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 مقدمة
كشفت� حدثا��اما�لكشف�عديد�ا��قائق�اذ) والزالت�تمثل( �19وفيد� جائحة�مثلت

 .مجتمع�دو��أو�ح���ك،�و�شاش�نا�سواء�كأفراد�أو�كبلدانعن�نقاط�ضعفنا��لنا

� ��ذلك،ومع �الضعف �نقاط �أن �الوا�� �الو�اء،فمن ��ذا �مواج�ة ��انت���� سواء

�أو� �أو�نفسية �أو�عضو�ة � اجتماعية،جسدية �الشدةمختلفة �مختلف�ب�ن�ومتفاوتة

 .�فراد�والفئات��جتماعية�واملناطق�والبلدان

من��ذه�املسا�مة��و��سليط�الضوء�ع����ثار��جتماعية�للو�اء�من�حيث��ال�دف

�الس�نار�و�ات�وال�شاشة التفاوت ��عض �استكشاف �وكذلك �الفقر�والبطالة �تجاه

 .لف��ة�ما��عد�الو�اء�املحتملة

�ب ����يصسنقوم �بإجراء �الطبع �غ���حصري، �ال���، �والتقديرات �البيانات �ع�� بناًء

� �قد ��حيان ��عض ��� ��تقر��يةت�ون �مت�نةولكن �لتقديمھ أسس�ا بأ�سط��وس�س��

  . لي�ون�مف�وما�ل��ميعالطرق�وأك���ا�وضوًحا�

�غالًبا�ما�يتماملوج�ة�للرأي�العام�وال���س�تم�توضيح�العديد�من�املفا�يم�والبيانات�

�ت�ون�مشوشة�وال��س�ند�إ����وكث��اتقديم�ا�بطرق�غ���دقيقة،�وأحياًنا�خاطئة،� ما

�. أدلة�مث�تة�وتؤدي�إ���تفس��ات�خاطئة�أو�متح��ة �سيقع�عرض�باإلضافة�إ�� ذلك

�لتفاوت�قبل�وأثناءا�أوجھ������ا��زء��ول�ا�تطرق س�. س�نار�و�ات�اف��اضية�أر�عة

�ا��،الو�اء�ف��ة �وقبل �ثم �عن �مواج�ة�ديث ��� �الثالث�الفقر �الضعف �ا��زء ���،

�ا��زء�الثا�ي�املتعلق�بالفقر �مسألة�. سنقدم �ا��زء�الرا�ع�و�خ���فسن�ناول ��� أما

 . الضعف����مواج�ة�البطالة

  :من�أر�عة�أجزاء�س�ت�ون��ذا�العملو�التا���

 التفاوت�قبل�وأثناء�ف��ة�الو�اءأوجھ� .1

 الفقر .2

 الضعف����مواج�ة�الفقر .3

 ��مواج�ة�البطالةالضعف�� .4
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 :ا��زء��ول 

أوجه التفـــــاوت قبل فترة الوبـــــــاء 

 وأثناءه
 

  التفاوت�قبل�ف��ة�الو�اء�أوجھ� .1
  .���تو�س�2011العدالة��جتماعية�أحد�الشعارات�الرئ�سية�لثورة��مثلت

�ا��ر�ات�صميمإن�املطالبة�بالعدالة��جتماعية�املرتبطة�بالكرامة��انت�وال�تزال����

 .�جتماعية����تو�س

ع���املستوى�العال���وصارت�أحد�العدالة��جتماعية�ب ان�شرت�املطالبةقبل�الو�اء�

���جميع�أنحاء��الساعةموضوع��ومثلت�جدول��عمال�الدو��املشاغل�الرئ�سية����

� ���اية �منذ �وخاصة �جو�ر و�ان. 2018 سنةالعالم ��جتماعية �العدالة التوترات��ت

�و�  �و السياسية �جتماعية �العديد�وراء ��� �والسياسية ��جتماعية ان�شار�الصراعات

 .من�البلدان�والقارات

� �املاضي�ن، �العام�ن ��� �وخاصة �العال��، ��جتما�� ��حتجاج �أن ��و���والواقع ما

� �لالس�ياء �ا�ع�اس �سواء �و�قصاء، �والفساد �التفاوتات �ا�ساع �من ع���الشديد

� ��جتما��املستوى �أو �السيا���ا��غرا�� �ال��م�ش �أو ،،�� �ما �وكث��ا النخب�جعل

  .محال�للشك�وال�ساؤل �ا��اكمة�و�نظمة�السياسية�القائمة

�ليطرح �بالتا�� �الو�اء ��ذا ��يجتاحنا �ا��دة �من �مسألةبمز�د التفاوتات��والعمق

  .ثالثة�أو�أر�عة�عقود�أك���فأك���منذ�جتماعية�ال���تميل�إ�����ساع�

  :لم�باختصارأوجھ�التفاوت����العا .1.1

بدرجات�متفاوتة��ع���املستوى�العال��التفاوتات��جتماعية��ارتفعتقبل�الو�اء،�

  .منذ�الثماني�يات�وال�سعي�يات�وداخل�اب�ن�البلدان�

املتمتع�ن�٪�من�الس�ان�10أي�( �غ��تطور�حصة�العشر��ما�درسنا�إذا الواقع،���

�قيمة ��جور �مخ�من) بأع�� �مناطق ��� �الدخل �إجما�� �العالم �من عام��سنةتلفة

�ختلف�و . �خ��ة�العقود���جميع�البلدان�تقر�با�����اتجا�ا�تصاعديا نالحظ،�1980

نفس��ال���ع��وح���ب�ن�املناطق��ش�ل�كب���من�منطقة�إ���أخرى،��التفاوتمدى�

  . مستوى�التقدم
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ل�مجم٪�من�61 من�الس�ان٪�10،�حيث�يمتلك�أغ���تفاوتاالعالم�العر�ي��و��ك���

�الضرائب �قبل �. الدخل �ال��راء� ظل�،1980 سنةمنذ �جنوب �أفر�قيا ��� التفاوت

� ��وسط �والشرق ��للغاية، عميقاوال��از�ل �حصة �بلغت �10 الحيث �من�٪ �غ��

  .٪60و 55ب�ن�املداخيل�

���جميع�مناطق����م�التفاوت����اارتفاع�دع���مدى�ثالثة�أو�أر�عة�عقو �ش�د�اذن�

قي�مستوى�التفاوت����البلدان�ال���يط���عل��ا�عدم�املساواة�ا،�ب�نما�بالعالم�تقر�ب

�قبلن��ت�����عز�ز�املساواة�يبدو�أن�املناطق�ال����ما،بطر�قة��.والت�افؤ�ع���حالھ

أو��لم����ل�أي��غ���ُيذكر إما�أصبحت�أك���تفاوًتا،�أو�ف��ة�الثمان�نات�وال�سعينات�

 .قبل�عن�فيمامية�أ��يقلالتفاوت��مستوى ������لت�انخفاضا��سيطا

 : أوجھ�التفاوت����تو�س�باختصار .2.1

� �اما �لتو�س �عام(بال�سبة ��ش�ل �العر�ية �بأن�علينا ،)والدول معلوماتنا���ع��اف

عدم�،�سواء�من�حيث�الدخل�أو�ال��وة�أو�حول��سب�التفاوت�و��مھ�جد�محدودة

�وا��ظوظ �الفرص ��� �. املساواة �� �� �املسألة �ال�ُينظر��� ��حيان �زاو�ة��أغلب من

�����نفاق�ال�نتحدث���عن�التفاوت�اذ�ودون�اعتبار���عاد��خرى فقط��واحدة

ورغم�أنھ�من�امل�م� .و�و�ما�يحد�من�معرفتنا�بحقيقة�وضع�ومدى�ا�عدام�املساواة

�اعتبار� �دون �ا��انب ��ذا ��قتصار�ع�� �أن �� �النفقات �تفاوت �مسألة النظر���

� �الرؤ�ة �يجعل ��خرى �والوضع���عاد �املدى �ل���يص �وغ����افية �وجزئية أحادية

  . ا��قيقي�لغياب�املساواة

���� �التفاوت �أو �الدخل ��� �التفاوت �حول �والدقيقة �املفصلة �املعلومات �تو�س ��

  .ال��وات���يحة�جدا�ان�لم�نقل�منعدمة�وذلك�لغياب�أو�عدم�شفافية�البيانات

� �إ�� ��ذلك،باإلضافة �معا��ة �دائًما �يتم �ار�أو�اعتبال ��خرى فيما��للتفاوت��عاد

� ��� �املساواة �أو�كعدم �أو�ال��ة �التعليم �أساس �أو�التمي���ع�� �أو��عاقة ا���س

  .املناطق

�العمل�املختصر��� ��ذا �عدم�املساواة����ل سنكتفي��عرض�موجز، �مؤشرات بعض

  .وال��وة�والتعليم) ���عالقة�بالنفقات(الدخل�

  الدخلالتفاوت����  . أ

�يخص �التف�فيما ��� �الدخلاوت ��تجدر ، �ما �غالًبا �أنھ �إ�� الطرق���عتمد�شارة

لقياس�التفاوتات����تو�س�و���العديد�من�البلدان�ع���مسوحات��املتبعة�التقليدية

�تقدير� �ملحاولة ��سر، �اس��الك �معدل ��سرة �دخل�ا(إنفاق ��ل و�و�مؤشر�) ول�س
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�عدالت�التفاوت،سمية�ملالر ��حصائيات�ذه�����الواقع�.لتفاوت�الدخل�غ���مباشر 

�ذاتي �ع��ا �املبلغ �امل�� �بيانات �ع�� �أسا��� ��ش�ل ��س�ند �مناوال�� �تقلل �قيمة�،

مسوحات��س��الك��ذه��ل�الدخل،�ال���شمل،�ال�كذلك. �ع���مستو�ات�الدخل

� �تمثلسيما �ال�� �الس�انية �الفئة ��1 دخل �يحتلون ٪ �ع���. ال�رم�قمة والذين عالوة

ش���أو��وال�يمكن�أن��امستوا��بلغم�ما����الك��عد�محدودة،نفقات��سفإن��ذلك،

   .وان�تم�است�ناء�ا�����غ���املبلغ�عنھ،�ح���مستوى�تراكم�ال��واتحدد�ت

� �ت�ون �أن �يمكن �التفاوتات �أن �ا��ديثة �الدراسات �من بكث����أعمقتظ�ر�العديد

،�وال���يتم�)٪�1( �غ��ئو�ة�امل�سبة�ال�عتبار�نفقات���ع�نإذا�أخذنا��عمقا�وس��داد

� ��س�ب ��ستقصائية �الدراسات ��ذه �من �عام ��ش�ل �اس�بعاد�ا معدالت�ضعف

  .مشارك��ا�����ستجوابات

م�يتوالذي�  (INS)املع�د�الوط���لإلحصاء�الذي��عتمده التفاوتوأخ�ً�ا،�فإن�مؤشر�

أو��معدل�النفقات الذي��ع�ا�ع���حصر  GINIمؤشر�جي��استخدامھ�ح����ن��و�

�الدخ �من �ال�املة( 0ل �) املساواة �الشديد( 1إ�� �املؤشر�). التفاوت ��دل�اث���ي�ذا

� �للتغ��ات �حساسة �ال�سبة ��ذه �أن �ث�ت �حيث �اليوم �م��ايد �مستوى��ش�ل ع��

باملستو�ات� ولك��ا�ت�اد�ال�تظ�ر�ش�ئا�عندما�يتعلق��مر�نفاق�أو�الدخل�متوسط�

باإلضافة�. ��اعن���م��ختالفات�بيتكشف�يمكن�أن�و�التا���ال��القصوى�أو�الدنيا

  . سيط�يف�مھ�املطلع�من�غ���ا����اءال�توفر��ذه�ال�سبة�أي�مؤشر���ذلك،إ���

،�إ���جانب�مؤشر�جي���الذي�ال�يزال�مستخدًما،�يو�����ش�ل�م��ايد�بمؤشر�بالتا��

٪�40٪�مقسومة�ع���حصة�10مؤشر�باملا�و�و�ب�ساطة�ال�سبة�ب�ن�حصة�أغ���: آخر

�. فقرا�ك��� �املؤشر�ب�ونھ ��أك���حساسيةيتم����ذا ��� �القصوى للتغ��ات  املعدالت

م��ة��ملؤشر�باملاباإلضافة�إ���ذلك،�. �س�يا����املعدالت�املتوسطة�املستقرة أك���منھ

  .و���س�ولة�ف�مھ�وتطبيقھ�اذ�ما��و���مجرد�عملية�حسابية��سيطة�أخرى 
 

 التفاوت����النفقات�  . ب

����تو�س،�نجد�أن) مؤشر�باملا(م��م�٪�40أفقر��الس�ان�مع�من٪�10بمقارنة�أغ���

�نفقات ��مجموع �10أغ�� ٪� �ونصف �مرة ��1.5أك���بمعدل �نفقاتمن أفقر��مجموع

40٪ .� � قدر�الفارق  السو�د،�� ��0.9ب �ال��از�ل ��� �ب�نما �فقط، . أضعاف�5قدر�ب

صة�كح٪�29٪�مقابل�18.7فقرا�من�مجموع�النفقات����تو�س�٪��ك���40 ال�حصة

 .ثراء٪��ك���10 ال
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  واتالتفاوت����ال��  . ت

� �للبيانات ��املتوفرةوفًقا �العالمع�� �ال��ومستوى �توز�ع �يتم �أو�ا����ات، �ش�ل��ات

�الدخل�تفاوتا�أك��  �ال��وة�من �توز�ع ��� �التفاوت ��ذا �مالحظة �الصعيد��و�مكن ع��

