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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فبراير  26

 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية 

 في والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما

 ذلك الحق في التنمية

تقرير الخبير المستقل المعني بآثار الدديون الخارجيدة للددو ،   

وما يتصل بهدا مدا التزامداا ماليدة دوليدة علدرا عليهدا، فدي 

الكامدددل بجميدددع حقدددوق اإلنسدددان، ولا دددة الحقدددوق التمتدددع 

  *االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عا بعثته إلى تونس

 مذكرة ما األمانة  

تتشرررا األما ررن تررل  تى ررل  لررق مإلنررن تقررر  اخ يررا  تقريررر ال ب ررر  

ات الميتقل المعنر  تثارار الردير  ال ارج رن لنردول  ومرا يت رل تلرا مرن الت امر

تإلم ررم تقررر  اخ يررا   و ا ررن ى عن لررا  فرر  التمتررم ال امررل مال ررن لول ررن   ررر

ارتر  عن زي الىقر  االقت الين واالجتماع ن والثقاف ن   را  تاتنر ترهرسالفي   

 . 2017شباط/فبراير  28و 20 لق تر ن ف  الفترة ما ت ن 

وتمثل اللدا الرئ ي  لنبعثن ف  تق  م ك ف ن تلا ر األزمن المال ن والدين  

العرراو وتر ررامص اخ ررالص االقت ررال  الررراهن فرر  التمتررم تىقررر  اخ يررا  فرر  

البنررد. وتاخفررافن  لررق ذلررل  تنررل ال ب ررر الميررتقل  اررر الترردفقات المال ررن   ررر 

جلرررل الى رمررن ل تمررا يشرم -المشرروعن فرر  التمترم تىقررر  اخ يرا  فرر  ترر ن 

الرام ررن  لررق مراجلررن التلررري اللررريب  والفيررال و جرررا  التىق قررات فرر  الإلرررائم 

__________ 

 لتلم ن  آ ر الميتإلدات.قُدو هذا التقرير تعد المرعد النلائ   *
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ف  س ا  العدالن اال تقال ن  والتىديات القائمن  ماو استرلال األ رل  االقت الين

 الميروقن الم بلة  و المإلمدة لدى واليات قلائ ن  جنب ن. 

يون الخارجيدة للددو ، تقرير الخبير المستقل المعني بآثار الدد  

وما يتصل بهدا مدا التزامداا ماليدة دوليدة علدرا عليهدا، فدي 

التمتدددع الكامدددل بجميدددع حقدددوق اإلنسدددان، ولا دددة الحقدددوق 

 **االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عا بعثته إلى تونس

 المىتريات
 ال فىن 

 3  ................................................................................................ مقدمن -  والا  

ا    4  ............................................... تقر  اخ يا  وس اسات اخ الص االقت ال  - اا  ا

 4  ........................ المعاي ر الدول ن ذات ال نن ف  مإلال تقر  اخ يا  -  لف   

 5  ........................................................ اخطار الرطن  لىقر  اخ يا  - تا    

ا    7  ....................................................... التىديات المال ن واالقت الين والي اس ن - االثا

ا    9  ........................................................... تر امص اخ الص االقت ال  الىال  - راتعا

 10  ........................................... القطاع العاو و  الص  وفاع العمل -  لف   

 10  ...................................................................... اخ الص اللريب  - تا    

 13  ............................................................   الص اللما  االجتماع  - ج م   

 14  ...................................................................  عا ات الطاقن والغذا  - لال   

 15  ..................................................................   الص النظاو ال ى  - ها    

 19  .......................................................................... آ ر الميتإلدات - واو   

ا    19  ............................................. مراجلن الفيال والتدفقات المال ن   ر المشروعن -  اميا

 21  .......................................... استرلال األ رل ف  الرطن وال ارج -  لف   

 22  ........ القدرة المؤسي ن عنق م افىن التدفقات المال ن   ر المشروعن والفيال - تا    

 23  ........................................... ترس خ الميا لن ومنم اخفالت من العقاي - ج م   

 24  ................................................................... ه ئن الىق قن وال رامن - لال   

 25  ............................. القا ر  األساس  تشل  الم الىن ف  المإلال اخلار  - ها    

 26  ......................................................... الميا لن ف  القطاع الم رف  - واو   

ا    27  ......................................................................... االستنتاجات والتر  ات - سالسا

 

__________ 

 .ُعمم تالنغن الت  قُدو تلا وتالنغن العرت ن فقط **
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 مقدمة -عوالا  

 جرى ال ب ر الميتقل المعن  تثاار الدير  ال ارج ن لندول  وما يت ل  -1

تلرا مرن الت امرات مال رن لول رن   ررى عن لرا  فر  التمترم ال امرل تإلم رم تقرر  

 رررا  ترراتنر ن واالجتماع ررن والثقاف ررن  اخ يررا   و ا ررن الىقررر  االقت ررالي

 28و 20زيرررارة رسرررم ن  لرررق ترررر ن فررر  الفتررررة مرررا تررر ن  ترهرسالفيررر   

. وتتيررم واليررن ال ب ررر الميررتقل تاالتيرراع والتعق ررد  وهرر  2017شررباط/فبراير 

تررد ل ترفرررص فرر   طررار  طررا  وملررمر  القررا ر  الرردول  لىقررر  اخ يررا  

  طنر  (1)ف   تدث قرارات  تتمديرد الراليرنوالمعاي ر الدول ن لىقر  اخ يا . و

مإلنن تقر  اخ يا   لق ال ب ر الميتقل الق راو ترلمرر مرن ت نلرا  يرال  اهتمراو 

 را  لنتردفقات المال ررن   رر المشرروعن  وآاررار الردير  ال ارج رن والي اسررات 

 المعتمدة لنتعامل معلا ف  التمتم ال امل تإلم م تقر  اخ يا . 

ال يارة لراسن  ار ال رعرتات المال رن التر  يراجللرا البنرد فر  واستلدفت  -2

. التمتررم تىقررر  اخ يررا   و ا ررن الىقررر  االقت ررالين واالجتماع ررن والثقاف ررن

ن  ذا كا رت الي اسرات المقرررة  و المتبعر وكا  من الملم تش ل  را  معرفرن مرا

   تع ير ف  البند لإل الص االقت ال  وفبط  وفراع المال رن العامرن ستُيرلم فر

 . الديمقراط ن وتقر  اخ يا  ف     و   لا يم ن    تقرض ما  ترز من تقدو

ومن ت ن األهداا األ رى لن يارة تىن ل وتق  م  ارر التردفقات المال رن   رر  -3

ات المشررروعن عنررق التمتررم تىقررر  اخ يررا . وقرراو ال ب ررر الميررتقل تدراسررن التىرردي

 تعالة األ رررل الميررروقن مررن الراليرراتالترر  تراجللررا الى رمررن التر يرر ن فرر  اسرر

 ررر  القلررائ ن األجنب ررن  وجلرلهررا الرام ررن  لررق منررم الترردفقات النقديررن ال ارجررن 

 المشروعن  والتلري اللريب   والفيال. وشمل ذلرل الإللررل الرام رن  لرق فرما 

  ال العراوالميا لن عن التراطؤ المال   والإلرائم االقت الين الياتقن  وا تالس الم

 س ا  العدالن اال تقال ن.ف  

ويتقدو ال ب ر الميتقل تالشر ر لنى رمرن التر ير ن عنرق تعاو لرا ال امرل  -4

ا  رالل ال يرارة وتعرردها. كمرا يعررري عرن امتنا ر  ل ررل مرن   رر  وقتر لنقائرر   ا

ن رف ولندعم الذ  قدمت  مفرف ن األمم المتىدة اليام ن لىقرر  اخ يرا   فر  ج

 ف  تنظ م تر امإل . وتر ن العا من عنق تد سرا   

  قرررارقررد  سررفر عررن  2011وكررا  اال تقررال  لررق الديمقراط ررن تعررد عرراو  -5

  و سلم ف  تىق ق تىين ف  مإلرال تمايرن 2014الدسترر الإلديد لنبند ف  عاو 

تقررر  اخ يررا  و عماللررا. ول ررن التقرردو المىرررز فرر  مإلررال الىقررر  المد  ررن 

ا والي اس ن يم ن    يتعرض لنتقرري  جردي لرم يقترر  التىررل الرديمقراط    ذاا

تتقدو مماال ف  م دا  الىقر  االقت رالين واالجتماع رن والثقاف رن وتتىيرن فر  

الى رراة ال رم ررن لنيرر ا . وتراجرر  تررر ن تىررديات اقت ررالين واجتماع ررن هامررن  

__________ 

 . 34/3القرار  (1)
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ا عداو الفر   ماو الشباي  وارتفاع معدل البطالرن  والتفاوترات الميرتمرة تر ن 

سرررتثمارات األجنب رررن  وعررردو اسرررتقرار الب ئرررن االجتماع رررن األقرررال م  و  ررراي اال

والي اسرر ن. ومراجلررن هررذد التىررديات لررن تررؤل  فقررط  لررق تىيرر ن الظررروا 

ا المع ش ن لا ل البند  تل ست ر  تالغن األهم ن  يلر فر  منرم التطررا العن رف ا

 واخرهاي.

 لقد شاي ماف  تر ن المىيرت ن والفيال وا تالس المال العراو  تىرت -6

 ظرراو الرررئ ن األسرربق زيررن العاترردين تررن عنرر . ومررن  جررل اسررترلال الثقررن فرر  

ترررر ن  ت ررربي القط عرررن مرررم الديمقراط رررن فررر  المؤسيرررات العامرررن واسرررتعالة 

ا.فرررورياا المافرر  عنررق  ىررر وافرري ومطنررق  مررر وتالتررال   فررل  الإللرررل  ا

 الإلاريررن الترر  تلرردا  لررق تع يرر  الشررفاف ن والميررا لن فرر  القطرراع العرراو تعررد

   يتيرراوى الإلم ررم فرر   م ا  ررن الى رررل عنررق الر ررائف   ساسرر ن. وينبغرر 

ل  فرروالتعنرر م العرراو والرعايررن ال ررى ن والمنررافم وال رردمات العامررن. وترردورها  

ل ررن الإللرررل الترر  تبررذللا الى رمررن التر يرر ن لتىيرر ن الشررفاف ن فرر  الشررؤو  الما

ن  ن   ر المشروعالعامن  والىد من التلري اللريب   ومنم التدفقات ال ارج

وفررما   عررالة األ رررل الميررروقن  تعررد فرررورين السررتتباي  وفرراع المال ررن 

 عامن.العامن لتر ن وكفالن است داو المال العاو ت فا ة ف  ترف ر ال دمات ال

ا    حقوق اإلنسان وسياساا اإل الح االقتصادي -ثانيا

 المعايير الدولية ذاا الصلة في مجا  حقوق اإلنسان -علف 

   ترررر ن طررررا فررر  معظرررم المعاهررردات الدول رررن التررر  تىمررر  تقرررر   -7

العلرد اخ يا   تما ف  ذلل العلد الردول  ال را  ترالىقر  المد  رن والي اسر ن  و

لدول ررن الرردول  ال ررا  تررالىقر  االقت ررالين واالجتماع ررن والثقاف ررن  واالتفاق ررن ا

 لتعرذي  و  رردلنقلا  عنق جم م  ش ال التم    العن ر   واتفاق رن مناهلرن ا

تفاق ررن مررن فررروي المعامنررن  و العقرتررن القاسرر ن  و الال  يررا  ن  و المل نررن  واال

ن الدول ن لىماين جم م األش ا  من اال تفرا  القيرر . كمرا  ردقت عنرق اتفاق ر

ن القلررا  عنررق جم ررم  شرر ال التم  رر  فررد المررر ة واتفاق ررن تقررر  الطفررل واتفاق رر

 تقر  األش ا  ذو  اخعاقن. 

مررن األمرررر المىرريررن فرر  سررب ل  عمررال تقررر  اخ يررا  الترر او الرردول و -8

األطررراا تلررما  عرردو التم  رر  وتات رراذ الترردات ر المناسرربن  تاسررت داو  ق ررق مررا 

تيرررمي تررر  مرارلهرررا المتاترررن  ل فالرررن اخعمرررال التررردريإل  لنىقرررر  االقت رررالين 

ت ررررالين واالجتماع ررررن والثقاف ررررن. وكمررررا ت نررررت النإلنررررن المعن ررررن تررررالىقر  االق

واالجتماع ن والثقاف ن  فل  مناَسبن التدات ر ال تش ر فقرط  لرق التردات ر التشرريع ن  
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ا تل  يل  لق التدات ر اخلارين والمال ن  و لرق تررف ر سربل اال ت راا الفعالرن مرن ا

 .(2)ا تلاكات تقر  اخ يا 

ويقررم عنررق الرردول المقترفررن ومؤسيررات اخقررراض الت امررات تمرجرر   -9

لدول  لىقر  اخ يا  عند تنف ذ ترامص اخ الص االقت ال  والت  رف القا ر  ا

. فتردات ر التقشرف التر  مرن شرل لا تقن رل التمترم ترالىقر  االقت رالين (3)الل  ن 

واالجتماع ن والثقاف ن تعد   رر مبرررة تمرجر  القرا ر  الردول   ال  ذا اسرتىال 

س اسن   رى  و عردو تإلنبلا وكا ت فرورين ومتناسبن  تمعنق    اعتمال    

الت را س  ر  من شل    لىرا  فررر  كبرر تلرذد الىقرر . وينبغر   ال تظرل 

ويإلر     تىرد مرن  وجر   اا؛هذد التدات ر سارين  ال تالقدر الذ  ال ييرب  تم  ر 

التفررراوت وتلرررمن  ال تتلررررر تقرررر  المىرررروم ن والملمشررر ن مرررن األفررررال 

مرن الملرمر  األساسر  اا تردوالفئات تشر ل   رر متناسر . واألهرم  ال تقررض  

األل ررق لنىقررر  المشررمرلن تىمايررن العلررد الرردول  ال ررا  تررالىقر  االقت ررالين 

. وتاخفافن  لق ذلرل  تتىمرل الردول عر   فرما   ال (4)واالجتماع ن والثقاف ن

تُيتىدث تدات ر لنتقشف  ال تعد لراسن متل  ن لنغاين ل ل البردائل األ ررى األقرل 

 .(5)تق  داا 

وتشرردل المبررالت الترج ل ررن المتعنقررن تالرردير  ال ارج ررن وتقررر  اخ يررا   -10

ئن عنق    ت فل الدول  ال تؤل  الىقر  وااللت امات الناشر (A/HRC/20/23)ا ظر 

عرررن اتفاقرررات  و ترت برررات الررردير  ال ارج رررن  لرررق عرقنرررن اخعمرررال التررردريإل  

 ب رر المرافر ع  لنلنىقر  االقت الين واالجتماع رن والثقاف رن. ويلرم التقريرر 

ا ( عرفررA/HRC/37/54الميررتقل ) ا مرسررعا  عررن مبررالت تقررر  اخ يررا   كثررر تف رر الا ا

 المنطبقن ف  تق  م ترامص اخ الص االقت ال .

