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 طلب متعلق 

 الضحية"  –إبقرار وضع "املنطقة 

 جلهة القصرين
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 (.FTDESمقدم الطلب: املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية )
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 امللخص

 رينالقص جهةانطباق هذا التعريف على مدى يف تونس، وتوضيح  » الضحية املنطقة «يهدف هذا الطلب إىل تقدمي مثال منوذجي عن 
جهة أن  ،عي هذا الطلب، أبي حال من األحوالالتهميش واإلقصاء الذين تعاين منهما. وال يد   أضرار كفيلة جبربمع عرض توصيات  

 للتهميش أو اإلقصاء املمنهج. اليت تعرضت الوحيدة الضحية اجلهةالقصرين هي 

املصاحلة الوطنية، وحفظ الذاكرة اجلماعية واالنتقال إىل نظام دميقراطي يضمن، حتقيق وهكذا، يندرج هذا الطلب يف إطار إرادة وهدف 
 املتعلق إبرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. يمن القانون األساس 1ان، وفقا للمادة جلميع املواطنات واملواطنني، االحرتام التام حلقوق اإلنس

 

 .(FTDESالطلب املقدم من قبل املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية )

قانون العدالة  «ها )واملتعلق إبرساء العدالة االنتقالية وتنظيم 4115ديسمرب  47املؤرخ يف  4115-35يوسع القانون األساسي عدد 
 (.5، الفقرة 11)املادة  »للتهميش أو اإلقصاء املمنهج  «ليشمل املناطق اليت تعرضت  »الضحية  «( تعريف »االنتقالية 

لكن قانون العدالة االنتقالية مل يورد أي تعريف لتلك املصطلحات. ومع ذلك، نذكر يف أعقاب الثورة أن العديد من التقارير والبحوث 
وقد  ة.بعيد، بني بعض الوالايت من حيث التنمية االقتصادية والبشري أمدالفوارق اهلامة واملستمرة يف تونس منذ راسات أشارت إىل والد

هذه كدت أ ذلك،. عالوة على خارجهاسلطت تلك الدراسات الضوء ابألرقام على أوضاع يعرفها الرأي العام يف تونس، بل وحىت 
ات واستمرارها بل نمعاجلة تلك األوضاع ووضع حد للسياسات والعمليات اليت أدت إىل ظهور هذه التباي الدراسات ضرورة التسريع يف

 وتفاقمها كذلك.

 ابملعىن الوارد يف قانون العدالة االنتقالية. »الضحية  املنطقة «وهذا هو السياق الذي جيدر يف إطاره أتويل واستيعاب مفهوم 

، فإن حتليل العديد من األحكام الواردة يف القوانني التونسية اليت » املنطقة ا «عرف مصطلح سي ال ي  وعلى الرغم من أن التشريع التون
. ويطابق هذا »الوالية  « اجلهة أو مبفهوم ،قانون العدالة االنتقالية على معىن ،» املنطقة «يقرن مفهوم  »اجملالس اجلهوية  «تشري إىل 

 اعتمد فيه قانون العدالة االنتقالية.التأويل السياق املشار إليه والذي 
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 بلدان يف، فال يقدم التشريع التونسي أي تعريف ألي منهما. لكن هيئات وطنية أما فيما خيص مفهومي " التهميش " و" اإلقصاء "
تعاريف هلذين  عدتأخرى، مبا يف ذلك جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف كينيا، أو هيئات دولية من قبيل منظمة األمم املتحدة، أ

 مشابه ومتصل ابلوضع يف تونس. املصطلحني يف سياق

يز أو احلرمان احلاد تميالو  التفريقيف شكل من أشكال يتلخص  التهميشوابلتايل، ميكن أن نستنج، مع مراعاة السياق التونسي، أن 
 رات اجتماعية، اقتصادية أو سياسية.يف احلياة والذي ينجم عن مسا من األشخاص الذي يقلص فرص ازدهار جمموعة واملستمر

ن الولوج إىل بعض احلقوق أو اخلدمات، ال سيما الولوج إىل مناصب العمل أو عمبسار يؤدي إىل إبعاد أشخاص  اإلقصاءبينما يرتبط و 
 مية.و إىل دخل كرمي والئق، وإىل الرتبية والتعليم، واملشاركة يف السلطة واختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتم الي

هميش أو لى درجة من اخلطورة واهليكلة يف الت" ممنهج " ع وحييل النعتالتهميش أو اإلقصاء ممنهجا. ووفقا للقانون، جيب أن يكون 
التهميش أو اإلقصاء الظريف أو املرتبط بعوامل من قبيل السياق االقتصادي العاملي أو الوضع اإلقصاء، حيث ال يتعلق األمر مبعاجلة 

 و اجلغرايف ملنطقة معينة.املناخي أ

عينة. من أجل االقرار ابلتهميش أو اإلقصاء املمنهج ملنطقة مانتهاك للحقوق االقتصادية واالجتماعية وليس من الضروري أن يكون مثة 
 على التهميش أو اإلقصاء املمنهج.الدليل لكن ميكن أن يشكل ذلك االنتهاك 

شكل موضوعي تساعد يف املقارنة ب مؤشرات سوسيو اقتصاديةاإلقصاء املمنهج من خالل ذلك، ميكن إثبات التهميش أو  ابإلضافة إىل
الص التباينات احملتملة، استخ وابلتايل ،بني منطقة معينة وبني الوضعية السائدة على الصعيد الوطين وبني وضعية مناطق أو جهات أخرى

إىل  وجود بعض املعيقات أو أشكال التمييز أو العجز من حيث الولوجونطاقها واستمراريتها. ويساعد حتليل هذه املؤشرات يف حتديد 
 بعض احلقوق واخلدمات من أجل إثبات وجود التهميش أو اإلقصاء.

وهكذا، تبدو جهة القصرين، بناء على مؤشرات سوسيو اقتصادية خمتلفة، مبا يف ذلك مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الفقر البشري، 
توى وعلى مستوايت متنوعة )املس يمية، كإحدى اجلهات األكثر تضررا من عجز هام ومستمر يف جمال التنميةومؤشر التنمية اإلقل

 الوطين.ابملستوى االقتصادي، االجتماعي، البشري( مقارنة جبهات أخرى، وحىت 

ن خاصة من  منها القصرياليت تعاينأشكال من التمييز والعوائق و/أو النواقص فضال عن ذلك، متكن تلك املؤشرات من استخالص 
حيث التنمية االقتصادية واحلق يف الولوج إىل العمل وإىل مستوى معيشي الئق، وكذلك من حيث مستوى الفقر والولوج إىل اخلدمات 

 العامة والبىن التحتية، والصحة والرتبية والتعليم.
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ية اقتصادية غري فهي مل تتأت مبحض الصدفة وال ظرف ماعية.مسارات سياسية، اقتصادية أو اجتوتعترب هذه العوائق والنواقص انمجة عن 
 مواتية وسيئة.

املتعاقبة إىل تشجيع التنمية وحصرها على املناطق الساحلية. كما ظلت سياسات إعادة السياسات االقتصادية التونسية ، أدت  مثومن 
 عملية صنع ، اليت تستبعد أي مشاركة فعلية للمناطق يفديدةمركزية السلطة الشولعل  حربا على ورق. ،التوازن بني اجلهات املعلن عنها

بط، يف ارت امهوا، بشكل مس والفسادواحملاابة  والزبونيةواحملسوبية يف ختصيص االستثمارات لبعض املناطق، واحلكامة السيئة القرار، 
 ، مبا يف ذلك القصرين.بعض املناطقل ممنهج مما أدى إىل هتميش أو استبعاد إحداث أثر ساعد على تفاقم الوضع،

لفت هيئة احلقيقة ك  االنتقاليةقانون العادلة  تونسعند توسيع مفهوم الضحية للجهات اليت عانت من التهميش واإلقصاء املنظم يف 
 والكرامة إبفشاء احلقيقة على هذه احلاالت ومعاجلتها لكي ال تتكرر.

ق املصاحلة اليت تعاين منها بعض املناطق يف تونس جيب أن يكون هدفه حتقي حتديد تدابري ملعاجلة أسباب وعواقب التهميش أو اإلقصاء
 الوطنية.

 كافية ومتناسبة .   ةالصلاألسباب والنتائج املرتتبة على هذا التهميش أو اإلقصاء ألغراض اعتماد التدابري ذات  بدقهإقامة  يعىنوهذا 

 متيزات جديدة أو جتديد الصراع. ووضع املنطقة الضحية يف حمور النقاش واحلرص على عدم خلق

ن لتحديد تدابري ملعاجلة التهميش أو اإلقصاء اليت عانت منه القصري هذا املطلب يقيم حلقات متعن   املبادئمع األخذ بعني االعتبار هذه 
 واحلد منه.

 نظم دة من التهميش او اإلقصاء املكانت الضحية الوحي ال يدعي على اإلطالق أن منطقة القصرين  جتدر اإلشارة إىل أن هذا املطلب 

والذاكرة اجلماعية واالنتقال إىل نظام دميقراطي ضمان االحرتام الكامل حلقوق  ألوطنيةجزء من رغبة وهدف املصاحلة  هو ، بل ابلعكس
  االنتقالية.وفقا للفصل األول لقانون العدالة  للجميعاإلنسان 

 احلاالت يف أماكن أخرى يف تونس.  على نطاق واسع العتبارولذلك تعدو هيئة احلقيقة والكرامة 
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 املطلب أوال. موضوع الطلب وقبول

-35يرمي هذا الطلب إىل االعرتاف أبن جهة القصرين ضحية لتهميش وإقصاء ممنهج ابملعىن الوارد يف القانون األساسي عدد  .1

وقد مت تقدمي هذا الطلب . 1(»قانون العدالة االنتقالية «وتنظيمها )العدالة االنتقالية  واملتعلق إبرساء 4115ديسمرب  47املؤرخ يف  4115

 (.IVDبناء على الوالية اليت خيوهلا ذاك القانون هليئة احلقيقة والكرامة )

 

 موضوع الطلب .أ

يما سمبوجب قانون العدالة االنتقالية، يهدف هذا الطلب إىل إقرار التهميش أو اإلقصاء الذي تعاين منه جهة القصرين، وال  .2

 صاء الناجم عنه.التهميش واإلقضرر أسباهبا وتداعياهتا. كما يرمي إىل اختاذ تدابري مالئمة لضمان عدم تكرار وضع من هذا القبيل وجلرب 

 

ويروم الطلب، بشكل أوسع، إىل دعم هيئة احلقيقة والكرامة يف أداء مهمتها، خاصة يف حتديد معايري كفيلة إبقرار التهميش أو  .3

لذي قد تعاين منه منطقة معينة. وال يدعي هذا الطلب، أبي حال من األحوال، أن جهة القصرين هي املنطقة الوحيدة اليت وقعت اإلقصاء ا

 ضحية هتميش أو إقصاء ممنهج.

 

 ويتعلق األمر أساسا بتقدمي مثال منوذجي عن املنطقة الضحية يف تونس بغية متكني هيئة احلقيقة والكرامة من النظر يف وضعية .4

يندرج هذا الطلب وابلتايل، ، من هتميش أو إقصاء ممنهج. 1533 جويلية 1مناطق أخرى عانت، يف فرتة أو أخرى من اتريخ تونس منذ 

واملواطنني،  يضمن، جلميع املواطناتوحفظ الذاكرة اجلماعية واالنتقال إىل نظام دميقراطي  يف إطار إرادة وهدف حتقيق املصاحلة الوطنية،

 من قانون العدالة االنتقالية. 1تام حلقوق اإلنسان، وفقا للمادة االحرتام ال

                                                           

 
 .5553-5533، ص. 113، عدد 4115ديسمرب  51الرائد الرمسي،  1
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 قبول املطلب .ب

 

منظمة حمامون بال مع ( بتعاون وثيق FTDESهذا الطلب مقدم من قبل املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ) .5

 .354و 75، 71، 14، 15وحتديدا املواد  وقد مت تقدمي الطلب طبقا لقانون العدالة االنتقالية، .هاوبدعم فين من 2حدود

 

 1533 رة جويليةغأحدثت هيئة احلقيقة والكرامة يف إطار مسار العدالة االنتقالية يف تونس. وتغطي أنشطتها الفرتة املمتدة من  .6

كات حقوق اإلنسان انتها كشف حقيقة ومبوجب قانون العدالة االنتقالية، تتلخص املهمة األساسية هلذه اهليئة يف   .41154ديسمرب  47إىل 

قالية، تاملرتكبة خالل الفرتة املشار إليها سابقا، وحتديد املسؤوليات عالوة على إقرار احلقيقة بشكل أوسع يف إطار أهداف قانون العدالة االن

 .5ولة احلق والقانونء د، وتوفري ضماانت عدم تكرار انتهاكات املاضي، واملساعدة يف بنافضال عن املسامهة يف تشجيع املصاحلة الوطنية

 

. كما ميكنها أن تلجأ ألي تدبري أو آلية ميكن 6وإلجناز مهمتها، ميكن هليئة احلقيقة والكرامة أن تتلقى ملفات، وشكاوى وعرائض .7

ت اليت اجلها يشمل ذلك أن تساعدها يف الكشف عن احلقيقة يف إطار هدف العدالة االنتقالية احملدد يف القانون ذي الصلة، وابلتايل،

 .7تعرضت إىل التهميش أو اإلقصاء املمنهج

                                                           

 
 لوصول إىل عدالة مستقلة وحمايدة، وقادرة علىابإنشاء آليات تسمح اسي إىل املسامهة يف وهتدف بشكل أس ،1554دولية، أسست يف عام  حمامون بال حدود هي منظمة 2

 . www.asf.be وتفعيلها، محاية احلقوق األساسيةو  األمن القانوين ضمان
 

 .1النص الكامل هلذه املقتضيات وارد يف امللحق  3
 

 .14و 15ة، املاداتن قانون العدالة االنتقالي 4
 

اليت حتدد العدالة االنتقالية على معىن هذا القانون. راجع أيضا القواعد اإلجرائية هليئة احلقيقة والكرامة، القرار  1؛ وكذلك املادة 54و 75، 71قانون العدالة االنتقالية، املواد  5
 .7و 5احلقيقة والكرامة "(، واملادتني )" القواعد اإلجرائية هليئة  4117نوفمرب  44الصادر يف  1-4117رقم 

 
 .37و 5والقواعد اإلجرائية هليئة احلقيقة والكرامة، املاداتن  71قانون العدالة االنتقالية، املادة  6
 

 )إىل هنايتها(. 5)إىل هنايتها(، والقواعد اإلجرائية هليئة احلقيقة والكرامة، املادة  71قانون العدالة االنتقالية، املادة  7

http://www.asf.be/
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هبدف  4111م منظمة غري حكومية تونسية أسست يف عا (FTDESاملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ) .8

ور اجملتمع املدين د الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية للشعوب على الصعيدين الوطين والدويل. ويرمي املنتدى حتديدا إىل )أ( تعزيز

عوة إىل مراجعة دور الد يف إعداد وتقدمي اآلراء يف اجملال االقتصادي واالجتماعي بغية تكريسها ضمن األولوايت الوطنية واإلقليمية؛ )ب(

حتسني جودهتا  ر علىالدولة يف جمال إعادة توزيع املداخيل واألمالك واالهتمام ابخلدمات العامة من أجل توفريها يف كافة املناطق مع السه

املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل املؤسسات عرب تطوير العالقات املهنية وتشجيع املسؤولية االجتماعية  وخفض كلفتها؛ )ج(

ة األمالك محايللمؤسسة؛ )د( إيالء عناية خاصة ملنظومة الضمان االجتماعي بغية حتسني أدائها وجودة خدماهتا؛ )هـ( مناهضة الفساد و 

 .8العامة، مع السهر على التدبري اجليد والسليم للموارد املالية العامة

 

التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية يف صميم األهداف احملددة يف قانون العدالة االنتقالية  للمنتدى  املهمة األساسيةتندرج  .9

ية. عالوة القانون، خاصة فيما يتعلق بقضااي ذات الصلة ابلتنمية االقتصادية واالجتماعالرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية وبناء دولة احلق و 

قد و  على ذلك، يتوفر املنتدى، فضال عن املكتب املركزي املتواجد مقره يف تونس العاصمة، على فروع حملية، من بينها فرع يف القصرين.

ان، خاصة اجملتمعية القريبة من املواطنني واملواطنات ويف حتديد احتياجات السكة ألنشطلإعطاء دفعة  يفساعد فرع املنتدى يف هذه الوالية 

 ،يف املناطق املهمشة يف تونس. ويعترب هذا الطلب انعكاسا لتبادل اآلراء واالستشارات اليت أجنزها فرع املنتدى يف القصرين لدى الساكنة

املنظمات بل مكان تلك اجلمعيات و  أخذالية. لكن الفرع ال يدعي وال يطمح إىل واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية املتواجدة يف هذه الو 

يهدف ببساطة إىل متكني هيئة احلقيقة والكرامة من النظر يف مسألة وضع الضحية جلهة القصرين ومعاجلته وفقا لواليتها وأهداف قانون 

 العدالة االنتقالية.

                                                           

 
 http://ftdes.net: ؛ املرجو االطالع أيضا على املوقع التايل2011T01760APSF1 ، املرجع: 4111أبريل  17، 73الرائد الرمسي، عدد  8

http://ftdes.net/
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من القواعد اإلجرائية هليئة  5من القانون واملادة  71و عريضة مبوجب أحكام املادة شكوى أيعترب هذا الطلب مقبوال كويف اخلتام،  .11

، 11بل وكتدبري يرمي إىل مساعدة اهليئة يف كشف احلقيقة عند حتديد املناطق الضحااي يف تونس وفقا ألحكام املادة احلقيقة والكرامة، 

 من قانون العدالة االنتقالية. 5الفقرة 

 

  



 

 

 

 

11 

 

 "املنطقة الضحية" على معىن القانوناثنيا. تعريف 

إىل الضرر الذي يلحق بشخص طبيعي، جمموعة من األشخاص  استنادامن قانون العدالة االنتقالية " الضحية "  11تعرف املادة  .11

ل منطقة يشمل كالتعريف هذا  «من هذه املادة أن  5جراء " تعرضه النتهاك على معىن هذا القانون ". وتوضح الفقرة  معنويأو شخص 

 ».تعرضت للتهميش أو اإلقصاء املمنهج

 

، كما أنه ال حييل بصريح العبارة إىل أي نص »التهميش أو اإلقصاء املمنهج  «وال مفهومي  »اجلهة  «عرف القانون مفهوم ال ي   .12

م وتعريفها، وعند االقتضاء ملفاهيلذلك، جيدر البحث يف التشريع الوطين التونسي عن ورود هذه ا تشريعي أو تنظيمي آخر حيدد هذه املفاهيم.

ون من اجملدي بعض هذه املفاهيم، قد يك . ويف حال عدم تعريف التشريع التونسيعلى هذا الشأنالتأكد من مدى انطباق تلك التعاريف 

الية مبوجب املادة االنتق استعراض التعاريف اليت تقدمها هيئات أخرى للعدالة االنتقالية أو منظمات دولية، مع مراعاة أهداف قانون العدالة

شكل السياق الوطين عند املصادقة على قانون العدالة االنتقالية، يف هذا الشأن، عنصرا هاما لتأويل واستيعاب اهلدف املتوخى األوىل منه. و 

 من املشرع عند إدراج مفهوم "املنطقة الضحية".

 

شهدت تونس، منذ عهد طويل، فوارق هامة ومستمرة بني  كما تظهر ذلك العديد من الدراسات، الصادرة يف أعقاب الثورة، .13

عرفها الرأي العام يف وضاع يسلطت تلك الدراسات الضوء ابألرقام على أ يف الواقع،و بعض الوالايت من حيث التنمية االقتصادية والبشرية. 