 . الدول�م�ما��ان�مستوى�تقدم�اع���مستوى�كما�العال���

مجموع��صول�" �و�Crédit suisse كر�دي�سو�سبنك�بھ���عرفكما�مف�وم�ال��وة�

ال���) العقارات�ع���وجھ�ا��صوص(و�صول�غ���املالية�) �س�م�والسندات(املالية�

�� ���ا �اقام��ميحتفظ �م�ان ��� �الراشدون ���اص �املحتملة�مع، ووفقا�". ديو��م

�املصرف ��لبيانات �2019لعام �أغ�� �فإن ،"1٪ "� �العالم ��عادل��� �ثروة ��ن يمتلك

   .�سمةمليار��6.9أو��العالم،��� ٪���صا92 ما�يمتلكھ�أفقر�ضعف

�غنياء��س�ب�العوائق����وة،�فمن�الصعب�معرفة�القيمة�ا��قيقية�ل���تو�سأما�

�املتعددة�النظامية �. و�دار�ة �النادرة �البيانات �إحدى �ذلك �من �تمكننا �قد ���ال��

) New World Wealth )2019ثروة�العالم�ا��ديد�ة�ل���أصدر��ا�مؤسسا�املعطيات

 تفوق ثروة��يمتل�ون ) ٪�من�الس�ان0.16أي�(���تو�س��فرًدا�19،676أن��ذكرتال���و 

. ٪�خالل�السنوات�ا��مس�املاضية�5ذا�الرقم�ب�سبة��ارتفعوقد�. دوالر�500،000

�يق �اما ��20،000رب �الس�ان�0.16(تو���� �من �الدينار ( مليون��ات) ٪ �بحساب

��جماليةوتقدر�) التو���� �املليارات� ثرو��م ��جما���(. عشرات �املح�� �الناتج بلغ

� ��دينار مليار��115لتو�س ��2018،�� �حا���40أو�حوا�� عدد��أما). مليار�دوالر�أمر��ي

 .ع���التوا���33958و 68341ف�و�املليون��ات�ا��زائر��ن�واملغار�ة�

 التفاوت����التعليم�  . ث

 أجرت���نة��مم�املتحدة��قتصادية���نوب�وغرب�آسيا التعليم،���مجال�

(ECSWA) رؤى�مث��ة�لال�تمامدراسة�حديثة�تطرح�.  

٪�إ���أولئك�الذين��م�من�ب�ن�20بمقارنة��طفال�والشباب�الذين�ي�تمون�إ���أغ���

٪�فقط�3- (٪�نجد�أن�معدالت��لتحاق�باملدارس��بتدائية�م�ساو�ة�تقر�ًبا�20أفقر�

�مرت�ن�املستوى�التعلي��ولكن�مع�تقدم�. )لألفقر ،�ت�سع�الفجوات�مع�حضور�أقل

� �و ) 1.90(تقر�ًبا �الثانوي، ��2.5 أقلللتعليم �الستكمالمرة �الثانو�ة��بال�سبة املرحلة

��3 وأقل �العا��مرات �التعليم �من �للمتخرج�ن ��رقام). 3.15( بال�سبة ��ذه ��عطينا

 .التعليم�يمكن�منھما���الذي��جت�لالرتقاءفكرة�عن�املستوى�املنخفض�
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  أوجھ�التفاوت�أثناء�ف��ة�الو�اء .3

��زمة� �أن �إ�� �البلدان �من �العديد ��� �ا��ديثة �والنتائج �الكتابات �من �ش���العديد

ال��ية�ا��الية�تزداد�سوًءا�وستؤدي�إ���تفاقم�التفاوتات��جتماعية�ب�سب�كب��ة�

من�تفاوت��جتما���خالل�ان�شاره�يفاقم�الإن�الو�اء�. ع���املدى�القص���واملتوسط

فقدان�الوظائف،��كأن�ي�س�ب���أك���دراماتيكية��وكذلكخالل�جعلھ�أك���وضوحا،�

�ا��يو�����ونقص �و ةاملوارد ،� ��� �تد�ور �املع�شة �والسكنظروف �خطر�، �ع�� عالوة

 .إدارة�ا��ياة�امل��لية�والعالقة�الزوجيةصعو�ة�و �للمرض،التعرض�

�عامالن �الواقع ��� �أك���عرضة���ناك ����اص �تجعل �ا��طر�ال�� �عوامل من

�التا�� �بالف��وس ��ورونا لإلصابة �بأمراض�: أو�ف��وس �و�صابة �السن ��� التقدم

 .لكن�التفاوتات�ال��ية�الفردية�تز�د�من�حدة�عوامل�ا��طر��ذه. مزمنة

� �أن ��علم �جيدةنحن �ب��ة �ا��ياة ��أمل �باختالف �وظروف�يختلف ��فراد مستوى

�ش���بيانات�منظمة�ال��ة�العاملية�إ���أنھ�ع���الرغم�من�أن�متوسط�. 1مع�ش��م

،�إال�أن�متوسط�2016عاًما����تو�س����عام��76 قدر�بالعمر�املتوقع�عند�الوالدة�

سنوات��س�ب��10 عن ينا�زما��انعاًما�فقط،�مع�فقد�66.3العمر�املتوقع�الص���

سنوات��خسارة�عدد�من. جتماعية�عاقة�املؤقتة�أو�الدائمة�والظروف�ال��ية�و� 

 .الفقراء�أك���عندا��ياة�

���مياه�الشرب،�ونظام�الصرف�الص��،�والوالدات��املتعلقة�بتوفر جميع�املؤشرات�

�للغرض �الوالدة،�فضاء�م�� �الوالدة،�ووفيات��طفال�حدي�� �عند ،�وسوء�التغذية

من�ب�ن���عد... قبولة�ووفيات��طفال،�والقرب�من�املراكز�ال��ية�ذات�ا��ودة�امل

� �التفس��ية �ا��ياةالعوامل �أمل ��� �جيدة للتفاوت ���ة ��ؤالء�. �� �فإن ولذلك

� �من ��عانون �الذين �ال��ية���اص �ا��الة ��� �املساواة �أك���عرضة��عدم �م

 . ما�أص�بوا�بالف��وس�التا��ل��طر�إذا�

� �أما �لبال�سبة �ا��لعمر، ��تجدر��شارة ��سر�55أن �أر�اب �من �كأسر�امل٪ عروفة

وأخ�ً�ا،�فإن�ان�شار�أمراض�القلب�و�وعية�. عاًما�65 س��م����تو�س�يتجاوز �محتاجة

� �خطر�حدوث �من �يز�د ��ا�ع�اساتالدمو�ة، �أو�الوفاة �املر�ضخط��ة �أص�ب �ما  اذا

 �ش�ل�عام�ب�ن�الفئات�املحرومة�و�ذه��مراض��عد�أك���ان�شاراالف��وس�التا��،�ب

 .الدراسات�الدوليةديد��و�ما�تم�اثباتھ����عو 

1  
أمل الحياة يف صحة  

يعرب : جيدة عند الوالدة

متوسط عدد "عن 

ضمن متوسط  -السنوات 

التي  –العمر املتوقع 

�كن أن يعيشها الشخص 

بعد الوالدة ، دون أن 

تكون حركته محدودة يف 

سبب الحياة اليومية ب

اإلعاقة املؤقتة أو الدا�ة، 

وذلك حسب الظروف 

الصحية واالجت�عية 

 " للسنة املعنية
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،�وانخفاض�لدى�الفئة�الس�انية��شد�فقراالتقدم����العمر�: �ذه�العوامل�الثالثة

�����ة�جيدة�وان�شار�أمراض�القلب�و�وعية�الدمو�ة����من��معدل�أمل�ا��ياة

� �من �تز�د �ال�� �العوامل �بالف��وسب�ن ��صابة �حال ��� �القاتلة . خطر�املضاعفات

�العامل�و�و �أال �،و�و�موضوع��ذا�العمل،��ناك�عامل�آخر،�سبق�ماباإلضافة�إ���

�و��  �: قتصاديجتما�� �أش�ال�ا�وال�شاشةالفقر � بجميع �من �تز�د خطر�ف��

 .وتقلل�من�القدرة�ع���التعامل�مع�الو�اء�و�التا���تفاقم�تأث��ه�التعرض�للعدوى 

� �أن ��ا���ر�الص��والواقع ��عت���الوسيلة ��املث��الذي �ان�شار�للوقاية �من ل��د

�كشف �قد ��عن�الف��وس ��� �التفاوت ��س�ب �الو�اء �مقاومة �ت�افؤ��� الدخل�عدم

�ع�� �ل��صول �لل�شاط��املتاح �املفا�� �التوقف ��س�ب �ا��يو�ة �الغذائية املوارد

�ان��ذا�س�با����التعب���عن�الغضب�و�شوب�. وا��سارة�الفور�ة�للعمل�أو�الدخل

التدفق�ال�ائل�. زاد�من�خطر�ان�شار�العدوى �ما �حتجاجات�ضد�ا���ر�الص���و�و

ا���ومة�التو�سية�����أقر��اال����املساعداتوغ���املنضبط�ع���م�اتب�ال��يد�لتلقي�

� ��أفر�لبداية ��معاناة�ش���إ�� �الناس �من �العديد �بقا��م،�� �يتمتع��ضمان �ح�ن ��

� ��قل �ع�� ��د�ى ��خر�با��د �البعض ��قتصادي ��من �ا�من �ذلك�وس�تطرق �

  .الحقا

�تجلت�بوضوحمن�عدم�املساواة�الصارخة�ال����أش�الباختصار�ثالثة��سنقدم��ن

وعدم��،تلك�املتعلقة�بالسكن�أو�ظروف�املع�شة�والتعليم: ا���ر�الص��خالل�ف��ة�

 .املساواة�ب�ن�ا���س�ن����العالقات�الزوجية

 ا���ر�الص���والتفاوت����السكن� .1.2

صغ��ة،�أو�اكتظاظ��مساحات: ���ظروف�السكن�تالتفاو عن��ا���ر�الص��كشف�

���مساكن��املدن�الك��ى للطبقات�العاملة�ال����ع�ش����ضوا����ص��،أو�سكن�غ���

 يو�� .املقاي�س�الدوليةع���النحو�املحدد����" السكن�الالئق" معاي�� اال�تفي�غالب

�لسنة �السك�� �من�2014 التعداد �الش�ل �املساواة�أش�ال��ذا �ي�عدم جعل�والذي

�للغاية �متفاوتة �وفعاليتھ �تحملھ �وإم�انية �ل���ر�الص�� تظ�ر�بيانات�. ا��ضوع

� �أن �27.6التعداد �غرفت�ن �من �أقل ���ا �املساكن �من ٪)4.6� �واحدة �غرفة ٪�23و٪

�لد��م30.9 املقابل،���). غرفت�ن ��ع�ش�البقية�أي�. غرف 5أو��4 منازل�ذات�٪ فيما

  .غرف�أو�أك���3 ���مساكن�مج�زة�ب41.5��٪
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�إن�ار� �ا���ر�الص��ال�يمكن �تحمل ��� �الشديدة �مساكن�الصعو�ة من��م�ونة���

�أو� �م غرفت�ن،غرفة �ألسرة �تبال�سبة �من �التعصب�.أ��اص�4كونة �يصل �قد

��والغضب �يدفع �أن �و�مكن �كب��ة، ��سرعة �ذروتھ �النفس�ا��ظر����رق إ�� و�عر�ض

�و �بال�خر�ن �. ف��وسلإلصابة �من �العكس �امل��ل �ذلك،ع�� �ع����فإن �يحتوي الذي

يقلل�أيًضا�من�خطر�العدوى�����كما ا���ر مدى�تقبلأر�ع�غرف�أو�أك���يز�د�من�

  .أحد�أفراد��سرة�أص�بحال�

� �إ�� ��ذلك،باإلضافة ��� �يقيمون �الذين �املستقلةأولئك ��27.6( املنازل �يمتل�ون ٪

�ذلك�اتمساح �إ�� �وما �أو�الشرفات، �ا��دائق �مثل ��ث) ترف��ية �تحمل ار�يمك��م

ال�يمكن�للمقيم�ن����الشقق��ذلك،ع���العكس�من��.النفسية�ل���ر��ش�ل�أفضل

 .أك���صعو�ة�عزل��ممما�يجعل��ال��ف��ية،املساحات�ب التمتع) 10.4٪(

��و�كذا، ��التفاوتأدى ��� �تفاوتات �إ�� �السكن ��� �ع�� �القدرة �قيود ا���ر�مقاومة

 .الص��

  ا���ر�الص���والتفاوت����التعليم .2.2

القراءة��يجيدون ال�و ظروف�متواضعة����آباؤ�م���ع�ش�طفال�الذين� منكب��� عدد

خالل��ذا��متا�عة�والد��م�ودعم�م�التعلي��والكتابة�لن�يتمكنوا�من��ستفادة�من�

  .است�ناف�املدرسة�عند يجعل�فرص�م�غ���مت�افئة و�واملدرسة��عنالطو�ل��الغياب

ستوى�امل ذوي  متا�عة�والد��ممن��د�ىبحد�أح����استفادوا�طفال�الذين��الواقع،���

مساعد��م�ع���مراجعة�و �وع��م�الفكري من�التعليم�من�خالل�ا��فاظ�ع����العا��

� �املنا�� �وتزو�د�مومتا�عة ��الدراسية �إ����الطا�عة، الكمبيوتر،(باملعدات والوصول

