الجمهورية التونسية

المدة النيابية األولى

مجلس نواب الشعب

الدورة البرلمانية الخامسة 1029 -1028

محضر لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية
جلسة عدد 62



تاريخ الاجتماع  :الثالزاء  41ماي 1049

 جذول ألاعمال:
لاظخعا ئلى العُذ وصٍش الخجهحز وإلاظيان والتهُئت الترابُت خىٌ مششو اللاهىن ألاظاس ي عذد
 2018/62املخعلم باملىافلت على اجفاق وجبادٌ سظاةل بحن مىظعت ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت
معثلت في بشهامج ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت وخيىمت الجعهىسٍت الخىوعُت خىٌ ئوشاء مىخب
كطشي بالجعهىسٍت الخىوعُت.


الخاطشون14 :



املخغُبىن 00 :



املعخزسون06 :

افتتاح الجلسة 44 :س و 10دق

1

رفع الجلسة  41 :س و 5دق

ّ
خصصتها
علذث لجىت الخلىق والخشٍاث والعالكاث الخاسجُت جلعت ًىم الثالزاء  14ماي 2019
ّ
لالظخعا ئلى العُذ وصٍش الخجهحز وإلاظيان والتهُئت الترابُت خىٌ مششو اللاهىن ألاظاس ي املخعلم باملىافلت على
اجفاق وجبادٌ سظاةل بحن مىظعت لامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت معثلت في بشهامج ألامم املخدذة للععخىطىاث
البششٍت وخيىمت الجعهىسٍت الخىوعُت خىٌ ئوشاء مىخب كطشي بالجعهىسٍت الخىوعُت.
وفي مذاخلخه أبشص العُذ وصٍش الخجهحز و إلاظيان والتهُئت الترابُت أهعُت ئسظاء مىخب كطشي لألمم املخدذة
للععخىطىاث البششٍت بخىوغ ،مشحرا ئلى أن املىخب ظِعاهم في معاعذة املذن واللشي الخىوعُت على جدلُم أهذاف
الخىعُت املعخذامت الجذًذة الظُعا فُعا ًخعلم بععالجت البىاء الفىطىي وأشياٌ الخفاوث الجهىي ئطافت ئلى النهىض
بالخذماث والبيُت الخدخُت.
هزا و ّبحن أن الخعاون بحن الجعهىسٍت الخىوعُت وبشهامج ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت (الهابِخاث)
ٌشيل أولىٍت هبري هظشا ألهعُت املشخلت لاهخلالُت الخالُت في جىوغ التي جضٍذ فيها وعبت الخدظش عً  % 68باعخباسه
حهذف ئلى معاعذة الخيىمت الخىوعُت على جدلُم الىصىٌ العادٌ واملىاظب للخذماث ألاظاظُت واملعخذامت في
املىاطم الخظشٍت.
وأشاس في راث الصذد ئلى أن الجعهىسٍت الخىوعُت كذ شاسهذ خالٌ العلىد العابلت في أوشطت بشهامج
ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت مً خالٌ الفعالُاث الذولُت وألاوشطت العاملُت للبرهامج في مجاالث الخىعُت
الخظشٍت املخخلفت دون وجىد مشاسَع وأوشطت جىفُزًت للبرهامج في جىوغ .هعا ظاهعذ بشيل فاعل في مإجعشاث ألامم
املخدذة للععخىطىاث البششٍت العابلت لإلظيان والخىعُت الخظشٍت املعخذامت على غشاس املإجعش املىةل ألاوٌ بعذًىت
فاهيىفش في هىذا ظىت  1976واملإجعش املىةل الثاو بعذًىت اظطىبىٌ في جشهُا ظىت  1996واملإجعش املىةل الثال
بعذًىت هُخى في لاوىادوس ظىت .2016
