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بٌن الوعد و الوعٌد:إطار جدٌد للشراكة مع تونس
أكسب التطوٌر الدٌمقراطً الشامل للجمٌع الذي ُتحرزه تونس ،إلى جانب
تصمٌمها على مكافحة اإلرهاب ،الببلدَ إعجابا ً واسع النطاق  .لكن بعد
سنوات خمس من الثورة ،التزال الرٌاح الداخلٌة المعاكسة والزوابع
 .والٌزال
اإلقلٌمٌة ُتربك تونس ،ماٌه ّدد عملٌة انتقالها الدٌمقراطً
التونسٌون بانتظار معالجة التظلّمات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تسبّبت
باندالع ثورة العام ٕٔٔٓ .وفً سبٌل وقؾ المسار المُقلق الذي تنتهجه
االقتصادٌة التً تواجهها،
الببلد ،والتص ّدي للتحدٌات االجتماعٌة-
ّ
رٌة
المتمثلة فً االزدهار والح
وللمساعدة فً تحقٌق أهداؾ الثورة
والكرامةٌ ،نبؽً على تونس وشركابها الدولٌٌن ا ّتباع نهج جدٌد ّ
ٌتمثل فً
إطار شراكة ٌجمع بٌن إجراءات إصبلحٌة بقٌادة تونسٌة وبٌن مساعدات
ّ
ومكثفة.
دولٌة م ّتسقة
واألمنٌة
ٌعانً االقتصاد التونسً من الفساد والتح ّدٌات البٌروقراطٌة
والقانونٌة .ولمّا تتح ّقق بعد المشارٌع المنشودة فً مجاالت النمو والتنمٌة
والبنٌة التحتٌة ،فً ظل تفاقم خٌبة أمل التونسٌٌن ومعها خطر ّ
تمزق النسٌج
التوافقً الذي حافظ على صمود الببلد وم ّكنها من المضً قدما ً.
من شؤن االنزالق نحو عدم االستقرار أن ٌجعل تون س أكثر عرضة إلى
األعمال اإلرهابٌة ،وٌفاقم األزمة فً لٌبٌا والؽموض فً الجزابر ،وٌدفع
آالؾ التونسٌٌن إلى االنضمام إلى الجماعات المتطرفة أو االلتحاق بركب
المهاجرٌن إلى أوروبا.
قد ٌُظهر النجاح واالستقرار فً تونس أن ثمة إمكانٌة إلقامة نظام سٌاسً
تع ُّددي وخاضع إ لى المساءلة فً العالم العربً ،كما ٌُمكن أن ٌطرحا أسُسا ً
لمواجهة التحدٌات المنهجٌة فً المنطقة.
احتٌاجات التموٌل فً تونس لٌست كبٌرة  .والواقع أنه ٌمكن أن ٌكون
للمستوٌات المتواضعة من الدعم المر ّكز واالستراتٌجً تؤثٌر ضخم إذا
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إلٌها.

ماتمّت االستفادة منها بصورة فعّالة  .حتى اآلن ،كان التنسٌق الدولً
ناقصٌن ،ماٌزٌد من صعوبة الخٌارات الصعبة أصبلً المتعلّقة
والمتابعة
َ
بإجراء إصبلحات مهمّة.
ٌتعٌن على التونسٌٌن أن ٌقوموا بالدور المنوط بهم  .إذ ٌؽرق الكثٌر من
المساعدات والمشارٌع فً مستنقع البٌروقراطٌة الموروث من النظام
السابق .وم ا لم ٌكن التونسٌون قادرٌن ،فً المقام األول ،على تجاوز هذا
المستنقع وتنشٌط وظابؾ الحكومة األساسٌة مج ّدداً على المدى الطوٌل ،فلن
ٌُحدث أي مستوى من الدعم الدولً فرقا ً.
ٌنبؽً على الحكومة التونسٌة وشركابها الدولٌٌن األساسٌٌن وضع إ
جدٌد للشراكةٌ ،قوم على االلتزامات المتبادلة فً خمسة مجاالت تكمّل
بعضها البعض.

طار

ٌمكن لشركاء تونس الدولٌٌن األساسٌٌن وبتعاون تونسً أن ٌقوموا بما ٌلً:
تكثٌف المشاركة مع تونس وتقدٌم المعونة الالزمة لمساعدتها فً معالجة
الملحة
ٌجب أن تكون المشاركة الدولٌة فً إطار الشراكة قوٌة. ،األولوٌات
ّ
بما فً ذلك من خبلل تقدٌم المساعدات المالٌة واالمتٌازات التجارٌة ،وأن
تح ّفز اإلجراءات التً من شؤنها جعل المساعدات الدولٌة أكثر فعالٌة
ِّ
ومعززة للنمو االقتصادي
ٌمكن أن تقوم الحكومة التونسٌة ،وبدعم دولً ،ب

ما ٌلً :

ٌجب على شركاء تونس الدولٌٌن األساسٌٌن أن ٌشاركوا فً هذا الجهد ،مع
األطراؾ الفاعلة فً المجتمع المدنً والقطاع الخاص المرتبط به بحسب
الحاجةٌ .مكن آللٌة تنسٌق المساع دات أن ُتسهم فً وضع وتطوٌر
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.االلتزامات المتبادلة فابقة األولوٌة من جمٌع األطراؾ
تنشٌط التواصل مع الرأي العام وإطالق حوار شامل مع األطراف المعنٌة
فقد استنزفت األالعٌب .كافة حول السٌاسات العامة والقوانٌن الجدٌدة
السٌاسٌة ثقة المواطن فً عملٌة اإلصبلح  .وما لم تبدأ الحكومة بتشاور
.حقٌقً و َنشِ ط مع المجتمع المدنً ،ستبقى جهود اإلصبلح متو ّقفة
تعزٌز اإلصالحات التً ٌمكن أن تحظى بقبول الرأي العام ،وإزالة العقبات
التً تعترض سبٌل النمو االقتصادي ،والسٌما فً المجتمعات
ّ
وتطبٌقها .المحلٌة المه ّمشة
تمثل صٌاؼة هذه اإلصبلحات وإقرارها
وإعطاإها األولوٌة ،وكذلك تحسٌن القدرات العامة للبرلمان ،مهمّة كبٌرة
َ
التركٌز علٌها
ٌ.جب أن تواصل األطراؾ الفاعلة التونسٌة والدولٌة
وضع آلٌة سرٌعة لتنفٌذ المشارٌع الرامٌة إلى تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة
تبً إجراءات جدٌدة فً .واالجتماعٌة وتوفٌر فرص العمل
ثمّة حاجة إلى ّن
مجاالت التورٌد واألمن والتنسٌق بٌن الوزارات للمشارٌع التنموٌة ،بؽٌة
تحوٌل التموٌل المحلًّ والخارجً إلى نتابج ملموسة بالنسبة إلى التونسٌٌن،
.وخاصة الشباب والمجتمعات المهمّشة
التً س ُتعقد فً أ ٌار/ماٌو ) (G7تو ّفر قمّة الدول الصناعٌة السبع الكبرى
 ،ٕٓٔٙواجتماع الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً أٌلول /سبتمبر ،ومإتمر
االستثمار فً تونس المتو ّقع أن ٌُعقد فً الخرٌؾ المقبل ،فرصا ً لصٌاؼة
هذه الشراكة ووضعها موضع التنفٌذ ،فً البداٌة من خبلل إطبلق وتمكٌن
آلٌة التنسٌق واآللٌة السرٌعة الخاصة بها  .وعندما ٌُبدي شركاء تونس مزٌداً
من االلتزام بالعملٌة االنتقالٌة فً الببلد وتمضً القٌادة التونسٌة قدما ً فً
اإلصبلحات وإنجاز المشارٌعٌ ،مكن أن تتر ّتب على ذلك دٌنامٌكٌة قوٌة،
بحٌث تزٌد خطوات كل طرؾ فعالٌة خطوات الطرؾ اآلخر.
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مروان المع ّشر
الوصفات الخاصة بالعلل التً تعانً منها تونس معروفة وجرت مناقشتها
وتوثٌقها من ِق َبل الخبراء والمإسّسات المالٌة الدولٌة ومنظمات التنمٌة،
واألهم من جانب التونسٌٌن أنفسهم  .التهدؾ هذه الدراسة إلى طرح
مجموعة بدٌلة من الوصفات ،بل تسعى إلى توفٌر إطار عمل ٌعطً
التونسٌٌن وشركاءهم الدولٌٌن فرصة أفضل لتطبٌق تلك الوصفات وتحقٌق
النتابج المرجوّ ة.
فً ؼضون األشهر الستة الماضٌة ،وباالشتراك مع زمبلء فً مإسّسة
كارنٌؽً ،عقد مإلّفو هذه الدراسة سلسلة من المشاورات الم ّتصلة مع
القٌادة التونسٌة والنواب المنتخبٌن واألحزاب السٌاسٌة ورجال األعمال
والنقابات ومنظمات المجتمع المدنً والشركاء الدولٌٌن ،للمساعدة ؾ ي
تحدٌد هذا اإلطار  .وقد تناول هذا الجهد مختلؾ القضاٌا بتواضع وإقرار
بؤن التونسٌٌن وحدهم هم الذٌن ٌجب أن ٌح ّددوا مسار بلدهم.
من خبلل الطاقة المتج ّددة والتركٌز من جانب القٌادة فً تونس ،ومن
العدٌد من شركابها الدولٌٌن ،ربما ٌتم ّكن التونسٌون من تحقٌق اآلمال
والتطلّعات التً سعوا إلى تحقٌقها بشجاعة باسلة.
تتؤرجح التجربة التونسٌة على حافة الهاوٌة بٌن الوعد والوعٌد .وباعتبارها
الدولة العربٌة التً لدٌها أفضل فرصة لتعزٌز االنتقال السلمً من
الدٌكتاتورٌة إلى الدٌمقراطٌة فً المدى القرٌب ،فإن أصداء نجاح تونس أو
.فشلها ستتر ّدد فً أنحاء العالم العربً وحوض البحر األبٌض المتوسط
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ٌواجه 1فً هذا البلد الصؽٌر ،الذي ٌق ّل عدد سكانه عن ٔٔ ملٌون نسمة،
المجتمع الدولً تح ّدٌا ً شا ّقا ً الٌحظى بما ٌستحق من االهتمام  .فمنذ ثورة
كانون الثانً ٌ/ناٌر ٕٔٔٓ ،أطاح الشعب التونسً بصورة سلمٌة حاك ما ً
دٌكتاتوراً ،وأجرى حواراً سٌاسٌا ً واسعا ً وشامبلً ،وصادق على دستور
تق ّدمً بصورة ملحوظة ،وعقد جوالت ع ّدة من االنتخابات الحرّ ة
والنزٌهة .والحال أن التطوّ ر الدٌمقراطً األخٌر فً الببلد ٌدٌن بالكثٌر إلى
القدرة الفرٌدة التً تتم ّتع بها القوى السٌاسٌة المُتعارضة والمجتمع المدنً
ّ
المتجذرة ،وعلى
على الوصول إلى حلول وسط على الرؼم من المواقؾ
احترام العملٌة الدٌمقراطٌة  .فقد تم تجدٌد الهٌكلٌة الدٌمقراطٌة فً الببلد،
وٌجري حالٌا ً استكمالها بواسطة مجموعة من المإسّسات الجدٌدة فً طور
التكوٌن .ومع ذلك ،الٌزال الذٌن فجّ روا الثورة السلمٌة (إلى ح ٍّد كبٌر عبر
مطالب توفٌر العمل والحرٌة والكرامة الوطنٌة )ٌ ،نتظرون تحقٌق نتابج
ملموسة .والواقع أنه بعد سنوات خمس من عمر الثورةٌ ،خشى البعض من
أن حظوظهم لن تتحسّن ،وأن الفساد والنزعات السلطوٌة فً الدولة تطفو
مج ّدداً على السطح.
فً حٌن ٌتم إحراز تق ّدم فً إنشاء األجهزة الدٌمقراطٌة فً الببلد ،التزال
البرامج البلزمة لتفعٌلها متخلّفة عن الركب  .إذ لم تتح ّقق اآلمال التً
أطلقتها الثورة ،وأصبحت الحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن التونسٌٌن أكثر
صعوبة ،ما أفسح المجال أمام السردٌّات السٌاسٌة المتطرّ فة ،وأمام أرباب
التجنٌد لدى الجماعات اإلرهابٌة الذٌن ٌروّ جون لتوفٌر راتب وشعور
مح ّدد بالهدؾ  .ومعروؾٌ أن البلدان التً تمرّ فً مرح لة انتقال سٌاسً
تواجه مراراً تح ّدٌات اقتصادٌة وسٌاسٌة ،بٌد أن الوضع فً تونس أصبح
خطٌراً ،إذ تش ّكل أعمال الشؽب المناهضة للحكومة فً القصرٌن ،والتً
ٌ/ناٌر  ،ٕٓٔٙوالهجمات
انتشرت فً أنحاء الببلد فً كانون الثانً
اإلرهابٌة فً بن قردان فً آذار /مارس  ،ٕٓٔٙنذٌراً ٌجب أن ٌلقى آذانا ً
صاؼٌة .فقد قال أحد ّ
منظمً االحتجاج فً القصرٌن لصحٌفة فاٌننشال
وحتى قبل هذه ّ
الهزات ،عبّر ".2تاٌمز " :كل واحد منا هنا قنبلة موقوتة
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ٖ 8فً المبة من التونسٌٌن فً العام ٕ٘ٔٓ عن اعتقادهم بؤن الببلد تسٌر
فً االتجاه الخطؤ.
وعدت الوالٌات المتحدة ود ول ؼربٌة أخرى بالمساعدة فً تؤمٌن عملٌة
االنتقال الدٌمقراطً فً تونس  .وقد تم التعهد ،وإعادة التعهد ،بتقدٌم
ملٌارات الدوالرات من المساعدات والقروض األجنبٌة  .وق ّدرت مصادر
حكومٌة فً كانون األول /دٌسمبر ٕ٘ٔٓ أن ماٌصل إلى  7ملٌارات دوالر
من القروض والمساعدات وصلت إلى الببلد منذ ثورة العام ٕٔٔٓ،
وهناك المزٌد على الطرٌق  .وق ّدم قادة تونس بعد الثورة التزامات بإجراء
إصبلحات أقرّ ها المجتمع الدولً  .مع ذلك ،وعلى الرؼم من هذا الدعم
واسع النطاق والتوافق الببلؼً فً اآلراء ،لم تتجسَّد المساعدات
واإلصبلحات على أرض الواقع بطرق و اضحة بالنسبة إلى المواطنٌن
العادٌٌن ،وواصلت تونس السٌر على طرٌق التراجع االقتصادي ،جنبا ً إلى
جنب مع تصاعد التوترات االجتماعٌة واالضطرابات والتطرّ ؾ.
ومع اندالع سلسلة من األزمات األخرى فً المنطقة ،عانت تونس من
درجة من اإلهمال ؼٌر المقصود ،حٌث مال القادة الدو لٌون إلى تحوٌل
ً
مقارنة مع مشاكل
االنتباه عن هذه الببلد ،التً تبدو مشاكلها متواضعة
لٌبٌا أو سورٌة أو العراق أو الٌمن  .ومع ذلك ،إدارة الظهر لتونس ستكون
أمراً مُخطبا ً  .وكما قال أحد كبار المسإولٌن التونسٌٌن مإخراً
:
َّ
وحذر زعٌم بارز آخر"".4 ،الدٌمقراطٌة لن تنجح هنا إن لم ُتح ّقق ماتعد به
فً مجلس خاص ،من أنه مالم ٌنخرط العالم مج ّدداً فً خضم التح ّدٌات
التً تواجه تونس" ،فقد النعود موجودٌن هنا لتلقً مساعدته " ،عندما
ٌستفٌق القادة الدولٌون على أزمة  .وإذا ماؼرقت تونس فً عدم االستقرار
انتشار التطرّ ؾ والهجرة ؼٌر
أو األزمات االقتصادٌة ،فإن تداعٌات
الشرعٌة إلى أوروبا ،وضعؾ تونس أمام مواجهة الصدمات من جار َتٌْها
المباشر َتٌْن ،لٌبٌا والجزابر ،ستكون محسوسة بسرعة.
.
تتنافس التحّ دٌات العدٌدة الهابلة فً تونس على ترتٌب األولوٌات
فالتهدٌدات األمنٌة والتح ّدٌات االجتماعٌة -االقتصادٌة التً تواجهها ّ
تعزز
بعضها البعض ،وتفاقمها حال ُة عدم االستقرار فً المنطقة ككل  .وبٌنما
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

حظٌت الهجمات اإلرهابٌة البارزة فً العا َمٌن ٕ٘ٔٓ و ،ٕٓٔٙوالتً
باهتمام تونسً ودولً ،فإن طبٌعة
اشتملت على مهاجمٌن تدرّ بوا فً لٌبٌا
ٍ
وحجم المشاكل االجتماعٌة-االقتصادٌة فً تونس ٌه ّددان أٌضا ً فرص نجاح
الببلد ،البل ُتعتبر معالجة هذه المشاكل أكثر تعقٌداً ،وتتطلّب قدراً أكبر من
االهتمام.