��ف��ا��� �بالتدر�س ��سمح �مما �من) �ن��نت �أفضل� س�تمكنون ��ش�ل التعو�ض

� �املدر����ف��ةعن ��ةالناجم��نقطاع �املدارس �إغالق �لعدة��واملعا�دعن الثانو�ة

  . أش�ر

�تز�د�من�عمق�عدم�املساواة���مستو�ات��عليم�الوالدين�والفجوة�الرقمية��التفاوت

تفك������تنظيم�دورات�لرفع�مستوى�وتحديث�من�الضروري�ال�أيضا،. النطاق����ذا�

���بداية�العام��الفجوة�ب�ن�التالميذ صتقلي�ؤالء��طفال،�ع����قل،�لمعلومات�

  .الدرا���
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�ا���س. 3.2 �حسب �: التفاوت �السالمة��العائ��العنف ��� أو�ان�ار�ا��ق

 ا��سدية�لل�ساء

�تأث��� ��ناك ��ان �خط���إذا �عن ��ا���ر�الص��ناتج ��التأث�� ف�و�بال�شك عا�ي��الذي

� �ال�ساء �(منھ
ً
�مستو�ات) بال�شك��طفالوأيضا �ارتفاع �ا�مع �عل��نلعنف . املسلط

العديد�من�منظمات�املجتمع�املد�ي��و�سقھ�املتصاعد العائ��دفع���م��ذا�العنف�

. للتدخل��سرعة�وفعاليةالسلطات��معإ���دق�جرس��نذار�وإجراء�م�املات�عاجلة�

أن�ي��ر�بأي�حال�من��حوال���مال��،����عده�الص���ذي��ولو�ة�،ال�يمكن�للو�اء

 .ا��ط��" ا��ان��"مواج�ة��ذا�التأث����أو�السلبية���

واملرأة�معنية���ذا��إن�ا��ق����السالمة�ا��سدية�حق�أسا����من�حقوق���سان

����جميع��.�ش�ل�خاص�ا��ق
ً
ل�ذه�الغاية،�ي�ب���التذك���بأن��ذا�ا��ق�مذ�ور�أوال

�جميع �مع �ا��ال ��و �كما ���سان، �بحقوق �املتعلقة �الدولية �واملواثيق ��عالنات

�والسياسية �املدنية �وال����.ا��قوق �الدولية ��تفاقيات ��ذه �ع�� �وقعت �ال�� الدول

� نصت �ا��ق ��ذا �ع�� �دسات���كذلك �تو�س( ا�� ��ةملزم) مثل  وتكر�سھباح��امھ

 . والتدخل���مايتھ��ش�ل�ناجع�وفعال

�املن ��� �السالم �إحالل �إ�� �مؤخًرا �املتحدة �لألمم �العام ��م�ن �ذلك�. زل ادعا ومنذ

بدعم�ال�ساء�والفتيات�املعرضات��و�ع�دتالدعوة���ذه�دولة�ع���143ردت����ن،ا�

املز�د�من�ا��دمات�ع����ن��نت،�: ��طر�الوقوع���ايا�للعنف�واتخاذ�تداب���عاجلة

�و  ���يئة �املتاحة ��ماكن �من �للمنظمات�كاملز�د �أقوى �ودعم �املعنفات �لل�ساء مال��

 .�ذا�املجالغ���ا���ومية�العاملة����



 الجزء الثاني

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

11 
 

 :ا��زء�الثا�ي

 رـــــــــــالفق
؟�وقياسھالفقر��يمكن��عر�فولكن�كيف�. مرتبط�بالفقر����مواج�ة�الفقر الضعف�

 .الفقر����مواج�ة�ذا�ضروري�لف�م�الضعف�ف

�ب �مقار�اتتوجد�( ي وما��س���باإلدار �باملا��للفقر،�ما��س����تعر�ف�نلقد�احتفظنا

� �الفقرأخرى �مف�وم �إثلتحديد �وأك���ا �بالفقر�، ��س�� �ما �وأحد��ا �لال�تمام ارة

  ).برنامج��مم�املتحدة��نما�يو���مقار�ة�املتعدد���عاد�

 

  )املع�د�الوط���لإلحصاء(املا���الفقر�  .1
� �لإلحصاء،وفقا �الوط�� ��للمع�د �واملعنوي �املادي �ا��رمان �من الذي�الفقر��و�حالة

��ساسية �احتياجاتھ �تلبية �من �الفرد �. يمنع �مستوى�يقال ��ان �إذا �فق��ة ��سرة أن

�من��)يقاس��نا�إما�بمجموع��نفاق�للفرد�أو�باالس��الك�للفرد(لد��ا�املع�شة� أقل

�الفقر �خط ��س�� �مسبًقا �محدد �أساس�. مستوى �ع�� �الفقر��ذا �خط �تقييم يتم

و�التا���ع���ت�لفة�) سعرة�حرار�ة�للبلد�بأكملھ�2265(احتياجات�الطاقة�الغذائية�

�ا �من �ا��رار�ة�سلة �السعرات �تناول �ضمان �املمكن �من �يجعل �مما �الغذائية ملواد

 الفقر املتعدد األبعاد

يحدد�أوجھ�ا��رمان�املتعددة�ال��� مؤشر�الفقر�املتعدد���عاد"حسب�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي،�فإن�

والح�سابھ�ينم�استخدام�البيانات�.  ستوى�املع�شة�عا�ي�م��ا�الفرد�أو��سرة�من�حيث�ال��ة�والتعليم�وم

يصنف��ل�فرد�من�أفراد��سرة�املع�شية�ع���أنھ�فق���أو�ل�س�فق�ً�ا�وفًقا�. الدقيقة�من�املسوحات��سر�ة

  .ثم�يتم�تجميع��ذه�البيانات����مقياس�الفقر�الوط��. لعدد�حاالت�ا��رمان�ال����عا�ي�م��ا�أسرتھ

عدد���عاد�مدى�ان�شار�وكثافة�ا��رمان�ع���مستو�ات�مختلفة�وعديدة،�أي�عدد��عكس�مؤشر�الفقر�املت

�أساس� �الفقر�ع�� �لتقييم ��امة �إضافة �يقدم �كما �واحد �وقت ��� �الناس �م��ا ��عا�ي �ال�� �ا��رمان حاالت

 " .الدخل

ل�سبة�لتو�س�يبلغ��ش���أحدث�تقر�ر�للتنمية�ال�شر�ة�من�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�إ���أن��ذا�املؤشر�با

0.005�� ��عا�ي �1.3حيث �حوا�� �أي ���عاد، �فقر�متعدد �من �الس�ان �من �و�٪153000 ������0.2ص ��م ٪

 .٪�عرضة�للفقر�متعدد���عاد3.7متعدد���عاد�و�مدقعحالة�فقر�

� �إ�� �عام ��ش�ل ���عاد �الفقر�متعدد ��� �ا��رمان �حصة �و�50.2توزع �التعليم، �حيث �حيث�25.7من �من ٪

 .٪�من�حيث�مستوى�املع�شة24.1وال��ة�



 الجزء الثاني

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

12 
 

�فرد �ل�شاط �. �ساسية �الوط�� �املع�د �حدد �ب لإلحصاءوقد خط�: خط�نتو�س

 .منخفض�وآخر�مرتفع

�الفقر�املنخفض�ع���أنھ�خط� :خط�الفقر�املنخفض لبقاء�ألنھ�ايمكن�تفس���خط

���. تلبية�احتياجا��ا�الغذائية�تحتھ�من �سر�ال�تتمكنيتوافق�مع�ا��د��د�ى�الذي�

�لل��ص�الواحد����السنة�ل�ل�الدولة��1032 حدد��ذا�ا��ط�ب 2015 سنة
ً
دينارا

 اي ،)�ذا�ا��د�متغ���اعتماًدا�ع���ما�إذا��انت�الب�ئة�حضر�ة�أو�بلدية�أو�غ���بلدية(

�3.5 ل�اليةيقابل�القوة�الشرائية�ا���ما(دينار�تو�����لل��ص�الواحد����اليوم��2.8

 .)2عامل�تحو�ل��عادل�القوة�الشرائية����ادوالر�أمر��ي�تقر�ب

2015 
 خط�الفقر�حسب�الب�ئة�

ا��ط�

 املنخفض

 ا��ط�املرتفع

 )���العواصم(م��و�ولية� 1878 1085

 بلدية 1703 1050

 غ���بلدية 1501 952

 املجموع 1706 1032

  

 2015 سنة���تو�س�����املدقع،لفقر�أو�معدل�ا�،املدقعبالفقر�بلغ�معدل�ما��س���

�الفقر�املدقع�و��. 2.9٪ �من ��ذه�ا��الة �يق�اي��سبة�الس�ان�الذين��م��� رب�اما

 .��ص�321000

ع���عكس��سر�ال��� :ما�أطلق�عليھ�املع�د�الوط���لإلحصاء�اسم�خط�الفقر�املرتفع

ا�املستوى�فإن��سر�ال���تقع�عند��ذ��د�ى،�ع�ش�بمستوى�اس��الك�عند�ا��د�

دون�ا��اجة�قادرة�ع���تلبية�احتياجا��ا�الغذائية��ساسية� من��س��الك

ح���ت�ون�قادرة�ع����غطية��حتياجات��ساسية�غ����ا�للت��ية�بجزء�م�

  .الغذائية

�ا��طتم�تحديد��،2015 سنة��� ،�أو�ما�ادينار�تو�����للفرد�سنو��1706عند���ذا

عامل�تحو�ل��عادل�القوة��دوالر�أمر��ي�تقر�با��5.7(وم�دينارا�للفرد����الي�4.7رب�ايق

��ص��ع�شون��1،694،000٪�أو�حوا���15.2 حددت�ب��سبة�الفقر �).الشرائية

  .فقر�حالة���

� �الفقر�املدقع �معدالت �تفاوتت �املنخفضا�(وقد �الفقر�العام) �ط  ومعدالت

  .بمرور�الوقت�و��ن�املناطق) السقف�املرتفع(

2  
عامل تحويل تعادل  

) PPP(القوة الرشائية 

هو عدد وحدات عملة 

البلد الالزمة لرشاء نفس 

الكمية من السلع 

والخدمات يف السوق 

املحلية باستخدام الدوالر 

األمري� يف الواليات 

معامل التحويل . املتحدة

لالستهالك الخاص يف سنة 

 1.23أي 0.809 2015

دينار  1دوالر مقابل 

 ).تونيس
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 :باملعلومات�وسيمكننا�من�توضيح�مسألة�الفقر�والتفاوتا��دول�التا���غ���

 

 (%) 2015 - 2000تطور��سبة�الفقر�حسب�املنطقة�
 املنطقة �سبة�الفقر�عامة �سبة�الفقر�املدقع

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015  

 تو�س�الك��ى  5.3 11.1 12.3 13.7 0.3 1.2 1.8 1.6

 الشمال�الشر�� 11.6 15.2 21.8 23.9 1.6 3.3 4.9 6.8

 الشمال�الغر�ي 28.4 36.2 29.6 32.9 6.4 12.5 8.5 8.4

 الوسط�الشر�� 11.5 11.6 12.5 14.3 1.9 2.3 2.7 3.9

 الوسط�الغر�ي 30.8 42.3 49.7 44.1 8.4 17.4 25.0 18.8

 ا��نوب�الشر�� 18.6 20.7 24.5 38.3 3.0 6.2 6.9 13.6

 ا��نوب�الغر�ي 17.6 25.9 32.3 32.9 2.6 7.7 10.8 10.5

�امل�ا��م�ور�ة� 15.2 20.5 23.1 25.4 2.9 6.0 7.4 7.7

 التو�سية

معامل�التفاوت� 5.8 3.8 4.0 3.2 28.0 14.5 13.8 11.8

 ا���وي 

 2015ال�توجد�بيانات�حسب�الواليات�قبل�سنة�

  

��ع��تقد�انخفضكذلك�الفقر��ش�ل�عام�والفقر�املدقع��معدالت�أن�املؤكدومن�

  .2010أك���منذ�سنة�مدى�السنوات�العشر�ن�املاضية،�ولكن��ش�ل�

�املناطق�حسب تجدر��شارة�ا���أن��ذا��نخفاض�حصل��ش�ل�متفاوت ذلك،ومع�

�جعل ��و�و�ما �استفحال��أك���وضوحا�تصبح ا���و�ةالفوارق �بمدى �يتعلق فيما

ب�ن�املناطق�ال����يقارن�عامل�التفاوت،�املستخدم��نا،�معدالت�الفقر . ظا�رة�الفقر

،�2005 سنة���. مستو�اتھ�أع������ون�ف��ا�يأد�ى�مستوى�وتلك�ال�������ي�ون�ف��ا

� �املثال، �س�يل �الفقر �قدر ع�� �1.6 ب�معدل �تو�س ��� �ب�نما٪ ����18.8 بلغ الك��ى ٪

استمر��ذا�العامل�����رتفاع�ع���مر�السن�ن�. ضعفا 11 ي�أع��،�أيوسط�الغر�ال

�ا�� �يصل ���28 ح�� �عام �الك��ى��2015 �املدن �ب�ن �مخيفة �فجوة �عن �وكشف ،

� �الغر�يومناطق �الوسط �مما ���عت�� ، ��سباب �تجدر�. للثورة�الرئ�سيةأحد ولكن

  .2015و 2010 سن���شارة�أيًضا�إ���أن��ذه��ختالفات�زادت�بكثافة�ب�ن�
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تقلص�ع���الرغم�من��زدادت�الفوارق ا،�)ا��ط�املرتفع(بال�سبة�للفقر��ش�ل�عام�

