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الظروف  تهيئة  سبيل  هو   ، والفاقة  الخوف  من  ومتحررين  أحرارا  البرش  يكون  «أن 
والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بحقوقه  التمتع  من  انسان  كل  لتمكني  الرضورية 

وكذلك بحقوقه املدنية والسياسية.»
 من ديباجة العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

تنتمي الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اىل الجيل الثاين من الحقوق، فقد 
جاء العهد الدويل لهذه الحقوق 18 سنة بعد والدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
الصادر سنة 1948، والذي كان تركيزه أساسا عىل الحقوق املدنية والسياسية. ويعد 
العهد الدويل تطورا يف الفكر الحقوقي وإشارة واضحة إىل أن الحقوق لن تكتمل 
ما مل يتحرر اإلنسان – املواطن- من نري التبعية املادية والفقر والخصاصة، وبعبارة 
أخرى فان كرامته وارداته السياسية وحريته مرتبطة اشد ارتباط بعيشه بعيدا عن 
مخاطر البطالة واملرض والجهل. ويلزم العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
الدول املمضية بان تعرتف بحق املواطن يف العمل وباجر منصف وان تضمن أجورا 
متساوية بني املرأة والرجل وأن تقر بالحق النقايب ومبجانية التعليم والزاميته وأن 

توفر الخدمات الصحية املالمئة والسكن الالئق بتكاليف معقولة... 
وعىل املستوى الثقايف، تحرتم الدول التنوع الثقايف واإلبداع ومشاركة واملواطنني يف 

الحياة الثقافية ورفض كل أشكال الهيمنة الثقافية.
يف  املنال  صعبة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  كانت  وان  تونس،  يف 
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عهد الديكتاتورية، فان ثورة 17ديسمرب -2010 14جانفي 2011 قد رفعت شعارات 
والعدالة  والكرامة  الحرية  منها  الحقوق،  هذه  لرتسيخ  التونسيني  طموح  تعكس 

االجتامعية والشغل...
وكان انطالق االحتجاجات من املناطق االكرث فقرا وحرمانا معربا ال فقط عن نفاذ 
صرب املواطنني من هذه االوضاع وتطلعاتهم اىل تحسني حياتهم اليومية، بل وكذلك 
عن متثلهم للربط املوجود بني الديكتاتورية من ناحية والفساد املايل ونهب ثروات 

البالد وتفقري الشعب من ناحية أخرى.
السنوات االخرية، وان أحس املواطنون  الكثري من هذه الحقوق يف  وان مل يتحقق 
بان اوضاعهم االجتامعية مل تتغري، وان مشاكل البطالة والفقر والفوارق الجهوية قد 
ازدادت حدة، فان الدستور التونيس قد حاول ان يكون وفيا لبعض مبادئ الثورة، 
جامعا ملبادئ العهد الدويل للحقوق االقتصادية والجتامعية كام تعترب هذه الوثيقة 
الدولة  التأكيد عىل سعي  وقع  تحققت، حيث  التي  االنجازات  اهم  من  املرجعية 

العدالة االجتامعية املستدامة والتوازن بني الجهات ودعم الالمركزية.
الفصل  من  الثانية  الفقرة  وجاءت  انسان  لكل  الصحة  بحق  ورد  فقد  الصحة،  اما 
38، لتؤكد ضامن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفري االمكانيات الرضورية 

لجودة الخدمات الصحية وضامن التغطية االجتامعية...
 كام ضمن الدستور التونيس الحق يف الثقافة وحرية االبداع والزم الدولة بتدعيم 
الثقافة الوطنية وإرساء قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل الثقافات االخرى...

لكن بني املصادقة عىل املعاهدات والواقع تبقى اإلرادة السياسية التي ترتجم النوايا 
اىل واقع محدودة. 

وسنحاول من خالل املحاور الثالث االتية لهذا الكتاب تحديد اإلشكاليات األساسية 
يف الثقافة والصحة والحقوق االقتصادية واالجتامعية.

 فاألديب شكري املبخوت، رئيس جامعة منوبة سابقا، يرى أن دولة املواطنة تستوجب 
رؤية شاملة للحقوق جميعها ويف ترابطها. كام يرى أن خوصصة املؤسسات الثقافة 
يف مثانينات القرن املايض والسياسات الليربالية املتوحشة التي تواترت والبحث النهم 
إىل مرشوع  الثقايف  املرشوع  كلها،  قد حولت،  الخاص،  القطاع  قبل  من  الربح  عن 
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ربحي وأدت إىل اضطرابه، وان الثورة قد أعادت صياغة هذا املرشوع اىل الواجهة 
عرب السؤال املهم : أي مواطن تونيس نريد؟

ويعتقد أن ذلك رهني مرشوع ثقايف وطني يتمثل بوضوح الدينامكية الثقافية التي 
املعتز  املواطن  والتي ستحدد مستقبال  والكونية  الخصوصية  الرؤيتني  فيها  تتصارع 

بثقافته واملؤمن بالدميقراطية والتعددية والعيش املشرتك.
ويحدد الدكتور املنصف بلحاج يحي الهوة بني االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية 
واالجتامعية التي تلزم الدول املوقعة بضامن حق االفراد يف التمتع «بحالة صحية 
وعقلية» وبني الواقع اليومي، حيث يعاين القطاع الصحي من عدة صعوبات، انهكته 
وحرمت املواطنني من خدمات صحية أساسية، فقد سجل التقرير الذي قدمه املجتمع 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية، سنة 2016، بوضوح اىل  التونيس اىل هيئة  املدين 
بني  الخدمات  بني  والفوارق  العمومية  املستشفيات  يف  الصحية  الخدمات  تدهور 
املناطق الساحلية وداخل البالد وبني الريف واملدينة وتفيش مظاهر الفساد (حسب 
اخر االحصائيات فان 67 باملائة من التونسيني يعتقدون ان قطاع الصحة يسترشي 

فيه الفساد)... 
ويرى االستاذ منري حسني، رئيس فرع املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
باملنستري أن امالءات املؤسسات املالية الدولية متّس من املبادئ االساسية التي قام 
عليها العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وأولها «حق الشعوب 
يف السيطرة عىل مواردها الوطنية « وان هذه املؤسسات تستغل الوضع االقتصادي 
واالجتامعي الصعب الذي متر به البالد لتفرض نفس منوال التنمية الذي كان موجودا 
زمن بن عيل والذي ادى اىل انتفاضة 2011، ويقدم منري حسني رؤية املنتدى التي 
طاملا اكدنا عليها دون ان تجد اذان صاغية من الحكومات املتعاقبة والتي مفادها 
قوامها  بإصالحات حقيقية  القيام  دون  الحايل  املأزق  من  الخروج  اىل  سبيل  ال  انه 
منوال تنمية جديد يأخذ يف االعتبار مصالح البالد الحيوية ويستجيب اىل طموحات 

عموم التونسيني يف العدالة االجتامعية.
ويف تقديري أن التحدي ال يتعلق فقط بتحقيق اهداف الثورة وال بتطبيق املعاهدات 
دولة  أية  إليها  تستند  التي  املرجعية  بالوثيقة  حتّى  وال  اهميتها،  عىل  الدولية، 
دميقراطية، أال وهي دستور البالد، بل االمر يتعلق كذلك مبستقبل تونس القريب 
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والبعيد، مبستقبل استقرارها السيايس، مبستقبل دميقراطيتها الفتية: فكام أن الحقوق 
نهتم  ان  ميكن  وال  مرتابطة  والبيئية،  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
بأحدها دون االخر، فان االكتفاء باملنجزات السياسية قد تكون له عواقب وخيمة، 
فبالدنا اليوم يف مرحلة مفصلية: اما ان نتعظ بدروس املايض ونوجه اهتامماتنا اىل 
التنمية  وإخالالت  الفقر  عتبة  من  والخروج  والكرامة  الشغل  يف  الشعب  مطالب 
وسالمتهم  املواطنني  حاجات  اىل  يستجيب  مبا  الصحي  القطاع  ونؤهل  الجهوية 
وان ندفع باتجاه ثقافة مواطنية جديدة، قوامها االبداع والتعدد والتسامح ورفض 

التعصب واالنغالق وإما ان ندفع مبرشوعنا الثوري والسيايس نحو الفوىض.  
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متثّل الحقوق الثقافيّة أضعف جانب يف منظومة الحقوق اإلنسانيّة وأكرثها التباسا 
ووضع  التمكني  وصيغ  الحقوقّي  التنظري  من  حظّا  وأقلّها  الفهم  سوء  إىل  ومدعاة 
السياسات. وتعرف هذه الحقوق يف بالدنا، عالوة عىل املشكالت التي ذكرناها وهي 
عاّمة، قلّة عناية نظرا إىل السياق االنتقايل الذي يضع أحيانا الحقوق السياسيّة يف 
الواجهة وأحيانا أخرى الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة نظرا إىل طابعها االستعجاّيل. 

وهنا تحديدا تكمن بعض مظاهر صعوبة طرح املسألة اليوم. 
واملفارقة أّن بناء دولة املواطنة والحقوق والحريّات تستوجب النظرة الشاملة للحقوق 
جميعا يف ترابطها وعدم قابليّتها للتجزئة من جهة بقدر ما تستوجب من جهة ثانية بناء 

األفراد وإدماجهم يف النسيج الثقايفّ الذي يقتضيه أّي نظام دميقراطي تعّددي.
األفراد  الذي يجعل  األساس  الثقافيّة هي  الحقوق  أّن  إىل  الرتابط فمرّده  أّما وجه 
وإنفاذها  األخرى  الحقوق  لتحقيق  الالّزمة  والكفاءات  املوارد  متلّك  عىل  قادرين 
والتمتّع بها. بيد أّن التصّورات األساسيّة عند صياغة النصوص الدوليّة حول الحقوق 
الثقافيّة جعلت منها فعليّا مسألة تكاد تكون فرديّة وأمرا أقرب إىل الرتف. فالحّق 
يف املشاركة الثقافيّة مثال حّق ظّل دون تطوير نظرّي أو تحديد للسياسات الواجب 
التنشئة  يف  الثقاّيف  وجهه  بني  مرتّددا  فظّل  الرتبية  يف  الحّق  أّما  به.  للتمتّع  اتّباعها 
وتفتّح الفرد وتنمية شخصيّته ووظائفه االجتامعيّة التي انتهى أمرها إىل تحويل هذا 

املجال إىل أسواق محليّة وعامليّة للمنافسة بني رؤوس األموال.
بالثقافة  التنمية  الثقافيّة، عىل أهّميته يف ربط   وحتّى املفهوم املتّصل بالصناعات 
مسألة  إىل  استحال  ما  رسعان  التكنولوجّي،  والتطّور  املبدعني  أمام  املجال  وفتح 
التي  الثقاّيف وخابت وعوده  أن فقد عمقه  التجاري بعد  باملعنى  اقتصاديّة ربحيّة 
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الحقوق الثقافّية 
 من الفقر االقتصادّي إلى الفقر الثقافّي

األستاذ شكري  املبخوت
أديب ورئيس جامعة منوبة سابقا
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النجاعة  باسم  تعرفان حدودا  الجشعة ال  املال ونزعته  يتضّمنها. فرشور رأس  كان 
واملردوديّة واملنافسة الخالّقة. فأقىص ما بلغته بعض االتفاقات الدوليّة مثل «اتفاقيّة 
حامية وتعزيز تنّوع أشكال التعبري الثقاّيف» التي أصدرتها اليونسكو سنة ٢٠٠٥  هو 
حّق الدول يف اتخاذ إجراءات حامئيّة لصناعاتها الثقافيّة بحّجة حامية التنّوع الثقاّيف 

يف عامل معومل. وهو حّق يقوم دليال عىل تحّول املسألة إىل مسألة اقتصاديّة ال أكرث.
إعالن  منذ  قامت  قد  الثقافيّة  الحقوق  العامليّة يف مجال  التوّجهات  أّن  البنّي  ومن 

الحقوق الثقافيّة بفرايبورغ سنة ٢٠٠٧  عىل املحاور التالية:
١ - فقد راجعت عالقة الفرد بالسلطة العموميّة إذ وضعته يف املركز من مختلف 
أنشطتها وأعاملها. فلم يعد األفراد مستهلكني ملا تنتجه الدولة والجامعات املحلّيّة 
عىل  وقادرين  مشرتكة  يحملون خربات  أصبحوا  بل  اجتامعيّة  ثقافيّة  خدمات  من 

الفعل الثقاّيف املسؤول.
٢ - رفض الفصل بني الثقافة العاملة والثقافة الشعبيّة باعتبارهام معّربين، وإن بطرق 
مختلفة، عن إنسانيّتنا وطاملا ميثّالن مواّد لتحديد هويّة األفراد عىل نحو ال ميّس من 

كرامة البرش. 
املجاالت بل توجد يف  الفصل بني  أفقيّة ال تقوم عىل  الثقافة مسألة  - أصبحت   ٣
مختلف مناحي الحياة العاّمة تبعا لشموليّة الفاعلني الثقافيّني وقدرتهم عىل اإلبداع 

وتقاسمه.
٤ - تحتاج السياسات الثقافيّة إىل تطوير الروابط واملتدّخلني واملؤّسسات ومختلف 

فروع الثقافة بغية تطوير املوارد وإنتاجها وتداولها. 
٥ - مل تعد الحقوق الثقافيّة جملة من الحاجات التي ينبغي سّدها بل هي قدرات 
ينبغي تطويرها مهام كانت السياقات االقتصاديّة وصعوباتها حتّى يتمّكن الفرد من 

التغلّب عىل تلك الصعوبات نفسها.
وال يخفى وراء هذا أّن أساس التصّورات الدوليّة حول الحقوق الثقافيّة قد وضعت 
باألساس  فرديّا  حّقا  الثقاّيف  الحق  اعتبار  قامت عىل  إذ  اهتامماتها  الفرد يف صلب 
قوامه حّريّة االختيار ويرتبط بالحريّات األخرى من قبيل حريّة الضمري أو التفكري 
أو الدين أو التعبري. ومن البنّي أنّه اختيار ال يخلو من نزعة ليبرياليّة سياسيّا إذ قلاّم 

10

ftdes-droits-eco-soc-cult (2).indd   10ftdes-droits-eco-soc-cult (2) indd 10 09/11/2017   15:17:5009/11/2017 15:17:50



رأينا يف اإلعالنات واملواثيق الدوليّة عناية بدور الثقافة يف بناء املنظومات الرمزيّة 
والقيميّة واملعرفيّة الجامعة بني أفراده والبانية ملنطق العيش املشرتك داخله. 