مل تستثمر أرابح النمو االقتصادي داخل البالد  «لية: خالفا لبلدان أخرى، مل يقرتن النمو غري املتوازن يف تونس بتنمية مدجمة وتكامو . 9تونس

                                                           

 
بدعم من البنك (، )Measuring Poverty, Inequalities and Polarization in Tunisia( )0020-2060) وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، 9

 afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Projecthttp://www.-(17)و 8، ص. 4114األفريقي للتنمية والبنك الدويل(، نوفمرب 

2010.PDF-Operations/Measuring_Poverty_Inequalities_and_Polarization_in_Tunisia_2000-and 
 .ملراجع املشار إليها فيما يلي. راجع كذلك ا»من املعروف يف تونس أن الفقر يرتكز أساسا يف املناطق القروية وبعض مناطق البالد، خاصة جهة الوسط الغريب  «

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Measuring_Poverty_Inequalities_and_Polarization_in_Tunisia_2000-2010.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Measuring_Poverty_Inequalities_and_Polarization_in_Tunisia_2000-2010.PDF
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ضرورة التسريع يف معاجلة تلك األوضاع  علىالدراسات  تؤكد تلك ذلك، عالوة على. »10ومل تؤد إىل حتسني الفرص يف املناطق احملرومة 

يتمثل ك الدويل، البنخلص ذلك كما و  لك.اليت أدت إىل ظهور هذه التباينات واستمرارها بل وتفاقمها كذ واملساراتووضع حد للسياسات 

 .»11البالديف مستوايت املعيشة يف مجيع أحناء  حتقيق االلتقائية « يف املستقبل يف تونس اليت ستواجهالتحدايت الرئيسية  أحد

 

ر ط، يف تقريالتابع لوزارة التنمية اجلهوية والتخطي (« ITCEQ »)تشري دراسة للمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية  .14

 إىل ما يلي: 4114صدر عام 

 الفوارق اجلهوية جزء من املشاكل اليت يتعني على الدولة مواجهتها.نعترب اليوم أن  «
طقة الساحلية اجملهزة ابلبىن : املنالبلد اليوم منقسم إىل جزئني من حيث البنية التحتية والتنميةفوابلفعل، تبدو املعاينة بسيطة، 

ية والصحية األساسية )الولوج إىل املاء، إىل الصحة، الرتبية، إخل.( بشكل يفوق بكثري املعدل الوطين، وجهات التحتية االجتماع
ي الداخل الغريب اليت تفتقر إىل البنية التحتية الكافية واليت ينحصر النشاط االقتصادي فيها على بعض االستثناءات يف اجملال الزراع

 .%45عدل البطالة هبا واملتاجر الصغرية، واليت يبلغ م
ضرورة حتمية اجتماعية يف تونس ما بعد الثورة تتمثل يف حتسني الوضع االجتماعي واالقتصادي يف وينطوي هذا الوضع على 

 .»12 […]جهات الداخل الغريب 
 

اجلهة  «أن مفاهيم   من قانون العدالة االنتقالية. لذلك، يتعني اعتبار 5، الفقرة 11وهذا هو السياق الذي اعتمدت فيه املادة  .15

حتيل على مفاهيم مرتبطة ابلتنمية )ال سيما االقتصادية واالجتماعية( وبوضع احلرمان الذي تعاين منه  »اإلقصاء  «و »التهميش  «و »

اعاة هذا السياق مر  تعنييوالية القصرين إحدى املناطق األكثر حرماان(. وابلتايل،  فيها بعض مناطق البالد )جهة الوسط الغريب، واليت تعترب

 .»التهميش واإلقصاء املمنهج  «و »اجلهة  «يف إعطاء دفعة ملسار العدالة االنتقالية لتأويل مفهومي  اخلاص وهدف املشرع

                                                           

 
Créer des  La Révolution Inachevée :)البنك الدويل، " الثورة غري املكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل اجليدة والثروة لكافة التونسيني"  10

 opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens2062ت التنمية، مايو (، مجلة سياسا ،
 revolution-http://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished  202ص. 

 
 نفس املرجع السابق. 11

 
indicateur-pdf.fr/2013/03/23/tunisie-https://www.fichier-. 14، ص. 4114ة، جويلية مؤشر التنمية اجلهوي 12

regional.pdf-developpement-cateurindi-regional/tunisie-developpement 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution
http://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution
https://www.fichier-pdf.fr/2013/03/23/tunisie-indicateur-developpement-regional/tunisie-indicateur-developpement-regional.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2013/03/23/tunisie-indicateur-developpement-regional/tunisie-indicateur-developpement-regional.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2013/03/23/tunisie-indicateur-developpement-regional/tunisie-indicateur-developpement-regional.pdf
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، كما حيدد بعض املعايري اليت تساعد يف إقرار التهميش أو »املنطقة الضحية  «يعرض هذا اجلزء تعريفا مبوجب القانون ملفهوم  .16

ة . وسيتم الحقا تطبيق هذه التعاريف على جهة القصرين، ابعتبارها مثاال منوذجيا عن املنطقة املهمشة أو املعرضمنهج ملنطقة معينةاإلقصاء امل

 (.»تطبيق على وضع جهة القصرين الاثلثا.  «لإلقصاء )راجع فيما يلي 

 

 

 »اجلهة  «تعريف  .أ

 

اجلهة «، مل تكن هنالك أحكام دستورية أو تشريعية تعرف مصطلح 4115عند املصادقة على قانون العدالة االنتقالية يف ديسمرب  .17

 . »الوالايت  «املكلفة بتدبري  » اجملالس اجلهوية «. لكن، مثة إشارات، يف الدستور والقوانني التونسية، إىل »

 

حسبما  « ن احملليةإىل جانب اجملالس البلدية، جمالس جهوية تسري الشؤو ، 0131من دستور غرة  جوان  10املادة  تؤسس .81

 .»13يضبطه القانون 

 

واملتعلق ابجملالس اجلهوية، اختصاصات تلك اجملالس  1585فيفري  7املؤرخ يف  1585لسنة  11حيدد القانون األساسي عدد  .81

، تشكل الل املايل. وابلتايلتتمتع بصفة الشخصية املعنوية وابالستق »دائرة ترابية إدارية للدولة  « وتعرف الوالية أبهنا. »الوالية  «إشارة إىل 

من القانون  7و 4، 1" شؤون الوالية )راجع حتديدا، املواد جملس جهوي"يدير ومبوجب نفس القانون،  .14الوالية هيئة حمددة ترابيا وإداراي

                                                           

 
 .1اإلشارات الكاملة ومقتطفات النصوص املشار إليها واردة يف امللحق  13

 
 Libéralisation de(، "تحرير االقتصاد، إشكالية التنمية الجهوية والروتينيات المؤسساتية: حالة تونس " )A. RALLET) يف هذا الصدد، أ. راليت 14

l’économie, problématique de développement régional et routines institutionnelles : le cas de la Tunisie  ،)
  http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R2/R2_Rallet.pdf ،4، عدد 1553جملة اجلهة والتنمية، 

http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R2/R2_Rallet.pdf
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اجلهوي مبوجب املادة  )الوايل هو رئيس اجمللس »وايل اجلهة  « أو »اجملالس اجلهوية  «بينما تشري نصوص تشريعية أخرى إىل  األساسي(.

 .15(85-11من القانون األساسي عدد  5

 

ى قانون ، كانت هذه األحكام التشريعية مطبقة عند املصادقة علاجمللس الوطين التأسيسييف غياب مراجعة هلذه النصوص من قبل  .21

واملتعلق ابلتنظيم املؤقت للسلط  4111ديسمرب  15املؤرخ يف  4111لسنة  5العدالة االنتقالية. وابلفعل، كان القانون التأسيسي عدد 

متارس اجملالس البلدية والنياابت اخلصوصية واجملالس اجلهوية واهلياكل اليت مينحها القانون صفة اجلماعة  «: على 41يف مادته  العمومية ينص

   ».إىل حني مراجعته من اجمللس الوطين التأسيسياحمللية مهامها حسبما يضبطه القانون 

 

يف النصوص التشريعية اجلاري هبا العمل عند املصادقة على قانون العدالة  »اجلهة  « غياب تعريف ملصطلح غم منعلى الر  .21

مقرتن  »اجلهة  «مفهوم ، هذه اهليئة احملددة ترابيا. ومن مت، يستخلص أن الواليةقوم بتدبري ي » جملس جهوي « مثة إشارات إىلاالنتقالية، 

 .»الوالايت  «مبفهوم 

 

د هذا التأويل أتكيدا يف السياسة اجلهوية املعتمدة يف تونس عند املصادقة على قانون العدالة االنتقالية والسياق الذي مت فيه وجي .22

 تبين هذا القانون.

(. ولئن كانت هذه « MDRP »كانت تونس تتوفر على وزارة واحدة للتنمية اجلهوية والتخطيط )،  4115إىل غاية عام  .23

ان إىل اجلهات االقتصادية املؤلفة من تونس الكربىـ والشمال الشرقي، والشمال الغريب، والوسط الشرقي، والوسط الغريب، الوزارة تشري أحيا

                                                           

واملتعلق إبصدار القانون  1543ماي  17املؤرخ يف  55واملتعلق إبصدار جملة التهيئة الرتابية والتعمري؛ القانون عدد  1557نوفمرب  48املؤرخ يف  144القانون عدد   15
خالل األايم الثمانية املوالية النعقاد اجللسة، نسخة من كل املداوالت مع  يوجه رئيس اجمللس البلدي إىل وايل اجلهة، «: 44، راجع كذلك املادة 3األساسي للبلدايت، املادة 

 . »ويتوىل الوايل إدراجها بدفرت يثبت توصله هبا .القرارات املتخذة لتنفيذها
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، فإهنا غالبا ما كانت تلجأ إىل التقطيع اإلداري للوالايت عند اإلشارة إىل اجلهات، ال سيما يف تقاريرها 16واجلنوب الشرقي واجلنوب الغريب

 .17نمية اجلهويةبشأن مؤشرات الت

 

وكما سبقت تفسري ذلك أعاله، يرتبط سياق اعتماد قانون العدالة االنتقالية مباشرة أبوضاع التهميش أو اإلقصاء اليت كانت تعاين  .24

 .18منها بعض الوالايت، وعلى رأسها والية القصرين

 

على معىن قانون العدالة االنتقالية  »اجلهة  «م يؤكد النظام الداخلي هليئة احلقيقة والكرامة كذلك التأويل الذي مفاده أن مفهو  .25

من والايت  كل واليةللهيئة يف   مكتب جهويحيدث  «من هذا النظام الداخلي، على أنه  33. وتنص املادة »الوالية  «يشمل مفهوم 

 .»اجلمهورية

 

 »اليت تعرضت لتهميش أو إقصاء ممنهج   «  مصطلح تعريف .ب

. ويف غياب هذا التعريف »هتميش أو إقصاء ممنهج  «ية وال التشريع التونسي بشكل أوسع عبارة ال يعرف قانون العدالة االنتقال .26

حبسب التعريف املستعمل من قبل هيئات دولية أو وطنية  »اإلقصاء  «و »التهميش  «يف القانون التونسي، جتدر اإلشارة إىل مفهومي 

 احلقيقة والكرامة. ومرة أخرى، جند أن السياق الذي اعتمد فيه قانون العدالة أخرى يف أوضاع مشاهبة لتلك اليت متت إحالتها على هيئة

                                                           

 
)بدعم من البنك Measuring Poverty, Inequalities and Polarization in Tunisia ،-  (0222-0202 )، وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط 16

 .4114األفريقي للتنمية والبنك الدويل(، نوفمرب 
 

: 4111وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية اجلهوية،  17
ropa.eu/delegations/tunisia/documents/more_info/livreblanc_devreg_nov11_fr.pdfhttp://eeas.eu؛ 

 : »على مستوى اجلهات )الوالايت( « ») IDR («: حيتسب هذا التقرير مؤشر التنمية اجلهوية 4، ص. 4114تقرير وزارة التنمية اجلهوية، مؤشرات التنمية اجلهوية، نوفمرب 
loppemehttp://www.mdci.gov.tn/fileadmin/Conference_presse/Strat%C3%A9gie%20de%20d%C3%A9ve

nt/Diagnostic%20strat%C3%A9gique/Indicateurs%20de%20d%C3%A9veloppement%20r%C3%A9gional
.pdf 

 
 راجع تقارير وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط املشار إليها أعاله. 18

http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/more_info/livreblanc_devreg_nov11_fr.pdf؛
http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/Conference_presse/Strat%C3%A9gie%20de%20d%C3%A9veloppement/Diagnostic%20strat%C3%A9gique/Indicateurs%20de%20d%C3%A9veloppement%20r%C3%A9gional.pdf
http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/Conference_presse/Strat%C3%A9gie%20de%20d%C3%A9veloppement/Diagnostic%20strat%C3%A9gique/Indicateurs%20de%20d%C3%A9veloppement%20r%C3%A9gional.pdf
http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/Conference_presse/Strat%C3%A9gie%20de%20d%C3%A9veloppement/Diagnostic%20strat%C3%A9gique/Indicateurs%20de%20d%C3%A9veloppement%20r%C3%A9gional.pdf
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ية االنتقالية صميمي الستيعاب الروح اليت أعد فيها هذا القانون ومن أجل حتديد التعاريف اليت يتعني إحلاقها هبذه املصطلحات يف إطار وال

 هيئة احلقيقة والكرامة.

 

 التهميش مفهوم .0

 

مثة نقاشات عديدة بشأن  « ، على النحو التايل:تقرير ذي الصلة ابلتهميش الرتبوي، يف »التهميش  « نسكواليو تعرف منظمة  .27

ضخمة  حول طرق قياسه ومتييزه عن أفكار عامة بشكل أكرب حول عدم املساواة، والفقر واإلقصاء االجتماعي. مفهوم التهميش، وأدبيات 

امة. لكن النقاش حول التعاريف ميكن أن حيجب أحياان الضرورات السياسية واألخالقية ويطرح هذا املوضوع العديد من التساؤالت اهل

 […] ملناهضة التهميش.

    […].دم املساواة االجتماعيةق يف ععمرمان احلاد واملستمر واملرتسخ بأحد أشكال احل التهميش الرتبوي ابعتبارهوينطلق هذا التقرير بتعريف 

[…] 

وب إفريقيا فالقيود القانونية على الفرص، من قبيل تلك اليت اتسمت هبا جن ن التهميش نتيجة ألشكال التمييز النظامي.واليوم، اندرا ما يكو 

ة اليت جتازف املسارات االجتماعية، واالقتصادية والسياسي، ومرتسخة يف أشكال التمييز النظامي منتشرة، اندرة. إال أن امليز العنصرييف عهد 

ابإلضافة إىل  –لفئات واألفراد يف احلياة. وابلتايل، التهميش ليس وليد الصدفة. فهو نتيجة ملعيقات مؤسساتية حبظوظ وفرص بعض ا

  »19سياسات ومسارات تساهم يف استدامة تلك املعيقات.

 

عام، ويربط بشكل  »التهميش  «، فإنه يوفر بعض العناصر ذات الصلة بتعريف »التهميش الرتبوي  «ولئن كان التقرير يركز على  .28

، مع اإلشارة إىل أن التمييز قد ينتجم عن مسارات غري نظامية. فأشكال التمييز هاته مرسخة يف املسارات »التمييز  «و »التهميش  «بني 

                                                           

 
  .174، ص. 4111(، Atteindre les marginalisésاليونسكو، لبلوغ املهمشني ) 19

  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187513F.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187513F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187513F.pdf
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 « قاالجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تقوض حظوظ بعض اجملموعات أو األفراد يف احلياة. ويعترب التهميش نتيجة ملسارات أو عوائ

 ، حىت وإن مل يكن الغرض منها إحداث متييز أو عائق.»مؤسساتية 

 

( صميميا »اللجنة  «أو  »كينيا   -  «CVJR) كينيا  –جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يعترب تعريف التهميش الذي قدمته  .29

يف  »التمييز  «و »تهميش االقتصادي ال «، و»التهميش  «أكثر يف هذا الشأن، حيث عكفت هذه اللجنة حتديدا على تعريف مفاهيم 

إليه بعض اجملتمعات  الذي تتعرض حقيقة التهميش االقتصاديوإقرار إطار واليتها اخلاصة ابلعدالة االنتقالية. وقد أوكلت للجنة مهمة تقصي 

 .20احمللية عالوة على إدراكه وتقدمي توصيات بشأن طريقة معاجلة هذا التهميش

 

ا، إىل نظرايت العديد من املؤلفني للخروج ابلتعريف الذي رسي عليه خيارها يف إطار ممارسة واليتها. وتشري اللجنة يف تقريره .31

ور ظوتسجل اللجنة، من بني أمور أخرى، أن املفهوم غالبا ما يتم حتليله من زاويتني اثنني: إحدامها مكانية واألخرى اجتماعية. ويرتبط املن

ن متكني يف معزل أو بعيدا عن املركز(، بينما حييل املنظور اجملتمعي إىل فكرة وجود عائق، أو متييز، حيول دو  املكاين ابجلوانب اجلغرافية )العيش

ومع أخذ السياق الكيين بعني  .21جمموعة أو أفراد من الولوج إىل بعض املوارد أو إىل إمكانية املشاركة التامة والكاملة يف احلياة االجتماعية

مسارا حيرم األشخاص الذين "يعيشون على اهلامش" من الفرص والنتائج، مع  «بشكل عام ابعتباره  »التهميش  « االعتبار، عرفت اللجنة

 .»22تعزيز حظوظ ونتائج هؤالء الذين "يعيشون يف املركز"

                                                           

 
d (p) inquire into an «: 5، املادة 4115مارس  5دخل حيز التنفيذ يف  4118لعام  5القانون التأسيسي للجنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف كينيا، رقم  20

establish the reality or otherwise perceived economic marginalization of communities and make 

«recommendations on how to address the marginalization 114، الفقرة 1كينيا، اجلزء   –؛ تقرير جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة. 
 

 .74و 71ب، خاصة الفقراتن  4كينيا، اجلزء   –احلة جلنة احلقيقة والعدالة واملص تقرير 21
 

 )ترمجة إىل الفرنسية غري رمسية(: 77و 74ب، خاصة الفقراتن  4كينيا، اجلزء   –جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  تقرير 22
« Marginalisation : a process that denies opportunities and outcomes to those ‘living on the margin’, 

while enhancing the opportunities and outcomes for those who are ‘at the centre’ » 
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ليونسكو، حيث ا للتعريف املقرتح من قبلكينيا مشاهبا   –الذي تبنته جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  »التهميش  «يعترب تعريف  .31

ويف هذا الشأن، تعترب هذه العناصر دقيقة مبا يكفي لتقدمي تعريف  .23ينطبق على بعض عناصر التعريف اليت توجد عامة يف اآلراء الفقهية

 مفيد هليئة احلقيقة والكرامة يف إطار ممارسة واليتها.

 

اء االجتماعي.  أن التهميش ميزج يف آن واحد بني التمييز واإلقصكينيا تعترب  –جتدر اإلشارة إىل أن جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  .32

 «. وعلى الرغم من أن مفهومي 24كمرادفني »التهميش  «و »اإلقصاء االجتماعي  «فبحسب هذه اللجنة، ميكن استخدام مصطلحي 

ويف هذه  (.». مفهوم اإلقصاء 4 «أدانه  متشاهبان إىل حد كبري، يعترب البعض أهنا غري متطابقني حتما )راجع »التهميش  «و »اإلقصاء 

ا ابلنسبة هليئة احلقيقة والكرامة إلجناز مهامها أن حتسم هذا النقاش أو أن تتبىن تعريفا معرتفا به عامليا. بل يكفيه احلال، ليس من الضروري

د يف القانون ذي الصلة قالية وفقا للتعريف الوار أن تعتمد تعريفا واضحا ابلشكل الكايف يكون مطابقا لواليتها ويندرج يف مسار العدالة االنت

)أساسا الكشف عن االنتهاكات، وجرب الضرر وضمان عدم التكرار( مع مراعاة خصوصيات السياق التونسي )وجود فوارق هامة بني بعض 

ت اللجنة تعريفا يرتكز إىل تبن كينيا:  –ة اجلهات بشكل ال ميكن إنكاره(. ولعل هذه هي املقاربة اليت اعتمدهتا جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحل

ابإلضافة إىل ذلك، ترمي املؤشرات املعروضة أدانه إىل إقرار التهميش أو اإلقصاء  .25نظرايت عامة تراعي هدف واليتها والسياق الكيين

 (.»أو اإلقصاء املمنهج  ـ. املنهجية واملؤشرات الكفيلة إبقرار التهميش3 «املمنهج الذي تتعرض له بعض املناطق )راجع أدانه 

 

 اإلقصاء مفهوم .3

 

                                                           

23 G. S. GURUNG et M. KOLLMAIR،: Concepts and their Limitations” Marginality « IP6 Working 

Paper متوفر على املوقع 11، ص. 4113، عام 7،عدد ،-http://www.nccr

pakistan.org/publications_pdf/General/Marginality.pdf 
 .75ب، الفقرة  4كينيا، اجلزء   –جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  تقرير 24 
 .77وحتديدا الفقرة  75-71ب، الفقرات  4كينيا، اجلزء   –جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  تقرير 25 

http://www.nccr-pakistan.org/publications_pdf/General/Marginality.pdf
http://www.nccr-pakistan.org/publications_pdf/General/Marginality.pdf
http://www.nccr-pakistan.org/publications_pdf/General/Marginality.pdf
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يف برامج خمتلف املنظمات الدولية، مبا يف ذلك منظمة  »اإلقصاء االجتماعي  «، ال سيما »اإلقصاء  «مثة إشارات إىل  مفهوم  .33

. (« CoE »)، وجملس أورواب (« UE »)، واالحتاد األورويب (« OIT »)ومنظمة العمل الدولية  ،(« ONU ») األمم املتحدة

 وتشري هذه املنظمات الدولية إىل تعدد التعاريف يف هذا الشأن.

