تقرٌر

االفتتاح:
افتتح د .منجً بوغزالة (عمٌد كلٌة االقتصاد بجامعة المنار سابقا) ،لقاء الحوار المجتمعً حول
اجندة  0202مستهال ذلك بتعرٌف مفاهٌمً وإجرائً أٌضا ألهداف التنمٌة المستدامة ،موضحا السٌاق
الذي ٌندرج فٌه هذا اللقاء وعن امتننان منتدى العلوم االجتماعٌة التطبٌقٌة لهذه المبادرة المتأتٌة من
شبكة المنظمات العربٌة الغٌر حكومٌة للتنمٌة ببٌروت .كما اشار الى المبادرة كانت قد شملت دوال
عربٌة أخرى منها لبنان ومصر واآلن تونس
أما د .عبد الوهاب بن حفٌظ (رئٌس منتدى العلوم االجتماعٌة التطبٌقٌة) فلقد الحظ بان اللقاء ٌندرج
فً اطار شراكة بٌن المنتدى وبٌن شبكة المنظمات العربٌة الغٌر حكومٌة للتنمٌة ببٌروت وقال ان الهدف
من اللقاء هو جعل الصوت اكثر قوة والصدى اكثر فاعلٌة باعتبار ان العمل الشبكً له اثر أكبر من
الناحتٌن  :التفاوضٌة والتنفٌذٌة.
كما اكد ان صدى اجندة  0202فً العالم العربً ضعٌف مقارنة بما ٌحدث داخل المجموعات المدنٌة
واألكادٌمٌة فً امرٌكا الالتٌنٌة وحتى فً افرٌقٌا جنوب الصحراء .وبما ان المسالة سترسم علٌها أهداف
مستقبلٌة فانه ال بد أن تكون لهذه القوى المدنٌة الكلمة والموقف الالزمٌن والمناسبٌن فً المكان والزمان
المناسبٌن :هنا واآلن .كما أوضح بأن المنتدى ال ٌقوم فقط بتداول الرأي فً االموضوع ،الن المنخرطٌن
فً الحوار لهم رأي من زاوٌة مختلفة تعكس تعددهم ،إال أن ذلك ال ٌمكن أن ٌحجب البحث عن ارضٌة
مشتركة .فً ا الصدد ٌتأتً سعً المنتدى الدءوب الى إٌجاد عملٌة لقٌاس ولتقٌٌم االستدامة ،من خالل
مؤشر الكرامة بصفته شكل من أشكال التقٌٌم الدائم والمستقل لمتغٌرات االستدامة بأبعادها المتعددة فً
المستوى المحلً.
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الجلسة الصباحٌة األولى :مناقشة التقرٌر
فً انطالق فعالٌات الحوار ،تقدمت الدكتورة جهان شندول رئٌسة المرصد التونسً لالقتصاد ورئٌسة
قسم المناصرة والبحوث فً السٌاسات االقتصادٌة بعرض تقرٌر حول طبٌعة التحدٌات فً تونس وال
سٌما منها تلك المتعلقة بتنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة.كما تناولت المحاور التالٌة:







تذكٌر بأهداف التنمٌة المستدامة -
الحد من أوجه عدم المساواة فً النظام
إقامة التنمٌة المستدامة مع اإلدارة المستدامة للموارد الطبٌعٌة
تحدٌات تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة فً تونس
التحدي السٌاسً من أجل تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة من الضروري أن تکون الحکومات
المستقرة و لدٌها استراتٌجٌات متوسطة وطوٌلة المدى
العجز االقتصادي واالجتماعً واإلضرابات المستمرة والمظاهرات فً اغلب مناطق البالد،
وارتفاع نسبة البطالة ونقص التنمٌة فً المناطق المهشمة .