Alexander Djerassi
أ ّدت االنقسامات العمٌقة فً المجتمع التونسً ،فً السنوات الحاسمة
األولى التً تلت الثورة ،إلى التركٌز على صٌاؼة الدستور وإٌجاد طرٌقة
كٌز على
للتعاٌش بٌن الفبات االجتماعٌة والسٌاسٌة ،بدالً من التر
اإلصبلحات االقتصادٌة أو األمنٌة الجرٌبة  .وقد أُن ِح ٌَت البلبمة على المناخ
السٌاسً المشاكس ،وضعؾ المإسّسات واألزمات األمنٌة فً االجتماعات
الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ،باعتبارها أسبابا ً الستمرار التؤخٌر فً
اإلصبلحات ،جنبا ً إلى جنب مع الفساد الذي استعاد أنفاسه ،وانكماش النمو
االقتصادي.
 .داخلٌاً،
واآلنُ ،تواجه تونس مزٌجا ً من التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة
الٌزال الظلم المُمن َهج الذي أؼرق نظام ماقبل الثورةٌ ،ش ّكل عببا ً ثقٌبلً على
الببلد .وأ ّكدت مقاببلت أُجرٌت مع مجموعة واسعة من األطراؾ المعنٌة
أن جزءاً كبٌراً من جه از الدولة  -قوانٌنها وبٌروقراطٌتها ومحاكمها
وشرطتها  -الٌعمل من دون استخدام نفوذ كبٌر وسلطة وموارد  .فً ظل
النظام السابق ،كانت أجهزة الدولة المع ّقدة والمعرقلة تعمل بمثابة قفل
(وكانت مإسسة الرباسة هً المفتاح ) ،حٌث كانت قادرة على إطبلق
وتوجٌه مشارٌع التنمٌة والقرارات القانونٌة ،وإتاحة الوصول إلى موارد
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

الدولة .وبعد خمس سنوات على الثورة ،التزال أدوات أجهزة الدولة تلجؤ
إلى ذوي السلطة واألقارب أو األصدقاء فً مواقع النفوذ ،بٌد أن المواطن
العادي ٌشعر بؤنه محروم ،كما كان دابماً ،من الوصول إلى مإسّسات
الدولة والحوار والمزاٌا التً ٌنبؽً أن تنبثق من المواطنة.
فً بلد تتخلّل فٌه البٌروقراطٌة المنؽلقة كل مراحل وجوانب الحٌاة
االقتصادٌة تقرٌباً ،كان هناك تهمٌش وتنفٌر شدٌد لقطاعات واسعة من
السكان ؼٌر القادرٌن على تحسٌن أوضاعهم أو إعالة أسرهم  .اإلقصاء من
الحٌاة االقتصادٌة يدفع التونسٌٌن إلى البحث عن بدابل ،فً الوقت الذي
ٌنتظرون فرص العمل  :البعض ٌشارك فً أعمال الشؽب واالحتجاجات
العمالٌة ،وٌلجؤ البعض اآلخر إلى التطرّ ؾ واإلرهاب ،وٌلجؤ كثٌرون
ؼٌرهم إلى االقتصاد ؼٌر الرسمً للتهرٌب والنشاط االقتصادي ؼٌر
ّ
المرخص به الذي ٌحرم الدولة من عابدات الضرابب وٌستنزؾ ذخٌرتها
الهزٌلة من الشرعٌة  .وفً لقاءات خاصة جرت فً كانون الثانً ٌ/ناٌر
 ،ٕٓٔٙق ّدر مسإولون تونسٌون أن االقتصاد ؼٌر الرسمً قد تجاوز اآلن
االقتصاد الرسمً من حٌث الناتج المحلًّ اإلجمالً.
منذ قٌام الثورة فً
وفقا ً لمقاٌٌس عدٌدة ،ساء وضع االقتصاد التونسً
أوابل العام ٕٔٔٓ .فقد بلػ معدل البطالة العامة فً الببلد ٖٔ فً المبة فً
وبحلول العام ٕ٘ٔٓ ،ارتفع إلى ٕ ٔ٘.فً المبة ،على . 5العام ٕٓٔٓ
وتصل البطالة بٌن .6الرؼم من برنامج التوظٌؾ الضخم فً القطاع العام
حدٌثً التخرّ ج من الجامعات إلى ماٌقرب من ضع َفً نظٌرتها لدى عامة
السكان ،وفً العام ٕٗٔٓ وصلت تقرٌبا ً إلى ضعؾ ماكانت علٌه فً العام
وبلػ معدل  ،ٕٓٓٙ.7وهو أعلى معدل فً حوض البحر األبٌض المتوسط
وفً الوقت . 8البطالة بٌن الشباب ٓٗ فً المبة تقرٌبا ً فً العام ٕٕٔٓ
نفسه ،ق ّدر وزٌر المالٌة التونسً فً أوابل العام  ٕٓٔٙأن نمو الناتج
9المحلًّ اإلجمالً للسنة السابقة تراجع إلى أقل من ٔ فً المبة
.
ُتعتبر تونس عموما ً البلد العربً األكثر تقدما ً فً مجال حقوق المرأة
وحظً دستور العام ٕٗٔٓ بثناء خاص ،ألنه تم بعد معركة طوٌلة تكرٌس
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

مبدأ المساواة التامة فً الفرص بٌن المرأة والرجل فً نصوصه  .ومع
ذلكٌ ،مكن أن ٌُخفً هذا الدستور التق ّدمً وضعا ً كبٌبا ً  .ففً العام ٕ٘ٔٓ،
حلّت تونس فً المرتبة  ٕٔ7من أصل ٘ٗٔ دولة من حٌث المساواة بٌن
الجنسٌن ،بعد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ( )ٔٔ9والبحرٌن (ٖٕٔ) فً
و ُتع ّد قضاٌا ).10الخلٌج ،ولكن قبل الجزابر ( )ٕٔ8واألردن (ٓٗٔ
المساواة بٌن الجنسٌن اآلن مصدر قلق كبٌر فً الببلد عندما ٌتعلق األمر
بالحقوق السٌاسٌة والحقوق المدنٌة واألسرٌة ،والحقوق االقتصادٌة والعنؾ
األسري ،والرعاٌة الصحٌة (بما فً ذلك الرعاٌة الصحٌة اإلنجابٌة ).
صمٌم عملٌة االنتقال السٌاسً
وبالتالً فإن حقوق المرأة هً فً
واالقتصادي واالجتماعً فً الببلد.
كشفت الحكومات التونسٌة المتعاقبة النقاب عن خطط تهدؾ إلى تولٌد
األمل والفرص والمزٌد من الكرامة ،والتً تتوفر كنتٌجة للعمل ولتجاوب
الحكومة .وتتضمّن هذه الخطط إعبلنات عن عشرات مشارٌع البنٌة
التحتٌة (مثل إصبلح الطرق وتوفٌر خٌارات لوسابل النقل ،وزٌادة إمكانٌة
)،
الحصول على الرعاٌة الصحٌة ،وتوسٌع الموانا ومرافق التصدٌر
فضبلً عن اإلصبلحات القانونٌة كً تصبح ممارسة األعمال التجارٌة
المشارٌع التنموٌة
أسهل وأرخص  .لكن كبلًّ من َخ َّطً الجهود هذٌن -
واإلصبلحات اال قتصادٌة َّ -
تعثرا .وٌُعزى ذلك جزبٌا ً إلى البٌبة السٌاسٌة
11المُضطربة التً حجبت أو َّ
أخرت تذلٌل العقبات
ٌحكم تونس حال ٌّا ً ابتبلؾ ؼٌر متوقع من األحزاب العلمانٌة واإلسبلمٌة :
وهو ٌعكس نتابج انتخابات دٌمقراطٌة ،وٌوفر شكبلً من أشكال االبتبلؾ
عبر األرقام .ؼٌر أن البعض ٌقول إن هذا الوضع ٌخفً اختبلفات جوهرٌة
بٌن مشارٌع مجتمعٌة متناقضة ،على سبٌل المثال ،حول مكانة المرأة فً
المجتمع .وهذا ٌُعتبر ،بدوره ،مصدر تو ّتر كامن تحت سطح االتفاق
السٌاسً الظاهر.
ً
إضافة إلى تلك التح ّدٌات الداخلٌة ،تواجه تونس عدوّ اً إرهابٌا ً مصمّم اً ٌعمل
داخل الحدود وعبرها ،على شكل شبكات من المتطرفٌن اإلسبلمٌٌن الذٌن
ٌنظرون إلى تونس باعتبارها دولة مُعادٌة وأرضا ً خصبة لتجنٌد
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

.12األتباع
وقد تضرّ ر قطاع السٌاحة الربٌس فً الببلد بش ّدة فً أعقاب
الهجمات اإلرهابٌة المدمّرة التً وقعت فً العام ٕ٘ٔٓ ،وتقلّص بنسبة
 ٘ٓ.13فً المبة
تونس بلد صؽٌر ٌقع بٌن جٌران أكبر منه بكثٌر ،والٌُمكن عزل مشاكله
المحلٌّة عن التهدٌدات الخارجٌة التً ٌتعرّ ض إلٌها  .وتؤتً االضطرابات
فً لٌبٌا على رأس هذه القابمة  .صحٌح أن مخاطر الجماعات اإلرهابٌة
الجهادٌة كانت قابمة قبل ثورة العام ٕٔٔٓ فً تونس ،إال أن الشبكات
اإلرهابٌة القوٌة ازدهرت فً المنطقة ألن الحرب األهلٌة اجتاحت الدولة
اللٌبٌة ،فٌما كافحت الحكومات األخرى ،وفشلت أحٌاناً ،فً السٌطرة على
أراضٌها وحدودها  .وتساهم حدود تونس التً ٌسهل اختراقها مع الدولتٌن
الجارتٌن ،الجزابر ولٌبٌا ،فً إعادة تجهٌز وتبلقح الجماعات اإلرهابٌة .
وقد انضم ماٌُق َّدر بـ ٓٓٓ ٙإلى ٓٓٓ 7من التونسٌٌن إلى صفوؾ المقاتلٌن
ّ
ماٌمثل أكبر فصٌل من أي بلد  .كما حاول 14األجانب فً المنطقة،
وهو
.15ضعؾ هذا العدد مؽادرة الببلد وتم احتجازهم ،وفقا ً لوزارة الداخلٌة
الٌمكن لتونس االعتماد أٌضا ً على االستقرار عبر حدودها الؽربٌة  .فقد
تشهد الجزابر ،التً تعتمد بصورة كبٌرة على عابدات الطاقة للحفاظ على
دولة الرفاه ،اختفاء احتٌاطٌاتها من النقد األجنبً ،التً كانت قوٌة فً
السابق ،بحلول نهاٌة العام  ٕٓٔ7أو قبل ذلك ،وفق المعدالت الحالٌة
للسحب ،ماٌجعل االفتراضات التً لطالما تم التمسك بها حول مقاومة
.16الببلد لعدم االستقرار ،موضع تساإل
منذ العام ٕٔٔٓ ،تل ّقى التونسٌون وعوداً ضخمة أكثر مما ٌنبؽً ،من قادة
أجانب وكذلك من قادتهم  .ج ّل هذه الوعود لم ٌتحقق إ لى ح ٍّد كبٌر  .وبؽضّ
النظر عن ملٌارات الدوالرات من القروض والمساعدات التً تل ّقتها تونس
بالفعل ،إال أن أنماط اإلفراط فً الوعود وعدم الوفاء بها أضرّ ت بالثقة بٌن
المواطنٌن والقادة ،وكذلك بٌن الحكومة والمانحٌن الدولٌٌن  .كما أن الفشل
فً إقامة مروحة أكثر فعالٌة م ن العبلقات بٌن األطراؾ الربٌسة فً تونس
(الحكومة وقوات األمن واألحزاب السٌاسٌة والنقابات العمالٌة وقطاع
األعمال والمجتمع المدنً ) وبٌن تونس والشركاء الدولٌٌنٌ ،مكن أن
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ٌقوِّ ض فرصة فرٌدة للتروٌج لنموذج حكم تع ّددي وجامع فً العالم
.العربً ،من شؤنه أن ٌو ِّفر أٌضا ً الفرص االقتصادٌة واألمن لمواطنٌه

Marc Pierini
فً الواقعٌُ ،قرّ ص ّناع السٌاسات الدولٌون والتونسٌون بالنمط المدمّر لثنابٌة
الوعد وخٌبة األمل  .وثمّة أٌضا ً توافق فً اآلراء فً شؤن المساهمٌن
الربٌسٌن فً هذه الفجوة بٌن الخطاب وبٌن النتابج  :العوابق الكامنة فً
حكومة ونظام سٌاسً ٌمرّ ان فً مرحلة انتقالٌة ،ومجتمع دولً مش ّتت
ومُث َقل باألزمات المتتالٌة فً أماكن أخرى.
ٌحتاج االقتصاد التونسً إلى أن ٌخضع إلى قدر أكبر من المنافسة
والتحدٌث ،ؼٌر أن جماعات المصالح القوٌة ،وفً مق ّدمتها نقابات العمال
وأرباب العمل فً الببلد ،تحت ّج بؤن قواعدها هً التً ستتحمّل التكالٌؾ
األولٌة لتحرٌر االقتصاد  .وٌمارس البٌروقراطٌون سلطة ؼٌر مباشرة
العتماد أو إبطاء البحة اإلجراءات البٌروقراطٌة على النحو الذي ٌرونه
مناسبا ً .وٌواجه التؽٌٌر ،على شكل تشرٌعات أو مشارٌع تنموٌة جدٌدة،
عقبات بٌروقراطٌة ومعارضة من جماعات المصالح ،وفً بعض
الحاالت ،تباطؤت وتٌرة التؽٌٌر وباتت تدبّ دبّا  .أما الشركاء الدولٌون
الذٌن ٌُعتبر نفوذهم حٌال هذه المسابل التونسٌة الداخلٌة فً ح ِّده األدنى ،فقد
نفضوا أٌدٌهم منها.
ٌش ّكل تحفٌز قادة تونس وص ّناع السٌاسات الد ولٌٌن على ض ّخ المزٌد من
الطاقة لتحقٌق الوعود التً تباطؤ تحقٌقها على مدى السنوات الخمس
الماضٌة بعد الثورة ،تح ّدٌا ً متع ّدد األوجه  .فعلى مستوى ما هناك التح ّدي
السٌاسً ،حٌث ٌجب أن ٌإمِن صناع القرار بؤن المخاطر والمكافآت
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