 

عريفا معرتفا أن حتسم هذا النقاش أو أن تتبىن ت ،ويف هذه احلال، ليس من الضروري ابلنسبة هليئة احلقيقة والكرامة إلجناز مهامها .34

ا للتعريف الوارد مسار العدالة االنتقالية وفقإطار واليتها يف وضوع مل . بل يكفيها أن تعتمد تعريفا يكون مطابقا»اإلقصاء  «ملفهوم  به عامليا

 .يف القانون ذي الصلة مع مراعاة خصوصيات السياق التونسي

 

العالقة بني اإلقصاء االجتماعي، من جهة، واملشاركة يف  ،1555ن وبرانمج عمل فيينا لعام حتدد منظمة األمم املتحدة، يف إعال .35

وق زااي التقدم االجتماعي وحبقوق اإلنسان، من جهة أخرى. ومن مث فإن املؤمتر العاملي حلقخل اجملتمعات احمللية والتمتع مباختاذ القرارات دا

 اإلنسان

معرفة  زم اختاذ تدابري عاجلة للتوصل إىليشكالن انتهاكا لكرامة اإلنسان وأنه يل االجتماعي واإلقصاءأن الفقر املدقع  يؤكد «

دقع وأسبابه، مبا يف ذلك األسباب املتصلة مبشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ألشد الناس فقرا، أفضل ابلفقر امل

شرتاك أشد ومن اجلوهري أن تعزز الدول ااالجتماعي، وتعزيز التمتع بثمار التقدم االجتماعي.  واإلقصاءووضع حد للفقر املدقع 

  .»26دقعتمعات اليت يعيشون فيها ويف تعزيز حقوق اإلنسان ويف جهود مكافحة الفقر املالناس فقرا يف عملية اختاذ القرارات يف اجمل

 

إن الرتابط بني اإلقصاء االجتماعي وعدم القدرة على املشاركة يف عمليات صنع القرار يف مستوايت خمتلفة ابإلضافة إىل ضعف  .36

 يف اخلاصة ابإلقصاء اليت تقدمها منظمات دولية أخرى.إمكانية الولوج إىل بعض اخلدمات أو احلقوق، يبدو جليا يف التعار 

                                                           

 
، 1555جوان  43اإلعالن املعتمد خالل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، يف  26

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf


 

 

 

 

20 

 

 

ضعف يف الولوج إىل املشاركة الكاملة والتامة يف التيار احملدد للمجتمع  «وهكذا، تعرف منظمة العمل الدولية اإلقصاء ابعتباره  .37

 […] إلقصاء على معىن احلرمان أو الفقدان.ينطوي ا «. ووفقا هلذه املنظمة، »من الناحية االقتصادية، والسياسية واالجتماعية والثقافية

 وابملعىن االقتصادي، حييل اإلقصاء على عدم القدرة على احلصول على عمل مأجور حيقق دخال كافيا لتلبية االحتياجات األساسية. وابملعىن

القرار انطالقا  ام، يف عمليات صنعالسياسي، ينطوي اإلقصاء على ضعف يف الولوج إىل مراكز السلطة وعدم القدرة على املشاركة، بشكل ه

من األسر ووصوال إىل أعلى املستوايت. أما ابملعىن االجتماعي، فيقصد ابإلقصاء التحقري، وعدم اجلدارة ابالحرتام والكرامة سواء جتاه 

 .»27الشخص نفسه أو األغيار

 

األشخاص  «إىل  »اإلقصاء االجتماعي  «صطلح يف التقرير التفسريي للميثاق االجتماعي األورويب )النسخة املراجعة(، حييل م .38

ال من اإلقصاء أو ، أو ألشكالذين يعيشون يف وضعية من الفقر املدقع بسبب تراكم املعيقات، والذين يتعرضون ألفعال أو أحداث مهينة

 يكونون خاصا، قد التظافر بعض الظروف. ويطال اإلقصاء االجتماعي أو ميكن أن يصيب أشسقوط احلقوق منذ أمد بعيد، أو بسبب 

فقراء، لكن ميكن أن يستبعدوا من الولوج إىل بعض احلقوق أو اخلدمات بسبب مرض مزمن على سبيل املثال، أو التشتت األسري، أو 

ل أو بسبب بعض االحنرافات املرتبطة ابخلصوص ابإلدمان على الكحو  العنف مبختلف أشكاله، أو اإلفراج عنهم بعد قضاء مدة حبسية

 .»28درات واملخ

                                                           

 
)الترجمة  6، ص. 2002، ماي 61وثيقة عمل رقم ، " Social exclusion in the context of globalizationمنظمة العمل الدولية، " 27

 The point of departure of this paper is the concept of exclusion, defined as the lack of“الفرنسية غير رسمية(: 

access to full participation in mainstream society in economic, political, social and cultural terms. Exclusion 

therefore conveys a sense of denial or loss. […] In an economic sense, exclusion refers to the inability to 

be engaged in gainful employment which yields enough income to satisfy basic requirements. In political 

terms, exclusion implies a lack of access to sources of power and the inability to participate meaningfully 

in decision-making processes from the household level upwards. In a social sense, exclusion is equal to 
denigration, the loss of respectability and dignity in one’s own eyes, as well as those of others”. 

 
 ./treaty/fr/Reports/Html/163.htmhttp://conventions.coe.intمن الميثاق االجتماعي األوروبي،  20تعليق مرتبط بالمادة  28

على النحو التالي: االجتماعي واإلقصاءلحق في الحماية ضد الفقر منه ا 20. وتضمن المادة 6551ماي  2اعتمد هذا الميثاق في   

 :يتعهد األطراف –بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الحماية ضد الفقر والحرمان االجتماعي  «

 –الذين يعيشون في فقر أو محرومين اجتماعياً، أو عرضة لذلك وكذلك عائالتهم  –إطار شامل ومنسق لتشجيع حصول األشخاص  باتخاذ اإلجراءات فيأ. 
 ؛افة واإلعانة االجتماعية والطبيةعلى وجه الخصوص على العمل والسكن والتدريب والتعليم والثق

 .» بمراجعة هذه اإلجراءات بقصد تعديلها عند الضرورة ب.

http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/163.htm
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 تعريفا مشرتكا ومشاهبا: 4117تبىن االحتاد األورويب وجملس أورواب منذ عام  .39

االجتماعي هو عملية يتم مبوجبها دفع بعض األفراد إىل هامش اجملتمع. فاإلقصاء مينعهم من املشاركة الكاملة يف احلياة اإلقصاء  «

 علم على مدى احلياة أو بسبب شكل من أشكال التمييز. فهذه العمليةاالجتماعية بسبب فقرهم، وضعف املهارات األساسية وفرص الت

 على األشخاصؤالء هويتوفر . يةاألنشطة والشبكات االجتماعية واجملتمععن والتعليم وكذلك  ،دخلومصادر التبعدهم عن فرص التشغيل، 

ارات اليت تؤثر على ابلعجز وعدم القدرة على التأثري يف القر  ونر يشعهيئات صنع القرار، وابلتايل غالبا ما إىل لسلطة و للغاية إىل ا ولوج حمدود

 .»29 حياهتم اليومية

 

ح ميكن أن يكون املرء فقريا دون أن يكون مستبعدا )والعكس صحي جتدر اإلشارة إىل أن اإلقصاء والفقر مفهومان غري متطابقني: .41

.  وبعبارة أخرى، ميكن أن يشكل مستوى الفقر يف منطقة معينة مؤشرا 30أيضا(، حىت وإن كان الفقر واإلقصاء غالبا ما يقرتانن يف الوقائع

 .31عن إقصائها لكن ذلك ال يعين حتما أن املنطقة تتعرض )أو تعرضت يف السابق( إىل اإلقصاء

 

ة القتصادي، يعترب املنتدى التونسي للحقوق ا»اإلقصاء االجتماعي  «على الرغم من أن التعاريف السابقة تشري أساسا إىل مفهوم  .41

على معىن قانون  »اإلقصاء  «واالجتماعية أن إبمكان هيئة احلقيقة والكرامة اللجوء إىل العناصر الواردة يف هذه التعاريف لتحديد مفهوم 

القتصادية ا العدالة االنتقالية، خاصة وأن السياق، سابق الذكر، العتماد هذا القانون، أي التباينات اهلامة بني بعض اجلهات من حيث التنمية

                                                           

 
، 60، ص. 2002مارس  2قرير مشترك للمفوضية األوروبية ومجلس أوروبا حول اإلدماج االجتماعي، ت 29

nal_joint_inclusion_report_2003_fr.pdfincl/fi-prot/soc-http://ec.europa.eu/employment_social/soc 
خطر يهدد الديمقراطيات األوروبية، تقرير لجنة القضايا االجتماعية، والصحة والتنمية المستدامة التابعة لمجلس  –وذكر مجلس أوروبا بهذا التعريف: اإلقصاء االجتماعي 

(، K. P. O’Kelly et Caroline Corrرير من إعداد ك. ب. أوكيلي وكارولين كور )؛ تعزيز التماسك االجتماعي، تق6، الفقرة 0202أكتوبر  02أوروبا، 
 .66، ص. 0202مصادق عليه من قبل اللجنة األوروبية للتماسك االجتماعي، إصدارات مجلس أوروبا، 

 
، منظمة  ,OverviewAn  –Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion J. Estivillراجع في هذا الصدد:  30

؛ وكذلك المرجعيات المشار إليها أعاله )ال سيما إعالن فيينا والميثاق االجتماعي األوروبي الذين يحددان بشكل واضح االختالف بين 02، ص. 0222العمل الدولية، 
 هذين المفهومين(.

 
ى مستوى الفقر الهام في مجموع أراضي البالد مع التذكير بأن الفقر كان كينيا التي تشير في هذا الشأن إل –خالصات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  31

 (.62، ص. 6ملحوظا، وبشكل غير متكافئ للغاية، في الجهات المهمشة الخمس التي حددتها )تقرير الحقيقة والعدالة والمصالحة، الجزء 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_fr.pdf
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واالجتماعية والبشرية، كان يهدف ابلتحديد األوضاع النامجة عن مسارات تؤدي إىل استبعاد بعض اجملموعات من إمكانية الولوج إىل بعض 

 اخلدمات أو احلقوق.

 

  » املمنهج « اإلقصاء / التهميش مفهوم .3

، دون أن يرد يف هذا القانون أي تعريف » ممنهجا «قصاء مبوجب أحكام قانون العدالة االنتقالية، جيب أن يكون التهميش أو اإل .42

مهيكال  «حيمل التهميش/اإلقصاء طابعا ينطوي على ضرورة أن  »ممنهج  «هلذا النعت. لكن املعىن الذي يستخدم فيه عادة هذا النعت 

 .»منهجيا  «و »منظما  «، »

 

يوي للتهميش أو اإلقصاء. ويرمي اهلدف املتوخى من القانون إىل على الطابع اخلطري والبن »منظم  «ويف هذا الصدد، حييل النعت  .43

احلة صجرب األضرار املستمرة اليت أثرت و/أو تؤثر على التماسك االجتماعي وتؤدي إىل الظلم )أو الشعور ابلظلم(، بغية املسامهة يف حتقيق امل

لتهميش  قد يكون هلا أثر حمدود مثلما ال يهدف القانون إىل معاجلة االوطنية. فاألمر مل يعد متعلقا مبعاجلة أوضاع التهميش أو اإلقصاء اليت

أو اإلقصاء املرتتب عن عدم مواءمة السياق االقتصادي العاملي أو صعوبة السياق املناخي أو اجلغرايف الذين أسفرا عن هتميش أو إقصاء 

 بعض اجلهات.

 

 واالجتماعية االقتصادية قوقاحل نتهاكال الفعلي بثباتاإل اإلقصاء أو التهميش يتطلب ال .4

 

تبني العالقة الوثيقة ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية. لكن  »اإلقصاء  «و »التهميش  «ال شك أن التعاريف الواردة أعاله بشأن  .44

 ية.عإقرار التهميش أو اإلقصاء املمنهج ملنطقة ما ال يتطلب ابلضرورة إثبات االنتهاك الفعلي للحقوق االقتصادية واالجتما
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بشكل وثيق مبفهوم التمييز الذي يقوض فرص وحظوظ جمموعة معينة  ، وفقا للتعريف الوارد أعاله،»التهميش  «يرتبط مفهوم  .45

، أو ابألحرى عدم التمييز يف النصوص الدولية ذات الصلة »التمييز  «خاصة على املستوى االقتصادي واالجتماعي. وقد ورد مفهوم 

من العهد الدويل املتعلق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  4، الفقرة 4جتماعية. ومن مت، تنص املادة ابحلقوق االقتصادية واال

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد أبن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا  « على أن: ») PIDESC  («والثقافية

و اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو بسبب العرق، أو اللون، أ بريئة من أي متييزالعهد 

 .32 »االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

 

 ، وفقا للتعريف الوارد أعاله، بشكل وثيق ابنتهاك احلقوق االجتماعية واالقتصادية من قبيل»التهميش  «وابملثل، قد يقرتن مفهوم  .46

 احلق يف العمل، ويف مستوى معيشي كاف، ويف الصحة والرتبية على سبيل املثال ال احلصر.

 

املدنية  مناهضة التهميش واإلقصاء والتمتع ابحلقوقويف األخري، مثة ترابط، على غرار احلقوق االقتصادية واالجتماعية، بني  .47

الرتابط وعدم قابلية التجزئة يف احلقوق االقتصادية  1555فيينا يف عام والسياسية. وقد كرس املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد ب

عندما ال يتمتع شخص حبقه يف الرتبية، فإن حظه  . وابلتايل،33واالجتماعية والثقافية من جهة، واحلقوق املدنية والسياسية من جهة أخرى

ومن ابب املقارنة، عندما يعاين شخص أو  .34والسياسية يكون ضعيفا يف التمتع حبقه الكامل يف حرية التعبري واملشاركة يف احلياة املدنية

جمموعة من األشخاص من اإلقصاء، فقد يشعرون بعدم القدرة على التأثري يف القرارات اليت تؤثر على حياهتم اليومية وابلتايل حترمهم من 

                                                           

 
(. 0926جانفي/يناير  2)تاريخ الدخول حيز التنفيذ في  0996ديسمبر  06، في AG/RES/2200 A (XXI)اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة،  32

 . 0969مارس  01صادقت تونس على العهد الدولي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 
3&chapter=4&lang=fr)-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV(راجع  ؛

؛ والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 0، المادة AG/RES/217 A(III)الجمعية العامة لألمم المتحدة، كذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المعتمد من قبل 
 0912مارس  06( والذي صادقت عليه تونس في 0916أكتوبر  00)تاريخ الدخول حيز التنفيذ في  0910جوان/يونيو  01معتمد في ال
)http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/ratification/( 
 

 .6552جوان/يونيو  22ج عمل فيينا، المعتمد في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، في إعالن وبرنام 33
 

وبالعكس، عندما يخضع شخص للتعذيب، فإنه يتعرض النتهاك حقه في أفضل وضع صحي يمكن تحقيقه. راجع على سبيل المثال دراسة منظمة  34
 ، متوفرة على الرابط التالي:2062في بوروندي، سبتمبر محامون بال حدود، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

-putting-burundi-in-ntiondete-preventive-on-http://www.asf.be/fr/blog/publications/perspectives
practice/-into-standards 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr)؛
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr)؛
http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/ratification/
http://www.asf.be/fr/blog/publications/perspectives-on-preventive-detention-in-burundi-putting-standards-into-practice/
http://www.asf.be/fr/blog/publications/perspectives-on-preventive-detention-in-burundi-putting-standards-into-practice/
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جزء من احلل للقضاء على الفقر  «كة يف تدبري الشأن العام كذلك املشاركة يف احلياة السياسية والتمتع حبقهم يف حرية التعبري. ولعل املشار 

 .»35واإلقصاء االجتماعي 

 

ولئن كانت هنالك روابط وثيقة بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية من جهة، والتهميش واإلقصاء من جهة أخرى، فإن هذه  .48

أو   عامليةالوق االقتصادية واالجتماعية هي حقوق تضمنها املواثيق الدولية ). فاحلق36املفاهيم خمتلفة وجيب التمييز بينها من الناحية القانونية

ضع وجيب على الدولة أن تسهر على محايتها كما أن انتهاكها ي ( و تكفلها، عند االقتضاء، أحكام دستورية أو تشريعية وطنية.37اإلقليمية

اء ليات احلماية الدولية، أو على الصعيد الوطين. لكن التهميش واإلقصاملسؤولية على عاتق الدولة، سواء على الصعيد الدويل، من خالل آ

بدوره  طمفهومان مل يرد تعيفهما بشكل حمدد يف املواثيق الدولية. عالوة على أن التشريع التونسي يربطهما مبسار العدالة االنتقالية الذي يرتب

ليشمل  »الضحية  «احلقوق االقتصادية واالجتماعية عند توسيع تعريف خبصوصيات السياق التونسي. بل وإن املشرع ال يشري إىل انتهاك 

 اجلهات. وقد تعمد املشرع يف ذلك إدخال مفهومني خمتلفني، أال ومها: التهميش واإلقصاء.

 

بات تعرض من قانون العدالة االنتقايل، إث 5، الفقرة 11مبعىن املادة  »الضحية  «ليس من املطلوب إلقرار املنطقة بعبارة أخرى،  .49

أهاليها بشكل خاص إىل انتهاكات حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية؛ بل يكفي إثبات أن املنطقة قد تعرضت ملسار أدى إىل شكل من 

لتمييز أمهية اق أو اخلدمات. ويكتسي هذا أشكال احلرمان أو التمييز )التهميش( أو أسفر عن استبعاد املنطقة من الولوج إىل بعض احلقو 

 جرب الضرر.من أجل قرار صفة الضحية للمنطقة وكذلك لتصميم التدابري احملتملة خاصة إل

 

                                                           

 
35 living in poverty in decisions that  Report on the human rights approach to participation of persons

affect their lives الترجمة الفرنسية غير رسمية( 0202، جوان/يونيو( :
 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ParticipationOfPersonsLivingInPoverty.aspx 

« Participation is an affirmation of the right of every individual and group to take part in the conduct of 

public affairs, but also a part of the solution to poverty and social exclusion » 
 

 راجع في هذا الشأن، إ. شميد وأ. نوالن: 36
E. SCHMID and A. NOLAN, « ‘Do No Harm?’ Exploring the Scope of Economic and Social Rights in 
Transitional Justice », IJTJ, vol. 8, 2014, p. 37362 et s 

 
 في أسفل الصفحة.  22راجع أعاله، النقطة رقم  37

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ParticipationOfPersonsLivingInPoverty.aspx


 

 

 

 

25 

 

ومع أنه ليس من الضروري إثبات االنتهاك املمنهج للحقوق االقتصادية واالجتماعية يف جهة أو منطقة معينة إلقرار هتميش أو  .51

هذه  االنتهاك قد يشكل دليال على التهميش أو اإلقصاء. وتنعكس إقصاء تلك اجلهة ابملعىن الوارد يف قانون العدالة االنتقالية، فإن ذلك

 العناصر يف املؤشرات املقرتحة أدانه من أجل إقرار التهميش أو اإلقصاء.