ارتفع�عامل�. 2015و 2010 سن���ش�ل�خاص�ب�ن��وارتفعت 2005منذ�عام��حد��ا

� �من ��4التفاوت ��2005�� ��3.8إ�� ��2010�� �إ�� ��5.8ثم �يق�يأ���2015 �اما �6رب

 .مما��و����تو�س�الك��ى �يوسط�الغر�ال��� أضعاف

  املقار�ة��دار�ة�للفقر .1

وزارة�الشؤون�عا��ھ��كما�تصوره�و�عرفھ�و���لھ�و �عرف�الفقر ���مقار�ة�تقدم�و�

الذي�أ��������عام��،املعوزةال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�من�خالل���جتماعية

�التعديللدعم�برنامج�) 1986يونيو��4بتار�خ���18ول�الوزارة،�رقم��امل�شور ( 1986

  .حتاجةال�يك���من�أجل�تقديم�مساعدة�دائمة�لصا����سر�امل

  :لالستفادة�من��ذا�ال��نامج����املطبقةاملعاي���

 سري،الدعم��غياب�  

 امل��،عدم�القدرة�ع���ممارسة�ال�شاط�  

 � �اليوم��1.6 يأ ديناًرا 585 يتجاوز  ال للفرد سنوي  دخلمتوسط ��� �للفرد د

 ).ة�الشرائيةدر عادل�القبمدوالر�أمر��ي��2حوا���(

  :�ولو�ة�مثل�اسنادعند�عض�الشروط��خرى�يتم�اعتبار�� ذلك،باإلضافة�إ���

  م��سرة��  

  وعدم�املساواةقر�الف
�ناك�العديد�من�التجارب�العاملية�ال����ش���إ���اننا�ح�ن�نحرص�ع���املساواة����توز�ع�ال��وات�فإننا�ال�نضمن�نمًوا�أفضل�

ت�الشديدة،�ت�ون�ولكن�أيضا،�عندما�ي�ون�النمو�ضعيفا�أو�سلبيا�ومرتبطا�بحالة�التفاو . فحسب،�بل�نحد�كذلك�من�الفقر

 .الن�يجة�سلبية�للغاية�بال�سبة�للفقراء

و�التا��،�فإن�السياسات�ال����س���إ���الت�افؤ����التوز�ع�أك���فعالّية�����سر�ع�النمو�وا��ّد�من�الفقر�من�تلك�ال����س�ند�

 .ثانو�ة�إ���النمّو�فقط�ل��د�من�الفقر�أو�تلك�القائمة�ع���النمو�وال���تجعل�ت�افؤ�التوز�ع�مش�لة

و�ناك�أدلة�كث��ة�ع���أن�نفس�املستوى�من�النمو�. إذا��انت�وت��ة�النمو�م�مة�اليوم،�فإن�جودة��ذا�النمو�تبد�وأك���أ�مية

�الفقر �من �وا��د �التوز�ع �ع�� �للغاية �آثار�متباينة �لھ �ي�ون �أن �وفًقا�. يمكن �البداية ��� �النمو�مؤ�ال�ومعّ��ا �ي�ون �أن يجب

عالوة�...). خلق�وظائف�الئقة�وأنواع��س�ثمارات�والقطاعات�ومواقع��س�ثمار�(التوز�ع�وا��د�من�الفقر�لتأث��اتھ�ع���عدالة�

ع���ذلك،�فإن�ا��ّد�من�التفاوت،����نفس�الوقت�الذي�يتم�فيھ�ا��ّد�من�الفقر،��و�رك��ة�أساسية�للتماسك��جتما��،�

  .و�التا����دماج��جتما��

  .لتطرق،�ولو�باختصار،�ا���الصلة�ب�ن�الفقر�والتفاوت��ش�ل�عاموتدعونا��ذه�املالحظة�ل



 الجزء الثاني

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

15 
 

  الذين��عانون�من�أمراض�من�ذوي��عاقة�أو��أ��اص�من احتواؤ�ا�ع��

  مزمنة،

  الظروف�املع�شية�الس�ئة�لألسرة�من�حيث�الوضع�السك���وا��دمات�

  .ال��ية�وت�اليف��يجار

 .للمع�د�الوط���لإلحصاء�البحتة�املالية ع���املقاي�س�ذه�املعاي����ال�تقتصر 

� �من ��سر�املستفيدة ��سر�تتلقى �ملساعدة �الوط�� �إ���املعوزةال��نامج �باإلضافة ،

�180املساعدة�الطبية�املجانية����املس�شفيات�العامة،�إعانة�نقدية�ش�ر�ة�بقيمة�

�2دينار�تو���� �أو�حوا�� ،2�� �الواحد �اليوم ��� �للفرد �(دينار�تو���� دوالر��2.2حوا��

 امل��لأ��اص،�و�و�املتوسط��3ألسرة�م�ونة�من�) عادل�القوة�الشرائيةبم��ي�أمر 

� �ساوي  أن يمكن بحيث العائالت ل�ذه �تقر�ًبا� إنفاقمتوسط �اليوم ��� ���ص �ل

يتم�منح�إعانة�إضافية�. املحدد�من�طرف�املع�د�الوط���لإلحصاءخط�الفقر�املدقع�

� ��طفال ��عاقة�املتمدرس�نآلباء �ذوي �خالل�. أو �ل�م �املساعدة �تقديم �يتم كما

  .رمضان�وعطالت�العيد�و�داية�العام�الدرا����ا��ديد

� �ان�شار�خالل �بقيمة�ف��ة �إضافية �مساعدة �من �العائالت ��ذه �استفادت الو�اء،

�أ�دينار  50 �ف�� ��دينار  60ور�ل �ماي �من���2020 �ثالثة �شر�حة �تقديم �وس�تم

  .2020ماي��17 ���بمناسبة�العيد�دينار  50 املساعدات�بقيمة

،�املنتفع�ن�بال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعوزة عدد����اصتأمل� خالل�من

�٪،6.9مثلسي) ٪�من�إجما���الس�ان(يمكننا�أن��عت���أن�معدل�الفقر��داري�املدقع�

 ح�ن�قدر�ب 2010 سنةا�منذ�بتقر���ذا�العددتضاعف�. ��ص�806،000أو�حوا���

�ان�عدد��،2011ومع�ذلك،�تجدر��شارة�إ���أنھ�قبل�عام�. ٪9.3أو��فقط، 408،700

�امل��انية� �قيود ��س�ب �املؤ�لة �تلك �من �بكث�� �أقل �ال��نامج �من �املستفيدة �سر

� ��نتظار(املفروضة �قوائم ��سر��� �من ��الف �وضع ����. تم �الز�ادة �استمرت وقد

� �املخصصة �املعوزةامل��انيات ��للعائالت �ا���ن �ذلك �العائالت� وتممنذ �آالف إدماج

 ).ال���سا�مت����ز�ادة��ذا�املعدل

  :يجب�أيًضا�مراعاة�العناصر��ساسية�التالية���يح،�ذه�البيانات��ش�ل��حليللت

،
ً
ث�ت�أن�جميع�. يجب�أن�ي�ون��س��داف�والرقمنة�ضمن��امش�خطأ�مقبول �أوال

ش�ل�م����،�أي�معدل�أو�ادراج���اس�بعادال��امج��جتماعية�املس��دفة�ت�تج�أخطاء�

�ال��نامج ��� �خطأ �أو�تضمي��م �اس�بعاد�م �تم �الذين �أخطاء�. املستفيدين ��انت إذا

2  
منحة املبلغ السنوي لل 1

دينار  2160هو  القارة

تونيس ألرسة بدون أطفال 

 تضاف إليها. يف املدارس

 ردينا 10زيادة قدرها 

شهريا لكل طفل يف 

 3بحد أقىص (املدرسة 

 دينار 20، و ) أطفال

  .شهريا لكل طفل معوق
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ا�غ���مقبول���قوق����اص�
ً
عند� ا��الكما��و�(املؤ�ل�ن��س�بعاد��ش�ل�ان��ا�

���قصاء �قيود �تفرضھ � )امل��انيةالذي ��دراجفان �ا��اطئ�أخطاء ��ش�ل امل����

 .ء��دارة�و�شوه�تقديرات�ان�شار�الفقرشكال�من�أش�ال�سو

 

�ا��طأ ��امش ��و���م � ���ما ��سر�املعوزة �ملساعدة �الوط�� �و��وماال��نامج

  ؟�مع�ا�ال�سامحسقف�

  

� ��� ��جتماعية �املساعدة �برامج �ألداء �التقييم �م�� أخطاء��أن تو�سكشف

�ال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعوزة� �س��داف���   l٪�لـ1ولإلدراج��٪8.3تقدر�بـ

  . �س�بعاد

� �إ�� �واملحسو�يةباإلضافة �إ���املحاباة �عادت �يبدو�أ��ا �وال�� �و�عد�ا �الثورة �قبل ،

� ��ونة ��� ��.�خ��ةالظ�ور �إضافة �الضروري �تفس�� العناصر���عضمن �ذه��ملز�د

، :�خطاء
ً
���أوال �ال�� ��ستقصائية �للدراسات �التصر�حية �ا��الطبيعة إخفاء� عمد

�سا�م�التأخ�������كما�.�عود�بدخل�سري الدخل�أو���شطة�ال���يمكن�أن��قةحقي

� ��� �الوحيد �املعرف �واعتماد �البيانات�تطبيق �قواعد �مختلف �ب�ن �البيانات عبور

  .استمرار�أخطاء��س��داف�و�و�ما�ي�س�ب���الوطنية�إ���حد�كب���

�إ���أنھ��ذلك،باإلضافة�إ��� وضعف��2011 ���سنة�مع��ندفاعتجدر��شارة�أيًضا

إ���بال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعوزة�٪�من�امل��ل�ن�ا��دد��20ي�ت�����دارة،

���ح�ن�أن�املؤ�ل�ن�يجب�أن�ي�ونوا�عاجز�ن��)سنة�59-40(الفئات�العمر�ة�ال�شطة�

 . عن�مزاولة�ال�شاط�امل��

� �أي ��حال،ع�� ��� �التحفظات ��ذه �أخذ ���عتبار،ومع �ما �بالفقر�يبدو�أن �س��

 .�داري�قد�ازداد،�ولكن�ال�يمكن�القول�إ���أي�مدى

2019 2014 2010  

 عدد�الس�ان 10565710 754 982 10 11722038

 عدد��سر 2515645 2712976 2930510

 متوسط���م��سرة 4,2 4,05 4,00

زةاملستفيدين�من�ال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعو  131839 222107 260000  

 �سبة��سر�املستفيدة�من�ال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعوزة 5,2% 8,2% 8,9%

متوسط���م��سر�املستفيدة�من�ال��نامج�الوط���ملساعدة��سر� 3,1 3,1 3,1

 املعوزة

 عدد����اص�املستفيدين�من�ال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعوزة 408701 688532 806000

 �سبة����اص�املستفيدين�من�ال��نامج�الوط���ملساعدة��سر�املعوزة 3,9% 6,3% 6,9%
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: ا��زء�الثالث  

)التّعرُّضيّة للفقر(اهلشاشة إزاء الفقر   
 

املخاطر�ال���تث���ا��حداث��تأث�� �إ���أو�ال�شاشة��ش���الضعف�واسع،منظور��من

الطبي����،)الو�اء(الص����س���الصدمات�من�النوع��-) املخاطر(السلبية�املفاجئة�

...) أزمة�الغذاء��ا��ادة،�زمة��قتصادية�(�قتصادي�...) �ارثة�الفيضانات�ال�ائلة�(

�أو��- �املادي �الرفاه �وت�للناس، ا��سديع�� �وجود�م �تؤثر�ع�� �تأي ��� د�ور��س�ب

 .بطر�قة�أو�بأخرى معاي���م�وظروف�مع�ش��م�

 الضعف����مواج�ة�الفقر .1

ا�وثيًقا�بالفقر�نفسھالضعف����مواج�ة�الفقر�يرتبط��،عديدةمن�نواح�.
ً
ومع�. ارتباط

بمع���أن����اص�الضعفاء�ل�سوا�بالضرورة��مختلفانفإن�الضعف�والفقر��ذلك،

ف�الضعف�تجاه�الفقر�بأنھ�. فقراء����البداية ���الناس�بقاء�) احتمالأو�( خطرُ�عرَّ

 .ةفقر�ن�يجة�لصدمة�خارجيال����وقوع�مفقر�أو�حالة�

�ألزمة �الوخيمة ��قتصادية �العواقب �الفقراء �واجھ �وضع�م��الو�اء، ان�شار�إذا فإن

�
ً
�سوءا �و�و�ماس��داد �من��بالتأكيد �تز�د ��زمة �ألن �خاص ��ش�ل �ضعفاء يجعل�م

�. �عرض�م�للفقر لكن��ت�فق��ة��عد،�ناك�مجموعات�أخرى�ل�س�أخرى،من�ناحية

�تؤثر  �الو�اء ��سب��ا �ال�� ��قتصادية ���زمة �ع�ش�معل��م �مستوى �كب����وع�� �ش�ل

�الفقر�وتوقع�م �الفقر�.�� �مواج�ة ��� �الضعف �مف�وم ��ستخلص ��نا �من والذي�،

الفقراء�أو�السقوط����براثن����اص�تفاقم�وضعية�) أو�احتمال( كخطر فعر �ُ 

 .�عد�الصدمة��قتصادية�ال����سب��ا�الو�اء�الفقر 

للفقر�الذي�يأخذ��ا��و�ري الضعف�: طبيعة�مزدوجة�الضعف����مواج�ة�الفقر�ذو 

�أو� �لألسرة �املحددة ��عتبار�ا��صائص �يجعل��الفرد،�� �ش�ل��لھ�عرضة�ممما

�مراض�كما�رأينا�من�قبل�ولكن�أيًضا�القدرات�و السن ���ذه�ا��صائص�. خاص

���شطة�شغلال: �قتصادية �عن �الناتج �الدخل �بأجر، �العمل �ا��ر، �العمل ،

 …ن�املساعدة�ا��ارجيةا��اصة�أو�الناتج�ع

�أي� �دون �بالفعل �موجودة �جو�ر�ة �التأثر�كظا�رة �قابلية �ا��صائص ��ذه تقدم

يختلف��ذا�الضعف�. ارتباط�خاص��سياق�أو�حدث�كما��و�ا��ال����حالة�الو�اء

�الضعف �آخر�من �نوع �عن �الفقر�ذو�الطبيعة��ا��و�ري �مواج�ة ��� و�و�الضعف
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�ي ا��ارجية �التحديوالذي �وجھ �ع�� �الناتجة�رتبط �املفاجئة ��قتصادية �باألحداث د

