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  بحث و 
 اعداد: خولة كالحش 

 حاف مع بارونات الفساد االداري م تتآمر عىل الدولة أ : قطاع الفالحة

  
  البالد التونسيةاإلرهاب الغذائ 

 
 يهدد االقتصاد االخض   ف

 تقديم: 

د تعتمد البالد التونسية  
ّ
ي مكافحة اإلرهاب والتطّرف، وتشد

ام    جهود عظىم ف   احتر
ّ
عىل أن

اإلنسان   هذه حقوق  من  يتجزأ  ال  جزء  يعتتر  الذي  القانون  وسيادة  األساسية  والحريات 
 .المقاربة 
تونس  فقد   لألمم   ها بدعوات عرفت  التابع  األمن  بمجلس  عضويتها  ة  فتر خالل  العديدة 

مكافحة   ي 
ف  اإلقليىمي  التعاون  تعزيز  إىل  اإلرهاب،  مكافحة  لجنة  رئاسة  وتوليها  المتحدة 

عضوي  إطار  ي 
ف  والتطرف  ة  اإلرهاب  للفتر ي 

اإلفريقر لالتحاد  واألمن  السلم  مجلس  ي 
ف  تها 

ي  وتعهدها      2022-2024
ي الجهود اإلقليمية للحفاظ عىل السالم واألمن ف 

بالمساهمة ف 
 .القارة اإلفريقية 

وريات لكن اليوم أصبح من ال  عىلىل المسىلتويات    ب ةةاد مقاربةةة مةةاممة ومت ةةدد  ا  اعتماد    ض 
ورة معالجىلىلىلىلىلىلة األسىلىلىلىلىلىلباب العميقىلىلىلىلىلىلة ل رهىلىلىلىلىلىلاب والتطىلىلىلىلىلىلرف  الوطنيىلىلىلىلىلىلة خاصىلىلىلىلىلىلة والحىلىلىلىلىلىلر    عىلىلىلىلىلىلىل م 

  العنيىلىلىلال، ال سىلىلىليما الفقىلىلىلر والتهمىلىلىل    
  الفسةةةاد اليةةةاد  واالداري جىلىلىلراء    وان ةةةدام ا مةةةا الغةةةذائ 
 الذي يمثل الخطر االعمق باعتبار تونس دولة سلم. 

ي يىلىلتم اصىلىلىلدار  وعليىلىل ، صىلىلور االرهىلىلىلاب  وأبشىلىلىلع أخطىلىلر  أحىلىلىلد ولىلىلد بنسىلىلخة جديىلىلىلدة تالنظىلىلام االرهىلىلىلا ر
  عضىلىلىلىلال 

والىلىلىلىلذي سىلىلىلىليمثل حضىلىلىلىلوره ويعىلىلىلىلتىلي واجهىلىلىلىلة األ مىلىلىلىلات  -آفىلىلىلىلة الجىلىلىلىلو  –االرهةةةةاب الغةةةةذائ 
 .جشاعة وفتكا وال انسانية أكت  ويعلن طبول الحروب القادمة بهوية   والضاعات العالمية

-خامسةةا  :يرتاىلىلف فعىلىلال مىلىلن األفعىلىلال ا تيىلىلة : يعىلىلد مرتابىلىلا لجريمىلىلة إرهابيىلىلة  ىلىلل مىلىلن14الفصةة   
  وال بمةةة بيةةا يزةة ل نتةةوا ا اليئيومةةات الغذاويةةة وال بميةةة أو اليةةوارد 

ار بةةا ما الغةةذائ  اإلض 
 .الط ي ية أو ي رض حيا  اليتساكئي   أو صحتهم لمزطر

 

  جريية 
 : ات/ إنسانية ضد التونسيي   اإلرهاب الغذائ 

ي تىلىلونس بىلىلدأت الحيايىلىلات 
ي ف 
 سىلىلنةة ع تىلىلوىلي يوسىلىلال الشىلىلاهد رئاسىلىلة الحاومىلىلمىلىلاإلرهىلىلاب الاىلىلذا  

ي المجىلىلىلىلىلىلاالت  2017
حيىلىلىلىلىلىلص تىلىلىلىلىلىلم اصىلىلىلىلىلىلدار عديىلىلىلىلىلىلد القىلىلىلىلىلىلوانني  دون ايىلىلىلىلىلىلة اعتبىلىلىلىلىلىلارات عمليىلىلىلىلىلىلة وتقنيىلىلىلىلىلىلة ف 

 المتقلبة مثل الزراعة والفالحة والصيد البحري. 

تحىلىلىلوم حىلىلىلول الىلىلىلديوان التون ىلىلىلي  شىلىلىلبهات فسىلىلىلاد وتضىلىلىلارب مصىلىلىلالحوتأججىلىلىلت منىلىلىلذ ولىلىلىل  الوقىلىلىلت 
ي 
المىلىلدة بخصىلىلو  مىلىلواد تلىلىل  للتجىلىلارة بعىلىلد سلسىلىلة فضىلىلائح متتاليىلىلة خرجىلىلت أمىلىلام الىلىلرأي العىلىلام ف 

ي مخا ن الديوان
 . ةغذائية فاسدة تم اكتشافها ف 
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اد مىلىلواد ال تصىلىللح لالسىلىلتهال ،  وتعاقبىلىلت ي اسىلىلتتي
هىلىلدر المىلىلواد الاذائيىلىلة و التجىلىلاو ات المتمثلىلىلة ف 

ي ينجىلىلىلىلر عنهىلىلىلىلا اتالفهىلىلىلىلا  سىلىلىلىلوء تخىلىلىلىلزين الحبىلىلىلىلوبو 
ي أو الىلىلىلىلير

ي  دون وجىلىلىلىل  قىلىلىلىلانو  
لكىلىلىلىلن  ىلىلىلىلعال  ، انسىلىلىلىلا  

ذ رجال أعمال   2011بعدالدولة  
ّ
ي تنف
لوبيىلات جديىلدة للهيمنىلة عىلىل  والدةو الفاسدين أسهم ف 
ي الاىلىلىلىلىلذاء وسىلىلىلىلىلالمت  د  السىلىلىلىلىلوق وتاىلىلىلىلىلد س األمىلىلىلىلىلوال

ون مراعىلىلىلىلىلات لصىلىلىلىلىلحة المىلىلىلىلىلواطنني  أو حقهىلىلىلىلىلم ف 
 االستهالكية. 