ا-حريًّة» بالهويّة الثقافيّة والرتاث  وعموما يتّصل مفهوم الحّق الثقاّيف، باعتباره «حقٍّ
الثقاّيف والنفاذ إىل الحياة الثقافيّة واملشاركة فيها. ولكّنه يتّصل أيضا بالرتبية والتدريب 

عىل الثقافة وباإلعالم ووسائل االتصال يف مجال الثقافة.
بيد أّن الجوهرّي يف هذا كلّه أّن الثقافة باعتبارها حّقا ترتبط بدورها بتفتّح شخصيّة 
التصّورات  الحّق مرتبطا مبفهوم أساّيس سواء يف  اإلنسان وترقيته. ولذلك كان هذا 
الدوليّة أو يف ما اتّجهت إليه الثورة التونسيّة ونقصد به مفهوم الكرامة اإلنسانيّة. 
وهو يف تقديرنا املفهوم الجامع ملختلف الحقوق مبختلف أجيالها واملعّرب عن ترابطها 

واملؤّسس لعدم قابليّتها للتجزئة.
ومن املفيد هنا أن نشري إىل مفهوم «الفقر الثقاّيف» بناء عىل التوضيحات السابقة. 
فمن عالمات هذا الفقر الثقاّيف ضعف املشاركة يف النفاذ إىل مختلف املوارد الثقافيّة 
الفقر  مع  يتناسب  الفقر  هذا  لكّن  الفرد.  هويّة  بناء  يف  يؤثّر  مبا  فيها  واملشاركة 
االقتصادّي وعدم التمتّع بالحقوق االجتامعيّة املختلفة. ومؤّدى هذا أّن الفرد الفقري 
ثقافيّا يكون عاجزا عن بناء مجاله الثقاّيف الخاّص واملشاركة يف بناء املجال الثقاّيف 

العاّم ومن مثّة تقّل حظوظه يف حامية كرامته البرشيّة. 
وإذا خّصصنا أكرث هذه التصّورات يف السياق التونّيس فإّن ما ينبغي مالحظته هو أيضا 
الثقافيّة عموما سواء يف برامج األحزاب أو يف السياسات  ضعف االهتامم باملسألة 
العموميّة. فقد ذهب يف وهم الجميع أّن الثقافة من مشموالت وزارة الثقافة فقط 
من  مدى  أوسع  بها  املواطنني  ومتتّع  وتطويرها  الثقافيّة  الحقوق  إنفاذ  أّن  يف حني 

حرصها يف جهاز واحد.
التونّيس  البنك  أو  (تأمينات كومار  أو رشكات  أفراد  الخواّص من  وحني نجد بعض 
مثال) من رعاة الفّن واألدب (خصوصا الفنون التشكيليّة) فإّن تلك الرعاية عادة ما 
تكون مرتبطة مبناسبات وليست سياسة قارّة لديها. أّما الوزارات املختلفة فال متتلك 
سياسة ثقافيّة قوامها املشاركة وتطوير كفاءات العاملني فيها مع خلط بني الرتفيه 

والرياضة والثقافة. 
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التي انحرص دورها شيئا فشيئا يف تقسيم  الثقافة  ويعود العبء الكبري عىل وزارة 
بعض االعتامدات املخّصصة لدعم الورق ورشاءات الكتب واللوحات التشكيليّة ودعم 
املشاريع السينامئيّة وما إىل ذلك. فبعد خوصصة مؤّسسات ثقافيّة عديدة منذ أواخر 
الثامنينات (مثل الدار التونسيّة للنرش والرشكة التونسيّة للتوزيع والساتباك... إلخ) 
تحت ضغط فاعلني خواّص وضغط املمّولني الدوليّني وسياستهم الليبرياليّة املتوّحشة 
التي تدفع الحكومات إىل التخّيل عن مهاّمها االجتامعيّة، اضطرب املرشوع الثقاّيف 

التونّيس أمّيا اضطراب. 
وقد بلغ هذا االختالل سياسات املطالعة العموميّة نفسها بتعلّة نقص املوارد املاليّة 
التي أّدت إىل التوقّف يف جّل الحاالت عن استصالح املباين وتزويد هذه املؤّسسات 
بالعاملني املختّصني واملوارد املكتبيّة والكتب والتجهيزات عالوة عىل عدم تطويرها 
مبا يناسب التحّوالت التكنولوجيّة الهائلة التي تعيشها اإلنسانيّة. ولهذا بطبيعة الحال 

انعكاس مبارش عىل ثقافة الطفل والرتغيب يف املطالعة.
وإذا أضفنا إىل ذلك ما تشهده وزارة الرتبية منذ عقود من عجز عىل صياغة مرشوع 
بناء  يف  الحقيقيّة  االجتامعيّة  بوظائفه  ينهض  العمومّي  للتعليم  مناسب  تربوّي 
املواطن والرتبية عىل الثقافة وإثراء العمل الثقاّيف يف املؤّسسات الرتبويّة أدركنا ما 

أصاب الحقوق الثقافيّة من فتور وإهامل وتفريط يكاد يكون كلّيّا.
والواقع أنّه من النافل تدقيق املسائل وتشخيص األوضاع. فالقضيّة الجوهريّة التي 
نراها محّددة يف النظر إىل الحقوق الثقافيّة يف تونس تعود إىل جانب سياّيس عاّم 

يلّخصه السؤال التايل: أّي مواطن نريد يف تونس بعد الثورة؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال رهينة صياغة مرشوع وطني جامع ينطلق من الدستور 
تثبتنا  لو  مسائل  حول  جّديّا  موّسعا  حوارا  ويقتيض  تتخلّله  التي  املواطن  ومالمح 
لوجدناها ثقافيّة باألساس عىل معنى أنّها تحّدد منظومة القيم واملرجعيّات الثقافيّة 

ومنط الحياة والتمثّالت املشرتكة املستوجبة وما يتفّرع عنها من قضايا جزئيّة. 
تربوّي  لنا مرشوع  أالّ يكون  الجامع  الوطنّي  البديهّي يف غياب هذا املرشوع  ومن 
متامسك يرتجم االختيارات الوطنيّة الكربى مع توّجهات نحو التخّيل التدريجّي عن 

الرتبية ال باعتبارها رافعة للثقافة فحسب بل باعتبارها حّقا اجتامعيّا.
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 وال يختلف األمر بالنسبة إىل املرشوع الثقاّيف التونّيس نفسه. فالعائق األكرب الذي 
الثقاّيف (من نارشين ومنتجي  الفاعلون يف مجال اإلنتاج  يطرحه يف أغلب األحايني 
ضمن  املاّدّي  العائق  هو  إمّنا  وغريهم)  ومرسحينّي  وتشكيلينّي  وموسيقيّني  أفالم 
منطق تقاسم «كعكعة الدعم» أو يف أحسن األحوال التغلّب عىل صعوبات «السوق 
املحدودة». غري أّن ما ال ينظر إليه هو الفقر الثقاّيف املعّمم الذي يشهد عليه ضعف 
يطرح  إلخ. وهو ضعف  املوسيقى...  أو  السينام  أو  الكتاب  مجال  اإلنتاج سواء يف 
مشكلة اإلبداع نفسه ودور الدولة يف تطويره كام يطرح مشكلة غياب االسرتاتيجيّات 

الوطنيّة القطاعيّة.
فعىل وجاهة الحّجة القائلة بأّن الدولة ال تبدع وال تنتج الثقافة فإّن املرشوع الوطنّي 
لدولة االستقالل ساهم يف تطّور النرش واإلبداع نفسه مبا أحدثه من مؤّسسات للنرش 
رصيد  من  والرفع  الكتابة  املبدعني عىل  حّث  من  وجيزة  فرتة  متّكنت يف  والتوزيع 
يف  لنا،  يصبح  تونس  تاريخ  يف  مرّة  ألّول  أنّه  ذلك  من  األغرب  بل  املنشور.  اإلنتاج 
أّي  أنّنا ال نجد  بالعربيّة منشورة رغم  أقّل من عرش سنوات، حوايل عرشين رواية 
رواية منشورة يف كتاب قبل االستقالل. وميكن القياس عىل هذا بالنسبة إىل مختلف 

مجاالت اإلبداع واإلنتاج الثقافينّي.
املوارد  بتطوير  الثقافيّة مرتبط  الحقوق  أّن إعامل  يعنينا من هذه املالحظات  وما 
الذي  االختيار»   - الثقاّيف  «الحّق  مفهوم  يتحّقق  حتّى  وتداولها  وتناقلها  الثقافيّة 
عاّمة  اسرتاتيجيّة  تقديرنا وضع  يف  يتطلّب  ما  وهذا  الثقافيّة.  الحقوق  إليه  تستند 
أفقيّة االتّجاه، عىل اعتبار الثقافة مسألة تخّص جميع القطاعات العموميّة واملدنيّة 
والخاّصة، وتستثمر رغبة الكفاءات الوطنيّة يف املشاركة يف تنمية رأس املال الثقاّيف 
وتهدف إىل صياغة كيان رمزّي مشرتك بني التونسيّني وتنميته. ولكن علينا االعرتاف بأّن 
أزمة الحقوق الثقافيّة وإنفاذها جزء من أزمة إنفاذ الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة 

يف غياب مرشوع وطنّي موّحد وسياسات مناسبة لتنفيذه وتحقيقه.
ثقافيّة  تصّورات  فيها  تتصارع  ثقافيّة  ديناميكيّة  هو  اليوم  تونس  تشهده  ما  إّن 
خصوصيّة موروثة تؤثّث الذاكرة وأخرى كونيّة ما تزال يف حاجة إىل «دخلنة» وهضم 
والتسامح  والجامعيّة  الفرديّة  والحقوق  املشرتك  والعيش  الحريّة  قيم  ذلك  يف  مبا 
واملثل األعىل الدميقراطّي. وال سبيل إىل أن تنتج هذه الديناميكيّة القويّة أمرا مفيدا 
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عن  املعّرب  واإلبداع  الجديّة  باملحاورة  إالّ  الجديد  التونّيس  املواطن  مالمح  بناء  يف 
عىل  القامئة  التصّورات  وترسيخ  اإلنسانيّة  الكرامة  مفهوم  تخدم  التي  التوّجهات 
مفهوم  سينقلب  ذلك  غياب  ويف  املشرتك.  والعيش  والتعّدديّة  الدميقراطيّة  مبادئ 
«الحّق - االختيار» إىل وبال ثقاّيف يتيح تغيري املرجعيّات الثقافيّة والرمزيّة ويبلبل 
الهويّة املتوازنة. وهو ما نلمسه يف مناذج من كراهية الذات الثقافيّة املشرتكة لدى 
قطاعات من التونسيّني املنبهرين بالثقافة االستهالكيّة املعلّبة غري النقديّة بقدر ما 
نلمسه يف استسالم بعض من شبابنا ملا تعرضه عليهم الحركات العنيفة واإلرهابيّة 
من يوطوبيا قاتلة. وكلتا النزعتني ال صلة لها باملقصد األسمى لكّل الحقوق الثقافيّة 

بل للحقوق جميعا ونقصد الكرامة البرشيّة. 
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يشري  الفصل 21 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية، واالجتامعية والثقافية إىل أن 
«الدول املوقعة عىل العهد تعرتف بحق جميع األفراد يف التمتع بأفضل حالة صحية 
«اتخاذ  الفصل عىل  الثانية من  الفقرة  تؤكد  بلوغها» كام  عقلية ميكن  أو  جسدية 