كما اكدت المقررة على عنصر أساسً لتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة وٌتعلق بالهامش السٌاسً
للمناورة حٌث أوضحت بأنه تعد المصادر المالٌة مسألة بالغة األهمٌة لتنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة ومن
اهمها القضاء على الفقر والعمل الالئق والحد من عدم المساواة .وبعد عرض التقرٌر الذي وزعت نسخا
الكترونٌة منه على الحاضرٌن ،تدخل الحاضرون على التوالً وهم:
د منجً بوغزالة والذي ذكرباالهداف  71للتنمٌة المستدامة ومنها مكافحة الفقرمبٌنا كٌف ان االهداف
االكثر اهمٌة بالنسبة الى السٌاق االجتماعً واالقتصادي التونسً هً التعلٌم والمساواة والتقدم
التكنولوجً والعمل وكل ما له صلة باحترام المحٌط .
ومن ناحٌته أكد االستاذ صالح الدٌن الجورشً على ضرورة وضع مناقشة التقرٌر فً سٌاق اهتمام
الشبكة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة وهً مسالة حسب راٌه غالبا ما كانت تغٌب عن الحركة
الحقوقٌة العربٌة معرفا الشبكة بكونها شبكة متنوعة بها  002جمعٌة وتمثل  70دولة عربٌة وٌشترط
فً الجمعٌات ان تكون مستقلة وهً لٌست شبكة للدفاع عن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة بل تتناول
المسائل من مقاربة حقوقٌة ومقاربة تعالج عدة اقتراحات ٌمكن ان تؤسس لوعً المجتمع المدنً كما
تسعى لتوفٌر جسر بٌن الحكومة والمجتمع المدنً وبٌن الخبراء والمجتمع المدنً.
أما د .عبد الرحمان االحقة استاذ ( خبٌر لدى اتحاد العام التونسً للشغل) فتحدث عن هدفٌن اساسٌٌن
حسب رأٌه وهما القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة ومن وجهة نظره فان السٌاسة الدورٌة
لٌست كافٌة كما اكد على ضرورة معرفة اصل عدم المساواة وكٌفٌة الحد من الفقر كما انتقد سٌاسة
الضرائب المعتمدة .
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أما د .نجٌب الشاهد (اتحاد الصناعة والتجارة) فقد انتقد غٌاب دور المؤسسات والشركات فً التقرٌر
كما اكد انه وٌتوقع أن سٌاسة الدولة ستهٌئ البٌئة الالزمة لتشرٌك المؤسسات فً تحقٌق هذه األهداف.
كما تساءل علً أثر تنفٌذ تلك األهداف والطرٌقة المالئمة لقٌاس ولمتابعة التنفٌذ.

