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 م د 1120

 ...غٌّوشًٌا  بـالشعوس فل

حخفٛف : جببٓت يخطهببث انًشحهت انّشاُْت ححخبج حَٕس انٕٛو إنٗ حؼبئت كبفت يٕاسدْب انًبنّٛت نً

 .حسٍٛ انٕظغ انًبّد٘ نألجشاء، إنخػبء انفقش، انخؼٕٚط انًبنٙ نهًؼطهٍٛ ػٍ انؼًم، ح

ثم فٙ سصذ 'يسبػذاث' يبنّٛت ػبجهت ٔنقذ حّى فٙ َفس انٕقج اإلػالٌ ػٍ يببدساث أجُبّٛت حخً

يهٌٕٛ دُٚبس( ٔػٍ انّذٔنت  33نخَٕس، ٔقذ صذسث ْزِ انًببدساث ببنخصٕص ػٍ انًفٕظّٛت األٔسٔبّٛت )

يهٌٕٛ دُٚبس(. ْزا دٌٔ األخز بؼٍٛ االػخببس يئبث انًالٍٚٛ يٍ انذُٚبساث انخٙ ُٕٚ٘ انبُك  0.7انفشَسّٛت )

 قٙ نهخًُٛت إقشاظٓب نخَٕس.ٔانبُك اإلفشٚ نالسخثًبساألٔسٔبٙ 

كبفٛت نًجببٓت نسُب فٙ حبجت إنٗ انٓببث انًشٚبت ٔإنٗ انًضٚذ يٍ انّذٌٕٚ. فهخَٕس انٕٛو يببنغ يبنّٛت 

، كًب أقّش بزنك يصطفٙ انُببهٙ، انًٕظف انسبيٙ انسببق نذٖ انبُك انؼبنًٙ، انٕظغ االجخًبػٙ انّشاٍْ

أَّّ انز٘ صّشح ، 2011جبَفٙ  15انحبنٙ نهبُك انًشكض٘ يُز ٔٔصٚش انًبنّٛت فٙ ػٓذ ابٍ ػهٙ، ٔانًحبفع 

 .2010، بؼُٕاٌ خذيت انّذٍٚ انؼًٕيٙ انخبسجٙ نسُت و د 1120سٛسّذد يٍ يٛضاَّٛت انّذٔنت يب قًٛخّ 

 َظشا إنٗ األٔظبع االسخثُبئّٛت انخٙ حؼٛشٓب أى تعلّق تسدٌد هرا الوبلغإَُّب َطبنب حكٕيت انغُّٕشٙ 

انخٙ  انشذٚذحبجت االحخٛبج  االحخٛبجبث االجخًبػٛت. ٔٚسخُذ ْزا انًطهب ببنخصٕص إنٗبالدَب ٔظخبيت 

ل نهذٔنت انخّٙ حٕاجّ صؼٕببث يبنّٛت حؼهٛق حسذٚذ دَٕٚٓب يٍ جبَب ٔاحذ ّٕ قصذ إػطبء األٔنّٕٚت  حخ

ٌّ قسطب ْبيب يٍ انّذٍٚ انؼًٕيٙ انخبسجٙ ْٕ  نحبجٛبث انسّكبٌ. كًب ٚفشض ْزا انخؼهٛق َفسّ خصٕصب ٔأ

ٍْٚ خبص نهذكخبحٕس ابٍ ػهٙ ٔ  نى ٚسخفذ يُّ انشؼب انخَٕسٙ فٙ شٙء.ببنخّبنٙ د

ٍْٚ حكٍٕٚ نجُت ححقٛق شؼبٛت ح شاجغ حسبببث كًب ٚخّٕجب ػهُٛب خالل فخشة حؼهٛق حسذٚذ انذ

٘ رنك انقسط انز٘ نى ٚسخفذ يُّ انشؼب أت( قصذ ححذٚذ جضئٓب غٛش انششػٙ، انًذَٕٚٛت )انذاخهٛت ٔانخبسجٛ

 انخَٕسٙ.

بٓزا انُذاء انؼبجم إنٗ انهجبٌ انًحهّٛت ٔانجّٕٓٚت ٔانٕطُّٛت نحًبٚت انثٕسة ٔإنٗ ٔحخّٕجّ جًؼّٛت َساْد 

قببّٛت ٔانشبببّٛت كٙ حّٕحذ جٕٓدْب يٍ أجم ححقٛق، فٙ يشحهت ٔانُ كبفت انحشكبث انسٛبسّٛت ٔاالجخًبػّٛت

ٌّ حكٕيت انغُّٕشٙ حُٕ٘ حسذٚذ انقسط األٔفش ) ( فٙ و د 800أٔنٗ، انخؼهٛق انفٕس٘ نخسذٚذ انّذٍٚ، خبّصت ٔأ

 و د فٙ سبخًبش. 023، ثى 2011شٓش أفشٚم 

العولٍّة الهادفة إلى تحقٍق هرا  تكوٌي تٌسٍقٍّة لتدازس الّسبلٔفٙ ْزا االطبس حقخشح جًؼّٛت َساْد 

 .الوطلب

 ئٌٍي فً شًء،لي ٌضّس الّدا م د 1120أى ًعلّق تسدٌد 

 ! أّى الشعب التوًسً سٍتضّسز أكثس ا فوي الوؤّكدأّها إذا تّن تسدٌده

 2011فٍفٍسي  22توًس فً 

 اد  ز  ـة جوعٍــــ