الدول املمضية للعهد إجراءات ومقاييس تضمن تكريس هذا الحق».
و يف إطار متابعة تطبيق هذا العهد قدمت الحكومة التونسية يف ماي 2015 تقريرا 
الفرتة  يغطي   (CSEDOC) والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية،  الحقوق  هيئة  إىل 
املمتدة من سنة 2000 إىل سنة 2104 إال أن هذا التقرير تجاهل الصعوبات املتعددة 

التي يواجهها الشعب يف الحصول عىل الرعاية الصحية. 
املجتمع  منظامت  قدمت  لتجاوزها،  مقرتحات  تقديم  و  الصعوبات  إلبراز هذه  و 

املدين يف أوت 2016 تقريرا بديال وفّر التشخيص التايل: 
1. خلّفت سياسة تخيل الدولة عن القطاعات االجتامعية املتبعة منذ عقود تدهورا 
يف الخدمات الصحية التي تقدمها املستشفيات العمومية ومراكز الصحة األساسية 
كام عّمقت التفاوت االجتامعي والجهوي يف الحصول عىل هذه الخدمات. الحق يف 
الصحة، الوارد يف الفصل 83 من الدستور التونيس الجديد مل يقع تفعيله وتكريسه، 

بل إن الوضع يف تدهور مستمر.
2. الالمساواة يف خدمات القطاع الصحي بني املناطق الساحلية واملناطق الداخلية 
وبني مناطق الوسط الحرضية ومناطق الوسط الريفية تعترب محور الصعوبات التي 
يواجهها املواطنون للحصول عىل الرعاية الصحية. كام تبني ذلك نسبة وفيات الرّضع 
تقدر  حيث  الحرضية  باملناطق  عليه  هي  ما  ضعف  تبلغ  التي  الريفية  باملناطق 
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الحرضية (حسب  باملناطق  الريفية مقارنة ب1000/2.21  باملناطق  ب1000/6.42 
تحقيق 4SCIM للمعهد الوطني لإلحصاء - منظمة األمم املتحدة للطفولة، 2102) 
مقارنة  جدا  املرتفعة  الغريب  الشامل  مبناطق  الوالدة  عند  النساء  وفيات  نسبة  و 
الغريب مقارنة  بالشامل  الحياة  قيد  الرشقي (1000/76 والدة عىل  الشامل  مبناطق 

ب1000/9.72 بالشامل الرشقي)
3. منشآت الصحة األساسية من مراكز صحة أساسية و مستشفيات محلية مل تشهد 
أي تطور منذ 51 سنة، عىل عكس ما ذكره تقرير الحكومة ( الفقرة من 206  إىل 
210).ذلك أن حصتها من نفقات الصحة العمومية ضعيفة ومل تتجاوز 62% يف سنة 
االسرتاتيجية،  أهميتها  الصحي، ورغم  بالقطاع  املتعلقة  الوطنية  الربامج  أما   .3102
فهي مل تتمتع اال ب1% من  نفقات الصحة العمومية. الخطابات الرسمية مل تتجاوز  
قرارات  اتخاذ  يتم  مل  حيث  الوعود  مرحلة  الفارطة  سنوات  عرش  الخمسة  طيلة 

ملموسة أو إجراءات ميدانية لدعم الصحة األساسية.
4. الحصول عىل الخدمات الصحية دون صعوبات مادية ليس أمرا مضمونا: حسب 
التحقيق الذي قام به املعهد الوطني لإلحصاء يف سنة 2013 حول االستهالك العائيل 
تغطية  بأي  يتمتعون  السكان) ال  (7,61% من  يقارب 2مليون شخص  ما  فإن من 
صحية و يجربون يف العديد من الحاالت عىل التخيل عن العالج لعدم توفر موارد 
مالية. كام أن نسبة النفقات املبارشة للعائالت من مجموع نفقات الصحة ال تزال 
مرتفعة إذ قدرت ب5.73% يف سنة 2013 يف حني تقدر املنظمة العاملية للصحة أنه 
ال يجب أن تتجاوز هذه النسبة  02% لتفادي املصاريف الكارثية للصحة التي ميكن 

أن تؤدي إىل الفقر. 
5. األدوية تتوفر بقلّة يف املنشآت الصحية العمومية وهو ما يضطر املرىض لرشائها 
من الصيدليات الخاصة. يعود هذا العجز يف توفري األدوية األساسية إىل النقص يف 

متويل املنشآت العمومية واىل انتشار الفساد.
6. أكد املواطنون الذين شاركوا يف الحوار املجتمعي حول الصحة عىل انتشار الفساد 
أعوان  «يوجه  الصحية»،  بالخدمات  للتمتع  الدفع  «يجب  أنه  ذاكرين  القطاع  يف 
الصحة العمومية املرىض نحو القطاع الخاص»، «بيع األدوية املجانية»، «تزوير وبيع 
الشهادات الطبية»، «يستغل اإلطار الطبي التجهيزات العمومية للربح الخاص(يضطر 
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املرىض إىل الدفع باملستشفيات العمومية،)» 
7. خدمات املنشآت العمومية للرعاية الصحية ال تنال رضا املواطنني. حسب تحقيق 
املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 4102، 45% من املواطنني غري راضون عن الخدمات 
التي توفرها املنشآت العمومية للقطاع الصحي، بنسب متفاوتة جهويا تبلغ %97 
لطول  األدوية  توفر  عدم  أسباب  وتعود  الغريب.  بالوسط  و%37  الغريب  بالجنوب 
فرتة االنتظار، آلجال الخضوع لعملية جراحية، لعدم توفر إطار طبي، لقلة االهتامم 

باملرىض ولكرثة املرىض بالغرفة الواحدة. 
8. انتهاك حقوق االنسان باملؤسسات الصحية. أكد املواطنون الذين شاركوا يف الحوار 
املجتمعي حول الصحة عىل احساسهم بقلة االحرتام ومساس كرامتهم عند لجوئهم 
أو  الهامة  املعلومات  إىل  النفاذ  االستقبال، صعوبة  للصحة: سوء  العمومي  للقطاع 
التمكن من حقوقهم خاصة يف حال فشل العالج أو حدوث مضاعفات، عدم احرتام 
الخصوصية و عدم مراعاة الرس الطبي. ال يحظى التكوين املتعلق بحقوق اإلنسان يف 
امليدان الصحي باالهتامم الالزم ومل يغري الترصفات اليومية إلطارات و أعوان الصحة.

قامت هيئة الحقوق االقتصادية، واالجتامعية والثقافية (CSEDOC) بدراسة التقرير 
الحكومي والتقرير البديل املقدم من املجتمع املدين يف جنيف سنة 6102، وعىل اثر 
هاته الدراسة نرشت الهيئة يف 7 أكتوبر 7102 «املالحظات النهائية الخاصة بالتقرير 
املرحيل الثالث لتونس» وورد فيها: « قلق الهيئة حول صعوبة التمكن من الرعاية 
الهيئة  تأخذ  الطبية. كذلك،  الخدمات  بها  تتوفر  التي ال  الريفية  باملناطق  الصحية 
بعني االعتبار املالحظات املواطنية يف ما يخص تفيش الفساد بالقطاع وتأثري ذلك عىل 
متكن األفراد من التمتع بالرعاية الصحية والصعوبات التي تواجهها الفئة الهشة من 
املجتمع يف الحصول عىل األدوية بأسعار يف املتناول.» وتويص الهيئة «بهدف مقاومة 
الفساد يف منظومة الرعاية الصحية، برضورة توعية املرىض بحقوقهم وارشادهم اىل 
الخطوات التي عليهم اتباعها لتقديم الشكاوى يف حال تعرضهم لعمليات فساد. « 
و أخريا تذكر الهيئة «مبسؤولية الدولة يف ضامن متكن جميع األفراد، دون متييز، من 

الحصول عىل األدوية بأسعار يف املتناول.»
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حق الشعوب يف التحكم يف مقدراتها
يعكس الجدل القائم منذ 2012 حول مختلف القوانني املالية، التي عملت حكومات 
وفق  صيغت  باعتبارها  كبرية  انتقادات  لقيت  والتي  تسويقها،  إىل  الثورة  بعد  ما 
امالءات املؤسسات املالية الدولية وعىل حساب املصالح الوطنية واستقاللية القرار 
للحقوق  الدويل  العهد  عليها  قام  التي  األساسية  املبادئ  أحد  ميس  مام  السيادي، 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، يف املادة األوىل، وهي حق الشعوب يف السيطرة 
عىل مواردها الوطنية وتعبئتها لضامن تحقيق مجمل الحقوق التي نص عليها العهد 
الدويل لفائدة مواطنيها. فالعالقات غري املتكافئة التي تفرضها هذه املؤسسات عرب 
ربط التداين برشوط مجحفة، يف إطار «اإلصالح االقتصادي الهيكيل»، تحد من حق 
بالحقوق  املتعلقة  البلدان يف تحديد األولويات واالستجابة ملطالب الشعوب  هذه 
االقتصادية واالجتامعية. وهو ما يحصل للبالد التونسية منذ الثامنينات يف إطار ما 
يعرف بتطبيق برنامج اإلصالح الهيكيل منذ 1986، أو كل اإلصالحات التي انخرطت 
فيها الدولة بعد ذلك مثل إصالح الصناديق االجتامعية، إصالح مجلة الشغل، إصالح 
التعليم، برامج الخوصصة وغريها. وبعد الثورة واصلت هذه املؤسسات ضغوطاتها، 
مستغلة الظروف املالية الصعبة التي متر بها البالد، لتفرض رشوطا جديدة، تهدف 
اإلصالحات  من  جملة  فرض  عرب  وذلك  الجائر،  التنموي  املنوال  نفس  مواصلة  إىل 
مثل إلغاء الدعم والرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتجميد األجور والرتفيع يف 
الرضائب وإصالح الصناديق االجتامعية ونظام التقاعد وإصالح مجلة الشغل للمزيد 
من املرونة وإصالح التعليم وغريها. وقد كشفت الرسالة التي وجهتها رئاسة الحكومة 
إىل صندوق النقد الدويل يف 02 ماي 2016 طبيعة العالقة القامئة بني الطرفني، فقد 

تقرير الحقوق االقتصادية واالجتماعية 2017

األستاذ منري حسني
رئيس فرع املنستري لملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
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أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ كل التوصيات التي نص عليها الصندوق حتى تتحصل 
عىل الجزء الثالث من القرض الذي منحه الصندوق العاملي لتونس واملقدر بحوايل 
2.7 مليار دوالر. وكام هو معلوم يندرج هذا القرض ضمن إطار «تسهيل الصندوق 
املمدد» وهو مرشوط برضورة تنفيذ « اصالحات اقتصادية « يطالب بها الصندوق 
تهدف اىل إجراء تغيريات هيكلية يف االقتصاد التونيس وتصفية القطاع العام ومن 
أهمها: (رسملة البنوك التونسية العمومية، تدعيم استقاللية البنك املركزي، الرشاكة 
بني القطاعني العام والخاص، مراجعة منظومة الدعم، التحكم يف كتلة األجور ونفقات 
القطاع  إصالح  جديدة،  استثامر  مجلة  عىل  املصادقة  العمومية،  والترصف  التسيري 
البنيك واملؤسسات املالية واملصادقة عىل مرشوع إصالح جبايئ) وقد تم إىل حد اآلن 
القطاع  لفائدة  االقتصادية  املوارد  إىل تسخري  أدت  التي  الرشوط  االستجابة ألغلب 
الخاص وعمقت األزمة االقتصادية واالجتامعية وكرست استقالة الدولة وتخليها عن 

دورها االقتصادي واالجتامعي خاصة تجاه الفئات األكرث هشاشة. 
 وقد عملت مختلف الحكومات، التي تعاقبت عىل السلطة بعد الثورة، عىل التعجيل 
بتنفيذ هذه اإلصالحات لضامن الحصول عىل املوارد املالية الرضورية التي تحتاجها 
البالد يف ظل تراجع املوارد الداخلية بسبب تباطؤ النمو. وأحسن مثال عىل ذلك ما 
حصل مع مرشوع قانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص الذي وقع متريره يف 
التي وقع متويل  الجديدة  بالنسبة ملجلة االستثامر  الشأن  ديسمرب 2015 أو كذلك 
مرشوع إصالحها من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة ملجموعة البنك 
العاملي. مع العلم أن هذه املؤسسة تعترب من أكرب املستثمرين األجانب يف تونس يف 
قطاعات اسرتاتيجية مثل القطاع املايل والصناعة االستخراجية والنقل. ويفرس هذا 
الحكومات يف مسارات  بانخراط هذه  املالية  املؤسسات  تلبية رشوط  اإلرصار عىل 
التوازنات  عىل  الحفاظ  إىل  الرامية  التقليدية  بالحلول  ومتسكها  املتوحشة  العوملة 
التوازن  الحقيقية الرضورية إلعادة  التوازنات االقتصادية  املالية اآلنية عىل حساب 
تداعيات  التوجه من  أن يخلفه هذا  اعتبار ملا ميكن  الوطني، دون  لالقتصاد  املايل 