ي مىلىلىلىلىلىلن 
ي وافىلىلىلىلىلىلالت مىلىلىلىلىلن العقىلىلىلىلىلىلاب،ومنىلىلىلىلىلذ ولىلىلىلىلىلىل  التىلىلىلىلىلاريىلىلىلىلن وتىلىلىلىلىلىلونس تعىلىلىلىلىلا  

واسىلىلىلىلىلىلتمرت  انفىلىلىلىلىلىلالت قىلىلىلىلىلانو  
اىل يومنىلىلا، لنسىلىلتفيق اليىلىلوم عىلىلىل فاجعىلىلة تمىلىلس اىلىلتي المدروسىلىلة السىلىللبية للقىلىلوانني  ال االنعكاسىلىلات

ي وصاار الفالحني  
 بصفة خاصة. والطبقة الضعيفة  امننا الاذا  

ي تفاصىلىلىلىليلها  التىلىلىلىلاىلي تاييفىلىلىلىلا قانونيىلىلىلىلا حسىلىلىلىلف 
ي سىلىلىلىلناو  ف 

ويماىلىلىلىلن مبىلىلىلىلدئيا تاييىلىلىلىلال الجىلىلىلىلرائم الىلىلىلىلير
 للوقائع:  ةالقراءة التفصيلية والتحليلي

:    جريمة1 ي
 ةقصديجناية إرهابية: اإلرهاب الاذا  

 قصديةجناية جريمة التآمر عىل امن الدولة:   2

ي عىل اكمل وج : جريمة  3
 غتي قصديةجنحة  عدم أداء واجف وظيق 

 

 :  اا/ اليواطئي   تجويةةةةع تفقي  الفالحي   و 

ي  2019لسىلىلنة  9القىلىلانون األسىلىلادي عىلىلدد  •
ي  23المىلىلخرف ف 

المتعلىلىلق بتنقىلىلىليح  2019جىلىلانق 
ي  2015لسىلىلىلىلىلنة  26وإتمىلىلىلىلىلام القىلىلىلىلىلانون األسىلىلىلىلىلادي عىلىلىلىلىلدد 

المتعلىلىلىلىلىلق  2015أوت  7المىلىلىلىلىلخرف ف 
 األموال. بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل 

ي  2022لسىلىلىلىلنة  677االمىلىلىلىلر رئىلىلىلىلادي عىلىلىلىلدد  •
ي  2022أوت  3مىلىلىلىلخرف ف 

يتعلىلىلىلىلق بضىلىلىلىلبي قىلىلىلىلائمير
ي التصىلىلىلىلىلليح أو الصىلىلىلىلىليانة أو 

األجىلىلىلىلىلزاء والقطىلىلىلىلىلع المنفصىلىلىلىلىللة والتوابىلىلىلىلىلع والمىلىلىلىلىلواد المسىلىلىلىلىلتعملة ف 
ي ترزيىلىلىلىلىلىلىلىلف األجهىلىلىلىلىلىلىلىلزة وا الت الفالحيىلىلىلىلىلىلىلىلة وسىلىلىلىلىلىلىلىلفن ومراكىلىلىلىلىلىلىلىلف الصىلىلىلىلىلىلىلىليد البحىلىلىلىلىلىلىلىلري 

الداخلىلىلىلىلىلىلىلىلة ف 
ة المضىلىلىلىلىلىلافة عنىلىلىلىلىلىلد التوريىلىلىلىلىلىلد والصىلىلىلىلىلىلنع محليىلىلىلىلىلىلا المنتفعىلىلىلىلىلىلة باإلعفىلىلىلىلىلىلاء مىلىلىلىلىلىلن األداء عىلىلىلىلىلىلىل القيمىلىلىلىلىلىل

وط وإجراءات االنتفا  باإلعفاء من األداء عىل القيمة المضافة بعنوانها  .وشر

ي  2016لسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنة  71القىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانون عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدد  •
المتعلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلق بقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانون  2016سىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل تمتر  30مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلخرف ف 

 االستثمار

ي  2017لسىلىلنة  8القىلىلانون عىلىلدد  •
المتعلىلىلق بمراجعىلىلة منظومىلىلة  2017فيفىلىلري  14مىلىلخرف ف 

  ات الجبائية. االمتيا

ي  2017لسىلىلىلنة  389االمىلىلىلر عىلىلىلدد  •
المتعلقىلىلىلة بىلىلىلالحوافز الماليىلىلىلة  2017مىلىلىلار   9المىلىلىلخرف ف 

ي إطار قانون االستثمار. 
 لفائدة االستثمارات المنجزة ف 

ي  2017لسىلىلنة  419األمىلىلر الحاىلىلودي عىلىلدد  •
المتعلىلىلق بضىلىلبي  2017أفريىلىلل  10المىلىلخرف ف 