 

 املمنهج اإلقصاء أو التهميش إقرار على تساعد اليت واملؤشرات املنهجية .3

 :ميش يف بعض املناطق بكينيا، على جانبني أساسينيكينيا، خالل تدارس الته  –ركزت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  .51

 تراجعها؛ دور الدولة حيال هذا التهميش، سواء من حيث تفاقم الالمساواة أو -

 .38عدم املساواة بني اجلهات )حتليل أفقي وليس داخل خمتلف الفئات االجتماعية( -

 

سبة لكل ن مث إقرار هتميشها. وقد نظرت اللجنة، ابلنارتكزت اللجنة على مؤشرات للتحليل املنتظم لوضعية اجلهات املعنية وم .52

جهة، فيما يلي: نسبة البطالة/التشغيل؛ معدل الفقر؛ املستوى الصحي، مبا يف ذلك معدل وفيات األطفال، معدل الوفيات ومؤمل احلياة؛ 

رس االبتدائية لك معدل التسجيل يف املداعدد املستشفيات أو مراكز الصحة مقارنة بعدد السكان؛ املستوى التعليمي والرتبوي، مبا يف ذ

مستوى البىن التحتية العمومية، مبا يف ذلك الولوج إىل الكهرابء، ووسائل االتصال،  والثانوية، نسبة املدرسني عالقة بعدد التالميذ؛

ي )خاصة اوية النوع االجتماعلتدارس التهميش من ز اهتماما خاصا حتليلها  وقد أولت اللجنة يفواملاء/الصرف الصحي؛ وجودة الطرقات. 

 .39وضعية املرأة(

 

 هيئة احلقيقة والكرامة نظرا ألن ،كينيا متسقة وصميمية بشكل خاص يف هذا الصدد  –تعترب مقاربة جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  .53

جود فوارق حمتملة بني حتديد و   تواجه قضااي مشاهبة لتلك اليت واجهتها اللجنة الكينية. وابلفعل، تساعد مؤشرات سوسيو اقتصادية يف

                                                           

 
 .22ب، الفقرة  2كينيا، الجزء  -تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  38

 
 وتاليها. 262، 22ب، الفقرات  2تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، الجزء  39
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استخالص من  وميكن حتليل هذه املؤشراتاجلهات )أو بني بعضها( بشكل موضوعي ومرقم، ومستوايت هذه التباينات واستمرارها احملتمل. 

 له أثر على حظوظ وفرص( عائق/متييز كان 1إىل ) ما إذا كانت املنطقة املعنية، ابملقارنة مع املستوى الوطين و/أو جهات أخرى، قد تعرضت

إنكار إلمكانية الولوج إىل بعض اخلدمات أو احلقوق )ال سيما يف جمال التشغيل، والصحة، والرتبية  (4املنطقة؛ و/أو ) تشكلهااجملموعة اليت 

 واملشاركة يف احلياة السياسية...(.

 

 وابلتحديد، يتعني أخذ املؤشرات التالية بعني االعتبار: .54

 غيل، نسبة اليد العاملة املؤهلة، كثافة املقاوالت املوجودة )ونوع املقاوالت(، معدل االستثمارات اخلاصة/العامة؛معدل البطالة/التش -

 نسبة الفقر؛ -

قارنة م معدل وفيات األطفال، معدل مؤمل احلياة، عدد املستشفيات ومراكز الصحة مقارنة بعدد السكان، عدد األطباء املؤهلني -

 بعدد السكان؛

 ة، نسبة التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية، معدل التجهيزات املدرسية؛نسبة األمي -

مستوى البىن التحتية العامة، مبا يف ذلك الولوج إىل الكهرابء، ووسائل االتصال، واملاء الصاحل للشرب، وشبكة الصرف الصحي/  -

 التطهري، وعدد الطرقات املعبدة وجودهتا؛

 اواة( بني الرجال والنساء.مستوى املساواة )أو عدم املس -

 

ؤشر التنمية منة مبؤشرات أخرى أوسع تستعمل على الصعيد الوطين أو الدويل. وهكذا، يتضمن رت غالبا ما تكون هاته املؤشرات مق .55

 ، ثالثة مؤشرات:1551منذ عام  ») PNUD («وضعه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ، الذي ») IDH (« البشرية

 قاس مبتوسط العمر املتوقع عند الوالدة؛طول العمر الذي ي -

 مستوى املعرفة الذي يقاس من خالل اجلمع بني معدل حمو األمية لدى الكبار ومتوسط مدة الدراسة؛ -
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 .40مستوى املعيشة الذي يقاس ابلناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية ابلدوالر األمريكي -

 

، ثالثة عناصر 1554الذي وضعه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام  ») IPH (« مؤشر الفقر البشريمج وابملثل، يد .56

 مكونة:

 العجز من حيث طول العمر الذي يعادل نسبة األفراد املعرضني للخطر الوفاة قبل بلوغ سن األربعني؛ -

 العجز يف جمال التعليم، ويقاس بنسبة البالغني األميني؛ -

الصاحل للشرب  املاء والولوج إىلحيث ظروف العيش، ويقاس على أساس ثالثة متغريات: الولوج إىل اخلدمات الصحية، العجز من  -

 .41يعانون من سوء التغذية اخلامسة الذينونسبة األطفال دون سن 

 

ضال على ذلك، اء. فسنرى فيما يلي أن تونس تتوفر على هذه البياانت اليت أقرهتا هيئات الدولة ودراسات خاصة على حد سو  .57

( يتم احتسابه على مستوى الوالايت. ويعترب هذا املؤشر » IDR «) مؤشرا للتنمية اجلهويةطورت وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط يف تونس 

اس بناء يقاإلنصاف، و  –الساكنة، والعدالة  –التشغيل، والصحة  –مؤشرات موضوعاتية: املعرفة، والثروة  7مؤشرا تركيبيا حيتسب جبمع 

 يل علىحت من املتغريات اليت 18 ا خالصةحتديداجلهوية  ويعترب مؤشر التنمية  على املؤشرات اإلحصائية اليت تنتجها املؤسسات املختصة.

 5من  فئة العمريةال متدرس، ومعدل الطلبة احلاصلني على شهادة البكالوراياملناطق األربعة املذكورة أعاله. وتشمل هذه املتغريات: معدل 

 الصغرى ملقاوالتااإلنرتنت، والكثافة اهلاتفية، ومعدل البطالة، كثافة  تتوفر علىونسبة األسر اليت  ،األمية ونسبةعاما،  17سنوات إىل 

، وعدد السيارات، ري/التطهالصرف الصحي بشبكةلشرب، ونسبة الربط بشبكة املاء الصاحل ل التوصيلالفقر، ومعدل  ونسبةواملتوسطة، 

                                                           

 
وتاليها  600، ص. 6556التقرير العالمي حول التنمية البشرية،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 40
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1991_fr_complet_nostats.pdf) 
 

وتاليها  65، ص. 6555لتقرير العالمي حول التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ا 41
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1997_fr_complet.pdf) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1991_fr_complet_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1997_fr_complet.pdf
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اإلانث، و ر و لذكامعدالت متدرس ، والفرق بني ونسبة اإلجرام، األسرة ابملستشفياتاخلصوبة ووفيات الرضع، وعدد األطباء، وعدد  ومعدل

 .42سابقة الذكر( 7 األبعاد من منظور 18الـلمتغريات لاجلدول الكامل  - 4امللحق  راجع) معدالت النشاط لدى الرجال والنساءوالفرق بني 

 

ماعية واالقتصادية للمؤشرات االجت موضوعي، ابلنسبة مت وضعها بشكلنستخدم البياانت اليت س، الطلبلث من هذا يف اجلزء الثا .58

، أخرى أو مناطق/، ابملقارنة مع املستوى الوطين و، أي القصرين قد تعرضتت املنطقة املعنيةحتديد ما إذا كان من أجلأعاله  املشار إليها

اخلدمات أو  إمكانية الولوج إىل بعض( احلرمان من 4أو )/املنطقة؛ و تشكل اجملموعة اليت وحظوظ فرص على أثر/ متييز  إىل عائق( 1)

فاعلني أو /الدولة و حتليل دوروسيساعد ، والصحة، والتعليم، واملشاركة يف احلياة السياسية ...(. التشغيلاحلقوق )مبا يف ذلك يف جمال 

ت كانما  ذا ية وإاتعمليات مؤسس انمجا عناخلدمات أو احلقوق بعض إىل  إمكانية الولوجأو عدم  ذلك العائقحتديد ما إذا كان آخرين يف 

 .ممنهجهتميش أو إقصاء قد تعرضت، نتيجة لذلك، إىل  منطقة القصرين

 

 

                                                           

 
 .2-2، ص. 2062ة الجهوية، نوفمبر تقرير وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، مؤشرات التنمي 42
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 اخلالصات:

 الوالايت.ابملعىن الوارد يف قانون العدالة االنتقالية اجلهة يشمل مفهوم 
 

 على: التهميشوينطوي 
o اد ومستمر من أشكال امليز، التمييز أو العوائق؛شكل ح 

o تقويض فرص وحظوظ الفئة املعرضة له يف احلياة؛ 

o  ات اجتماعية، اقتصادية أو سياسيةمسار 

تتسبب كفي أن ، التمييز أو العائق، بل يالتفريقال ينبغي حتما أن ترمي املسارات االجتماعية، االقتصادية أو السياسية إىل خلق ذلك 

 . فيه

 ، التمييز أو العائق بطابع االستمرارية واخلطورة اليت تؤدي إىل التأثري على حظوظ اجملموعة.التفريقجيب أن يتسم و 

 

 على:اإلقصاء ينطوي 

o مسار؛ 

o  ينجم عنه إبعاد بعض األشخاص عن إمكانية الولوج إىل بعض احلقوق أو اخلدمات ال سيما من حيث الولوج إىل فرص العمل

 والولوج إىل الرتبية والتعليم؛ إىل املشاركة يف السلطة واختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتم اليومية. أو إىل دخل الئق؛

وحييل النعت " ممنهج " إىل درجة من اخلطورة واهليكلة يف التهميش أو التهميش أو اإلقصاء ممنهجا. ووفقا للقانون، جيب أن يكون 
صادي العاملي أو من قبيل السياق االقتخارجية، لتهميش أو اإلقصاء الظريف أو املرتبط بعوامل اإلقصاء، حيث ال يتعلق األمر مبعاجلة ا
 الوضع املناخي أو اجلغرايف ملنطقة معينة.

عينة. من أجل االقرار ابلتهميش أو اإلقصاء املمنهج ملنطقة مانتهاك للحقوق االقتصادية واالجتماعية وليس من الضروري أن يكون مثة 
 على التهميش أو اإلقصاء املمنهج.الدليل ن أن يشكل ذلك االنتهاك لكن ميك
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يف املقارنة بشكل موضوعي بني منطقة معينة وبني الوضعية السائدة على الصعيد الوطين وبني وضعية مناطق استعمال املؤشرات يساعد 
د بعض د حتليل هذه املؤشرات يف حتديد وجو أو جهات أخرى ومن مت استخالص التباينات احملتملة، ونطاقها واستمراريتها. ويساع

 املعيقات أو أشكال التمييز أو العجز من حيث الولوج إىل بعض احلقوق واخلدمات من أجل إثبات وجود التهميش أو اإلقصاء.
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 اثلثا. تطبيق على وضع جهة القصرين

عرضت لتهميش رين من أجل إثبات أهنا تشكل جهة تيف هذا الفصل، يتم تطبيق التعاريف واملعايري احملددة أعاله على وضع القص .59

 أو إقصاء ممنهج على معىن قانون العدالة االنتقالية.

 

 القصرين تشكل جهة .أ

 

طاق تطبيق ، يف نتندرج، كما جاء تبيان ذلك أعالهوهبذه الصفة، فإهنا  املتواجدة يف تونس. 47القصرين هي إحدى الوالايت الـ .61

للتهميش أو اإلقصاء  «ليشمل املناطق اليت تعرضت  »الضحية  «العدالة االنتقالية الذي يوسع تعريف مفهوم  من قانون 5، الفقرة 11املادة 

 .»املمنهج 

 

 تعرضت القصرين إىل هتميش أو إقصاء ممنهج .ب

 

 كما ورد شرح ذلك يف الباب الثاين، من الضروري إلقرار هتميش أو إقصاء ممنهج ملنطقة معينة، حتديد أن: .61

 نطقة املعنية، مقارنة مبناطق أخرى أو ابملستوى الوطين، إىل:تعرضت امل (1)

 احلادة واملستمرة اليت حالت دون متكني املنطقة من التمتع بفرصها، و/أو احلرمانأشكال من التمييز أو  -

 إنكار الولوج إىل بعض احلقوق أو اخلدمات؛ -

 ات عن مسارات مؤسساتية.جنمت أشكال التمييز هاته أو صعوابت الولوج إىل بعض احلقوق واخلدم (4)
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 غرار لىع وخدمات حقوق إىل الولوج من تتمكن مل و/أو احلرمانو  التمييز من ومستمرة حادة أشكال إىل القصرين تعرضت .0

 أخرى مناطق

ريا هاما تبني أن القصرين هي إحدى اجلهات اليت سجلت أتخ مت التذكري يف هذا التحليل مبجموعة من املؤشرات حبسب الفئات .62

 يث التنمية على خمتلف املستوايت )االقتصادي، االجتماعي، البشري(.من ح

 

 و/أو النواقص من حيث الولوج إىل حقوق أو خدمات يساعد حتليل هذه املؤشرات يف التعرف على أشكال التمييز واحلرمان .63

عها اخلطري مع مرور الوقت، مما يبني طاب حرمت منها القصرين. ابإلضافة إىل ذلك، ترتاكم أشكال احلرمان أو النواقص هاته، بل وتتفاقم

وال يدعي هذا التحليل حتديد مجيع أشكال احلرمان أو النواقص اليت تعرضت هلا املنطقة بل يرمي أساسا إىل التعرف عليها بشكل  واملستمر. 

 عام بغية متكني هيئة احلقيقة والكرامة من تعميق هذه الدراسات التحليلية.

 

 املؤشرات (0)

 القتصادية، التشغيل والفقرالتنمية ا 

مؤشر التنمية اجلهوية ، أن القصرين تسجل 4114تشري وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، يف تقريرها الصادر يف جويلية/يوليو  .64

 .43يف تونس العاصمة( 1145؛ مقابل 1115)األضعف 

 

                                                           

 
( مؤشر ITCEQ؛ المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )2، ص. 2062وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، مؤشرات التنمية الجهوية، نوفمبر  43

 .60، ص. 2062التنمية الجهوية، جويلية/يوليو 
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 .44(%1415قارنة مع املستوى الوطين: ؛ ابمل%4514: 4114)يف  ارتفاع ملعدل البطالة بشكل خاصتعاين جهة القصرين من  .65

 الغريب )اليت تشمل القصرين( الوسط، تسجل جهة املستوى املعيشي، الذي يشمل مراعاة 4117وابلنظر إىل مؤشر التنمية البشرية لعام 

 .45ينالوطأقل نسبة للتنمية البشرية مقارنة مع املناطق الساحلية حيث ت سج ل مستوايت مؤشر التنمية أعلى من املتوسط 

 

 األكثر تضررا منالشرقي  الوسط، تبدو املناطق الواقعة يف 4111-4117فضال عن ذلك، وحبسب مؤشر الفقر البشري للفرتة  .66

 .46)أكثر من ضعف املعدل املسجل يف تونس الكربى( الفقر

 

فسية والدراسات الكمية، يف د التونسي للتنا)وفقا للمعه 47بضعف يف كثافة املقاوالت الصغرى واملتوسطةتتسم القصرين أيضا  .67

 الصناعيةمن املقاوالت اخلاصة ترتكز يف الساحل، كما أن الشركات  %51يف تونس العاصمة(:  511مقابل  114: 4114جويلية/يوليو 

وزارة ل . ووفقاغياب النشاط االقتصادي اهلامالغريب من  الوسطوبشكل عام، تعاين مناطق  .48ال توجد أبمهية إال يف املناطق الساحلية

 .49من مساحة املناطق الصناعية %81، على ما يزيد عن 4111التنمية اجلهوية والتخطيط، حصلت املناطق الساحلية، عام 

 

                                                           

 
(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية PREDDلخطة الجهوية للتنمية المستدامة )(، اDeutsche Zusammenarbeitالتعاون األلماني ) 44

(GIZ فيفري/فبراير ،)؛ راجع كذلك البيانات: المعهد التونسي للتنافسية 62، ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين
؛ راجع أيضا البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، 62، ص. 2062ية، جويلية/يوليو ( مؤشر التنمية الجهوITCEQوالدراسات الكمية )

 La Révolution Inachevée : Créer des opportunités, des emplois deومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" )

 qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens؛ 26، ص. 2062ة سياسات التنمية، ماي (، مجل
revolution-http://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished 

 
 .26-20. (، أطروحة دكتوراه، صF. ZIDIف. زيدي ) 45

 
(، الخطة الجهوية للتنمية Deutsche Zusammenarbeit؛ راجع أيضا التعاون األلماني )655(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 46

، 2062ي/فبراير ( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين(، فيفرGIZ(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية )PREDDالمستدامة )
 .62ص. 

 
؛ راجع أيضا البنك الدولي، " الثورة غير 62، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو ITCEQالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ) 47

 La Révolution Inachevée : Créer des opportunités, desالمكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" )

emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  205، ص. 2062(، مجلة سياسات التنمية، ماي. 
 

 .652، 25، 2(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 48
 

: 25 ، ص.2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  49
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/more_info/livreblanc_devreg_nov11_fr.pdf 

 .25 (، أطروحة دكتوراه، ص.F. ZIDIف. زيدي )

http://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/more_info/livreblanc_devreg_nov11_fr.pdf
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: هؤالء أتهيال اهلجرة القروية للعمال األكثرلعل إحدى التداعيات النامجة عن ضعف التنمية االقتصادية يف املنطقة تتجلى يف  .68

. وتعزز هذه الظاهرة، بدورها، ضعف مستوى التنمية االقتصادية يف املنطقة عالوة 50صادية ذات اإلنتاجية املرتفعةينتقلون حنو املناطق االقت

وابلتايل، حتدد  .51على مستوى الفقر هبا ألن هذه املنطقة الفقرية أصال جتد نفسها حمرومة، بسبب هذه اهلجرة القروية، من عماهلا املؤهلني

 .52ذات نسبة ضعيفة من اليد العاملة املؤهلةمنطقة رين ابعتبارها املؤشرات االقتصادية القص

 

وتبدو  .53تكرةضعف جاذبية االستثمارات املنتجة واملبابإلضافة إىل ذلك، يتسبب ضعف التنمية االقتصادية يف القصرين يف  .69

 .54غري جمهزة ابلشكل الكايف من حيث املناطق الصناعيةالغريب   الوسطمناطق 

 

 دمات العامة والبىن التحتيةالولوج إىل اخل

 

 .55)سواء من حيث الكمية أو اجلودة(بضعف على مستوى البىن التحتية الغريب، خاصة القصرين،   الوسطتتسم مناطق  .71

 

                                                           

 
 .2(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDI؛ ف. زيدي )2، ص. 2062وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، مؤشرات التنمية الجهوية، نوفمبر  50

 
 .22(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 51

 
، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة (Deutsche Zusammenarbeit؛ التعاون األلماني )21(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 52

(PREDD( من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية ،)GIZ فيفري/فبراير ،)ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين ،
62. 