وأوضح أهه مىز شهش ماي ّ ،2016
جم الخىافم ألاولي على اكتراح ئطالق أوشطت ومشاسَع جىفُزًت لبرهامج
ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت في جىوغ مً خالٌ افخخاح مىخب كطشي للهابُاجاث في الجعهىسٍت الخىوعُت ،هعا
ّ
جم لاجفاق على ئعذاد مزهشة اجفاق خىٌ ئوشاء هزا املىخب ًخم جىكُعه بحن مىظعت ألامم املخدذة ،معثلت في بشهامج
ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت وخيىمت الجعهىسٍت الخىوعُت.
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وأطاف أهه جم ،بعىاظبت مشاسهت الجعهىسٍت الخىوعُت في فعالُاث املإجعش الذولي الثاو خىٌ "العُاظاث
الخظشٍت الىطىُت" املىعلذ بباسَغ مً  15ئلى  18ماي  ،2017ئمظاء بخاسٍخ  16ماي  2017لاجفاق الخاص باوشاء
املىخب اللطشي في جىوغ بحن الخيىمت الخىوعُت معثلت في شخص وصٍش الخجهحز وإلاظيان والتهُئت الترابُت ومىظعت
ألامم املخدذة معثلت في شخص العُذ جىن ولىط ألامحن العام املعاعذ ملذًش املىخب الخىفُزي لبرهامج ألامم املخدذة
للععخىطىاث البششٍت "هابِخاث"  ،مشحرا ئلى أن ئعذاد لاجفاق املشاس ئليها أعاله جم بالخعاون بحن بشهامج ألامم املخدذة
للععخىطىاث البششٍت ووصاسة الخجهحز وإلاظيان والتهُئت الترابُت هعا ّجعذ اظدشاسة الهُاول املعىُت خىٌ مدخىاها
(وصاسة العذٌ ،وصاسة الذاخلُت ،وصاسة الشإون الخاسجُت والبىً املشهضي الخىوس ي).
هعا أبشص العُذ الىصٍش أن مششو لاجفاق مىطى الىظش ًخظعً عذد مً لالتزاماث املالُت جخعثل في
معاهعت مالُت ظىىٍت طشوسٍت مً كبل جىوغ شأجها شأن بلُت الذوٌ ج ّ
لذس في خذود  100ألف دوالس أمشٍي ً ،خم
اظخغالٌ هزا املبلغ لخفعُل وحعشَع وجأمحن معخلضماث ئطالق ععل املىخب اللطشي في ّ
ملشه في مذًىت جىوغ وحعُحن
املىظفحن مً ئداسٍحن وفىُحن وخبراء وجأمحن املشاسهت بالخعىٍل مً كبل إلاداسة املشهضٍت والجهاث املاهدت واملىظعاث
الذولُت الششٍىت املعىُت للبذء باملشاسَع الخىفُزًت وجدلُم أهذاف الخعاون املزوىسة.
هعا أوضح أن اوشاء هزا املىخب اللطشي للهابِخاث بخىوغ ظ ّ
ُدلم العذًذ مً الىخاةج وألاهذاف في
العذًذ مً املجاالث جخعثل في :
 -1معاعذة املذن واللشي الخىوعُت على ئدماج ألاجىذة الخظشٍت العاملُت الجذًذة وأهذاف الخىعُت
املعخذامت الجذًذة والظُعا فُعا ًخعلم بععالجت البىاء الفىطىي وأشياٌ الخفاوث الجهىي
والخخفُف مً الفلش وخلم فشص الععل والنهىض بالخذماث والبيُت الخدخُت الظُعا املُاه والصشف
الصحي والىلل وغحرها،
 -2جدفحز وجفعُل الذساظاث واملشاسَع الخىفُزًت الخظشٍت للععاهعت في إلاصالخاث الىبري في مجاالث
الخىعُت لاجخعاعُت ولاكخصادًت وجدلُم الخىهعت الششُذة والخىعُت البششٍت وإلادماج لاجخعاعي
ولاكخصادي وجطىٍش الالمشهضٍت وجدلُم تهُئت جشابُت مخىاصهت وعادلت،