وط االنتفىلىلا  بىلىلالحوافز المنصىلىلو  عليهىلىلا بالفصىلىلول  ات وشر  5و 4و 3قائمىلىلات التجهىلىلتي 
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ي  2017لسىلىلىلىلىلنة  8مىلىلىلىلىلن القىلىلىلىلىلانون عىلىلىلىلىلدد 
المتعلىلىلىلىلىلق بمراجعىلىلىلىلىلة  2017فيفىلىلىلىلىلري  14المىلىلىلىلىلخرف ف 

 .منظومة االمتيا ات الجبائية

ي  2017لسىلىلنة  389األمىلىلر الحاىلىلودي عىلىلدد  •
المتعلىلىلق بىلىلىلالحوافز  2017مىلىلار   9المىلىلخرف ف 

ي إطار قانون االستثما  المالية لفائدة االستثمارات
 ر. المنجزة ف 

 مىلا تىلىلّم اإلفصىلىلاق سىلىلابقا أدت اغلبيىلىلة القىلىلوانني  الاىلتي المدروسىلىلة بصىلىلفة فعليىلىلة اىل منعىلىلر  خطىلىلتي 
ة الهشىلىلىلة ي هىلىلىلذه الفىلىلىلىلتر

ي التون ىلىلىلىلي ف 
ي  ومشىلىلىلكل اقتصىلىلىلادي يمىلىلىلىلس مىلىلىلن االمىلىلىلىلن الاىلىلىلذا  

وسيتواصىلىلىلىلل ف 
ي الدولة

  .المستقبل لعدم تدارز  من قبل المخسسات وات الصلة ف 

ي تفرض عىلىل الفالحىلني  التضىليىلىلىلىلح باالسىلتثمار مىلن  49حيص ان مذزرة و 
المتعلق بالديوانة والير

ة  طرف و الة النهوض باالستثمارات الفالحية عند اقتناء المعدات الفالحيىلة، قىلد جىلاءت عامىلّ
ي حىلىلىلىلني  أنىلىلىلىل  هنالىلىلىلىل  صىلىلىلىلنفان مىلىلىلىلن الفالحىلىلىلىلني  بحسىلىلىلىلف القىلىلىلىلانون جىلىلىلىلدا لتشىلىلىلىلمل جميىلىلىلىلع 

الفالحىلىلىلىلني  ف 
 :المنطبق

مليىلىلىلون دينىلىلىلار ويىلىلىلدخلون  60الصىلىلنال األول: فالحىلىلىلني  اإلسىلىلىلتثمار الىلىلىلذين ال يقىلىلىلل رأ  مىلىلالهم عىلىلىلن 
ة ويخضىلىلىلعون لتضىلىلىليىلىلىلىلح و الىلىلىلة النهىلىلىلوض  "APIA" تحىلىلىلت طائلىلىلىلة هىلىلىلذا القىلىلىلانون بصىلىلىلفة مبىلىلىلاشر

 .باالستثمارات الفالحية

: صىلىلىلىلىلىلىلاار  ي
الفالحىلىلىلىلىلىلىلني  الىلىلىلىلىلىلىلذين يعتمىلىلىلىلىلىلىلدون عىلىلىلىلىلىلىلىل الزراعىلىلىلىلىلىلىلات الصىلىلىلىلىلىلىلار  ويخضىلىلىلىلىلىلىلعون الصىلىلىلىلىلىلىلنال الثىلىلىلىلىلىلىلا  

ي المندوبيات الجهوية
 .للتضيىلىلىلىلح ف 

عىلىلىلىلال فيهىلىلىلىلا تصىلىلىلىلاريىلىلىلىلح باالسىلىلىلىلتثمار مىلىلىلىلن قبىلىلىلىلل و الىلىلىلىلة 
 
وتجىلىلىلىلدر اإلشىلىلىلىلارة أن المىلىلىلىلواد االسىلىلىلىلتهالكّية ال ت

 (2النهوض باالستثمار.)المراسلة عدد 

ي الفالحىلىلىلة السىلىلىلقو 
ي غايىلىلىلة وحيىلىلىلص تعتىلىلىلتر االناب ىلىلىلف اللينىلىلىلة للىلىلىلري قطىلىلىلرة قطىلىلىلرة ف 

ية خاصىلىلىلة عنضىلىلىلا ف 
األهميىلىلىلة ويكمىلىلىلن تعريىلىلىلال هىلىلىلذا النظىلىلىلام باونىلىلىل   ىلىلىلن الميىلىلىلاه مىلىلىلن المصىلىلىلدر إىل الشىلىلىلباة عىلىلىلن طريىلىلىلق 
ي تصىلىلنال  مىلىلادة اسىلىلتهالكية ول سىلىلت اسىلىلتثمارا ، وبىلىلهىلىلذه 

المىلىلرور عىلىلتر السىلىليلياون )االناب ىلىلف( الىلىلير
الطريقىلىلة يىلىلتم نقىلىلل المىلىلاء مىلىلن المصىلىلدر إىل مكىلىلان االسىلىلتهال  بضىلىلاي وتىلىلو   بقطىلىلرات منفصىلىللة 

 .مستمرةو 

  
ّ
ة وات اسىلىلتعمال واحىلىلد ال تتعىلىلد

ّ
ة اسىلىلتهالكّية فىلىلعي مىلىلاد

ّ
عتىلىلتر مىلىلاد

 
ينىلىلة ت
ُ
وعليىلىل  فىلىلألن األناب ىلىلف الل
ة صلوحيتها  

ّ
يطها الواحد طولىل   6مد ، ويحتىلا   380مىلتر بىلثمن  2500أشهر شر دينىلار تون ىلي