أما دٌ .اسٌن العنابً (المعهد العربً للمؤسسات ) فتحدث اساسا عن عدم المساواة بٌن الجهات خاصة
المساواة فً البنٌة التحتٌة للتعلٌم وتأثٌر ذلك على النتائج المدرسٌة معطٌا مثاال جهة بنزرت .كما لفت
النظر الى عمق الهوة بٌن السٌاسات التنموٌة فً الجهات حتى الكبرى منها وبٌن المحلٌات فً نفس
الجهة وهو ما ٌطرح مشكل العدل فً توزٌع السٌاسات التنموٌة حتى داخل الجهة الواحدة .واقترح العمل
على بٌانات ومسوحات داخلٌة ،من خالل مؤشرات تتجاوز المعطى الى المعطى الترابً المحلً كطرٌقة
منهجٌة لقٌاس التغٌٌرات.
ومن ناحٌته ،تحدث د .عبد اللطٌف الهرماسً (جامعة تونس) عن مسألة قٌاس التغٌٌرات الفتا النظر
الى الترابط بٌن ماهو مطروح على المستوى الوطنً والمحلً ،اذ ال وجود حسب رأٌه الشكالٌات التنمٌة
على الصعٌد الوطنً والمحلً ،اما فٌما ٌخص القضاٌا الجبائٌة والتهرب الضرٌبً ،فعلى الدولة التدخل
بغض النظر عن أي اعتبارات أٌدٌولوجٌة ،نظرا ألهمٌة حجم التهرب الحاصل.
أما د .سفٌان الفقٌه ( ،المعهد العالً للتصرف ) فالحظ بأن التقرٌر الذي تقدمت به الخبٌرة لم ٌشمل أٌة
توصٌات ،كما انه تم تغٌٌب الحدٌث عن دور القرار السٌاسً والتدخل األجنبً فً التنمٌة فً تونس،
ولم ٌقدم مقترحات حول محاربة الفساد ،معتبرا ذلك غٌابا لحرٌة االختٌار فً التنمٌة فً تونس .كما
تحدث عن إعاقة التمٌٌز اإلٌجابً للتنمٌة مستقبال عل كافة الجهات.
من جانب آخر ،تحدث األستاذ ولٌد بن عمران  ( :جمعٌة الحوكمة المحلٌة بالجنوب الشرقً) عن
مشاكل التنمٌة الجهوٌة ودور الجمعٌات المحلٌة فً تحدٌد مصٌر الجهات ،وثمن دور المجتمع المدنً فً
الرقابة واخذ القرار نظرا لمعرفتهم ودراٌتهم بحاجات الجهات .وهو ما ٌخلق اختالال بٌن السلط
والمجتمع المدنً.
فً نفس السٌاق تحدثت د .سلوى الطرابلسً ( معهد الدراسات التجارٌة – جامعة تونس) عن السٌاسة
االقتصادٌة التً تم تبنٌها على الصعٌد الوطنً مبٌنة كٌف أنه ال ٌمكن ان تكون مناسبة لكل الجهات،