السٌاسٌة ُتبرّ ر زٌادة االستثمار  .وعلى مستوى أساسً ،ثمّة تح ٍّد أكثر تقنٌة
أو بٌروقراطٌة  :إذ كٌؾ ٌُمكن أن تنجح الجهود المبذولة حٌث فشلت
الجهود السابقة؟ اإلجابة عن هذا السإال تتطلّب تقٌٌم مصادر خٌبة األمل
بؤمانة (الوعود الدولٌة التً لم تتحقق ،وكذلك العقبات البٌروقراطٌة
وؼٌرها داخل تونس ) ،هذا عبلو ًة على دراسة أحد المجاالت التً تم فٌها
إحراز بعض التق ّدم مإخراً قطاع األمن.
ّ
ٌتمثل مفتاح تحقٌق التق ّدم فً تحدٌد األولوٌات بصوة واقعٌة ،وإٌجاد
وتمكٌن آلٌات جدٌدة تهدؾ إلى التؽلّب على العقبات والمعوّ قات التً حالت
حتى اآلن ،كان تحد ٌد األولوٌات صعب .17دون تحقٌق تق ّدم فً الماضً
المنال .فقد اصطدمت وعود السٌاسٌٌن والمموّ لٌن الدولٌٌن بقٌود البرلمان
الذي ٌعانً من ش ّح الموارد ،والبٌروقراطٌة المع ّقدة ،وانعدام التنسٌق بٌن
المانحٌن الدولٌٌن.
ٌُشٌر التونسٌون من مختلؾ األطٌاؾ السٌاسٌة إلى التكلفة االجتماعٌة
المتو َّقعة لئلصبلحات االقتصادٌة اللٌبرالٌة لتبرٌر تؤخٌر تنفٌذها أو
معارضتها برمّتها  .وٌعترؾ اتحاد العمال الرابد فً تونس بؤن ثمّة حاجة
قدر من اإلصبلح االقتصادي لتحفٌز النمو على المدى الطو ٌل ،ؼٌر
إلى ٍ
.
أنه ٌجادل بؤن الببلد ضعٌفة ج ّداً الستٌعاب فترة من التكٌّؾ الهٌكلً
وكثٌراً ماٌتذرّ ع القادة السٌاسٌون التونسٌون الذٌن ٌسافرون إلى العواصم
الؽربٌة بالحاجة إلى زٌادة كبٌرة فً المساعدات االقتصادٌة المق َّدمة إلى
تونس للتخلّص من أكبلؾ عملٌة اإلصبلح أو تخ فٌفها .واألمر ٌعود إلى
أصحاب المصلحة التونسٌٌن لتحدٌد أولوٌات اإلصبلح ،حٌث لن ٌكون
توافق اآلراء الذي تتم صٌاؼته خارج الببلد مقبوالً من الناحٌة السٌاسٌة
فً بٌبة مابعد الثورة.
وهذا ٌساعد فً تفسٌر السبب فً أن القمّة الدولٌة التً عُقدت فً العام
ٕٔٔٓ فً دوفٌل فً فرنسا ،أصبحت اختزاالً لعدم الوفاء بالوعود وخٌبة
األمل التونسٌة تجاه الضمانات الدولٌة ،على الرؼم من أنها ّ
تمخضت عن
التزام بتقدٌم ٓٗ ملٌار دوالر من مجموعة البلدان الصناعٌة الثمانً
ٍ
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

 ،ودول الخلٌج والمإسّسات المالٌة الدولٌة لدعم الدول ) (G8الكبرى آنذاك
العربٌة التً تسعى إلى تحقٌق اإلصبلح الدٌمقراطً فً أعقاب
وقد عاد ربٌس الوزراء التونسً آنذاك (الربٌس .18االنتفاضات الشعبٌة
الحالً) من القمّة ،لٌعلن أنه ستتم تلبٌة طلبه بالحصول على مبلػ ٕ٘ ملٌار
دوالر لمساعدة تونس ،وهو التزام من المجتمع الدولً لم ٌتجسّد على
19أرض الواقع
ً
ّ
وتضخم مبالػ المساعدات
إضافة إلى بعض االزدواجٌة فً الحساب
تراع التزامات مجموعة الدول الثمانً الصناعٌة الكبرى
الموعودة ،لم
ِ
الطابع المع ّقد لعملٌة المتابعة فً تونس ومع وكاالت المعونة )(G8
آنذاك
َ
الدولٌة ،فً الوقت الذي كان السٌاسٌون التونسٌٌن ٌتعاطون مع األزمات
السٌاسٌة وعملٌة صٌاؼة الدستور فً عا َمً ٕٕٔٓ ؤٖٕٓ .وفً وق ٍ
ت
الحق ،عندما بدأت تونس تخرج من المعمعة المباشرة للثورة بإقرار
الدستور الجدٌد ،تعرّ ضت الببلد إلى تدهور كبٌر فً البٌبة األمنٌة ،ما أ ّدى
مج المساعدة
إلى جذب االنتباه بعٌداً عن العقبات التً تواجهها برا
االقتصادٌة واإلنمابٌة الخارجٌة.
على الرؼم من خٌبة األمل السابدة ،طلبت الحكومات التونسٌة فً مرحلة
مابعد الثورة مساعدات اقتصادٌة كبٌرة وحصلت علٌها ،على شكل منح
وقروض وضمانات قروض  .ووفقا ً ألحد التقدٌرات الحكومٌة ،تل ّقت تونس
بٌن العام ٕٔٔٓ والعام ٕ٘ٔٓ ،من المإسّسات المالٌة الدولٌة الكبرى
وبنوك التنمٌة وشركاء تونس الدولٌٌن الربٌسٌن ،حوالى  7ملٌارات دوالر
من المساعدة بؤشكال مختلفة ،بما فً ذلك القروض  .وفً العام ،ٕٓٔٙ
٘
أعلن البنك الدولً عن تقدٌم المزٌد من القروض إلى تونس بمبلػ
وبٌنما تركت هذه المساعدات .20ملٌارات دوالر على مدى خمس سنوات
تؤثٌرات إٌجابٌة فً تونس ،إال أن فعالٌتها كانت محدودة بسبب مواطن
الضعؾ المإسّسٌة الكبٌرة فً الببلد ،وعدم كفاٌة التنسٌق بٌن الجهات
.المانحة ،فضبلً عن مُجمل البٌبة األمنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السابدة
لسوء الحظ ،اتجهت الجهات المانحة الدولٌة إلى التعبٌر عن األسؾ إزاء
معوّ قات "القدرة االستٌعابٌة " التً تحول دون أن ُتحدِث مساعداتها األثر
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

المنشود ،بدل التركٌز على الشراكة مع القادة التونسٌٌن لمعالجة تلك
ومن خبلل إهمال التركٌز على العقبات التً تحول دون أن .21المعوقات
فعالةٌُ ،مكن اتهام تونس وشركابها الدولٌٌن
تكون المساعدات الدولٌة َ
بوضع العربة أمام الحصان.
تم تخصٌص جزء كبٌر من المساعدة الدولٌة منذ قٌام الثورة لدعم
المٌزانٌة ،أساسا ً لدفع رواتب موظفً الحكومة وتعزٌز اال ستهبلك ،ولٌس
االستثمار ،فً الببلد  .وش ّكلت مساعدة تونس لتج ّنب عجزها عن وفاء
ً
 .لكن الكثٌر من
مساهمة إٌجابٌة من جانب المجتمع الدولً
الدٌون
مساعدات التنمٌة ّ
تعثرت بسبب البٌروقراطٌة وقضاٌا االقتصاد السٌاسً
على المستوى المحلًّ ،وهناك نٌة لتقدٌم أشكال أخرى من الم ساعدة ،بما
فً ذلك التدرٌب واإلصبلحات التشرٌعٌة على المدى الطوٌل  .والحال أن
تونس فً حاجة ماسّة إلى ّ
تدخبلت من شؤنها إٌجاد فرص عمل والمساعدة
فً ؼرس أمل متج ّدد لدى السكان  .بٌد أنه ستكون هناك حاجة إلى مزٌ ٍد
من الدعم أوّ الً ،أو فً الوقت نفسه ،لمواجهة العقبات ال مرتبطة بالقدرات
التً أبطؤت وتٌرة تحقٌق النتابج حتى اآلن.
اإلدارة العامة :قوة استقرار لكنها عابق أمام التؽٌٌر
جهاز الخدمة المدنٌة والبٌروقراطٌة ثقٌل الوطؤة فً تونس ،والذي ٌُعتبر
أحد أعمدة االستقرار فً الببلد منذ استقبللها فً العام  ،ٔ9٘ٙوُ صؾ فً
بٌبة مابعد ا لثورة بؤنه إحدى العقبات الربٌسة أمام النمو االقتصادي
والتنمٌة ،وبؤنه ٌعرقل القدرة االستٌعابٌة للمساعدات الدولٌة ،وٌكبح النشاط
ِّ
ٓٓ ٙألؾ من
توظؾ اإلدارة العامة أكثر من
االقتصادي.
وٌقول مسإولون تونسٌون بارزون ،فً مجالسهم الخاصة.22 ،التونسٌٌن
إن البٌروقراطٌة فً الببلد ٌمكن أن تعمل بصورة أكثر كفاءة وفعالٌة ،فً
حال إجراء خفض كبٌر فً القوى العاملة  .ووفقا ً لدراسة أجرتها وزارة
التنمٌة واالستثمار والتعاون الدولً فً العام ٕ٘ٔٓ ،فإن نحو ٖٓٓ نشاط
اقتصادي مختلؾ ّ
تمثل ٘ 7فً المبة من الناتج المحلًّ اإلجمالً (مثل نقل
البضابع ،وتنظٌم الفعالٌات الثقافٌة أو الرٌاضٌة ،أو رعاٌة األطفال ) تحتاج
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

إلى ترخٌص حكومً ،أو تدابٌر تتعلّق بالتورٌد ،أو موافقة
ذلك أن تداخل األنظمة وانعدام الشفافٌة والمساءلة ونظم .23بٌروقراطٌة
المعلومات القدٌمة ،تعنً كلّها أن األذونات كثٌراً ماتكون عرضة إلى
تؤخٌر ؼٌر مقصود أو تعسّفً  .فً مثل هذه البٌبة أصبح االقتصاد ؼٌر
ّ
المرخص أكبر من االقتصاد الرسمً،
الرسمً للنشاط االقتصادي ؼٌر
وهو ِّ
ٌمثل اآلن ماٌصل إلى ٖ٘ فً المبة من الناتج المحلًّ اإلجمالً
للببلد ،وفقا ً لتقدٌرات خاصة من خبراء اقتصادٌٌن تونسٌٌن ومسإولٌن
حكومًٌن.
ُتواجه مشارٌع البنٌة التحتٌة حال ٌّا ً ثبلثة أنواع من العقبات  :التعاون ؼٌر
الفعّال بٌن الوزارات؛ وعملٌة الشراء والدفع التً ٌصفها المسإولون
الحكومٌون المعنٌون بؤنها مثٌرة للسخط ومشوّ شة؛ وعوامل واقعٌة مثل
الجدوى الفنٌة أو العٌوب القانونٌة أو التح ّدٌات األمن ٌة .وتتفاقم كل هذه
العقبات الثبلث المذكورة بسبب عدم وجود موظفٌن مإهّلٌن مبلبمٌن أو
مفوّ ضٌن على المستوى المركزي أو المحلً ،لحلّها  .وتواجه المناطق
 .فالسكان
المحرومة بٌبة صعبة للؽاٌة بالنسبة إلى مشارٌع التنمٌة
المتململون وعدم وجود بنٌة تحتٌة كافٌة للنقل ،وتده ور مناخات سٌادة
القانونٌ ،مكن أن تثنً الشركات عن تقدٌم العطاءات فً مشارٌع التنمٌة
المحلٌة ،ماٌسفر عن تؤخٌر طوٌل ورفع التكالٌؾ بصورة باهظة أحٌانا ً
بالنسبة إلى الحكومة.
إطار ٔ .بٌن البٌروقراطٌة وعدم االستقرار
وصؾ أحد المسإولٌن المحلٌٌن فً إحدى المناطق الداخلٌة فً تونس كٌؾ
ّ
تعثر أحد مشروعات البنٌة التحتٌة ذو الحظوة الشعبٌة بسبب المناخات
األمنٌة السٌبة فً المنطقة ،والعملٌات المقٌّدة على صعٌد إعداد المٌزانٌة
والمشترٌات .ففً العام ٕٕٔٓ ،خصّصت الحكومة ملٌونً دٌنار تونسً
(نحو ملٌون دوالر أمٌركً ) لتوسٌع أحد الطرق الربٌسة الستٌعاب حركة
المرور فً االتجاهٌن  .لم ّ
تتلق أول مناقصة عامة أي عروض من
الشركات لتنفٌذ المشروع ،وٌرجع ذلك جزبٌا ً إلى ارتفاع معدل الجرٌمة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

