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إنتاج: المرصد التون�� ا�قتصاد

المصدر: التقارير السنوية للبنك المركزي التون��

 www.economie-tunisie.org قتصاد � المرصد التون�� ل

التعليق:
دارة معدل يساوي دارة التونسية إ� ث�ث مراحل منفصلة: المرحلة ا��و�، قبل عام 2011، عندما شغلت ا�� � ا��

 يمكن تقسيم تطور التشغيل ��
انفجارا العامة  الوظيفة   �

التشغيل �� 2013، عندما شهد مجال  و   2011 � عامي  الثورة، امتدت ب�� الثانية، بعد  المرحلة  شخصا سنويا.   7500 
� الوظيفة العمومية للحد من التوتر

� ذلك الوقت إ� التشغيل ��
شخصا سنويا. ويف© هذا ا�نفجار بلجوء السلطات ��  22 200  يساوي معدله 

� يروجها توفيق الراجحي1  المعروفة "بالدفع والتوقف"                   وبعد مرحلة "الدفع"، وضعت
³́ السياسة ال±²  ا�جتماعي وتعزيز النمو، وذلك ع

وقامت بل   ،2014 عام  من  ابتداء  التشغيل  علقت  قد  الدولة  كانت   ، وبالتا�� الرسم.   �
��  � مب�� كما هو   2014 عام  من  ابتداء  "التوقف"   مرحلة 

� عام 2013 مع
� المنعقد ��

شارة إ� تزامن مرحلة "التوقف" هذه مع اتفاق ا�ستعداد ا�ئتما¶� � عام 2015. وتجدر ا��
 بتخفيض عدد الوظائف ��

� عام 2016،
́¼ «امة) �� ³́ التوقيع ع¿ تسهيل الصندوق الممدد (أك ، ع ة إقامة صندوق النقد الدو�� ±́ ³́ تمديد ف . هل يعت  صندوق النقد الدو��

العمومية؟ الوظيفة   �
ة تقشف وعمليات طرد مكثفة �� ±́ لف تمهيدا 

النقاط الرئيسية :
� الوظيفة العمومية ث�ث مرات تقريبا بعد الثورة ح²± عام 2013 

تضاعف التشغيل ��
� تونس 

امن مرحلة "التوقف بعد مرحلة "الدفع" مع وجود صندوق النقد الدو�� �� � ±́ ت
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ما وراء ا��رقام    رقم 7

2017 Chafik.benrouine@economie-tunisie.org ما وراء ا��رقام : �
و�� لك�� يد ا��  ال��
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1  http://www.leaders.com.tn/article/12629-economie-tunisienne-un-temps-pour-le-go-et-un-autre-pour-le-stop 

(Go & Stop)