 -3جطىٍش وجدفحز دوس الجعهىسٍت الخىوعُت هعشهض ئكلُمي ملىطلت الذوٌ العشبُت في شعاٌ أفشٍلُا لخفعُل
ووشش وجىفُز ألاجىذة الخظشٍت العاملُت الجذًذة وجدلُم جبادٌ الخبراث في مجاالث الخىعُت الخظشٍت
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املعخذامت ومخابعت جىفُز مشاسَع وأوشطت بشهامج ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت في هزه
املىطلت،
 -4جفعُل مشاسهت الجهىسٍت الخىوعُت مً خالٌ الىصاساث املعىُت في بشامج وأوشطت البرهامج ألامم املخدذة
للععخىطىاث البششٍت في إلاداسة املشهضٍت في هحروب /هُيُا (مً خالٌ اللجان الخعثُلُت واملجلغ
الخاهم) ومع املياجب إلاكلُعُت والظُعا مىخب الذوٌ العشبُت في اللاهشة،
 -5جىشَغ دوس جىوغ هعشهض للخعُحز الخظشي مً خالٌ حعهُل مشاسهت الخبراء ولاخخصاصُحن
الخظشٍحن الخىوعُحن في املشاسَع والبرامج وألاوشطت التي ًخم جىفُزها في الذوٌ العشبُت ومىطلت
شعاٌ أفشٍلُا بشيل خاص وغحرها مً دوٌ العالم التي جخىاجذ فيها مياجب الهابِخاث،
 -6معاعذة العلطاث املعىُت في الجعهىسٍت الخىوعُت على صُاهت الشصُذ العىني اللاةم وجدعحن
اليعُج الععشاو للععخىطىاث غحر الالةلت وجدعحن اهخاجُت املذن واللشي والخجععاث الشٍفُت،
 -7حصجُع وجدلُم مشاسَع ئدماج الشباب،
 -8سبط البرامج واملشاسَع الخظشٍت في الجعهىسٍت الخىوعُت مع املبادساث العاملُت للبرهامج مثل مبادسة
اصدهاس املذن وبشهامج الفظاءاث العامت املفخىخت في املذن والبرهامج الدشاسو لخطىٍش العشىاةُاث
ً
وبشهامج املذن ألاهثر أمىا واظتراجُجُاث الخىعُت الخظشٍت مىخفظت إلاهبعازاث،
 -9جدفحز مشاسَع الشبياث العاملُت للبرهامج في الجعهىسٍت الخىوعُت والظُعا شبىت املعاواة بحن الجيعحن
ً
وشبىت أبدار شباب الخظش والشبىت العاملُت للعذن ألاهثر أمىا والشبىت الخظشٍت اللاهىهُت،
 -10جدلُم الخيعُم ولاوسجام بحن أهذاف املخططاث الخعاظُت واملشاسَع التي ظِخم جىفُزها مً كبل
املىخب اللطشي في مجاالث الخىعُت الخظشٍت مً خالٌ اللجىت الىطىُت للهابِخاث التي ظِخم اخذاثها
بشةاظت وصاسة الخجهحز وحشاسن فيها الىصاساث املعىُت.
هزا وأفاد العُذ الىصٍش بأن بشهامج ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت في جىوغ كذ جىلى جىفُز عذة
بشامج على غشاس مششو ” أوفاس“ بحي أوالد ععش بجشبت مُذون الزي حهذف ئلى خلم معاخاث عامت حعاهم في الخفاعل
ّ
لاجخعاعي والثلافي في حي أوالد ععش العىني والزي ظُعىً أهثر مً  2500طفل في هزا الحي و 700طالب مً املعهذ
الخدظحري و 500عاطل عً الععل و  500امشأة مً الىصىٌ ئلى معاخاث عامت مفخىخت للعشاسهت في ألاوشطت
الثلافُت والشٍاطُت ئلى جاهب مششو العُاظت الخظشٍت الىطىُت الزي ال ًضاٌ في طىس الخىفُز باإلطافت ئلى مجاالث