وانعدام األمن فً المنطقة  .ولم ّ
تتلق المناقصة الثانٌة أٌضاً ،والتً ق ّدمت
المزٌد من المال ،أي عروض  .أما المناقصة الثالثة ،مقابل ٘ ٖ.مبلٌٌن
دٌنار تونسً ،فقد تل ّقت عرضا ً واحداً ،ؼٌر أن عملٌة الشراء ووضع
المٌزانٌات منعت البلدٌة من إبرام عقد مع مق ّدم عرض واحد  .وبمجرّ د
استبلم اإلذن البٌروقراطً لمنح العقد إلى مق ّدم العرض الوحٌد ،طالبت
الشركة ،والتً كانت على علم بؤنه الٌوجد من افس لها ،مبلػ ٘ مبلٌٌن
دٌنار تونسً  .وحتى مطلع العام  ،ٕٓٔٙلم تكن أعمال الطرٌق قد بدأت
بعد.
أفاد دبلوماسٌون أجانب فً تونس ومسإولون فً الحكومة التونسٌة أن
تك ّدسا ً ملحوظا ً فً تموٌل مشارٌع التنمٌة تراكم على مدى السنوات األربع
الماضٌة .وفً تشرٌن األول /أكتوبر ٕ٘ٔٓ ،أعلن ربٌس الوزراء أنه ح ّدد
ماقٌمته ٓٔ ملٌارات دٌنار تونسً (٘ ملٌارات دوالر أمٌركً ) من
ّ
المتعثرة التً تعود إلى العام ٕٕٔٓ
كما . 24مشارٌع البنٌة التحتٌة العامة
وجدت الحكومات والمإسّسات المالٌة الدولٌة أن من المستحٌل صرؾ
ؼالبٌة األموال التً خصصتها للحكو مة التونسٌة على مشارٌع البنٌة
التحتٌة التً تشت ّد الحاجة إلٌها  .ووفقا ً لمسإولٌن ،فإن أكثر من  ٔ.8ملٌار
دوالر من المساعدات الدولٌة لمشارٌع التنمٌة -أي الؽالبٌة العظمى من
المساعدات المخصّصة لذلك الؽرض -التزال قٌد البحث ،فً انتظار
الموافقات من الحكومة التونسٌة  ،والعقود المن ّفذة معها ،لبناء أنظمة جدٌدة
لشبكات المٌاه والطرق والسكك الحدٌدٌة والرعاٌة الصحٌة  .وذ ّكرت إحدى
السفارات األجنبٌة فً تونس ،والتً تدٌر محفظة مساعدات كبٌرة ،أنها
قادرة على إنفاق ٖٓ فً المبة فقط من األموال المخصّصة لتونس على
مشارٌع التنمٌة ،وهً نسبة اعتبرت أنها أعلى بكثٌر من النسبة التً تنفقها
العدٌد من الجهات المانحة الدولٌة األخرى.
وؼداة أسبوع من االضطرابات فً جمٌع أنحاء الببلد فً كانون
الثانًٌ/ناٌر  ،ٕٓٔٙأعلن ربٌس الوزراء الحبٌب الصٌد عن عد ٍد من
اإلجراءات ،من ضمنها إجراءان ٌهدفان إلى ح ّل عقدة ا لتؤخٌرات اإلدارٌة
وأوضح مسإول حكومً ،فً وقت الحق ،أنه سٌتم إدراج .25المستعصٌة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

هذٌن اإلجراءٌن فً قانون جدٌد لبلستثمار ٌصدر قرٌبا ً  .فؤوالً ،طلبات
الموافقة على االستثمار التً تحتفظ بها اإلدارة لمدة شهر واحد من دون
ر ّد س ُتعتبر معتمدة  .وثانٌاً ،بعض العملٌات ،بم ا فٌها تعٌٌن موظفٌن
ضرورٌٌن فً الوزارات ،لن تتطلب إشراؾ رباسة الوزراء ،ماٌح ّد من
احتمال حدوث اختناقات فً العملٌة  .وستكون إمكانٌة تنفٌذ هذه القرارات،
على الرؼم من اعتراضات جماعات مختلفة ،بمثابة اختبار لقدرة الحكومة
.على تحسٌن الكفاءة
تم الشروع فً تؽٌٌر جذري فً البٌروقراطٌة على المدى الطوٌل ،حٌث
ُتبذل جهود لتخزٌن اإلجراءات بطرق إلكترونٌة رقمٌة وتسرٌعها فً
بعض الوزارات  .وتقترح الحكومة توظٌؾ كادر جدٌد ممن ٌُعرفون
بخبراء الفبة األولى الخارجٌٌن ودمجهم فً مواقع القٌادة والدعم فً ش ّتى
المستوٌات البٌروقراطٌة لتحدٌث وقٌادة اإلدارة  .وطرح بعض المسإولٌن
والمعلّقٌن فكرة تقدٌم ح َِزم التقاعد المبكر فً نهاٌة المطاؾ كؤداة لتخفٌؾ
البٌروقراطٌة إلى ح ٍّد كبٌر  .هذه الخطوات ،جنبا ً إلى جنب مع "برامج
التوأمة" التً طرحها االتحاد األوروبً بٌن تونس واإلدارات األوروبٌة
والمناهج المج ّددة للموظفٌن العمومٌٌنٌ ،مكن أن تساعد إلى ح ٍّد كبٌر فً
ترقٌة الكفاءة ،لكنها ستستؽرق سنوات كً تإتً أُكلها  .وفً الوقت نفسه،
تدرس الحكومة إجراءات جدٌدة فً عملٌة صنع القرار وآلٌات لتسرٌع
المشارٌع والسٌاسات ذات األولوٌة القصوى ،بنا ًء على تصرٌحات ربٌس
الوزراء فً كانون الثانًٌ/ناٌر.
العملٌة التشرٌعٌة :العقبات المتصلة بالقدرات والجدل العام
وضع االقتصادٌون فً الحكومة التونسٌة ،بالتشاور مع المإسّسات المالٌة
الدولٌة ،تدابٌر التقشؾ وتحرٌر االقتصاد التً تهدؾ إلى تعزٌز وتحوٌل
زٌادة المنافسة
االقتصاد التونسً إلى محرِّ ك أرشق للنمو ،مدفوعا ً ب
واالستثمارات الجدٌدة  .ومع ذلك ،اإلصبلحات التً تعهّدت بها تونس (فً
اتفاقها مع صندوق النقد الدولً على سبٌل المثال) ،والتً من شؤنها أن تقٌّد
القطاع ؼٌر الرسمً وتقلّص جدول رواتب القطاع العام ،ؼٌر واردة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ّ
وحذر بعض أعضاء المجتمع المدنً من أن
سٌاسٌا ً فً البٌبة الحالٌة .
التو ّترات االجتماعٌة ٌمكن أن تحتدم ،بسبب هذه الجهود المثٌرة للجدل .
وتتطلب إصبلحات أخرى على أجندة الحكومة تشرٌعات صعبة ،بما فً
ذلك إقرار قانون جدٌد لبلستثمار ،وإصبلح الجمارك وقانون جدٌد
للضرابب ،األمر الذي من شؤنه أن ٌفجّ ر مساومة ومنافس ة شدٌدة وراء
الكوالٌس .وعبّر سٌاسٌون من مختلؾ ألوان الطٌؾ السٌاسً عن حٌرتهم
إزاء ما إذا كان التونسٌون على استعداد حقا ً لبلنتقال إلى اقتصاد قابم على
المنافسة.
تم اإلعبلن عن عشرات استثمارات القطاع الخاص الكبرى فً تونس،
لكنها تؤخرّ ت الحقاً ،فً حٌن فوّ تت تشرٌع ات اإلصبلح المنتظرة ،مثل
قانون االستثمار وعناصر إصبلح القطاع المالً الموعد تلو اآلخر  .وكان
لؽٌاب اإلصبلح وتدهور الوضع األمنً تؤثٌرٌ سلبً على المستثمرٌن
األجانب والتونسٌٌن على ح ٍّد سواء.
و ّفر العام ٕ٘ٔٓ بعض الدروس الصعبة حول العملٌة التشرٌعٌة الجدٌدة
فً تونس ،وكشؾ عن أوجه القصور الهامة ،خاصة فً البرلمان  .وٌبقى
البرلمان الجدٌد ؼٌر مهٌّؤ إلى ح ٍّد كبٌر لبلضطبلع بدوره التشرٌعً
المنصوص علٌه دستورٌاً ،حٌث ٌفتقر أعضاء البرلمان إلى وجود
الموظفٌن والمكاتب وأجهزة الكمبٌوتر  .وقد تم تخصٌص موارد إضافٌة
لدعم عمل البرلما ن فً قانون الموازنة األخٌرة ،إال أن خطط تحوٌل تلك
األموال إلى نظم دعم فعّالة تساعد المشرعٌن ،مثل اختٌار الموظفٌن
وعملٌة التوظٌؾ ،التزال ؼٌر كافٌة  .وفً ظل المإشرات الحالٌة ،وصؾ
"أحد البرلمانٌٌن الوضع بؤنه "مستحٌل.
ها ثمنها  .إذ ُتواجه
العملٌة الدٌمقراطٌة التً تحظى بترحٌب كبٌر ل
التشرٌعات الجدٌدة فترة صٌاؼة طوٌلة ،تلٌها موافقة مجلس الوزراء،
وكالعادة عملٌة نقاش ودراسة برلمانٌة تستؽرقان أشهراً ع ّدة قبل التصوٌت
بالموافقة أو الرفض.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

وباستثناء القٌود التلقابٌة على الموارد واإلجراءاتٌ ،واصل المشرّ عون
التونسٌون مواجهة بٌبة سٌاسٌة حساسة وؼٌر مستقرة بعد الثورة ،حٌث
تثٌر كل التشرٌعات التً ٌنظرون فٌها تقرٌبا ً جدالً كبٌراً وؼضبا ً شعب ٌّا ً
عارما ً .ووصؾ مسإولون حكومٌون الشعب التونسً بؤنه شدٌد االرتٌاب،
حٌث لم تنطلق حتى اآلن جهو ٌد لتدشٌن حوارات مجتمعٌة هدفها الح ّد من
التوتر .إشراك الشباب ،على وجه الخصوص ،من خبلل القنوات الرسمٌة
ولن ٌتم ّكن قادة الحكومة والممثلون المنتخبون من ٌ.26مكن أن ٌكون تح ّدٌا ً
تحدٌد وترتٌب أولوٌات تلك اإلصبلحات ،التً ٌمكن أن تنتج مكاسب
اقتصادٌة سرٌعة للببلد وتتج ّنب إحداث أزمة سٌاسٌة ،إال من خبلل
االستماع إلى آراء التونسٌٌن.
عبلو ًة على ذلك ،الفساد المستشري فً اإلدارة التونسٌة (الرشوة البسٌطة
والمحسوبٌة فً التوظٌؾ أو توفٌر الخدمات ) واستمرار ؼٌاب المحاسبة
على الفساد من عهد النظام السابقٌ ،ساعدان فً تفسٌر شكوك المواطنٌن
التونسٌٌن ورٌبتهم  .فقد قال تقرٌر صادر عن البنك الدولً إن الؾ ساد
فً ظل النظام القدٌم ،استؽل أقارب الربٌس ٌ".27خنق" االقتصاد التونسً
السابق والمقرّ بون منه مصارؾ الدولة واألنظمة الحكومٌة لجمع الثروة .
وفً ظل الحكومة الحالٌة ،تمت إعادة رسملة المصارؾ الكبرى المملوكة
إٌبلء
للدولة ،والتً تعانً من خطر االنهٌار بصورة عاجلة ،من دون
اهتمام ٌُذكر لمراجعة الحسابات والتحقٌقات.
" (Internationalفً استطبلع للرأي أجراه "المعهد الجمهوري الدولً
فً العام ٕ٘ٔٓ ،قالت ؼالبٌة التونسٌٌن إن )Republican Institute
توفٌر فرص العمل ٌجب أن ٌحظى بؤولوٌة قصوى فً اإلنفاق الحكومً .
وعندما ُسبِل المشارك ون فً االستطبلع عن كٌفٌة المضً قدما ً فً هذه
وق َّدر البنك ".28األولوٌة ،كانت اإلجابة األكثر شعبٌة هً "الح ّد من الفساد
الدولً فً العام ٕٗٔٓ أن الفساد كان ٌكلِّؾ نسبة ٕ فً المبة من الناتج
المحلً اإلجمالً فً تونس ،وأن "التهُّرب من الرسوم الجمركٌة والتهرُّ ب
الضرٌبً وتجاوزات المشترٌات العامة تقوّ ض المنافسة ،من خبلل محاباة
الشركات التً لدٌها صبلت أفضل بؤهل المناصب ومن ٌمارسون
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

والواقع أنه الب ّد من التصدي للفساد كً ٌتم إٌجاد فرص شاملة ".29الفساد
حقا ً ولكً تنطلق المنافسة القوٌة و ُتستعاد الثقة  .وٌنبؽً أن تقترن اآللٌات
والبرامج الجدٌدة التً تهدؾ إلى إطبلق عجلة النمو فً تونس بمضاعفة
جهود الرقابة والمساءلة من أجل تولٌد الدعم الشعبً والحفاظ علٌه.
إطار ٕ .الشراكة التونسٌة-الدولٌة فً قطاع األمن
فً الوقت الذي ضعفت فٌه المساعدات االقتصادٌة ،ح ّفزت الهجمات
اإلرهابٌة الحكومة التو نسٌة والمجتمع الدولً على العمل لتقدٌم المساعدة
إلى قطاع األمن  .والرٌب أنه التزال هناك حاجة إلى إصبلحات فً قطاع
األمن تتجاوز المساعدات ،بما فٌها عملٌة إعادة تنظٌم شاملة وتؽٌٌرات فً
السٌاسات وتدابٌر لمكافحة الفساد ،إلرساء تونس على قاعدة أمنٌة
مستدامة .وسٌتطلب ذلك التؽلّب على المعارضة من داخل المإسسة
ومع ذلك ،فإن الجهود المنسّقة لتقدٌم المساعدات فً قطاع األمن .30األمنٌة
تنطوي على دروس قٌّمة للتص ّدي للتح ّدٌات البٌروقراطٌة فً القطاعات
األخرى.
فً أعقاب الهجوم اإلرهابً الذي وقع فً  ٕٙحزٌرانٌ/ونٌو ٕ٘ٔٓ فً
سوسة ،والذي أودى بحٌاة أكثر من ٖٓ شخصا ً بمن فٌهم عشرات السٌّاح
األوروبٌٌن ،أطلقت تونس عملٌة لتنسٌق المساعدة األمنٌة مع مجموعة
ً
إضافة إلى بلجٌكا وإسبانٌا ) (G7البلدان الصناعٌة السبعة الكبرى
،
 (G7 + 3) ،واالتحاد األوروبً  .تنطوي هذه العملٌة ،التً أُطلق علٌها
على جهود تصبّ فً ثبلثة اتجاهات  :أمن الحدود ،والبنٌة التحتٌة للسٌاحة،
زمام ) (G7ومواجهة التطرّ ؾ العنٌؾ ،حٌث ٌتولى أحد بلدان مجموعة
المبادرة فً تقدٌم المساعدة لكل اتجاه ٌ .لتقً سفراء وموظفون كبار من
هذه البلدان بانتظام تحت قٌادة تونسٌة ،إما على مستوى الجلسات العامة أو
ً
إضافة إلى ممثلٌن عن رباسة الجمهورٌة
كمجموعات عمل من الخبراء،
ورباسة الوزراء ،لتبادل المعلومات وفهم األولوٌات التونسٌة ،وتنسٌق
استراتٌجٌة المساعدات األجنبٌة.
ساعدت االجتماعات المنتظمة لكل العناصر الفاعلة ،والدعم المق ّدم من
الرباسة وربٌس الوزرا ء ،فً تحفٌز الحكومة التونسٌة على التؽلّب على
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

المعارضة البٌروقراطٌة للتنسٌق والتخطٌط الوزاري  .وعلى سبٌل المثال،
وجود حاجة إلى شرح موحَّ د ألولوٌات تونس ) (G7 + 3ح ّددت عملٌة
على صعٌد االستراتٌجٌة األمنٌة والمساعدات ،وعلى عكس الممارسة
السابقة ،نجحت الحكومة التونسٌة فً تقدٌم وثٌقة موحَّ دة صادرة من وزارة
الداخلٌة ووزارة الدفاع  .وتجاوبا ً مع هذه االستراتٌجٌة ،تقوم الوالٌات
المتحدة ودول أوروبا الؽربٌة بتوفٌر تحسٌن مستوى التجهٌزات؛ وتموٌل
األنشطة التدرٌبٌة الجدٌدة؛ وتوفٌر التوجٌه بشؤن التخطٌط االستراتٌجً،
والعمل المشترك ،والتنسٌق بٌن القوى المتع ّددة  .ومع أن هذه البرامج
التر ّقً بالضرورة اإلصبلحات البنٌوٌة العمٌقة ،إال أنها تحسّن فعالٌة
الجٌش والحرس الوطنً التونسً ،اللذٌن انخرطا فً عد ٍد من العملٌات
ضد الجماعات المسلّحة فً الببلد وأحبطا عدداً من محاوالت التو ّؼل،
وص ّدا بنجاح ،على سبٌل المثال ،الهجمات المنسّقة فً بن قردان فً
آذار/مارس ٕٓٔٙ
اإلمكانٌات اإلٌجابٌة للمشاركة المنسّقة ذات ) (G7 + 3أظهرت عملٌة
األولوٌات المُر ّتبة بوضوح بٌن تونس واألطراؾ الدولٌة المعنٌة فً
تخفٌؾ التل ّكإ البٌروقراطً واالهتمام باحتٌاجات الببلد المل ّح ة  .إذ ٌُلزم
إٌقاع االجتماعات المنتظمة المشاركٌن بحماٌة التق ّدم الذي ٌتم إحرازه بشؤن
االلتزامات فً بٌروقراطٌاتهم  .كما أن مشاركة ممثلٌن عن الرباسة
ورباسة الوزراء تطرح سلطة تنفٌذٌة موحَّ دة  .وقد حان الوقت لتطبٌق نهج
مماثل ّ
منظم ونشط لتطوٌر االقتصاد التونسً ،وتطبٌق الدروس المستفادة
من اإلنجازات وأوجه القصور فً التجربة األخٌرة فً قطاع األمن.