 
( ITCEQضا: المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )؛ راجع أي2، ص. 2062وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، مؤشرات التنمية الجهوية، نوفمبر  53

)بنية تحتية غير كافية(؛ البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة  65، ص. 2062مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو 
 La Révolution Inachevée : Créer des opportunités, des emplois de qualités et de laوالثروة لكافة التونسيين" )

richesse pour tous les Tunisiens  ؛ انظر كذلك: التعاون األلماني )205، ص. 2062(، مجلة سياسات التنمية، مايDeutsche 

Zusammenarbeit( الخطة الجهوية للتنمية المستدامة ،)PREDDمن إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية ،) (GIZ بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة )
 .62، ص. 2062المركز الغربي )القصرين(، فيفري/فبراير 

 
 .25(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 54

 
( ITCEQت الكمية )؛ راجع أيضا: المعهد التونسي للتنافسية والدراسا2، ص. 2062وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، مؤشرات التنمية الجهوية، نوفمبر  55

 .25(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDI)بنية تحتية غير كافية(؛ ف. زيدي ) 65، ص. 2062مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو 



 

 

 

 

35 

 

، مقارنة بتونس العاصمة %31) ضعيفة من حيث نسبة التزويد ابملاء الصاحل للشربوتسجل القصرين حتديدا عالمة  .71

لتعاون وحبسب تقرير لوكالة انسبة ربط األسر بشبكة الصرف الصحي/التطهري. ملدارس، ومن حيث ، مبا يف ذلك داخل ا56(51%

، املشار إليها فيما يلي ابالختصار Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitاألملانية )

» GIZ « على  %35مقابل  %4411اء الصاحل للشرب ، بلغت نسبة ربط األسر القروية يف املنطقة بشبكات امل4113( صدر يف

 . 57الصعيد الوطين

 

ة القصرين من : ال تتجاوز حصضعف يف الولوج إىل شبكة الطرق املصنفة فضال عن ذلك، تعاين جهة القصرين يف معظمها من .72

 املدارساألسر و  نسبة جد ضعيفة للربط ابإلنرتنت لدى. كما تسجل القصرين 58كمعدل وطين  %51مقابل أكثر من  %14هذه الطرق 

 .59يف تونس العاصمة( %13مقابل  %5: 4111)حبسب بيان صادر يف 

 

 الصحة

 

)عدد األطباء  بية ضعيفةكثافة طتتسم املناطق الواقعة يف املركز الغريب بضعف يف الولوج إىل الصحة. وتسجل القصرين، حتديدا،  .73

 .60يقل بنسبة هامة عن املعدل الوطين ضعف كثافة أسرة املستشفيات، الذيحبسب عدد السكان( عالوة على 

                                                           

 
( مؤشر QITCE؛ المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )21، ص. 2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  56

 .62، ص. 2062التنمية الجهوية، جويلية/يوليو 
 

(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية PREDD(، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة )Deutsche Zusammenarbeitالتعاون األلماني ) 57
(GIZ فيفري/فبراير ،)؛ راجع أيضا: المعهد التونسي للتنافسية والدراسات 20و 25، ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين

؛ انظر كذلك: البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل 62، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو ITCEQالكمية )
 La Révolution Inachevée : Créer des opportunités, des emplois de qualités et de laالجيدة والثروة لكافة التونسيين" )

richesse pour tous les Tunisiens  202، ص. 2062(، مجلة سياسات التنمية، ماي. 
 

ية (، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانPREDD(، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة )Deutsche Zusammenarbeitالتعاون األلماني ) 58
(GIZ فيفري/فبراير ،)25، ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين . 
 

( مؤشر ITCEQ؛ المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )21، ص. 2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  59
 .62، ص. 2062التنمية الجهوية، جويلية/يوليو 

 
 .62، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو ITCEQالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ) 60
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الغريب  طالوسإذا ما أخذ مؤشر التنمية البشرية، الذي يشمل مدة احلياة )مؤمل احلياة عند الوالدة( بعني االعتبار، فإن مناطق  .74

. وسجلت وزارة 61(لوطينتسجل أضعف معدل معدالت التنمية البشرية )مقارنة ابملناطق الساحلية: مؤشر التنمية البشرية أعلى من املعدل ا

 عاما 11سنة يف والية تونس ووالية صفاقس بينما مل تتجاوز  44كان يعادل   مؤمل احلياة، أن 4111التنمية اجلهوية والتخطيط، يف عام 

ويف املركز ‰ 41، ويف اجلنوب ‰1418يف  4115عام  « معدل وفيات األطفال. ويف نفس التقرير، حدد 62ابلنسبة لوالية القصرين

 .»63 ‰3332ارتفع هذا املعدل إىل  لغريبا

 

 الرتبية والتعليم

 

يف تونس  %14مقابل  %54: 4111)حبسب بيان صادر يف معدال جد مرتفع لألمية تسجل منطقة القصرين أيضا  .75

بشرية أعلى من لمؤشر التنمية امقارنة ابملناطق الساحلية: )معدل التنمية البشرية األضعف وتسجل مناطق املركز الغريب  . 64العاصمة(

. وللتذكري، يشكل مؤشر التنمية البشرية أيضا مؤشرا ملستوى الرتبية حيث أنه يشمل مراعاة نسبة األمية واملعدل اخلام 65(املعدل الوطين

 .66للتمدرس. وحبسب البنك الدويل، يسجل الولوج إىل الرتبية أتخريا ابلغا يف مناطق املركز الغريب

 

                                                           

 
  .26و 20، 25(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 61

 
 .21، ص. 2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  62

 
 .25، ص. 2066التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية، وزارة  63

 
 .62، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو ITCEQالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ) 64

 
 .26و 20، 25(، أطروحة دكتوراه، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 65

 
Créer  La Révolution Inachevée :مكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" )البنك الدولي، " الثورة غير ال 66
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توى الوطين، يف منطقة القصرين، مقارنة ابملس ضعف تطوير مؤسسات التعليم العايلدراسات إىل تشري بعض الفضال عن ذلك،  .76

 .67وذلك من حيث التجهيزات البيداغوجية واملوارد اللوجستية الستقبال الطلبة ومن حيث جودة األساتذة

 

 تباينات هامة بني الرجال والنساء

 

. وحبسب املؤشر 68سوق العمل ومعدل للبطالة أكثر ارتفاعا لدى النساء إبقصاء هام للنساء منالغريب  الوسطتتسم مناطق  .77

 %1133، على املرتبة األخرية يف الرتبيب )4117البشرية حبسب اجلهات، حصلت القصرين، يف عام املتعلق ابلنوع االجتماعي للتنمية 

(، يسجل أعلى مستوى للتفاوت ITCEQلكمية )للمعهد التونسي للتنافسية والدراسات ا. ووفقا 69يف تونس العاصمة( %1154مقابل 

( وسلياان %3118(، والقصرين )%3515)معرب عنه ابلفارق بني معدل النشاط بني الرجال والنساء( يف والية القريوان ) بني الرجال والنساء

(31%)70. 

 

تمثل ت «أن  ،4111و 1551 حول الوضع يف تونس الذي يشمل الفرتة املمتدة بني 4117البنك الدويل، يف تقريره لعام  سجل .78

 سيما الخاصية سوق العمل التونسي اليت تبعث على القلق بشكل أكرب يف معدل البطالة املرتفع لدى الشباب احلاصلني على شهادات، 

 .»71 النساء، اللوايت أصبح عدد كبري منهم عاطالت عن العمل ملدة طويلة

 

                                                           

 
(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية PREDD(، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة )ammenarbeitDeutsche Zusالتعاون األلماني ) 67

(GIZ فيفري/فبراير ،)22، ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين. 
 

 .651و 652، 22(، سابق الذكر، ص. F. ZIDIراجع كذلك، ف. زيدي ) 68
 

 .651و 652، 22(، سابق الذكر، ص. F. ZIDI)ف. زيدي  69
 

 .62، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو ITCEQالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ) 70
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 حتليل املؤشرات (3)

اليت تعرضت هلا منطقة القصرين أو إنكار الولوج إىل بعض احلقوق أو اخلدمات، مقارنة مع  تبني هذه املؤشرات أشكال احلرمان .79

جهات ومناطق أخرى، بل ومع املستوى الوطين. ابإلضافة إىل ذلك، ترتبط هذه املؤشرات بعضها ببعض: فقد تكون يف الوقت نفسه دليال 

 على احلرمان أو السبب يف أشكال أخرى من احلرمان.

 

يل، يعترب ضعف التنمية االقتصادية الشديد يف املنطقة أحد األسباب وراء النسبة العالية للبطالة والفقر، وضعف املستوى وابلتا .81

، تشكل هذه املؤشرات دليال على احلرمان الذي تعاين منه املنطقة من حيث التنمية  مثاملعيشي، وهجرة العمال األكثر أتهيال. ومن 

متكن سكان تلك املنطقة من الولوج إىل منصب عمل أو مستوى معيشي الئق مقارنة مبناطق أخرى استفادت  االقتصادية وكذلك على عدم

 من تشجيع ودعم كبري للتنمية االقتصادية.

 

ويشكل الوضع االقتصادي السيء للمنطقة، وابخلصوص معدل البطالة املرتفع، عامال يعزز عدم املساواة بني اجلنسني. وابلتايل،  .81

 بنك الدويل:ووفقا لل

على سبيل املثال، ف)مبعىن اإلحباط(.  قد تكون النساء أقال رغبة يف االلتحاق ابليد العاملة عندما يشعرن أن فرص العمل حمدودة «
 لن تسعى النساء اللوايت يعشن يف البلدايت اليت تسجل مستوايت عالية من البطالة لدى النساء، إىل املشاركة يف سوق العمل

وعلى العكس، (. %1ل البطالة اجلهوي لدى النساء بنسبة واحد يف املائة يقلص إمكانية املشاركة لدى املرأة حبوايل )ارتفاع معد
ى هذا األمر إىل األجور ويعز  .ملشاركة املرأة يف سوق العمل أعلىتسجل املناطق اليت ترتفع فيها نسبة البطالة لدى الرجال، نسبة 

ندما يكون رجال البيت عاطلني عن العمل، مما يفرض على األسرة التوفر على مصادر إضافية االحتياطية للنساء اليت تنخفض ع
يف  1يف املائة يرفع احتمال مشاركة املرأة يف سوق العمل بنسبة  1للدخل )ارتفاع معدل البطالة اجلهوية لدى الرجال بنسبة 

 .»72املائة(
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 واالتصاالت )مبا يف ذلك اإلنرتنت( آاثرا خمتلفة:  حتدث النواقص من حيث البىن التحتية للطرقوابملثل،  .82

تعترب املنطقة أقل جاذبية، عالوة على التداعيات املشار إليها أعاله: نسبة بطالة أعلى، هجرة على مستوى التنمية االقتصادية:  -

 ؛73الكفاءات، الفقر...

ال تزال العديد من األراضي  «وى جودة املعيشة: على مستوى العالقات االجتماعية واملبادالت بني اجلهات وابلتايل على مست -

روية قالقروية الشاسعة منعزلة، خاصة يف املناطق القروية احمليطة ابملدن اليت تعاين من غياب املراكز احمللية لتأطري الساكنة واالقتصاد ال

 ؛»74

ق وجهات ود إىل اإلنرتنت مقارنة مبناطعلى مستوى الولوج إىل الرتبية والتعليم )طرق صعبة للذهاب إىل املدرسة؛ ولوج حمد -

 (.75أخرى

 

 وهكذا، يشري البنك الدويل: .83

الرئيسية وتلك  خاصة يف املناطق تتواصل االختالفات يف الولوج إىل اخلدمات األساسية والتوفر على الرأمسال البشريبشكل عام،  «

ولعل تلك االختالفات هي العنصر األساسي ، ]يب واملركز الغريبأي املناطق الواقعة يف اجلنوب الغر [اليت تسجل أتخريا من حيث التنمية 

 مات األساسيةالولوج املادي إىل الرتبية والتعليم واملنشآت الصحية وإىل اخلد. ويبدو أن يف التباينات اجلهوية من حيث نتائج سوق العمل

ة يف نتائج سوق . وقد تعزى التباينات املسجلطق احملرومةال تزال فوارق هامة قائمة يف املنامتكافئ يف املناطق احلضرية ابلبالد لكن 

العمل عرب أرجاء تونس إىل االختالفات يف الرأمسال البشري، لكن هاته االختالفات ال ميكن أن تفسر سوى جزء من التباين يف الدخل 
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وللولوج إليها،   نيات جيدة للتواصل مع األسواقيف املناطق القروية املعزولة، إذ أن تلك املناطق واجلهات تعاين أيضا ال تتوفر على إمكا

 .»76كما متت شرح ذلك أعاله

 

ميكن أن تتسبب النواقص وأشكال العجز اهلامة من حيث التزويد ابملاء الصاحل للشرب والربط بشبكة الصرف الصحي يف آاثر  .84

عزى ل املثال، ميكن أن ينجم عن مرض يحرماهنم من التمتع حبقوق أخرى. فعلى سبيعلى صحة سكان املنطقة بل وبشكل أوسع يف 

الستهالك ماء غري صاحل للشرب، عجز أو صعوابت ابلنسبة لألطفال الصغار من شأهنا أن حتول دون متكينهم من الذهاب إىل املدرسة 

 ومن مت حترمهم من التمتع حبقهم يف الرتبية والتعليم.

 

، حتليال جيدا ألثر االختالالت السوسيو اقتصادية اليت 4111ض عام قدمت وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، يف كتاهبا األبي .85

 تعاين منها بعض اجلهات واملناطق على املستوى الرتبوي:

 

الذين يعيشون يف وسط  فالتالميذتؤدي هذه االختالالت السوسيو اقتصادية إىل تداعيات كارثية على املستوى الرتبوي والتعليمي.  «

سجل واليتا القصرين . وتيتوفرون على حظوظ أقل للنجاح وعلى خماطر متزايدة للهدر املدرسي املبكرواألمية يتسم ابلبطالة، والفقر 

 […]. 4115/4111على التوايل برسم السنة الدراسية  %513و %7مبعدل  اهلدر املدرسيوالقريوان أعلى نسب 

تقبل. ويرتبط شعورا ابالستسالم بل وابليأس حيال املسملدرسة، ويرتجم اهلدر املدرسي، لدى األسر اليت تعدل عن تسجيل أطفاهلا يف ا

 .»77 النجاح والفشل املدرسي لألطفال بشكل وثيق إبدراك قدرهتم على تغيري بيئتهم بفضل اجلهد والعمل

 

                                                           

 
Créer  La Révolution Inachevée :البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" ) 76

des opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  مجلة سياسات التنمية، ماي ،)
 .201، ص. 2062

 
 .22، ص. 2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  77
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درة على قيعترب هذا التحليل الذي قدمته الوزارة جتسيدا واضحا لإلقصاء، ال سيما من خالل شعور األشخاص املعنيني بعدم ال .86

 التأثري على القرارات اليت تؤثر على حياهتم اليومية. وخلصت الوزارة يف هذا الشأن إىل االستنتاج التايل:

 

ناطق الساحلية. من حيث التنمية االقتصادية والبشرية مع تركيز الثروة الوطنية يف امل تباين صارخ بني الوالايتكشف حتليل املؤشرات عن   «

رب أضراره دون أدىن ج، انتهاكا واضحا للميثاق االجتماعي اجلمهوري يتعني وكذلك إقصاء بعض اجلهات يف الداخل التهميش، بلويعترب 

 .»78أتخري

 

 4111و 4113فضال عن ذلك، وحبسب تقرير صادر عن وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، تفاقم الوضع يف الفرتة املمتدة ما بني  .87

مرة عن  15مرتفعا  4111ز الغريب، ابملقارنة مع مناطق وجهات أخرى: كان معدل الفقر املدقع يف عام يف بعض املناطق الواقعة يف املرك

. وابملثل، ما فتئ عدد األسر 79مرات فقط عن معدل تونس الكربى 5مرتفعا  4111معدل تونس الكربى، بينما كان هذا املعدل يف عام 

 .80يتزايد منذ العقدين األخريين »ملساعدة األسر املعوزة  الربانمج الوطين «املستفيدة من املساعدة يف إطار 

 

ويف اخلتام، يساعد حتليل املؤشرات املشار إليها أعاله يف تسليط الضوء على أوجه التمييز واحلرمان و/أو النواقص من حيث الولوج  .88

 أخرى. إىل بعض احلقوق أو اخلدمات واليت تعاين )وعانت( منها القصرين مقارنة مع جهات ومناطق

 

                                                           

 
78 pa.eu/delegations/tunisia/documents/more_info/livreblanc_devreg_nov11_fr.pdfhttp://eeas.euro 

 
، 02. صMeasuring Poverty, Inequalities and Polarization in Tunisia ،(0222-0202 )وزارة التنمية الجهوية والتخطيط،  79
البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة : 0200و 0226؛ راجع أيضا فيما يتعلق بمعدل البطالة في القصرين في عامي 01

 La Révolution Inachevée : Créer des opportunités, des emplois de qualités et de laوالثروة لكافة التونسيين" )

richesse pour tous les Tunisiens  26، ص. 2062(، مجلة سياسات التنمية، ماي. 
 

(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية PREDD(، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة )Deutsche Zusammenarbeitالتعاون األلماني ) 80
(GIZ فيفري/فبراير ،)62، ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين. 

http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/more_info/livreblanc_devreg_nov11_fr.pdf


 

 

 

 

42 

 

سيكون بال شك من اجملدي أن تقوم هيئة احلقيقة والكرامة، يف إطار مزاولة واليتها املرتبطة حتديدا بكشف احلقيقة وجرب الضرر،  .89

 ،مبوجب القانون، بتحديد مفصل حلجم ونطاق أشكال احلرمان والعجز اليت تعاين منها املنطقة إليها املخولةوبناء على صالحيات التحقيق 

 اطق وجهات أخرى تواجه أوضاعا مشاهبة.بل ومن

 

 مؤسساتية مسارات عن واخلدمات احلقوق بعض إىل الولوج إمكانية عدم و/أو هاته احلرمان أشكال تنجم .3

 

 مسارات مؤسساتية وممنهجة.  تظافرتنتج أشكال احلرمان والنواقص املذكورة أعاله عن  .91

 

ابلنظر  كأمر طبيعي  ر إىل ذلك البنك الدويل، على طول سواحل تونسقد يبدو متركز النشاط االقتصادي والساكنة، كما أشا .91

ولعل هذه التوجهات منتشرة يف العامل أبسره، لكنها تفاقمت من جراء السياسة االقتصادية التونسية على  .81للمزااي االقتصادية واللوجستية

ارات يف وية: الطابع املركزي الشديد للدولة، تفضيل االستثم. فضال عن ذلك، لعبت مسارات أخرى دورا يف تفاقم الفوارق اجله82مر الزمان

والفساد/الرشوة. ولعل هذه املسارات، يف ارتباطها ببعضها البعض، قد تسببت  »احملسوبية  «، الزبونية أو   السيئة احلوكمةبعض املناطق، 

 القصرين.  يف أثر مضاعف وممنهج أدى إىل التهميش أو اإلقصاء املمنهج لبعض اجلهات، ومنها

 

ال تدعي هذه الدراسة أن املسارات املشار إليها أعاله هي األسباب الوحيدة لتهميش أو إقصاء اجلهات وحتديدا جهة القصرين،  .92

بل تروم أساسا تسليط الضوء على أهم املسارات اليت أدت إىل أشكال التمييز و/أو العجز من حيث الولوج إىل احلقوق. ويتعني على هيئة 
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. إبراز احلقيقة املخولة هلا، حتديد أي مسارات أخرى سامهت يف هتميش أو إقصاء القصرينوالكرامة، بناء على صالحيات التحقيق و  احلقيقة

 وستساعد دراسة حتليلية من هذا القبيل يف تفادي تكرار أخطاء املاضي.

