
 1 

 

 الجمهورية التونسية   
 بـــواب الشعـــس نـــمجل

 

 

 ت ـــــش لجىـــــــــجقشي

 والخذماث راث الصلت الفالحت وألامن الغزائي والتجاسة

الجوي املبرم في أساس ي ًتعلق باملوافقت على اجفاق الىقل مششوع قاهون حول 

 بين حكومت الجمهوسيت التووسيت وحكومت مملكت البحشين 2016جاهفي  27

 (11/2016ذد ــ)ع

 
  8103 ماسط 85 لجىت:الجاسيخ إحالت املششوع على.   

 :وهص الاجفاكُت. وثُلت ؼشح ألاظباب الوثائق املشفقت باملششوع 

 :ل  19 جاسيخ اهتهاء ألاشغال  .8103أفٍش

 

 

 

 

 الهادي صىلت اللجىت:سئيس 

مدمىد  مقشس اللجىت:                        ظالم الحامذي هائب سئيس اللجىت:        

 اللاهشي 

 ظماح بىخّىاٌ & الحعين الُدُاوي  :ًنمساعذ ينمقشس 
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 هظش اللجىت

 

  :8103 ماسط 85جاسيخ إحالت املششوع على اللجىت. 

 

 :جلساث اللجىت 

ل 13ت ًىم حلع -  ،هلاػ 81037 أفٍش

ل  06 ًىم حلعت - 7 الاظخماع إلى مذًش عام 8103أفٍش

    الؼيران اإلاذوي.

 

 :ل  06 جاسيخ إنهاء ألاشغال  .8103أفٍش

 

 

 

 

 

 الهادي صىلت سئيس اللجىت:

 

 مدمىد اللاهشي  مقشس اللجىت:
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 ألاساس ي أوال: جقذًم مششوع القاهون  
              

ً باإلاىامت في لمملىت اأبشمذ خيىمت الجمهىسٍت الخىوعُت وخيىمت   ااجفاك 8103حاهفي  84بدٍش

 جظمً هزا الاجفاق بالخصىص ما ًلي7و  هما.يبؽأن خذماث الىلل الجىي بين وما وساء إكلُم

ت الذولُت  .1 مىذ ول ػشف مخعاكذ الؼشف آلاخش خلىكا جخعلم باظدثماس الخذماث الجٍى

ت، واإلاخمثلت خاصت في خم عبىس إكلُم الؼشف آلاخش دون هبىغ  وخم الهبىغ ألغشاض غير ججاٍس

 ِّ  ىت باالجفاق.هزا إطافت إلى عّذة خلىق أخشي ورلً بؽشوغ مب

ت أو مؤظعاث هلل حىي الظدثماس الخذماث عخم ول ػشف مخعاكذ في حعُين مؤظ .2

ترجب ع هزا الخعُين إصذاس الؼشف آلاخش لترخُص  ًاإلاخفم عليها بئكلُم الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش ٍو

 صم للمؤظعاث اإلاعىُت.الاظدثماس الل 

خم ول ػشف مخعاكذ في سفع أو الحذ أو إلغاء جشخُص الاظدثماس للمؤظعت اإلاعُىت مً  .3

 ت باالجفاق. ة خاالث وؼشوغ مبِىّ الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش ورلً في عذكبل 

جؼبُم كىاهين وأهـمت ول ػشف مخعاكذ على دخٌى ػائشاث مؤظعاث الىلل الجىي  .4

ت أثىاء وحىدها الخابعت للؼشف اإلاخعاكذ  آلاخش إلى إكلُمه أو خشوحها مىه أو اظدثماس ملختها الجٍى

 طمً خذود إكلُمه.

اعتراف ول ػشف مخعاكذ بصحت ؼهاداث صلخُت الؼائشاث وؼهاداث ألاهلُت وؤلاحاصاث  .5

 ِّ  ىت باالجفاق.اإلامىىخت أو اإلاعخمذة مً كبل الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش ورلً وفم ؼشوغ معُىت مب

ت دولُت مً كبل مؤظعت هلل حىي معُىت مً إعفاء ال .6 ؼائشاث اإلاعخخذمت في خذمت حٍى

وهزلً معذاتها العادًت ومخضون الىكىد وصٍىث الدشحُم ومؤن الؼائشاث  ،كبل ػشف مخعاكذ

واإلاعذاث اإلاخصصت فلؽ الظخعماٌ الؼائشاث، مً الظشائب والشظىم الجمشهُت عىذ دخىلها 

 ؽشوغ مبِىت باالجفاق.إلى إكلُم الؼشف اإلاخعاكذ وفلا ل

خم مؤظعاث الىلل الجىي اإلاعُىت مً كبل ول مً الؼشفين اإلاخعاكذًً في معاملت  .7

ت الظدثماس الخذماث اإلاخفم عليها.  عادلت ومعلىلت ختى جخاح لها إمياهُاث مدعاٍو

وؽاء مياجب إخذ الؼشفين اإلاخعاكذًً في أخم ول مؤظعت هلل حىي معُىت مً كبل  .8

 م الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش.ممثلت لها في إكلُ

هُفُت وطع حعشفاث الىلل الجىي وؼشوغ عشطها إلاىافلت ظلؼاث الؼيران اإلاذوي لذي ول  .9