حان الوقت ال ّتباع مقاربة جدٌدة :إطار شراكة
ٌنبؽً على تونس وداعمٌها الدولٌٌن أن ٌؽتنموا الفرصة لصٌاؼة إطار
جدٌد للشراكة ،قبل أن تخرج التحدٌات عن نطاق السٌطرة ،إدراكا ً منهم
بؤن الببلد الٌزال لدٌها فرصة للتؽلب على التهدٌدات التً تتراكم ض ّدها .
ٌنبؽً على الجمٌع تحدٌد االلتزامات الهامة الخاصة باإلصبلح والسٌاسة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

العامة والمساعدات ،وكذلك االلتزامات اإلجرابٌة ،ووضع اآللٌات التً
تساعد على تحوٌل التزامات جمٌع األطراؾ إلى واقع ملموس  .وعلٌه،
تستطٌع الحكومة التونسٌة والمجتمع الدولً والقطاع الخاص والمجتمع
.المدنً جعل العام  ٕٓٔٙوالعام  ٕٓٔ7عا َمً تحوّ ل بالنسبة إلى تونس
ترتكز المبادرة الخاصة بإٌجاد إطار شراكة تونسً على تقٌٌم ذي ثبلثة
محاور:
الوضع االقتصادي واالجتماعً واألمنً فً تونس ّ
موثق بصورة جٌدة ،وقد
تمّت مناقشة العدٌد من الوصفات باستفاضة.
االلتزامات الدولٌة الداعمة للعملٌة االنتقالٌة فً تونس وافرة ،والسٌاسات
واألدوات المالٌة المتاحة مناسبة للوضع تماما ً.
مع ذلك ،ثمة حالة من الجمود ،حٌث تستمر الحكومة التونسٌة والجهات
المانحة الدولٌة فً تبادل اللوم لعدم وجود إجراءات حاسمة.
قطاع األمن وحده هو الذي سجّ ل تقدما ً ذا مؽزى ،ولو أنه مب ِّكر ،من
خبلل أشكال مبتكرة من التعاون.
لذلك ،إطار الشراكة التونسً الذي ٌهدؾ إلى كسر الجمود الحالً من
خبلل منهجٌة جدٌدة ،سٌؽٌّر بصورة جذرٌة الطرٌقة التً ٌتم من خبللها
إجراء الحوار واإلصبلحات بٌن األطراؾ المعنٌة التونسٌة ،والطرٌقة التً
ستواصل من خبللها تلك األطراؾ وشركاإهم الدولٌون مسعاهم المشترك .
وسٌو ّفر إطار الشراكة حافزاً قوٌا ً للسلطات التونسٌة لتبسٌط جهاز صنع
السٌاسات المع ّقد إلى حد كبٌر ،والذي أصبح ٌش ِّكل عابقا ً كبٌراً أمام التق ّدم.
ٌنبؽً على الجهات المانحة الدولٌة ،كجز ٍء من إعادة إطبلق شراكة جدٌدة،
أن ُتظهر بوضوح دعمها السٌاسً المستدام من خبلل الحفاظ على
المشاركة رفٌعة المستوى مع القادة المن َتخبٌن دٌمقراطٌا ً فً الببلد ،وتعزٌز
أكثر سخا ًء
جهود إٌجاد فرص عمل فورٌة ،عن طرٌق فتح فرص
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

للوصول إلى األسواق أمام القطاعات التً تستخدم الٌد العاملة بكثافة،
واالستمرار فً تقدٌم المساعدة لمٌزانٌة االقتصاد الكلًّ والتنمٌة  .وعلى
الجهات المانحة االلتزام بتموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة والمشارٌع التنموٌة
لسنوات عدٌدة ،وضمان تجدٌد المساعدة ال مالٌة عندما تتحوّ ل إلى طرق
ومحطات تولٌد طاقة ومراكز رعاٌة صحٌة ٌ .جب أن تستهدؾ الجهود
الدولٌة أٌضا ً القطاع الخاص التونسً من خبلل تسهٌل التن ّقل ،وتقدٌم
المساعدة للمستثمرٌن ،وتوسٌع برامج المساعدة والتدرٌب والتعلٌم الفنً .
قوٌة م ّتسقة مع العواقب
باختصارٌ ،نبؽً أن تحظى الببلد بمشاركة
االستراتٌجٌة المحتملة لنجاحها أو فشلها.
وكجز ٍء هام من الجانب الذي ٌخصّها من الشراكة المتج ّددةٌ ،نبؽً على
الحكومة التونسٌة إٌجاد وتمكٌن آلٌات جدٌدة ،تربط اإلجراءات الجدٌدة
بالترتٌبات المإسّسٌة الجدٌدة لتنسٌق المساعدات الدولٌة واالستفا دة إلى
أقصى ح ٍّد ممكن من الدعم الدولً للمساعدة فً خلق فرص العمل وتحقٌق
التنمٌة ،والسٌما فً المجتمعات المحلٌة المهمّشة  .وٌنبؽً على الحكومة
أٌضا ً أن ُتقرّ وتطبّق حزمة إصبلحات تساعد المستثمرٌن التونسٌٌن
واألجانب على تحقٌق االزدهار.
نبؽً على الحكومة التونسٌة وشركابها الدولٌٌن اتخاذ خطوات متبادلة
إلثبات جدٌّتهم ،وتشجٌع بعضهم البعض على اتخاذ تدابٌر أكثر طموحا ً
ٌنبؽً أن ٌشارك القطاع الخاص التونسً والمجتمع المدنً فً صٌاؼة
بدعم من نظرابهما الدولٌٌن ،للمساعدة
إصبلحات وآلٌات سرٌعة جدٌدة،
ٍ
ً
إضافة إلى ضمان
فً ضمان أن تعالج هذه الترتٌبات احتٌاجاتهم الفعلٌة .
أن ترتكز مقترحات الحكومات إلى الواقع ولٌس إلى التم ّنًٌ ،مكن أن ٌح ّدد
القطاع الخاص والمجتمع المدنً أٌضا ً الخطوات اإلٌجابٌة التً هما على
استعداد التخاذها إذا ،ومتى ،أوفت الحكومات بالتزاماتها المح ّددة كجزء
من إطار الشراكة.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

فً سٌاق استجابتها لبلتجاهات االقتصادٌة واألمنٌة المثٌرة للقلق على مدى
السنوات الخمس الماضٌة ،طلب قا دة تونس والمجتمع الدولً من بعضهما
البعض بذل المزٌد من الجهد  .فقد طلبت تونس المزٌد من المعونات
واالستثمارات األجنبٌة ،فً حٌن طالبت الجهات المانحة الحكومة بإحراز
 .والواقع أن الجه َدٌن
المزٌد من التق ّدم فً إقرار وتنفٌذ اإلصبلحات
ضرورٌان ،لكنهما لٌسا كا ِف ٌٌَْن لضمان خروج تونس من المؤزق الحالً .
الشًء المفقود حتى اآلن هو التركٌز على تحدٌد األولوٌات والتؽٌٌرات
اإلجرابٌة التً ٌمكن أن تقلّص أو تزٌل العقبات المختلفة التً تعترض
سبٌل التق ّدم ،والتً عرقلت مسار تونس إلى األمام.
نظراً إلى إر ٍ
ٌنبؽً على الحكومة
ث من الشعور المتبادل باإلحباط،
التونسٌة وشركابها الدولٌٌن اتخاذ خطوات متبادلة إلثبات جدٌّتهم ،وتشجٌع
بعضهم البعض على اتخاذ تدابٌر أكثر طموحا ً  .البداٌة ستكون بمصادقة
تونسٌة ودعم تموٌلً دولً آللٌات التنسٌق الجدٌدة والسرٌعة بقٌادة تونسٌة
فً النصؾ الثانً من العام ٕٓٔٙ.
ٌتعٌّن أن تطلق تونس وشركاإها الدولٌون األساسٌون إطار شراكة جدٌداً
ٌقوم على االلتزامات المتبادلة من كبل الجانبٌن فً خمسة مجاالت تكمّل
بعضها البعض.
ٌجب أن ٌساهم شركاء تونس الدولٌون األساسٌون فً إطار الشراكة
الجدٌد من خبلل:
رفع وتكثٌؾ الدعم لبلقتصاد التونسً ،بما فً ذلك من خبلل تقدٌم الدعم
المالً ،والمداخل إلى األسواق ،ومواصلة المساعدة النشطة ،واالنخراط مع
قطاع األمن فً تونس:
ٌجب على حكومة تونس قٌادة إطار الشراكة الجدٌد فً عد ٍد من المجاالت
عن طرٌق.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

استناداً إلى الدروس المستقاة من عملٌة ) G7 +عملٌة تمكٌن مطوّ رة لـ(آلٌة
 ،فً قطاع األمن ) (G7 + 3مجموعة الدول السبع الصناعٌة الكبرى
لتنسٌق المساعدات الخارجٌة واالستفادة منها ،وٌنبؽً على الحكومة
التونسٌة أن تؤخذ زمام المبادرة مع جمٌع الجهات المانحة الدولٌة ومع
الحاجة،
منظمات المجتمع المدنً ،والقطاع الخاص المرتبط بها بحسب
بهدؾ تسهٌل الشفافٌة والمساءلة والمتابعة بٌن جمٌع األطراؾ.
تنشٌط التواصل الشعبً وبدء حوار شامل جدٌد مع جمٌع أصحاب العبلقة،
بمن فٌهم ممثلو المجتمع المدنً ورجال األعمال والمواطنون ،حول
.السٌاسات والقوانٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة واألمنٌة الحساسة أو الجدٌدة
تعزٌز المإسّسات وإعطاء األولوٌة لئلصبلحات ،بما فً ذلك اإلدارة العامة
واالستثمار واإلصبلحات الجمركٌة ،لتعزٌز النمو االقتصادي الشامل
وإٌجاد فرص العمل وتوفٌر سٌادة القانون.
تؤسٌس آلٌة سرٌعة للتؽلّب على العقبات واإلسراع فً تنفٌذ المشارٌع
االقتصادٌة فابقة األولوٌة ،خاصة مشارٌع التنمٌة ،بهدؾ تعزٌز التنمٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة وإٌجاد فرص العمل.
دعم ّ
مكثؾ من المجتمع الدولً
الفرص وفٌرة أمام المجتمع الدولً لتحسٌن جهود المساعدة التً ُب ِذلَت
خبلل السنوات الخمس الماضٌة ،وتحدٌد أسالٌب دعم جدٌدة عبر مجموعة
من المجاالت التً ٌمكن أن تعضّد األهداؾ التونسٌة وتساعد فً التحفٌز
على تحقٌقها.
فً المجال االقتصاديّ ،
ٌتمثل الخط األول فً العمل على تحسٌن إمكانٌة
وصول المنتجات الزراعٌة والمنسوجات التونسٌة إلى األسواق ،األمر
الذي ٌعتبر ذا أهمٌة قصوى إلٌجاد فرص العمل وتوزٌع الدخل  .وقد سنّ
االتحاد األوروبً تدابٌر مإقتة تقضً بزٌادة حصة زٌت الزٌتون بنسبة
ٓ ٙفً المبة لعا َمً  ٕٓٔٙو ،ٕٓٔ7لكن ٌنبؽً علٌه النظر فً جعل هذه
السٌاسات دابمة  .كما ٌجب أن تتركز الجهود على تحدٌد أولوٌات وتسلسل
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

عناصر "اتفاقٌة التجارة الحرة العمٌقة والشاملة " مع االتحاد األوروبً،
وخصوصا ً العناصر التً من شؤنها أن تإ ّدي إلى إٌجاد فرص عمل
بسرعة فً تونس وإمكانٌة تن ّقل العمالة بٌن تونس واالت حاد األوروبً .
وبالمثلٌ ،نبؽً النظر فً إحراز تق ّدم لعقد اتفاقٌة للتجارة الحرة بٌن تونس
والوالٌات المتحدة ،فضبلً عن اتخاذ تدابٌر مإقتة ٌمكنها أن تضع ،على
سبٌل المثال ،قطاع النسٌج التونسً على قدم المساواة مع المنافسٌن
المؽاربة فً السوق األمٌركٌة.
وبالمثل ،فإن لزٌادة الدعم المالً أهمٌة بالؽة ،والسٌما فً المستقبل القرٌب
عندما ٌُحتمل أن تكون لئلصبلحات الهٌكلٌة آثار اجتماعٌة أكثر سلبٌة .
ً
مقارنة مع القرارات المالٌة األخٌرة
حالة تونس لٌست ذات شؤن كبٌر،
لبلتحاد األوروبً فً ماٌتعلق ،من بٌن أمور أخرى ،بالٌونان وتركٌا  .ثم
أن زٌادة الدعم المالً المستهدؾ لتونس ستقطع شوطا ً طوٌبلً نحو تحسٌن
االستقرار االجتماعً وإرساء أسس التنمٌة المستدامة على المدى الطوٌل.
فً المجال األمنًٌ ،نبؽً مواصلة التعاون الفعّال الذي أُطلق فً إطار
وتوسٌعه بحسب ) (G7 + 3مجموعة الدول الصناعٌة السبع الكبرى ٖ +
االقتضاء ،بما فً ذلك الدعم المالً والتقنً ،مع االهتمام بدعم اإلصبلحات
البلزمة .وٌجري حالٌا ً إنجاز الكثٌر ،بٌد أن ثمّة حاجة إلى نهج متوسط
وطوٌل األجل لجعل التحسٌنات الحالٌة فً قطاع األمن مُستدامة ودعم
تونس فً مواجهة بٌبات الٌمكن التنبإ بها فً لٌبٌا والمنطقة ككل
وفً المجال االجتماعً ،من األهمٌة بمكان أن تسمح السلطات التونسٌة .
بتطوٌر مبادرات ٌُظهر فٌها المواطنون ،من بٌن أمثلة أخرى ،التزامهم
بتحسٌن الحوار السٌاسً ،أو حماٌة البٌبة ،أو االبتكار التكنولوجً  .وٌنبؽً
الرؼم من
أٌضا ً توجٌه الدعم الدولً لمثل هذه المبادرات المدنٌة ،على
الصعوبات المعتادة فً توجٌه األموال من المإسّسات الكبٌرة إلى المشارٌع
الصؽٌرة ،فً الوقت الذي ُتحفظ فٌه لها المرونة التً تجعل مثل هذه
المبادرات جدٌرة باالهتمام.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