 

 

 اخليارات السياسية السيئة للنماذج االقتصادية والتخطيط السيء (0)

 

من الدراسات والبحوث أن التفاواتت القائمة بني جهات الداخل وتلك الواقعة على الساحل موجودة منذ سنوات  تشري العديد .93

لطاملا أوىل صانعو القرار يف البلد اهتماما ابلغا ابلنمو االقتصادي واالستقرار املاكرو  ]...[ «طويلة وهي نتيجة للخيارات السياسية التنموية: 

 .»83مام مبشكلة التفاواتت اجلهوية اقتصادي أكثر من االهت

 

تحليلية وتبني الدراسات ال .»من جراء السياسات االقتصادية تفاقمت «وهكذا، وحبسب البنك الدويل، فإن التباينات اجلهوية  .94

 تفاقم االختالالت يفوالتشريع املتعلق بسوق العمل والسياسة الفالحية سامهوا  السياسة الصناعية، وابلتحديد، جملة تشجيع االستثمار، «أن 

، خاصة وأن هذه السياسة الصناعة كانت موجهة أساسا للنهوض ابلصادرات وابلتايل، فضلت »84اجلهوية وليس يف التخفيف من حدهتا

 .85املقاوالت االستقرار ابلقرب من البىن التحتية اخلاصة ابلتصدير على طول السواحل التونسية

 

                                                           

 
 . انظر أيضا المراجع الواردة أدناه.15و 62؛ راجع بالخصوص ص. 2(، سابق الذكر، ص. IF. ZIDف. زيدي ) 83

 
Créer  La Révolution Inachevée :البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" ) 84

des opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  مجلة سياسات التنمية، ماي ،)
 .202، ص. 2062

 
Créer  La Révolution Inachevée :البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" ) 85

des opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  مجلة سياسات التنمية، ماي ،)
 .205، ص. 2062



 

 

 

 

44 

 

إن فحبسب التحليل الوارد فيها، و ( حول التنمية اجلهوية يف نفس السياق. GIZ) ةملانيوتصب دراسة حديثة لوكالة التعاون األ .95

من املتوقع أن يتعرض للتهميش تدرجييا نظرا لتبين سياسة  « إحداث أول نواة عمومية للتصنيع يف القصرين يف مطلع ستينيات القرن املاضي 

. ويشري ذلك »86ن، تشجع بشكل أكرب املبادرات اخلاصة واالستثمار األجنيب وطنية جديدة للتصنيع يف بداية سبعينيات القرن العشري

التحليل أن تلك السياسة اجلديدة للتصنيع جتسدت عرب العديد من القوانني الرامية إىل تشجيع االستثمار الصناعي اخلاص. ووفقا لتلك 

، ال سيما الساحلية، على حساب املناطق الواقعة يف املركز الغريبالدراسة، جنم عن هاته التحفيزات تشجيع استقرار املقاوالت يف املناطق 

التصنيع يف  مر قطاعمنذ ستينيات القرن املاضي،  «. وختلص الدراسة إىل أنه 87القصرين اليت توقفت عمليات التصنيع هبا بشكل شبه اتم

يف جمال التصنيع  الدارتبطت كلها ابخليارات السياسية للبتجديد الزخم وفرتات انقطاع النشاط منطقة القصرين مبراحل مضطربة مشلت فرتات ل

 .»88والتنمية اجلهوية

 

، السياسة االقتصادية الوطنية واجلهوية منذ 4111وبدورها، انتقدت وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، يف كتاهبا األبيض لعام  .96

 ستينيات القرن املاضي، حيث اعتربت أن:

ة أجنزهتا الدولة يف ستينيات القرن العشرين حول تطوير "أقطاب صناعية" يف بعض املناطق ابلبالد بغيتتمحور أول سياسة أطلقتها و  «

أدت  لكن احلصيلة الضعيفة املسجلة من حيث النتائج واآلاثر التبعية املتوقعة على االقتصادات اجلهوية املعنية،تثمني مواردها الطبيعية. 

. وبعدها، أدى ظهور التيار الليربايل، خالل العقد املوايل، إىل اعتماد سياسة اقتصادية جدواها إىل إضعاف هاته املقاربة وتفريغها من

 جديدة تلخص شعارها يف االنفتاح التجاري على اخلارج، وتطوير االستثمار اخلاص وعامل املقاوالت، ودعم التنافسية الدولية.
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 تتمكن، حبكم مل اولة واملتمركزة ابلقرب من املوانئ، إىل استبعاد مناطق كثريةوأدى هذا النموذج القائم على صناعة تصديرية خفيفة للمن

ة مل يتبق أمام مناطق الداخل سوى االعتماد على أمناط تنموية فالحيبعدها اجلغرايف، من اللحاق بقاطرة التنمية االقتصادية. وهكذا، 

 .قروية أو اهلجرة الداخلية حنو املدن الساحلية

هذه املناطق الداخلية، نتيجة خيار سياسي، على هامش ديناميات التحديث، واقتصر دورها الرئيسي على تزويد اليد  وابلتايل، وضعت

 […] .العاملة غري املكلفة للمهن اليت ال تتطلب مهارات خاصة

ماعية وأدت إىل إلغاء ادية واالجتابءت سياسة التنمية اجلهوية، املتبعة خالل العقود األخرية، ابلفشل من حيث العدالة االقتص، يلوابلتا

ا أسفر . وسامهت الفوارق اجلهوية يف تكثيف اهلجرة حنو املناطق الساحلية األكثر تقدما نسبيا، ممامليثاق االجتماعي بني الدولة واملواطنني

يف والايت عن ظهور أحزمة، حول هذه املدن الساحلية، مل تندمج بشكل جيد ويسكنها أشخاص منحدرون من أوساط فقرية 

 .»89الداخل

عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن اخلطاب الرمسي للسلطات كان يدعي السعي إىل احلد من هذه التباينات اجلهوية، فإن تلك  .97

اجلهود كانت غري فعالة أو كانت ضئيلة حبيث ال ميكن اجلزم بشكل معقول أهنا كانت ترمي فعال إىل وضع حد لتلك الفوارق . ووفقا 

عهد الرئيس  يفأبدا أولوية تشكل يف الواقع، مل فإهنا ، اجلهويةالفوارق إىل  اإلشارة املتكررةعلى الرغم من  «ني كبار يف اإلدارة التونسية، ملسؤول

 .»90السابق بن علي

 

ل يكفي، بال يتعلق األمر يف هذا الصدد إبجراء حتليل مفصل ومشويل لكافة سياسات التنمية اجلهوية يف تونس منذ االستقالل،  .98

يف هذه املرحلة، تقدمي معاينة مفادها أن سياسات التنمية االقتصادية يف تونس، حبسب العديد من التقارير والدراسات، شكلت مسارات 

                                                           

 
 .22-22، ص. 2066اب األبيض للتنمية الجهوية، وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكت 89
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مؤسساتية تسببت، حبكم أوجه القصور املتأصلة فيها و/أو غياب  إرادة سياسية حقيقية لتوظيفها، يف أشكال من احلرمان والعجز من حيث 

 وج إىل بعض احلقوق/اخلدمات يف جهات ومناطق املركز الغريب، خاصة منها القصرين.الول

 

أشكال على  اثرهاآل دقيق وسيتعني على هيئة احلقيقة والكرامة، عند االقتضاء، إجراء حتليل معمق هلذه السياسات بغية حتديد .99

 .حمتملةومناطق وجهات أخرى  القصرينمنها  عانتالعجز اليت /أو و التمييز

 

 : نظام يتميز مبركزية مشددة  (3)

 

أدت  كينيا الضوء، يف تقريرها األخري، على املركزية الشديدة للسلطة كأحد املسارات اليت  –سلطت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  .111

 . وكان بتونس نظام مشابه كذلك.91إىل هتميش بعض املناطق

 

، اجلهوية السلمجل – فقط نظريال –الوجود من العاصمة. وعلى الرغم  يفكانت القرارات االقتصادية والسياسية تتخذ حصراي  .111

 الكتاب األبيض: وردت اإلشارة يفكما و . إلشكالياهتاو  الهتماماهتا، خلصوصيات اجلهات يةلفع مراعاةهناك أي  مل تكن

نت، أحياان، بعض ، بل وكامة للجهاتاسرتاتيجية وطنية مل تكن مالئكانت خطط التنمية اجلهوية مفروضة من قبل الوزارات يف إطار   «

 .»92املشاريع التنموية تسجل دون أن يتم تنفيذها أبدا يف حني كانت تنجز مشاريع أخرى، أقل أمهية

 

                                                           

 
 .222، مالحظة، الفقرة 2و 2، 6كينيا، الجزء  –تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  91

 
 .656، ص. 2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  92
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بسبب هذا النظام املركزي للغاية، مل تكن القرارات اخلاصة ابجلهات تؤخذ على املستوى اجلهوي بل على الصعيد الوطين. ونتيجة  .112

 عي القرارصانالتواصل والتشاور بني  وضعفاملساءلة واحملاسبة،  وغياببريوقراطية، مستوى عال من ال « يفلنظام هذا اتسبب لذلك، 

 .»93استخدام األموال العامة على حساب املناطق األكثر حرماان إىل سوءيف هناية املطاف أدى ، و سيالسيا

 

 تنمية اجلهوية والتخطيط أن:يتجلى من خالل الدراسات التحليلية املنجزة من قبل وزارة ال  .113

صورة عن وضعية  ]تسلط الضوء على الضعف الشديد للتنمية اجلهوية يف املركز الغريب  اليت [تعكس هذه األرقام والبياانت والوقائع  «

األولوية  عطاءإليست وليدة الصدفة وال القدر، حيث أبقت تونس، منذ االستقالل، على السمات الرئيسية للتنظيم الرتايب، مبعىن 

 السوحلة )التهيئة العمرانية للسواحل(.لعاصمة و ل

 […] 

ارتكز سوء التنمية، انطالقا من املركزية الشديدة للقرارات االقتصادية والسياسية يف تونس، على اسرتاتيجية للهيمنة االقتصادية على 

ي نتج يف تلك  صلحة اليت كانت تستأثر ابلفائض اهلزيل الذياملناطق الداخلية، بتواطؤ مع األوساط السياسية واالقتصادية احمللية ذات امل

سياسة و املناطق إلعادة استثماره خارج هاته املناطق )هجرة األشخاص احلاصلني على تكوين من املناطق الداخلية حنو املراكز احلضرية، 

 .»94ية الساحل ابملناطقاجملال السياحي  العائد القروي يف استثمار

 

 متعمدة يف جمال االستثمارات العامة واخلاصة سياسة تفضيلية  (3)

ء جهات كينيا، يف خالصاهتا، أن سياسة تشجيع االستثمارات يف بعض اجلهات ابستثنا  –اعتربت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  .114

 . وكانت تونس أيضا تتوفر على سياسة من هذا القبيل.95أخرى، تشكل أحد أسباب هتميش تلك اجلهات

                                                           

 
 .665و 665، ص. 2066وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية الجهوية،  93

 
 .22، ص. 2066الكتاب األبيض،  94

 
 .226، الفقرة 2كينيا، الجزء  –تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  95
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. وابملثل، عززت 96اسات احلكومية املتعاقبة منذ االستقالل االستثمارات اخلاصة بشكل حصري يف املناطق الساحليةشجعت السي .115

كما و . 97الستثمارات احلكوميةلوطنية القيمة المن  %53 تلقت ما يقرب من اليتيف املناطق الساحلية،  العموميالدولة علنا االستثمار 

 :. زيديف االقتصاد، السيدالتونسي يف اخلبري  إىل ذلك أشار

 

 املتباين التطور من متو ، وخلق الثروة، املتكافئةغري  اجلهويةلتنمية ل ات احلامسةتغري امل ي بدون أدىن شك أحدمالعمو االستثمار يعترب  «

التعليم الرتبية و االت يف جم ةثمر امل يةمالعمو  اتاالستثمار  تشجعمنذ االستقالل، وما فتئت الدولة، عدالت البطالة والفقر يف تونس. مل

على حساب املناطق الداخلية  يالشرقوالية املركز تونس الكربى و  والية ومهااثنني فقط من البالد،  لكن يف جهتنيوالصحة والبنية التحتية 

 .»98األخرى

 

لنشاط السياحي يف القصرين واجه ا «، ( حول التنمية اجلهويةGIZوابملثل، ووفقا لدراسة حديثة أجنزهتا وكالة التعاون األملانية ) .116

ل يف املقام األول على حساب جهات الداخ اليت شجعت سياستها يف هذا اجملال السياحة الساحليةإمهاال من قبل السلطات العمومية 

 .»99ابستثناء بعض املناطق الصحراوية، على الرغم من أن املناطق الداخلية تزخر برتاث سياحي غين

 

                                                           

 
 .25(، سابق الذكر، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 96

 
 .655بق الذكر، ص. (، ساF. ZIDIف. زيدي ) 97

 
 .202(، سابق الذكر، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 98

 
(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية PREDD(، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة )Deutsche Zusammenarbeitالتعاون األلماني ) 99
(GIZ/فيفري ،)22، ص. 2062فبراير ( بتعاون مع مكتب التنمية للمنطقة المركز الغربي )القصرين. 
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ة للتوزيع غري املتكافئ لالستثمار، بشقه العام واخلاص، بني املناطق الساحلية واملناطق الداخلية أحد هذه السياسة املتعمدتشكل  .117

ة تشجيع كينيا، يف خالصاهتا، أن سياس  –اعتربت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة املقارنة،  ومن ابب. 100األسباب الرئيسية للتباينات اجلهوية

 .101تثناء جهات أخرى، تشكل أحد أسباب هتميش تلك اجلهاتاالستثمارات يف بعض اجلهات ابس

 

 مة السيئة، واحملسوبية/الزبونية، واحملاابة والفساد/الرشوةكو احل  (4)

  

سببت تها عوامل كثرية أخرى ابعتبار ( والفساد يف التاريخ التونسي 102احملاابة، والصداقات أو احملسوبية )أو ةالسيئ ةكمو احليشار إىل  .118

 تونس حاليا. تشهدهااليت  يف اجلهوية

 

 التأطريكان  «الثورة:  اندلعت إىل أنالذي كان سائدا كمة و احلوالتخطيط سوء  اجلهويةوزارة التنمية ل ويصف الكتاب األبيض .119

مل  يل)وابلتا وتوجيهية فحسبمركزية  فاحلكامة مل تكن. »103غائبة  إدارة حملية جيدةمن أجل اإلرادة السياسية كانت ، و للغاية ااحمللي ضعيف

 وحبسب الكتاب األبيض  ،وهكذااملركزية.  السلطةجتاه  الزبونيةعالوة على ذلك، بل كان يطبعها احمللية(، وال تبايل ابالهتمامات  تكن تراعي

 

زب احلاكم دة للحيحالو قائمة ينتمون إىل ال، بشكل عام أكفاءغري نواب، و رؤساء البلدايت يتألف من  اجلهوياجمللس كان   «

 .»104متماماهتاهالسكان و  اليت يواجهها ابخلوض يف تفكري جهوي بشأن اإلشكالياتالظروف تسمح  ومل تكن تلك. السابق

                                                           

 
 .21، ص. 2066؛ راجع أيضا، وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الكتاب األبيض، 262(، سابق الذكر، ص. F. ZIDIف. زيدي ) 100

 
 .226، الفقرة 2كينيا، الجزء  –تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  101

 
La Révolution Inachevée  :فرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" )راجع: البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق ال 102

Créer des opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  ،مجلة سياسات التنمية ،)
يق عن طر أو مؤهالتهم عن النظر بغض مسؤولة مناصب في تعيينهم عبر ذلك، وقدامىأصدقاء  تجاهتعتبر المحاباة كل انحياز  «: 665، ص. 2062ماي 

حيل ي االقتصادي، المجال فيو. إدارية إجراءاتب األمر يتعلق عندما تفضيلية معاملةالحصول على  أو/و اقتصادية فرص إلى للولوج امتيازات منحهم
. لحكوميينا والمسؤولين األعمال وسيدات رجال بين وثيقةال عالقاترهينا بال فيه األعمال قطاع في النجاح يكون اقتصادعلى " المحاباة  رأسمالية "مصطلح 

  .»الدولة تدخل أشكال من وغيرها ضريبية عفاءاتوإ ةيحكوم وإعانات قانونية، تراخيص على الحصول فيوقد يتجلى ذلك من خالل التفضيل 
 

 .665، ص. 2066الكتاب األبيض،  103
 

 .665، ص. 6620الكتاب األبيض،  104
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 منطا مماثال: الشامل ينهج اإلداري كان التدبري .111

 

مجاعة  ر علىوالية تتوفكل   تكانو سياسية.  اتأغراض سياسية، وكانت ختضع لضغوطتقتصر على شاركة اإلدارية امل كانت  «

يتم موال العامة ختصيص األكان و القوة االقتصادية. على سيطر اليت كانت ت"املافيا احمللية" وأحياان على صاحل خاصة هبا م ذات

يع خالاي التنمية مجعلما أن ، منصبهللحفاظ على  معهم يتعاونأن  كان على الوايليف هذا السياق،  و . وفقا للوالء للنظام القدمي

وضعف يف لل ش مصدر يشكل وابلتايل، كان الدور املهيمن للوايل. حلسابهإىل حد كبري  عملتحتت وصايته و  اجلهوية كانت

 .»105فوقالمن  الصادرة تظر القراراتدائما ضروراي بينما كان عليه شخصيا أن ينتدخله  فضال عن ذلك، كان. النجاعة

 

ن أشكال احملاابة أو م بشكلالنظام التونسي  اتسمة، للسلط شديدةركزية املتأثرة مب احلكامةوسوء  املفرطةبريوقراطية ال فضال عن .111

وأفراد  أصدقاء النظام قوم هباكان يالفساد والتجاوزات املرتبطة ابألنشطة اليت   الضوء علىالبنك الدويل  سلط، وهكذااحملسوبية والفساد. 

البيئة االقتصادية  عطبمتيازات اال القائم علىالنظام  ذلكأن  أشار البنك الدويل إىلعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ومع ذلك، 

 .106منذ بداية فرتة ما بعد االستقالل

 

 السياسية القائمة: املساراتيف تفاقم  ساهمالفساد هذا النوع من  وأ احملاابةوالواقع أنه  .112

                                                           

 
 .661، ص. 2066الكتاب األبيض،  105

 
Créer  La Révolution Inachevée :البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" ) 106

des opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  مجلة سياسات التنمية، ماي ،)
 (.6)المالحظة  621و 661، ص. 2062
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 االقتصادي الريع ، لتخصيصاقعيف الو  ها استخدمت،يف البداية، مت اعتماد سياسات التدخل لتعزيز التنمية يف البالد ولكن «

 ون على عالقاتال يتوفر أولئك الذين  إقصاءعدم املساواة و  ، مما أسفر عنالسلطة السياسية األشخاص القريبني منفائدة لواملزااي 

 .»107هامة ةسياسي

 

 

 وسامهت هذه العمليات أيضا يف هتميش أو إقصاء بعض املناطق، مبا يف ذلك القصرين. .113

 

                                                           

 
Créer  La Révolution Inachevée :البنك الدولي، " الثورة غير المكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل الجيدة والثروة لكافة التونسيين" ) 107

des opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  مجلة سياسات التنمية، ماي ،)
 .10، ص. 2066؛ راجع أيضا انتقادات الكتاب األبيض، 661، ص. 2062
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 اخلالصات

مر يف ، كإحدى اجلهات األكثر تضررا من عجز هام ومستحبسب العديد من التقارير والدراسات التونسية والدوليةهة القصرين، تبدو ج

 جمال التنمية وعلى مستوايت متنوعة )املستوى االقتصادي، االجتماعي، البشري( مقارنة جبهات أخرى، بل وحىت على الصعيد الوطين.

سات على  البياانت املوضوعية للعديد من املؤشرات السوسيو اقتصادية )مبا يف ذلك مؤشر التنمية البشرية، وترتكز تلك التقارير والدرا

ليت تعاين ا ومؤشر الفقر البشري، ومؤشر التنمية اإلقليمية(. ومتكن تلك املؤشرات من استخالص أشكال التمييز والعوائق و/أو النواقص

القتصادية واحلق يف الولوج إىل العمل وإىل مستوى معيشي الئق، وكذلك من حيث مستوى منها القصرين، خاصة من حيث التنمية ا

 الفقر والولوج إىل اخلدمات العامة والبىن التحتية، والصحة والرتبية والتعليم. 

 مر. ملستتراكمت أشكال احلرمان أو النواقص هاته، بل وتفاقمت مع مرور الوقت، مما أبرز طابعها اخلطري وافضال عن ذلك، 

 ،وال تعترب هذه العوائق والنواقص انمجة عن ظرفية اقتصادية وطنية غري مواتية وسيئة وال وليدة الصدفة. فقد عرفت بعض املناطق وال تزال
مستوى عال من التنمية، على عكس املناطق الواقعة يف املركز الغريب )مبا يف ذلك  وبعده اعتبارا من االستقالل، 1533منذ عام 

رين(. وخالفا لبلدان أخرى، مل يقرتن النمو االقتصادي يف تونس بتنمية مدجمة. فبعض املناطق مل تستفد من النمو االقتصادي بعد القص
 تنفيذ مسارات خمتلفة.