 مً الؼشفين اإلاخعاكذًً وجؼبُلها مً كبل ول مؤظعت هلل حىي معُىت مً كبل ول ػشف مخعاكذ.
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الخذماث هُفُت مصادكت ظلؼاث الؼيران اإلاذوي ليل ػشف مخعاكذ على بشامج اظدثماس  .10

 إلاؤظعاث الىلل الجىي اإلاعُىت مً الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش.

التزام ظلؼاث الؼيران الخابعت ليل ػشف مخعاكذ بتزوٍذ ظلؼاث الؼيران اإلاذوي لذي  .11

الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش باإلاعلىماث وؤلاخصائُاث اللصمت، بىاء على ػلبه، والتي جخظمً جلُُما 

 ؤظعاث الىلل الجىي اإلاعُىت. إحمالُا للحشهت اإلاىلىلت مً كبل م

ل فائع  .12 خم ول مؤظعت هلل حىي معُىت مً أي مً الؼشفين اإلاخعاكذًً في جدٍى

ؤلاًشاداث على اإلاصشوفاث التي جدللها في إكلُم الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش، وفلا ألهـمت الصشف 

 اإلاعمٌى بها في ول مً إكلُمي الؼشفين اإلاخعاكذًً.

لخعهذاتهما الذولُت، بدماًت أمً الؼيران اإلاذوي مً أفعاٌ التزام ول مً الؼشفين، وفلا  .13

 الخذخل غير اإلاؽشوع مع جلذًم ول ػشف لآلخش اإلاعاعذة اللصمت كبل وكىع الخؼش وعىذ الحاحت.

ت  .14 خم ول ػشف مخعاكذ أن ًؼلب في أي وكذ إحشاء مؽاوساث خٌى معاًير العلمت الجٍى

 لُاتهم اإلاعمٌى بها مً كبل الؼشف اإلاخعاكذ آلاخش.في أي مجاٌ ًخعلم بالؼائشة وملخيها أو عم

الؼيران  أي وكذ إحشاء مؽاوساث بين ظلؼتي خم ول مً الؼشفين اإلاخعاكذًً أن ًؼلب في .15

اإلاذوي الخابعت ليل منهما ألحل جفعير أو جؼبُم أو حعذًل هزا الاجفاق، والتزام الؼشفين اإلاخعاكذًً 

م اإلاؽاوساث بظشوسة خل اإلاؽاول التي ًمىً أن جيؽأ  هدُجت جؼبُم أو جفعير هزا الاجفاق عً ػٍش

م هُئت جدىُمُت ًلع طبؽ جشهُبتها واخخصاصاتها.  أو عً ػٍش

الخىصُص على هُفُت حعذًل الاجفاق ودخٌى هزه الخعذًلث خيز الخىفُز وؼشوغ إنهاء  .16

 العمل بهزا الاجفاق.

جؼشأ علُه لذي مىـمت  الخىصُص على حسجُل هزا الاجفاق وملحله والخعذًلث التي كذ .17

 الؼيران اإلاذوي الذولي.

 هُفُت دخٌى هزا الاجفاق خيز الىفار.  .18
 

 ثاهيا: أعمال اللجىت 

لاهىن في مؽشوع هزا ال والخذماث راث الصلت الفلخت وألامً الغزائي والخجاسةهـشث لجىت 

خ  ةألاظاس ي في حلعتها اإلاىعلذ ل  13بخاٍس جم عشض الفصل الىخُذ إلاؽشوع  ، خُث8103أفٍش

 .جلوة هص الاجفاكُتو ووثُلت ؼشح ألاظباب اإلاخعللت به ألاظاس ي اللاهىن 
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ذا مً ؤلاًظاخاث جخعلم خاصت أن وثُلت ؼشح ألاظباب أعظاء اللجىت اعخبر و حعخىحب مٍض

على كؼاع العُاخت وعلى الخبادٌ الخجاسي بين  وآثاسها الاجفاكُتهزه  مًاإلاالُت  الجذوي ب

بالصُغت  ألاولى ملاسهت  إكشاسهاالجذًذة التي جم هما حعاءلىا عً أهم ؤلاحشاءاث  .البلذًً