م مىلىلىلىلن هىلىلىلىلذه االناب ىلىلىلىلف وان الفىلىلىلىلالق الواحىلىلىلىلد تحىلىلىلىلت تصىلىلىلىلنيال  صىلىلىلىلاار 9000الهاتىلىلىلىلار الواحىلىلىلىلد اىل 
ي الفالحية الصالحة لزراعات السقوية  1300ني   يمل  بني  الفالح

 .م او أكت  من الراض 

قوية يخضىلىلىلىلع بصىلىلىلىلفة حضىلىلىلىلية اىل  ي الفالحىلىلىلىلة السىلىلىلىلّ
 مىلىلىلىلا أن األناب ىلىلىلىلف اللينىلىلىلىلة للىلىلىلىلري قطىلىلىلىلرة قطىلىلىلىلرة ف 

ي 
  3917منحىلىلىلىلة االعفىلىلىلىلاء مىلىلىلىلن األداء عىلىلىلىلىل القيمىلىلىلىلة المضىلىلىلىلافة عنىلىلىلىلد التوريىلىلىلىلد حسىلىلىلىلف البنىلىلىلىلد الىلىلىلىلديوا  

وولىلىل  بحسىلىلف التصىلىلنيال الىلىلذي اعتمدتىلىل  الو الىلىلة وأصىلىلدرت  وعىلىلدم تصىلىلنيف   مىلىلادة اسىلىلتثمارية
ي الارض

 .شهادة ف 



4 
 

ي  2022لسىلىلىلىلنة  677ومىلىلىلىلا  اد االمىلىلىلىلر صىلىلىلىلعوبة االمىلىلىلىلر رئىلىلىلىلادي عىلىلىلىلدد 
يتعلىلىلىلىلق  2022أوت  3مىلىلىلىلخرف ف 

ي التصىلىلىلىلىلىلىلليح أو 
ي األجىلىلىلىلىلىلىلزاء والقطىلىلىلىلىلىلىلع المنفصىلىلىلىلىلىلىللة والتوابىلىلىلىلىلىلىلع والمىلىلىلىلىلىلىلواد المسىلىلىلىلىلىلىلتعملة ف 

بضىلىلىلىلىلىلىلبي قىلىلىلىلىلىلىلائمير
ي ترزيىلىلىلىلىلف 

األجهىلىلىلىلزة وا الت الفالحيىلىلىلىلىلة وسىلىلىلىلفن ومراكىلىلىلىلىلف الصىلىلىلىليد البحىلىلىلىلىلري الصىلىلىلىليانة أو الداخلىلىلىلىلة ف 
وط  المنتفعىلىلىلىلىلة باإلعفىلىلىلىلىلاء مىلىلىلىلىلن األداء عىلىلىلىلىلىل القيمىلىلىلىلىلة المضىلىلىلىلىلافة عنىلىلىلىلىلد التوريىلىلىلىلىلد والصىلىلىلىلىلنع محليىلىلىلىلىلا وشر
وإجىلىلىلراءات االنتفىلىلىلا  باإلعفىلىلىلاء مىلىلىلن األداء عىلىلىلىل القيمىلىلىلة المضىلىلىلافة بعنوانهىلىلىلا، الىلىلىلذي يعىلىلىلالي االعفىلىلىلاء 

ي ال تمثىلل اكىلت  مىلن  من األداء عىل القيمة المضافة لالناب ف اللينة
% 5المصنوعة محليا و الىلير

 . من احتياجات الفالحني  مع جودة متوسطة

ومن الماالطات الكتر  ان البالد تونسية لها منتو  وات جىلودة عاليىلة مصىلنو  محليىلا والىلذي 
قىلىلىلىلد يحقىلىلىلىلق اكتفائهىلىلىلىلا مىلىلىلىلن هىلىلىلىلذه االناب ىلىلىلىلف، فتىلىلىلىلونس تسىلىلىلىلتورد معظىلىلىلىلم حاجاتهىلىلىلىلا مىلىلىلىلن هىلىلىلىلذه المىلىلىلىلادة  

ض ان و ارة الفالحىلىلىلىلىلة والمىلىلىلىلىلوارد المائيىلىلىلىلىلة والصىلىلىلىلىليد البحىلىلىلىلىلري وو ارة % أو أكىلىلىلىلىلت  ،و 95بنسىلىلىلىلىلبة  يفىلىلىلىلىلتر
الحيىلىلة و و الىلىلة النهىلىلوض باالسىلىلتثمارات الف ةاجم والطاقىلىلة وزىلىلذل  مصىلىلالح ديوانىلىلالصىلىلناعة والمنىلىل

 . ، رغم ان و ارة الصناعة ترو  عاس ول عىل علم و دراية  افية بذل

الىلىلري ال يماىلىلن تعويضىلىل  وال االسىلىلتاناء عنىلىل ، وتجىلىلدر اإلشىلىلارة والتأكيىلىلد أن هىلىلذا نىلىلو  مىلىلن اناب ىلىلف 
ولىلىلىل س لهىلىلىلا ايىلىلىلة اسىلىلىلتعماالت  انويىلىلىلة اخىلىلىلر ، وبالتىلىلىلاىلي تعىلىلىلد هىلىلىلذه المىلىلىلادة االسىلىلىلتهالكية األساسىلىلىلية 
ي تهىلىلىلىلم التهي ىلىلىلىلة المتعلقىلىلىلىلة بىلىلىلىلالري بىلىلىلىلالر  

ي الزراعىلىلىلىلة واحىلىلىلىلد اهىلىلىلىلم المعىلىلىلىلدات الىلىلىلىلير
لعمىلىلىلىلل الفالحيىلىلىلىلني  ف 

دارة العامىلىلة للصىلىلناعات المعمليىلىلة ومصىلىلالح اإلدارة العامىلىلة ل نتىلىلا  الفىلىلالقي  انىلىلت قىلىلد راسىلىللت اإل 
ي شأن مآل هذا االعفاء الذي سىلاء تطبيقىل  وسىليجعل   5منذ  