 املتعاقبة إىل تشجيع التنمية وحصرها على املناطق الساحلية. كما ظلت سياسات إعادة وهكذا، أدت السياسات االقتصادية التونسية
ة السلطة الشديدة، مركزيولعل  التوازن بني اجلهات املعلن عنها حربا على ورق، إما بسبب اخليارات السيئة أو لغياب اإلرادة السياسية.

اليت تستبعد أي مشاركة فعلية للمناطق واجلهات يف عملية صنع القرار، واحملسوبية يف ختصيص االستثمارات لبعض املناطق، واحلكامة 
زبونية واحملاابة عالوة على الفساد سامهوا، بشكل مرتابط، يف إحداث أثر ساعد على تفاقم الوضع، مما أدى إىل هتميش أو السيئة وال

 استبعاد ممنهج لبعض املناطق، مبا يف ذلك القصرين.
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 التهميش واإلقصاء  معاجلةرابعا. 

اليت تعرضت للتهميش )مبا يف ذلك املناطق  » الضحية «عريفا ملفهوم ، يف اببه الرابع الذي يتضمن تيكرس قانون العدالة االنتقالية .114

بل  ،108ورد االعتبار. ومبوجب هذا القانون، كلفت هيئة احلقيقة والكرامة إبعداد برانمج شامل جلرب الضرر(، مبدأ جرب الضرر واإلقصاء

 ذلك ما يلي:تتوىل كو 

الرتبوية السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية و  صياغة التوصيات واالقرتاحات املتعلقة ابإلصالحات -1 «

والثقافية وغربلة اإلدارة وغريها من التوصيات واالقرتاحات اليت تراها مناسبة لتجنب العودة إىل القمع واالستبداد وانتهاك حقوق 

 اإلنسان وسوء التصرف يف املال العام؛

كن اختاذها للتشجيع على املصاحلة الوطنية ومحاية حقوق األفراد وابخلصوص حقوق النساء واألطفال اقرتاح التدابري اليت مي  -4

 والفئات ذات االحتياجات والفئات اهلشة؛

  ».109اطي وتساهم يف بناء دولة القانونصياغة التوصيات واملقرتحات واإلجراءات اليت تعزز البناء الدميقر  -5

 

اليت تعرضت لتهميش أو إقصاء ممنهج، إىل  ليشمل املناطق »الضحية  «ية، من خالل توسيع مفهوم يهدف قانون العدالة االنتقال .115

 .110إقرار احلقيقة بشأن تلك األوضاع وكذلك إىل ضمان معاجلة ذلك التهميش أو االقصاء وضمان عدم تكرارمها

 

ضوء على تعرضت له بعض اجلهات يف تونس، التسلط التقارير والدراسات سابقة الذكر واليت حتدد التهميش أو اإلقصاء الذي  .116

 نالضرورة امللحة العتماد تدابري مالئمة من أجل تقليص الفوارق وتفادي تفاقم االنشقاقات احلالية. وإال، فإن هاته التباينات قد تسفر ع

                                                           

 
 .25قانون العدالة االنتقالية، المادة  108

 
ن هذه المقترحات والصياغات في التقرير ( من قانون العدالة االنتقالية التي تنص على تضمي2) 15؛ راجع أيضا المادة 22قانون العدالة االنتقالية، المادة  109

 النهائي والشامل لهيئة الحقيقة والكرامة.
 

 .2. راجع أيضا القواعد اإلجرائية لهيئة الحقيقة والكرامة، المادة 15و 22و 25و 60، و6قانون العدالة االنتقالية، قراءة مدمجة للمواد  110
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رة السابقة للتنمية اجلهوية امللحق ابلوزا) "ITCEQ " املعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية. وحبسب 111أثر اجتماعي خطري

لعل اإلدماج االقتصادي جلهات الوسط الغريب من شأنه أن يعزز أيضا التماسك االجتماعي وأن يضمن احرتام احلقوق  «، (والتخطيط

 .»112األساسية، ال سيما احلق يف عمل الئق وحياة كرمية 

 

ن املفيد طريقة جرب الضرر الذي تعرضت له اجلهة الضحية، يبدو منظرا ألن قانون العدالة االنتقالية ال يوفر معلومات كافية بشأن  .117

حتديد املبادئ األساسية ذات الصلة بشكل مسبق. ومع أخذ هذه املبادئ بعني االعتبار، ميكن تبين بعض سبل التفكري فيما يتعلق ابجلهة 

 األخرى.الضحية املتمثلة يف القصرين، وتوسيع نطاقها ليشمل حاالت بعض املناطق املهمشة 

 

 

 املبادئ التوجيهية واملنهجية .أ

ضت كينيا، يف تقريرها النهائي، توصيات من أجل معاجلة التهميش الذي تعر   –اقرتحت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  .118

، ت. لكنها مل حتدد املبادئ اليت تنوي تطبيقها يف إطار دراسة هذه املسألة. ومع ذلك، فقد اعتمد113له بعض اجلهات يف كينيا

حبكم األمر الواقع، مبادئ توجيهية مطبقة يف جمال جرب أضرار انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم الدولية، ال سيما من حيث 

 العالقة السببية والتناسبية. وتلك املبادئ التوجيهية مكرسة ابألساس من قبل منظمة األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية

114») CPI («. 

                                                           

 
(، F. ZIDI؛ راجع أيضا ف. زيدي )65، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو EQITCالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ) 111

 .612أطروحة دكتوراه، ص. 
 

(، F. ZIDI؛ راجع أيضا ف. زيدي )65، ص. 2062( مؤشر التنمية الجهوية، جويلية/يوليو ITCEQالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ) 112
 .15أطروحة دكتوراه، ص. 

 
 وتاليها. 22، ص. 2كينيا، الجزء  –تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  113

 
بحق ضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي في الجمعية العامة لألمم المتحدة، المبادئ األساسية والتوجيهية المتعلقة  114

)فيما يلي "مبادئ األمم المتحدة"(؛ المحكمة الجنائية الدولية، قضية المدعي العام  ضد ت  10/625ار رقم ، القر2002ديسمبر  61، االنتصاف والجبر
 (،(T. Lubangaلوبانغا 

 , Judgement on the appeals against the “Decision establishing the principles and procedures to be 
applied to reparations” of 2 August 0012 with Amended order for reparations (Annex A) and public 

annexes 1 and 2 », 2  0206مارس   ،ICC-01/04-01/06-3129 ،)"فيما يلي "قضية لوبانغا( 
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 والفعال لكايفا التعويض من الغرض أن الدولية، واجلرائم اإلنسان حقوق انتهاكاتيف جمال جري أضرار  عليه املتفق نم وهكذا، .119

 هدف خي حتقيقتو  يف إطار جرب الضرر جيب وابلتايل،. هلا تعرضمت ال اليت االنتهاكات معاجلة خالل من العدالة تعزيز هو والفوري

 متناسبا جرب الضرر يكون أن جيبفضال عن ذلك، . 116والظلم والتمييز الوصمأشكال من  إحداث إعادة أوإحداث  جتنبو  115املصاحلة

 ضماانت ذلك يف امب عديدة أشكاالوقد يكتسي جرب الضرر . الذي مت التعرض إليه روالضر  اجلرائم أو/و اإلنسان قوقحل نتهاكابال ومرتبطا

عالوة . 117 إليهااملنسوبني التقصري أو فعالاأل عن الضحية تعويض ضمانعن  ليةاملسؤو  الدولة تتحملابإلضافة إىل ذلك، . التكرار عدم

 .118العملية هذه صلب يف هاوضعو  جرب الضرر عملية يف ضحيةال على ذلكـ جيب إشراك

 

 له منوابلتايل، لع. العدالة االنتقالية قانون على معىن » ضحاايال -اجلهات  «حباالت  صميمية فيما يتعلق املبادئ هذهتعترب  .121

 :يلي ام تشمل منهجية اعتماد ،معينة منطقةتعرضت إليه  يالذ اإلقصاء وأ التهميش  معاجلةالرامية إىل  التدابري وتنفيذ حتديد املناسب، عند

                                                           

 
كذلك، لجنة االستقبال، ؛ راجع 21إلى  22؛ قضية لوبانغا، خاصة الملحق أ، الفقرات من 26راجع في هذا الشأن، مبادئ األمم المتحدة، المبدأ رقم  115

التقرير النهائي،  ،  (« Commission for Reception, Truth and Reconciliation »)والحقيقة والمصالحة في تيمور لسلتي 
(« Chega ! »)  ،20  21و 26، ص. 00، الجزء 0226أكتوبر: 

 Recommendations.pdf-timorleste.org/chegaFiles/finalReportEng/11-http://www.cavr 
 

 .65قضية لوبانغا، خاصة الملحق أ، الفقرة  116
 

»)  Commission forي ؛ لجنة االستقبال، والحقيقة والمصالحة في تيمور لسلت26راجع في هذا الشأن، مبادئ األمم المتحدة، المبدأ رقم  117

Reception, Truth and Reconciliation »)  ،  ،التقرير النهائي(« Chega ! »)  ،20  29، ص. 00، الجزء 0226أكتوبر. 
 

118 General, United Nations Approach to Transitional Justice, mars 2010: -Guidance Note of the Secretary

« Successful transitional justice programmes recognize the centrality of victims and their special status in 

the design and implementation of such processes » 
، ترجمة حرة إلى الفرنسية(؛ »اتبرامج العدالة االنتقالية التي كللت بالنجاح تعترف بالطابع المركزي للضحايا ووضعهم الخاص في صياغة وتنفيذ مثل هذه العمليإن  «)

 .22إلى  25قضية لوبانغا، خاصة الملحق أ، الفقرات من راجع في هذا الصدد، 

http://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/finalReportEng/11-Recommendations.pdf
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 .املعنية نطقةابمل حلقت اليت واإلقصاء لتهميشل الدقيقة عواقبالو  سباباأل حتديد .0

، فإهنا ابلتايلو . املنطقة له تتعرض الذي اإلقصاء وأ لتهميشواملرتبطة اب تناسبةاملو  مةاملالئ التدابري حتديديف  ستساعد هذه املقاربة .121

 تكرار عدم ضمانن أجل م أيضا وتعترب هذه املقاربة ضرورية. اإلقصاء أو التهميش ذلك ملعاجلة واملالئمة الالزمة التدابري ديحتد ستساهم يف

 .األفعال هذه مثل

 

 نقاش.الضحية يف صلب ال اجلهةوضع  .3

 هيف وابلتايل املمنهج اإلقصاء أو التهميش من عانت اليت، حيث أهنا هي القانون ابملعىن الوارد يف الضحية هي اجلهة تعترب .122

 .قصاءاإل أو التهميش هذا معاجلةتدبري يرمي إىل  أي يف طرفا تكون أن جيب، لذلك. اختاذها املزمع التدابري من املستفيدة

 

 املدين جملتمعا  عنوممثلني ،اجلهة املعنية سكان تشمل النطاق واسعة مشاورات إجراء املناسب من يكونس الغاية، هلذه حتقيقاو  .123

( وتداعياته هأسباب) قصاءإلا أو تهميشال حتديد على مستوى واسعةال شاوراتامل هذه تمت أن وينبغي. احمللية السلطات عن ممثلني وكذلك احمللي

 .الالزمة جلرب ضرره اإلجراءات حتديد وكذلك على مستوى

 

 .ات جديدةصراعنشوء  أو التمييز من جديدة إحداث أشكال عدم على السهر .3

 

على  بل وكذلك على الصعيد احمللي سواء أتثريها حتديد تساعد يف » األثر تقييم « املزمع تنفيذها لدراسة التدابريجيب أن ختضع  .124

 ملناطقت اخلاصة ابااالستثمار  توزيع إعادة سياسةأن تؤدي  ميكن املثال، بيلس علىف. الوطين الصعيد على أو حمتملة، أخرى مناطق صعيد

 .119أخرى مناطق يف الوضعإىل تدهور  حرماان األكثر املناطق امليسورة حنو

                                                           

 
 .225ف. زيدي، سابق الذكر، ص.  119
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 ذلك،ل اخالفو . خرىأ إطار برامج يف ابلفعل املنفذة أو املربجمة التصحيحية التدابري على ضرورة مراعاة أيضا ذلك األمر ينطويو  .125

 .سلبية آاثر عن قائمة تدابريو  ازدواجية تدابري تنفيذقد يسفر 

 

 سبل للتفكير في تدابير من شأنها معالجة التهميش أو اإلقصاء المتعرض له: حالة القصرين. .ب
 

 من أو نهام تعاين اليت واخلدمات احلقوق من حيث الولوج إىل بعض والعجز من إقرار أشكال احلرمان السابقة الفصول مكنت .126

لك األشكال من ت ة، اليت تسببت يفالرئيسي العمليات أو املسارات، أيضا قد حددت تلك الفصولو . القصرين منطقةاألقل  على هاضبع

 اإلقصاء وأ التهميش  أضراروجرب عاجلةمب الكفيلة التدابري يف جمال التالية سبل التفكري حا قرت مت ا العناصر، هذه على وبناء. والعجزاحلرمان 

 .اهل عرضاملت

 

 الدولة لواقعة علىا مسؤوليةكرفع لل أدانه سبل التفكري املقرتحة ، أتويلاألحوال من حال أي يف ال جيب، أنه إىل اإلشارة وجتدر .127

 ةالتونسي الدولة تعترب ليتا االتفاقياتو  التونسي القانون من كل بناء على الواضح، منو . ابلتنمية املتعلقة تلك ال سيما التزاماهتا، تنفيذ يف

 .120حلقوقبعض ال التدرجيي واإلعمال لتنفيذأن تونس ملزمة اب فيها، طرفا

 

 معاجلة األسباب: تطوير سياسة اقتصادية متسقة وتنفيذها  .0

 

 املتعاقبة قتصاديةاال السياسات اضطلعت به الذي الدور على الضوء تسليطيف  واإلقصاء التهميش مسارات حتليل ساعد .128
 لسلطة،ل الشديدة املركزيةو  اجلهوية، التباينات ملكافحة املتخذة الفعلية والتدابري الرمسي طاباخل بني التناقضعلى و  تونس، يف
 هذا يدعي ال اله،أعذلك  ذكرورد  كماو . والفساد واحملسوبية واحلوكمة السيئة، واحملاابة املناطق، بعض يف االستثمارتفضيل و 

                                                           

 
يل عملي ي: دلراجع فيما يتعلق بالحقوق االجتماعية واالقتصادية تحديدا: محامون بال حدود، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في بوروند 120

، 2062للمحامين، ورجال القانون والمدافعون اآلخرون عن حقوق اإلنسان في بوروندي، سبتمبر 
-putting-burundi-in-detention-preventive-on-g/publications/perspectiveshttp://www.asf.be/fr/blo

practice/-into-standards 

http://www.asf.be/fr/blog/publications/perspectives-on-preventive-detention-in-burundi-putting-standards-into-practice/
http://www.asf.be/fr/blog/publications/perspectives-on-preventive-detention-in-burundi-putting-standards-into-practice/
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تعني على سيو . رينلقصل املمنهج قصاءاإل أو تهميشال يف دورا لعبت ليتااملسارات والعمليات  ميعجل مفصل حتديدإجراء  الطلب
 التهميش سببت يفللمسارات اليت ت منهجي حتديد إجراء التحقيق،يف جمال  ااملخولة هل صالحياتيف إطار ال ،هيئة احلقيقة والكرامة

 .واإلقصاء

 

 ،اقتصادية اسةسيوتنفيذ  اعتماد ضرورة على الضوء تسليطيف  الطلب هذا املستخلصة من األوىل العناصرتساعد  ذلك، ومع .129
. طينالو  الصعيد على أتثري وأي أخرى مناطق يةوضع مراعاة مع واإلقصاء، التهميش  معاجلة متكن ابلفعل من ،صارم زمين جدول وفق

 الدراسة، هذه يف حتديدها مت اليت لتلك مماثلة أسبااب املقارنة، سبيل على، النهائي تقريرها يف كينيا  –قد حددت جلنة احلقيقة واملصاحلة و 
 سياسة وتنفيذ واعتماد اغةصيب ، يف هذا الصدد،أوصتو . للسلطة املفرطة واملركزية املالئمة غري االقتصادية ابلسياسات يتعلق فيما خاصة

 .شهرا 14 أجل يف 121اللجنة حددهتا اليت املهمشة للمناطق واالقتصادية االجتماعية التنمية عمدا تستهدف

 

 عمليات يف لمناطقل ةيلالفع املشاركة، خاصة وأن اإلشراك الفعال و التونسية ابلنسبة للوضعية ةمماثللعله من اجملدي اعتماد مقاربة و  .131
 غري اقتصادية تسياسا اعتمادالقائمة على  املاضي أخطاء تكرار لتفادي ضروريني نسيكوان اقتصادية سياسة أي وحتديد القرار صنع

 .اإلقصاء أو التهميش من احلاالت هذه مثل تكرار عدم ضماانت زتعز  أن اشأهن عن ذلك، إن مقاربة من هذا القبيل منفضال . مالئمة

 

 طريقة تغري أن شأهنا من تدابري اختاذ يف النظر جيدر رمبا ،اجلهات واملناطق أوضاع تدمج اقتصادية سياسة حتديد وفضال عن .131
 أخرى مسارات يشكلون والفساد واحملسوبيةواحملاابة  احلوكمة السيئة ؛ خاصة وأنالفساد فحةمكامتك ِّن من  ،وعند االقتضاء ،ةكمو احل

 (.أعاله انظر) قصاءاإل أو تهميشتسببت يف ال

 

 

                                                           

 
»  The Commission recommends that, within 12 months of: 35، ص. 7كينيا، اجلزء   –تقرير جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  121

the submission of this Report, the government formulate, adopt and implement a policy that deliberately 

targets the socio-economic development of historically marginalised regions identified by the 

Commission. The policy must include strategic development plans and budgetary allocations aimed at the 

economic and social development of marginalised communities ». 
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 التداعيات معاجلة .3

افة إلى باإلض القصرينالتي عانت منها  والحادة المستمرةفي إبراز أشكال الحرمان  واالجتماعية االقتصادية المؤشرات ساعد تحليل .132

 سياسة رتطوي القصرين، منها عانت يالت واإلقصاء التهميش وبالتالي، ال يكفي لجبر أضرار. والحقوق الخدمات بعض لىإ هاولوجاستحالة 

أيضا هي  وهذه. »122 الداخل جهات وربط الوصل مع األساسية الخدمات لىإ والولوج الحياة جودة تحسين « أيضا بل ينبغي متسقة اقتصادية

 .123الكيني السياق خصوصيات كينيا مع مراعاة –لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة  ربة التي تبنتهاالمقا

اقرتحت وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، يف كتاهبا األبيض، سلسلة من التدابري ذات الصلة ابلنظر إىل أشكال احلرمان والعجز  .133

 ا يلي:، ويتعلق األمر حتديدا مب124احملددة فيما خيص القصرين

 :التنمية االقتصاديةمن حيث  -

o االستثمارات؛ خاصة من حيث حتفيزية اقتصادية، تدابري اختاذ 

o املتقدمة؛ ابملناطق املتأخرة املناطق ربط 

o االستقبال. أماكن تنويع أساس على رحالت سياحية وتنظيم الداخلية املناطق يف والطبيعية األثرية املواقع إبراز 

 

 البىن التحتية:من حيث  -

o االقتصادية؛ العزلة من أجل فك سيما ال ،(احلديدية والسكك الطرق) نقللل فعالة شبكة تطوير 

o ؛الصحي الصرف وشبكات التزويد ابملاء الصاحل للشرب خدمات وحتسني تطوير 

o (...لعامةا واألماكن املدارس من قبيل ،األساسية النقاط ىلإ الولوج حتسني ال سيما من أجل) اإلنرتنت شبكة تطوير. 

 

 الصحة:من حيث  -

o الصحة؛ جمال يف العام إلنفاقالعادل واملتكافئ ل توزيعال 

o الصحية؛ التجهيزات أتهيل وضمان( واألطباء األسرة عددزايدة ) الرفع من القدرات االستشفائية 

o ؛نائيةال لمناطقومتنقلة ابلنسبة ل خارجية صحية خدمات يف التفكري 

                                                           

 
Créer des  La Révolution Inachevée :)البنك الدويل، " الثورة غري املكتملة: خلق الفرص، ومناصب الشغل اجليدة والثروة لكافة التونسيني"  122

opportunités, des emplois de qualités et de la richesse pour tous les Tunisiens  2062(، مجلة سياسات التنمية، مايو ،
  .265ص. 