عُت خاصت وأهه جم الخىكُع عليها  وأظباب الخأخير في عشطها على مصادكت العلؼت الدؽَش

مذي كذسة ؼشهت الخؼىغ الخىوعُت على وحعّشطىا إلى . 8110 ماسط  01 باألخشف ألاولى مىز

ني بعذ دخٌى هزه الاجفاكُت خيز الخىفُز.مىافعت   الؼيران البدٍش

ذ دساظت مخخلف حىاهب الاجفاكُت، اظخمعذ اللجىت في حلعتها اإلاىعلذة ًىم و   ل  06إلاٍض أفٍش

ضثو  العُذ مذًش عام الؼيران اإلاذوي بىصاسة الىلل. إلى 8103
ّ
7 جذخلث العادة الىىاب جشه  خٌى

ش الخبادٌ الخجاسي وجيؽُؽ العُاخت بين في مجاٌ خاصت لهزه الاجفاكُت  آلاثاس اإلاشجلبت - جؼٍى

 ، البلذًً وجىؿُف ؤلاػاساث الخىوعُت اإلاخخصت في مجاٌ الؼيران اإلاذوي

ت الىاكل الىػني الجىي إلاىافعت الؽشواث ألاحىبُت   - الاهتهاء مً مفاوطاث بعذ مذي حاهٍض

 ،فخذ ألاحىاء

 ، الذاخلُت اإلاؼاساث  الظخغلٌ بشهامج الىصاسة  -

لخىمُت الاكخصادًت ل أظاظُاسافذا للنهىض بلؼاع الىلل الجىي بما ًجعله ظُاظت الىصاسة  -

 ،على غشاس العذًذ مً البلذان ألاحىبُت

 مجهىد الىصاسة في الخصذي لـاهشة ظشكت ألامخعت باإلاؼاسث، -

 

الثىائُت في مجاٌ الاجفاكُاث إلادت عً ولذي جذخله، كّذم العُذ مذًش عام الؼيران اإلاذوي 

على  0611مىز دٌعمبر اسجىض الذولي اإلاىخـم  جىـُم الىلل الجىي ، مؽيرا إلى أن الىلل الجىي 

إػاس ملنن وفم اجفاكُاث ثىائُت في مجاٌ الىلل الجىي جبرم بين خيىمتي الذولخين اإلاخعاكذجين، 

ً أ ذ جدذد العىاصش ألاظاظُت الظخغلٌ وؽاغ الىلل الجىي الذولي للمعافٍش و البظائع أو البًر

خلىق وفي  دخٌى العىق بين الذٌو ألاعظاء، وجخظمً حملت مً اإلالخظُاث اإلاخمثلت أظاظا في 

فاثو  الىلل الجىي  تو  الخعٍش  .الؼشق الجٍى

اجفاكا ثىائُا في مجاٌ الىلل الجىي، جمذ اإلاصادكت  45إلى خذ آلان أبشمذ جىوغ أفاد بأن و 

 اجفاكُت. وجخىصع هزه الاجفاكُاث الثىائُت واآلحي7 02ألاولى على منها والخىكُع باألخشف  30على 

 اجفاكُاث مع بلذان اإلاغشب العشبي، 1اجفاكُت، منها  05البلذان العشبُت7  -
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 اجفاكُت مع بلذان الاجداد ألاوسوبي، 81اجفاكُت، منها  00البلذان ألاوسوبُت7  -

لُت7  -  اجفاكُت، 06البلذان ؤلافٍش

ت7 البلذان آلاظ -  اجفاكُاث، 15ُاٍو

ىُت7  -  اجفاكُاث. 18البلذان ألامٍش

مىطىع مؽشوع هزا اللاهىن، بّين العُذ اإلاذًش العام أهه ًىذسج في  باالجفاقوفي ما ًخعلم 

ً، ُجذعُم العلكاث الثىائإػاس  ت في مجاٌ الىلل الجىي بين الجمهىسٍت الخىوعُت ومملىت البدٍش

ًالخىكُع النهائي بين وكذ جم  خ  علُه خيىمت الجمهىسٍت الخىوعُت وخيىمت مملىت البدٍش  84بخاٍس

 باإلاىامت. 8103حاهفي 

العىاصش ألاظاظُت الظخغلٌ وؽاغ الىلل الجىي الذولي ًدذد هزا الاجفاق أؼاس إلى أن و 

ذ بين البلذًً  ً أو البظائع أو البًر خىّ للمعافٍش ت اإلاعُىت مً هل الؼشفين ٌ ٍو للؽشواث الجٍى

اظخغلٌ خذماث الىلل الجىي بين البلذًً باعخماد حذٌو ػشق مفخىح ًدشس عذد اإلاؼاساث 

جحسيىاث  جظمً  الاجفاق الثىائي اإلاىكع علُهمظُفا  اإلاعمىح باظخغللها مً هل الؼشفين