التدابٌر األخرى ذات الصلة ٌمكن أن تشمل:
اتفاقٌات األجواء المفتوحة مع الوالٌات المتحدة و أوروبا ،التً من شؤنها
تسهٌل الخدمات الجوٌة الفعّالة من وإلى تونس ،ماسٌإ ّدي إلى إٌجاد آالؾ
فرص العمل الجدٌدة ،وكذلك رفع كفاءة المطارات وتحدٌثها وبناء مرافق
جدٌدة فً المنتجعات الربٌسة ،بتموٌل من خارج تونس ،ربما مقابل حق
ملكٌة االمتٌاز فً المطارات.
ٌ" (Millennium Challengeنبؽً أن تعٌد "مإسسة تح ّدي األلفٌة
النظر فً وضع تونس من جدٌد ،حٌث ّ
تمثل أداة قوٌة )Corporation
لدعم النمو االقتصادي على نطاق واسع  .حتى العام  ،ٕٓٔٙكانت تونس
ؼٌر مإهلة لعقد اتفاق مع المإسسة المذكورة ،على الرؼم من أن وضعها
االقتصادي ٌستمر فً التراجع.
ٌنبؽً متابعة أو تطوٌر عقود الخدمة والتورٌد العسكرٌة األجنبٌة الخاصة
بالسفن العسكرٌة التابعة لبلتحاد األوروبً ومنظمة حلؾ شمال األطلسً
.
(الناتو) مع تونس ،فً مجاالت العملٌات البحرٌة والخدمة والمعدات
وٌمكن أن ٌشمل ذلك تطوٌر أعمال اإلصبلح فً األحواض الجاؾ ة لرسو
السفن وإعادة التزوّ د بالمواد الؽذابٌة والمنتجات النفطٌة  .وهذه ٌمكن أن
تش ّكل فرصة كبٌرة إلٌجاد فرص العمل  .كما ٌمكن االهتمام بالشركات
الصؽٌرة ،بما فً ذلك التدرٌب فً هذا المجال الجدٌد.
آلٌة لتنسٌق المساعدات الدولٌة
تو ّفر االجتماعات الدولٌة التً س ُتعقد فً العام  ،ٕٓٔٙبما فٌها مإتمر قمة
فً الٌابان فً أٌار /ماٌو (G7) ،مجموعة الدول الصناعٌة السبع الكبرى
واجتماعات الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً نٌوٌورك فً أٌلول /سبتمبر،
والمإتمر التونسً الدولً لبلستثمار الذي ٌُتو ّقع أن ٌُعقد فً الخرٌؾ،
منابر مثالٌة إلعادة إطبل ق التزام المجتمع الدولً السٌاسً واالقتصادي
بتونس .لكن بالقدر نفسه من األهمٌة ،الب ّد من أن تق ّدم تونس ضمانات
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

واقعٌة وعملٌة إلى شركابها الدولٌٌن والمستثمرٌن ،تتجسّد فً اعتماد الببلد
وقٌادتها آلٌة جدٌدة لتنسٌق المساعدات.
ً
واستجابة إلى استعداد المجتمع الدولً لزٌادة وتكثٌؾ دعمه لهاٌ ،جب على
لبلستفادة بصورة "G7 +تونس أن تقابل ذلك بقٌادة وتمكٌن "آلٌة تنسٌق
فعّالة من االلتزامات الدولٌة وتحوٌلها إلى قنوات عملٌة من ِق َبل جمٌع
األطراؾ .وٌمكن لآللٌة الجدٌدة لتنسٌق المساعدات وتقدٌم التقارٌر ،أن
تضم نخبة موظفً دابرة أم انة لتكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات بٌن
الوزارات التونسٌة وبٌن الدول المانحة ،وتنخرط مع المجتمع المدنً
.
والقطاع الخاص ،حسب االقتضاء ،على أن ٌرأسها أمٌن عام تونسً
وتشمل مهام األمانة عقد اجتماعات فً تونس ،وإصدار تقارٌر منتظمة
مجال اإلصبلح وااللتزامات الخاصة
عن التق ّدم الذي ٌتم إحرازه فً
بالمساعدات (على سبٌل المثال ،تقٌٌم هذه الخطوات من ناحٌة انعقادها فً
الموعد المح ّدد أو ّ
) ،وتقدٌم المشورة
بتؤخر عن الموعد أو عدم بدبها
والدعم إلى الجهات الحكومٌة التونسٌة التً تشارك فً تنفٌذ االتفاقات .
ٌمكن لهذه األمانة ،إضاؾ ًة إلى إصدار تقارٌر عامة ،المساعدة فً جعل
.الجهود الرامٌة إلى تنسٌق المساعدات االقتصادٌة أكثر فاعلٌة من السابق
سوؾ تش ّكل اآللٌة المقترحة ابتكاراً هاما ً  .فمن شؤنها أن ّ
تعزز المساءلة
المتبادلة بٌن الحكومة التونسٌة وبٌن شركابها الدولٌٌن  .ومن شؤنها أٌضا ً
أن تسمح لممثلً الجهات المانحة والحكومة التونسٌة أن ٌشٌروا بوضوح
إلى مصادر اإلحباط ،وأن ٌسجّ ل ك ٌّل منهم إجابات اآلخر ،وأن ٌستعرضوا
الوضع فً االجتماع التالً.
لٌس من الضروري أن تتفادى آلٌة التنسٌق المتطلبات القانونٌة للعدٌد من
الجهات المانحة الفردٌة لمتابعة أجندات ها على النحو المطلوب من جانب
هٌباتها التشرٌعٌة  .لكن بوصؾ تلك اآللٌة أداة لتبادل المعلومات
والمحاسبة ،فإن من شؤنها أن تعالج العدٌد من أوجه القصور فً الجهود
السابقة ،من خبلل إٌجاد قدر أكبر من الوضوح لجمٌع األطراؾ ،وتج ّنب
االزدواجٌة فً الجهود ،ومطابقة األولوي ات التونسٌة مع نقاط القوة لدى
كل جهة مانحة ٌ .نبؽً أن ٌركز إطار الشراكة على مجموعة محدودة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ومرتبة حسب أهمٌتها من القضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة وقضاٌا
الحوكمة ،مع ترك قضٌة المساعدة األمنٌة فً الوقت الراهن فً عهدة
الحالٌة ) (G7+3عملٌة.
تبدو مفاتٌح آلٌة تنسٌق المساعدات باستثناء القطاع األمنً واضحة:
قٌادة والتزام تونسٌان.
منتدى تشارك فٌه األحزاب التونسٌة والدولٌة الربٌسة وتتبادل المعلومات.
بلورة مجاالت الجهد ذات األولوٌة
إصدار تقارٌر منتظمة حول التقدم الذي تم إحرازه لتوفٌر قدر أكبر من
بالنسب إلى حكومة تونس والشركاء الدولٌٌن والبرلمان
ة
المساءلة والشفافٌة،
والمجتمع المدنً التونسً وجماعات المصالح والجمهور على حد سواء
عبلو ًة على ذلك ،من شؤن وجود آلٌة لتنسٌق المساعدات أن ٌو ّفر فرصة
لكٌانات القطاع الخاص كً تربط خططها والتزاماتها بالمعاٌٌر الحكومٌة،
عبر القٌام بدور المستودع اللتزامات الحكومة ونشر التقارٌر ،األمر الذي
سٌح ّفز أكثر على تنفٌذها.
تنشٌط التواصل والحوار مع المواطنٌن
على الرؼم من االعتراؾ واسع النطاق بؤنه ستكون ثمة حاجة إلصبلحات
بعٌدة المدى فً السنوات المقبلةٌ ،تواصل عمل الحكومة التونسٌة فً ظل
الجدل العام  .كما أن إدراك احتمال أن تثٌر النصوص اإلصبلحٌة ؼضباً،
وربما اضطرابات عمالٌةٌ ،بطا العملٌة التشرٌعٌة التً تستهلك الكثٌر من
الوقت.
إن طرح مشروع قانون بشؤن المصالحة االقتصادٌة فً خرٌؾ العام
ٌٕ٘ٔٓ ،سلّط الضوء على أوجه القصور فً العملٌة التشرٌعٌة ،فً ظل
ؼٌاب المشاركة العامة والحوار  .وقد أُع ّد المشروع وسط تكهّنات كبٌرة،
وقوبل بمزٌج من الفزع والؽضب فً بعض األوساط ،عندما تم تصوّ ر أنه
ِ
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ٌو ّفر شكبلً من أشكال العفو عن األشخاص الذٌن ارتكبوا جرابم مالٌة فً
ظل النظام السابق  .أجبرت المظاهرات والؽضب الذي تبل ذلك الحكومة
على التراجع عن مشروع القانون ،على الرؼم من أن أحكامه الهامة تهدؾ
إلى إعادة دمج أموال االقتصاد ؼٌر الرسمً فً االقتصاد الرسمً  .وقد
تعهّدت الحكومة بإعادة النظر فً القانون وطرحه من جدٌد.
بدالً من تكرار هذا اإلجراء مع تشرٌعات إصبلحٌة أخرى م َ
ُنتظرةٌ ،جب
على الحكومة النظر فً التعاون مع أعضاء البرلمان وجماعات المجتمع
المدنً لتنظٌم منتدٌات عامة شاملة ولقاءات مفتوحة ،لمناقشة مضمون
مشارٌع القوانٌن ،واالستماع إلى هموم المواطنٌن وأخذها فً االعتبار
بصورة هادفة.
على نحو الفت ،وعلى النقٌض من المناقشات الصاخبة فً سنوات صٌاؼة
الدستور األخٌرة ،كثٌراً ماجرى إجهاض محاوالت تشجٌع الحوار بٌن
أنصار األحزاب السٌاسٌة ومختلؾ منظمات المجتمع المدنً بفعل
الصدامات المتوقعة ،وتزاٌد ح ّدة االنفعاالت ،والشعور باإلحباط تجا ه نتابج
الحوارات السابقة  .وشكا نشطاء المجتمع المدنً من جلسات التشاور
الرسمٌة التً لم ٌقبل فٌها ممثلو الحكومة أي مبلحظات  .وبسبب الخبلفات
السٌاسٌة ،ؼالبا ً ماتم تهمٌش قضاٌا الجندر على الرؼم من أهمٌتها
المركزٌة.
مع ذلك ،ومنذ كانون الثانً ٌ/ناٌر ٕٔٔٓ ،أظهر أفراد المجتمع المدنً
التونسً (بما فً ذلك المنظمات ؼٌر الحكومٌة ) ،والدوابر الثقافٌة ،ورجال
األعمال المدنٌّون الشباب ،والمتخصّصون فً تكنولوجٌا المعلومات قدرة
ملحوظة على تعزٌز المناقشات وطرح المقترحات ،وإبداء اإلبداع فً
ّ
وتمثل هذه القدرة مٌزة ؼٌر عادٌة لتونس ،وٌنبؽً
تشكٌل مستقبل المجتمع.
أن تإخذ فً عٌن االعتبار  .وٌمكن تو ّقع أن تتمخض عملٌة الحوار
والتواصل الشاملة مع الجمهور الذي ٌوفر مساهمة فً صنع السٌاسات
العامة ،عن نتٌج َتٌن إٌجابٌّتٌن بالؽ َتً األهمٌة تفوقان التكالٌؾ كثٌراً من
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

حٌث الوقت والجهد  :فالحوار سٌقلّل من ال قلق العام أثناء عملٌة صٌاؼة
ّ
 .وفً نهاٌة
وسٌعزز آفاق تنفٌذ القوانٌن بعد أن ٌتم إقرارها
القوانٌن،
المطاؾٌ ،مكن لعملٌة ربط الحوارات الشاملة بالنتابج فً فحوى
اإلصبلحات والتحسٌنات التً تتم فً المجتمعات المحلٌة ،خصوصا ً فً
ثقة بٌن الناس
المناطق المهمّشة ،أن تساعد فً استعادة ال
والدولة ٖٔ.وٌضطلع المجتمع الدولً ومنظمات المجتمع المدنً الدولٌة
بدور هام فً مواصلة تعزٌز قطاع المجتمع المدنً فً تونس ،ماٌُسهم فً
تمكٌن تلك األطراؾ فً النظام التونسً.
إطار ٖ .اإلشراك الحقٌقً للمواطنٌن
على مدى سنوات ،كان قطاع تكنولوجٌا المعلوما ت واحداً من أسرع
األنشطة االقتصادٌة تطوراً فً تونس ،عبر أسالٌب مبتكرة مثل الحاضنات
والمسرّ عات ومساحات العمل المشترك  .وقد برز اآلن اتجاه جدٌد ،حٌث
ٌقوم المطوّ رون الصؽار بمبادرات متع ّددة قابمة بذاتها وٌنتجون ،على
سبٌل المثال ،تطبٌقات للهواتؾ الذكٌة ٌحظى بعضه ا بتقدٌر دولً  .وقد
ّ
الخبلقة من جانب الحكومة مع مثل هذه التطبٌقات ،من
م ّكنت االستجابات
إٌجاد أسواق متخصّصة على اإلنترنت ،وتوفٌر الدخل لمواطنٌن لم
ٌإسّسوا مشروعا ً تجارٌا ً بصورة رسمٌة.
وفً مجال التعلٌمٌ ،مكن لمشارٌع قٌد الدراسة ،مثل فكرة "جهاز لَ ْوحًِّ
لكل طؾل فً المدارس االبتدابٌة " ،أن تكون وسٌلة إلدماج األجٌال المُقبلة
فً تونس فً العصر الرقمً سرٌع التطور منذ مرحلة مبكرة من حٌاتهم،
شرط أن ٌتم إعداد الخطة بعناٌة وأن ُت َّ
.
نظم على نحو مناسب
الوسابل الرقمٌة هذه اس ُتخدمت لتوجٌه المواطنٌن نحو ممارسة المسإولٌة
"الحوكمة المفتوحة
"السٌاسٌة :فقد تم إنشاء منصات مثل
)" (Bawsalaو"البوصلة )(OpenGovTN
بؽٌة تعزٌز مشاركة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

