
ال
نعم
في صورة نعم  -ذكر اسم المعارض و الصالونات المزمع المشاركة فيها وتاريخ انعقادها
المعرض أو الصالون
-

التاريخ
-

المشاركة في التنظيم ان وجد
-

 .IIاتفاقيات الشراكة
 )8هل تعتزم الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع نظيراتها على
الصّعيد الوطني أو الخارجي خالل سنة ꞉0282
ال
نعم
في صورة نعم – تحديد نوعيّة هذه االتفاقيات وتاريخ عقدها

االتفاق ّية
-

البلد

نوع ّية االتفاق ّية

-

موضوع االتفاق ّية
-

-

 .IIIتنظيــم برامج تكوينيـــــــــــــة
 )8هل تعتزم الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها تنظيم برامج تكوينية لفائدة منخر طيها꞉
ال
نعم
في صورة نعم – تحديد هذه البرامج وتاريخ انعقادها
موضوع التكوين

-

نوع ّية التكوين

-

الشراكة

-

 . IVالتنظيم والمشاركة في التظاهرات اإلقتصادية
 )8هل ستنظم أو ستشارك الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها لقاءات وتظاهرات اقتصادية خالل
سنة .0282
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم هذه اللقاءات والتظاهرات االقتصادية
اللقاءات والتظاهرات االقتصادية
-

التاريخ

الموضوع
-

 .Vالدراسات القطاعية
 )8هل تعتزم الجامعة والغرف المنتمية لها القيام بدراسات قطاعيّة خالل سنة 0282
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم هذه الدراسات
الدراسات القطاع ّية
-

التاريخ المبرمج
-

 . VIدليل القطاعات
هل تعتزم الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها اصدار دليل للقطاعات
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم القطاع والدليل المبرمج اصداره
التاريخ

دليل القطاعات
-

-

 .VIIاستقبال وفود وزيارات عمل
هل تعتزم الجامعة الوطنية والغرف المنتمية لها القيام بزيارات عمل خارج البالد التونسية و استقبال وفود
أجنبية
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم البلدان وموضوع الزيارة
موضوع الزيارة
-

التاريخ

اسم البلد
-

 . VIIIأنشطة اخرى
انشطة اخرى
-

التاريخ
-

استبيــــــــــــــــــــــــــــان
حول نشاط االتحادات الجهوية لسنة 4102
االتحاد الجهوي بـ...........................................................
في إطار االستعداد لضبط أنشطة االتحادات الجهوية لسنة  0282الرجاء تعمير االستبيان وإرجاعه
إلدارة الهياكل في أجل أقصاه يوم الثالثاء  02ديسمبر . 0282

المختصة :
 .Iالمعارض والصالونات
ّ
 )8هل سيقوم االتحاد الجهوي بتنظيم معارض و صالونات مختصّة خالل سنة ꞉0282
ال
نعم
في صورة نعم  -ذكر اسم المعارض و الصالونات وتاريخ تنظيمها.
المعرض أو الصالون
-

التاريخ
-

المشاركة في التنظيم ان وجد
-

 )0هل سيشارك االتحاد الجهوي في معارض و صالونات مختصّة خارج البالد التونسية꞉
ال
نعم
في صورة نعم  -ذكر اسم المعارض أو الصالونات المزمع المشاركة فيها وتاريخ انعقادها
المعرض أو الصالون
-

التاريخ
-

المشاركة في التنظيم ان وجد
-

 .IIاتفاقيات الشراكة
 )8هل يعتزم االتحاد الجهوي عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع نظرائه على الصّعيد الوطني أو الخارجي
خالل سنة ꞉0282
ال
نعم
في صورة نعم – تحديد نوعيّة هذه االتفاقيات وتاريخ عقدها

االتفاق ّية
-

نوع ّية االتفاق ّية
-

البلد
-

موضوع االتفاق ّية
-

 . IIIبرامج تكوينيــــــــــــــــــــــة
 )8هل يعتزم االتحاد الجهوي القيام ببرامج تكوينية لفائدة منخر طيه꞉
ال
نعم
في صورة نعم – تحديد هذه البرامج وتاريخ انعقادها
موضوع التكوين

نوع ّية التكوين

الشـراكــة

-

-

-

 . IVالتنظيم والمشاركة في التظاهرات اإلقتصادية
 )8هل سيشارك االتحاد الجهوي في منتديات وتظاهرات اقتصادية خالل سنة .0282
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم هذه المنتديات والتظاهرات االقتصادية
المنتديات أ والتظاهرات
االقتصادية
-

الموضوع

التاريخ

-

-

المشاركة في التنظيم ان
وجد
-

 . Vدراسات للتعريف بالجهة
 )8هل يعتزم االتحاد الجهوي القيام بدراسات تعنى بإبراز الثروات الطبيعية الجهوية والمنشآت
االقتصادية لدفع التنمية و االستثمار خالل سنة 0282
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر هذه الدراسات