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

ا تدا (6)2014ش َّل لسترر تر ن لعاو  -11 ا هاما تالنيبن لنمنطقن. وهر يعدل ا

ة ف  العلدين الدول  ن المذكررين  عالد. فلر يلمن  فر   الب ن الىقر  الرارل

(  والىرق فر  36النقاتات واال لماو  ل لا )الف رل جمنن  مرر  الىق ف  ت رين 

ال ررى ن المإلا  ررن لمعرردوم   ال ررىن  تمررا يشررمل الترر او الدولررن تلررما  الرعايررن

(  والىرق فر  38ومىدول  الد ل والىرق فر  الميراعدة االجتماع رن )الف رل 
__________ 

( 1990)3والثقاف ررن  التعن ررق العرراو رقررم  االقت ررالين واالجتماع ررن تررالىقر النإلنررن المعن ررن  (2)

 تشل  طب عن الت امات الدول األطراا.

؛ والمبرررالت الترج ل رررن المتعنقرررن تالررردير  ال ارج رررن 34-25  الفقررررات A/HRC/37/54ا ظرررر  (3)

   المرفق.A/HRC/20/23وتقر  اخ يا   

 ا ظررر ت ررا  النإلنررن المعن ررن تررالىقر  االقت ررالين واالجتماع ررن والثقاف ررن تشررل  الرردين العرراو  (4)

E/C.12/2016/1. 

 .18  الفقرة E/2013/82ا ظر  (5)

. ويرررل الررن  الرسررم  تالنغررن 2014كررا ر  الثا  /ينرراير  26فرر   المإلنررن التلس يرر  قرررد  (6)

 . www.arp.tn/site/main/AR/docs/constition.pdfالعرت ن عنق الراتط التال   
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(  والىررق فرر  العمررل وفرر  39لتعنرر م العرراو المإلررا   ت ررل مراتنرر  )الف ررل ا

(  والمياواة تر ن الرجرال والنيرا  40 روا عمل الئقن و جر عالل )الف ل 

 (. 46)الف ل 

مرن الدسرترر عنرق    المعاهردات الدول رن التر  ت رد   20وين  الف رل  -12

 عنررق مررن القرررا  ن  عن لررا تررر ن  مثررل ال رر رر المررذكررة  عررالد  تتمتررم تمركرر 

الرطن ررن و ل ررق مررن الدسررترر. ويم ررن لنقررا ر     يفرررض فررراتط عنررق الىقررر  

 (. 49والىريات الت  ي فنلا الدسترر عنق  ال ينال من جرهرها )الف ل 

ويقلرر  الدسررترر تررل  تيررعق الدولررن  لررق تىق ررق العدالررن االجتماع ررن  -13

م رن ومبرد   لرق مؤشررات التناا اسرتنالوالتنم ن الميتدامن والتراز  ت ن األقرال م  

(. وهرررر يشررردل عنرررق واجررر  لفرررم اللررررائ  12التم  ررر  اخيإلرررات  )الف رررل 

والمياهمن ف  النفقات العامن من  الل  ظراو عرالل ومن رف. ومرن ارم  يررفر 

 الدسترر والمعاهدات الدول ن لىقر  اخ يرا  التر   ردقت عن لرا ترر ن  عنرق

ا األقرررل  ظريررر ا مت نررراا  طرررار ا ن تق ررر م الي اسرررات اللرررريب  -ويتعررر ن  - رررن يما

ا واالجتماع ن والمتعنقن تاخ الص االقت ال  ق اس  عن  . ا

ويشمل الدسترر العديد من األت او الرام ن  لرق م افىرن الفيرال  وفرما   -14

جرري والشفاف ن المال ن  وكبي التدفقات المال ن   ر المشروعن. وهرر يشردل عنرق 

مرن ل ررف  الين م لنمرال العراو و   تت رذ التردات ر الالزاو    تلمن الدولن االست د

ا وفق يال وكرل وهر ين و الدولن تمنم الف (.10ألولريات االقت ال الرطن  )الف ل ا

وفرق "ما قد يلردل المررارل والير الة الرطن رن  ويقلر  ترل  تعمرل اخلارة العامرن 

 اعرررد الشرررفاف نمبرررالت الى رررال والميررراواة واسرررتمرارين المرفرررق العررراو  ووفرررق قر

(. ويإلرررر  عنررررق جم ررررم كبررررار 15والن اهررررن والنإلاعررررن والميررررا لن" )الف ررررل 

ا فقروالميؤول ن الى رم  ن  تمن ف لم  علا  البرلما   اخعال  عرن ممتن راتلم  ا

 (.11ألت او القا ر  )الف ل 

من الدسترر عنق    "تت فل الل ئات القلائ ن تىماين  49وين  الف ل  -15

مررن    ا تلررار". ول ررن النإلنررن المعن ررن تررالىقر  االقت ررالين الىقررر  والىريررات 

المتثرررال البنرررد لنعلرررد الررردول  اا واالجتماع رررن والثقاف رررن  فررر  استعرافرررلا مرررؤ ر

ال ررا  تررالىقر  االقت ررالين واالجتماع ررن والثقاف ررن  ذكرررت    اخشررارات  لررق 

ا الىقر  الم فرلن تالعلد ال تر ال  رالرة  يرب  . ويرن  (7)نفر  القررارات القلرائ ا

الدسررترر عنررق   شررا  مى مررن لسررتررين ت نررف تتق رر م مرردى لسررتررين التشررريعات 

وامتثاللا ف  مإلال تقر  اخ يا   و  شا  عدة ه ئات لستررين ميتقنن من ت نلا 

وه ئرن لنتنم رن  (9)وه ئن لنىركمن الرش دة وم افىن الفيرال (8)ه ئن لىقر  اخ يا 

 . (10)القالمنالميتدامن وتقر  األج ال 

__________ 

 .8و 7  الفقرتا  E/C.12/TUN/CO/3ا ظر  (7)

 .128ا ظر الف ل  (8)

 .130ا ظر الف ل  (9)

 .129ا ظر الف ل  (10)
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ويتعرر ن    تلررمن النرررائي القا ر  ررن المنظمررن للررذد الل ئررات اسررتقالل تلا  -16

 الفعن ررن. وللررذا الغرررض  ينبغرر     تى ررل عنررق مررا ي فرر  مررن المرررارل المال ررن

 رر  والبشرين  وعنق تدري  لمر ف لرا  ذا لر و األمرر. ومرن الملرم لنغايرن    ي

ا ررين والينطن القلائ ن عمرملدى ه ئن تقر  اخ يا  والمى من الدست قدرة الا

عنرررق تمايرررن جم رررم تقرررر  اخ يرررا  تفعال رررن  و ا رررن الىقرررر  االقت رررالين 

 . واالجتماع ن والثقاف ن  و   تىرز اليبل وال برات الالزمن للذا الميعق

ويطن  ال ب ر الميتقل  لق الى رمن    تلمن وفرا  ه ئرن تقرر  اخ يرا   -17

 ير  ر المبالت المتعنقن تمرك  المؤسيرات الرطن رن لتعف   طا تإلم م المقتل ات

ظنرم وتماين تقر  اخ يا  )مبالت تارين(. وهر يشدل عنق  هم ن   شا  آل ات ت

ل رع د اوالفعال رن ويُيرر االسرت داو عنرق قلائ ن و  ر قلائ ن تتيم تاالستقالل ن 

التمرراس  م ا  ررن  الرررطن   ت فررل لدفرررال الررذين رتمررا تعرفررت تقرررقلم لال تلررار

 اال ت اا المالئم. 

ا    التحدياا المالية واالقتصادية والسياسية -ثالثا

ا اقت ررالياا شررلدت تررر ن  مررر -18 ا هامررا  ررالل فترررة ت ررم زيررن العاترردين تررن ا

ا   وكررا  يُعتبررر " مرذجرر2011 لررق عرراو  1987 عنرر   مررن عرراو لننإلرراص" فرر  ا

ن اررررة عرراو س اسررات اخ ررالص االقت ررال  لمؤسيررات التمريررل الدول ررن. ول رر

ا   لرررت    النمررر الشررامل اجتماع رر 2011 لررم ي ررن مررن  عمرردة هررذا النمرررذج ا

االقت ررال . وكررا  هنررار افتررراض تررل  النمررر االقت ررال  وترردد س ىيررن مررن 

ميررتريات المع شررن  ول ررن الراقررم    العديررد مررن النرراس تعرفرررا لإلق ررا   

قل   ر  عن المناطق الياتن ن لنبند. ويررى ال ب رر الميرتاا و ا ن المق م ن تع د

من اللرور  تإلن  ت ررار   طرا  المافر  فر  سر ا  الإللررل الراهنرن التر  

 ن تيتلدا جذي االستثمار  وتع ي  النمر االقت ال   واستتباي  وفاع المال

 العامن لتر ن. 

ل  وعنرررق ال رررع د الرسرررم   فرررل   رررندو  النقرررد الررردول  والبنرررل الررردو -19

ا  ؤل . ومررم ذلررل  فررل  مررن المم ررن التيررامنت مررا  تتع يرر  النمررر الشررامل اجتماع ررا

تشرررل  مرررا  ذا كا رررت االشرررتراطات والمعررراي ر المدرجرررن فررر  تر رررامص اخ رررالص 

 ر االقت ال  الىال  تعبر عن قط عن وافىن مم الي اسات الياتقن. ويرى ال ب

  لالسررتقرار االجتمرراعالميررتقل    ترردات ر الت  ررف يتعرر ن    تيررتند  لررق رؤيررن 

والي اسرر  والمررال  الطريررل األجررل و   تقرررو عنررق تقررر  اخ يررا . وينبغرر     

ا و   تتبرم  لإلر 2030تتلمن س اسرات اخ رالص  طرن التنم رن الميرتدامن لعراو  ا

 لنتنم ن ييتند  لق تقر  اخ يا .

ا    تررر ن تراجرر   وقاترر -20  ررعبن. فالب ئررن االقت ررالين العالم ررن الشررائ ن  ا

  قرد 2015مقتر ن تلزمن ف  قطاع الي اتن عق  اللإلمرات اخرهات رن فر  عراو 

قت ررال  وتراجررم فرر  العائرردات اللررريب ن فرر  ال سررفرت عررن تبرراطؤ النمررر ا

فر  المائرن فر   4.5الينرات األ  رة. وتنغ مترسرط النمرر االقت رال  الىق قر  
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ئرن تال رال فر  الما 1  ول نر  تنرغ 2011الينرات ال من الت  سبقت ارررة عراو 

اليرنرات اليررت التر  تنتلررا. و نرت التفاوترات ترر ن األقرال م مررن  رات ت  التنم ررن فر  

الى رررل عنررق العمررل والرعايررن ال ررى ن الإل رردة والتعنرر م  االقت ررالين و م ا  ررن

 شديدة.

وتث ر البطالن القنق ترج   ا   تما يشرمل   مراط التم  ر  فرد المرر ة فر   -21

فرر  سررر  العمررل. و ررالل الرتررم األول مررن عرراو   م ا  ررن الى رررل عنررق الر ررائف

فر  المائرن  ول رن معردل البطالرن لردى  15.3  تنغ معدل البطالن اخجمرال  2017

فرر  المائررن( كررا   عنررق ت ث ررر مررن معرردل البطالررن لرردى الررذكرر  22.7اخ رراث )

فر  المائرن(. ويراجرر   ريإلرر التعنرر م العرال   رعرتن  ا ررن فر   يإلررال  12.5)

ا عمررل مرردفرع األجرر فرر   41لإلت ررا ات الرسررم ن  يعررا   مررن البطالررن  ر  فرفقررا

. (11)فرر  المائررن مررن مإلمرررع ال ررريإل ن 19.2المائررن مررن مإلمرررع ال ريإلررات و

ويتعررر ن  يرررال  األولريرررن خيإلرررال و رررائف لننيرررا  والشرررباي واألشررر ا  ذو  

 اخعاقن  و ا ن ف  المناطق المىرومن. 

فر  المائرن فر  الفتررة مرا تر ن  3ن وقد زال عإل  الم  ا  ن  الذ  كا   قل مر -22

 5.9وسر بنغ  2016فر  المائرن فر  عراو  6.1  ل  ل  لق 2010 وعاو 2000عاو 

ا 2017ف  المائن فر  عراو      عنرق ت ث رر  -لترقعرات  رندو  النقرد الردول     وفقرا

. وكررا  الرردين ال ررارج  لتررر ن قررد ارتفررم تشرردة منررذ عرراو (12)مررن الترقعررات اليرراتقن

. وزالت  يربن 2017من رار لينرار فر  عراو  62   ي ل  لرق  ومن المترقم 2011

فر  المائرن  70فر  المائرن  لرق  51الدين ال رارج   لرق  جمرال  النراتص المىنر  مرن 

فر  المائرن فر  عراو  81  ورتمرا تبنرغ ذروتلرا لت رل  لرق 2016تىنرل  لايرن عراو 

ا وفق 2018 لردول . ألتدث تىن ل لنقردرة عنرق تىمرل الردين  جرراد  رندو  النقرد اا

فر  المائرن التر  تمثرل  قطرن مرجع رن تعتبرهرا  70وقد تإلراوز ميرترى الردين  يربن 

يم رن  لارتر  القت رالات  معقررالا اا المؤسيات المال ن الدول ن عنق  طا  واسرم ترد  

فر  المائرن تىنررل عراو  72.3األسرا  الناشئن. وسر تطن   فر   يربن الردين  لرق 

فر  المائرن لنيرنرات  4و 3تص المىن  ت ن استمرار معدالت  مر  جمال  النا 2022

ا ال من المقبنن  وهر س نارير متفائل  رعر مرا. ويم رن ل ردمن اقت رالين  ط ررة  ا

ترردفم  يرربن الرردين  فرر  المائررن     30مثررل ت فرر   ق مررن الرردينار التر يرر  تنيرربن 

أل  اا . و ظرر(13)فر  المائرن 113ال ارج   لق  جمال  الناتص المىن  لتبنرغ تررال  

فر  المائرن فر  الفتررة مرا تر ن  18ينار قد ا  فلت ق متر  اخسرم ن الفعن رن تنيربن الد

  فمن الرافي    هذد الم اطر قائمرن. وقرد 2017و  يا / تريل  2016 يار/ماير 

لعررم  ررندو  النقررد الرردول  ت فرر   ق مررن الرردينار التر يرر  مررن  جررل زيررالة القرردرة 

ا التنافيرر ن لالقت ررال التر يرر . ول ررن عرفرر تقن ررل العإلرر  التإلررار   تيررب  عررن ا

 ا  فاض ق من العمنن ف  استمرار زيالة الدين ال ارج  لتر ن. 

__________ 

  ت ا ات من المعلد الرطن  لإلت ا   متاتن عنق الراتط التال    (11)

www.ins.tn/en/themes/emploi#horizontalTab1. 

  متاترررررن عنرررررق الرررررراتط الترررررال   Indicateurs des finances publiquesوزارة المال رررررن   (12)

www.finances.gov.tn؛ وInternational Monetary Fund country report No. 17/203, p. 9 . 