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أخشي للخعاون على غشاس العىً الالةم والخىُف مع الخغحراث املىاخُت ولاظخذامت البُئُت والجىدة الععشاهُت واملذن
الخظشاء واملعخذامت والخُاة الثلافُت في املذن ومىاهج الخىعُت املعخذامت واملخياملت ،ورلً على أظاط ألاجىذة
الخظشٍت الجذًذة ،ودعم جىجه جىوغ هدى الالمشهضٍت.
وفي جفاعلهمّ ،
عبر أغلب ألاعظاء عً دععهم لهزا لاجفاق باعخباسه ظُعىً جىوغ مً لاظخفادة مً
خذماث املىخب املضعم ئوشاةه  ،في خحن أبذي البعع اختراصهم مً اعخعاد عباسة «املعخىطىاث البششٍت " الىاسدة
طعً عىىان مششو لاجفاق املعشوض والتي جىحي بالخذخل في مجاٌ لاظيان بهذف ئعادة إلاععاس في مىاطم الجزا
أو التي حعاو الفلش.
ومً جهت أخشي ،أبشص بعع الىىاب أن خذماث املىخب اللطشي ظخىجه باألظاط ئلى لُبُا بهذف ئعادة
ئععاسها وأعشبىا عً أملهم أن حعخفُذ جىوغ كذس إلاميان مً أوشطت هزا املىخب.
هعا ّ
جطشق أخذ ألاعظاء ئلى معألت إلاظيان والخىعُت الخظشٍت مشحرًً ئلى ما جىاجهه جىوغ مً
لاشيالُاث في هزا املجاٌ والتي مً بُنها هلص عذد املشاسَع العىىُت ألامش الزي أدي ئلى اخخالٌ الخىاصن بحن العشض
الطلب.
هزا وأشاد بعع ألاعظاء بىجاعت العُاظت العىىُت التي جم جىخيها في جىوغ في فترة العبعُىاث
والثعاهُاث وأجععىا وفي امللابل على عذم هجاعت العُاظاث والبرامج العىىُت الخالُت.
وفي ظُاق مخصل ،أهذ أخذ ألاعظاء ئلى طشوسة اخترام مبادب الشفافُت والخىهعت عىذ جىصَع املعاهً
التي ًخم حشُِذها في ئطاس البرامج العىً لاجخعاعي وشذد على على معخدليها.
هزا وحعاءٌ عظى آخش باللجىت خىٌ ظبل مالةعت املشاسَع املدلُت مع بشامج ألامم املخدذة للععخىطىاث،
في خحن حعاءٌ أخذ الىىاب عً املعاًحر التي ظِخم اعخعادها في اخخُاس الجهاث التي ظدعخفُذ مً خذماث املىخب.
هعا طالب أعظاء اللجىت بظشوسة جشظُخ مبادب الخخطُط الظدششافي واجخار لاجشاءاث الىاجخت لخعضٍض
الشبىت الخظشٍت وجطىٍشها ووطع سؤٍت اظدششافُت بعُذة املذي في املجاٌ العىني.
ومً جهت أخشي ،اظخدعً الىىاب الششاهت اللاةعت بحن مىظعت ألامم املخدذة للععخىطىاث البششٍت
والجععُاث والجعاعاث املدلُت في مشاسَع لادماج الخظشي وطالبىا بأن جدض ى بعضٍذ الذعم ورلً بعذ الخيعُم مع
الىصاسة على غشاس ججشبت أوالد ععش في جشبت.
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وفي ئجابخه عً مجعل الدعاؤالثّ ،بحن العُذ الىصٍش أن عباسة "املعخىطىاث البششٍت" ال حعني معخىطىاث
ّ
الالجئحن هعا جىحي ئلُه بل ًلصذ بها الخجععاث العىىُت والععشاهُت مهعا وان جىاجذها  ،مإهذا أن ئوشاء املىخب
ّ
اللطشي بخىوغ ظُيىن له اوعياط اًجاب على ومباششا جىوغ باعخباسه ظُىفش مضبذا مً فشص حشغُل الىفاءاث
الخىوعُت خاصت وأجها جضخش بالعذًذ مً الىفاءاث والخبراث في مجاالث التهُئت الترابُت والعىً وتهزًب الععشان التي
لها ئشعا