التاريخ المبرمج

الدراسات
-

 .VIدليل المؤسسات المنتصبة في الجهة
هل يعتزم االتحاد الجهوي اصدار دليل للمؤسسات المنتصبة بالجهة
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم الدليل المبرمج اصداره

التاريخ

الدليــــل
-

 .VIIاستقبال وفود وزيارات عمل

هل يعتزم االتحاد الجهوي القيام بزيارات عمل خارج البالد التونسية و استقبال وفود أجنبية
ال
نعم
في صورة نعم – ذكر اسم البلدان وموضوع الزيارة
موضوع الزيارة
-

التاريخ

اسم البلد
-

 .VIIIأنشطة اخرى
انشطة اخرى
-

التاريخ
-

برنامج عمل لجنة التنمية الجهوية لسنة 4102

/0

تنظيم ندوات حول فرص اإلستثمار بالجهات ذات األولوية والتعريف بمخزونها الطبيبعي
لإلستغالل وتقديمه للمستثمرين وخاصة الباعثين الشبان على غرار سليانة والكاف والقصرين
وسيدي بوزيد ...وذلك بالتعاون مع هيئات ومراكز المساندة.

/4

تنظيم لقاء بالتعاون مع المجلس الوطني لإلحصاء لتنمية وتطوير اإلحصائيات الجهوية لسنة
 0282واستقصاء المعلومة الصحيحة من المنبع مع تشريك المسؤولين الجهويين بإدارات
اإلحصاء.

/3

تنظيم معرض مختص في التعريف بالثروات الطبيعية الجهوية لحسن إستغاللها وإستخدامها
وتوظيفها لدفع عجلة االستثمار والتنمية وذلك بمشاركة كل المسؤولين التجاريين بسفاراتنا
بالخارج.

/2

إعداد كتيب أو قرص ليزري يدوّ ن خصوصيات كل جهة وما توفره من طاقة لإلستثمــار بهـا.

/5

تنظيم يوم تحسيسي لرؤساء المجامع الصناعية لطرح الصعوبات التي تعترضهم وتقديم
مقترحات بناءة تؤسس لتحسين ظروف العمل داخل هذه المجامع.

/6

ملتقى بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل لتركيز مراكز تكوين جهوية تعنى بتعزيز
البنية التحتية لإلتصاالت والمعرفة واإلبتكــار.

برنامج عمل لجنـة التشريـع لسنة 4102

)I

تجميع مختلف النصوص القانونية ذات الطابع العام لكل القطاعات وذلك مــن :
 )0هياكل المنظمة
 االتحادات الجهوية
 الغرف الوطنية
 الجامعات

 )4االدارات المركزية
 )3ادارات التشريع الحكومية ورئاسة الحكومة والوزارت
 )2السلط التشريعية (البرلمان)
 )5مختلف االدارات العامة والدواوين
 )6الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
)II

ترتيب كل النصوص المجمعة وتبويبها قصد تسهيل التطرق اليها ووضعها على ذمّة
الهياكل المنتخبة واإلدارية على المستوى المركزي والجهوي في مرحلة أولى.

)III

ترتيب األولويات في خصوص النصوص العامة أو القطاعية حسب المتطلبات الظرفية
قصد اعطائها األولوية المطلقة وذلك بتنظيم استشارات لجمع االقتراحات وصوال الى
ترتيب حلقات تفكير وندوات حولها للخروج بمشروع موحّ د للمنظمة يق ّدم للجهات
المختصّة

)IV

الحرص على وضع اآلليات الالزمة مثل نسج عالقات وطيدة مع كل ادارات التشريع
لإلطالع مسبقا على مشاريع القوانين المزمع تقديمها لدراستها بصفة استباقية حتى
نتم ّكن من التدخل وعرض مقترحاتنا في خصوصها.

)V

ربط الصلة بأهل االختصاص في مادة القانون والتشريع بعدد من الهياكل والتنظيمات
على غرار كليات الحقوق ،جمعية القضاة،هيئة المحامين.....الخ.......

)VI

تكليف أهل االختصاص بالقيام ببعض الدراسات في خصوص القوانين ذات الطابع العام
في مجال االستثمار ،الجباية ،المنظومة المالية والبنكية والشغل والتغطية
االجتماعية........الخ.......