نظرا الختالف احتٌاجات كل منطقة ،معطٌة أمثلة على مشاكل البطالة والبنٌة التحتٌة ،مبٌنة ان العمل
ٌبدأ من المحلً قبل التوسع على المستوى الوطنً.

الجلسة الصباحٌة الثانٌة  :الحد من الفقر وعدم المساواة

تحدث د .البشٌر بلعربً( جامعة صفاقس) معلقا على نتائج التقرٌر ،مالحظا بأن نص التقرٌر ال ٌقترح
آلٌات للمتابعة مما ٌعنً ضرورة تجاوز المسألة العشوائٌة للتنمٌة وعدم االقتصار على التنمٌة فً
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الجانب المادي من حٌث تالفً الفقر وتحسٌن البنٌة التحتٌة  ...بل العمل على التنمٌة المركزة على ذات
االنسان أي الكفاءات وتشجٌع الفرد على العمل واإلنتاج والبقاء فً جهته من اجل تطوٌرها ،نظرا لما
تخلقه الهجرة الداخلٌة من مشاكل على مستوى جهات الوصل كالعاصمة والمدن الكبرى التً أصبحت
عاجزة وخاصة على مستوى مناطق االنطالق والتً تتعرض للهجر والتفقٌر.

فً نفس السٌاق ،تحدثت د .منٌة الرقٌق (جامعة المنار – تونس) تغٌٌب التقرٌر للتنمٌة التضامنٌة
والمقاربة الجندرٌة وهو ما اضعف الصٌغة السردٌة والبرهانٌة للتقرٌر .كما اعتبرت ان قضٌة تحدٌث
السٌاسات التنموٌة هو مصطلح قدٌم وال ٌستجٌب لالحتٌاجات المحلٌة التً انطالقا منها أٌن ٌتم العمل
على النطاق الوطنً.
أما د .السٌد فتحً جراي( :وزٌر تربٌة سابق) فالحظ بأنه وعلى رغم تعدد الخٌارات التنموٌة فان
التنمٌة االقتصادٌة تبقى أوال وأخٌرا من اهم خٌارات االستدامة ،معتبرا انه ال ٌمكن الغاء المنظومات
القائمة بل ٌجب العمل على بعث إصالحات فً اطار تثمٌن ما هو ناجح هٌكلٌا او منظومٌا أٌا كان مجال
اإلصالح ...متسائال عن كٌفٌة بناء منوال جدٌد وما ٌجب ان ٌتم التركٌز علٌه ومعتبرا انه ال بد من بناء
تشخٌص منظومً لواقع المجال ووضع رؤٌة دامجة لكل العناصر االنتمائٌة والبشري...
أخٌرا ،تحدثت السٌدة سعاد حسنً( مختصة فً التكوٌن المهنً واالندماج) عن ضرورة تركٌز
االستدامة والتنمٌة البشرٌة فً تونس على  0عناصر  :االسرة والمؤسسة التربوٌة والتكوٌن المهنً فً
عالقته بالمؤسسة االقتصادٌة.