خطرية عىل مجمل الحقوق االقتصادية واالجتامعية للفئات الضعيفة واملتوسطة.
إن التعويل عىل القروض الخارجية أدى إىل تفاقم املشكل وإغراق البلد يف التداين 
الدين العمومي  الذي بلغ مستويات قياسية يف شهر سبتمرب 2017 حسب نرشيّة 
التي تصدرها وزارة املالية التونسية، فقد بلغت نسبة التداين 66.9 % من الناتج 
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الداخيل الخام يف سبتمرب 2017، وبلغت خدمة الدين 4.8 مليار دينار يف جويلية 
2017، وأضحت نسبة الفائدة متثل تقريبا ثلث خدمة الدين (ما يعادل 1.5 مليار 

دينار) يف حني يقدر الدين بـ 3.3 مليار دينار.
وقد ارتفع حجم الدين العمومي، بني 2016 و2017، من 53.5 مليار دينار إىل 63.1 
مليار دينار. وميثل الدين الخارجي أكرث من ثلثي الدين العمومي، إذ تقدر قيمته 
بـ 43.8 مليار دينار (مقابل 34.4 مليار دينار سنة 2016). وهو يتكون من الديون 
 38) الدولية  املالية  والسوق   (% 15) الثنائية  والديون   (% 47) األطراف  متعددة 
%). أما الدين الداخيل لتونس، واملقدر بـ 19.29 مليار دينار، فهو يتكون أساسا من 

سندات الخزينة القابلة للتنظري (61 %) وإيداعات الخزينة العامة للبالد (31 %).
وقد بلغت الكلفة السنوية للدين حسب الوثيقة ذاتها، 4.6 % مع تسجيل اختالف 
هام بني كلفة الدين الخارجي (3.1 %) وكلفة الدين الداخيل (7.4 %). وتضاعف 
االقرتاض العمومي مرتني حتى نهاية جويلية 2017، ليبلغ مستوى 7.1 مليار دينار 

(مقابل 3.5 مليار دينار موىف جويلية 2016).
وارتفع االقرتاض الخارجي إىل 6 مليار دينار واالقرتاض الداخيل إىل حدود 1.1 مليار 
دينار. ولإلشارة فان التوقعات، التي تم رسمها ضمن قانون املالية لسنة 2017، كانت 

تعول عىل تداين ال يتجاوز 63.7 باملائة من الناتج الداخيل الخام.
وال يخفى عىل أحد أن هذه الوضعية، تفاقم يف عجز ميزانية الدولة وترهق االقتصاد 
الوطني وتجعل من تونس بلدا مصدرا لألموال لفائدة دوائر الرأساملية العاملية عرب 
العاملية، وتدخلنا يف دوامة  املالية  املالية، لألسواق  التبعية  التداين. كام تعمق من 
املزيد من االقرتاض لتسديد الديون القدمية ولتعديل املوازين الخارجية. كام أن بلوغ 
التداين نسبة حوايل 70 %، من الناتج الداخيل الخام، سيخلف تداعيات كبرية عىل 
توازنات املالية العمومية وسيجرب الحكومة عىل اتخاذ املزيد من اإلجراءات القاسية، 
والتي  الدويل،  النقد  صندوق  بها  يطالب  التي  املؤملة،  اإلصالحات  تنفيذ  إطار  يف 
ستدفع كلفتها أساسا الفئات املتوسطة والفقرية، مثل ما هو مبني يف مرشوع قانون 
املالية لسنة 2018، الذي تضمن إجراءات تقشفية حادة ستساهم يف إثقال كاهل 
املنظم،  للقطاع  التابعة  واملؤسسات  والوسطى  الضعيفة  الطبقات  من  املستهلكني، 
متسك  أن  كام  واالجتامعية.  االقتصادية  املواطنني  حقوق  عىل  سلبيا  وستنعكس 
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الحكومة باالعتامد عىل اإلجراءات التقليدية يف تعبئة املوارد املالية عرب زيادة العبء 
الجبايئ عىل األجراء ومؤسسات القطاع املنظم والرتفيع يف الجباية غري املبارشة من 
شأنه أن يزيد يف تدهور القدرة الرشائية للطبقات الدنيا واملتوسطة وإضعاف القدرة 

التنافسية للمؤسسات يف القطاع املنظم. 
لذلك فإن املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، يؤكد عىل:

رضورة مراجعة السياسات االقتصادية التي تتمسك بها الحكومات التي تعاقبت • 
عىل السلطة بعد الثورة، والتي ال تتنزل إال يف إطار ترضية املؤسسات املالية 

الدولية عىل حساب االستقاللية املالية الوطنية 
رضورة مراجعة السياسات الحكومية بالحفاظ عىل استقاللية القرار فيام يتعلق • 

باإلصالحات الترشيعية ملالءمتها مع ما ينص عليها الدستور واالتفاقيات الدولية 
وليس استجابة إلمالءات ورغبات الدوائر املالية الدولية.   

العمل عىل الحد من التعويل عىل التداين الخارجي الذي وصل إىل مستويات • 
غري مسبوقة ودراسة البدائل التي يقرتحها الخرباء للحد من التداين.

التخيل عن سياسة البحث عن التوازنات املالية العاجلة وتبني سياسات تهدف • 
لتحقيق التوازنات االقتصادية الحقيقية عرب القيام بإصالحات يف إطار التأسيس 
ملطالب  ويستجيب  الوطنية  البالد  مصالح  مع  يتامىش  جديد  تنموي  ملنوال 

املجتمع يف تحقيق الرقي والتقدم والعدالة االجتامعية.
العمل عىل التنسيق بني السياسة النقدية وسياسة امليزانية العمومية لتفادي • 

االنعكاسات السلبية املتعددة عىل املالية العمومية والناتجة أساسا عن إمالءات 
املؤسسات املالية الدولية.

والتهرب •  املايل  الفساد  مقاومة  الداخلية عرب  املالية  املوارد  تعبئة  العمل عىل 
الرضيبي وإدماج االقتصاد غري املنظم.

العمل عىل التدقيق يف التداين العمومي لتحديد الديون الكريهة وفتح حوار • 
جدي حول قضية التداين مع مختلف األطراف الوطنية. 
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 اإلعامل التدريجي 
السياسات الجبائية 

مازالت العدالة الجبائية مطلب بعيد املنال رغم أن كل الحكومات، التي تعاقبت 
الجبائية  السياسة  مراجعة  هو  هدفها،  أن  تعلن،  كانت   ،2011 بعد  السلطة  عىل 
لتحقيق العدالة بني مختلف األطراف. فأرقام املوارد املالية مليزانية الدولة، تكشف 
بوضوح االعتامد املكثف عىل املوارد الخارجية، خاصة الدين، والتي ما انفك نصيبها 
يرتفع، مقابل تراجع مستمر للموارد الذاتية، وهو ما يعكس الفشل الكبري للسياسة 
من  إطار  يف  الرضورية،  املوارد  توفري  عن  وعجزها  الدولة،  تنتهجها  التي  الجبائية 
العدالة االجتامعية، كام نص عىل ذلك الفصل العارش من دستور 2014، والذي أكد، 
الجبائيني وحسن  والغش  التهرب  مقاومة  الجبائية عىل رضورة  العدالة  إىل جانب 
الترصف يف املال العام ومقاومة الفساد. وإجامال، فإن النظام الجبايئ التونيس يعاين 

من اختالالت عديدة لعل أهمها: 
الخلل يف اقتسام العبء الجبايئ بني دافعي الرضائب. فبينام يساهم األجراء - 

بـأكرث من 80 % من الرضائب املبارشة يف حني أن كتلة األجور ال متثل إالّ حوايل 
40 % من الناتج الداخيل الخام. يف املقابل فإن النظام التقديري الجبايئ، ال 
يوفر إىل حوايل 3 % من الرضائب عىل الدخل وأقل من 0.5 % من مداخيل 
الرضائب  مداخيل  من   %  18 بحوايل  األجراء  غري  يساهم  وإجامال،  الجباية. 
املبارشة، مع العلم أن 80 % من هذه املساهمة توفرها رشكات النفط ورشكات 
االتصال. فمثال يبلغ متوسط الرضائب املبارشة لدى التجار والصناعيني، حوايل 
125 دينارا للشخص الواحد يف السنة وهو حوايل 3400 دينارا لدى املهن الحرة 
 1400 من  أكرث  األجراء  عند  الدخل  عىل  الرضيبة  معد  ويبلغ  التجارية.  غري 
التجارية،  املرابيح غري  دينار، مقابل حوايل 500 دينار كمعدل للرضيبة عىل 
وحوايل 80 دينار كمعدل للرضيبة عىل املرابيح يف النظام التقديري. ويتسبب 
الضغط الجبايئ املسلط عىل األجراء يف تراجع مستمر لألجر الصايف الذي أصبح 

ميثل حوايل 70 باملائة من األجر الخام.
الذي يتسبب يف -  الخدمات االجتامعية،  الجبائية وتراجع  ارتفاع املساهامت   

الضغط الجبايئ، مع تراجع دور الدولة يف مجال إعادة توزيع املداخيل، مام 
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عرب  وذلك  جزئيا،  أو  كليا  االجتامعية  الخدمات  من  العديد  سلعنة  إىل  أدى 
اإللغاء التدريجي لسياسة دعم أسعار املواد األساسية، أو من خالل، تحميل 
والتعليم  الصحة  مثل  الخدمات  من  العديد  كلفة  من  متصاعدة  نسبا  األرس 
التصدير والطلب  باالعتامد عىل  يتميز  اقتصادي،  إطار  والتكوين وغريها، يف 
تعديلية  متغريات  إىل  واألجور  التشغيل  وتحويل  النمو،  لتحقيق  الخارجي 
للدورة االقتصادية. كام فقدت الجباية دورها يف إعادة توزيع املداخيل، مام 
توزيع  وتغري  الخاص،  القطاع  لفائدة  الجبائية  األعباء  توزيع  تغري  إىل  أدى 

النفقات العمومية عىل حساب الفئات املتوسطة والضعيفة.
االفراط يف التسهيالت واالمتيازات واالعفاء، لفائدة القطاع الخاص الذي يحظى - 

التشجيع  مجلة  عليها  نصت  التي  والجبائية،  املالية  االمتيازات  من  بالعديد 
عىل االستثامرات، وهي تشمل التخفيضات الجبائية واالعفاءات املؤقتة واملنح 
املساهامت  تسديد  من  واإلعفاء  القروض  عىل  الفوائد  وتنفيل  واإلعانات 
نظام  إىل  الجبايئ  العام  الحق  نظام  االمتيازات  االجتامعية. وقد حولت هذه 
استثنايئ. وهي تعني، بالرضورة، تخيل الدولة عن موارد جبائية هامة لتحقيق 

أهداف اقتصادية أخرى مثل الرفع يف االستثامر والتشغيل والتصدير.
التهرب الجبايئ، الذي ميثل أحد أهم خصائص النظام الجبايئ يف تونس، ويعود - 

وبضعف  االقتصادية  وبالهياكل  الجبايئ  بالترشيع  مرتبطة  أسباب  إىل  أساسا، 
فالترشيع  واملؤسسات.  القانون  ودولة  املدين  الحس  وغياب  الجبائية  الهياكل 
الجبايئ يتسم بالتشعب والتضارب بني األهداف، مام يفتح الباب أمام التأويل 
والرشوة والفساد، وهو أيضا متعدد، مام يدفع إىل التشجيع عىل تفضيل نظام 
األشخاص الطبيعيني عىل حساب نظام الرشكات الخفية االسم أو الرشكات ذات 
املسؤولية املحدودة، وتفضيل النظام التقديري عىل حساب النظام الحقيقي. أما 
اإلدارة الجبائية، فتتميز بالضعف، عىل مستوى املوارد البرشية واملوارد املادية، 
التهرب  أن حجم  التقديرات  بعض  وتشري  امليداين.  العمل  ينعكس عىل  الذي 

الجبايئ يكلف الدولة موارد ضخمة قد تصل إىل أكرث من نصف ميزانيتها. 
النظام الجبايئ، هو غري مجدي، نظرا العتامده عىل النظام التقديري، وهو غري - 

فاعل، بسبب عجزه عن التصدي للتهرب الجبايئ. 
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مازالت الحكومات تتمسك، يف إطار سياساتها الجبائية، بقوانني العفو الجبايئ - 
بهدف حث املتهربني عىل تسوية متخلدات جبايتهم، مبنحهم إعفاءات، والذي 
مل تستفد منه ميزانية الدولة، رغم تعدد القوانني، الخاصة بالعفو الجبايئ، منذ 
نظرا  الجبايئ  التهرب  للتشجيع عىل  مجاال  العفو،  أصبح  بل  السنني،  عرشات 
لتكرر قرارات العفو منذ فرتات طويلة، دون أن يؤدي ذلك إىل تحقيق أهدافه 

املعلنة بتعبئة املوارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة. 
لذلك فإن املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية يؤكد عىل:

مردوديته، •  لضعف  نظرا  الحايل،  الجبائية  االمتيازات  بنظام  العمل  إيقاف 
وتعويضه بنظام جديد، يف إطار سياسات قطاعية تقوم عىل عالقات تعاقدية 
تضمن الحصول عىل االمتيازات مقابل االلتزام بتحقيق أهداف يقع االتفاق 

عليها (تشغيل، استثامر...)
تبسيط النصوص الجبائية وتجميعها صلب مجلة موحدة.• 
 رضورة القيام بإصالح جبايئ حقيقي مبا يتامىش مع ما جاء به دستور جانفي • 

2014 واملواثيق والعهود الدولية لتحقيق العدالة الجبائية. 
رضورة الحد من قرارات العفو الجبايئ، وتفعيل القوانني، والترشيعات، للتصدي • 

للتهرب الجبايئ، ومتكني الهياكل املرشفة عىل ذلك من كل اإلمكانيات من موارد 
برشية وتقنية للقيام بذلك.