 .8110لعىت  ألاولى باألخشفاإلاىكع علُه  للجفاقشكليت وجىظيميت وتهزًباث لغويت 

أن مظُفا باظخغلٌ لخؽ حىي بين البلذًً. خالُا لِغ هىان وأفاد، مً حهت أخشي، أهه 

 
ّ
ً-لذ الخؽ الجىي جىوغؼشهت الخؼىغ الخىوعُت ؼغ ذ-البدٍش جىوغ خلٌ الفترة -اليٍى

بمعذٌ سخلخين في ألاظبىع، وكذ هخج عً  8116إلى ؼهش ماسط  8114اإلامخذة مً ؼهش ماي 

 0.2لىخائج واإلاشدودًت أدث إلى خعائش مالُت للؽشهت بما ٌعادٌ اظخغلٌ هزا الخؽ طعف في ا

وكذ وان هزا  8116الخؽ اإلازوىس في ماسط  إًلاف اظخغلٌملُىن دًىاس، وهى ما اطؼشها إلى 

مً الجاهب الخىوس ي فلؽ خُث أن الؼشف الثاوي مً الاجفاكُت أبلى على سخلجه ججاه  ؤلاًلاف

وجيؽُؽ  العائذ الخلُجيم خذفل اطماهٌعخبر جىاصل الخؽ الجىي بين البلذًً  و  .جىوغ

  .العُاخت عمىما

 هامن 06أوضح العُذ اإلاذًش العام أن اإلاادة  لهزه الاجفاكُت، اآلفاق الدؽغُلُتب وفُما ًخعلم 

 ُظمما  الاعتراف بالؽهاداث وؤلاحاصاث جىّص على
ّ
 لدؽغُلوجىفير فشص ً مً جبادٌ الخبراث مى

 . مجاٌ الؼيران اإلاذويالخىوعُت اإلاخخصت في ؤلاػاساث 

الىصاسة لدؽغُل هزه اإلاؼاساث  ظعي خالُا أؼاس إلى لتاإلاؼاساث غير اإلاعخغ بخصىص  أما 

وفي ظُاق مخصل بين أهه باليعبت  .دساظت إمياهُت ؤلاعفاء مً معالُم اإلاؼاساثوهي بصذد عبر 

ف جلّذس ب دًىان الؼيران اإلاذوي والؼائشاث  ًدّمل ػبركت إلاؼاس  ا وأن  3دىالي مصاٍس ملُاس ظىٍى
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 ً ل حضء مً الخيٍى الىصاسة كامذ بعذًذ اإلابادساث إلًجاد خل لهزا ؤلاؼياٌ مً رالً جدٍى

ً أحاهب مً  ، فظل عًالخؼبُلي في مجاٌ الؼيران إلى هزا اإلاؼاس وحىد مؽاوساث مع معدثمٍش

 .ظتراجُجي لهزا اإلاؼاس لترهيز مشهض لصُاهت الؼائشاث اإلاذهُتل اظخغلٌ اإلاىكع الا حأ

وبين أن كؼاع الؼيران اإلاذوي ٌعخبر أخذ أهم اللؼاعاث الاكخصادًت خُث ظاهم في هزا 

ىفش خىالي  ، 8101مً العائدين ظىت  %22دخٌى خىالي   81ألف مىػً ؼغل مباؼش و 01ٍو

في الىاجج  1,89%في وعبت همى كؼاع الىلل وبــــــــ  %82ظاهم بـــــــــألف مىػً غير مباؼش. هما 

 .8101الذاخلي الخام ظىت  

ٌ و   ُظ ، أفاد أن رلًوطاث فخذ ألاحىاءامف خى
ّ
اساث الذاخلُت وأن ؼً مً جيؽُؽ اإلامى

جم في الغشض إعذاد  وكذالىاكل الىػني في خاحت لىطع خؼت عملُت إلاجابهت اإلاىافعت ألاحىبُت 

با على أهـاس مجلغ وصاسي.عادة تهُئت إل بشهامج   ؼشهت الخؼىغ الخىوعُت ظُعشض كٍش

ذ أن 
ّ
الدؽىُاث  خُث أن وعبت  8102ظشكت ألامخعت في جشاحع ملحىؾ ملاسهت مع ظىت وأه

 .  %08 إلى  %85 اهخفظذ مً 

 

 شاس اللجىتـ: قثالثا
 

العامت جىص ي الجلعت هي اإلاعشوض و ألاظاس ي كشسث اللجىت اإلاىافلت على مؽشوع اللاهىن   

 باإلاصادكت علُه.

                                                          سئيس اللجىت                                                   

 مقشس اللجىت

                                                               ت                      ـــادي صولـــــهال                 

 محمود القاهشي 