أفريل ولم تتلقر إجابة وا حة ف 
جاع  الحقا  .جل الفالحني  مطالبني  بدفع مال يمان استر

ي 
ادر ف  ة العىلودة إىل القىلانون الصىلّ ّ  التنفيىلذ  2017حيص تم وبصىلفة فج يىلّ والىلذي لىلم يىلدخل حىلتي

بطلىلىلف مىلىلن االسىلىلتعالمات الديوانيىلىلة بالمنىلىلار بتطبيقىلىل  واصىلىلدار محىلىلام   2022إىل غايىلىلة مىلىلار  
ني  الىلىلىلذين بالمليىلىلىلارات عىلىلىلىل الاىلىلىلر ات المىلىلىلوردة أمىلىلىلام اسىلىلىلتاراب الفالحىلىلىلني  وخاصىلىلىلة صىلىلىلاار الفالحىلىلىل

روا مىلىلن هىلىلذا القىلىلانون الىلىلذي يفىلىلرض  مىلىلن مصىلىلالح  باالسىلىلتظهار بتصىلىلاريىلىلىلىلح باالسىلىلتثمار علىلىليهم تضىلىل 
ي تسىلىلتعمل مىلىلرة واحىلىلدة ولىلىل س لهىلىلا عنىلىلد اقتنىلىلاء األناب ىلىلف اللينىلىلالديوانيىلىلة 

ة للىلىلري قطىلىلرة قطىلىلرة والىلىلير
ة تف منطقيىلىلا  اليىلىل  سىلىلابقا  اإلشااة   مىلىلا قىلىلد تىلىلم   أيىلىلة اسىلىلتعماالت أخىلىلر  أو غىلىلتي فالحيىلىلّ وهىلىلو مىلىلا سىلىلتي

ائية للمواطنني   ي  لفة اإلنتا  امام انهيار القدرة الار
 .  ارتفا  ف 

ي ناىلىلىلىلون قىلىلىلىلد و ىلىلىلىلعنا الفالحىلىلىلىلني  رهينىلىلىلىلة مصىلىلىلىلنع أو ا نىلىلىلىلني  ممىلىلىلىلا 
قىلىلىلىلد يىلىلىلىلخ ر عىلىلىلىلىل إنتىلىلىلىلا  وبىلىلهىلىلىلىلذا التم ىلىلىلىلر

ي الفالحىلة السىلقوية 
الموسم الفالقي القادم باعتبار ان هذه األناب ف تمثىلل العنضىل األسىلادي ف 

ي 
وة المائيىلىلىلة وخاصىلىلىلة ف  ي الحفىلىلىلاظ عىلىلىلىل الىلىلىلت 

والىلىلىلذي ال يماىلىلىلن الىلىلىلتخىلي عنىلىلىل  مىلىلىلن جهىلىلىلة وتسىلىلىلاهم ف 
ة نحو الجفاف وندرة األمطار  .هذه الظروف المناخية المتاتي

ي قىلىلىلانون الماليىلىلىلة اال ان و ارة الماليىلىلىلة هىلىلىلذا ورغىلىلىلم محىلىلىلاوالت مىلىلىلن ق 
بىلىلىلل الفالحىلىلىلني  وتىلىلىلدار  االمىلىلىلر ف 

مشىلىلاكل وخاصىلىلة امىلىلام تىلىلراكم ال و الو ىلىلع والفالحىلىلني  تمسىلىلات دون بىلىلدائل تىلىلذزر أو محاولىلىلة إلنقىلىلا
 .اإلنتةجارتفا   من االعالف وتكلفة ب
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يماىلىلىلن القىلىلىلول بىلىلىلأن هنالىلىلىل  فر ىلىلىلينر  ال  الىلىلىلص لهمىلىلىلا السىلىلىلتعاب هىلىلىلذه الوقىلىلىلائع والحيايىلىلىلات  يىلىلىل ،علو 
ي لن تاون بمحض الصدفة أو العدم

 :المتداخلة والير

ي تمىلىلىلىلر بهىلىلىلىلا  .1
ي هىلىلىلىلذه الظرفيىلىلىلىلة الىلىلىلىلير

ي إقىلىلىلىلرار هىلىلىلىلذا القىلىلىلىلانون واحيىلىلىلىلاء رفاتىلىلىلىل  ف 
سىلىلىلىلوء نيىلىلىلىلة بىلىلىلىلني  ف 

ائية  ي المقىلىلىلىلىلىلدرة الاىلىلىلىلىلىلر
وارتفىلىلىلىلىلىلا  الىلىلىلىلىلىلال الىلىلىلىلىلىلبالد عىلىلىلىلىلىلىل الصىلىلىلىلىلىلعيدين االقتصىلىلىلىلىلىلادي، مىلىلىلىلىلىلن تىلىلىلىلىلىلد  

ي المىلىلىلىلىلىلىلىلواد األساسىلىلىلىلىلىلىلىلية والتوجىلىلىلىلىلىلىلىل  تحىلىلىلىلىلىلىلىلىلو االسىلىلىلىلىلىلىلىلتاناء نهائيىلىلىلىلىلىلىلىلا عىلىلىلىلىلىلىلىلىل الىلىلىلىلىلىلىلىلىلدعم، 
مسىلىلىلىلىلىلىلىلبوق ف 

اب المرحلىلىلىلىلىلة االنتخابيىلىلىلىلىلة واسىلىلىلىلىلتكمال المسىلىلىلىلىلار الجديىلىلىلىلىلد بعىلىلىلىلىلد دسىلىلىلىلىلتور  والسىلىلىلىلىليادي اقىلىلىلىلىلتر
 .2022واستفتاء