المواطنٌن فً عملٌات الحوكمة اإلٌجابٌة ،واستقطبت مشاركة قوٌة من
الجمهور.
أصبحت المشارٌع االجتماعٌة عامبلً ربٌسا ً فً البٌبة الجدٌدة المفتوحة فً
تونس ،حٌث تزده ر مبادرات المواطنٌن فً بٌبة تكنولوجٌا المعلومات
اإلبداعٌة .وقد حصل بعض هذه المبادرات على درجات امتٌاز دولٌة ،مثل
" (Youth Decides).منظمة "الشباب ٌقرّ ر
ٌش ّكل الحفاظ على البٌبة تح ّدٌا ً كبٌراً بالنسبة إلى تونس ،خاصة فً
األوقات التً قد تجعل اإلصبلحات االقتصادي ة وقٌود المٌزانٌة من هذا
القطاع االهتمام الثانوي للسلطات الوطنٌة والمحلٌة  .وٌنبؽً إٌبلء اهتمام
دقٌق لمبادرات المواطنٌن التً ظهرت نتٌجة العمل التطوعً أو ،فً
بعض الحاالت ،نتٌجة رعاٌة الشركات  .وٌُمكن ألنشطة جمع النفاٌات
وإعادة التدوٌر االنتقابٌة أن تإدي إلى ت عببة المواطنٌن ،وتشكٌل وعً
تعلٌمً ،وتؤمٌن دخل شخصً  .الشًء نفسه ٌُمكن أن ٌُقال عن زراعة
.
األشجار ،والتً ٌمكن أٌضا ً أن تدرّ دخبلً وتنعش األراضً القاحلة
ّ
والمتمثل فً القدرة على
ٌجب الحفاظ على واحد من أهم إنجازات الثورة،
صٌاؼة توافق فً اآلراء أو حلول وسط بطرٌق ة جامعة ،وتوسٌعها على
شكل برنامج دابم للحكومة والمجتمع المدنً  .وٌمكن للمجلس الوطنً
للحوكمة والتنمٌة المستدامة واألجٌال المُقبلة المقترح ،والذي ٌتم إعداده
حالٌاً ،أن ٌقطع شوطا ً طوٌبلً فً تلبٌة هذه االحتٌاجات  .ومن خبلل هذا
المجلسٌ ،مكن للهٌبات الحكومٌة وأعضا ء البرلمان واألحزاب السٌاسٌة
ومنظمات رجال األعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدنً والدوابر
الثقافٌة أن تثٌر وتناقش القضاٌا المحلٌة والوطنٌة الهامة  .ومع ذلك ،من
األهمٌة بمكان أن ٌكون المجلس مصمَّما ً بطرٌقة التسمح بتكرار
.المبارزات السٌاسٌة فً البرلمان وال النهج الفوقً للدولة البولٌسٌة السابقة
إن أهم القضاٌا المطروحة لتنشٌط النقاشات العامة هً األكثر حساسٌة .
وٌجب على الحكومة أن تتعاون مع المجتمع المدنً إلطبلق حوارات عامة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

بشؤن قضاٌا من بٌنها مكافحة اإلرهاب والتطرّ ؾ ،وإصبلح القطاع األمنً
ومستقبل االقتصاد ومستقبل الحكم البلمركزي  .وٌنبؽً أن تقترن هذه
المناقشات بقدر أكبر من المساعدة الفنٌّة الدولٌة لؤلحزاب السٌاسٌة
التونسٌة والحكومة ،للمساهمة فً تحوٌل األهداؾ إلى حلول تتعلّق
بالسٌاسات العامة.
ثمّة مجموعة من المبادرات ٌُمكن أن تح ّفز إشراك المواطنٌن والحوار
والتواصل:
ٌنبؽً إطبلق عد ٍد من المشارٌع المُختارة بعناٌة إلحراز تق ّدم ملموس فً
المناطق ولدى الشرابح السكانٌة األقل حظا ً  .من األمثلة على ذلك  :تعرٌؾ
أطفال المدارس االبتدابٌة على برامج تكنولوجٌا المعلومات ،أو البرامج
الوطنٌة التً تهدؾ إلى جمع النفاٌات بصورة انتقابٌة ،أ و إعادة التدوٌر ،أو
زراعة األشجار  .مثل هذه المشارٌع ٌمكن أن تجسّد فكرة األمل والتو ّقعات
اإلٌجابٌة لجمٌع المواطنٌن ،بٌنما تعالج أحد مطالب المواطنٌن.
ٌنبؽً وضع برامج للنهوض بالمجتمع المدنً والمحلًّ لتدرٌب ماٌصل إلى
ٓٓٓٔ من خرّ ٌجً الجامعات التونسٌة كل عام لنش رهم فً المناطق ؼٌر
المتطوّ رة ،للعمل فً المشارٌع االقتصادٌة الصؽٌرة والمشارٌع التقنٌّة
ومشارٌع التنمٌة االجتماعٌة ٌ .تم وضع هإالء الخرّ ٌجٌن فً المإسّسات
القطاعٌن العام
المحلٌة واإلقلٌمٌة ومراكز البحوث ومشارٌع الشراكة بٌن
َ
والخاص والخدمات اإلرشادٌة  .وٌنبؽً مؾاتحة الشركاء األجانب ،فً
القطاع العام والخاص على ح ٍّد سواء ،من مجموعة متنوعة من البلدان
لتقدٌم مقترحات للنظر فً تؤطٌر هذه الجهود وتقدٌم الدعم.
إصبلحات مإسّسٌة وقانونٌة لتحسٌن الحوكمة واإلدارة العامة
من أهم اإلصبلحات التً ٌمكن تحقٌقها بسرعة ،والتً تبحثها ال حكومة
التونسٌة ،زٌادة الموارد وهٌكل الدعم المتاح للبرلمان  .وإذا لم ٌتم ضم
الموظفٌن الجدد فً البرلمان ممن ٌتمتعون بكفاءات جدٌدة لٌُضافوا إلى من
تم استبقاإهم من البرلمان القدٌم ،ستظل اإلجراءات ؼٌر الفعّالة والخاصة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

هً القاعدة ٌ .جب إٌبلء اهتمام خاص إلى اختٌار هإالء الموظفٌن ،وكذلك
االهتمام بالرقابة واإلدارة وترتٌبات الدعم اللوجستً  .عبلو ًة على ذلك ،من
دون وجود أجهزة كمبٌوتر ونظام متطور لتكنولوجٌا المعلومات ،ستبقى
المناقشات التشرٌعٌة والمراجعات تتمحور حول النسخ المطبوعة ،ماٌإ ّدي
إلى زٌادة كبٌرة فً الوقت البلزم لت عمٌم واعتماد الصٌػ الجدٌدة من
مشارٌع القوانٌن.
ح ّددت "مذكرة التوجه االستراتٌجً " للحكومة التونسٌة ،التً تم وضع
ما الٌقل  32اللمسات األخٌرة علٌها وصدرت فً  8أٌلول/سبتمبر ٕ٘ٔٓ،
عن تسعة عشر إصبلحا ً قانونٌا ً تهدؾ إلى تحسٌن الحوكمة وتبسٌط
اإلدارة ،وتشجٌع القطاع الخاص كمحرّ ك للنمو ،وتعزٌز اإلدماج
االجتماعً ،والح ّد من الفساد ،وتشجٌع الفرص االقتصادٌة ،وتعزٌز
 .وحتى لو ّ
عززت
الممارسات الدٌمقراطٌة فضبلً عن سٌادة القانون
الحكومة ا لتونسٌة االقتصاد من خبلل تدابٌر طوارئ ،ستكون اإلصبلحات
اإلدارٌة واإلصبلحات فً القطاع األمنً ضرورٌة لضمان أال ٌكون التق ّدم
الذي ٌتم إحرازه قصٌر األجل  .فً نهاٌة المطاؾٌ ،كابد االقتصاد التونسً
كثٌراً ،فً وضعه الحالً ،من مسؤلة التماس الربح السرٌع واإلدارة
الجامدة ،فً خضم سعٌه إلى إٌجاد فرص عمل كافٌة لتلبٌة احتٌاجات
المجتمع .وبالمثل ،الفشل فً تحوٌل مهمة قوات الشرطة واألمن من قمع
المواطن إلى حماٌته سٌواصل إبقاء القطاع األمنً عرضة إلى االستؽبلل
من األطراؾ الفاسدة وٌفاقم التطرّ ؾ فً صفوؾ السكان.
على الرؼم من وجود ابتبلؾ أؼلبٌة البؤس به فً البرلمان منذ
شباط/فبراٌر ٕ٘ٔٓ ،كانت العملٌة التشرٌعٌة بطٌبة ،نظراً إلى نقص
الموارد البشرٌة والفنٌة وكذلك البٌبة السٌاسٌة واالجتماعٌة  .ونظراً إلى
ضٌق الوقت والقٌود المفروضة على قدرة البرلمان واللجان الوزارٌة
المسإولة عن صٌاؼة التشرٌعات ،دعا التونسٌون من مختلؾ ألوان الطٌؾ
معٌارٌن أساسٌٌَّن :
السٌاسً إلى إعطاء األولوٌة لئلصبلحات استناداً إلى
َ
القدرة على تحقٌق "مكاسب سرٌعة " فً إٌجاد فرص العمل أو الرعاٌة
االجتماعٌة ،وخاصة فً المجتمعات المحلٌة األكثر تهمٌشاً؛ وتج ّنب
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

التكالٌؾ االجتماعٌة التً ٌمكن أن تعجّ ل بحدوث اضطرابات ورفض
شعبً .كما ٌنبؽً تحدٌد اإلصبلحات التً تتمتع برصٌد جٌد بشؤن هذه
التدابٌر ،وفقا ً لتعرٌؾ التونسٌٌن ،كؤولوٌات على المدى القرٌب فً إطار
الشراكة المقترح.
ثمة العدٌد من القوانٌن المقترحة التً تتمٌز باألهمٌة بس بب قدرتها على
تشجٌع االستثمارات التً تإدي إلى إٌجاد فرص العمل ،وأٌضا ً ألنها
:تتضمّن احتماالت خفٌضة نسبٌا ً بؤن تتسبّب فً إحداث أزمة سٌاسٌة
تنظر المنظمات المحلٌة واألجنبٌة ،العامة والخاصة ،إلى الخطة الخمسٌة
الجدٌدة والتً التزال الحكومة التونسٌة تضع اللمسات ا لنهابٌة علٌها (حتى
عرض على البرلمان ،باعتبارها خرٌطة
ٖٓ آذار/مارس  ،)ٕٓٔٙولم ُت َ
طرٌق من شؤنها أن تإ ّدي إلى اقتصاد تونسً أقوى  .وكان مشروع القانون
الخاص بالخطة موضوع مشاورات حكومٌة فً آذار /مارس  ،ٕٓٔٙومن
المقرَّ ر عرضه على البرلمان فً نٌسان /أبرٌل  .ٕٓٔٙوإذا أ قرّ ت الحكومة
الخطة بحلول النصؾ األول من العام  ،ٕٓٔٙمع وجود مراسٌم جاهزة
للنشر ،فإنها ستق ّدم بٌان نواٌا مه ّما ً إلى الشركاء الدولٌٌن الذٌن ٌفكرون فً
إطبلق شراكات جدٌدة مع تونس.
ستكون إعادة النظر فً قانون االستثمار إشار ًة إلى أن تونس مفتوحة أمام
ممارسة األنشطة التجارٌة  .وبٌنما تمت عملٌات االستثمار حتى فً ؼٌاب
قانون مُج ّدد ،فإن العدٌد من كبار المستثمرٌن ٌنتظرونه ،وكذلك الحكومات
التً ٌمكنها أن تشاركهم  .وٌمكن أن تعود الهٌاكل التنظٌمٌة الجدٌدة
ة
والمُبسّطة ،وحوافز التنمٌة اإلقلٌمٌة ،وتقلٌص العقبات اإلدارٌة ،بالفابد
وٌشٌر المسإولون الحكومٌون وقادة .33على االقتصاد فً السنوات المقبلة
القطاع الخاص إلى قانون النقد األجنبً فً تونس الذي ٌعود إلى عقود
مضت ،والذي ٌحول دون حصول التونسٌٌن على العمبلت األجنبٌة،
باعتباره عابقا ً كبٌراً أمام األنشطة االقتصادٌة الجدٌدة.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

سوؾ ٌستؽرق تحدٌث الجمارك ،مثل العدٌد من اإلصبلحات األخرى،
سنوات لتنفٌذه بصورة كاملة ،حٌث شاب الجهود التً بذلتها حكومات عدٌدة
بعد الثورة لسنّ هذه التؽٌٌرات قدرٌ كبٌر من اإلحباط  .ومع ذلك ،تحرّ كت
الحكومة لتبسٌط هٌكل التعرٌفة الجمركٌة واتباع نظام معلومات جدٌد ٌمكن
.
أن ٌح سّن وٌسهّل تطبٌق المنافسة العادلة فً التجارة عبر الحدود
على الرؼم من أنه تم إقرار قانون بشؤن الشراكات بٌن القطاعٌن العام
إال أن تنفٌذه الٌزال ؼٌر  34والخاص فً ٖٔ تشرٌن الثانً/نوفمبر ٕ٘ٔٓ،
واضح المبلمح  .وبالتالً فإن مسؤلة التوضٌح ضرورٌة ،حٌث ٌبحث
المستثمرون عن الترتٌبات والضمانات التعاقدٌة المتعلقة بالضرابب وحقوق
االستٌراد/التصدٌر واإلجراءات الجمركٌة والتحكٌم ،وؼٌرها من العناصر
التً من شؤنها أن تو ّفر لهم مستوى الراحة الخالً من المفاجآت الذي
ٌسعون إلٌه.
من دون الحصول على االبتمان ،صؽٌراً كان أو كبٌراً ،ستظل الشركات
الناشبة والمستثمرون المحلٌون محبطٌن وفً وضع حرج  .فالقانون الذي
أُقرّ فً آب /أؼسطس ٕ٘ٔٓ ،أعاد رسملة البنوك الكبرى المملوكة للدولة،
على الرؼم من أنه الٌزال هناك المزٌد من العمل الذي ٌنبؽً القٌام به بشؤن
.35الشفافٌة واإلصبلحات الهٌكلٌة
وقد حان الوقت لل مضً قدما ً فً
الترتٌبات االبتمانٌة التً من شؤنها تشجٌع االبتكار وإٌجاد فرص العمل،
وتنظٌم المشارٌع  .وعلٌه فإن تناول إصبلح قانون اإلفبلس وتوسٌع فرص
الحصول على القروض الصؽٌرة فً كل المحافظات التونسٌةٌ ،مكن أن
ٌإمّنا أرباحا ً فورٌة.
ٌتص ّدر إصبلح اإلدارة العامة قابمة الخطوات العمٌقة والصعبة البلزمة فً
تونس .ومع اإلدراك بؤن هذا التؽٌٌر سوؾ ٌستؽرق سنوات ،إال أنه ٌنبؽً
وضع الحلول حٌثما كان ذلك ممكنا ً لدفع عجلة االقتصاد ،ودعم تحدٌث
قطاع األمن ،والوفاء بتعهدات الحكومة  .ولبدء العملٌةٌ ،درس المخططون
فً وزارة التنمٌة واال ستثمار والتعاون الدولً ومواقع أخرى فً الحكومة
عدداً من األفكار فً هذا الشؤن:
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