 )VIIاالستئنــــــاس :
 بقوانين المقارنة مع بعض الدول العربية واألوروبية ....الخ...
 بتجربة وخبرة منظمات االعراف للدول األخرى.
 )VIIIمطالبة هياكل المنظمة وأساسا الغرف الوطنية بتحديد النصوص والقوانين التي تعيق
نشاطها الطبيعي وتقديم اقتراحاتها وتصوراتها االصالحية وذلك في اجل اقصاه 02
جوان 0282
في مرحلة ثانية أي بعد تجميع كل النصوص يتم وضع هذا البنك للمعلومات على ذمّة
كل المؤسسات صلب الموقع االلكتروني لالتحاد بمقابل مالي يتم تحديده من طرف لجنة
الرقابة المالية ان رأت المنظمة في ذلك مصلحة.
خالصة:
نعتبر هذا العمل مهمّا ومهمّا ج ّدا للمنظمة حتى تصبح هذه األخيرة وبصفة استباقية
فاعلة ومؤثرة في خصوص التشاريع ذات الصلة باألمور االقتصادية واالجتماعية
وتصبح حقيقة قوّ ة اقتراح فاعلة ونافذة.
هذا ما أردنا افادتكم به آملين الحرص على قبوله وتأييده والعمل على اثرائه خدمة
لمصلحة المنظمة.

العـالقـات الدوليــــة

فرنسا

إيطاليا

ألمانيا

اسبانيا

بلجيكا

دانمارك

هولندا

زيارة وفد إلى االتحاد
الفرنسي لألعمال في نطاق
متابعة مشروع
UTICA/MEDEF
تنظيم زيارة إلى منطقة
Rône-Alpes
تنظيم زيارة إلى منطقة
PACA
تنظيم
أيام Gastronomiques
Sicile
منتدى االستثمار التونسي -
األيطالي على غرار ما ت ّم
تنظيمه سنة 0222
ملتقى تونسي بافاري في
قطاع مكونات السيارات
تنظيم بعثة اقتصاديّة إلى
ألمانيا
زيارة وفد من االتحاد
االسباني لألعمال
تنظيم األسبوع التونسي
بإسبانيا
منح جائزة األفضل مبادرة
تعاون تونسي اسباني
تنظيم بعثة اقتصاديّة
ورشة في مجال تطو ر
االتصال
ورشة حول العالمية وأوروبا
ورشة حول
ندوة اعالميّة حول برامج
المساندة االقتصادية الهولندية
ورشة عمل حول رسكلة
النفايات
منتدى اقتصادي بمناسبة
زيارة رئيس االتحاد
الهوالندي

أوروبـــــا
فيفري – مارس

باريس

في إطار متابعة تنفيذ
برتوكول التعاون مع
 MEDEFبمناسبة زيارة
الرئيس هوالند لتونس

ماي

فرنسا

أكتوبر

فرنسا

 02-81أفريل

مزارا دال
فالو

في طور اإلعداد مع الشريك
الفرنسي
في طور اإلعداد مع الشريك
الفرنسي
اقتراح سفارتنا بإيطاليا
للتعريف بمنتوجاتنا التونسيّة

أكتوبر

تونس

 6-5فيفري

نورنبارغ

جوان

ألمانيا

بالتعاون مع  BDIوسفارة
تونس بألمانيا

فيفري

تونس

B to B

ماي -جوان

عدة دول
اسبانية

ديسمبر

مدريد

نوفمبر
فيفري

بروكسال
كوبنهاق

جوان
سبتمبر
الثالثية األولى

بروكسان
تونس
تونس

الثالثية الثانية

تونس

الثالثية الثالثة

تونس

يمكن أن تسبقه زيارة
اتحادCONFINDUSTRIA-
 ROMEوبعث مجلس أعمال
مشترك
بالتعاون مع  APIوAHK

بالتعاون مع CASA ARABA
بمدريد
بالتعاون مع CEOE
بالتعاون مع DI
بالتعاون مع DI
بالتعاون مع DI
بالتعاون مع سفارة هوالندة
في تونس
بالتعاون مع االدارة المركزية
للشؤون االقتصادية والغرفة
النقابية الوطنية للتصرف
البيئي
في انتظار تأكيد الزيارة

النورفاج
تشيكا

المجر
مؤسسات
أجنبية

منتدى تونسي هولندي حول
PPP
منتدى اقتصادي تونسي
بنورفاج
تنظيم بعثة اقتصادية إلى
تشيكا
بمبادرة صادرة عن نجلس
األعمال التونسي
سلسلة من اللقاءات مع
المؤسسات األجنبيّة المقيمة
بتونس

الثالثية الرابعة

تونس

 02مارس

أوسلو

بالتعاون مع  FIPAو N.H.O

سبتمبر

براق

بالتعاون مع سفارة تونس في
براق البعثة مسبوقة بتكوين
مجلس لألعمال من الجانب
التونسي