عىلىلدم القيىلىلام بواجبىلىلات الوظيفىلىلة العموميىلىلة بكىلىلل نزاهىلىلة ومو ىلىلوعية وولىلىل  السىلىلتهتار  .2
وو أو لعىلىلىلىلدم تفطنىلىلىلىل  بىلىلىلىلاالخالل أصىلىلىلىلال  غىلىلىلىلتي أوخىلىلىلىلوف عىلىلىلىلىل منصىلىلىلىلف أو شىلىلىلىلخ  وا نفىلىلىلىل

ي الىلىلىلىلذي يعىلىلىلىلد مىلىلىلىلن 
قصىلىلىلىلدية وغم خطىلىلىلىلورة النتىلىلىلىلائع عىلىلىلىلىل االمىلىلىلىلن العىلىلىلىلام واالمىلىلىلىلن الاىلىلىلىلذا  

 .  االمن القودي

 

 تصنيف الجراوم:  تكييف الجراوم: 

 

 الهياك  اليتدخمة اليسؤولة: 

 

جريية إرهانية: اإلرهاب  1
 :  
 قصدية الغذائ 

 

مر عىل اما جريية التآ 2
 قصدية: الدولة

 

 

عدم أداء واجب جريية : 3
  عىل اكي  وجه: 

غي   وظيف 
 قصدية

 جئاية 

 

 

 جئاية 

 

 

 

 جئحة 

 و ار  اليالية 

 و رار  الصئاعة

 

ال امة لالمتيا ات   اإلدارة
 الجباوية نو ار  اليالية

 التونسية  ديوانةماليدير ال ام ل

 

 

و ار  الفالحة واليوارد الياوية  
 والصيد البحري

  

 

  الو ائق الرسمية المعتمدة: 
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 الزالصة: 

لدولىلىلىلىلة الكتىلىلىلىلاب األسىلىلىلىلود صىلىلىلىلفحات مىلىلىلىلن  ىلىلىلىلان ال بىلىلىلىلد مىلىلىلىلن نىلىلىلىلا  خبايىلىلىلىلا النظىلىلىلىلام القىلىلىلىلديم الىلىلىلىلذي مثىلىلىلىلل 

ي وتواطىلىلخهم  حىلىلالفهمملامىلىلة بشىلىلبهات الفسىلىلاد وتىلىلورط رجىلىلال الدولىلىلة وتصىلىلفحات التونسىلىلية، 
ف 

 .نايوماىل  و لوبيات تمت  قوة الدولة وقوت شعبهاالماىلي واإلداري  فساد  الشبكات 

اتيجية  : استر بي بني  الجانف االقتصادي و رسم تو يحي
 السيادي التر

  واإلرهاب الفساد 
 الغذائ 

 

 "مخزون الدولة" األخضر انهيار االقتصاد 

 

 " العدول عن االستثمارالفالحي"تفقير الفالحين 

 

 على السوق"  احتكارالشركات الكبرى"الغذائية كالحليب والخضرالمواد ارتفاع 

 

اوية "ض ف   " سزط اليواطئي   اليقدر  الش 

 

 انهيار سياسة الدولة واليس ما امئها واستقرارها 

 

ي 
ار الىلىلىلىلىلذي  عىلىلىلىلىلز  اسىلىلىلىلىلتقر سياسىلىلىلىلىلة االخطبىلىلىلىلىلوط األسىلىلىلىلىلود الىلىلىلىلىلذي تمحىلىلىلىلىلورت حىلىلىلىلىلول اإلرهىلىلىلىلىلاب الاىلىلىلىلىلذا  

ي المحافظىل الدولىلة وأفقىلىلد 
 تحقيىلىلق اكتفاءهىلىلا عىلىلىلي امىلىلن الىلبالد و  ة قىلىلة شىلعبها بامكانياتهىلىلا ودورهىلىلا ف 

ي خاصىلىلة مىلىلع 
ي احتىلىلدت انتائجهىلىلا  ئيىلىلةأ مىلىلة غذايمىلىلر بىلىل  العىلىلالم مىلىلن  مىلىلا الىلىلذا ر

حسىلىلف القىلىلراءات الىلىلير

افية   اتيجية االستار  : لهذه األسباباالستر

  الدولغذاء لن تسلم منها أقو  غتي مسبوقة مرفوقة بأ مة طاقة و  اقتصادية أ مة .1

ي العالم بساف زوفيد و التعطل المبادالت ت وول  جراء
الحرب   انعكاساتجارية ف 

 .التوترات العالميةالروسية و 
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ي أ  .2
ي ع روبا و ا مة الطاقة ف 

طلت الصناعة منها صناعة األسمدة و مستلزمات  الير

ي تستورد  اإلنتا 
ة عىل تونس وشمال افريقيا الير ي لها انعكاسات مباشر

جل   الير

ي األسمدة   منها  مستلزمات اإلنتا 
ها ( يتر مواد األولية )امونالو و حير   وارتفا و غتي

 . أسعار المواد األولية

ات المناخية .3 ة الطلف عليهاق  المحاصيل و ن : التاتي  .زت 

ي القطا  الفالقي  عزوف الفالحني   .4
بساف الخسائر المادية نتيجة   عن االستثمار ف 

 . ارتفا   لفة اإلنتا ارتفا  االسعار و 

ة  ي هىلىلىلذه الفىلىلىلتر
غىلىلىلتي انىلىلىل  يكمىلىلىلن االعتمىلىلىلاد عىلىلىلىل بعىلىلىلض الحلىلىلىلول الاىلىلىليعة إلنقىلىلىلاو مىلىلىلا يماىلىلىلن إنقىلىلىلاوه ف 

ي النقاط التالية:  بالتحديد 
 ويمان بلورتها ف 

 سنوات ذ من متم تهم شه نذيالجدية للقطا  الفالقي والفالحني    ةلفت . 