��طالق �ع�� �عليھ �السيطرة �الناس �يملك �ال �الذي �الو�اء �أو�. عن �الفرد ��عا�ي �نا

أصال��ش�ل�حدودة�املأي�خسارة����قدرا��م��قتصادية��فور�ة،�سرة�من�صدمة�

ء�نتحدث��نا�عن�صدمة�الو�اء��قتصادي�أو�عن�البعد��قتصادي�للو�ا. أو�بآخر

لتلك�ال����سب��ا��عدى�عن��عده�الص���والذي�ي�س�ب����أزمات�وصدمات�شب��ة

 .مخاطر�مناخية�كب��ة�أو�أزمة�غذائية�حادة

التعرض�للمخاطر�: عناصر الضعف����مواج�ة�الفقر�يت�ون�من�ثالثفإن��و�التا��،

سھ�الذي�يمكن�قيا�اتأث���مع�و �والقدرة�ع���التكيف�مع�ا الو�اء، �س�ب�قتصادية�

 .تحدد�تفاعالت��ذه�امل�ونات�درجة�الضعفو . بمستوى�الضرر�ال�شري�واملادي

��و�التا��، �الفرد �ضعف ��عكسفإن ��سرة ��أو �واملرونة�" (مرونتھ"درجة املقاومة

  )�ثر��قتصادي�للو�اء(���مواج�ة�صدمة�الو�اء�البي���) والقدرة�ع���التكيف

�الفقر  �الضعف����مواج�ة �الرسم��3لھ��بناء�ع���ذلك،�فإن ��ذا م�ونات�يو���ا

 :البيا�ي

  

  

الفرد�أو��سرة�أع���عندما�ي�ون�مستوى�التعرض��ع���مستوى�ع�شي�ون�التأث���

�
ً
�مرتفعا �البي�� �معھللو�اء �التكيف �ع�� �. منخفضة�والقدرة �ا��الة ��ذه ي�ون���

 .الضعف����مواج�ة�الفقر�شديدا

�ذلك �من �العكس �: ع�� �البي�� �للو�اء �والقدرة�شالتعرض �منخفض ع����العالية��ل

 .يؤديان�إ���تأث���منخفض�و�التا���انخفاض�مستوى�الضعف�التكيف�معھ

� �طبيعتھ �( املن��يةبالنظر�إ�� �بأكملھاجتياح �تداعياتھ�) البلد ��� �الو�اء، يتطلب

�تدخال  �و�قتصادية، �و��اس�باقي�اعام��جتماعية �لتعز�ز��ا �مطلقة �قدرةضرورة

 .�ش�ل�كب���وتخفيف�حدة�التأث���السل���عل��م�لمع���التأق�الضعفاء

�عد��ذا�جانًبا�م�ًما�جًدا�ألنھ�يتعلق�بقدرة�ا���ومة�ع����سياسية،من�وج�ة�نظر�

� �أجل �من �وتكييف�ا ��اٍف �وقت �قبل �املتوقعة �السياسات  ��يحال �س��دافتنفيذ

�منخفضة �أو �منعدمة �الصمود �ع�� �قدر��ا �درجة �ت�ون �ال�� �الضعيفة �لألسر

 ضعف قلیل  ضعف شدید

 تعرض شدید .1
 تأثیر شدید .2
  قدرة ضعیفة على التكیف .3

 تعرض قلیل .1
 تأثیر قلیل  .2
 قدرة كبیرة على التكیف .3
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وما��التوز�ع،وطر�قة��ونوع�ا،مقدار�املساعدة،�( وناجعة�املساعدة�بطر�قة�مناسبةو 

 .،�من�أجل�تمكي��ا�من�التعامل�مع�املخاطر)إ���ذلك

 املقار�ة��دار�ة�للضعف����مواج�ة�الفقر .2

���مواج�ة��ع���التكيف�منخفضة�قدرة ال�شاشة،أنھ����صميم��أعاله�لقد�رأينا

ال�يزال�ف. ت�س�ب����سقوط��سرة�تحت�خط�الفقر�يمكن�أن�-صدمة��- وقف�امل

  . املقياس�ال��ا�ي�و�دقخط�الفقر�

وزارة�الشؤون�الذي�اعتمدتھ�مقار�ة�معا��ة�ال�شاشة�تم�اختيار���ساس،ع����ذا�

 .ضمنيا��جتماعية

�ع���معاي���الضمان��جتما���� املقار�ة�املق��حة��نا�ل�ست�حصر�ة�و��
ً
عتمد�أوال

�ا �حيث ���من �إ�� �ك الرعاية،صول �الرعاية �بطاقات ��AMG2حام�� �ال�لفةذات

�ةاملنخفض ��سر�(؛ �ا��صول تتمتع �بمجانية ��ع�� املعوزة �عدد�). AMG1رعاية يبلغ

�ال��نامج� ��ذا �من �رقمنة�قاعدة�. أسرة��622،000سر�املستفيدة لم�تكتمل�عملية

دفع�مساعدات�الدولة��بدأت�عملية�التحقق�أثناء. البيانات�ذات�الصلة�قبل�الو�اء

  .أسرة�غ���مؤ�لة�159000مما�أتاح�إزالة��الو�اء،املتعلقة���ذا�

، الوزارة،أضافت��أخرى،من�ناحية��لكن،
ً
�آخر��مؤخرا

ً
و�و��لقياس�ال�شاشة،معيارا

ا��د��د�ى�للدخل�للمتقاعدين�الذين�ي�ون�معاش�م�الش�ري�أقل�من�مبلغ�

�ش�رً�ا�180أو��املعوزةلألسر��ةاملخصص�املساعدة
ً
  .دينارا

الفئات�التالية��شة�أو�ضعيفة����مواج�ة�من��ن�فصاعًدا،�س�تم�اعتبار�و�كذا�

  :الفقر

   حام���بطاقات�العالج�بت�لفة�منخفضة�  .1.2

من�أي�ضمان�اجتما����املستفيدوغ����ا��اصة،بوسائلھ��قادر،�عت���ال��ص�غ���

�آخر�( �ش�ل �أو�أي ��جتما�� �الضمان �مخططات �إ�� �أو�انتماء �مجانية �رعاية بطاقة

� �أش�ال �أو�التعاونياتمن ��جتماعية �) ة�اصا� التغطية �املا���ع�� �العبء تحمل

�بأكمل�ا �وألسرتھ �لھ �عائلتھ(�و�. للرعاية ����) مع �الوا�� ��من �ا�عدام �من �حالة ��

�أو �املرض �والطوارئ، مواج�ة ��ا��وادث �النظر��يجعلھ،مما �وج�ة عرضة���ذه،من

�عن� �فقدان�الوظيفة�أو�الدخل�الناتج �خاصة����حالة ل��طر�وكذلك�أفراد�عائلتھ

 .����ذه�ا��الة�الصدمة،�أو�الو�اء
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�الضمان� �غطاء �وغياب �و��م��سر�املع�شية �لدخل ��ذه�البطاقات�وفًقا يتم�منح

/ �بناء�/ الزوجة�/ الزوجة�/ يؤخذ�����عتبار�الزوج���نا(�جتما������حالة�املرض�

  :معاي���الدخل. .)ا��اضع�ن�للرعاية�القانونية/ املرا�ق�ن�

 � �لألجور ��د�ى �ا��د �قيمة �واحدة ��403(مرة دوالر�بمعادل��458دينار�أي

 إذا�ما�ت�ونت��سرة�من���ص�ن�أو�أقل�) القيمة

  لألجور� ��د�ى �ا��د �قيمة �ونصف ��إذا مرة �ب�ن ��سرة ���م �5و��3ان

 أ��اص

 � �من �أك�� �من ��سرة �ت�ونت �ما �إذا �لألجور ��د�ى �ا��د �قيمة �5مرت�ن

 أ��اص

 

وكشفت�آخر�عمليات�. ألف�أسرة�623يبلغ�عدد�حام���بطاقات�الرعاية�املخفضة� 

��التحقق، ��عما الو�اء،خالل �من �أك��� 159000يقرب �أو ��ذه�أسرة ��ستوف لم

�يقرب�من�. املعاي�� ��ذه�الفئة�س�شمل��ن�ما أو�ما��أسرة، 464،000و�التا���فإن

 .��ص�1،856،000 ينا�ز

رب�أسرة�من�حام���بطاقة��464000استفاد���ورونا،جائحة��و�س�ب 2020ام����ع

� �ذات ��ةاملنخفض�ال�لفةالرعاية �أ�دينار  200من �ماي�ف�� ��� �ثانية �ومساعدة ر�ل

،�و�و�ما�يمثل���ص 1،856،000حوا����الو�اء�أيملساعد��م�ع���التعامل�مع�آثار�

 ).أ��اص�ل�ل�أسرة�4 بناًء�ع���املعدل�الوط���البالغ(٪�من�الس�ان�15.8

املخفضة،�وال���تم��ال�لفةذات��العالجالتحقق�من�قوائم�املستفيدين�من�بطاقات�

� ��ذه �ملنح ��س��داف��املساعدات،إجراؤ�ا �أخطاء �عن �الكشف �املمكن �من جعل

� �ال�� �الدليل ��� ��س�ًيا �رقمنتھالكب��ة �عملية �. تأخرت �ي�ب�� ���و�ان �ال�سرع �عدم

� �أصدرتھ �الذي ��جتماعيةو �عالن �الشؤون ��ذه��زارة �لتقديم �الو�اء �بداية ��

� �إ�� ��623املساعدة �عمليات �إجراء �قبل �أسرة �الالزمة�التدقيقألف . والتعديالت

مما�يؤثر�ع���كفاءة�وفعالية��ذا��٪،34و�التا���فإن��امش�ا��طأ�سي�ون�قر�ًبا�من�

 .ال��نامج�وإدارتھ

قصائية��جتماعية�كجزء�من�برنامج�لبيانات�واستكمال�الدراسات��ستا تقاطعإن�

��جتما�� � �مان ��جتما�� �املعّرف �و�عميم �ضرورة��الوحيدوإ�شاء ��ن سي�ون

�. م��ة �والضعف �الفقر �تحديد �ع�� �ذلك �أفضل�" �داري "وس�ساعد �ش�ل

�الذين� �نحو�أولئك �توج���م ���دف �أفضل ��ش�ل ��جتماعية �التدخالت واس��داف
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كذلك�تقليل�ا��سائر��ش�ل�كب���و�التا���اك�ساب�الكفاءة�مع�و �حًقا،يحتاجون�إل��ا�

  .العدالة�و�نصاف����كنفاح��ام�حقوق�الفئات�املعنية�

  

 

  

  دينار�تو�����180أقل�من��أ��اب�الرواتب�بقيمة .2.2

��ورونا �جائحة ��جتماعية دفعت �الشؤون �املواطن�وزارة �من �فئة �بأن �ن،�لالع��اف

� �أ��م �املف��ض �من �بالتأم�نالذين �يتمتعون �يتلقون �الواقع ��� منخفضة��مرتبات،

�فئة� �اعتبار�ا �ي�ب�� �لألسر�املحتاجة، �املمنوح �الدعم ��ساوي �أو �من �أقل للغاية

��قتضاء �عند �املساعدة �تتطلب ��ضعيفة �منح�م �ا��ائحةوتم �خالل و�قدر�. إعانة

� �يقرب�من�تما����ص�يتمتع�بالضمان��ج 140.000عدد�م�بـ �556.000،�أو�ما

مش�لة�. ٪�من�الس�ان4.8أو��أفراد، ��4ص�ع���أساس�أسرة�متوسطة�م�ونة�من�

�الدخل �منخفضة �باألسر �املتعلقة �البيانات �وعبور ��ذه��الرقمنة ��� مطروحة

  .الوضعية�كذلك

  اجتماعي أمان برنامج
 

، الفئات " 2019 جانفي 30 المؤرخ في 10 - 2019ذي وضعھ القانون ، ال "أمان اجتماعي" یستھدف البرنامج الجدید

 :حسبالفقیرة وذات الدخل المنخفض 

   یتماشى مع المعاییر الدولیة ؛ التيالظروف والمعاییر العلمیة 

 واإلنصاف،ت التي تراعي قواعد الشفافیة والموضوعیة االجراءا 

 ذوي االحتیاجات (صالح الفئات ذات االحتیاجات الخاصة تجسید المبدأ الدستوري للتمییز اإلیجابي ل مراعاة
 ، والكیانات ذات األولویة ،...)  ات، المسنون ، األرامل ، المطلق الخاصة

  على التجارب  وباالعتمادفقط ،  الماليعد یقتصر على الفقر تلم  تياألبعاد للفقر ، ال ةمتعدد المقاربةوفي إطار
 .الدولیة الناجحة

تغطي الفئات  االجتماعیة،ھدف إلى إنشاء أرضیة للحمایة ت والذي یمثل جزءا من مقاربة الجدید،رنامج وفًقا لھذا الب
 الدخل،الذي یؤثر على  الحرمان متعدد األبعاداألفراد واألسر الذین یعانون من  منالفقیرة وذات الدخل المنخفض 