وضمن المداخال الرئٌسٌة للجلسة الثانٌة  ،تقدم د .نضال بن الشٌخ (ممثل وزارة الشؤون االجتماعٌة)
بعرض شمل احصائٌات عن نسب الفقر فً تونس باالعتماد على المسوحات الخماسٌة التً ٌقوم بها
المعهد الوطنً لإلحصاء وعرض بعض السٌاسات المعتمدة فً تونس حالٌا فً محاربة الفقر ومحاولة
القضاء علٌه ونتائجها وتأثٌرها على رفاه االسر المنتفعة بها.
أما د .وجٌه الخلولً (جمعٌات االسناد) فتساءل عن مفسرات تراجع نسب الفقر ،وربطها اما بسٌاسات
الدولة او هو نزول احصائً بحت .كما لفت االنتباه الى التباٌن الحاصل فً نسب الفقر بٌن الجهات
خاصة منها الداخلٌة وتساءل عن اإلجراءات التً تتخذها الوزارة لتقلٌص هذا التباٌن بٌن المناطق
الغربٌة والساحلٌة كما تساءل عن التقٌٌم السنوي او الدوري للبرامج التً تعمل علٌها الوزارة.

الجلسة الثالثة " :مؤشر الكرامة" كآلٌة لمتابعة االصالحات

و قد ترأس هذه الجلسة د .شكري الفٌضة السٌد شكري الفٌضة أستاذ اقتصاد وتسوٌق بالمدرسة العلٌا
للعلوم االقتصادٌة والتجارٌة بتونس(.جامعة تونس) ورئٌس جمعٌة  Tunisia Plusوالذي تحدث خالل
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مداخلته عن مؤشر الكرامة كأداة تقٌٌم ومتابعة اشتغل علٌه فرٌق من الباحثٌن بمنتدى العلوم االجتماعٌة
التطبٌقٌة .فً هذا الصدد تم تعرٌف "مؤشر الكرامة االجتماعٌة" بصفته مؤشر لإلجابة عن اكبر
المشاكل التً ٌواجهها المجتمع وخاصة تمكٌن القادة المحلٌٌن من أداة ألخذ القرار الصحٌح .واعتبر ان
مٌزة هذا المؤشر هو االنطالق من البلدٌات واخذ وجهة نظر المواطنٌن فً عدٌد النقاط .مبٌنا ان مؤشر
الكرامة االجتماعٌة ٌقوم على  72مؤشرات رئٌسٌة تنقسم بدورها الى مؤشرات فرعٌة ومنها:
المشاركة فً الحٌاة البلدٌة البٌئة المحلٌة والسكن االمن المحلً والعدالة المحلٌة الخدمات الصحٌة االساسٌة النزاهة المحلٌة تاثٌر المجتمع المدنً العدالة الجبائٌة المحلٌة القٌم المدنٌة واالندماج التماسك االجتماعً والتضامن الخدمات القانونٌة االساسٌةوفً تعلٌقه ،تعرض السٌد ولٌد بن عمران ،خالل مداخلته الى بعض تجارب التنمٌة المستدامة المحلٌة
من خالل مثال المصب المراقب بقاللقة ،وحدود عمل هذا النموذج الذي حسب رأٌه لم ٌراعً الى حد
كبٌر الخصائص السكانٌة والجغرافٌة للمنطقة ودون استشارة األهالً فً هذا االختٌار وقد شدد من خالل
كلمته على ضرورة إعطاء أهمٌة كبرى للخصائص البٌئٌة والجغرافٌة والسكانٌة للمناطق المحلٌة
وتشرٌك الجمعٌات المحلٌة والسكان مع صانعً القرار فً إقامة المشارٌع التنموٌة المحلٌة وحدود عمل
االجندات السابقة .كما تحدث عن مشاكل التنمٌة المستدامة والنفاٌات الصلبة وتحدٌات الصناعة والتلوث
الصناعً ومشاكل الطاقة والثروات الطبٌعة واالستغالل المشط للماء والتلوث.
و من خالل فتح باب النقاش جاءت عدٌد المداخالت عبر من خاللها المشاركون عن تثمٌنهم هذه المبادرة
مقترحٌن جملة من التوصٌات التً رأوا ان من شأنها اثراء عمل المؤشر وضمان نجاعته ومنها ذكرا ال
حصرا مداخالت:
د المنجً بوغزالة  :حٌث بٌن اهمٌة المؤشر على المستوى الوطنً والجهوي والمحلً لقدرته على
القٌاس والمتابعة الدقٌقة والمنضمة والمساهمة فً تجمٌع البٌانات االساسٌة مقارنة ببقٌة المؤشرات.
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السٌد السعدي المدب :والذي اقترح اضافة هدف القدرة للوصول الى التشغٌل مع الخدمات الصحٌة
االساسٌة الن السبب الرئٌسً للنزوح هو الوصول الى سوق الشغل ومن وجهة نضره هذا المؤشر ٌمكن
ان نخفض من نسبة الفقر والتقلٌل من نسبة عدم المساواة.
د بشٌر بالعربً :الذي تحدث عن مؤشر محدد للتنمٌة المحلٌة الذي تعتمده االمم المتحدة وهو مؤشر
االنصاف وٌعنً كٌفٌة اعطاء السلط المحلٌة نفس الفرص والحظوظ على مستوى التكوٌن والتشغٌل
والصحة والمرافق الضرورٌة فً الجهة كما اقترح رسكلة النفاٌات كحل لخلق مواطن شغل وخلق مواد
عضوٌة وانتاج الطاقة .كما اقترح تشرٌك المعهد الوطنً لإلحصاء فً اختٌار العٌنات حتى تكون اكثر
مصداقٌة.