العمل عىل إدماج القطاع غري املنظم يف الدورة االقتصادية املنظمة.• 
تحسني مردودية الجباية املحلية مبنح الجامعات املحلية صالحيات جديدة يف • 

إطار إعادة توزيع السلطة ودعم الدميقراطية املحلية.
مبدأ الالمّتييز 

أمام  املواطنني  التامة بني  التونيس، يف فصله 21، يضمن املساواة  الدستور  رغم أن 
بالحقوق  يتعلق  فيام  االجتامعية  والرشائح  املناطق  بني  التمييز  فإن  القانون، 
الداخلية  الجهات  بني  فالفوارق  الثورة.  بعد  زال سائدا  ما  واالجتامعية  االقتصادية 
والوسط  الريفي  الوسط  بني  الشأن  وكذلك  هامة،  مازالت  الساحلية  والجهات 
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القطاعات،  الخاطئة يف مختلف  االقتصادية  السياسات  تأثري  الحرضي، وذلك تحت 
يف ظل منوال تنموي جائر وإقصايئ، يكرس تهميش املناطق األقل حظا، ويقلل من 
الفرص االقتصادية لهذه املناطق، وهو ما يحول، دون إمكانية تحقيق توزيع عادل 
االجتامعية  التحركات  بارز ألهم  عنوان  البالد  يف  املهمشة  املناطق  مازالت  للرثوة. 
الفوارق  جانب  وإىل  العادلة.  االقتصادية  والتنمية  الشغل  يف  حقها  عن  املدافعة 
نفسها،  األقاليم  التنمية داخل  فوارق يف مستويات  أيضا  نجد  والجهوية،  اإلقليمية 
بني  نفسه  الحرضي  الوسط  وداخل  واملتوسطة،  الصغرى  واملدن  الكربى  املدن  بني 
الشعبية،  الحرضية، واألحياء  الخدمات  بها كل  تتوفر  التي  الراقية واملرتفهة،  األحياء 
التي تتكدس بها األوساخ وتنعدم فيها املرافق وتستفحل فيها اآلفات االجتامعية من 
بطالة وفقر وعنف وإدمان وغريها، تحت تأثري املنوال التنموي اإلقصايئ السائد. تتأكد 
الفوارق بني الجهات واألقاليم عرب العديد من املؤرشات، فنسب الفقر مثال، تكون أعىل 
من املعدل الوطني يف الشامل الغريب والوسط والجنوب الغريب مقابل نسب أقل من 
املعدل الوطني عىل طول الرشيط الساحيل. كام أن نسب البطالة تصل إىل مستويات 
قياسية يف املناطق الداخلية، بأكرث من 40 % يف والية تطاوين، وأكرث من 30 %يف سيدي 
بوزيد، و29 % يف قفصة، و26 % يف القرصين. مقابل نسب أقل من املعدل الوطني 
(15.3 %) يف أغلب الواليات الساحلية. هذه النسب تزداد حدة بالنسبة للعاطلني من 

أصحاب الشهائد حيث نجد مستويات قياسية، خاصة يف املناطق الداخلية. 
كام أن حجم االستثامر وتوزيعه يعكس هذه الفوارق بني املناطق والجهات. فأكرث 
من 80 % من االستثامرات تتجه نحو املناطق الساحلية، خاصة يف الشامل والوسط 
الرشقي. يف املقابل نصيب املناطق الداخلية، من إجاميل االستثامر، يقل عن 20 % 
وهو ما يفرس تواصل ارتفاع نسب البطالة والفقر واإلقصاء االقتصادي واالجتامعي 

يف هذه املناطق. 
لذلك يويص املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية بــ:

لفائدة •  الدستور  عليه  نص  الذي  اإليجايب  التمييز  مبدأ  تطبيق  عىل  العمل 
أو وسط  أو واليات  أقاليم  كانت  البالد سواء  أنحاء  املهمشة يف كل  املناطق 

حرضي أو وسط ريفي.
رضورة أن تتبنى الدولة دورا تعديليّا يف االستثامر االقتصادي املنتج إىل جانب • 
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القطاع الخاص لتوفري مواطن الشغل خاصة يف املناطق املهمشة التي ال يحبذ 
الخواص االستثامر فيها.

مقاومة البطالة عرب تبني سياسات تنمية حقيقية مستدامة تأخذ بعني االعتبار • 
الفوارق بني الجهات واألوساط والقطاعات.

مراعاة الفوارق بني الجنسني يف املجال االقتصادي ووضع برامج خاصة لفائدة • 
النساء تأخذ بعني االعتبار التمييز والعنف االقتصادي املسلطني عىل املرأة. 

املساواة بني املرأة والرجل 
مازالت املرأة تعاين من العديد من أشكال التمييز والالّمساواة والعنف رغم التقدم 
زلنا  وال   .2014 دستور  عليه  نص  ما  مع  يتضارب  ما  وهو  الترشيعات  يف  الحاصل 
سوق  إىل  الولوج  عىل  قدرتها  دون  تحول  املرأة،  أمام  العقبات،  من  الكثري  نسجل 
الشغل والرثوة، تحت تأثري العديد من اآلليات التي تكرس التمييز عىل املرأة. كذلك 
الشأن بالنسبة ملراكز القرار التي تبقى حكرا عىل الرجال. كام أن العنف املسلط عىل 
النساء بلغ مستويات حادة جدا وأصبح يؤثر بشكل مبارش عىل وضع املرأة ودورها 

يف االقتصاد واملجتمع.
بـ %28.1عن -  بعيدة  مازالت  املشتغالت  النساء  نسبة  الشغل فإن  مجال  يف 

ما نسجله لدى  النساء هي ضعف  لدى  فالبطالة  بـ  72%.  الرجال  مستوى 
الرجال %22.4 مقابل %11.3. نسبة البطالة يف صفوف حاميل الشهائد تبلغ 
حوايل %30 وهي لدى النساء ضعف ما نسجله لدى الذكور %43 مقابل 22%. 
النساء إىل  تتعرض  الداخلية.  املناطق  اإلناث يف بعض  لدى  تفوق 50%  وقد 
العديد من الحواجز الثقافية التي تحول دون قدرتهن عىل الولوج إىل سوق 
الشغل. فاملرأة تخصص 4 دقائق يف اليوم للبحث عن شغل مقابل 38 دقيقة 

للرجل بسبب التزاماتها يف شؤون املنزل.
الاليت -  الفالحة  يف  العامالت  الريفيات  للنساء  بالنسبة  سوء  تزداد  الوضعية 

يتعرضن إىل التمييز يف األجور ويتعرضن إىل سوء املعاملة والعنف االقتصادي 
إىل جانب عدم متتعهن بالتغطية االجتامعية وتجربن عىل التنقل يف ظروف 
كارثية يف الشاحنات والجرارات دون أدىن حامية ويتعرضن إىل حوادث قاتلة.

27

ftdes-droits-eco-soc-cult (2).indd   27ftdes-droits-eco-soc-cult (2) indd 27 09/11/2017   15:17:4909/11/2017 15:17:49



يف مجال الولوج إىل الرثوة، مازالت العديد من القوانني تكبل املرأة وتحرمها من - 
حقها يف التوزيع العادل للرثوة. وهذه القوانني تتضارب مع ما جاء بالدستور 
التي صادقت عليها  الدولية  الوثائق والعهود  الجديد وما نصت عليه مجمل 
البالد التونسية، مثل قانون اإلرث، الذي يكرس التمييز ضد املرأة، ويحرمها من 
املساواة يف الرثوة، ويوفر األرضية املالمئة لتأنيث الفقر، ويحد من فرص ارتقائها 
ماديا واقتصاديا. وهذه الترشيعات تتضارب مع الواقع الحايل الذي يؤكد أن املرأة 
أصبحت عنرصا فاعال يف النشاط االقتصادي ويف إنتاج الرثوة ويف الدخل العائيل.

العنف عىل -  الوقاية من  آليات  مازالت  املرأة،  املسلط عىل  العنف  يف مجال 
املرأة محدودة، ويف أغلب األحيان، غري مفعلة. فرغم املصادقة عىل القانون 
الخاص مبكافحة كل أشكال العنف ضد املرأة، فإن العنف مازال يعترب ظاهرة 
الجنيس  العنف  مثل  عديدة  أشكال  يتخذ  وهو  املجتمع،  يف  منترشة  خطرية 
والعنف املادي واملعنوي والعنف االقتصادي، الذي يتحول يف أغلب األحيان، 
إىل ظواهر اجتامعية منترشة ومقننة عرب العديد من الترشيعات مثل مجلة 
النساء أكرث رشيحة  التي تكرس مبدأ املرونة يف العمل، والتي تعترب  الشغل، 
اجتامعية مترضرة منها، خاصة يف قطاعات العمل الهشة، مثل الفالحة وصناعة 
النسيج وغريها، حيث تعاين النساء من ظاهرة الطرد التعسفي دون أن يتمكن 

من الحصول عىل حقوقهن. كام أنهن أكرث عرضة لهشاشة العمل.
لذلك يويص املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية بــ:

اإلرساع بتحويل مبادرة رئاسة الجمهورية فيام يتعلق باملساواة يف اإلرث إىل • 
إطار ترشيعي يكرس مبدأ املساواة يف هذا املجال.

االيجايب •  التمييز  االعتبار  بعني  تأخذ  بأن  الكفيلة  والترشيعات  اآلليات  وضع 
لفائدة املرأة يف مجال الشغل.

مالءمة الترشيعات مع ما نص عليه الدستور يف الفصل 20.• 
العمل عىل تفعيل القانون الخاص مبناهضة العنف املسلط عىل النساء الذي • 

يعترب مكسبا هاما.
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الحق يف العمل 
ظاهرة  ملكافحة  واضحة  اسرتاتيجية  وغياب  املتعاقبة  الحكومات  تقاعس  يعكس 
البطالة الفشل الذريع الذي ميّز سياسات الحكومات التي تعاقبت عىل السلطة بعد 
2011 يف مجال ضامن الحق يف العمل خاصة يف ظل متسكها بنفس الخيارات يف إطار 
منوال تنموي جائر وغري عادل. وعىل الرغم من الجهود التي اتخذت طيلة عقود 
متتالية، فيام يعرف بدعم تشغيل الشباب، فإن نسب البطالة مازالت تسجل أرقاما 
مرتفعة، إذ بلغ عدد العاطلني عن العمل حسب املسح الوطني للسكان والتشغيل 
أكرث من 650.000 عاطل، ما يجعل نسب البطالة تفوق %15.5 سنة 2016. وقد بلغ 
عدد العاطلني من أصحاب الشهائد يف نفس الفرتة أكرث من 250.000 عاطل بنسبة 
بطالة بلغت أكرث من %31 . وتكون هذه النسبة لدى اإلناث %42 أي ضعف ما 

نسجله لدى الذكور من أصحاب الشهائد بــ20,7 %.
عىل  البطالة  نسب  حافظت  فقد  هيكلية،  ظاهرة  أصبحت  البطالة  أن  يالحظ  ما 
مستويات عالية منذ االستقالل مبعدل سنوي بلغ حوايل 13 %، وعىل الحكومة أن 
تتخذ اإلجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، يف إطار اسرتاتيجية واضحة تقطع 
الرضورية  الترشيعات  كل  باتخاذ  وترسع  املجال،  هذا  يف  السابقة  السياسات  مع 
للحد من البطالة، وضامن حق الشغل، يف إطار سياسات تنموية جديدة تقطع مع 
البطالة،   الحلول ملعضلة  إيجاد  الذي فشل فشال ذريعا يف  الحايل،  التنموي  املنوال 
وتراعي الخصوصيات الهيكلية ملشكلة البطالة، ومن أهمها عدم وجود اسرتاتيجيات 
االقتصادي وضعف  النسيج  التشغيل، ضعف وهشاشة  متامسكة وفعالة يف مجال 
الوطني  االقتصاد  متطلبات  مع  التعليم  نظام  مالءمة  عدم  التشغيل،  عىل  قدرته 
وحاجيات سوق الشغل، التمسك مبنوال تنموي قائم عىل اسرتاتيجية ضعف األجور، 
وهو ما يحول دون القدرة عىل انتداب أصحاب الشهائد الجامعية. ويضاف إىل هذا 
الوضع انخراط الحكومة يف التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق مع 
االتحاد األورويب، والتي متثل تهديدا حقيقيا للحق يف العمل، ألنها ستفرض منافسة 
غري متكافئة عىل قطاعني رئيسيني يتميزان بالهشاشة، هام الفالحة والخدمات، وهو 
ما سيؤدي حسب عديد التقارير إىل إفالس وغلق الغالبيّة العظمى من املؤسسات 
العاملة يف القطاعني نظرا لضعف قدرتها عىل املنافسة. وسيكون ذلك عىل حساب 
مواطن الشغل مثل ما حصل لقطاع الصناعة إبان توقيع اتفاقية الرشاكة مع االتحاد 
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األورويب سنة 1995. ويف هذا املجال يويص املنتدى برضورة : 
انخراط الحكومة يف التفكري الجدي حول البديل التنموي املنشود، واالختيارات • 