 ي اد حلىلىلول للضىلىلاي عىلىلىل  لفىلىلة اإلنتىلىلا  إجىلىل
ي تسىلىلويق المنتوجىلىلات الفالحيىلىلة ف 

تسىلىلهيالت ف 

 . األسواق المحلية

 البحىلص عىلن أسىلواق أخىلر  و دعىلم ل نتىلا  المحىلىلي و    : توفتي األسىلمدة المحليىلة والعلىلال

اتيجية ب ىلل حلقىلىلات اإلنتىلىلا   المحليىلىلة و دعىلىلم  راعىلىلة  عاجلىلة لتىلىلوفتي األسىلىلمدة و ىلىلع اسىلىلتر

 . خاصة  األعالف محليا 

 عير  المصاريالتقنني  اقتناء مستلزمات اإلنتا  بما يخفال عىل الفالق   إعادة بلورة . 

 اىلي واإلداري الىلىلىلذين ي يتىلىلىلون سىلىلىلوء نيىلىلىلة مىلىلىلن بارونىلىلىلات الفسىلىلىلاد المىلىلىل التون ىلىلىلي  انقىلىلىلاو الشىلىلىلعف

ي مىلىلىلىلىلىلع القطىلىلىلىلىلىلا  التعىلىلىلىلىلىلا ي ا تهممواصىلىلىلىلىلىللو الىلىلىلىلىلىلبالد لشىلىلىلىلىلىلعف و ل بىلىلىلىلىلىلافالتهم مىلىلىلىلىلىلن القىلىلىلىلىلىلانون لسىلىلىلىلىلىللير

ي  فاح  غالءو   عظيم  نحو نق   التوج و والعقاب  
ي الاذاء ف 

رغم ان النمو الىلديماراف 

 لم  شهد أي تطورا ملحوظا. 

 ي مطالىلىلىلىلىلىلىل
احىلىلىلىلىلىلىلات ف و النظىلىلىلىلىلىلىلر ف  % مىلىلىلىلىلىلىلن النسىلىلىلىلىلىلىليع 80الىلىلىلىلىلىلىلذين يمثلىلىلىلىلىلىلىلون صىلىلىلىلىلىلىلاار الفالحىلىلىلىلىلىلىلني  اقتر

ة األمن  و الفالقي   ي هم رزتي 
.   الاذا    القودي التون ي

 ي القىلىلوانني  التاليىلىلة وتاىلىلوين خليىلىلة ا مىلىلة اقتصىلىلادية
تىلىلدر   يجىلىلف مراجعىلىلة وإعىلىلادة النظىلىلر ف 

تيجيات تقوميىلىلىلة و تقييميىلىلىلة للو ىلىلىلع االقتصىلىلىلاد هىلىلىلذه القىلىلىلوانني  و  إلشىلىلىلكاالت وتضىلىلىلع اسىلىلىلتر

ي الىلىلىلىلىلبالد التونسىلىلىلىلىلية اىلي يجىلىلىلىلىلف ا
ن تسىلىلىلىلىلتوعف ان ال مهىلىلىلىلىلرب وال مفىلىلىلىلىلر مىلىلىلىلىلن قىلىلىلىلىلوة األخضىلىلىلىلىل  ف 

 ونماء و امن دون فالحة مستدامة ومحمية. 

 :قانوا االستثيار

   2016لسئة  71القانوا عدد  •
 
 .اليت مق بقانوا اإلستثيار 2016سبتيير  30اليؤرخ ف

 :النصو  التطبيقية •

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/loi2016_71arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/loi2016_71arabe.pdf
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   2017لسئة  388أمر حكوم  عدد  .1
 