السداسية الثانية

بوداباست

الثالثية األولى

تونس

في طور اإلنجاز

البلدان العرب ّية
ليبيا

المعرض الدولي
بطرابلس

الجزائر

ملتقى اقتصادي
تونسي جزائري

فيفـــــري

المعرض الدولي
بالجزائر

 01ماي

المغرب

اجتماع مجلس
األعمال التونسي –
المغربي

ماي

موريطانيا

المنتدى الموريتاني
لالستثمار

 06جانفي

مصر

اجتماع الغرفة
المشتركة التونسية
المصرية

الثالثية الثانية

 80-0أفريل

ليبيا

منظم من طرف
وكالة النهوض
بالصادرات

تونس

الجزائر

يمكن أن يتزامن مع
دخول حيز التنفيذ
االتفاق التجاري
الثنائي المبرم في
0221
نظم في CEPEX

تونس

نوواكشط

تونس

كما ت ّم االتفاق خالل
زيارة الوفد من
 CGEMفي تونس
بتاريخ  01نوفمبر
0282
منظم من غرفة
الصناعة وتحت
إشراف الرئيس
الموريطاني
في ضوء تطور
المسار االنتخابي

العربية السعودية

اجتماع مجلس
األعمال التونسي
السعودي
انشاء مجلس
األعمال تونسي /
اإلماراتي
اجتماع مجلس
األعمال التونسي
البجريني
اجتماع مجلس
األعمال التونسي
القطري
المنتدى المغاربي

المتعددة األطراف

الجمعية العامة
ومجلس إدارة
الغرفة االسالمية
للتجارة
الجمعية العام التحاد ماي
غرف التجارة
المغاربية

اإلمارات
البحرين
قطر

أكتوبر

تونس

افريل

دبي

الثالثية الثانية

تونس

ديسمبر

دوحة

االجتماع السابق تم
بالسعودية

 81-82فيفري

مراكش

بمشاركة االتحاد
التونسي للصناعة
والتجارة
والصناعات التقليدية

األسبوع األول من
أفريل

تونس

باقتراح من االتحاد

تونس

الجمعية العامة
التحاد غرف
التجارة المغربية

إفـــريقيـــــــــا
البلدان المقترحة
ساحل العاج الغابون
– الكامرون – غانة
 ماليتنظيم بعثات قطاعية
 :الصحة – البناء –
التكنولوجيات الحديثة
سنة
افريقيا

مهمة في ك ّل ثالثية

في طور التحديد

برنامج خاص ت ّم
إعداده في الغرض
الصحة  :ساحل
العاج – الكمرون
– تشاد -الغابون-
اوغندة – مالي
العقارية  :ساحل
العاج0/86
التكنولوجيا الحديثة
ساحل العاج
الكامورن رواندة –
موريطانيا-مالي –
دجيبوتي

بمبادرة من
الجامعات والغرف
القطاعية المعنية
بالتعاون مع مركز
النهوض بال
الصادرات

تجديد مجالس
األعمال :
 التونسيالمالي –
التونسي
الكامروني –
التونسي
البركيني –
التونسي
السنغالي
تنظيم ندوة إعالمية
لفائدة المتعاملين
االقتصاديين
التونسيين حول فرص
التمويل في اتجاه
افريقيا

فيفري

تونس

تنظيم أيام مفتوحة
لفائدة الطلبة األفارقة
المقيمين بتونس

أفريل

تونس

للتعريف باالتحاد
وربط عالقات
مستقبلية

تنظيم منتدى تونسي
إفريقي لتقييم
تظاهراتنا في إفريقيا

أواخر أكتوبر

تونس

تقييم األنشطة
ورسم اآلفاق حول
إفريقيا

آســـــــيــــا
تركيا

تنظيم زيارة وفد
برئاسة رئيسة
االتحاد ردا على
دعوة رئيس اتحاد
 TOBBوعقد
اجتماع مجلس
األعمال المشترك

روسيا

اجتماع مجلس
األعمال التونسي –
الروسي
تنظيم زيارة رجال
أعمال تونسين إلى
ايران

ايران

تركيا

جوان

موسكوأو تونس

تجديد المجلس من
الطرف التونسي

ماي

ايران

تجديد مجلس
األعمال التونسي
اإليراني

الصين

انشاء غرفة تجارية
مشتركة تونسي
صينية
التوقيع على اتفاق
تعاون مع االتحاد
الهندي لغرف
التجارة والصناعة
وتجديد مجلس
األعمال التونسي
الهندي

اكرانيا

التوقيع على اتفاق
بعث مجلس أعمال
تونسي – أكراني

الهند

اقتراح تونسي
بصدد اإلعداد

بطلب من الجانب
األوكراني

أمــــريكيــــــــــا
كندا

البرازيل

إحداث مجلس
أعمال مشترك
تونسي كندي
تنشيط مجلس
األعمال التونسي
البرازيلي

تبعا لزيارة وفد عن
االتحاد إلى مونلاير
بمناسبة تدشين الخط
الجوي SYPHAX
في طور االنجاز