(13) International Monetary Fund country report No. 17/203, pp. 43-45. 

file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.finances.gov.tn
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ا  -23  3.6الت نفن الينرين ل دمن الدين العاو من ترال   وقد تلاعفت تقريبا

  ومرن 2017من رارات لينرار فر  عراو  7 لرق  2010من ارات لينار فر  عراو 

ا  ا  المترقم    تبنغ ارتفاعا ف  المائن مرن جم رم النفقرات العامرن  22  يبت  ق اس ا

. وتتإلرراوز  دمررن الرردين مإلمرررع الم رر ا  ت ن اليررنريت ن (14)2018فرر  عرراو 

من ار لينار( ووزارة ال رىن العمرم رن  1.427لرزارة الشؤو  االجتماع ن )

 . (15)من ار لينار( 1.742)

مىتمرل ويياور ال ب ر الميتقل القنق من    الدين العاو قد ي بي   رر  -24

ا  ا  اقت اليا    المرال . ف يالة تإلم  دمن الدين تقنل تقدر كب ر مرن الى رواجتماع ا

. ومرن لنبند الالزو لتع ي  ال دمات العامن الت  تىم  تقر  اخ يرا  األساسر ن

ام فلر يىر  مقرفر  البنرد الردول  ن عنرق النظرر فر  الت ف رف تقردر  كبرر مرن 

ا و تاترن المررارل لالسرتثمار وفقر ع   الدين تلدا ت فر    دمرن الردين العراو ا

 السترات إل ن   مائ ن وطن ن تُناقش عنق  طا  واسم. 

ا    برنامج اإل الح االقتصادي الحالي -رابعا

مررن  جررل التغنرر  عنررق ال ررعرتات االقت ررالين والمال ررن  اتفقررت الى رمررن  -25

عنرررق ترت ررر    2013ت يرا /ير  رر   7التر يرر ن مرررم  ررندو  النقرررد الرردول  فررر  

. وعنرق الرر م (16)من ار لوالر من لوالرات الراليرات المتىردة 1.7 اط  قدرد اتت

من    هذا البر امص قد سراعد فر  تفرال االسرتقرار عنرق ميرترى االقت رال ال نر   

ا فل  الرفم االقت رال  لترر ن ال ير ال هشر تيرب  اال تقرال الي اسر  الرذ  طرال ا

إلمرات اخرهات رن فر  عراو  مدد وتعرض  ناعن الي اتن  لق   ين مردمرة تعرد الل

   قررر المإلنررن التنف ررذ  ل ررندو  النقررد الرردول  2016 يار/مرراير  20. وفرر  2015

ا تر امإلرر ا اا  ررا من ررار لوالر تُ رررا عنررق مرردى  رتعررن  عررراو.  2.9تتإلرراوز ق مترر  ا

وسرررت ر   تاترررن القرررروض مرهر رررن تتنف رررذ شرررروط متفرررق عن لرررا تررر ن الى رمرررن 

 . (17)وال ندو 

الىال  عدة تدات ر يرجي    ت ر  للا آارار سرنب ن عنرق  ويلم البر امص -26

ل  رل   فر  العإلر  المرال  التمتم تىقر  اخ يا . وف   ن  البر رامص  فر   

ل   يتىقق من  رال2019ف  المائن من  جمال  الناتص المىن  ف  عاو  2.5 لق 

   التات فريب ن وتقن   ف  فاتررة األجرر العامن. 

__________ 

جرردار ‘التر يرر  لالقت ررال  "فرر  الرردين العرراو  هررل سررتتم ن تررر ن مررن اجت رراز  المر ررد (14)

 (.2017؟" )‘الدير 

(15) Webdo, “Tunisie: le budget de l’État 2017 en détails”  20  2016كا ر  األول/لييمبر . 

 .www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr13202ا ظر   (16)

(17) International Monetary Fund country report No. 16/138, June 2016. 
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 الح عوضاع العملالقطاع العام وإ  -علف 

ينطر  تر امص اخ رالص االقت رال  عنرق  عرالة ه  نرن ال دمرن المد  رن  -27

فر  المائرن مرن  جمرال   12.7من  جل تقن   فاتررة األجرر الباهظن لت ل  لق 

الناتص المىن  عن طريق تإلم د المرتبات والتع  نات ف  ال دمن المد  ن  و عرالة 

ا ررمن  لررق المنرراطق المىرومررن  و تررداث  شررر مررر ف  ال دمررن المد  ررن مررن الع

ا   .(18)ت ف لات ف   جمال  عدل المر ف ن  ووفم تر امص لترر ال دمن طرعا

ت ر يم ررن    تعررر  اوييرراور ال ب ررر الميررتقل القنررق مررن    هررذد التررد -28

نر   شباي الباتث ن عن عمرل تال دمرن المد  رن. وقرد يرؤل  تقال م ا  ن التىا  

مررل البطالررن وترسرر خ األ مرراط التم   يررن فرر  سررر  الع القطرراع العرراو  لررق زيررالة

سر  التر ي ن  ت      تقن ل الر ائف ف  القطاع العاو س ؤار تش ل   رر متنا

  الا عنق النيا  العرامالت فر   ردمات اخلارة العامرن والتعنر م وال رىن. و جمرا

ا فررل  هررذا التقنرر   فرر  الر ررائف سرر ؤار  يلرر عنررق الىررق فرر  العمررل وتقررر  ا

اخ يررا  ذات ال ررنن  تمررا ف لررا الىقررر  فرر  ميررترى مع شرر  الئررق والتعنرر م 

 واللما  االجتماع  وال ىن. 

ويإلرر   ال تىرررل الإللرررل الترر  تيررتلدا تقن ررل ت ررال ف القطرراع العرراو لو   -29

معالإلن تاالت النق  ف  مر ف  الع رالات ال رى ن والميتشرف ات  و ا رن فر  

بر  الريف رن   و فر   لارة اللررائ  وتفتر ش العمرل   و فر  مقافراة مرت المناطق 

 المررارل جرائم الفيال والإلرائم االقت الين. ويتعر ن  يرال  األولريرن خعرالة ترت ر 

ا المال ررن والبشرررين لا ررل ال دمررن المد  ررن  عرفرر ف عررن التإلم ررد الشررامل لنتر  ررا

 تيريي المر ف ن.  و

ا ويرررل ال ب ررر الميررتقل  يلرر -30 اخعررراي عررن الىررذر تشررل  اخ ررالتات ا

ال ترجررد  للررن  اا المىتمنررن فرر  سررر  العمررل. فىيرربما  ترررز تقريررر  رردر مررؤ ر

تإلريب ن عنق    اخ التات التقشف ن لير  العمل  مثل ت ي ر تيريي العمرال 

 و تإلم رد األجررر  و  فلرلا  قرد  سرفرت عرن زيرالة فر  النمرر االقت رال   و 

  .(19) ترال العمالالتر  ف  و عن تىي ن 

 اإل الح الضريبي -باء 

ا  -31 لبر رامص اخ رالص االقت رال  المردعرو مرن  رندو  النقرد الردول    وفقا

يتع ن تني ق معدالت فريبن الق من الملافن واستىداث فريبن  كثر ت راعدين 

عنررق ل ررل األفرررال  مررم ت فرر   المعرردالت لررذو  الررد ل المررن ف   ومراجعررن 

ات. ويرت  ال ب رر الميرتقل ترل  اخ رالص اللرريب  لعراو البدالت واالستقطاع

من األش ا  من ذو  الرد ل البرالغ اال  فراض اا كب راا قد فمن    عدل 2017

ا  لينرار( لرم يعرد ي لرم  5 000  جم م األشر ا  الرذين ي يربر   قرل مرن )تال ا
__________ 

 .المرجم  في  (18)

 .A/HRC/34/57ا ظر   (19)
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تعد اآل  للريبن الد ل. ومم ذلل  فل ر  يالترال مرم القنرق    معردالت اللرريبن 

 5 000لدشرر ا  ذو  الررد رل المن فلررن  لررق المترسررطن الترر  تتررراوص ترر ن 

 نت المعدالت لدش ا  الرذين ي يربر   لينار قد زالت  ف ما 20 000لينار و

فرر  المائررن. وتعبررارة   رررى  فررل  اخعفررا   35لينررار عنررد  50 000 كثررر مررن 

د ل لنفئرات اللريب  المتاص لنفقرا  قد ترم تمرينر  مرن زيرالة معردالت فرريبن الر

اللررريبن عنررق  كثررر المن فلررن والمترسررطن الررد ل  ول نرر  لررم ييررفر عررن زيررالة 

  الفئات ارا .

المبررد  وجرررل تعررارض ج ئرر  ترر ن اا و  لرررت لراسررن  جريررت مررؤ ر -32

 سرنري تقاسرم و عالل ومن فعنق  ىر اللرائ  فرض الدسترر  المتعنق ت

ا  ئررن مررن مإلمررل  يرررالات فرر  الما 71. وتررلت   يرربن (20)العرر   اللررريب  تال ررا

اللرررائ  عنررق الررد ل مررن االسررتقطاعات المباشرررة الترر  يرردفعلا المر فررر  فرر  

فرر  المائررن مررن مإلمررل النشرراط  30القطرراع الرسررم . وتقرردر الدراسررن    ترررال  

ا.ي ر  ف  القطاع   ر الرسم  ومن ام ال ي لرم لنلرريبن  طالقر االقت ال   ا

ن مإلمررع األشر ا  الرذين يعمنرر  ف  المائرن مر 52وتاخفافن  لق ذلل  فل  

لىيرراتلم ال ررا  ممررن يتعرر ن عنرر لم لفررم اللرررائ  عررن األ شررطن ال ررناع ن 

ا والتإلاريرن لرم يقردمرا  يرن  قرررارات فرريب ن. ويعرد ال لررع لنلرريبن فررع ف ا

ا  يلرر فرر  الملررن الىرررة )مثررل المىررام ن والملندسرر ن المعمرراري ن والمىاسررب ن ا

فرر  المائررن  قرررارات فررريب ن  وال  27قرردو والملندسرر ن واألطبررا (  ت رر  ال ي

ا يرردفم    فررريبن فعن رر فرر  المائررن مررن مإلمرررع الملن رر ن الميررإلن ن  54سرررى ا

العررامن ن لىيرراتلم ال ررا  )والمتبقررر   مررا فرر  تالررن عإلرر   و هررم لو  الىررد 

 .(21)لن لرع لنلريبن( قاألل 

 وف مررا شررلدت اخيرررالات اللررريب ن مررن العررامن ن فرر  القطرراع الرسررم  -33

  تدث ا  فاض هراو فر  اخيررالات اللرريب ن مرن 2011 زيالة كب رة منذ عاو

. وال تيلم فرائ  (22)2014النفط تعد عاو األعمال التإلارين وشركات ت دير 

. وقرد لفرم (23)اللرريب ن ف  المائن مرن مإلمرل اخيررالات 11الشركات  ال تىرال  

رائ  فر  عراو شرركن  فر 136 000 قل من رترم الشرركات الميرإلنن  وعردلها 

( 63 000فررر  المائرررن مرررن مإلمرررل الشرررركات الميرررإلنن ) 43  ولرررم تقررردو 2015

__________ 

(20) Association Tunisienne des Economistes, “Ancrage de la justice fiscale et mobilisation des ressources 

propres” متاص عنق الراتط التال  2017  تشرين األول/ كترتر    

www.asectu.org/10-actualites-activités/354-conférence-débat-ancrage-de-la-justice-fiscale-et-

mobilisation-des-ressources-propres. 

 .43-35و 7 ال فىاتالمرجم  في    (21)

لالقت ال  "ا ل ار تاري   لمياهمن الشركات ف  العائدات الإلبائ ن"  مرا  التر ي المر د  (22)

   األرقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراو ورا

 .2017  10رقم 

(23) Association Tunisienne des Economistes, “Ancrage de la justice fiscale et mobilisation des 

ressources propres”, p. 22 
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ا ُوعرفت عنق ال ب ر الميتقل  يل. (24) قرارات فريب ن شرا ل تشل  فرعف ا

اخعفرا ات اللرريب ن المنتظمرن فر   قدرة الدولرن عنرق التفتر ش اللرريب  وتيربُ 

 . (25)تشإل م التلري اللريب   لق تد ما

لتىرير الير  واتفاقات التإلارة  فل  الرسررو الإلمرك رن ال تُردر اا و ظر -34

ا فرر  المائررن تقريبرر 8سرررى  مررن مإلمررل اخيرررالات اللررريب ن   ررر المباشرررة. ا

(. و ت إلرن لرذلل 1995-1985 فتررةفر  المائرن  رالل  28)تا  فاض من ترال  

 فرر  48)ترررال   يت ايررد اعتمررال الدولررن عنررق الررد ل مررن فررريبن الق مررن الملررافن

فر   35المائن من مإلمل اخيرالات اللريب ن   ر المباشرة  تارتفاع من  يبن 

وهرر  فررريبن تررؤار تشرر ل   ررر متناسرر  عنررق م  ا  ررن الفئررات  - (26)المائررن(

مرن معردالت فرريبن الق مرن  2018قا ر  المال ن لينن  المن فلن الد ل. وزال

األسرر المع شر ن ي يرد مرن العر   عنرق  الملافن تراتد ف  المائن  فراف ن  تمرا

 المن فلن والمترسطن الد ل.

لق اس  ارر الي اسرن المال رن عنرق الفقرر اا و ن ت لراسن  جريت مؤ ر -35

ف  تر ن  لق    اآلارار المإلتمعرن لفررض اللررائ  والتىرريالت االجتماع رن 

واخعا رررات لرررم تقنرررل الفقرررر سررررى فررر   رررفرا الفئرررات ذات الرررد رل البالغرررن 

 1.25لفقر النذين تردلهما البنرل الردول  والبرالغ ن اال  فاض )   لو   ط  ا

ا  2.5لوالر و (.  مررا  ذا اسررتُ دو  ررط الفقررر الرررطن  األ يرر  فرر  لوالر يرم ررا

تر ن  فل  الي اسات اللريب ن والتىرريالت االجتماع رن واخعا رات ت يرد فر  

فر  المائرن. و ن رت  13فر  المائرن  لرق  12.3معردل الفقرر مرن واقم األمر مرن 

ل   رراا  لنظرراو  ن  لررق    فئررن الميررترى المترسررطالدراسرر مررن الفقررر هرر  ممررر 

 .(27)اللرائ  والتىريالت االجتماع ن

ويرل ال ب ر الميتقل التشديد عنق    مبد  العدالن االجتماع رن يتعر ن     -36

ي ر  عمال اخ الص اللريب  ف  البنرد. وينبغر     يشرمل ذلرل فرريبن  كثرر 

ت فر   المعرردالت لررذو  الررد ل المررن ف    مت راعدين عنررق ل ررل األفرررال مرر

يلرمن    يفر  كبرار لافعر   وزيالة ال فا ة واخ  اا ف   لارة اللرائ  تما

عن ذلل  امن تاجن ماسن  اللرائ  تالت اماتلم اللريب ن تش ل كامل. وفلالا 

لتق رر م األاررر التراكمرر  لن  ف ررن الترر  سررتؤار تلررا اخ ررالتات المقررررة عنررق 

واللرما  االجتمراع  فر  الىقرر  االقت رالين واالجتماع رن اللرائ   ع د  

 . (28)النظر ف  ترزيم الد ل والفقر لمن يع ش ف  تر ن  تما يشمل

__________ 

 . 43 في    فىن  المرجم (24)

  ”Mounir Hassine, “Rapport sur les droits économiques et sociaux 2017ا ظرر عنرق سرب ل المثرال   (25)

ع ررن المنترردى التر يرر  لنىقررر  االقت ررالين واالجتماع ررن  ترررل الىقررر  االقت ررالين واالجتما

 والثقاف ن  سبم سنرات تعد الثررة.