االسرتاتيجية الرضورية، التي تسمح بإقامة البديل واالصالحات الجوهرية، التي 
يجب اعتامدها يف مختلف امليادين وامللفات، لتكريس البديل القادر عىل توسيع 

وضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية للمجتمع التونيس.
املادية •  االنتاج  طاقة  استعامل  نسبة  من  الزيادة  عرب  االنتاجية  من  الرفع 

والبرشية املتوفرة.
الحرص عىل النهوض بالعالقات املهنية واالجتامعية لتوفري رشوط إعادة االعتبار • 

للعمل كقيمة، والحفاظ عىل املؤسسات والرفع من انتاجيتها وتنافسيتها.
الحرص عىل تنشيط الطلب الداخيل قصد التمكن من تحقيق نسق النمو املرجو.• 
التخيل عن مبدأ حياد الدولة الذي مييز املنوال الحايل الذي أثبت قصوره يف • 

معالجة مشكل التشغيل، وذلك عرب تبني سياسات قطاعية واضحة يف املجال 
الصناعي والفالحي والخدمات، وعرب خلق عالقات جديدة بني القطاعني العام 
ارتباطات وثيقة بني  تعاقدي وتشاريك مرن، وعىل  والخاص قامئة عىل منطق 

منظومة االنتاج ومنظومة التكوين والبحث.
املادة  7 : الحق يف التمتع برشوط عمل عادلة ومرضّية

يالحظ  األدىن،  األجر  تحديد  ومنهجية  بطريقة  يتعلق  فيام  لألجور،  الوطني  الحد 
املنتدى أن املنهجية املعتمدة يف ذلك، ال تراعي املتغريات التي طرأت عىل تركيبة 
ال  األدىن،  األجر  تحديد  يف  املعتمدة  املؤرشات  أن  كام  التونسية.  العائلة  استهالك 
تعكس حقيقة الواقع، فيام يتعلق باالرتفاع املشط لألسعار واالنهيار املستمر للدينار 
التونيس. وإذا اعتمدنا تطور مؤرش األسعار فإن املقدرة الرشائية للعائلة التونسية قد 

تراجعت بنسق رسيع خاصة بالنسبة للفئات الهشة واملتوسطة.
املرأة  اليوم  إىل  مازالت  إذ  الفالحي،  األدىن  األجر  تطبيق  صعوبات  إىل  نشري  كام 
ما  وهو  الرجل،  عليه  يتحصل  الذي  األجر  نصف  تتحصل عىل  الفالحة  يف  العاملة 

يطرح قضية التمييز ضد املرأة العاملة يف قطاع الفالحة.
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إىل  مطبق  غري  األدىن  األجر  نظام  فإن  الهش  العمل  آليات  مبلف  يتعلق  فيام  أما 
العام، مثل  القطاع  العاملة ضمن هذا اإلطار يف  للكثري من الرشائح  بالنسبة  اليوم 
عامل الحضائر الجهوية، والبالغ عددهم أكرث من 41 ألف عامل، والذين يتقاضون 
إطار  يف  يشتغلون  الذين  الخاص  القطاع  يف  أو  شهريا،  دينار   350 بـ  تقدر  منحة 
املناولة ويتقاضون أجورا متدنية جدا ترتاوح بني 120د و220 د شهريا. وبناء عليه 
فإننا نقرتح تعديل املنهجية الحالية املعتمدة يف تحديد األجر األدىن وذلك بإدماج 
املتغريات الجديدة التي طرأت عىل تركيبة االستهالك العائيل، واعتامد مفهوم األجر 
الحيوي، الذي له مقاربة حقوقية أكرث مالءمة مع ما نص عليه الدستور وكل املواثيق 
تحسني  بهدف  وذلك  واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  الدولية  والعهود 

دخل الفئات األكرث هشاشة.
ضامن ظروف العمل الالئقة لجميع العامل 

العامل  حق  يف  املسجلة  االنتهاكات  تزايد  ظل  يف  قلقه  عن  املدين  املجتمع  يعرب 
خاصة تلك املرتبطة بظروف العمل يف املؤسسات الصغرى واملتوسطة حيث يصعب 
بفضاء  يتعلق  فيام  خاصة  ذلك  ويتم  باملراقبة.  املكلفة  األجهزة  قبل  من  مراقبتها 
العمل، حيث نسجل نقصا كبريا يف تجهيزات السالمة املهنية، وعدم مالءمة فضاء 
العمل مع طبيعة النشاط، إىل جانب نقص كبري للفضاءات الخصوصية، مثل قاعات 
حفظ  وتجهيزات  األكل  وقاعات  واالستحامم  والنظافة  الصحي  والفضاء  التمريض 
العمل  تجهيزات  مالمئة  وعدم  املرضعة،  لألم  بالنسبة  الرضاعة  وقاعات  املأكوالت 
لقواعد الصحة والسالمة املهنية. لذلك نقرتح تكثيف الرقابة بتدعيم عدد اإلطارات 

املكلفة باملراقبة ودعم تكوين املراقبني يف مجال ظروف العمل الالئقة.
كام نسجل نقصا كبريا يف توفري ظروف العمل املالمئة لذوي الحاجيات الخصوصية 
خاصة يف القطاع الخاص، وهو ما يلزم الدولة برضورة التدخل العاجل، من أجل دفع 
املالمئة  التجهيزات واملمرات  الرشيحة وتوفري  الخاصة عىل احرتام هذه  املؤسسات 

لوضعياتها الصحية. 
ساعات العمل اإلضافية 

إن التطبيق القانوين ملا جاءت به الترشيعات، فيام يتعلق بساعات العمل اإلضافية 
خاصة يف القطاع الخاص مازال محدودا، إذ متثل النزاعات املتعلقة باألجور وساعات 
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العمل اإلضافية حوايل %60 يف بعض القطاعات مثل صناعة النسيج وقطاع الفالحة 
والقطاعات غري املهيكلة. ويعكس ذلك االنتهاكات الكبرية املسجلة يف حق العامل 
يف هذا املجال، حيث يجربون عىل القيام بها، ويف كثري من األحيان ال يتم احتسابها 
مثل ما هو الشأن يف قطاع النسيج والفالحة. وعىل األجهزة املكلفة باملراقبة تكثيف 

جهودها مع القيام بحمالت توعوية للتصدي لالنتهاكات يف هذا املجال.
التوفيق بني الحياة املهنية والحياة األرسية: 

ما زالت القوانني يف هذا املجال متيز بني القطاعني العام والخاص فيام يتعلق بتفعيل 
قانون األمومة أو عطلة الوالدة وفرتة الرضاعة. ونالحظ متييزا فيام يتعلق بالتمتع 
بقانون األمومة واإلحالة عىل التقاعد املبكر بني النساء الاليت أنجنب 3 أطفال والنساء 
الولوج إىل  القانون من  أو مل تنجنب حيث يحرمهن  أقل من 3 أطفال  أنجنب  الاليت 
التقاعد املبكر خاصة يف حالة الطرد التعسفي الناجم عن الغلق الفجئي للمؤسسات. 
من  ميكنها  العاملة  املرأة  يهم  يقرتح سن ترشيع جديد  املدين  املجتمع  فإن  لذلك 
الولوج إىل التقاعد املبكر، ضمن رشوط معينة، لحامية خاصة النساء العامالت الاليت 
تعرضن إىل الطرد التعسفي الناجم عن الغلق الفجئي للمؤسسات، والاليت عادة ما 

تكن يف وضعية اجتامعية هشة.
املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة 

يعرب املجتمع املدين عن بالغ انشغاله بتواصل االنتهاكات والتمييز ضد املرأة فيام 
يتعلق باملساواة يف األجور بني الرجل واملرأة يف نفس العمل، والذي سجل خاصة 
يف قطاع الفالحة، إذ ال يتجاوز أجر املرأة العاملة يف هذا القطاع نصف ما يتقاضاه 
الرجل. كام نسجل التمييز يف العديد من القطاعات غري املهيكلة يف ظل غياب الرقابة 
واألطر القانونية وضعف إجراءات املراقبة للحد من هذه الظاهرة، التي استفحلت 
خاصة مع اعتامد آليات التشغيل الهش واملناولة باليد العاملة. وعليه فإن السلطات 
مطالبة برضورة تكثيف املراقبة والتصدي لهذه الظواهر عرب تفعيل القانون وسن 
الدستور  يف  املعلنة  اللتزاماتها  وفقا  الظواهر  هذه  ملحاربة  الرضورية  الترشيعات 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  والعهود  االتفاقيات  مختلف  وضمن 

والثقافية وحقوق اإلنسان عموما.
الظروف الصحية واآلمنة يف مكان العمل 
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بتوفري  يتعلق  فيام  العمل  أماكن  يف  املسجل  الكبري  النقص  املدين  املجتمع  يسجل 
يف  خاصة  القاتلة  الشغل  حوادث  وتكرر  للعامل  املهنية  والسالمة  الصحة  ظروف 
الكيميائية  والصناعات  الفالحة  وقطاع  البناء  قطاع  مثل  املهيكلة  غري  القطاعات 
املؤسسات  من  العديد  العمل يف  الكبري يف ظروف  التدهور  إىل  نشري  وغريها. كام 
الصغرى واملتوسطة مام يتسبب يف تفاقم أمراض الشغل. كام أن السلطات تواصل 
سياسة غض النظر عن هذه الظروف بتقديم إحصائيات مغلوطة ناجمة عن اعتامد 
االحتساب  يتم  ال  الرشوط  ووفق هذه  املهنية.  األمراض  رشوط محددة الحتساب 
قطاع  يف  الشأن  هو  كام  العمل  بطبيعة  املرتبطة  األمراض  من  بالعديد  واالعرتاف 
النسيج واملالبس الجاهزة. كام نشري إىل محدودية تغطية اليد العاملة يف مجال طب 
الشغل فالكثري من املؤسسات الصغرى واملتوسطة غري منخرطة يف مجال سلك التفقد 

الطبي للشغل إضافة إىل محدودية هذا الجهاز نتيجة نقص اإلطارات والتجهيزات.
الطرد التعسفي

منذ وقع سن مجلة الشغل الجديدة يف التسعينات والبالد التونسيّة تعيش عىل وقع 
وضع غري طبيعي فيام يتعلّق باحرتام الحقوق االقتصادية واالجتامعية للطبقة الّشغيلة 
خاصة عند «الغلق الفجئي للمؤّسسة» عىل غري الصيغ القانونية التي نص عليها الفصل 
21 من مجلّة الشغل. ورغم أّن الّنصوص التّرشيعيّة املتوفّرة متّكن األطراف املتنازعة 
عىل حقوقها التي نّصت عليها املجلّة واالتّفاقيّات املشرتكة عند حدوث هذه الوضعيّة 
من االلتجاء إىل املحاكم بعد استيفاء كّل اإلجراءات القانونيّة املتعلّقة بالغلق الفجئي، 
مّكنها من  الّشغيلة حيث  للطّبقة  املادي  الوضع  راعى خصوصيّة  املّرشع  أّن  ورغم 
اإلعفاء من كّل املستلزمات املاديّة املرتبطة بإجراءات التّقايض من أجل الحصول عىل 
كّل املستحّقات القانونيّة التي نّصت عليها الترشيعات القانونيّة، يف إطار التّعويض 
عن إيقاف العالقة الّشغليّة من قبل املؤّجر دون سابق إعالم وبطريقة تعّسفيّة، فإّن 
الواقع يؤكّد فشل املنظومة القانونيّة يف حامية حقوق العامل. فعادة ما تصدر املحاكم 
الّشغليّة أحكاما لفائدة العاّمل املطرودين تنّصص عىل املستحّقات والغرامات التي 
يجب عىل الّرشكة تسديدها لفائدة خصومها، ومن هنا تبدأ معضلة التّنفيذ حيث أّن 
املؤّسسة املعنيّة عادة ما تكون قد تبّخرت ومل يعد لها وجود يذكر، بل يف أغلب األحيان 
ال تخلّف مكاسب ميكن التّرصّف فيها لتسديد مستحّقات العاّمل، وقد راح ضحية هذه 
الوضعية اآلالف من العامل الذين ميلكون أحكاما غري منفذة. وقد استفحل داء الطرد 
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التعسفي منذ الثورة إذ تشري بعض التقارير إىل أن قطاع النسيج مثال رسح أكرث من 
40.000 عامل منذ 2011 جلهم أطردوا بشكل تعسفي.