 
 .54و 35، ص. 7كينيا، اجلزء   –تقرير جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  123

 
 واتليها. 115واتليها، وص.  44واتليها، ص.  31ص. وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، الكتاب األبيض للتنمية اجلهوية،  124
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o استقرار جيعشت التحفيزات الرامية إىل ال سيما الصحية، اخلدمات جودة حسنيلت تدبري أي إمكانية اختاذ يف النظر 
 ؛حرماان األكثر املناطق يف األطباء

o الصحية اخلدمات جودة ساقيل مؤشرات تطوير. 

 

 الرتبية والتعليم:من حيث  -

o احملرومة؛ لألسر توفري الدعم املدرسيل تدابري اختاذ يف التفكري 

o (درسيةامل احلافالت املثال، سبيل على) واألسرة املدرسة بني رسياملد لتقاربل أساليب إحداث. 

 

 منه عانت يالذ احلرمان أو مييزالت مبعىن واإلقصاء، التهميش الكفيلة جبرب أضرار التدابري يف سبال للتفكري املقرتحات وتشكل هذه .134

ميكن،  املثال، بيلس علىو . أخرى تدابري اختاذ يف النظر ضاأي وميكن. واحلقوق اخلدماتبعض  ىلإ الولوج من احلرمانابإلضافة إىل  املنطقة

 ؛العايل التعليم مؤسساتو  التكوينات وتطوير ،املدرسني عدد/املدارس عدد زايدة هتدف إىل تدابري يف التفكري التعليم،الرتبية و  جمال يف

 .125والتنمية البحث تشجيعو 

 

، حرماان األكثر النساء عوضال سيما عرب الرتكيز على  ،النوع االجتماعي بعد إلدماج حمددة تدابريينبغي التفكري يف  وابملثل، .135

 والفوارق إلقليميةا التباينات بني وثيقال رتباطاال والدراسات التقارير أبرزت وقد(. العملإىل مناصب  الولوج حيث من خاصة) واعتمادها

 تهميشال جلرب أضرار الالزمة التدابري حتديد عند ابخلصوص لبعدا هذا إدراج جيب ،لذلك(. 48و 44 راجع أعاله الفقرتني) اجلنسني بني

 .املمنهج قصاءاإل أو

                                                           

 
(، من إصدار وكالة التعاون الدولي األلمانية PREDD(، الخطة الجهوية للتنمية المستدامة )Deutsche Zusammenarbeitالتعاون األلماني ) 125

(GIZ فيفري/فبراير ،)25، ص. 2062( بتعاون مع مكتب التنمية لمنطقة الوسط الغربي )القصرين. 
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 التدابري تنفيذ وحتديد زمين جدول اعتماد .3

 دفهل لفعليا فالتحقيق. زمين جدولوضع  ،اإلقصاء وأ التهميش جلرب أضرار الالزمة التدابري حتديدأن يواكب  الضروري من .136

 السلطات أو ةالسلط حتديد وسيكون من اجملدي كذلك. معقول أجل يف تدابريال يتجسد أيضا عرب اعتماد املصاحلة الوارد يف القانون

 النهائي تقريرها يف ابنتظام نياكي-ت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلةأشار  ،ومن مت. املرتقبة التدابري تنفيذ عن املسؤولني والفاعلني اآلخرين

 .للتنفيذ احملدد واألجل التنفيذ عن املسؤولة السلطةو  املقرتحة، التدابري إىل

 

 .ملتعرض هلاا قصاءاإل أو تهميشال جرب أضرار فعالية لضمان عنصرين ضروريني تنفيذال وآلية زمين جدول حتديدويعترب  .137
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 اخلالصات

ل و إقصاء ممنهج يف تونس، خيو اليت تعرضت لتهميش أ ليشمل املناطق »الضحية  «إن قانون العدالة االنتقالية، من خالل توسيع مفهوم 

هليئة احلقيقة والكرامة الصالحيات الالزمة ليس فقط إلقرار احلقيقة بشأن تلك األوضاع بل وكذلك من أجل ضمان معاجلة ذلك التهميش 

 أو االقصاء وضمان عدم تكرارمها.

لضرورة على ت منه بعض املناطق يف تونس قائما ابالذي عانإىل جرب أضرار التهميش أو اإلقصاء جيب أن يكون حتديد التدابري الرامية 

( التحديد الدقيق ألسباب وتداعيات هذا التهميش أو اإلقصاء بغية اعتماد تدابري 1هدف املصاحلة وعدم التكرار. وهذا ينطوي على )

ديدة من التمييز أو ( السهر على عدم إحداث أشكال ج5( وضع اجلهة الضحية يف صلب النقاش و)4صميمية، مالئمة ومتناسبة؛ )

 بروز نزاعات جديدة.

القصرين،   عانت منهاأو اإلقصاء اليتمن أجل جرب أضرار التهميش التدابري ومع أخذ هذه املبادئ بعني االعتبار، ميكن التفكري يف بعض 

 وحتديدا ما يلي:

 اعتماد سياسة اقتصادية متسقة وتغيري يف أساليب احلوكمة؛ (1

 اخلدمات الصحية، وتدابري الدعم املدرسي، وتطوير التكوينات )من الناحية الكمية والنوعية(؛حتسني الشبكات الطرقية، و  (4

 مراعاة بعد النوع االجتماعي. (5

 ويتعني عند تصميم هذه التدابري وضع جدول زمين وإدماج السلطات و/أو الفاعلني اآلخرين املعنيني بتنفيذها. 
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 التوصياتخامسا. 

 اإلجراءاتاحلقيقة والكرامة  هيئةأبن تعتمد  (FTDESاملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية )وصي ي ق،سب ما كل إىل ابلنظر
 :التالية
 من 3. الفقرة 11 املادة يف الوارد ابملعىن »ممنهج  إقصاء أو تهميشل تعرضت منطقة « ابعتبارها القصرين نطقةمب االعرتاف (1)

 العدالة االنتقالية؛ قانون
 ؛املتعرض له اإلقصاء أو التهميش حول احلقيقة رإقرا (2)

 :الدقيق ملا يلي بغية التحديد الالزمة والدراسات التحقيقات مجيع إجراء الغرض، وحتقيقا هلذا (3)
 أسباب هذا التهميش أو اإلقصاء املمنهج؛ (1

لى الولوج إىل رهتا عتداعياته، مبا يف ذلك أشكال احلرمان أو التمييز اليت تعرضت هلا القصرين عالوة على عدم قد (4
 .بعض اخلدمات واحلقوق

 ؛تونس يف أخرى مناطق منه تعاين يالذ اإلقصاء وأ التهميش حقيقة إقرار ،للقصرين اخلاصة الوضعية بغض النظر عن (4)

 :الدقيق ملا يلي بغية التحديد الالزمة والدراسات التحقيقات مجيع إجراء الغاية، هذه ولتحقيق (5)

 قصاء املمنهج؛أسباب هذا التهميش أو اإل (1

ى عدم قدرهتا على عالوة عل اجلهات واملناطق املعنيةتداعياته، مبا يف ذلك أشكال احلرمان أو التمييز اليت تعرضت هلا  (4
 الولوج إىل بعض اخلدمات واحلقوق.

 العدالة االنتقالية؛ قانون من 71 للمادة والعرائض وفقا الشكاوى تلقي أجل متديد ،عند االقتضاء (6)

 :شأهنا من تدابري أي تقدمي توصيات الختاذ تها،لوالي وفقا (7)

 ؛أخرى منطقة وأي القصرين منه عانت يالذ اإلقصاء أو التهميش تكرار عدم ضمان (1

 .أخرى منطقة وأي القصرين منه عانت يالذ اإلقصاء وأ التهميش جرب أضرار (4

 ضرورية؛ خربة أي اللجوء إىل (8)

قتصادية للحقوق اال التونسي املنتدى الحق وقت يف يقدمها القصرين نطقةمبمرتبطة  إضافية معلومات أي وقبول قبوهلا إعالن (9)
 .له تتعرض الذي اإلقصاء وأ التهميش الكفيلة جبرب أضرار لتدابرياب يتعلق فيما ال سيما ،واالجتماعية

 والدميقراطية لتمييز اإلجيايبا ,  ابلالمركزية املتعلقة الدستورية املبادئ  االعتباروجب األخذ بعني  املقرتحة التدابري سياق يف (11)
 .للدستور 155و  14وفقاً للفصلني  التشاركية
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 مقتطفات من أهم النصوص الدستورية والتشريعية: 0امللحق 

 

واملتعلق إبرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها، الرائد الرمسي الصادر  3103ديسمرب  34املؤرخ يف  33-3103األساسي عدد القانون 
 .3223-3233، ص. 013، عدد 3103سمرب دي 30يف 

العدالة االنتقالية على معىن هذا القانون هي مسار متكامل من اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعاجلة ماضي انتهاكات املادة األوىل: 
ة الوطنية وحيفظ قق املصاحلحقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ومساءلة وحماسبة املسؤولني عنها وجرب ضرر الضحااي ورد االعتبار هلم مبا حي

رسي ضماانت عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إىل نظام دميقراطي يساهم يف تكريس منظومة الذاكرة اجلماعية ويوثقها وي  
 .حقوق اإلنسان

يكون مقرها تونس  ستقالل املايل واإلداريحتدث هيئة مستقلة، تسمى "هيئة احلقيقة والكرامة"، تتمتع ابلشخصية املعنوية واال - 02املادة 
 ."العاصمة وميكن أن تعقد جلساهتا يف أي مكان داخل تراب اجلمهورية، ويشار إليها يف هذا القانون بـ "اهليئة

 .كما ميكن هلا حتويل مقرها إذا دعت الضرورة لذلك إىل أي مكان آخر داخل تراب اجلمهورية

 .إىل حني صدور هذا القانون 1533رتة املمتدة من األول من شهر جويلية ـ يغطي عمل اهليئة الف 01 املادة

 
 : ـ إلجناز مهامها تتمتع اهليئة ابلصالحيات التالية 41 املادة

 ،النفاذ إىل األرشيف العمومي واخلاص بقطع النظر عن كل التحاجري الواردة ابلتشريع اجلاري به العمل 

 نتهاكات على أن يستمر قبوهلا ملدة سنة انطالقا من بداية نشاطها وميكن للهيئة متديدها ملدةتلقي الشكاوى والعرائض املتعلقة ابال 
 أقصاها ستة أشهر،

 ،التحقيق يف كل االنتهاكات املشمولة أبحكام هذا القانون جبميع الوسائل واآلليات اليت تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع 

 تهاستدعاء كل شخص ترى فائدة يف مساع شهاد 

 أو التحقيق معه وال جتوز جماهبتها ابحلصانة،
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 اختاد كافة التدابري املناسبة حلماية الشهود والضحااي واخلرباء وكل الذين تتوىل مساعهم مهما كان مركزهم خبصوص االنتهاكات املشمولة 
اون مع واحلفاظ على السرية وذلك ابلتعأبحكام هذا القانون وذلك بضمان االحتياطات األمنية واحلماية من التجرمي ومن االعتداءات 

 املصاحل واهلياكل املختصة،

 ،االستعانة أبعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها املتصلة ابلتقصي والتحقيق واحلماية 

 ،مطالبة السلط القضائية واإلدارية واهليئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي مبدها ابلواثئق أو املعلومات اليت حبوزهتم 

 ،االطالع على القضااي املنشورة أمام اهليئات القضائية واألحكام أو القرارات الصادرة عنها 

  طلب معلومات من جهات رمسية أجنبية ومنظمات أجنبية غري حكومية طبق املعاهدات واالتفاقيات الدولية املربمة يف الغرض ومجع أية
 لدان أخرى ابلتنسيق مع السلطة املختصة،معلومات من ضحااي وشهود وموظفني حكوميني وغريهم من ب

  إجراء املعاينات ابحملالت العمومية واخلاصة والقيام أبعمال التفتيش وحجز الواثئق واملنقوالت واألدوات املستعملة ذات الصلة
لضماانت اإلجرائية ا ابالنتهاكات موضوع حتقيقاهتا وحترير حماضر يف أعماهلا وهلا يف ذلك نفس صالحيات الضابطة العدلية مع توفري

 القضائية الالزمة يف هذا الشأن،

 االلتجاء إىل أي إجراء أو آلية متكنها من كشف احلقيقة. 

 

 

  : تتوىل اهليئة ـ 43 املادة

الثقافية و ـ صياغة التوصيات واالقرتاحات املتعلقة ابإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية والرتبوية  1
 وغربلة اإلدارة وغريها من التوصيات واالقرتاحات اليت تراها لتجنب العودة إىل القمع واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء التصرف يف

 .املال العام

واألطفال والفئات ذات  ءـ اقرتاح التدابري اليت ميكن اختاذها للتشجيع على املصاحلة الوطنية ومحاية حقوق األفراد وابخلصوص حقوق النسا 2
 .االحتياجات اخلاصة والفئات اهلشة

 .ـ صياغة التوصيات واملقرتحات واإلجراءات اليت تعزز البناء الدميقراطي وتساهم يف بناء دولة القانون 3

 أعماهلا، تتوىل املهام ريـ إحداث جلنة يطلق عليها "جلنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات"، يضبط النظام الداخلي للهيئة تركيبتها وس 4
 : التالية
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 ،تقدمي مقرتحات عملية إلصالح املؤسسات املتورطة يف الفساد واالنتهاكات 

 تقدمي مقرتحات لغربلة اإلدارة وكل القطاعات اليت تستوجب ذلك. 

دى الوظائف شخص يشغل إح وتصدر اللجنة للجهات املختصة توصيات ابإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة على التقاعد الوجويب يف حق كل
 : العليا ابلدولة مبا يف ذلك الوظائف القضائية إذا تبني أنه

 أ ـ قدم تقارير أو معلومات للتجمع الدستوري الدميقراطي املنحل أو البوليس السياسي نتج عنها ضرر أو انتهاك على معىن هذا القانون،

يف االستيالء على  4111لسنة  15ص اخلاضعني ألحكام املرسوم عدد ب ـ قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة لألشخا
 املال العام،

 .ت ـ قد ثبتت مسؤوليته يف االنتهاكات على معىن هذا القانون

 
 : ـ تعد اهليئة تقارير عن أنشطتها على النحو التايل 21 املادة

 .ـ تقارير سنوية 1

 : نتهاء مهامها يتضمنـ تقريرا ختاميا شامال منذ إنشاء اهليئة وحىت ا 2

 ـ احلقائق اليت توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق،

 ـ حتديد املسؤوليات،

 ـ األسباب اليت أدت إىل االنتهاكات املشمولة هبذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها يف املستقبل،

األفراد وعلى األخص حقوق النساء واألطفال والفئات ذات ـ التدابري الواجب اختاذها للتشجيع على املصاحلة الوطنية ومحاية حقوق 
 االحتياجات اخلاصة والفئات اهلشة،

 ـ التوصيات واملقرتحات واإلجراءات اليت تعزز البناء الدميقراطي وتساهم يف بناء دولة القانون،

قافية وغريها اليت ة والقضائية واإلعالمية والرتبوية والثـ التوصيات واالقرتاحات املتعلقة ابإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمني
 تراها لتجنب العودة إىل القمع واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء التصرف يف املال العام،

 .تقدم تقارير اهليئة إىل كل من رئيس اجلمهورية ورئيس اجمللس املكلف ابلتشريع ورئيس احلكومة

طاق مة العموم وتنشر يف الرائد الرمسي للجمهورية التونسية وحترص اهليئة على نشر النتائج وتوزيعها على أوسع نتوضع تقارير اهليئة على ذ
 .وذلك بكل الطرق وقبل انتهاء مهامها
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 (142صفحة  31لرائد الرمسي عدد ا) 0131 جوان غرة دستور

 اجلماعات احمللية .الباب الثامن

 . (4114جوان  1املؤرخ يف  2002لسنة 31دد ح ابلقانون الدستوري ع)نق 10الفصل 

 .بما يضبطه القانونحس ،ل اليت مينحها القانون صفة اجلماعة احمللية املصاحل احملليةواهلياك واجملالس اجلهويةالبلدية رس اجملالس متا

 

 

 01 يف الصادر ،01 عدد ،الرمسي )الرائد اجلهوية ابجملالس املتعلق 0191 فيفري 4 يف املؤرخ 0191 لسنة 00 عدد األساسي القانون

 (309 ص. ،0191 فيفري

 تعريف اجمللس اجلهوي ومشموالته –الباب األول 

. وهي عالوة على ذلك مجاعة عمومية تتمتع هبذه الصفة، ابلشخصية املدنية دائرة ترابية إدارية للدولةهي  الوالية – الفصل األول
 . وختضع إىل إشراف وزير الداخلية، ويدير شؤوهنا جملس جهويواالستقالل املايل، 

 .(…)ينظر اجمللس اجلهوي يف كل املسائل اليت تتعلق ابلوالية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية  – 3الفصل 

 .يتوىل اجمللس اجلهوي التصرف يف املمتلكات واملكاسب الراجعة للوالية كجماعة عمومية – 4الفصل 
)...( 

 :اجمللس اجلهوي من يرتكب – 2الفصل 

 ؛الوايل: رئيسا -1

 أعضاء جملس النواب الذين مت انتخاهبم بدائرة الوالية أو بدوائرها: أعضاء؛ -2

 رؤساء البلدايت التابعة للوالية: أعضاء؛ -3

 من هذا القانون: أعضاء. 75رؤساء اجملالس القروية املنصوص عليها ابلفصل  -4

)...( 
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 مؤشر التنمية اجلهوية – 3 امللحق

  املتغريات اليت وضعتها وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط ارتباطا ابملؤشرات املوضوعاتية األربعةجدول 

 (.4114)املصدر: تقرير وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، مؤشرات التنمية اجلهوية، نوفمرب 

 املتغريات األبعاد الفرعية األبعاد

 

 مؤشر املعرفة
 

 

 الرتبية
 

 

 (.4111البكالوراي )عام  نسبة الناجحني يف
 

 

 (.4111سنة  )عام  17سنوات إىل  5نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية 
 

 

 (.4111نسبة األمية )عام 
 

 

 التواصل
 

 

 (.4114نسبة األسر اليت تتوفر على اإلنرتنت )عام 
 

 
( بكل والية )عام القـار واجلـو ال اهلـاتف بشبـكة االشرتاكات الكثافة اهلاتفية )عدد

4117.) 

 

مؤشر العمل 
 والثروة

 

 

 العمل
 

 (.4115معدل البطالة حسب الوالية )عام 

 
 

 

نسمة(  1.111)عدد املنشآت املتوسطة والصغرى لكل  كثافة املقاوالت املتوسطة والصغرى
 (.4115)عام 

 
 

 

 

 الثروة

 

 (.4113نسبة الفقر )عام 
 

 

 

 (.4111الصاحل للشرب )عام نسبة التزويد ابملاء 
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 (.4111نسبة ربط األسر بشبكة الصرف الصحي والتطهري )عام 
 

 

 (.4111نسمة )عام  1.111عدد السيارات لكل 
 

   

 

 

مؤشر الصحة 
  والساكنة

  

 

 الساكنة
 

 

 (.4115( )عام I.S.Fاملؤشر الرتكييب للخصوبة )
 

 

 (.4115والدة )عام  1.111معدل وفيات األطفال لكل 
 

 

  الصحة
 

 

 (.4118نسمة )عام  1.111عدد األطباء عن كل 
 

 

 (.4118نسمة )عام  111.111عدد األسرة ابملستشفيات عن كل 
 

   

 

 

مؤشر العدالة 
 واإلنصاف

 

 

  العدالة
 

 

 (.4115نسمة )عام  1.111معدل اإلجرام لكل 
 

 

 املساواة بني اجلنسني

 

 

 

 (.4113معدل التمدرس بني الذكور واإلانث )عام فارق 
 

 

 (.4111فارق معدل النشاط بني الذكور واإلانث )عام 
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