 المرجم  في . (26)

(27)  Nizar Jouini and others, “Fiscal incidence and poverty reduction: evidence from Tunisia”, Tulane 

University, Commitment to Equality (CEQ) working paper, June 2017 update, pp. 6 and 19. 

 .A/HRC/37/54ا ظر  (28)
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  إ الح الضمان االجتماعي -جيم 

ت نمررا يلررمن الدسررترر الىررق فرر  الميرراعدة االجتماع ررن  فررل  العديررد مررن  -37

عرامنر   و الاا ن األكثرر فقررالتر ي  ن  و ا ن منلم المق مر  فر  المنراطق الدا ن ر

  رررر كررراا تنظررراو اللرررما   فررر  القطررراع   رررر الرسرررم   مشرررمرلر  عنرررق  ىرررر

 االجتماع  القرائم. ويرجرد فر  ترر ن  رندوقا  كب ررا  قائمرا  عنرق االشرتراكات

لرذ  وهما ال ندو  الرطن  لنتقاعد والى طرن االجتماع رن  ا -لنلما  االجتماع  

ع لرطن  لنلما  االجتماع   الذ  يغطر  القطرايغط  القطاع العاو  وال ندو  ا

ع ن ف  المائن من مإلمررع العرامن ن فر  القطرا 85ال ا . وتشمل التغط ن الفعن ن 

بتلم العاو وال ا . ول ن معظم العامن ن ف  القطاع   ر الرسم  )الرذين تقردر  ير

فرر  المائررن مررن  جمررال  القرررى العامنررن(   ررر مشررمرل ن تررل  فررما   37تىرررال  

  اع . وتاخفافن  لق ذلل  فل  ال ندوق ن كن لما يعا  ا  من عإل  ف م.اجتم

ا ووفقرر -38 لبر ررامص اخ ررالص االقت ررال  المتفررق عن رر  مررم  ررندو  النقررد ا

ا الرردول   مررن المقرررر    يشررلد  ظرراو اللررما  االجتمرراع    ررالت عررن طريررق ا

ا تتلررمن رقمرر"شررب ن  مررا  اجتمرراع  مىرردلة اللرردا"   ا تعريف ررا لنلررما  اا فريرردا

  فر   ظراو اللرما االجتماع  ل ل ميتف د  ويتيم  طاقلا ل شرمل جم رم الميرإلن ن

لة االجتمراع . ويررى ال ب ررر الميرتقل    تىيرر ن االسرتلداا ينبغرر   ال يعنر   عررا

قرت لمرن يعرا ر  الفقرر المردقم ت نمرا ال تى رل فر  الراا ترج   االستىقاقات ت رر

مص نرق التغط رن ال اف رن. ويتلرمن تر را في  قطاعات كب ررة مرن الير ا  الفقررا  ع

ا اخ ررالص  يلرر ا   ررالتا عررن لنظرراو المعاشررات التقاعديررن  تمررا يشررمل مراج شررامالا ا

   ظاو االشتراكات واستىقاقات المعاشرات التقاعديرن مرن  جرل تقنر    وجر  العإلر

 ف  ال ندو  الرطن  لنتقاعد و ندو  اللما  االجتماع .

ن  عنق الى رمن التر ي ن ل يالتلا عدل األسر ويرل ال ب ر الميتقل    يُث -39

فر   135 000من  -مياعدة اجتماع ن ممرلن من اللرائ   المع ش ن الت  تتنقق

. ويعررد البر ررامص الرررطن  خعا ررن (29)2016 عرراوفرر   250 000 لررق  2010عرراو 

العائالت المعرزة هر تر امص التىريالت النقدين الرئ ي  الرذ  يررفر الردعم لدسرر 

 لينرراراا  150 فرر  مبنررغ اخعا ررن ل يالترر   لررق 2016 رررة. وقررد  ُع ررد النظررر عرراو الفق

ا  لدسرررة المع شرر ن  وذلررل لنتعررري  عررن ا  فرراض القرررة الشرررائ ن لنرردينار  شررلريا

 التر ي . 

وقررد  قرررت الى رمررن تررل  البر ررامص الرررطن  خعا ررن العررائالت المعرررزة لررم  -40

ف  المائرن  20فب نما تُيلم االستىقاقات تىرال  . (30)يُغنق فإلرات الفقر ت ن األقال م

من ل ل الميتف دين من األسرر المع شر ن الفق ررة  فل لرا عرالة مرا ت رر    رر كاف رن 

خ راج هذد األسر من الفقر. ور م الإللرل المبذولن من  جرل زيرالة التغط رن  فرل  

ا البر امص لم يتطرر تعد ل  بي  ظام نفئرات الير ا  ن لنىمايرن االجتماع رن الشرامنن لا

__________ 

 .58  الفقرة E/C.12/TUN/Q/3/Add.1ا ظر  (29)

 مرجم  في .ال (30)
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ا اللررع فن. ووفقرر يغطرر   فررل  البر ررامص ال اا لدراسررن  جراهررا البنررل الرردول  مررؤ را

ا فر  المائررن تقريبر 12.6سررى  . (31)فرر  المائرن مررن الير ا  التر يرر  ن 20مررن  فقرر ا

ا وهنار  يل ترزيم   ر مت افئ لنميتف دين ف  األقال م الم تنفن تمرا ال يترافرق مرم ا

ر ف  تر ن  وا عداو لنشفاف ن ولنتطب ق المتيرق لمعراي ر األهن رن الترزيم الفعن  لنفق

ف  جم رم   ىرا  ترر ن. وتاخفرافن  لرق ذلرل  فرل  األشر ا  الرذين يشرعرو     

طنباتلم لنى رل عنق المياعدة االجتماع ن قد ُرفلت لو  مبرر لر ن لرديلم    

  ل ال نفن. آل ن ميتقنن لنش رى تمقدورها مراجعن القرارات تلسنري فعال وقن

عررن ذلرل  امررن تاجررن  لرق فررما  االسرتدامن المال ررن ل ررندوق   وفلرالا  -41

المعاشرررات التقاعديرررن واللرررما  االجتمررراع  و لرررق  نرررق الفإلررررات فررر  شرررب ن 

  تطر  منلرا   شرا   ظراو لنترلم ن االجتمراع  مرن (32)اللما  االجتماع  لنبند

ا البطالررن. ويتعرر ن  يلرر  لررق اا الفقررر  اسررتنال وفررم اسررترات إل ن وطن ررن لم افىررنا

 ت ا ات م نفن. 

وينبغرر     ت ررر  اسررتىقاقات المعرراد التقاعررد  واللررما  االجتمرراع   -42

مالئمررن وكاف ررن لنقلررا  عنررق الفقررر المرردقم  و   تىررد مررن الفقررر وعرردو الميرراواة. 

ا ويتع ن  يل  يرال  اهتمراو  را  تتىير ن تمايرن المرر ة الريف رن فر  ترر ن مرن ا

  كمرا يتعر ن    ي رر  الى ررل عنرق (33)إلا ر  االجتمراع جا   العمرل ومرن ال

ا المياعدة االجتماع ن متات   الص ل ل من يف  تمعاي ر األهن ن. وينبغ     يتبم ا

ا  ظررراو الىمايرررن االجتماع رررن  لإلررر ا قائمرررا عنرررق تقرررر  اخ يرررا  و   ييرررتمر فررر  ا

ة ( ال رالر202)رقرم  2012 رف ات الىماين االجتماع رن   االسترشال تتر  ن

ال  رر   يرتر  ال ب رر الميرتقل تترق رم عن منظمن العمل الدول رن. وفر  هرذا 

لنعمرل الالئرق لنفتررة  الى رمن التر ي ن عنق مذكرة اتفا  لتنف رذ البر رامص القطرر 

 مم منظمن العمل الدول ن و قاتات العمال. 2017-2022

 إعاناا الطاقة والغذاء -دا  

ا  فلريشمل تر امص اخ الص االقت ال   -43 ا و  رالتا خعا رات الطاقرن  ا

ا ال لرتا   وزيالة ف  األسعار لنميت دم ن. ووفقرتما ف لا  عا ات    النقرد ل رندوا

ا لىماين الشرائي األكثر ترما  الدول   يتع ن ترف ر سعر مدعم  م. ف  المإلتما

__________ 

 . ,p. 37, fig. 27”, Consolidating social protection and labor policy in Tunisia“World Bankا ظر  (31)

 L’approche basée sur les droits de l’hommeالمتىدة اليام ن لىقرر  اخ يرا   " األمممفرف ن  (32)

du 

système de sécurité sociale tunisien"  متاص عنق الراتط الترال  2013األول/لييمبر   كا ر  

  

https://issuu.com/dorraloudhaief/docs/rapport. 

المتىدة اليام ن لىقر  اخ يرا  وه ئرن األمرم المتىردة لنمرر ة ووزارة المرر ة  األمممفرف ن  (33)

 Travail des femmes en milieu rural et leur accès à la protectionن فر  ترر ن  "واألسرة والطفرلر

sociale( "2016.) 

https://issuu.com/dorraloudhaief/docs/rapport
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2016/12/travail%20des%20femmes%20en%20milieu%20rural%20et%20leur%20acc%c3%a8s%20%c3%a0%20la%20protection%20sociale.pdf?vs=18
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2016/12/travail%20des%20femmes%20en%20milieu%20rural%20et%20leur%20acc%c3%a8s%20%c3%a0%20la%20protection%20sociale.pdf?vs=18
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2016/12/travail%20des%20femmes%20en%20milieu%20rural%20et%20leur%20acc%c3%a8s%20%c3%a0%20la%20protection%20sociale.pdf?vs=18
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    فقرت ترر ن 2014-2013و شار البنل الدول   لق      رالل الفتررة  -44

المائررن مررن  جمررال  النرراتص المىنرر  عنررق  وجرر  الرردعم الم تنفررن  فرر  6.9ترررال  

لنطاقن والنقل والينم األساس ن الرئ ي ن  ف ما ش ل  جمال  اخ فا  عنق ترامص 

. ويتفرق (34)ف  المائن فقط من  جمال  النراتص المىنر  0.4المياعدة االجتماع ن 

ق تمايررن اجتماع ررن ال ب ررر الميررتقل مررم الررر   القائررل    الدولررن تلم ا لررا تىق رر

 فلل عن طريق  ف   عا رات الطاقرن لدسرر المع شر ن   رر الفق ررة و عرالة 

اسررتثمار تنررل األمرررال فرر   ظرراو تمايررن اجتمرراع  شررامل يغطرر  كررل األفرررال 

المىتاج ن. ومم ذلل  فمرن لو  ات راذ  يرن تردات ر لنت ف رف  يررجي    تتيرب  

أل رررى فرر  زيرالة الفقررر تنيرربن زيرالة  سررعار ال لرترا  و لغررا   عا ررات الرقررل ا

فرر  المائررن. ومررن اللرررور  فررما     ي فررل      ررالص لنرردعم قرردرةَ  2.5

الفقرا  عنق تىمل ت رال ف الطاقرن والغرذا   و   يقترر  تالترسرم فر  الميراعدة 

 . (35)االجتماع ن من  جل فما  التغط ن الشامنن

شرن فر  ترر ن  تمرا ويياور ال ب ر الميرتقل القنرق تشرل  زيرالة ت نفرن المع  -45

ا عنررررق األشرررر ا  ذو  الررررد ل المررررن ف . ووفقرررريررررؤار تشرررر ل  ررررا   آل ررررر ا

ت ررال ف الغررذا  والمشررروتات   ررر  2017اخت ررا ات المتاتررن  زالت  ررالل عرراو 

فررر  المائرررن   6.7فررر  المائرررن  والمالترررن واألتذيرررن تنيررربن  8.3ال ىرل رررن تنيررربن 

فر   5.9المائرن  والنقرل تنيربن فر   4.2واخس ا  والم اد وال لرترا  والغراز تنيربن 

 . (36)المائن

 إ الح النظام الصحي -هاء 

مررن الدسررترر الىررق فرر  ال ررىن  ويىرردل    "تلررمن  38ي فررل الف ررل  -46

ن الدولن الرقاين والرعايرن ال رى ن ل رل مرراطن  وتررفر اخم ا  رات اللرروري

ج للما  اليالمن وجرلة ال دمات ال ى ن" وينر و الدولرن ترل  "تلرمن العرال

لرذد المإلا   لفاقد  اليرند  ولرذو  الرد ل المىردول". ويشر د ال ب رر الميرتقل ت

يتعنرق  األت او الرام ن  لق فما   م ا  ن الر رل ويُير الت نفن والإلررلة ف مرا

تالىق ف  ال ىن. ومن الرافي    هنار  رعرتن  كبرر فر  فرما  الىرق فر  

 المال ن الراهنن. ال ىن لنإلم م ف  واقم األمر  و ا ن ف  س ا  الق رل 

تث ثن من  جل تنا   ظراو  رى  عراو. اا وتذلت تر ن تعد استقالللا جلرل -47

وعنق مدى عقرل  كا رت ال رىن والتعنر م فر   ردارة جردول األعمرال الي اسر  

ترال  ان   جمال  اخ فرا  العراو. وتُن رت مرافرق  رى ن عامرن فر    ىرا   ومث ال
__________ 

(34) World Bank, “Consolidating social protection and labour policy in Tunisia: building systems, 

connecting to jobs”, Washington D.C., December 2015, p. 31. 

ا  (35)  Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), “Social protection  ا ظرر  يلرا

country profile: Tunisia”, 16 November 2016, E/ESCWA/SDD/2016/CP.1, p. 15. 

  2017المعلررد الرررطن  لإلت ررا   مؤشررر  سررعار االسررتلالر العررائن   كررا ر  األول/لييررمبر  (36)

مترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراص عنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتط التررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال   

www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_IPC_base_

Decembre%202017def%20_1_.pdf. 
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الرعاين األول ن. و سفر مإلمل التىي نات عنرق البند كافن  تاتباع  مرذج خي ال 

سرنن  75.1النظاو ال ى  التر ي  عن زيالة كب رة ف  مترسط العمرر المترقرم )

(  وا  فرراض فرر  معرردل وف ررات األطفررال لو  سررن ال اميررن مررن 2015فرر  عرراو 

. ومرم (37)2015فر  عراو  14 لرق  1965مرلرل ت  ف  عراو  1 000ل ل  233

وتررات  قن م ررن شررديدة. فعنررق سررب ل المثررال  ي يررد معرردل ذلررل  ال ترر ال هنررار تفا

الرف ات النفاس ن ف  المناطق الريف رن مثرل الق ررين ترلكثر مرن االارن  مثرال عرن 

  .(38)المناطق الىلرين مثل سرسن

وف   طار تررامص الت  رف الل  نر  المنفرذة  رالل منت رف الثما  ن رات   -48

مات الرقائ رررن واخرشرررالين. اسرررتُىدات رسررررو االسرررت داو  مرررم اسرررتثنا  ال رررد

 2011و 1995وا  ف  اخ فا  العاو عنرق ال رىن فر  الفتررة مرا تر ن عرام  

فرر  المائررن مررن  جمررال  النرراتص المىنرر   ف مررا زال  2.3فرر  المائررن  لررق  2.7مررن 

ا اخ فررا  ال ررى  ال ررا  سررريع فرر  المائررن  19تمعرردل  مررر سررنر  مترسررط  ا

. وزالت (39)المتنام  لنمرافق ال ا ن تيب  زيالة ت ال ف األلوين واالست داو

ت ررن المرردفرعات مررن األمرررال ال ا ررن فرر  مإلمرررع اخ فررا  عنررق الرعايررن 

فرر  المائررن عرراو  42فرر  المائررن فرر  اليرربع ن ات  لررق ترررال   36ال ررى ن مررن 

. ومررم التنرراق  الترردريإل  فرر  تمريررل المرافررق العامررن  ت ايررد سررع  (40)2013

لم ن  لنى رل عنرق الرعايرن ال رى ن فر  المرفق  تمن ف لم المشمرلر  تالت

 القطاع ال ا . 