 .یشةالصحة والتعلیم والسكن والحصول على الخدمات العامة وظروف المع

لتحدید المستفیدین من البرنامج وتصنیفھم إلى  للفقریستخدم األبعاد المتعددة  احتساب معدالت وترتیبتم إنشاء نموذج 

 .مجموعات فقیرة وذات دخل منخفض
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أو�يع����اص�الضعفاء�جم�بلغ�عدد ،���2020ماي��إنھيمكننا�القول��باإلجمال،

+  العائالت�املعوزة( وزارة�الشؤون��جتماعية املنتم�ن�للفئات�ال�شة�حسب�معاي��

� �مع ��مرتباملتقاعدين �من �املحتاجة�ةاملخصص�املساعدةأقل  تقر�با) لألسر

 .٪�من�الس�ان20.6أو����ص، 2،416،000

�يق�و�التا��، �ما �أن ��ست�تج �أن �ايمكننا ��3،220،000رب ي�تمون��806،000(��ص

� �أسر �معوزةإ�� ��1،856،000و، �من �منخفضةمستفيد �ب�لفة �العالج  بطاقات

�املنخفضة�56،000و �التقاعدية �املعاشات �من �أسر�مستفيدين ��� أو��،)�ع�شون

 .�شاشة�أو��شاشة�شديدة٪�من�التو�سي�ن����حالة�27.5

حددة�ح���غ���م�ولف��ة�عده،�خالل�ف��ة�الو�اء�وما��م�ددون،�ؤالء�الس�ان��عض�

يتفاقم�فقر�م�أك���فأك���فيما�البعض��خر�م�دد�بالسقوط�تحت�خط�بأن���ن،

 . الفقر

����اص� العدد معدل

 و�سر

�و��� �فقراء أ��اص

 وضعيات��شة

 

 عدد�الس�ان�     11722038

العائالت�املستفيدة�من�ال��نامج�الوط��� 806000 3,1 260000

 ملساعدة�العائالت�املعوزة

�180املستفيدين�من�املنح�بقيمة�أقل�من� 560000 4 140000

 دينار

العائالت�املستفيدة�من�بطاقات�عالج�ب�لفة� 1856000 4 464000

 منخفضة

 املجموع 3222000   864000

 أ��اب�الدخل�املنخفض�

ولكن�ال�. ديناًرا��180شمل��ذه�الفئة����اص�الذين�يتلقون�راتبا�تقاعديا�أو�منحة�إعاقة�أو�منحة�حادث�شغل�أقل�من�

مقاطعة�البيانات�أو�قواعد�البيانات��خرى�ضروري�لتحديد�. ت�ت����ذه�الفئة�بأكمل�ا�ا���الس�ان�الفقراء�أو�الضعفاء

 :���الواقع،�يمكن�أن�ت�ون��ذه�الفئة����أحد��ذه�ا��االت. وضع�م��جتما���ا��قيقي

  والعالج�املجا�ي برنامج�مساعدة�العائالت�املعوزة �بعد�منإما�أن�ي�ون�ال��ص�معوًزا�حًقا�و�دون�دعم�ولكنھ�مس 

ومده�) حسب�ا��الة(،�و����ذه�ا��الة�يجب�إدراجھ����إحصاءات�الفقراء�أو�املستضعف�ن�)منذ�اعتباره�مؤمًنا�اجتماعًيا(

 .بحقھ

  ���
ً
،�و���إحصاءات�الفقراءبالفعل�����ومدرج ال��نامج�الوط���ملساعدة�العائالت�املعوزة إما�أن�ي�ون�ال��ص�م��ال

 .�ذه�ا��الة�ال�يمكن�اح�سابھ�مرة�أخرى 

  ال�. إما�أن�ال��ص��ع�ش����أسرة�ال�تمكن�مصادر�موارد�ا�من�ا��ق����املساعدة��جتماعية�أو�التغطية�ال��ية

 .ي�ب���إضافة�ال��ص����إحصاءات�الفقر�أو�الضعف
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أر�عة�: لفقرا الضعف����مواج�ة�ثار�املتنحية�للو�اء�ع��� .3

  س�نار�و�ات�اف��اضية
  

،�ست�ون�لھ�عواقب�مؤسفة�ع���مج�ولةال�تزال�مدتھ�الو�اء�وما��عد�الو�اء،�الذي�

 .الذي�س�ش�د�ر�ودا�كب��ا) و�التا���تو�س(�قتصاد�العال���

�ل�ال�شاط��قتصادي�تقر�ًبا�لعدة��وتوقف�العال�� تراجع�ال�شاطمن�املؤكد�أن�

���إحداث��سي�س�ببمرور�الوقت��ست�ناف�العملح���مع�التعا���ا��ز�ي�وا�أش�ر،

� �القوة تنحية،متأث��ات �البلدان�متفاوتة �. حسب �شدة ��قتصادية،�ثار��وحدةإن

� �ع�� �ستعتمد ��جتماعية، �استمرارو�التا�� �حدة الو�اء، ف��ة ��ومدى ع���تأث��ه

و�عتماد��ومدى�ا�ساق�ا�وفعالي��ا،لدول�ل �جراءات��س�باقيةوكذلك�ع����ال�شر،

�إل  �والدو�� ��قلي�� �الدعم ��عبئة �ع�� �احتواء�أيًضا �أجل �من �السياسات ��ذه جراء

 .الفقر�والضعف�وإحياء��قتصاد

� �أي ��حال،وع�� �الر�ود �أثر ��مؤكد،فإن �الظروف��ي�ون وقد �ع�� �السل�� تأث��ه

 .ا�شديدا�جداضعف�يةالس�ان�الفئاتاملع�شية�ألك���

� ��تو�س،تمكنت ��عام،�ش�ل �اس�باقية �اس��اتيجية �تنفيذ ��نا��ة،من �ا���ن،ح��

�ا �الحتواء �الس�نار�و�ال�ار�ي �كب���وتجنب �حد �إ�� �من�(ن�شار�الو�اء ��الف عشرات

بقليل�أك���(الو�ائية��و����املوجةتطور��ذه��ورصد) وآالف�الوفيات�حاالت�العدوى 

س�تع�ن��ذلك،ومع�). ����ذه�املرحلة�فقط�وعشرات�الوفيات�حالة�عدوى من�ألف�

� ��التخطيطعل��ا �اس��اتيجية �قدر��م�انتجنل مقارنة،وتطبيق �الفشل النظر����: ب

�ثار�ال�شر�ة��للتخفيف�من مالءمةالس�نار�و��ك����وضعالس�نار�و��سوأ�من�أجل�

 .و�جتماعية�و�قتصادية

�بوضع�أر�عة،�قمنا�وال�شاشةع���الفقر�) �نكماش��قتصادي(أث���الر�ود�ت ولتوقع

  :أن�يحدثس�نار�و�ات�اف��اضية��سيطة�ولك��ا�تو���ما�يمكن�

  �1ول�ب��اجع�النمو��قتصادي�٪  

  3الثا�ي�ب��اجع�اقتصادي�ب�سبة�٪  

  توقعات�البنك��بما�يتطابق�مع(٪�4الثالث�ب��اجع����النمو��قتصادي�ب�سبة�

  )الدو��

 5الرا�ع�بانخفاض�النمو��قتصادي�ب�سبة��٪. 

� �ع�� ��ثار �لتحديد ��الفقر،سعينا �ع�و�التا�� �التأث�� �سي�ون �ال�شاشة�ماذا �

 ؟والضعف����مواج�ة�الفقر
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�النمو�ل�ذا، �مرونة �معامل ��س�� �ما �. استخدمنا ��ذا �لنا و�و�رقم��املعامل،�سمح

� ��اقتصادًيا،تقديري �النمو�يتغ���ب�سبة �معدل ��ان �إذا �ما �بمقدار�مقدار�xبمعرفة ٪

 ).٪y(التغ������الفقر�

��قتصاد �والتقديرات �التجر��ية �الدراسات �من �للبيانات�تظ�ر�العديد �القياسية ية

� �أنھ ��يمكنالدولية �متوسط �أن �نث�ت  بالنمو يتعلق فيما الفقر معدل مرونةأن

�و�نخفاض مع متطابًقا سي�ون  وأنھ 1.1- من سي�ون  �انكماش�: �رتفاع يؤدي

٪�من�النمو�من�1 كما�يحدتماما��،٪�إ���ز�ادة�الفقر�بنفس�ال�سبة1ال�شاط�ب�سبة�

   ).Epaulard، 2003راجع�(الفقر�

) 2015(٪�15.2٪�ومعدل�فقر�1.1يو���ا��دول�التا���نتائج�تقديراتنا�ب�سبة�مرونة�

 .2019سنة��1781750وعدد�فقراء�

  التغ�������عداد عدد�الفقراء معدل�الفقر  ارتفاع�معدل�الفقر

انخفاض�معدل�النمو�ب� 942 128 692 910 1 16.3% 1.1%

1% 

انخفاض�معدل�النمو�ب� 827 326 577 168 2 18.5% 3.3%

3% 

انخفاض�معدل�النمو�ب� 770 515 519 297 2 % 19.6 4.4%

4% 

انخفاض�معدل�النمو�ب� 712 644 462 426 2 20.7% 5.5%

5% 

  

٪�منذ��15.2س�ند��ذه�التقديرات�إ���اف��اض�أن�معدل�الفقر�ظل�دون��غي���عند�

ن�ذلك،�فيجب�مراجعة�إذا��ان�من�املمكن�أن�يزداد�أو�ينقص����غضو . 2015عام�

  .�ذه�التقديرات�و�عديل�ا�باالرتفاع�أو�باالنخفاض

و�و�ما�سي��جم�إ���ز�ادة��نقطة، 1.1 بمعدلس��تفع�معدل�الفقر���ول،���الس�نار�و�

  .��ص����129000عدد�الفقراء�بنحو�

�الس�نار�و� ��الثا�ي،و�� �الفقر�س��تفع �معدل �عدد��3.3فإن �ز�ادة �إ�� �و�ؤدي نقطة

 .ألف���ص�327بنحو��الفقراء

� �تتوافقا( الثالث، الفرضية�� �الدو���ل�� �البنك �توقعات �) مع �فقر�يبلغ �4.4بمعدل

 .��ص�515.700 س��تفع�عدد�الفقراء�ا��نقطة�أك��،�
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� �الفرضية ��الرا�عة،�� �ست�ون �الفقراء �عدد ���  معدل أو ��ًصا، 644712الز�ادة

  .٪20.7 فقر

���ا��د�من��حققناهما��ل�سنخسر����عام�واحد��،�خ������ذا�الس�نار�و�ال�ار�ي�

 !نقاط�5أو�ما�يقرب�من��،2015و 2010 سن��الفقر�ب�ن�

� �ا��دد �الفقراء ��ؤالء ��م �وضع ��� ��ع�شون �خط���شأناس �تحت وسقطوا

 .الفقر

وتجدر��شارة�أيًضا�إ���أن��نخفاض����الناتج�املح����جما���ُي��جم�إ���إفقار�عام�

 الديموغرا�� النمو ألن الدخل٪�أقل�ملتوسط�2املح����جما����ع����٪�أقل�للناتج1(

 عامة،كقاعدة��الفقر،معدل��ارتفاعمع��عند�اق��انھوالذي��،)تو�س �� ٪1 حوا�� �و

� �يؤدي �ز�ادة �البيانات�و  التفاوتات،إ�� �نقص ��س�ب �تو�س ��� �قياس�ا �يصعب ال��

�لنا �املتاحة �. املناسبة �العديد�الواقع،�� �تفاقم��تتوقع �ا��ديثة �الدراسات من

� �ب�سب �حسبالتفاوتات ��قتصادي�ا متباينة �الكساد �أعقاب ��� �واملناطق لبلدان

  .الكب���الناجم�عن�الو�اء

ــــــــــــــا�وثيقا�و���مسفال�شاشة�والفقر�وعدم�املساواة�مرتبطة�ببعض�ا�ارتباط ائل�خط��ة�ـــــــ

�� �تصبح �أن ــــــــيجب �للسلطــــــــــ �ودائمْ�ن �رئ�سّيْ�ن �ومشغال �فــــــــاجسا �العمومّية ــــــــــــــات ي�ـــــــــ

 .املستقبل
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: ا��زء�الرا�ع  

   الةــــــــــــــاشة إزاء البطــــــــاهلش

��من ��واسع،منظور �مواج�ة�ش���الضعف �إ���� �البطالة �السلبية��مخاطر � �حداث

� ���ية��- ) التقلبات(املفاجئة �أزمة �عن �الناتجة ��قتصادية �الصدمات ��س�� ال��

بفقدا��م�املفا���لوظائف�م�أو��شاط�مدر��الفئة�الس�انية�املعنية�ع���رفاه�- و�ائية�

مستو�ا��م�وظروف�مع�ش��م�بطر�قة� تد�ور يودي�بحيا��م�ي�س�ب����ما�لن�. للدخل

 .،�بطر�قة�أو�بأخرى ��ة�غ���محددةم�سقة�ولف

����مواج�ة �الضعف ��عر�ف �خطر��يمكن �أ��ا �ع�� ��عا�ي�أن) أو�احتمالية(البطالة،

�غ���مستقر� البطالة�وعموما��من���اص�الذين�يمارسون�وظيفة�أو��شاط�عمل

��من �خالل �الو�اء ��سب��ا �ال�� ��قتصادية �الصدمة �فقر��عد �ان�شارهحالة �ف��ة

 .لف��ة�غ���محددةو ما��عد�الو�اء��وكذلك����ف��ة

  :أ�عاد�3من�خالل�النظر�����الضعف����مواج�ة�البطالةنق��ح�دراسة�

 والعمل�غ���الرس�� الضعف����مواج�ة�البطالة 

 واملشار�ع�الصغ��ةالضعف����مواج�ة�البطالة� 

 وطبيعة�ونوع�عقد�العملالضعف����مواج�ة�البطالة�. 