ويف هذا اإلطار يويص املنتدى بــ:
تأمينه للحاجيات •  الدورية لألجر األدىن املضمون مبا يضمن  رضورة املراجعة 

األساسية للمواطن من غذاء وصحة وسكن وتعليم ونقل وطاقة وغريها 
يف •  املهنية  والسالمة  الصحة  رشوط  توفري  يضمن  مبا  الدولية  املعايري  تطبيق 

مناطق العمل للحد من االنتهاكات املسجلة يف هذا املجال.
املصادقة عىل جميع االتفاقيات الخاصة مبنظمة العمل الدولية مع العمل عىل • 

برنامج وطني حول الصحة والسالمة املهنية تشارك فيه كل األطراف بهدف 
الحد من حوادث الشغل واألمراض املهنية.

العمل عىل تفعيل صندوق التأمني عىل فقدان مواطن الشغل الذي نص عليه العقد 
االجتامعي الذي وقعته مختلف األطراف يف جانفي 2013.

الحق يف التغطية االجتامعية 
طبق  االجتامعية  التغطية  يف  الحق  تكفل  الدولة  أن  الدستور  من   38 املادة  تشري 
القانون. كام أن االتفاقيات الدولية املختلفة تنص وتؤكد عىل هذا الحق إضافة إىل 
توصيات منظمة العمل الدولية. ومع ذلك فإن نسبة هامة من سكان البالد التونسية 
ما زالت محرومة من هذا الحق مبا يف ذلك الذين يعملون يف القطاع غري املنظم أو 
الذين يعملون يف القطاع املنظم والذين ما انفكت حقوقهم يف هذا املجال تنتهك 
بسبب تعمد أرباب العمل إىل عدم الترصيح بهم لدى مصالح الضامن االجتامعي أو 
بالنسبة لعملة الحضائر الذين تشغلهم الدولة خارج األطر القانونية والذين يقدر 

عددهم بحوايل 60000 وهم محرومون من التغطية االجتامعية القانونية.
يشتغلون هنالك 37%  الذين  األربعة ماليني  بني  أن من  اليوم  اإلحصائيات  تؤكد   
يعملون يف القطاع غري املنظم وإذا أضفنا لهم العاطلون عن العمل والذين ميثلون 
%15,5 فإن هذا يعني أن أكرث من نصف اليد العاملة النشيطة ال تتمتع بالتغطية 

االجتامعية.
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برامجها  مختلف  عرب  االجتامعية  الشؤون  وزارة  قبل  من  املبذولة  الجهود  ورغم 
املتعلقة باملساعدة االجتامعية، والتي متكن العائالت الفقرية واملعوزة من الحصول 
عىل دخل أدىن وتغطية صحية مجانية يف قطاع الصحة العمومية، فإننا نالحظ الكثري 
من الثغرات يف هذه الربامج التي تعجز عن تغطية كل العائالت املصنفة فقرية أو 
التونسية ال تتمتع بأي  العائالت  معوزة، إذ تؤكد اإلحصائيات أن حوايل %22 من 
للخدمات  النوعي  التدهور  ذلك  إىل  ويضاف  الصحي.  املجال  يف  اجتامعية  تغطية 
إىل  الهيكيل  عجزها  تفاقم  بسبب  الثالثة  االجتامعية  الصناديق  قبل  من  املقدمة 
واملعدات  التجهيزات  يف  النقص  بسبب  العمومية  الصحية  الخدمات  تردي  جانب 
واألدوية واإلطار الطبي وشبه الطبي وتتفاقم الوضعية أكرث يف املناطق املهمشة التي 

تفتقر إىل الكثري من الخدمات االجتامعية والصحية.
خاصة  السنوات  عرب  يتفاقم  كبري  عجز  من  الثالثة  االجتامعية  الصناديق  وتعاين 
بالنسبة ملنظومة التقاعد. وقد بلغ هذا العجز 791 مليون دينار يف 2016 وينتظر 
يبلغ يف حدود 1080 مليون دينار سنة 2017 وقد بلغت مستحقات ”الكنام“  أن 
الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض لدى الـ”CNSS“والـ”CNRPS“ حوايل 1949 
الصناديق  هذه  وجود  يهدد  العجز  هذا  أصبح  وقد   2016. موىف  يف  دينار  مليون 
ومن ورائها منظومة الضامن االجتامعي برمتها، نتيجة الخلل بني حجم املنخرطني 
وحجم املتقاعدين، ونتيجة سوء الترصف يف موارد الصناديق، وبسبب ارتفاع مؤرش 
الحايل.  التنموي  املنوال  ظل  يف  التشغيل  سياسات  تراجع  نتيجة  وخاصة  العمر، 
التي  لإلمالءات  االستجابة  عرب  املعضلة  لهذه  حلول  إيجاد  إىل  الحكومات  وتسعى 
تفرضها املؤسسات املالية الدولية فيام يتعلق بإصالح منظومة التغطية االجتامعية 
وذلك بالرتفيع يف سن التقاعد من 60 إىل 62 سنة والرتفيع يف نسبة االقتطاع لفائدة 
الصناديق االجتامعية والتخفيض يف حجم منحة التقاعد، وهذا يعني أن الحلول التي 
تعمل الحكومات عىل تنفيذها، ستقوم بتأجيل أزمة الصناديق دون أن متكن فعليا 
من حلول جذرية، والتي تبقى مرتبطة أساسا بتغيري السياسات االقتصادية يف إطار 
منوال تنموي جديد يستجيب ملطالب الشعب التونيس يف التقدم والرقي وتحقيق 

تنمية مستدامة.
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حامية الطفل واألم
رغم أن األطفال ميثلون ثلث السكان بحوايل 3.4 مليون نسمة فإن الهشاشة والفقر 
ميثالن أبرز األخطار التي تهددهم يف تونس. فـ %25 من األطفال يعيشون يف عائالت 
تبلغ %15,5. وهذه  التي  الفقر يف تونس  فقرية وهو ما ميثل أكرث من نسبة خط 
النسبة تكون مضاعفة يف الوسط الريفي ويف املناطق الداخلية. يعترب الفقر عائق 
أسايس أمام متكني هؤالء األطفال من الحصول عىل حقهم يف التعليم والصحة وحقهم 

يف الحامية االجتامعية. كام أن الفقر والهشاشة يهم حوايل نصف أطفال تونس.
رئيسيتني، هام  أساسا من مشكلتني  يعانون،  (23-0 شهر)  األول  العمر  األطفال يف 
هشاشة الوضع الغذايئ وهشاشة الوضع الصحي، إذ تشري االحصائيات إىل أن ربع 
األطفال الذين ترتاوح سنهم بني 23-0 شهر مل يشهدوا متابعة صحية قبل الوالدة. 
أن %33.5 من هذه  تالقيحهم كام  احرتام روزنامة  يقع  وأن حوايل %14 منهم مل 
الرشيحة لها صعوبات يف الولوج إىل املنظومة الصحية و%27.5 منهم يعانون من 
سوء التغذية و%10.1 من ظروف سكن رديئة و%12 من ظروف صحية سيئة. أما 
بقية األطفال فيعانون خاصة من العنف ومن ظروف سكن الرديئة ومن مصادرة 
حقهم يف التعليم. إذ تشري االحصائيات أن ثلث األطفال من الرشيحة العمرية 2-5 

سنوات تعرضوا للعنف يف الوسط الحرضي أو الوسط الريفي أو حتى العائيل. 
مشاكل  من  أساسا  يعانون  فهم  سنة  و14   5 بني  سنهم  يرتاوح  الذين  األطفال  أما 
مضاعفة  تكون  الصعوبات  كل هذه  السيئة.  الصحية  والظروف  والعنف  االختالط 
تتأكد وترتبط  أنها  األكرث هشاشة. كام  الداخلية واملناطق  املناطق  وتزداد حدة يف 
باملستوى التعليمي لألم فكلام كان هذا املستوى جيدا ترتاجع األخطار التي تهدد 
وضعية  وتزداد  املستوى ضعيف.  هذا  كان  كلام  وتزداد  للطفل  األساسية  الحقوق 
ومن  واالجتامعية  االقتصادية  األزمة  تفاقم  مع  حدة  بالهشاشة  املهددين  األطفال 

مظاهر ذلك: 
 ارتفاع حجم االنقطاع املدريس الذي يهم اليوم أكرث من 100 ألف طفل سنويا • 

حسب إحصائيات وزارة الرتبية.
ما •  أي  طفل   30.000 بحوايل  عددهم  يقدر  إذ  األطفال  تشغيل  ظاهرة  تزايد   

يقارب %2 من إجاميل عدد األطفال يف تونس.

36

ftdes-droits-eco-soc-cult (2).indd   36ftdes-droits-eco-soc-cult (2) indd 36 09/11/2017   15:17:4809/11/2017 15:17:48



 تنامي ظاهرة أطفال الشوارع خاصة بعد الثورة وتزايد خطر اإلدمان واالنحراف • 
االجتامعي.

 ميثل تزايد تشغيل األطفال يف القطاع غري املنظم، وتنامي ظاهرة املخدرات يف • 
محيط املدارس واملعاهد أخطارا حقيقية، دون أن نسجل أي آليات حكومية 
للتصدي لهذه املخاطر التي تهدد الطفل. وهذه الوضعية تجعل من األطفال 

صيدا سهال يف شبكات مروجي املخدرات وغريها من الشبكات العنيفة.
الحاجيات -  مراكز اإلدماج والحامية االجتامعية املوجهة لهؤالء األطفال ال تلبي 

العدد ومن حيث توزيعها  األساسية لهؤالء األطفال وهي منقوصة من حيث 
الجغرايف وهي ال تستجيب للحاجيات األساسية لألطفال وال تتالءم مع التحوالت 
النوعية ملتطلبات تربية األطفال الناجمة عن التحوالت االقتصادية واالجتامعية 
التي يشهدها املجتمع. كذلك هنالك فوارق كربى بني الجهات وبني األوساط 

فيام يتعلق بتوفري الحامية لحقوق الطفل.
الهياكل املرشفة عىل حامية حقوق الطفل مثل مندوب حامية الطفولة تنقصها - 

الكثري من اإلمكانيات إلنجاز مهامتها. فمثال نجد اليوم فقط 1.2مندوب لكل 
القريوان وصفاقس هذا  املناطق مثل  100.000 طفل (17-0 سنة) ويف بعض 
أغلب مندوبيات حامية  لكل 100.000 طفل.  يتجاوز 0.4 مندوب  املعدل ال 
يف  نقص  هناك  أن  كام  االجتامع.  وعلم  النفس  علم  أخصايئ  ينقصها  الطفولة 
اإلعالم حول هذه الهياكل مام يجعل اإلعالم حول االنتهاكات التي يتعرض لها 

الطفل محدود.
رغم تطور الترشيعات الخاصة بحقوق األطفال مثل تأكيد دستور 2014 يف فصله 
47 عىل الحقوق األساسية للطفل ومصادقة البالد التونسية عىل االتفاقية الخاصة 
انجاز  ميثل  ما  وهو   ،1995 سنة  الطفل  حقوق  ملجلة  وإصدارها  الطفل  بحقوق 
بعيدة عام نصت عليه  مازالت  الطفل  فإن وضعية  لكن رغم ذلك  ترشيعي هام، 
لحامية  تطبيقها  إمكانية  دون  تحول  مازالت  الصعوبات  من  فالكثري  الترشيعات 
األطفال. كام أن حقوق األم مازالت تعاين من الكثري من النقائص من ذلك ارتفاع 
حجم الوفيات املرتبطة بالوالدة واملقدرة بــ 46/100.000 والدة خاصة يف املناطق 
املهمشة. التمييز يف تطبيق عطلة األمومة التي تبلغ مدة شهرين يف القطاع العام 
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الحكومة يف  الذي صادقت عليه  القانون  الخاص. ومرشوع  القطاع  وشهر واحد يف 
أوت الفارط من شأنه أن يحسن وضع األم، وقد نّص عىل 14 أسبوع عطلة أمومة، 
الدولية،  بـ 15 يوم وفق املعايري  أبوة  الوالدة و10 بعدها، مع وضع عطلة  4 قبل 
لكن ذلك يبقى خاص بالقطاع العام دون أن يشمل القطاع الخاص. كام أّن حضانة 
األطفال القرص من 0 إىل 2 سنة تقع عىل عاتق األرسة وأساسا عىل عاتق األم والقانون 

ال يعرتف بها كمسؤولية مجتمعية.
لذلك يويص املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية بــ:

إطالق حمالت تلقيح ضد بعض األمراض املرتبطة باملاء مثل مرض التهاب • 
الكبد الفريويس خاصة يف املناطق الداخلية.

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من االنقطاع املدريس وتأمني مبدأ تكافؤ الفرص • 
يف الحق يف التعليم لكل األطفال.

إعادة مالءمة القوانني والترشيعات املتعلقة بحقوق الطفل مع ما نص عليه • 
الدستور الجديد والترشيعات الدولية.