ا وت نما تعد ال دمات ال ى ن العامن مإلا  ن رسم  -49 لدشر ا  معردوم  ا

الد ل  فل  الفقرا  ينفقر  ف  واقم األمر  يبن كب رة من ل نلم المىردول عنرق 

ا  دمات الرعاين ال ى ن. ووفق ف   20لدراسن  جراها البنل الدول   فل   فقر ا

فر  المائرن مرن ل نلرم المتراص عنرق النفقرات  7المائن من الي ا  ينفقر  تررال  

 . (41)ال ى ن من األمرال ال ا ن

  تُررذلت تعرر  الإللرررل مررن  جررل ت  رر   الم يررد مررن 2011وتعررد عرراو  -50

المررررارل لنظررراو ال رررىن العامرررن  ول رررن تررردات ر التقشرررف األ  ررررة قرررد تبررردل هرررذد 

 2017ل  شرلدت م  ا  رن وزارة ال رىن فر  عراو . وعنق سب ل المثرا(42)الإللرل

ا ت ف ل ا طف فرا من رار لينرار  مقاترل زيرالة  1 742من رار لينرار  لرق  1 752مرن ا
__________ 

(37) World Health Organization (WHO), Tunisia statistical profile,    متاص عنق الراتط التال    

www.who.int/gho/countries/tun.pdf?ua=1؛ 

 =www.childmortality.org/index.php?r=site/graph&IDو

TUN_Tunisia. 

(38) Chokri Arfa and Heba Elgazzar, “Consolidation and transparency: transforming Tunisia’s health 

care for the poor”, World Bank, Washington D.C., January 2013, p. 5. 

  في .المرجم  (39)

(40) Global Health Watch, “The right to health in Tunisia”؛ وWHO, Global health expenditure database. 

(41) Arfa and Elgazzar, “Consolidation and transparency”, p. 12. 

(42) WHO, Global health expenditure database     متاص عنق الراتط التال  

http://apps.who.int/nha/database/Key_Indicators_by_Country/Index/en. 

http://www.who.int/gho/countries/tun.pdf?ua=1؛
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فر  المائرن. وف مرا تعرد الت ف لرات  10.7 جمال ن ف  الم  ا  ن الرطن ن  يربتلا 

 عند تعدينلا ف  فر   يربن -تالق من اخسم ن مىدولة للذد الرزارة  فل لا تمثل 

ا ا  فاف -التل م  ا هاما ف  المائن  6ف  م  ا  ن الرعاين ال ى ن العامن تنيبن ا

ا   . (43)تقريبا

ا وقررد شررلدت المرافررق ال ررى ن ال ا ررن رواجرر -51 فرر  المنرراطق اليرراتن ن ا

ت   جذتت مر ف ن طب ر ن مرؤهن ن  ف مرا تردهررت المراكر  ال رى ن العامرن 

فرر  المررر ف ن الطب رر ن و ا ررن فرر  المنرراطق الدا ن ررن  وتعررا   مررن  قرر  

. ويعتمررد (44)والمت   رر ن واأللويررن. وتعررد التفاوتررات فرر  ال رردمات وافررىن

ف  المائن من التر ي  ن عنق  ظراو الرعايرن ال رى ن العامرن  ول رن  80ترال  

هذا النظاو ال ير ف سرى   ف  جمرال  األطبرا . وفر  المقاترل  فرل  القطراع 

مرل معردات التشر    المتقدمرن  ف  المائرن مرن مإل 72ال ى  ال ا  يمتنل 

. ويرجد فر  ترر ن العا رمن (45)ف  المائن من الي ا  20ول ن  ال ي دو سرى 

 يمن  ف ما ي دو س ا  جندوترن والق رروا   1 000 طبا  ل ل  3.5ما مترسط  

. وقرد  لت  عمرال ال    رن فر  (46) يرمن 1 000طب   ل رل  0.6وتطاوين 

لترررف ر ال دمرررن  واترررد لد ن رررا  القطرراع ال رررى   لرررق وجرررل  ظررراو مررر لوج 

القررالرين عنررق لفررم ق مررن ال رردمات ال ا ررن الإل رردة  واآل ررر لنفقرررا  الررذين 

. ويعري ال ب ر الميرتقل عرن (47)يى نر  عنق ال دمن من قطاع عاو متراجم

القنق تش ل  ا  مرن    ت رال ف ال ردمات ال رى ن لنمرفرق ال رارج  ن قرد 

  ممرا يبررز مشراكل يُيرر الت نفرن 2017 ف  المائن  رالل عراو 7.4زالت تنيبن 

 .(48)خعمال الىق ف  ال ىن  و ا ن لدش ا  ذو  الد ل المن ف 

ويرترر  ال ب ررر الميررتقل تررل   ظرراو ال ررىن التر يرر  يتطنررم  لررق ترررف ر  -52

امرن التغط ن الشامنن. ويترفر التلم ن ال ى  العاو من  الل  ندو  ال رىن الع

المررررض( الممررررل مرررن تر رررامإل  اللرررما  )ال رررندو  الررررطن  لنترررلم ن عنرررق 

  شرمنت تغط رن 2013االجتماع  ال ب رين لنقطاع ن ال ا  والعراو. وفر  عراو 

ماليرر ن تر يرر   تمررن فرر لم المعررالر   ممررا  7ال ررندو  المررذكرر مررا يقررري مررن 

 ف  المائن من الي ا .  63يعالل 

__________ 

(43) Webdo, “Tunisie: le budget de l’État 2017 en détails”     متاص عنق الراتط التال  

www.webdo.tn/2016/12/20/budget-de-letat-2017-details/. 

(44) Dialogue sociétal sur les politiques, les stratégies et les plans nationaux de santé: Santé en Tunisie, 

état des lieux, 2014. 

(45) Comité technique du dialogue sociétal, “Pour une meilleure santé en Tunisie : faisons le chemin 

ensemble” (2014). Propositions soumises à la conférence nationale de la santé, p. 19. 

 .Tunisie en chiffres 2016”, p. 18“ لإلت ا  الرطن المعلد  (46)

(47) Global Health Watch, “The right to health in Tunisia”, p. 131. 

  2017لإلت ا   مؤشر  سعار االستلالر العرائن   كرا ر  األول/لييرمبر  الرطن المعلد  (48)

 .4 فىن 
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واليررر ا    رررر المررردرج ن فررر   ظررراو اللرررما  االجتمررراع  مشرررمرلر   -53

ر رررامإل ن لنميررراعدة الطب رررن المإلا  رررن   تررردهما يقررردو الرعايرررن المإلا  رررن فررر  تب

المؤسيررات ال ررى ن العامررن ألفرررال األسررر المع شرر ن المرردرج ن فرر  البر ررامص 

ا الرررطن  خعا ررن العررائالت المعرررزة الررذ  يغطرر  الفئررن األشررد ترما رر  ررر واآل ا

القريبن من  ط  يرفر الرعاين ال ى ن العامن تت ال ف م فلن لدسر المع ش ن

 7.5 سررة مع شر ن )تررال   250 000  كا رت 2015 عاو الفقر الرطن . وف 

فرر  المائررن مررن مإلمررل األسررر المع شرر ن( مدرجررن فرر  تر ررامص الرعايررن ال ررى ن 

فر  المائرن  20 تررال  ) و سررة مع شر ن   ررى  602 000المإلا    ف ما تنقت 

وتف رد  .(49)المؤسيات العامنمن مإلمل األسر المع ش ن( رعاين  ى ن مدعمن ف  

التقررارير تررل   ررندو  ال ررىن العامررن وتر ررامإل  الميرراعدة الطب ررن المإلا  ررن 

فررر   94يىققرررر  تغط رررن فررر  مإلرررال الرعايرررن ال رررى ن تبنرررغ  يررربتلا تررررال  

. ومم ذلل  تش ر الب ا ات الىديثن من الميي الرطن  لدسر المع شر ن (50)المائن

لمائن من األفرال الذين يع شر  تىت  ط ف  ا 18.7 لق    ترال   2015عاو 

 . (51)الفقر الرطن  مىرومر  من التغط ن ال ى ن العامن

شلدت الينرات األ  رة زيرالة كب ررة فر   فقرات  رندو  ال رىن العامرن   -54

ا تقريب ت   تلاعف عردل الميرتف دين  2016و 2010ف  الفترة ما تر ن عرام  ا

ط ن ال ندو . وتاخفافن  لق ذلل  من ذو  األمراض الم منن المشمرل ن تتغ

من ررار لينررار مررن  ررندوق  المعاشررات التقاعديررن  1.7فررل  المتررل رات البالغررن 

النررذين يمرررال   ررندو  ال ررىن العامررن تلرردل ترررف ر ال رردمات ال ررى ن العامررن 

ا األساسرر ن. ووفقرر ل ررندو  النقررد الرردول   فررل   ررندو  ال ررىن العامررن قررد ال ا

ا يررتم ن قريبرر مرردفرعات لن رر دل ن المرك يررن  و لمقرردم   رردمات مررن تغط ررن الا

 .(52)الرعاين ال ى ن

ا وهنار العديد من األسرباي ورا  عردو ق راو الدولرن ج ئ ر -55 تلعمرال الىرق ا

الدسترر  ف  الرعاين ال ى ن المإلا  ن. فاألفرال قد ال يى نر  عنرق البطاقرن 

اسررتىقاقلم للررا. العامررن لنرعايررن ال ررى ن العامررن المإلا  ررن  و المدعمررن  ر ررم 

ا وم رر و  األلويررن الترر  تُقرردو مإلا رر فرر  مراكرر  ال ررىن العامررن قررد  فررد ويتعرر ن ا

شررراؤها تشرر ل  ررا  مررن ال رر دل ات التإلاريررن. ولفعررات اليرردال التشررارك   

و ا رررن لدشررر ا  مرررن ذو  األمرررراض الم منرررن المررردرج ن فررر  البر رررامص 

الفيرال الرذ  يرؤار فرل   اا المدعم  تل ف  لق ع   الت رال ف ال رى ن. و   رر

__________ 

(49) Association tunisienne de défense du droit à la santé, Rapport sur le droit à la santé en Tunisie, 

annex  (. 2016)تشرين األول/ كترتر 

(50) ESCWA, “Social protection country profile: Tunisia”, E/ESCWA/SDD/2016/CP.1, p. 16. 

  كرررا ر  1"لمىرررن  االسرررتلالر وميرررترى المع شرررن"  عررردل إلت رررا   ل الررررطن معلرررد ال (51)

    متاص عنق الراتط التال  2016األول/لييمبر 

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/flach%20consommation%20arabe1.pdf. 

(52) International Monetary Fund country report No. 17/203, pp. 9 and 60؛ و“Assurance maladie: le 

deficit de la CNAM s’aggrave”, Kapitalis, 25 April 2017. 
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مرا يتطنر  لفرم الميرت دم ن لمبرالغ تشر ل اا عنق النظاو ال ى  التر ير  كث رر

   ر  ظام  من  جل فما  الى رل عنق ال دمات. 

 آلر المستجداا -واو 

  كا رت تردات ر 2018ف  وقت اال تلا  من هذا التقرير  ف   وائرل عراو  -56

ارارت اتتإلاجرات واسرعن تىرلرت التقشف المنفذة لنىد من عإلر  الم  ا  رن قرد  

كا ر  الثا  /يناير  8ترفاة  تد المىتإل ن ف   لق  عمال عنف. و فالت التقارير 

ا شرررررط  40  و ُ رررر    كثررررر مررررن 2018  500 كثررررر مررررن  و ُف ررررد تاعتقررررال ا

 6.4. وقرد تررر االتتإلاجرات التلر م المتيرارع الرذ  و رل  لرق (53)ش  

والتردات ر المشرمرلن تقرا ر  المال رن   2017المائن ف  كا ر  األول/لييمبر  ف 

 2017ف  المائرن عراو  6ل ف  العإل  ف  الم  ا  ن من  الم ممن 2018لعاو 

فر  المائرن فرريبن ميراهمن  1يشرمل    تمرا2018فر  المائرن فر  عراو  4.9 لق 

ف  المائن زيالة ف  فريبن الق من  1اجتماع ن عنق الد رل و رتاص الشركات و

عنررق اليرر ارات وال ىرررل واالت رراالت والتررلم ن.  الملررافن ورفررم اللرررائ 

 1ويبدو    ما  طنرق شررارة االتتإلاجرات هرر ال يرالة التر  ترد  العمرل تلرا فر  

ف  المائرن عنرق  سرعار البنر ين والردي ل  4-3تنيبن  2018كا ر  الثا  /يناير 

وهر   -والغاز )الميت دو عنق  طا  واسرم فر  الطلر  والتدفئرن فر  المنرازل( 

 . (54)الثا  ن ف   لر  ستن  شلر ال يالة

ا    مواجهة الفساد والتدفقاا المالية غير المشروعة -لامسا

لقد كا  الفيال والمىيرت ن متفش  ن  الل فترة ت رم الررئ ن األسربق زيرن  -57

العاتدين تن عن . وكا  لني دة األولق الياتقن  ل نق الطراتني   و شقائلا العشررة  

األعمررال التإلاريررن مررن ت نلررا شررركات ط رررا    ت رر  ميرر طرة فرر  العديررد مررن

وشررركات لتقررديم  رردمات اخ تر ررت واالت رراالت  ومىطررات  ذاع ررن وتنف ير  ررن  

ومعررارض لب ررم اليرر ارات  ومترراجر تإل ئررن كب رررة. وترردلت لراسررن  عرردها البنررل 

شرركن تمتن لرا الردائرة الدا ن رن لننظراو  662الدول  عن استالي الدولن فر  ترر ن 

فرر  المائررن مررن مإلمررل الشررركات  0.2تمثررل هررذد الشررركات سرررى  ماليرراتق. ولرر

ا التر ي ن ال ا ن  ول نلا كا ت األكثرر تىق قر فر  المائرن  16لنررتي  ت ر  شر نت ا

ا مررن مإلمررل  رترراص القطرراع ال ررا   األمررر الررذ  ييرررت   يلرر اتت ررارات  قرتلررا ا

 يررارة . وقُرردرت ال(55)الدولررن  و تقررر  ت رررين وفرررت للررا الىمايررن مررن المنافيررن

مرن فيرال  2008و 2000االقت الين مما شرلدت  ترر ن فر  الفتررة مرا تر ن عرام  

__________ 

(53) “Tunisia protests, authorities accused of indiscriminative crackdown”, The Guardian, 11 January 

-www.theguardian.com/world/2018/jan/11/tunisia-hundreds  متررراص عنرررق الرررراتط الترررال   2018

arrested-violent-protests-army-deployed-cities. 