في ول مً الذوٌ العشبُت وإلافشٍلُت .هعا أن جىوغ ظدعخفُذ في امللابل مً الخبراث ألاجىبُت التى

ظُىفشها البرهامج املعني.
وأشاس في ظُاق مخصل ئلى وجىد لجىت وطىُت حععل بالششاهت مع بعع معثلي هزا البرهامج ورلً في
العذًذ مً الجىاهب التي مً أهعها اللُام بذساظاث جخص اللطا .
وعً العُاظت العىىُت ،أفاد العُذ الىصٍش أن جىوغ كذ خشصذ مىز العبعُىاث والثعاهُاث على
لاهخعام بالجاهب لاجخعاعي مً خالٌ الععي ئلى جىفحر العىً الالةم هعا أولذ هزا امللف أهعُت بالغت بعذ الثىسة
مً خالٌ وطع مىهجُت واضخت في هزا املجاٌ باإلطافت ئلى جشهحز لجان مخابعت صلب وصاسة الخجهحز و لاظيان
والتهُئت الترابُت جلىم باجخعاعاث دوسٍت في الغشض.
هزا وأوضح العُذ الىصٍش أن لاشيالُاث التي حعترض هزه العُاظت عذًذة وجشجع باألظاط ئلى اسجفا
عذد العيان والظشوف الصعبت للعإظعاث الععىمُت العاملت في هزا املجاٌ خاصت في طل جشاجع الشصُذ العلاسي
باإلطافت ئلى اسجفا جيلفت اكخىاء ألاساض ي الزي له جأزحر على اليلفت النهاةُت للععىً.
هعا أبشص أن الذولت جداوٌ أن حغط ول الخاجُاث على الشغم مً أن الطلب ًفىق بىثحر العشض خُ بلغ
عذد املطالب امللذمت  235ألف مطلب ئجعالي ملابل  5000أو  6000معىً فلط.
ومً جهت أخشي ،أشاس العُذ الىصٍش ئلى أهه مً بحن إلاشيالُاث الخخىف مً ججزًل اللىاةم ألاولُت
للعىخفعحن باملعاهً لاجخعاعُت مً كبل الجهاث املخخصت بالىظش لخعاظُت امللف مً الىاجُت لاجخعاعُت ،داعُا
العادة الىىاب للخظىس في اجخعاعاث اللجان الجهىٍت بهذف الدعشَع في جىصَع املعاهً ملعخدليها خاصت وأجها
جاهضة مىز ما ًضٍذ عً عامحن فظال عً أجها معىلت مً محزاهُت الذولت ومً جعىٍالث مً دوٌ أجىبُت (الععىدًت
وكطش) وهي بصذد مخابعت جلذم ئهجاص هزه املشاسَع.
ّ
وأفاد العُذ الىصٍش أن ظاهشة البىاء الفىطىي
والخعذد العشىات كذ شعل ئبان الثىسة جعُع الجهاث التي
لم حعدثنى املدعُاث الطبُعُت وأسقى ألاخُاء مظُفا أن الىصاسة حععل على الخذخل في هزه ألاخُاء العشىاةُت بعىهجُت
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جذًذة جأخز بعحن لاعخباس الجاهب لاجخعاعي والثلافي والشٍاض ي والترفُهي على الشغم مً أن هزا الخعش ي ًخطلب ولفت
مالُت باهظت مً شأجها ئزلاٌ واهل الذولت.
و أشاس مً جهت أخشي ئلى غُاب سؤٍت واضخت وشاملت ّ
ومىخذة في مجاٌ العىً حششف على مخابعت
جىفُزها الىصاسة امليلفت بالخجهحز وإلاظيان وجأخز بعحن لاعخباس ملترخاث مخخلف املخذخلحن مً اللطا الخاص.
وعً هُفُت اخخُاس املذن التي ظدشعلها أوشطت املىخب ،أوضح العُذ الىصٍش أن اخخُاس حععت مذن التي
مً بُنها جىوغ وهابل وباجت وصفاكغ وامليعخحر وظُذي بىصٍذ وكابغ وجىصس وكفصت لم ًعىً اعخباطُا بل جم
باالعخعاد على ّ
عذة معاًحر جعثلذ أظاظا في الخىصَع الجغشافي وعذد العيان وحجم معاهعت املذًىت في لاهخاجُت
لاكخصادًت.
وأطاف في راث الخصىص أهه اعخعادا على هزه املعاًحر جم في مشخلت أولى اخخُاس امليعخحر وجىصس الخخباس
هزه املىهجُت وججشبت طشق جعع وئعذاد مإششاث الخجععاث واملعخىطىاث البششٍت ،مبِىا أن املىظعت ظخلىم
بعلعلت مً وسشاث ععل جذسٍبُت تهذف ئلى حعضٍض كذساث الخلىُحن العاملحن باملعهذ الىطني لإلخصاء وبىصاسة الخجهحز
في جعع وئهخاج املإششاث املشجبطت بالهذف الخادي عشش مً أهذاف الخىعُت املعخذامت ورلً كصذ حععُم فاةذة هزه
الخجشبت على ّ
بلُت املىاطم ورلً في ئطاس الخعُحز لاًجاب الزي ّ
أكشه الذظخىس.
وخىٌ هُفُت جذخل هزا البرهامج في املشاسَع املدلُت ،أفاد العُذ وصٍش الخجهحز وإلاظيان والتهُئت الترابُت
أن هزه الذساظت تهذف ئلى جىفحر ئطاس مىخذ للخىعُت الععشاهُت إلداسة الخىظع الخظشي بطشٍلت فعالت ومخىاظلت على
املعخىي إلاكلُمي والىطني واملدلي .هعا ّبحن مً هاخُت أخشي أن جفعُل الذساظاث واملشاسَع الخىفُزًت الخظشٍت
ظِعاهم في جىفُز إلاصالخاث الىبري في مجاالث الخىعُت لاجخعاعُت ولاكخصادًت وجدلُم الخىهعت الششُذة
والخىعُت البششٍت وإلادماج لاجخعاعي ولاكخصادي وجطىٍش الالمشهضٍت وجدلُم تهُئت جشابُت مخىاصهت وعادلت.

رئيسة اللجنة
لطيفة الحباش ى
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مقرر اللجنة
عماد الذائمي