وضع اسرتاتيجية وطنية لحامية الطفل من العنف وخاصة حامية األطفال • 
املعرضني للخطر.

الحق يف مستوى عيش كاف 
خط الفقر الوطني واألساس املستخدم وآليات القياس:

إن املنهجية املعتمدة من قبل السلطات التونسية يف قياس خط الفقر الوطني ال متكن 
رغم التطور من تحديد الحجم الكمي للفقر يف تونس، خاصة وأن الكثري من املؤرشات 
تشهد تغيريا رسيعا مرتبط بالتضخم املايل واالرتفاع املشط لألسعار وتراجع قيمة العملة 
املحلية. وإجامال فإن تعريف الفقر وتحديد مؤرشاته الكمية وفق هذه املنهجية ال 
متكن من حرص خريطة الفقر. فالحد املعتمد يف اإلنفاق واملقدر بـ 106 دينار كمعدل 
إنفاق شهري للفرد ال متكن من تغطية الحاجيات الغذائية للفرد يف الوسط الحرضي. 
لذلك فإن السلطات مطالبة اليوم مبراجعة منهجية تحديد الفقر حتى تتالءم مع الواقع 

وتحديد التطور الرسيع للفقر يف ظل استفحال األزمة االقتصادية.
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سياسات محاربة الفقر 
لقد بني اعتامد هذه السياسات ضعف الفاعلية يف محاربة الفقر وهي تخضع إىل 
الكثري من املعطيات التي ال متكن فعليا من نجاحها، فلفرتة طويلة اعتمدت هذه 
السياسات من قبل األحزاب الحاكمة للتوظيف السيايس، إىل جانب الفساد الكثري 
الذي شاب مجمل الربامج املرتبطة بهذه السياسات وهي يف الكثري منها تهدف إىل 
توفري الحد األدىن من مستلزمات العيش كام اعتمدت يف جانب منها لتهدئة االحتقان 
االجتامعي مثل برامج التشغيل الهش (الحضائر الجهوية)، ومتيزت بضعف جدواها 
يف محاربة الفقر مثل برامج دعم األشغال ذات الكثافة العاملية العالية. كام تسبب 
البعض منها يف إنهاك املالية العمومية مثل برنامج التحويالت االجتامعية خاصة وأن 
الجزء األكرب من هذه التحويالت يتجه للفئات املتوسطة والغنية مثل دعم الطاقة. 
ويقرتح املجتمع املدين حرص املسألة يف الرشائح االجتامعية الفقرية وذلك بالتخيل 

التدريجي عن دعم الطاقة للفئات الغنية واملتوسطة. 
كام أن الدعم املقدم للمؤسسات ميكن التخيل عنه وتوجيه عائداته ملحاربة الفقر 
عرب سياسات تنموية حقيقية ترشف عليها الدولة وتحددها وفق اسرتاتيجية وطنية 

ملكافحة الفقر. 
الحق يف الغذاء  

للغذاء  النوعية  للمؤرشات  أهمية  تعطي  ال  الدولة  عن  الصادرة  التقارير  مازالت 
فهي تعتمد املؤرشات الكمية والتي تحددها بـ 2200 حريرة للفرد يف اليوم كحد 
أدىن ولكنها تهمل النقص الغذايئ النوعي الذي تفاقم مع ارتفاع أسعار الربوتينات 
يف  الحق  أن  املعطيات  كل  وتؤكد  واألسامك.  الحمراء  اللحوم  خاصة  بشكل مشط 
الغذاء يتآكل تدريجيا يف ظل تواصل تهاون الدولة يف مقاومة العديد من الظواهر 
التي تهدد هذا الحق مثل االحتكار والتهريب واستغالل املواد األساسية املدعومة يف 
الصناعات الغذائية والخدمات املطعمية عرب شبكات من املحتكرين الذين سيطروا 
عىل سوق توزيع املواد األساسية. والفساد الكبري الذي أصبح يعرتي هذا القطاع فيام 
يتعلق بصالحية املواد االستهالكية التي تباع للمواطن والتي أصبحت ترتقي إىل حد 
االرهاب الغذايئ يف ظل غياب صارم للوقاية الصحية وعدم تفعيل القانون أمام هؤالء 

املحتكرين واملجرمني.
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الحق يف املاء 
فردي سنوي  املائية مبعدل  للموارد  الحاد  النقص  وقع  التونسية عىل  البالد  تعيش 
بأقل من 460م3 وهذه الوضعية ينتظر أن تزداد حدة مبفعول التغري املناخي حيث 
يتوقع الخرباء أن تفقد تونس يف غضون سنة 2030 حوايل %28 من مواردها املائية 
التقليدية. لذلك فإن مسألة الحق يف املاء بالذات أصبحت متثل هاجسا يتفاقم يوما 
بعد يوم يف ظل تآكل االختيارات املتعلقة بتعبئة املوارد املائية والتي تقوم عىل انجاز 

األشغال الكربى يف املناطق الرطبة والتي يف الغالب ال يقع تعهدها وصيانتها.
العديد من  الحق يف تراجع خاصة يف  الجفاف أصبح هذا   ومع استفحال سنوات 
املناطق الداخلية حيث يعاين السكان من نقص فادح يف توفري املياه يف األرياف ويف 
املناطق الجبلية، وكذلك يف الوسط والجنوب ومن املتوقع أن يسجل مخزون املياه 

تراجعا مستمرا مام سيطرح إشكاليات كبرية يف مجال توفري املياه كام وكيفا.
وقد التجأت الدولة إىل الزيادة يف تعريفة املياه ملعالجة مشكلة النقص يف املياه وهي 
تهدف إىل ترشيد استهالك هذا املورد لكنها من خالل ذلك أصبحت متس من مبدأ 
العدالة يف توفري هذا الحق. وإجامال فإن العديد من املناطق األكرث هشاشة مازالت 
تعاين من نقص كمي للمياه نظرا لتفاقم مشاكل املجامع املائية خاصة يف األرياف. إىل 

جانب التدهور الكبري للموارد املائية بسبب التلوث.
غري  املوارد  وتعبئة  املاء  يف  لالقتصاد  واضحة  اسرتاتيجية  غياب  ذلك  إىل  ويضاف   
التقليدية وعدم األخذ بعني االعتبار املتغريات الناجمة عن التغري املناخي. لذلك فإن 
املائية  الحالية فيام يتعلق بتعبئة املوارد  املنتدى يقرتح رضورة مراجعة االختيارات 
واالستلهام من املخزون التاريخي يف مجال تعبئة املياه عرب املنشآت املالية الصغرى 
إىل جانب املنشآت الكبرية. كام أصبحت تطرح وبحدة مسألة الحوكمة يف الترصف 
يف املياه حيث يقطع املاء عىل مناطق دون أخرى أو قطاعات دون غريها مثل ما هو 
الشأن مع قطاع الفالحة السقوية يف العديد من املناطق حيث قطعت السلط املاء 
عىل الفالحني ودعتهم إىل عدم الزراعة بسبب نقص مخزون املياه يف السدود بينام 
يتواصل تزويد الصناعيني والنزل باملاء دون انقطاع. يضاف إىل ذلك عدم تحكم الدولة 
يف الترصف يف املوارد املائية الجوفية التي يقع استغاللها بشكل استنزايف خاصة من 
قبل الصناعات امللوثة دون رقابة من السلطة ويتم رصفها يف الطبيعة حيث تتسبب يف 
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تلوث كبري لألوساط الطبيعية واملوارد املائية الباطنية. كام أن اسناد رخص للتنقيب عن 
غاز الشيست يطرح بشدة التداعيات الخطرية التي ميكن أن تنجر عن استعامل هذه 

التقنيات عىل مواردنا املائية االسرتاتيجية خاصة يف وسط وجنوب البالد.
حق كل فرد يف الرتبية والتعليم

 الخطوات املتخذة لتحقيق مجانية التعليم وإجباريته 
من  الكثري  وتشري  ترتفع  انفكت  ما  التعليم  كلفة  فإن  املبذولة  املجهودات  رغم 
الفئات الهشة وهو ما يفرس أن نسبة هامة  أنها أصبحت تتجاوز قدرة  املعطيات 
من األطفال يف سن الدراسة مل يلتحقوا إال جزئيا بالتعليم حيث تبلغ نسبة التمدرس 
حوايل %96. كام أن عدد املنقطعني يف املرحلة االبتدائية يناهز 10.000 طفل كل 
سنة أما يف التعليم اإلعدادي والثانوي فإننا نسجل سنويا أكرث من 100.000 منقطع 

مام يعكس الصعوبات الكبرية التي يعاين منها النظام التعليمي يف تونس.
تؤت  ومل  محدودة  الظاهرة  ملعالجة هذه  السلطات  اتخذتها  التي  التدابري  الزالت 
أكلها ونالحظ غياب الكثري من املعطيات التي ميكن أن تحد من هذه الظاهرة. مثل 
الخصوصية  الدروس  االنقطاع، والتصدي لظاهرة  بالحد من  الكفيلة  اآلليات  وضع 
ومقاومة سياسة التمييز بني التالميذ ومتابعة التالميذ املنقطعني والتنسيق مع وزارة 
أكرث  لجعلها  الرتبوية  املنظومة  مراجعة  والعمل عىل  ذلك،  يف  االجتامعية  الشؤون 

مالمئة مع املتغريات املرتبطة مبنوال التنمية.
فمعدل التالميذ املسجلني يف السنة األوىل من مرحلة التعليم األسايس والذين كانوا 
مرسمني يف السنة التحضريية، ال ميثلون سوى 77.8٪ سنة 2015. وعىل الرغم من 
أن هذا املعدل قد تطور يف السنوات األخرية فإن الفجوة بني املناطق تبقى كبرية يف 
هذا املجال إذ تبلغ النسبة مثال يف تونس 96.8٪ مقابل 44.2٪ يف القرصين. الخطاب 
كمصعد  املدرسة  وأهمية  التعليم  يف  الفرص  تكافؤ  مبدأ  إىل  دامئا  يشري  الرسمي 
الخطاب ال  الحديثة تبني أن هذا  الدراسات  العديد من  اجتامعي، ومع ذلك، فإن 
يتطابق مع الواقع. فاإلحصائيات تؤكد أن عدد التالميذ الذين ينقطعون سنويا يفوق 
التي  املناطق هي  أفقر  األسايس.  التعليم  يتجاوزوا  مل   55000 بينهم  من   100000
تسجل نسبة الترسب األعىل كام أن هذه الظاهرة تهم بنسبة %90 أبناء الرشائح 

االجتامعية األكرث هشاشة.
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يف  التالميذ  ملستوى  الكبري  الرتاجع  يف  يتجىل  أصبح  كبري  التكوين ضعف  يربز  كام 
التواصل  التي يواجهونها يف  الصعوبات  اللغات والرياضيات وهو ما يعكس  مجال 

والكتابة وحل املشاكل.
مع  االجتامعي  والوضع  الدخل  يعتمد عىل مستوى  املدرسة  النجاح يف  أصبح  كام 
استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية التي تكرس الالمساواة يف التعليم والتي تتضح 
الشعب  الجامعي حيث أصبحت بعض  والتوجيه  البكالوريا  نتائج  أكرث يف مستوى 
وضعية  وتسجل  الطب.  كليات  مثل  امليسورة  الفئات  أبناء  عىل  حكرا  والكليات 
التعليم تدهورا مستمرا من سنة إىل أخرى نظرا للصعوبات املالية التي تعاين منها 
السنة  بلغ هذه  الذي  الرتبوي  النقص يف اإلطار  االنتداب لسد  الدولة وتقشفها يف 
انطالق  تعطل  تسبب يف  أستاذ مام  وأكرث من 1500  معلم  ألف   15 2017 حوايل 
القريوان  واليات  يف  وخاصة  املناطق  من  العديد  يف  عادية  بصفة  الدراسية  السنة 
منتصف  يف  إال  فيها  الشغورات  معالجة  يتم  مل  حيث  والقرصين  ونابل  وصفاقس 
يف  الحق  عليها  يقوم  التي  األساسية  املبادئ  أحد  من  ما ميس  وهو   2017 أكتوبر 

التعليم وهو مبدأ تكافؤ الفرص.
لكل ذلك يؤكد املنتدى عىل:

دعم منظومة التعليم العمومي مام يجعلها قاطرة رئيسية لتحقيق تكوين جيد • 
يضمن بلوغ هدف التنمية املستدامة. 

 إصالح املنظومة الرتبوية بإعادة توجيهها لتكون حلقة أساسية يف إقرار منوال • 
تنموي جديد يخدم املصالح الوطنية.

 وضع خارطة تعليمية جديدة متكن من إدماج أطفال املناطق املهمشة وتحد • 
من ظاهرة االنقطاع املدريس. 

 إقرار إجبارية التعليم ما قبل املدريس مبا يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.• 
 دعم ثقافة حقوق اإلنسان وحقوق املرأة يف الربامج التعليمية والتثقيفية.• 
آليات •  وتفعيل  تطوير  من  ميكن  مبا  التعليمية  الربامج  يف  البيئي  البعد  دعم   

مكافحة التلوث وتحقيق التنمية املستدامة.
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