 املنظمغ����الضعف����مواج�ة�البطالة�والعمل .1

  :شمل�حسب�منظمة�العمل�الدولية��املنظمالعمل�غ���

 العمل����القطاع�غ���املنظم  . أ

�شركة�و�شمل ����اص�العامل�ن���  غ���نظامية�أو�غ���رسمية أو�مؤسسة�جميع

�أو�الثانو�ة( �الرئ�سية �). الوظيفة �شركة �أن �العلم �املعاي����غ���نظاميةمع �ستو��

 :التالية

 م��لةغ��شركة�أو�مؤسسة��.  

 بما����ذلك�امل��انيات(�ا�قسم�حسابات�ل�س�لد��( 

 و�ذا��ع���أ��ا�ت�يع�ع����قل�جزًءا�من�السلع�أو�ا��دمات�ال���: شركة�تجار�ة

  ت�تج�ا

  الدولة تحدده�ذيال�ا��دعدد����اص�املوظف�ن�ع���أساس�مستمر�أقل�من� .

  ) أ��اص�6-5: مثال(
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 العمل�ا��ر�(لدائم�ن�أو�ال�يوجد�لدى�الشركة�عدد�قليل�من�املوظف�ن�ا

  )واملتدر��ن�ا��دماتومقدمي�

 قليل�من�موظفي�الشركة�غ���م��ل�نالعدد�ال 

  :العمل�غ���املنظم�خارج�القطاع�غ���املنظم  . ب

�م����اص�الذين��عملون����شر�ات�خاصة�أو�عامة����القطاع�الرس���أو�من�

ف�واعانة�م��لية،�ومقدمي�الرعاية،�تنظي: جميع��عمال�امل��لية(قبل��سر�املع�شية�

 :و�م). وما�إ���ذلك

العمال�غ���امل��ل�ن�الذين�ل�س�لد��م�عقد�عمل�وا���أو�مكتوب�أو�غ��� •

  .خاضع�ن�لقانون�العمل

العمال�الذين�ال��ستفيدون�من�أنظمة��جازات�املرضية�أو�ا��ماية�• 

 .)اغالبً �مال�يتم��عالن�ع��(�جتماعية�والتأم�ن�الص���

 

� �أن ��ن �الدولية �العمل ��عامل،مليار��1.25تقدر�منظمة �من �يقرب ����38أو�ما

� �العاملة �القوى �من �انخفاًضا��العاملية،املائة �اليوم �تواجھ �قطاعات ��� �عملون

� ��نتاج ��� �والفقر�وارتفاعحاًدا �للبطالة �التعرض �القطاعات�. خطر �شمل

�تجارة �و�دارة��الرئ�سية �و�عمال �والعقارات �واملطاعم �والفنادق التجزئة

 .والصناعة�وتجارة�ا��ملة�والتجزئة�وإصالح�السيارات�والدراجات�النار�ة

� �سوق ���
ً
�ضعفا �أك���الفئات �ب�ن �من �أنھ �الدولية �العمل ما��العمل،وتقدر�منظمة

� �من �غ����1.6يقرب ��قتصاد ��� ��و�م�،املنظممليار�عامل �من���76يمثلون �املائة �

  تمي����قتصاد�غ���الرسمي�من�اقتصاد�الظل

أي��املشروعة،باست�ناء�املنتجات�غ���(للسلع�وا��دمات� شرعية وق يت�ون�اقتصاد�الظل�من�جميع�املنتجات�املخصصة�لس

  :واملخفية�عن�السلطات�العامة�من�أجل) إ���املخدرات، السرقة،(أ�شطة�ذات�طبيعة�جنائية�أو�إجرامية�

 ا��مركية،بما����ذلك�الضرائب��الضرائب،عدم�دفع�  

 جتما��،عدم�دفع�مسا�مات�الضمان��  

 مثل�ا��د��د�ى�لألجور�وساعات�العمل�ومعاي���الضمان��جتما��عدم�تطبيق�قوان�ن�العمل� ...  

 عدم�ا��ضوع�لبعض��ل��امات��دار�ة.  

٪����30.7وقدرت��ذه�ال�سبة�ب�. دولة�152من��85وجاءت����املرتبة��تو�س،٪����29.7مثل�اقتصاد�الظل��،���2007عام�

رتبة�ع���مستوى�العالم��22فقد�تراجعت�تو�س�ب�و�التا��، .دولة�158من�أصل��63واحتلت�تو�س�املرتبة��،2015عام�

: املصدر-) يزداد�الوضع�سوءا��خرى،مقارنة�بالدول��أك��،و�لما�انخفض�ال��ت�ب��أد�ى،ي�تقل�ال��ت�ب�من�أع����سبة�إ���(

  .�قتصاد�العال��

كما��و�معرف��عن��قتصاد�غ���الرسميو�جب�تمي��ه��ذا��قتصاد��و�الذي�يوصف����وسائل��عالم�بأنھ�اقتصاد�مواز�

  .���جميع�أنحاء�العالم

يجب�تجنب��ذا�ا��لط�ح���ال�يوصم�العمال�غ���الرسمي�ن�الذين�يضطرون��ش�ل�عام�إ����نخراط����أ�شطة�غ���رسمية�

 .إن�لم�تكن�منعدمة�ض�يلة،لتلبية�احتياجا��م��ساسية�ت�ون��سب��م����ال��رب�الضر����
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� �العالم �أنحاء �جميع ��� �غ���الرسمية �كب���بالو�اءو العمالة ��ش�ل أسفر�. �تأثرون

العمال�غ���الرسمي�ن�����دخل٪����82الش�ر��ول�من��زمة�عن�انخفاض�ب�سبة�

 ).تو�س�مثل(البلدان�ذات�الدخل�املنخفض�واملتوسط�

�تداب��� �من ��شدة �العمال �و�ع ا���ر�الص��يتأثر��ؤالء ��ك���ملون �القطاعات ��

��تضررا �اذ
ً
�تقر�با �العمال ��ؤالء �جميع �(�عمل �املائة�95أك���من �� (� املؤسسات���

  . �س�ثمار�ة�الصغرى 

� ��زمة �من ��شدة �تضرروا �الذين �غ���الرس�� ��قتصاد ��� �العامل�ن �ب�ن تمثل�من

�العامل�ن �من �كب��ة ��سبة ��ال�ساء �القطاعات �ال�ساء42: امل�ددة�� �من ٪����� �عملن

 .٪�من�الرجال32مقارنة�بـ��القطاعات،�ذه�

تظ�ر�. من�املر���أن�ت�ون�خسائر�الدخل�للعامل�ن�����قتصاد�غ���الرس����ائلة

�الرسمي�ن� �غ�� �للعمال �الش�ري �الدخل �أن �الدولية �العمل �منظمة تقديرات

 للدخل،���حالة�عدم�وجود�مصدر�بديل�. �عض��حيان�إ���الصفر���س�نخفض�

� �معدل ��� �كب��ة �ز�ادة �إ�� �النقص �املنخفضة��الفقر،سيؤدي �البلدان ��� وال�سيما

وست�ون�القطاعات��ك���تضررا����تلك�ال���لد��ا��سبة�عالية�. واملتوسطة�الدخل

� �والعمال �غ���الرسمية �العمالة ��� �العمال �ال��ية�ب غ���املتمتع�نمن ا��دمات

 .وا��ماية��جتماعية

�تداب���سيا �دون �من �الفقر��مناسبة،سية �براثن ��� ���طر�الوقوع �العمال يتعرض

� �سبل �استعادة �أك����� �صعو�ة ��عد�ا�ع�ش�م،وسيجدون �وما �التعا�� �ف��ة . خالل

�والدخل�وسبل� �الوظائف و���البلدان�املنخفضة��الع�ش،�قتصاد�غ���الرس�����

د�العاملون����ال��ستفي�ذلك،ومع�. واملتوسطة�الدخل�يلعب�دوًرا�اقتصادًيا�رئ�سًيا

�الرسمية،�قتصاد�غ���الرس���من�ا��ماية��ساسية�ال���توفر�ا�عادة�الوظائف�

��جتماعية �ا��ماية ��� �سيما �إ���. وال �الوصول �من �أيًضا �محرومون �أ��م كما

� �العمل �عن �توقفوا �إذا �بديل �دخل �لد��م �ول�س �ال��ية �حالة�(ا��دمات أو���

 ).املرض

تو�س��–العمل�غ���الرسمي�  

 الس�ان�ال�شطون  4171900

 الس�ان�ال�شطون�املشغلون  3543600

 مجمل�العمل�غ���الرس�� 2083637

 ال�سبة�ال�لية�للعمل�غ���الرس�� 58.8%
  املع�د�الوط���لإلحصاء،�الفئات�الس�انية�ال�شيطة،�العاملة،�العاطلة�عن�العمل�: املصدر
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إ���أن�حصة�العمالة�����2018عام��ش���البيانات�ال����شر��ا�منظمة�العمل�الدولية�

� �عام �تقدر��� �تو�س ��� �العمالة �إجما�� �من ��جمالية ب�سبة��2016غ���الرسمية

 .٪����مصر63.3و٪����املغرب��79.9انت��ذه�ال�سبة��للمقارنة،. 58.8٪

���تو�س،�و�التا���ف�م���عملون����القطاع�غ���املنظمأك���من�مليو�ي�عامل��و�التا��،

  .لة�والفقر�اليومعرضة�للبطا

�،)628300(من�ب�ن�العاطل�ن�ا��الي�ن��كب��ة،يتم�إضافة��ؤالء�العمال�إ����سبة�

الذين��م�عرضة�للفقر�أل��م�ي�تمون�إ���أسر�محرومة،�مع�عدم�القدرة�ع���تأم�ن�

  .ا��د��د�ى�من�النفقات

فقدان�العمل�املأجور�أو�( الضعف����مواج�ة�البطالة .2

  ع�الصغ��ةواملشار�) العمل�ا��ر

. الفالحيةغ����الصغرى ؤسسات�امل 2016املع�د�الوط���لإلحصاء�لسنة��غطي�م���

�70424موظف�ن�وتبلغ�مبيعا��ا�أقل�من�مليون�دينار�أو���6ذه�شر�ات���ا�أقل�من�

ع���عكس�تلك�املوجودة����القطاع�(م��لة��رى مؤسسات�صغ�و���شركة�صغ��ة

 .قسم�محاسبةبدون��عمل�و ) غ���الرس��

 
ُ
�بنحو�ق �الصغرى �املشار�ع ��� �العامل�ن ��718.250در�عدد �مع ��ةذ�ور ��سبةموظفا

�مشار�ع�م٪�من�الوظائف�أ��اص�يديرون��64.1شغل�ما�يقرب�من�). ٪76.5( ةقو�

  .٪�ع���التوا��1.0و٪�27.5يمثل�املوظفون�واملتدر�ون�. ا��اصة�كمستقل�ن

خدمات�ومساعدة�كمقدمي�٪��عملون���سا��م�ا��اص�7.4 ذلك،باإلضافة�إ���

  .م��لية

شر�ات�ال����عمل�ف��ا����٪�من�الوظائف�ت��كز�71.7وتجدر��شارة�أيًضا�إ���أن�

  .موظف�أو�موظفان

� �متوسط �الر و�قدر �أساس �ع�� �املحسوب �شمل�م��197،722اتب �ممن موظًفا

� �بـ ���432ستطالع �من �يقرب �أو�ما �ش�ر�ا، ��1.2دينارا �من �لألجور مرة ��د�ى  ا��د

  ).2016ديناًرا�عام��357رة�بـ�املقد(

  :ما�ي�� ا��د��د�ى�لألجور من�ناحية�أخرى�،�تو���مقارنة��جور�بـ

 32.2% راتب�أقل��يتقاضون من�جميع�املوظف�ن�الذين�شمل�م��ستطالع�

  من�ا��د��د�ى�لألجور 

 20.6% ضعف��1.25 ا��مرة�واحدة��قدرهراتب��يتقاضون من�القوة�العاملة�

  جور ا��د��د�ى�لأل 



 الجزء الرابع

 الضعف يف مواجهة البطالة

 

30 
 

 ا��د��د�ى�لألجور ضعف��1.25راتب�أع���من��يتقاضون با���املوظف�ن��. 