(54) “Anti-austerity protests erupt”, Economist Intelligence Unit, 10 January 2018. 

 :Bob Rijkers, Caroline Freund and Antonio Nucifora, “All in the family ا ظر عنق سب ل المثال  (55)

State capture in Tunisia,” World Bank policy research working paper 6810, March 2014. 
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ورشرررة وعمرررالت   ررر مشررروعن وسررر  تيررع ر تإلررار  ترراان ن فرر  المائررن مررن 

ا   .(56) جمال  الناتص المىن  سنريا

. فال ير ال الفيرال 2011ولدسف  فل  المش نن لم ت تف منذ اررة عاو  -58

ا عنررق اقت ررالها ومقرفرراا رار فرر  تررر ن  مررؤاريمثررل قرررة م ع عررن لالسررتق ا

ا . ووفق(57)لنتمتم تىقر  اخ يا  ف لا   2016لدراسن استق رائ ن  جريرت عراو ا

فرر  المائررن مررن مإلمرررع الميررتإل ب ن    الفيررال قررد ازلال عنررق مرردى  64العررق 

المافررر ن  ر رررم الإللررررل العديررردة التررر  تبرررذللا الى رمرررن اا االانررر  عشرررر شرررلر

فرر   2017وفر  اسررتطالع لنرر    جررر  فر  آي/  يررطن عراو . (58)لمراجلتر 

ف  المائن من مإلمرع الميتإل ب ن تل  الفيال قد ازلال  89   ىا  البند كافن   فال

 . (59)2011منذ اررة عاو 

ا والفيررال ال يقرررض االقت ررال فقررط  تررل يعررد  يلرر -59 مررن  سررباي ا عررداو ا

لن رردمات عنررق  ىررر الميرراواة وفررعف سرر الة القررا ر  وت  رر   المررال العرراو 

  ررر كررف   وهرر   مرررر ال ترر ال كنلررا تررؤار فرر  تمتررم العديررد مررن التر يرر  ن 

فر  المائرن مرن  17   فال 2017تالىقر . وعنق سب ل المثال  ف  آي/  يطن 

ا مإلمررررع الميرررتإل ب ن لدراسرررن استق رررائ ن   لرررم واجلررررا ش  ررر  الفيرررال فررر  ا

المائرن عنرد اسرتعمال  فر  8ف  المائن مم شررطن المررور  و 13الميتشف ات  و

عن ذلرل  العرق العديرد مرن الميرتإل ب ن   لرم  . وفلالا (60)ال دمات االجتماع ن

ا واجلرا ش    الفيال ف  المدارس العامن  و ف  المىراكم  و عنرد التعامرل مرم ا

 .(61)البنديات واخلارات العامن اخقن م ن

ا م  يلرولم ييفر الفيال فقط عن سرر  ت  ر   المرال العراو  ترل سراه -60 ا

ف  ترراكم الردين العراو مرن  رالل ا  فراض اخيررالات اللرريب ن. ومرن ارم فرل  

مرن االسرتثمارات فر  ال ردمات العامرن اللررورين خعمرال اا الفيال يقن   كث ر

عرن ذلرل  فرل  الفيرال يرؤار  الىقر  االقت الين واالجتماع ن والثقاف ن. وفلالا 

__________ 

(56) Antonio Nucifora and Bob Rijkers, “The unfinished revolution: bringing opportunity, good jobs 

and greater wealth to all Tunisians”, World Bank, May 2014, p. 111. 

"  عدوى الفيرال فر  ترر ن  المرتنرن اال تقال رن فر   طررومروا  المعشر  " يرك نسارة  (57)

؛ و"اال تقررال المعطررل فرر  2017مؤسيررن كررار  غ  لنيررالو الرردول   تشرررين األول/ كترررتر 

ر  يار/مرراي 10تاألزمررات  " الفريررق الرردول  المعنرر  فيررال مررال  و عرررات جلريررن تررر ن 

-www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north   مترررررراص عنررررررق الررررررراتط التررررررال  2017

africa/tunisia/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-tunisia. 

األوسررط وشررمال  فريق ررا منظمرن الشررفاف ن الدول ررن  "النراس والفيررال  لراسررن ميررى ن لنشرر   (58)

 .www.transprency.orgتاروم تر الفيال العالم ". متاص عنق الراتط التال    - 2016

(59) International Republican Institute, “Public opinion survey of Tunisians”, August 2017, p. 45  

-www.iri.org/sites/default/files/2017-9مترررررررررررررررررراص عنررررررررررررررررررق الررررررررررررررررررراتط التررررررررررررررررررال   

26_tunisia_poll_presentation.pdf. 

 . 47المرجم  في    فىن  (60)

ا العق تقريبالمرجم  في    (61) ا ش   12ش   واتد من كل ا     واجر  الفيرال  متمت مقاتنتلا

ا ش     ف  تعامن  مم هذد المؤسيات. ا

file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-tunisia
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-tunisia
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-tunisia
http://www.transprency.org/
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نرل الغن رن  و المترسرطن الرد ل  عنق الشررائي الفق ررة فر  المإلتمرم  كثرر مرن ت

مررا ال ي ررر  لرردى الفقرررا  المررال ال رراف  لتقررديم رشرراوى مررن  جررل اا ت رر  كث ررر

الى رل عنق ال دمات التر  يطنبر لرا  وال المررارل لنى ررل عنرق ال ردمات 

ال ا رن الباهظرن الت ررال ف فر  التعنرر م المدرسر   و الرعايررن ال رى ن  و ترل ررد 

 لعامن الت  تدهررت جرلتلا. الطاقن كبديل عن ال دمات ا

وتاخفررافن  لررق الفيررال فررل  التلررري اللررريب  والتالعرر  فرر  التيررع ر  -61

التىرين  ييلما  تش ل كب ر ف  التردفقات المال رن   رر المشرروعن فر  ترر ن. 

وتقدر البىرث األكاليم ن    هروي رؤوس األمررال تشر ل   رر مشرروع مرن 

  2010-1960ر عنرق مردى الفتررة من رار لوال 38.9تر ن تنرغ فر  مإلمرعر  

ا . ووفقرر(62)من ررار لوالر  ررالل فترررة ت ررم زيررن العاترردين تررن عنرر  33.9منلررا  ا

لمنظمن الن اهن المال ن العالم ن  تبنغ التدفقات المال ن   ر المشروعن ال ارجرن 

ا   . (63)من تر ن ترال  من ار  لوالر سنريا

 استرداد األ و  في الوطا والخارج -علف 

اعتراا واسم لردى الى رمرن والإلملررر ترجرري مراجلرن الفيرال  امن  -62

 15والتردفقات المال ررن ال ارجرن   ررر المشرروعن  وا ررتالس المرال العرراو. وفرر  

    شلت الى رمن المؤقتن لإلنن تق   الىقرائق تررل 2011كا ر  الثا  /يناير 

    شررلت الى رمررن  تمرجرر  2011آذار/مررارس  14اال ررتالس والفيررال. وفرر  

ا  114لإلنن م الرة  جمردت   ررل  2011-13رسرو رقم الم منتمر ن  ش  را

مرن الممتن رات   550ألسرة الىاكم الياتق ولائرت  الدا ن ن. و الرت النإلنن 

ا  48و ا  زورقا ا  367مرن مىرافال األسرلم  و 40  ووي ترا ا  تيراتا  400  وم ررف ا

 رالرة من ار لوالر. وقُدرت ق من األ ررل الم 13شركن  تق من تقديرين تنغت 

  .(64)2011ف  المائن من  جمال  الناتص المىن  لتر ن ف  عاو  25 تـ

وكا  األ ع  من ذلل تإلم د و عالة األ رل الميرروقن المرلعرن فر   -63

ترجررد  رقرراو مرارقررن  قُرردرت األ رررل الترر  تررم ا تالسررلا  ال ررارج. فب نمررا ال

__________ 

(62) Léonce Ndikumana and James K. Boyce, “Capital flight from North African countries”, Political 

Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst, October 2012 متراص عنرق  

-www.peri.umass.edu/publication/item/486-capital-flight-from-north-africanالررررررررراتط التررررررررال   

countries. 

(63) Sami Dabbegh, “Illicit financial flows, corruption, and sustainable economic development in 

Tunisia”, 5 September 2016   مترراص عنررق الررراتط التررال  www.gfintegrity.org/illicit-financial-

flows-corruption-sustainable-economic-development-tunisia. 

ن ررارات المفقرررلة  اسررتعالة األمرررال العامررن فرر  م ررر  ول ب ررا  الممنظمررن الشررفاف ن الدول ررن   (64)
    متاص عنق الراتط التال   وتر ن  وال من

www.transparency.org/whatwedo/publication/lost_billions_recovering_public_money_in_egypt_li

bya_tunisia_and_yemen. 

file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.peri.umass.edu/publication/item/486-capital-flight-from-north-african-countries
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.peri.umass.edu/publication/item/486-capital-flight-from-north-african-countries
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.peri.umass.edu/publication/item/486-capital-flight-from-north-african-countries
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.gfintegrity.org/illicit-financial-flows-corruption-sustainable-economic-development-tunisia
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.gfintegrity.org/illicit-financial-flows-corruption-sustainable-economic-development-tunisia
file:///C:/Users/Theissen.OHCHR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWDA4XWA/www.gfintegrity.org/illicit-financial-flows-corruption-sustainable-economic-development-tunisia
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. (65)لوالر من رار 42وتىرينلا  لق ال ارج مرن قبرل عشر رة ترن عنر  تمرا يبنرغ 

ورك ت الينطات التر ي ن جلرلها عنق الىاالت الراعردة. ور رم كرل الإللررل 

المبذولن  لم يُيترل تتق تاري   سرى القن ل من األ رل الميروقن  وذلل من 

  اسررتعالت اليررنطات التر يرر ن 2013لبنررا  وسرييرررا تالدرجررن األولررق. ففرر  عرراو 

   يعرررل لنيرر دة األولررق كا ررت فرر  تيرراي م رررف  لبنررا من ررر  لوالر 28.8

. وتنرا  عنررق طنبرات الميراعدة القا ر  ررن المتباللرن   عرالت سرييرررا (66)اليراتقن

من ررررر  لوالر فرررر   3.9  و2016لوالر فرررر   يار/مرررراير  256 000ترررررال  

فرر  اا . وال يرر ال قرردر كب ررر مررن األ رررل الميررروقن مإلمررد(67)2017 يار/مرراير 

سرييرا عنق  مل  م ا  ن  عالة هذد األمرال  لرق ترر ن تعرد  تمراو اخجررا ات 

 القا ر  ن. 

كمررا قرردمت اليررنطات التر يرر ن طنبررات لنميرراعدة القا ر  ررن  لررق واليررات  -64

قلررائ ن   رررى مررن  جررل فررما  تإلم ررد األ رررل الميررروقن و عالتلررا. ويطنرر  

طات تتعراو  تشر ل كامرل مرم اليرنال ب ر الميتقل  لرق جم رم البنردا  المعن رن    

األمررم  مررن اتفاق ررن 58-51التر يرر ن وتتق ررد تالت اماتلررا القا ر  ررن تمرجرر  المرررال 

  . المتىدة لم افىن الفيال من  جل فما   عالة تنل األ رل ف  الرقت المناس

القدددرة المسسسددية علددى مكافحددة التدددفقاا الماليددة غيددر المشددروعة  -باء 

 والفساد

نرات األ  رة وفم عدة قرا  ن جديردة مرن  جرل منرم الفيرال شلدت الي -65

البرلمرا  التر ير  فر  تلقرار وتع ي  الشفاف ن العامن. ويرت  ال ب ر الميتقل 

يلرررردا  لررررق تمايررررن الشررررلرل والمبنغرررر ن عررررن لتشررررريم  2017شررررباط/فبراير 

قرا ر  يقتلر  تقرديم الميرؤول ن العمررم  ن خقررارات  قررار الم الفات. ول ن 

ن عن ممتن راتلم ومنرم الثررا    رر المشرروع وتلراري الم رالي كرا  ال شامن

ا ي ال معنق تتق وقت  عدال هذا التقرير. وت نمرا يقتلر  الدسرترر  عرال  كبرار ا

الميؤول ن العمرم  ن والبرلما   ن عن ممتن اتلم عنرد تررل لم منا ربلم   شرار 

ا ترلما  ر 217 تر ن فقرط مرن 26 لرق    اا تقرير  در مرؤ ر ا د  ف رىرا عننرقرا ا

. ويعري ال ب ر (68)عن كامل ممتن اتلم  ولم يقم تذلل    من الرزرا  العامن ن

ا الميتقل عن  من  ف     يُعالص قريب  هذا النق  ف  الشفاف ن العامن. ا

__________ 

 .14المرجم  في    فىن  (65)

(66) Stolen Asset Recovery Initiative, “The start of more to come?”, 12 April 2013 متاص عنق الراتط  

 .https://star.worldbank.org/star/news/tunisia%e2%80%99s-cash-backالتال   

(67) Federal Department of Foreign Affairs (Switzerland), “Switzerland returns EUR 3.5 million to 

Tunisia in stolen assets recovery process”   متاص عنق الراتط التال    

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-66859.html. 

 .39"   فىن عدوى الفيال ف  تر نيرك ن والمعشر  "ا ظر   (68)

https://star.worldbank.org/star/news/tunisia%e2%80%99s-cash-back
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     2011وتلم ررا  الل ئررن الرطن ررن لم افىررن الفيررال  المنشررلة فرر  عرراو  -66

 جرررا  مالتقررات قلررائ ن فرر  الىرراالت تإلررر  تىق قررات  ول ررن لرر ن تلم ا لررا 

المتعنقن تالفيرال  و االتت رال  و  يرل األمررال  و  سرا ة اسرتعمال المرال العراو. 

ومم ذلل  ف م نلا  تالن الىاالت  لق م ت  وك ل الإلملررين. وال ت ال الل ئرن 

يرؤار  تعا   من عدو كفاين المرارل المال رن والبشررين لالفرطالع تراليتلرا  تمرا

 2014تلا عنررق االسررتإلاتن لنشرر اوى المعروفررن عن لررا. وفرر  عررام  فرر  قرردر

تالررن  9 000شرر رى مررن ترر ن  400تررتم ن الل ئررن  ال مررن تإلل رر     لررم2015و

. وعنق الر م من الإللرل المبذولن مرن  جرل تع ير  قردرتلا  (69)ُعرفت عن لا

ا فل  عدل الش اوى الت  تنقتلا الل ئن يمثل تىدي قتلرا. أل ر  ال ير ال يتإلراوز طا ا

ا ق اسر اا   عنق سب ل المثال  تنقت الل ئن عدل2016فف  عاو  مرن الشر اوى تنرغ ا

ا شرر رى اعتُبرررت مشررمرلن تراليتلررا. ووفقرر 2 198شرر رى  مررن ت نلررا  9 027 ا

شررر رى مرررن مإلمررررع الشررر اوى  1 729  كرررا  2016لتقريرهرررا اليرررنر  لعررراو 

ن الل ئن  ال من تيرن م وتيب  الق رل عنق قدرتلا  لم تتم  الرارلة تتعنق تالفيال.