أطلقت وزارة تكنولوجٌا االتصاالت واالقتصاد الرقمً بعض المشارٌع
القطاعٌن العام والخاص لتوفٌر
النموذجٌة التً تجمع بٌن المدراء من
َ
التدرٌب على رأس العمل بهدؾ رقمنة وتحدٌث قطاعات ع ّد ة .وهناك
مجال واسع لمزٌد من المعرفة والخبرة فً أجهزة ومكاتب الحكومة
التونسٌة ،لٌس من حٌث الدراٌة الفنٌّة وحسب ،بل أٌضا ً من حٌث أسالٌب
اإلدارة وأفضل الممارسات التً تر ّكز على النتابج.
تسلّط مذكرة التوجه االستراتٌجً الحكومٌة الضوء على إمكانٌة توظٌؾ
ودمج اآلال ؾ من الخبراء الخارجٌٌن ،وخاصة التونسٌٌن فً المهجر ،فً
الجهاز البٌروقراطً لتحسٌن القدرة على االستجابة والتص ّدي لشٌوع ثقافة
النفور من المجازفة  .ومن األمثلة على ذلك ،تعٌٌن سفٌر تونسً فً "وادي
ّ
تتمثل مهمّته فً مساعدة وتقدٌم مختلؾ العناصر الفاعلة فً
السٌلٌكون"
"وادي السلٌكون " إلى المسإولٌن التونسٌٌن ،واألطراؾ الفاعلة فً القطاع
الخاص ،فضبلً عن مبادرات الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص الهادفة
36إلى تحفٌز االستثمار والتعاون فً تونس
فً آذار/مارس ٖٕٔٓ ،شهدت تونس إنشاء أول هٌبة عامة لمتابعة البرامج
.37العمومٌة
وفً ظ ل الحكومات المختلفة ،تحوّ ل دورها من وحدة تقدٌم
ٌ .نبؽً
خدمات ذات طابع عملً إلى وحدة لتخطٌط السٌاسات وتقٌٌمها
تدارس وضع وحدات خدمات فً كل وزارة ،تتؤلؾ من كبار المدٌرٌن
والموظفٌن المكلّفٌن خصوصا ً بتحدٌد العقبات البٌروقراطٌة وتحرٌك
المشارٌع والبرامج ذات األولوٌة بسرعة.
ٌجب أن ٌكون الهدؾ من أي جهد تقلٌص اإلجراءات البٌروقراطٌة إلى
أدنى ح ٍّد ممكن ،وتمكٌن المدراء العامٌّن الذٌن ٌمكنهم تحرٌك المشارٌع
لمواءمة أهداؾ المستثمرٌن مع االحتٌاجات العامة ،وبناء ثقافة جدٌدة
ّ
تعزز روح االبتكار والمجازفة.
آلٌة سرٌعة إلطبلق عجلة التنمٌة
لٌس من قبٌل المبالؽة فً شًء وصؾ الوضع االقتصادي الحالً فً
تونس بؤنه حالة طوارئ وطنٌة  .فالبطالة والبطالة المق ّنعة وخرّ ٌجو
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

الجامعات العاطلون عن العمل ،والمستثمرون المحلٌّون واألجانب
المتح ّفظون ،وتزاٌد اإلجرام ،وتف ّشً الجرٌمة فً األنشطة االقتصادٌة،
وتصاعد العجز فً المٌزانٌة ،وعجز الحساب الجاري ،كل هذه عوامل
تساهم فً عدم الثقة بٌن الحكومة والشعب ،ماٌش ّكل تهدٌداً لؤلمن القومً
فً ح ّد ذاته  .ومن المحتمل أن ٌزداد الوضع سوءاً إذا لم ٌتم قرٌبا ً اتخاذ
ّ
وتعزز
خطوات للمضً قدما ً فً المشارٌع التً تقلّل من ح ّدة التوتر الع ام
المإسسات الرسمٌة.
الٌُمكن إلطار الشراكة التونسً أن ٌنجح ،من دون أن تتبع الحكومة
التونسٌة نهجا ً جدٌداً لتنفٌذ البرامج والمشارٌع فابقة األولوٌة  .ففً جمٌع
أنحاء الببلد ،أصبحت خدمات النقل والمٌاه والرعاٌة الصحٌة وخدمات
تطوٌر البنٌة التحتٌة األخرى ،مو ضوع مطلب شعبً وحاجة ماسّة  .وعلٌه
فإن اتباع نهج مُصمَّم بعناٌةٌ ،جمع بٌن إجراءات جدٌدة مبسَّطة وطاقم
ّ
معزز من الموظفٌن المفوّ ضٌنٌ ،مكن أن ٌإدي إلى ارتفاع معدالت إنجاز
المشارٌع ،وٌثبت أن الحكومة تتابع االلتزامات الحٌوٌة حتى النهاٌة،
وٌساعد على استعادة ثقة الجمهور ،والبدء فً تخفٌؾ الضؽوط االجتماعٌة
التً تنشؤ ر ّداً على النقص المستمر فً الخدمات األساسٌة  .وسٌإدي ذلك
النهج إلى تقبّل الناس لئلصبلحات ،التً ؼالبا ً ما ُتسفر عن نتابج على مدى
فترات زمنٌة أطول  .وقد شاركت الحكومة التونسٌة فً مشارٌع تنموٌة
كانت فً السابق مج مَّدة فً منتصؾ الطرٌق ،وتدرس آلٌة سرٌعة للتعجٌل
بترخٌص وإنجاز مشارٌع تنموٌة جدٌدة فً المناطق األكثر تهمٌشا ً
.
أوضح المسإولون التونسٌون ومراقبو منظمات المجتمع المدنً أنه ٌمكن
تنفٌذ اآللٌة السرٌعة الجدٌدة المقترحة بموجب مرسوم ،بل إن البعض ٌدعو
إلى سنّ قانون ط وارئ اقتصادي  .وٌمكن إنشاء لجنة وزارٌة سرٌعة،
أقرب إلى اجتماع خاص لوزراء مح ّددٌن فً الحكومة ،العتماد المشارٌع
الجدٌدة أو القابمة فً قطاعات أو مناطق معٌّنة ،على سبٌل المثال ،إذا
كانت تعود بالنفع على واحدة من المحافظات األقل نمواًّ أو المشارٌع
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

الشعبٌة ،باعتبارها مإهّلة التخاذ إجراءات معجّ لة أو تركٌز خاص  .وٌُمكن
لمرسوم صادر عن رباسة الوزراء أن ٌنشا هٌكبلً وجدول مر ّتبات ونظام
مشترٌات ومعاٌٌر اختٌار الموظفٌن والتدابٌر الرقابٌة فً أمانة جدٌدة
مُتو ّقعة ،مهمّتها دعم اللجنة الوزارٌة السرٌعة وتحدٌد مشارٌع البنٌة
التحتٌة السرٌعة المإهلة واإلشراؾ على تنسٌقها وتنفٌذها  .وقد أوصى
مسإولون حالٌون وسابقون بتزوٌد األمانة العامة بخلٌط من موظفً
الخدمة المدنٌة الحالٌٌن وخبراء واستشارٌٌن من الخارج ٌتم ّتعون بخبرات
واسعة ،بما فً ذلك التخطٌط وتموٌل وإدارة المشارٌع والمشترٌات
والرقابةٌُ .مكن لموظفً هذه األمانة أن ٌتعاونوا مع لجان المسار السرٌع
"الجاهزة
التً أنشبت مإخراً فً كل وزارة لتحدٌد المشارٌع المإهلة
للتنفٌذ" والمشارٌع التً لٌست فٌها عٌوب قانونٌة أو فنٌّة واإلشراؾ على
تنفٌذها؛ والعمل على الح ّد من العقبات التً تعترضها ،وجعل المزٌد م ن
المشارٌع جاهزة للتنفٌذ ،وكذلك االتصال مع أعضاء البرلمان واللجان
البرلمانٌة ذات الصلة ،والمجتمع المدنً والقطاع الخاص.
وٌمكن للمشارٌع المُعت َمدة من لجنة المسار السرٌع الوزارٌة أن تخضع إلى
إجراءات الشراء المعجّ ل ،مدعومة بضمان الدفع ،ومكافآت اإلنجاز على
 .وٌمكن
مستوى السلسلة اإلدارٌة ،بما فً ذلك على مستوى البلدٌات
الحصول على التموٌل البلزم إلنشاء هذه اآللٌة وتوفٌر التدرٌب والدعم لها
من الشركاء الدولٌٌن  .وسٌتعٌّن على الحكومة التونسٌة أن تصوغ بعناٌة
إجراءات االختٌار والتوظٌؾ والرقابة واإلجراءات األخرى ،من أجل بناء
الثقة مع الجمهور وإقامة عبلقات ب ّناءة مع الحكومة  .ونظراً إلى أن عملٌة
الشراء الحالٌة ؼٌر الفعّالة وؼٌرها من اإلجراءات ،تو ّفر سببلً واسعة
الزدهار الفساد ،فإنه ٌتعٌّن أن تحظى اإلجراءات المعجّ لة لتنفٌذ المشارٌع
السرٌعة باهتمام رقابً خاص.
نجاح تنفٌذ اآللٌة السرٌعة لمشارٌع البنٌة التحتٌةٌ ،مكن أن ٌق ّدم نموذجا ً
لآللٌات السرٌعة األخرى البلزمة ،بما فً ذلك تلك التً تستهدؾ صٌاؼة
مراسٌم التنفٌذ فابقة األولوٌة ،أو توفٌر التدرٌب المهنً المتعلّق بقانون
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص والمشارٌع األخرى الهادفة إلى
تسرٌع التنمٌة وإٌجاد فرص عمل فً المناطق المهمشة.
كما ٌمكن لمشارٌع البنٌة التحتٌة والمشارٌع التنموٌة التً ٌتم تنفٌذها فً
إطار اآللٌة السرٌعة ،أن تساهم فً مبادرات استراتٌجٌة أكبر:
ّ
ٌتمثل أحد االحتماالت فً إنشاء مراكز تمٌُّز اقتصادي فً جمٌع أنحاء
تونس لتعزٌز ال المركزٌة؛ وتوفٌر التدرٌب فً مجال المهارات المهنٌة
المفٌدة القابلة للتحوٌل؛ وإٌجاد آالؾ فرص العمل الجدٌدة  .وٌُعتبر تنفٌذ
إصبلحات اقتصادٌة تشمل الدولة كلها مهم ًّة شا ّقة لدٌمقراطٌة ولٌدة تتعامل
مع مخلّفات حكم استبدادي  .كما أن المشارٌع التجرٌبٌة والنموذجٌة على
مستوى المحافظة والمدٌرٌة ،حٌث ٌتم منح المشاركٌن القدرة على الوصول
إلى "نقطة خدمات موحدة " ،إذا جاز التعبٌر ،للتفاعل مع المراقبٌن
الحكومٌٌن ،فضبلً عن الترتٌبات األمنٌة وؼٌرها من أشكال الدعم التً
تستهدؾ األولوٌات االقتصادٌة المحلٌة ،سوؾ تجلب المزٌد من الكفاء ة.
عبلو ًة على ذلك ،فإن كل نجاح ٌولّد المزٌد من النجاح ،ماٌبعث على األمل
وٌإ ّدي إلى المنافسة على تحقٌق النتابج  .وٌمكن أن تر ّكز هذه المراكز على
عدد من المجاالت االقتصادٌة ،بما فٌها الصناعات الزراعٌة وتكنولوجٌا
المعلومات والسٌاحة الطبٌة والخدمات المالٌة.
ّ
ٌتمثل االحتمال الثانً فً تحوٌل الموقع الجؽرافً لتونس إلى مٌزة ،من
خبلل تهٌبة الببلد ألن تكون قاعدة عملٌات أساسٌة إلعادة إعمار لٌبٌا فً
المستقبل .وٌُمكن إنشاء مكتب حكومً لتسهٌل مشاركة الشركات التونسٌة
واألجنبٌة العاملة فً تونس فً جهود إعادة اإلعمار فً المس تقبل .ومع كل
ُنبا الدمار فً لٌبٌا بتزاٌد الطلب على إعادة اإلعمار فً نهاٌة
شهر ٌمرّ ِ ٌ ،
المطاؾ .وعلٌه ،تو ّفر تونس بوابة كبٌرة لهذا الجهد الذي قد ٌزٌد حجمه
عن ٓٔ ملٌارات دوالر أمٌركً  .التخطٌط لهذا الجهد ٌنبؽً أن ٌبدأ اآلن،
من منافذ الدخول (البحر والجو ) إلى خد مات الدعم فً تونس إلى الطرق
واالتصاالت واألمن ونقاط مراقبة الحدود وقواعد الدعم المتاخِمة للحدود .
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
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إلٌها.

وتشمل الجوانب الربٌسة لهذا الجهد استثمارات رأسمالٌة أجنبٌة ،وشراكات
بٌن القطاعٌن العام والخاص فً البنٌة التحتٌة والخدمات ،وتطوٌر المناطق
الداخلٌة والحدودٌة الم هملة فً تونس.
األجلٌن المتوسّط والطوٌل ،قدراً أكبر من العدالة
ٌتطلّب نجاح تونس فً َ
االجتماعٌة والمساواة بٌن الجنسٌن ،بقدر ماٌتطلّب من الفرص االقتصادٌة .
والٌزال أمام تونس فً العام  ٕٓٔٙشوط طوٌل لتقطعه كً تكون قادرة
على انتشال المزٌد من األسر من براثن الفقر ،وخلق مبات اآلالؾ من
فرص العمل الجدٌدة ،وؼرس أمل وثقة متج ّددَ ٌن فً نفوس مواطنٌها  .إذ
تواجه الببلد رٌاحا ً معاكسة كبٌرة من عدم االستقرار فً المنطقة ككل .
وٌقرّ قادتها بالحاجة إلى التص ّدي لنفاد صبر السكان ،وهم مُلمّون تماما ً
بالتحدٌات التً تواجههم فً ذلك.
مع ذلك ،الٌزال التونسٌون مصمِّمٌن على أنهم سٌنجحون فً نهاٌة
المطاؾ فً تحقٌق الرخاء والحرٌة والكرامة التً ٌتوقون إلٌها  .أصحاب
الشؤن التونسٌون وشركاإهم الدولٌون منفتحون على التؽٌٌر  .ومع أن
التحدٌات التً تواجه تونس خطٌرة ومتفاقمة ،إال أنها التزال فً حدود
قدرتها على تجاوزها.
ٌنبؽً على تونس والمجتمع الدولً انتهاز هذه الفرصة  .وفً سعٌهم إلى
مساعدة الببلد ،الٌنبؽً على األجانب أن ٌؤخذوا فً االعتبار حدود ماهو
ممكن الٌوم من حٌث اإلصبلح والتنمٌة وحسب ،بل ٌجب أٌضا ً أن
دنً والقطاع
ٌتشاركوا بنشاط مع المسإولٌن التونسٌٌن والمجتمع الم
الخاص لتوسٌع حدود هذا الممكن  .فالدعم الدولً الفعّال لتونس ٌصبّ فً
مصلحة الشعب التونسً والعالم  .وسٌكون القادة فً الحكومة والمجتمعات
المحلٌة والقطاع الخاص فً حاجة إلى التصرؾ بعجلة وأناة فً آن لكً
ٌنتصروا .وإطار الشراكة الجدٌد ٌمكن أن ٌساعدهم فً تحقٌق النجاح.
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