� �حوا�� �الصغرى �املشار�ع �إنتاج ��547.2 14بلغ �مضافة �دينار�بقيمة �9486.6مليون

 .2015٪�من�الناتج�املح����جما������11.2أو��دينار،مليون�

�ضعيفة� �للكث��ين�باإش�الية��و�مثل�بقاؤ�ا�وصمود�ا�ذه�املشار�ع�الصغ��ة ل�سبة

�الو�اء�أو��عده �ا���ومية. أثناء ��اسنادمن�خالل����دف�املقار�ة �رخص�العملطلب

� �مساعدة �إ�� ���م، ��30.000ا��اص �مر��ة �صغ��ة �املساعدة�بمؤسسة منح

� ��جتماعية �. ملوظف��ا�دينار �200بقيمة �لكن �املقار�ة ��انت� ة�جتماعي�ذه وان

�غ����افية �تبقى �سياسة�ضرور�ة �املطلوب��أل��ا �بال�شاط �خاصة �اقتصادي دعم

)� ��الصغ��ة،القروض �اللوجس�� ��والتجاري،الدعم ��عض �إ����الرسوم،تخفيض وما

�ومصادر�الدخل�) ذلك �الوظائف �ع�� �وا��فاظ ��قتصادية �الوحدات ��ذه إلدامة

  .توفر�اال���

 الضعف����مواج�ة�البطالة�وطبيعة�ونوع�عقد�العمل .3

�ل �الوط�� �املع�د �طبيعة��ش���بيانات �حسب �العامل�ن �الس�ان �توز�ع �حول إلحصاء

� �الوظائف �ثلث �أن �إ�� �) ٪32.2(العمل �مؤقتة �إما �تو�س ��)13.9٪ (�  عرضيةأو

  ).٪4.8( ةأو�موسمي) 13.5٪(

ما�يقرب�( عمل�يمثل�املوظفون�الذين�ل�س�لد��م�عقد: اعتماًدا�ع���طبيعة�العقد

  . العدد��جما���للعامل�ن٪�من�43.2) مليون �1.4من�

� ��سبة �أجر العمل �منخفض�مقابل �غ���الرس�� �القطاع �بالعمل��ة��
ً
�مقارنة

ً
�س�يا

�غ���الرس�� �القطاع �لد��م��أيضا،. خارج �ل�س �الذين �أولئك �من �كب��ة ��سبة فإن

� �لدىعقود �العمال �املدة��أما. �سر�والشر�ات��م �محددة ��عقود �الوظائف �سبة

 ٪16.3تمثل�

بال�سبة�ل�سبة��الضعف����مواج�ة�البطالةدى�تو����ذه�البيانات�بدرجة��افية�م

�املوظف�ن �من �. كب��ة �العمال ��ؤالء �فيواجھ ��� �كب��ا �أل��م�خطرا �وظائف�م قدان

 .���حالة�حدوث�صدمة�أو�أزمة�اسي�ونون�أول�من�يفقد�
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 تقسيم�الس�ان�العامل�ن�حسب�طبيعة�العمل�والب�ئة�السكنية�
  طبيعة�العمل )باالالف(العدد� (%) ال�سبة

 بلدية غ���بلدية املجموع بلدية غ���بلدية املجموع

 دائم 1760.0 438.8 2198.8 75.1 49.0 67.8
 وق�� 305.6 143.5 449.1 13.0 16.0 13.9
 موسمي 61.3 94.7 156.0 2.6 10.6 4.8

 عر��� 218.5 219.0 437.5 9.3 24.4 13.5
 غ���معلن 41.0 13.6 54.6   

 املجموع 2386.4 909.6 3296.0 100.0 100.0 100.0
 املع�د�الوط���لالحصاء: املصدر

 

  تقسيم�العمال�حسب�نوع�عقد�العمل�وحسب�الب�ئة�السكنية
  (%) ال�سبة  )باالالف(العدد�  طبيعة�العقد

  املجموع  غ���بلدية  بلدية  املجموع  غ���بلدية  بلدية
  40.5  24.1  46.7  1304.7  215.1  1089.6  عقد�غ���محدد�املدة

  16.3  15.7  16.5  524.6  139.7  384.9  محدد�املدة�عقد

  43.2  60.2  36.7  1393.8  537  856.3  دون�عقد

        72.9  17.2  55.7  غ���معلن�ن

  100  100  100  3296.0  909.5  2386.5  املجموع

 املع�د�الوط���لالحصاء: املصدر

� �الضعف �ي�ون �أن �مواج�ةيمكن �غ������ �للموظف�ن �بال�سبة أو� الرسمي�ن،البطالة

أو�العامل�ن����املشار�ع�الصغ��ة�أو�العامل�ن�بدون�عقود��ا��اص،العامل�ن���سا��م�

� �محددة ��عقود ��و�ارثيا شديدا املدة،أو �لم ��جتماعية��عمل�ستمر �إذا ال��امج

  .س��اتيجيات�اس�باقيةأفضل�وت�ن��ا�ال  ��ا�من�أجل�اس��دافورقمن

�عن .4 �والناجمة �املحتملة ��قتصادية ��زمة و�اء��آثار

 العمل�وال�شغيل�كورونا�ع���

� ��عد �وما �للو�اء �املتنحية ��ثار��قتصادية ��الو�اء،إن ��شارة �سبقت �إليھ،كما

سي�ون�نمو�الناتج�املح���. ست�ون�ذات�أ�مية�خاصة�واست�نائية�ع���نطاق�عال��

�����ال���ال�تزال�الشر�ك�التجاري�الرئ�أورو�ا،٪����7.8- ٪�حول�العالم�و�3-�جما���

 .لنا

-( 1972و����السل��،سنوات�من�النمو��4سوى��1970تو�س�منذ�عام���ش�دلم�

  )%2-( 2011و) ٪0.8-( 1986و) ٪0.1-( 1982و) 0.7٪
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  :س�نار�و�ات�اف��اضية�بمعدالت�نمو�4نق��ح�تقديم�

1. -1% 

2. -3% 

3. -4% 

4. -5% 

� �الدولية �املؤسسات �تقديرات �إ�� ��و��قرب �4-(الس�نار�و�الثالث �ا٪ لبنك�حسب

  .)صندوق�النقد�الدو��حسب�٪�4.3-أو��لدو��،ا

� ��التحليل�ذا �بحت �ت�ون�امعاي�����عتمدتوضي�� �أن �يجب �ال�� �العامة لسياسات

لتجنب�أسوأ�) ع����قل����املدى�املتوسط( ع���املدى�الطو�لسياسات�اس�باقية�

 .ل�ا�سوءاالس�نار�و�ات�والوصول�إ���أق

مرونة�قدرنا��،1971عاما�منذ�عام��50وع���أساس�سلسلة�ع���مدى��ل�ذا�الغرض،

�من ال�شغيل�-النمو� ��للتمكن �النمو�معرفة �نقطة �بالنظر�ا�� �نمو�ال�شغيل معدل

 ).ألن�النموذج�غ���مكتمل�أن�التقدير�ل�س�دقيقامع�العلم�( العام

�نمو�صا���خلق�فرص�العمل� �بمعدل �يتعلق �نمو�الناتج�املح����جما���فيما مرونة

� ��ع�،��0.0512 �مما �ز�ادة �أن ��1� �املح���) أو�انخفاض�ا(٪ �نمو�الناتج �معدل ��

ا��دول�. ٪����معدل�خلق�الوظائف0.05ب�سبة�) أو�نقصان(�جما���تؤدي�إ���ز�ادة�

  : التا���توصل�ا���النتائج�كما�ي��

0.05مع��سبة�مرونة�  

  انخفاض�معدل��عث�مواطن�شغل فقدان�مواطن�شغل

 1% انخفاض�معدل�النمو 0.05% 15850

 3%انخفاض�معدل�النمو� 0.15% 47550

 4%انخفاض�معدل�النمو� 0.20% 63400

 5%انخفاض�معدل�النمو� 0.25% 79250

  

 بمتوسط 31.700 السنة �� العمل فرص خلق�ان�متوسط��،2019و 2011ب�ن�عامي�

 .3وظيفة�بنقطة�نمو�واحدة�15850أو��٪،2 ب�سبة نمو

 .يرات����منظور�ا�واعتبار�ا�تقر��يةيجب�وضع��ذه�التقد�أخرى،مرة�

� ��عتبار�متوسط �أن�نأخذ��� ��ان�علينا  للسنوات الوظائف ع�� �ضا�� الطلبإذا

إضاف��ا�إ���فقدان��يمكننا����فرضية�ما، ،42،400أي��،)2019-2016( املاضية �ر�ع

3  
متوسط خلق  تم تقدير

وظيفة لكل  16032الوظائف 

نقطة �و يف تونس للفرتة 

حسب دراسة  2015- 2006

 ؛"تكلفة البلدان غ� املغاربية"

منتدى  وآخرون،محجوب . أ -

واملنتدى التونيس   -البدائل

للحقوق االقتصادية 

  .2018 -واالجت�عية 
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� ��وت�و�نالوظائف �و�التا�� �العمل �عن �العاطل�ن �عدد ��� �الز�ادة �عن  رتفاع� فكرة

 .حتمل����معدل�البطالةامل

� �س�بلغون �الذين �ال�شط�ن �للس�ان �( 4،232،700بال�سبة �عام بمقدار��2019ز�ادة

42،400�� �كمتوسط �إضا�� �عن��،)2019-2016 للسنواتطلب �العاطل�ن �من وعدد

فإن��،2019٪����عام�14.9يتوافق�مع�معدل�البطالة�البالغ��623،900العمل�البالغ�

�ست�ون، ���2020عدد�العاطل�ن�عن�العمل�ومعدل�البطالة����عام��تقديرات�الز�ادة

  :ع���النحو�التا����ر�عة،وفًقا�للس�نار�و�ات�

عاطل�ن�اضافي�ن�عن� فقدان�الوظائف

 العمل

العاملون����سنة�

2020 

 الس�نار�و �سبة�البطالة العاطلون 

 �ول  16.1% 682150 3550550 58200 15850

 الثا�ي 16.9% 713850 3518850 74100 47550

 الثالث 17.2% 729700 3503000 105800 63400

 الرا�ع 17.6% 745550 3487150 121650 79250

 

ومعدل�البطالة�س�نخفض��15،850 ب�خسائر�الوظائف�ستقدر  �ول،���الس�نار�و�

���. ٪�16.9بطالة�يصل�إ���الوظائف�ومعدل��47،550تفقدس الثا�ي و�� ، ٪16.1 إ��

وظيفة�وس��تفع�البطالة��63،400ستفقد� البنك�العال�� توقعاتلاملقابل�(لثالث�ا

  )٪�17.2إ���

 ٪17.6وظيفة�وسي�ون�معدل�البطالة��79.250ستفقد��الرا�ع،وأخ�ً�ا����الس�نار�و�

  لبذل�أق����ا���ود�وا��روج�بأقل�ا��سائرتوقع��سوأ�: التحدي�كب��

 .…وتو�س�قادرة�ع���ذلك
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  ا�ةـــالخ
�ك ��ذكرناما ��جتماعية قبل،من �املسألة �ا��اضر��ستك�سب ��� �وا��ة مركز�ة

  .واملستقبل

ب�سب�مختلفة�حسب�ال���الزالت�س�تفاقم��الو�اء�التفاوتات��جتماعية�و��لقد�

  . املناطق�والدول 

غ���املسبوق�للر�ود�الناجم�عن�الو�اء�إ���تد�ور�اقتصادي�ال�مثيل��املدىسيؤدي�

�متفاوت �بدرجات �واملنطقةلھ �البلد �حسب �س�. ة �مستو�ات�البطالة�تفع  �ائلة، ا��

�الفقر  ��وس�ن�شر �نطاق ��واسع،ع�� �ز�ادة �مع ��سب ��� �املدقع�م��وظة الفقر

 .وال�شاشة

�متفاوتة�قدرة ��زمة �مع �التعامل ��� �وكذلك�ف�الدول �ا��وكمة �حيث �من القدرات

�تو�س،مثل��املنخفض، الوسائل�املالية����البلدان�الفق��ة�أو�ذات�الدخل�املتوسط

،تتطلب��عبئة�وطنية�
ً
  .ولكن�أيًضا�إقليمية�ودولية�أوال

،�والوقف�ؤ�ا��ليا�أو�جزئياإلغا. مسألة�الديون�أمر�حاسم�لبلداننا�النحو،ع����ذا�

� �وإعادة �للدفع، ��ا��دولة،املؤقت ��التدو�ر،وإعادة �الديون �ت�ون�وتحديد �أن يجب

  . أو����ولو�ات

 

��خ� �الدعوة �إن �مع �تماًما �تتما��� ��فر�قي �التنمية �مصرف �مجموعة �لرئ�س ما��ة

بتأجيل�سداد�الديون�املتعاقد�عل��ا�مع�بنوك�التنمية�واملؤسسات�"طالب�ذكرنا،�اذ�

�مؤقًتا �الدولية �. املالية ��شكيل ��و�إعادة �ا��لول �من��القروض،أحد �سيجعل مما

� �للمناورة �امل��انية �مساحة �الدول �منح ��ذ�وادارةاملمكن ��زمة �... ه �أن �يتجھيجب

�اخطر �ع���دولة�واحدة��ش�ل�طر�ا�ألن��والتضامن،العالم�نحو�املساعدة�املتبادلة�

 ".ع���ا��ميع�
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� �القانون �حيث ��الدو��،من �ي��ر�افإن �ما �ل�ا �املقار�ة �. �ذه �أن �للدول �تقرر يمكن

�و  �الدو�� �القانون �أساس �ع�� �الديون �سداد ��عليق �التالية�ناء �ا���� حالة�: ع��

  .والتغي����سا����للظروف�والقوة�القا�رة�الضرورة،

 

اعتماد�من�خالل�) �ل�دولة�مقابل�دائن��ا(يمكن��عز�ز�ا��دوى�السياسية�الفردية� 

���عاد مقار�ة ��متعددة �حد ��ما،إ�� �باملخاطر��املقار�اتألن �محفوفة �وذاتالفردية

  .قوة�تفاوضية�ضعيفة

أو���إلغاء�ك���ت�ون�مناسبة�لطلب�وا��صول�ع���فر�قيستوى�املمبادرة�ع���لعل�

وتأجيل�السداد�وإعادة�جدولة�الديون�للبلدان�الفق��ة�والبلدان�ذات�الدخل��جز�ي،

  .بلدنا مثل ، املنخفضاملتوسط�

الضغوط�املالية�شديدة�للغاية�فأال�يمكن�أن�تتخذ�تو�س�مبادرة�����ذا��تجاه؟�

صاداتنا�وضمان�تماسكنا�ائل�ا��ماعية�إلنقاذ�اقتالوس�نلت���ا��يجب�أن�. ���بلداننا

 .،�الذي��و�أساس�استدامة�دولنا�جتما��

 

 

 