ا منف 47. و ت ل 2016منلا فقط أل راض المالتقن القلائ ن ف  عاو  94  لرق ا

ه ئن الىق قن وال رامن  الت  تىقق ف  ا تلاكات تقر  اخ يا  وتاالت الفيرال 

المافرر ن. وتتعنررق  يرربن كب رررة مررن الشرر اوى تشررركات ممنركررن لندولررن  مثررل 

  والغراز )الشرركن التر ير ن لن لرترا  والغراز(  المؤسين العامن لترف ر ال لرتا

والشررركن الرطن ررن لنم رراد )الشررركن الرطن ررن السررتغالل وترزيررم الم رراد(  النترر ن 

 . (70)تؤار  دماتلما مباشرة عنق   ىاي الىقر 

 ترسيخ المساءلة ومنع اإلفالا ما العقاب -جيم 

ا ش  رررر 30تعررررد الثررررررة  اعتُقررررل  كثررررر مررررن  -67   مررررن  سرررررت  تررررن عنررررا

ا   2011فررر  ت يرا /ير  ررر   والطراتنيررر   وُت رررم عنرررق الىررراكم اليررراتق   ات رررا

ا عامرر 35تاليررإلن  ا   ووفقرر2011من ررر  لوالر. ومنررذ عرراو  65و رامررن قرردرها ا ا

مر ررف مررد   وُسررإلن  9 000و 7 000لرربع  التقررديرات  فقررد تررركم مررا ترر ن 

 . (71)    نبلم تيب  جرائم متعنقن تالفيال600

ومم ذلرل  فرل  الإللررل الرام رن  لرق تقرديم المشرتب  فر  ميرؤول تلم عرن  -68

الفيال والإلرائم المال ن  لق العدالن ال ت ال تق دها مىدولين القدرات فر   جررا  

تىق قررات مت   ررن معقرردة وفرر  مىاكمررن هررؤال . وعنررق سررب ل المثررال  فررل  

ت فر   وا رر عراو الرتدة القلائ ن المال ن )القط  القلائ  المال (  الت    شئ

كرتدة مت   ن خجرا  التىق قرات الإلنائ رن و عردال  عمرال المالتقرن  2012
__________ 

 .30المرجم  في    فىن  (69)

(70) “L’INLUCC croule sous les plaintes pour corruption”, Economiste Maghrébin, 23 November 

-www.leconomistemaghrebin.com/2017/11/23/corruptionمترررراص عنررررق الررررراتط التررررال     2017

linlucc-petition-2016/. 

 يار/مراير  3"تر ن  العدالن اال تقال ن وم افىن الفيال"  الفريق الردول  المعنر  تاألزمرات   (71)

2016.  
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القلائ ن لدش ا  الميؤول ن عرن الفيرال و يرل األمررال  لرم ت رن قرد تنقرت 

. وفرر  ذلررل (72)المرررارل الالزمررن لنعمررل ت فررا ة - 2016مرراير  فرر   يررار/ -تعررد 

وك ل الإلملررين فقط يترلرر  من  راي  5من قلاة التىق ق و 10الرقت  كا  

 لرر لم مررن قبررل وك ررل الإلملرريررن  قلرر ن لغيررل األمرررال  ت نررت 154 كثررر مررن 

 2012ورئرر ن القلرراة تمى مررن تررر ن العا ررمن. وفرر  الفترررة مررا ترر ن عرراو 

قل ن لغيل األمررال   22  لم ينت  قلاة التىق ق سرى من 2016و يار/ماير عاو 

منلرا  لرق  سرقاط  8مى من االستئناا وا تلرت   لق لائرة االتلاو ف  14 ُت ل منلا 

. وقرد عنرم ال ب رر (73)سررى فر  قلر ن واتردة االتلامات. ولم ي در ت م  لرائ 

  تعرر ز األسراس القررا ر   لعمررل 2016الميرتقل   رر  فرر  تشررين الثررا  / رفمبر 

 الرتدة القلائ ن المال ن تمرج  قا ر   ساس  يرفي ا ت ا اتلا.

ا    عننررت الى رمررن "ترترر2017وفرر   يار/مرراير  -69 عنررق الفيررال"  تررد ت ا

من الش   ات البرارزة  وتإلم رد تيراتاتلم الم ررف ن وم رالرة  15تاعتقال 

ممتن اتلم. وتمت االعتقاالت تمرج  قا ر  الطرارت التر ير . وت نمرا يرتر  

ال ب ر الميتقل تلجرا  تىق قات ومالتقات قلائ ن لمن يشتب  ف  تررطلم ف  

لقنررق ييرراورد  زا  التقررارير الرررارلة الترر  ترر عم    سرربعن مررن الفيررال  فررل  ا

المشرررتب  تلرررم المىتإلررر ين مع ولرررر  فررر  االتتإلررراز لو   م ا  رررن االت رررال 

تمىررام ن ولو    بررار  سرررهم تلمرراكن وجرررلهم. وتاخفررافن  لررق ذلررل  يعررري 

ال ب ررر الميررتقل عررن قنقرر   زا  المعنرمررات الرررارلة الترر  ترر عم    المررد   ن 

ن يىرراكمر   مرراو مىرراكم عيرر رين  تمررا ينتلررل فررما ات اخجرررا ات المعن رر 

مررن العلررد الرردول  ال ررا  تررالىقر   14القا ر  ررن الراجبررن الرررارلة فرر  المررالة 

المد  ن والي اس ن  وتما يث ر مشاكل جديرن ف مرا يتعنرق تلقامرن العردل عنرق  ىرر 

عن  هم رن الميتقل    ي رر اخعراي . ويرل ال ب ر (74)من ف ومىايد وميتقل

القا ر  رن الراجبرن  م افىن الفيال مرم التق رد ال رارو تالمعراي ر الدول رن لإلجررا ات

 .(75)ومم االتتراو التاو لإلم م القراعد الدول ن لىقر  اخ يا 

 هيئة الحقيقة والكرامة -دا  

تت ي ه ئرن الىق قرن وال رامرن فر رن للرىايا ا تلاكرات تقرر  اخ يرا   -70

ا  رررتلم. وتغطرر  واليتلررا  يلررسررماع خالمافرر ن  التىق ررق فرر  الفيررال المررال  ا

وكررررا ر   1955وا ررررتالس المررررال العرررراو فرررر  الفترررررة مررررا ترررر ن تمرز/يرل رررر  

ا . وين  القرا ر  المنشرئ لنل ئرن  يلر2013األول/لييمبر  عنرق   شرا  لوائرر ا

__________ 

(72) Middle East and North Africa Financial Action Task Force, “Anti-money laundering and counter-

terrorist financing measures: Tunisia — mutual evaluation report”, May 2016. 

 . 6المرجم  في    فىن  (73)

(74) Human Rights Watch, “Tunisia: secret detentions mar anti-corruption effort”, 9 June 2017  والنإلنن

اكم تشررل  الىررق فرر  الميرراواة  مرراو المىرر 32المعن ررن تىقررر  اخ يررا   التعن ررق العرراو رقررم 

 .22  الفقرة CCPR/C/GC/32للن والل ئات القلائ ن وف  مىاكمن عا

 . 41و 40  الفقرتا  A/HRC/28/60ا ظر  (75)
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قلائ ن مت   ن يم ن    يُطن   ل لا الف ل ف  القلايا الت  تى نلرا الل ئرن 

نقررن تررالت وير فرر  اال ت اتررات والفيررال المررال  و سررا ة اسررتعمال المررال والمتع

 . (76)العاو

ويم ن لنل ئن    تقردو مقترترات لإل رالص المؤسير   مرن  جرل تف  رل  -71

منظرمررن الفيررال والقمررم واالسررتبدال وجبررر  فرررارها. ويشررمل ذلررل مقترتررات 

ا ت ر  تثبرت لتنق ي التشرريعات  والتردق ق فر  عمرل مؤسيرات الدولرن ومرافقلر

الميررؤول ن عررن  عمررال فيررال وا تلاكررات  وتقررديم اقتراتررات عمن ررن خ ررالص 

 . (77)المؤسيات الت  شاركت ف  الفيال واال تلاكات

ا ووفقررر -72 مرررن القرررا ر  المنشرررئ لنل ئرررن  تُنشرررل لإلنرررن لنتى ررر م  45لنف رررل ا

ا والم رالىن تنظرر  يلر فرر  طنبرات الت رالي المتعنقررن تىراالت الفيرال المررال . ا

ويتعرر ن    يقررر مقرردو طنرر  الت ررالي والتى رر م تذ برر  كتاتررن ويعتررذر  ررراتن 

كشررط لقبرررل الطنر . و ذا كررا  الطنر  يتعنررق تفيرال مررال   يتعر ن    يتلررمن 

ا  يلرر ا ت ا ررا . ومنررذ (78)تالرقررائم الترر   لت  لررق تىق ررق الم اسرر    ررر القا ر  ررنا

مررن  685  منلررا طنرر  لنتى رر م فرر  قلررايا مال ررن 2 700تنقررت الل ئررن   شررائلا  

عررن اال تلاكررات المال ررن  والبق ررن مررن اللررىايا  مررن الميررؤول ن 16الى رمررن و

 .(79)األفرال

 شأن المصالحة في المجا  اإلداريالقانون األساسي ب -هاء 

البرلما  التر ي  "القا ر  األساسر   قر   2017 ينرل/سبتمبر  13ف   -73

يمرررني العفرررر لنميرررؤول ن  المتعنرررق تالم رررالىن فررر  المإلرررال اخلار "  الرررذ 

العمرم  ن  تمن ف لم  علا  الشركات الممنركن لندولن  الرذين ا تل ررا النررائي 

تراخلارة العامرن  وقردمرا منفعرن لنغ رر لو  مبررر. وينطبرق اا  و  لىقررا  فررار

وكا ر   1955قا ر  العفر عنق األفعال المرت بن ف  الفترة ما ت ن تمرز/يرل   

. وقررد اسررتُثن  مررن  طررا  القررا ر  الفيررال وا ررتالس المررال 2011 ينرراير الثررا  /

العاو. وين  القا ر  عنق    األش ا  الذين ي فر  فر  طنربلم لنعفرر تىق رق 

. ويُمررني العفررر فرر  (80)م اسرر  ش  رر ن مررن فعنررتلم يظررل تاخم ررا  مقافرراتلم

س ا   جرا    ر عنن   ول ن س  ر  من ال ع  تق  م ما  ذا كرا  المتقردمر  

 الطنبات قد  ف ىرا عن الىق قن كامنن.ت

__________ 

تشررل   رسررا   2013كررا ر  األول/لييررمبر  24المررؤر   2013-53القررا ر  األساسرر  رقررم  (76)

 .8العدالن اال تقال ن وتنظ ملا  الف ل 

 . 43و 14المرجم  في   الف ال   (77)

 . 46المرجم  في   الف ل  (78)

(79) Amna Guellali, “The law that could be the final blow to Tunisia’s transition”, 23 May 2017 متاص  

 .www.hrw.org/news/2017/05/23/law-could-be-final-blow-tunisias-transitionعنق المرقم التال   

 7و 2  الف ررل 2017تشرين األول/ كترتر  24المؤر   2017-62القا ر  األساس  رقم  (80)

 .8و
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  يشرمل فر  2015وكا   طا  قا ر  العفر المث ر لنإلدل  الذ  اقتُرص عراو  -74

ا.القطرراع ال ررا   يلرر تررالت األمررر ويشرراطر ال ب ررُر الميررتقل المقرررَر ال ررا   ا

وفررما ات عرردو الت رررار قنقرر  مررن     المعنرر  تتع يرر  الىق قررن والعدالررن والإلبررر

. وفر  سر ا  (81) رسرا  الىق قرن ورتمرا يرروج لإلفرالت مرن العقرايالقا ر  يقرض 

ف ن ير ا( فر   مماال   فالت النإلنن األوروت ن لنديمقراط ن مرن  رالل القرا ر  )لإلنرن

ر   مؤقررررت    القررررا ر  األساسرررر  المتعنررررق تالم ررررالىن لررررم يرررررفر اللررررما ات 

عال  النترائص. وتررى الما ىن لنعفر  وتل لرار الىق قرن  وترل تاستقالل ن اآلل ن ال اف ن

م لوج لنعدالن اال تقال ن  وهرر مرا يتعرارض  النإلنن    القا ر  من شل     شا   ظاو

  .(82)( من الدسترر التر ي 9)148مم الف ل 

و عري ال ب ر الميتقل عن شرا ل مماانن  رالل زيارتر   ويشر ر  لرق  -75

ا تمامر    القا ر  النلائ  الرذ   قررد البرلمرا  التر ير  لرم يعالإللرا . (83)لدسرفا

وهرر يعتبررر القررا ر  األساسرر  المتعنرق تالم ررالىن فرر  المإلررال اخلار   طرررة 

ا  لق ال نف ف  م افىن الفيال وتع ي  الميا لن  معرت عن قنق  من    القرا ر  ا

 يم ن    يقرض الإللرل الت  تبذللا ه ئن الىق قن وال رامن.

 المساءلة في القطاع المصرفي -واو 

ال ب رررر الميرررتقل    يبررررز  هم رررن ترسررر خ الميرررا لن فررر  القطررراع يررررل  -76

 الم رف . فالم ارا الدول ن والرطن رن العامنرن فر  ترر ن وال رارج لرم تبرذل

ومرن  العناين الراجبن ف  تعامنلرا مرم  مررال كبرار الميرؤول ن والمقررت ن مرنلم.

ررر  كررا  س  ررع  عنررق الرردائرة الدا ن ررن لنظرراو تررن عنرر   لو  لورهررا الم ي  

ا ررتالس المررال العرراو و  فائرر  عنررق  طررا  واسررم فرر  واليررات قلررائ ن  جنب ررن. 

ا ويبدو   ر  ال يرجرد  تترق تاري ر    يرن جر ا ات معروفرن عننر فرد مؤسيرات ا

ال ررن مال ررن   و تىق قررات تشررل   فرررال سرراعدوا النظرراو اليرراتق فرر  المعررامالت الم

 المتعنقن تما سبق من فيال وا تالس لنمال العاو. 

ا عرر ن  يلررويت -77  جرررا  فىرر   قررد   فرر  سرر ا  العدالررن اال تقال ررن  لرردور ا

ا وميؤول ن الإللات المقرفن والما ىن األجنب ن الت  ساعدت  ظاو تن عنر  مال ر ا

. وفرر  هررذا اليرر ا  يرررل ال ب ررر الميررتقل اخعررراي عررن لعمرر  (84)ليررنرات عديرردة

__________ 

الم رررالىن فررر  تشرررل  تىن رررل مشرررروع القرررا ر  األساسررر  المتعنرررق تررراخجرا ات ال ا رررن  (81)

 Projet de loi organique relative aux procédures spéciales)والمررال  المإلررال ن االقت ررال  

concernant la réconciliation dans les 

domaines économique et financierالفر ي ن( عنق الراتط التال  ن (  متاص )تالنغ  

www.ohchr.org/Documents/Issues/Truth/OL_TUN_01.07.16_12.07.2016.docx. 