يتعلق بضبي ترزيبة  , 2017مارس  09مؤرخ ف

المجلس األعىل لالستثمار وطرق تنظيم  وبالتنظيم اإلداري والماىلي للهي ة التونسية 

ه  .لالستثمار والصندوق التون ي لالستثمار وقواعد تسيتي

   2017لسئة  389أمر حكوم  عدد  .2
 
يتعلق بالحوافز المالية  ,2017مارس  09مؤرخ ف

ي إطار قانون االستثمار
 .لفائدة االستثمارات المنجزة ف 

   2017لسئة  390أمر حكوم  عدد  .3
 
يتعلق باحداث وحدة  ,2017مارس  09مؤرخ ف

و  مراجعة تراخي  تعا ي األنشطة االقتصادية 
تّضف حسف األهداف إلنجا  مار

ه  .ا وبضبي التصنيفة التونسية لألنشطةوبضبي تنظيمها وطرق تستي

 :قانوا يت مق بيراج ة مئيومة االمتيا ات الجباوية

   2017لسئة  08القانوا عدد  •
 
يتعلق بمراجعة منظومة االمتيا ات  ,2017فيفري  14مؤرخ ف

 .الجبائية 

 :النصو  التطبيقية •

   2017لسئة  418أمر حكوم  عدد  .1
 
يتعلق بضبي قائمة ,2017أفري   10مؤرخ ف

ة باإلنتا  المعنية بتضيال عمليات التصدير وبضبي قائمة  الخدمات المرتبطة مباشر

يبة عىل دخل  70و 68أنشطة المساندة المنصو  عليهما بالفصلني   من مجلة الض 

يبة عىل الار ات   .األشخا  الطبيعيني  والض 

   2017لسئة  419أمر حكوم  عدد  .2
 
يتعلق بضبي قائمات ,2017أفري   10مؤرخ ف

ات وط االنتفا  بالحوافز المنصو  عليها بالفصول  التجهتي  من القانون  5و 4و 3وشر

ي  2017لسنة  08عدد 
والمتعلق بمراجعة منظومة  2017فيفري  14المخرف ف 

 .االمتيا ات الجبائية

   2017لسئة  1334قرار و ير  اليالية عدد  .3
 
يتعلق بضبي  ,2017أفري   05مؤرخ ف

ي تمان من تطوير 
ترزيبة وطرق تسيتي اللجنة المكلفة بتحديد صياة لالستثمارات الير

ي التجديد 
 .التانولوجيا أو التحكم فيها واالستثمارات ف 

 :نصوص أخرى

ي  1994لسنة  42القانون عدد  •
يتعلق بالنظام المطبق عىل ممارسة  1994مار   07مخرف ف 

 .أنشطة شر ات التجارة الدولية

ي  1992لسنة  81القانون عدد  •
 .يتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية   1992أوت  03مخرف ف 

ي  1985لسنة  108القانون عدد  •
يتعلق بتشجيع مخسسات مالية  1985د سمتر  06مخرف ف 

 .قيمني  وبناية تتعامل أساسا مع غتي الم

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_388arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_388arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_389arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_389arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_390arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_390arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/loi2017_8arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/loi2017_8arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_418arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_418arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_419arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/decret2017_419arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/arrete2017_1334arabe.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/reglementaire/arrete2017_1334arabe.pdf
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ي  1988لسنة  93القانون عدد  •
 .يتعلق باألداء عىل أرباق بنو  االستثمار  1988أوت  02مخرف ف 

ي  2001لسنة  94القانون عدد  •
ي تسدي    2001أوت  07مخرف ف 

يتعلق بالمخسسات الصحية الير

 . امل خدماتها لفائدة غتي المقيمني  

ي غّرة فيفري  1989لسنة  9القانون عدد  •
المتعلق بالمساهمات والمنشآت  1989المخرف ف 

 .والمخسسات العمومية 

ي  1994لسنة  35القانون عدد  •
ي   1994فيفري  24المخرف ف 

اث األ ري والتاريح  المتعلق بالتر

 .والفنون التقليدية

ي  1994لسنة  90القانون عدد  •
المتعلق بأحكام جبائية خاصة  1994جويلية  26المخرف ف 

 .باإليجار الماىلي 

ي  1995لسنة  34عدد القانون  •
ي تمّر   1995أفريل  17المخرف ف 

المتعلق بانقاو المخسسات الير

 .بصعوبات اقتصادية 

المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات.) نقح بالقانون عدد   2004لسنة  61القانون عدد  •

ي   2006لسنة  80
  2007لسنة  70 ما تم تنقيح  بقانون المالية عدد   2006/ 12/ 18المخرف ف 

 (2007/ 12/ 27اريىلىلىلىلن بت

ي  2004لسنة  90القانون عدد  •
المتعلق بقانون المالية لسنة  2004د سمتر  31المخرف ف 

2005. 

ي  2007لسنة  69القانون عدد  •
 .المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية  2007د سمتر  27المخرف ف 

ي  2009لسنة  64القانون عدد  •
خدمات  يتعلق باصدار مجلة إسداء ال  2009أوت  12مخرف ف 

 . المالية لاتي المقيمني  

ي  1994لسنة  127من القانون عدد  39و 37الفصالن  •
والمتعلقان  1994د سمتر  26المخرف ف 

 .باحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية

ي  1990لسنة  111من القانون عدد  27الفصل  •
يتعلق بقانون   1990د سمتر  31مخرف ف 

 1996لسنة  113تنقيح  بالنصو  الالحقة وخاصة القانون عدد  ما تّم   1991المالية لسنة 

ي 
 .1997والمتعلق بقانون المالية لسنة  1996د سمتر  30المخرف ف 

ي 2003لسنة  80من قانون المالية عدد  14الفصل  •
والمتعلق  2003د سمتر  29المخرف ف 

 .والخا  بتشجيع الصناعة المحلية  2004بقانون المالية لسنة 

ي  2012لسنة  2369 األمر عدد  •
والمتعلق بضبي برامع الصندوق  2012أكتوبر  16المخرف ف 

وط وصيغ االنتفا  بها ي للتشايل وشر
 .الوطي 
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 :أنيية جباوية خاصة

ي للتنمية  •
ي للبن  اإلفريقر

 النظام الجبا  

ي للتنمية ) اتفاقية  •
ي لفر  البن  اإلفريقر

 ( 2002أفريل  17النظام الجبا  

وط العامة الخاصة  • باتفاقية القرض واتفاقيات الضمانالمصادق عليها من مجلس إدارة الار

ي للتنمية ) اتفاقية 
 ( 1989نوفمتر  23البن  اإلفريقر

اد والتصدير بتونس ) اتفاقية  • ي لالستتي
 (2002جويلية  30إتفاقية إنشاء البن  اإلفريقر

ي للبن  الدوىلي ل نشاء والتعمتي  •
 النظام الجبا  

ي  ) "MEDA" عنوان برنامعالتعاون الماىلي والفنيب •
مة ف  س تمتر  20االتفاقية اإلطارية للتمويل متر

1997) 

ي لفر  •
 PROPARCO النظام الجبا  

ي للو الة الفرنسية للتنمية ) اتفاقية  •
 1993فيفري  25النظام الجبا  

ي  1993لسنة  80أحكام جبائية منصو  عليها بالقانون عدد  •
تتعلق   1993جويلية   26مخرف ف 

ي تونس 
 .بالمنظمات الاتي حاومية ف 
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