جلسة االختتام والتوصٌات

فً مداخلته طالب السٌد مهدي غمد بضرورة جمع مؤشر الصحة والتعلٌم فً مؤشر واحد وهو
الخدمات االساسٌة وتشمل اٌضا خدمات البرٌد والطرقات ...الخ أما د.عبد اللطٌف الهرماسً فتحدث عن
الوعً والمسؤولٌة وثقافة العمل معتبرا انها من اخطر القضاٌا التً تواجه المجتمع التونسً خاصة مع
تفاقم مشكل البطالة وعالقته بالفقر .معتبرا ان هناك فئة تحبذ العٌش على المساعدات التً ترصدها
الدولة دون الرغبة فً االجتهاد بالنسبة للفئة القادرة على العمل .وفً نقطة أخرى تعرض الى مشكل
بطالة حاملً الشهادات العلٌا وموقفهم من العمل الٌدوي او العمل فً المجال الفالحً ،كما رأى حسب
رأٌه ان مشكل عزوف الشباب عن العمل الفالحً او الٌدوي وموقف االستهزاء من الدعوة لإلقبال على
العمل فً هذا المجال كان من الممكن ان ٌحل ولو نسبٌا مشكل البطالة.
اما د .منٌة الرقٌق  :تساءلت عن العٌنة المستهدفة من مؤشر الكرامة ،هل هو المواطن الساكن الذي
سنحافظ على بقائه وبالتالً ضرورة التركٌز على مؤشرات الكرامة المتعلقة باالحتٌاجات األساسٌة من
عمل وغذاء ومسكن  ...أو المواطن الفاعل أي بمعنى الفعل والمسؤولٌة وصنع القرار والذي تعنٌه
مؤشرات اكثر خصوصٌة مثل حق المواطن فً صنع القرار والحصول على المعلومة بكل شفافٌة
وسرعة ،وإشارات فً ختام مداخلتها الى مسألة الترفٌه والثقافة كأحد المؤشرات الهامة إضافة الى مسألة
قرب الخدمات األساسٌة.
أما السٌد عادل حفٌظ :فأكد على الجانب الخدماتً المباشر النفعً للمواطن وضرورة ادراج مؤشر
الحرٌة فً المشاركة السٌاسٌة والعمل الجمعٌاتً وأهمٌته فً تحقٌق االستدامة وقٌمها .فً نفس السٌاق
أشارت السٌدة حٌاة شعور الى مؤشر التنقل على الصعٌد المحلً وصعوبات المشاركة فً العمل المحلً
خاصة لدى النساء فٌما ٌخص صعوبات التنقل لظروف اجتماعٌة وبنٌوٌة ،كما شددت على أهمٌة دور
الدولة فً محاربة الفاسد والتهرٌب والتهرب الجبائً اذا اردنا بناء مؤشر ٌخص النزاهة والمساواة.
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و من جهته عقب السٌد عبد الوهاب بن حفٌظ رد على المداخالت المقترحات مثمنا ادماج قضٌة التشغٌل
والنفاذ الى المعلومة خاصة المتعلقة بعروض العمل واالنصاف بكل تفرٌعاته ،إضافة الى تقرٌب
الخدمات العمومٌة ،وتوفٌر الخدمات األساسٌة على غرار الكهرباء ،مجاري الصرف الصحً ،رفع
الفضالت  ...كما رأى انه من المهم االلتفات الى ان هذه العناصر هً عناصر جامعة تحتوي بدورها
على عدٌد العناصر الفرعٌة حٌث ان الفكرة ان كل ما هو قابل للقٌاس هو قابل للتغٌٌر ،واقترح اطالق
منصة الكترونٌة لجمع مزٌد االقتراحات ،مع األخذ بعٌن االعتبار ضرورة تحدٌد المؤشرات حتى ٌكون
العمل اكثر إمكانٌة للتنفٌذ على مستوى وطنً ،مفسرا ذلك بانه بقدر ما تكون المؤشرات محدودة بقدر ما
تكون قابلة اكثر للتنفٌذ .كما اعطى فً ختام تعقٌبه امثلة على نواقص بعض المؤشرات العالمٌة مثل
–  ISSPوحدود عمله داخل المجتمعات المحلٌة وهو ما ٌهدف مؤشر الكرامة الى تالفٌه من خالل
العمل على المحلٌات.

اما من جهته فقد اكد ولٌد بن عمران على ضرورة االخذ بعٌن االعتبار تقرٌب الخدمات العمومٌة.
خاصة مؤشر البٌئة وما ٌتفرع منها من نظافة المحٌط ومصبات النفاٌات والربط بالمٌاه  ....وباقً
عناصر جودة الحٌاة .وفً الختام ،تحدث السٌد صالح الدٌن الجورشً (باعتباره ممثال للشبكة) معتبرا
بانه ورغم التطور والكاسب الحاصلة للمجتمع المدنً خاصة من ناحٌة البٌئة التشرٌٌعٌة فأن هناك خوف
حقٌقً من ان ٌقع تجوٌف هذه المكاسب وإعادة المبادرة بشكل كبٌر الى السلطة وخاصة وزارة الداخلٌىة
باعتبارها المراقب والرقٌب على المجتمع المدنً ،مقترحا اكتساب مزٌد من الوعً ووضع بدائل للعمل،
كما دعا الى بناء تقرٌر بما جاء فً اللقاء وما جاء من اقتراحات لكً تبنى علٌها خطة عمل للمرحلة
القادمة والتً ٌتم على ضوئها تخطٌط عمل بالتعاون مع الشبكة ضمانا لنجاح وتواصل عمل الحوار
وتأثٌره فً تنمٌة قدرات المجتمع المدنً.
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