(82) Council of Europe, European Commission for Democracy through Law, interim opinion on the 

institutional aspects of the draft law on special procedures concerning reconciliation in the economic 

and financial fields, opinion No. 818/2015, 27 October 2015, CDL-AD(2015)032, paras. 55-57. 

ا  (83)  .International Centre for Transitional Justice’s comments on draft organic bill No  ا ظرر  يلرا

49/2015 pertaining to reconciliation in the administrative field, 14 September 2017. 

 .A/HRC/28/59ا ظر   (84)
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ت  ا ررن لنمقترتررات الترر  سرر نظر ف لررا البرلمررا  تشررل   جرررا  مراجعررن تيرراتا

ا تالدين العاو. ويرل  يل  تشإل م ه ئن الىق قن وال رامن عنق النظر ف  هذا البُعد. ا

ا    االستنتاجاا والتو ياا -سادسا

يذكر الخبير المستقل بأن الربيع العربدي قدد عطلدق ردرارته ردباب مدا  -78

سيدي بوزيد في تونس. وفي واقدع األمدر، فدان البطالدة، وإدراو وجدود فسداد 

لغضد  اوانعددام المسداواة بديا األقداليم قدد عثدار في المستوياا الرفيعدة للدولدة، 

تهاكدداا حقددوق وتسددببا ان بقدددر مددا عثددارا انعدددام الحقددوق المدنيددة والسياسددية.

ي التونسد اإلنسان وعدم ردمولية التنميدة االجتماعيدة فدي إطدالق عمليدة االنتقدا 

 إلى الديمقراطية. 

ويتسددم هددذا االنتقددا  إلددى الديمقراطيددة بددالتميز فددي المنطقددة. فقددد عسددفرا  -79

عا تحسيناا هامة في الحقوق المدنيدة والسياسدية. وفدي عدام  2011ثورة عام 

يددد يكددرم المعددايير الدوليددة لحقددوق اإلنسددان وعجريددا ، عُقددر دسددتور جد2014

انتخابدداا عامددة. ولكددا يتعدديا عال تتقددوا هددذا المكاسدد  بتقدددم غيددر متكدداف  فددي 

 مجا  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

وهندداو توافددق عددام فددي ا راء علددى ضددرورة تحسدديا كفدداءة واسددتجابة  -80

الماليدة عوضداع  دحاب الحقدوق، وتعزيدز والخددماا المقدمدة ألاإلدارة العامة 

ضدروري لضدمان الملكيدة الوطنيدة مدا  العامة. ولكا توافدق ا راء االجتمداعي

عجدددل تنفيدددذ اإل دددالحاا االقتصدددادية. ويشدددمل ذلدددك تعزيدددز مشددداركة البرلمدددان 

والمجتمع المددني والتشداور معهمدا فدي تصدميم بدرامج اإل دالح المتكاملدة علدى 

 ل إبرام اتفاقاا اإلقراا. مستوا االقتصاد الكلي قب

ا وقدد يصددبل التقدددم فددي مجددا  الحقدوق المدنيددة والسياسددية هشدد -81 إذا لددم ا

تحسديناا ملموسدة فدي الميددانيا االجتمداعي واالقتصدادي، تكفل تدونس إجدراء 

 عند الضرورة.  بطرق ما بينها التعاون والمساعدة الدولييا

الجتماعيدة والمسداءلة عدا ويتعيا عال تُنسى حقوق اإلنسان والعدالدة ا -82

الجدددراام االقتصدددادية عندددد تهيئدددة بيئدددة مواتيدددة لالسدددتثمار المندددت ج المحلدددي 

ى واألجنبدي. وبالتدالي، يتعدديا عن تكدون الحقدوق االقتصددادية واالجتماعيدة علدد

 رعم قاامة عولوياا المسسساا المالية الدولية والجهاا المقرضدة فدي إطدار

ان هددذا الحقددوق عفضددل ااسددتثمارا، ثنددااي والسددلطاا التونسددية. ويعددد ضددم

بدددالأل األهميدددة فدددي مندددع التطدددرال العنيدددف وعددددم االسدددتقرار اا وسددديسدي دور

 السياسي.

مددا اا ويعددرب الخبيددر المسددتقل عددا قلقدده إزاء مددا رددهدته تددونس مددسلر -83

حوادث وتوتراا. ويطلد  إلدى جميدع األفدراد ممارسدة حقهدم فدي حريدة تكدويا 

بأسدلوب سدلمي، ويحدس مسدسولي إنفداذ القدانون الجمعياا وفدي حريدة التجمدع 

على التقيد التام بجميع معايير حقوق اإلنسدان، بمدا فيهدا المعدايير الدوليدة التدي 
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 تنظم اسدتعما  القدوة وإدارة التظداهراا العامدة فدي مجتمدع ديمقراطدي. وفضدالا 

عددا ذلددك، فاندده يطلدد  إلددى المسسسدداا الماليددة الدوليددة والحكومددة التونسددية 

 -عحدث التدابير المتخذة وضمان التقاسم العداد  ألي تددابير للتكيدف استعراا 

ا  لكدي ال تتحملهدا ردراال المجتمدع الفقيدرة والمنخفضدة  - إذا كان اتخاذها حتميدا

 الدلل وحدها بشكل مجحف.

وباإلضدافة إلدى ذلدك، يطلد  الخبيدر المسدتقل اتخداذ تددابير عاجلدة مددا  -84

تكدداليف المعيشددة، والتددي تددسثر بشددكل  الزيددادة المتسددارعة فدديعجددل كددبل جمدداح 

 لاص على الفقراء والعاطليا. ويعدرب عدا قلقده مدا عن تددابير التكيدف المتخدذة

قد،، قد ال تقوا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمدنيدة والسياسدية فاا مسلر

ا بل عيض  النمو االقتصادي والسالم واالستقرار في تونس. ا

قددددم التو دددياا التاليدددة إلدددى الحكومدددة ويدددود الخبيدددر المسدددتقل عن ي -85

الح التونسية والمسسساا المالية الدولية وإلى الددو  الداعمدة لبرندامج اإل د

 االقتصادي في تونس:

إجددراء تقيدديم لعثددر علددى حقددوق اإلنسددان قبددل تنفيددذ إ ددالحاا  ) ( 

حسددددبما تقتضددددي المبددداد  التوجيهيددددة المتعلقددددة بالددددديون  اقتصدددادية رايسددددية،

ا وحقددوق اإلنسددان، اتباعددالخارجيددة  المسددتقل إلجددراء هددذا  لتو ددياا الخبيددرا

  ؛(85)التقييماا

إلدى فهدم ردامل اا إجراء تحليل للقدرة علدى تحمدل الدديا اسدتناد )ي( 

لهذا القددرة، مدع إدراج البعدد المتعلدق بحقدوق اإلنسدان والبعدديا االجتمداعي 

 ؛(86)والبيئي

ضددعف اقتصددادية عو ضددمان عال يتسددب  الددديا العددام فددي عوجدده  )ج( 

سياسددددية، بددددل عن يسددددهم فددددي النمددددو والتنميددددة االجتمدددداعييا  اجتماعيددددة عو

 ؛الشامليا

تصددميم وتنفيددذ اإل ددالحاا االقتصددادية علددى عسددام جدددو  زمنددي  )ل( 

األولويدددة إليجددداد ولدددااف للنسددداء والشدددباب واألردددخاص ذوي  واقعدددي، وإيدددالء

 ؛اإلعاقة، ولا ة في المناطق المحرومة

تخصيص المدوارد الماليدة والبشدرية فدي الخدمدة العامدة إعادة  )د( 

لتشمل المناطق المحرومة، واالمتناع عا تجميد التوليف بشكل رامل وعدا 

 ؛ تسريل المولفيا في القطاع العام

الددة االجتماعيددة فددي فددرا الضددراا  دضددمان المزيددد مددا الع )و( 

الضددريبية مددا بهدددال الحددد مددا عدددم المسدداواة، بطددرق منهددا زيددادة العااددداا 

__________ 

 . A/HRC/37/54   وA/HRC/20/23ا ظر  (85)

 .A/71/305ا ظر  (86)
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األعمددا  التجاريددة الصددغيرة والمتوسددطة والكبيددرة والمهددا الحددرة واعتمدداد 

 ؛ تدابير لمكافحة تجن  دفع الضريبة والتهرب الضريبي

ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف مدا عثدر تقليدل إعانداا  )ز( 

علدددى األسدددر المعيشدددية المنخفضدددة الددددلل، لكدددي تقلدددل هدددذا الغدددذاء والطاقدددة 

ا الحاا فعليدداإل دد مددا عدددد األرددخاص الددذيا يعيشددون تحددا لدد، الفقددر الددوطني ا

 ؛اقوفي السكا الال ويكون ما الممكا منع ا ثار السلبية على الحق في الغذاء

إنشداء نظددام للضددمان االجتمدداعي فدي مواجهددة البطالددة ووضددع  )ص( 

 ؛ إلى بياناا مصنفةاا استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر استناد

ن االستدامة المالية ألموا  المعاراا التقاعدية والضدمان ضما )ط( 

 االجتماعي وسد الثغراا في ربكة الضمان االجتماعي التونسية بهدال توفير

ا تغطيددة ردداملة فددي مواجهددة المخدداطر تمارددي مددع تو ددية عرضددياا الحمايددة ا

 ؛ ( الصادرة عا منظمة العمل الدولية202)رقم  2012االجتماعية، 

تستند اإل الحاا المقررة للمعارداا التقاعديدة إلدى ضمان عن  ) ( 

مبدددع اإلنصدداال بدديا األجيددا  وعن يكددون الحددد األدنددى السددتحقاقاا المعاردداا 

والضددمان االجتمدداعي فددي مسددتوا يددسدي علددى األقددل إلددى إلددراج ع ددحاب 

 ؛ الحقوق ما الفقر المدقع

زيددادة المددوارد العامددة لقطدداع الصددحة العامددة بهدددال اسددتعادة  )ر( 

حسددديا جدددودة لددددماا الصدددحة العامدددة وإمكانيدددة الحصدددو  عليهدددا ويُسدددر وت

ا تكلفتهددا، بمددا يشددمل إمكانيددة الحصددو  مجاندد  علددى الخدددماا واألدويددة لجميددعا

ا األرددخاص الددذيا ال يملكددون المددوارد الكافيددة تمارددي ن مددع الدسددتور والقددانوا

 ؛ الدولي لحقوق اإلنسان

بمدا يشدمل  -المددني  ضمان المشاركة العامة المجدية للمجتمدع )ل( 

المنظمداا المعنيدة بكدل مدا نقابدداا العمدا  وع دحاب العمدل وحقدوق اإلنسددان 

فددي تصددميم  -وحقددوق المددرعة وحقددوق الطفددل والشددفافية ومكافحددة الفسدداد 

، بهدددال تعزيددز هدداوتقييم هاوتقدددير هاسياسدداا اإل ددالح االقتصددادي وتنفيددذ

 الحوار االجتماعي والملكية الوطنية. 

 الخبير المستقل بأن تقوم الحكومة التونسية بما يلي:ويو ي  -86

تعزيدددز الهيئدددة الوطنيدددة لمكافحدددة الفسددداد والوحددددة القضدددااية  ) ( 

المالية )القطد  القضدااي المدالي(، المسدسولتيا عدا مقاضداة مرتكبدي جدراام 

ي غسل األموا  والفساد والجدراام الماليدة، بمزيدد مدا المدولفيا والمدوارد فد

 الميزانية؛

مضدددداعفة جهودهددددا الراميددددة إلددددى مكافحددددة الفسدددداد وضددددمان  ()ي 

 المساءلة والشفافية في إدارة الما  العام؛
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ضمان االحتدرام الكامدل، فدي سدياق مكافحدة الفسداد، لضدماناا  )ج( 

عاملدة الواجبة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ويجد  م اإلجراءاا القانونية

عددا الفسدداد بمددا يتوافددق مددع المعددايير  المشددتبه بهددم ممددا يُددزعم مسددسوليتهم

اكم عمدام محد الدولية لحقوق اإلنسان فدي كدل األوقداا، ويتعديا عال يحداكموا إال

 مدنية مختصة؛

موا دددلة جهودهدددا الراميدددة إلدددى تجميدددد ومصدددادرة واسدددتعادة  )ل( 

 األ و  المسروقة دالل البلد ولارجه؛ 

تصددادية ضددمان مسددسولية القطدداع المصددرفي عددا الجددراام االق )د( 

 الماضية ومعالجة مسألة التواطس المالي في سياق العدالة االنتقالية؛ 

ا الدفع قدم )و(  انشاء المحكمة الدستورية وضمان حصدو  مولفيهدا با

علدددى التددددري  الكدددافي لحمايدددة جميدددع الحقدددوق الدسدددتورية، بمدددا فيهدددا الحقدددوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

حقددوق اإلنسددان والحريدداا األساسددية ضددمان عن تكددون هيئددة  )ز( 

ا ممتثلددة تمامدد ة للمبدداد  المتعلقددة بمركددز المسسسدداا الوطنيددة لتعزيددز وحمايددا

 حقوق اإلنسان )مباد  باريس( وعن تغطي واليتها حقوق اإلنسدان كافدة، بمدا

 فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ا، لفااددة األردخاص إنشاء آليداا مسدتقلة وفعالدة لتقدديم الشدكاو )ص( 

الددذيا يجدددون  ددعوباا فددي االسددتفادة مددا الخدددماا العامددة عو الددذيا يواجهددون 

 تحدياا في إمكانيدة الحصدو  علدى التدأميا الصدحي عو المسداعدة االجتماعيدة عو

 الضمان االجتماعي عو منافع عامة علرا؛

النظر في التصديق على البروتوكو  االلتياري الملحق بالعهدد  )ط( 

لي الخدداص بددالحقوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة، الددذي يمددنل الدددو

ع حاب الحقوق الحق في تقدديم ردكاوا فرديدة بعدد اسدتنفاد سدبل االنتصداال 

 المحلية. 

ويشجع الخبير المستقل الدو  األلدرا والجهداا المقرضدة لتدونس علدى  -87

 القيام بما يلي:

ونس بهدال تخفيض التخفيف بقدر عكبر ما ع ء الديا على ت ) ( 

 ؛ لدمة الديا العام والنهوا باالقتصاد الوطني

إيالء األولويدة فدي مدا تقدمده مدا تعداون وقدروا فدي المجدا   )ي( 

 اإلنمددااي إلددى إعمددا  الحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة فددي تددونس

، وذلدددك بالتعددداون مدددع 2030 وإلدددى تحقيدددق لطدددة التنميدددة المسدددتدامة لعدددام

 ؛ التونسيةالسلطاا 
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، وهيئددة يةلتونسدداموا ددلة تقددديم الدددعم للمسسسدداا الدسددتورية  )ج( 

الوطنيدددة المعنيدددة بحقدددوق اإلنسدددان ومكافحدددة  ةجهدددزاألالحقيقدددة والكرامدددة، و

 ؛ الفساد

التعاون الكامل مع تونس بهدال ضمان إعادة األ و  المسدروقة  )ل( 

ا فددي الوقددا المناسدد  وبشددكل كامددل ورددفاال، تمارددي اتهددا القانونيددة مددع التزاما

 .بموج  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

    


