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س ِؼبٌدخ  ّٛ سأد ثؼط إٌخت اٌدذٌذح اٌسبوّخ أّٔٗ ِٓ ثبة اٌزٙ

ًّ ِب ٌّّذ إٌٍٗ  ٚسٍجٍّبد اٌّبظً ثبٌمطغ ػبخال     .ثصٍخوٍٍّب ِغ و

إعطاء الوقت الكافً لعوامل التغٌٌر االجتماعً لتعطً فّضلت  

نتائجها وُتنضج الوعً العربً فٌكون منطلق اإلصالح  

ٌّا متناسبا هكذا مع الوعً   .الجماعًقاعد

رأت نخب أخرى أّن الوقت ال ٌسمح بمزٌد التأخٌر وعلٌها   

ٌّة واإلسراع فً تنفٌذ اإلصالح  تحّمل مسؤولٌاتها التارٌخ

االجتماعً ومواجهة تركة الماضً عاجال وبكّل جرأة وإن 

 .اإلصالح وفرضه" إسقاط " عبر 



ي ٌّىٓ ٔؼزٗ ثبٌّسبفع  - ّٚ خٍّش اٌزشٌّث فً رجًّٕ ( ٚ٘ٛ األغٍت)رٍّبس أ

ًّ أثؼبد٘ب ٚفّعً اخزٍبس ِب ٌٕبسجٗ ِٕٙب ٚثمذس ِب  ِمٌٛخ اٌسذاثخ ثى

   .ٌسزبخٗ اٌظشف

ٌّار ثانً تحّرري لٌبرالً  - أعلن مبكّرا تبّنٌه ( هو األقلٌة)ت

ٌّة  مقاربة الحداثة فً كّل أبعادها خصوصا منها الثقاف

ٌّة  .واالجتماع

ٌّة المجهود اإلصالحً فإّن تأثٌره الفعلً فً    - بالرغم من أهم

الواقع االجتماعً كان محدودا نظرا للصمود الذي أبداه 

 .المحافظون فً وجه دعوات التحدٌث المبكّرة



سبسػذ دٌٚخ االسزمالي ثشئبسخ اٌضػٍُ اٌسجٍت ثٛسلٍجخ ٚاسزٍٙبِب 

اٌسذاثخ اٌغشثٍخ ِٚجبدئٙب إٌى ارخبر إخشاءاد سشٌؼخ ٚخطٍشح  ثبٌذٌٌٛٛخٍب

وبْ اٌٙذف ِٕٙب ِشاخؼخ اٌزٛاصٔبد االخزّبػٍخ ٚإػبدح صٍبغزٙب ٚفك 

ُّ  اٌّطجّمخ فً اٌغشة اٌسذاثٍخاٌّشخؼٍّبد   :فز
ٌّة فً -    1956أوت  13إصدار مجلّة األحوال الشخص

ٌّة وتوحٌدها فً إطار القضاء المدنً -  حّل المحاكم الشرع
 1958وإلغاء التعلٌم الدٌنً الزٌتونً سنة

إطالق برنامج وطنً ٌهدف إلى ترشٌد السلوك اإلنجابً ُسّمً - 
 1964سنة  "برنامج التنظٌم العائلً "

إّن الهدف المالحظ من كّل هذه الخطوات فً السنوات األولى  
ٌّة  من االستقالل هو تجمٌع كّل السلطات القضائٌة والتعلٌم

ٌّة فً ٌد الدولة وحدها وإخضاع الدٌنً باعتباره  واألسر
 .سلطة مضادة إلى مراقبتها وإشرافها

 



اإلصالذ االخزّبػً " إسمبغ"ٌمذ فّعً صػّبء االسزمالي اػزّبد ِجذأ 

ثٛاسطخ اٌمشاس اٌسٍبسً ػٍى اإلػذاد ٌٗ ٚرٍٙئخ اٌظشٚف إٌّبسجخ 

ّْ اٌٛلذ ال ٌسّر ثبالٔزظبس  .ٌصذٚسٖ، ٚ٘ٛ ِب ٌجّشسٚٔٗ ثأ

ٌّة  المالحظ  أنّ      قرارات اإلصالح هّددت مرتكزات حٌو

ٌّة فً منظومة التواصل واالستقرار االجتماعٌٌن  وأساس

وأربكت مقّومات األمن العاطفً الفردي والجماعً التً 

 .أّمنت تارٌخٌا إعادة إنتاج النظام االجتماعً التقلٌدي

   

أهّم هذه المرتكزات ما تعلّق بمكانة المرأة فً المجتمع  من   

 .الجنسانٌةوخصوصا منها المسألة 



"  اٌزدشثخ ٚاٌزطجٍغ"ِٓ ػبٌُ اٌغّٛض إٌى ِدبي  اٌدٕسبٍّٔخسٍبسخ اإلصالذ ٔمٍذ 

ظذ اٌسّت  ّٛ ٌزٙب إٌى شأْ إداسي ِٛسَٛ ثسّخ أدارٍٗ ٚاصطٕبػٍّخ ػ ّٛ ٌسًٍّّ  اٚز

ؼمُّ ٚرمًٕ ِخطّػ ٌٗ ِسجمث ُِ  .       بسّت 

    

ٌّة الممنهجة لفائدة    ٌمكن اإلقرار بنجاح حملة الدعاٌة السٌاس

هذا البرنامج التً جّندت لها الدولة كّل إمكانٌاتها بما أّن 

ٌّة فاقت كّل التوقّعات حٌث تطّورت عدٌد  النتائج المٌدان

ٌّن ذلك  الدٌمغرافٌةالمؤشرات  ٌّة كما ٌتب إلى مستوٌات قٌاس

 :من خالل الجداول التالٌة



 (ِسٍّٕخ) اٌّؼٙذ اٌٛغًٕ ٌإلزصبء : اٌّصذس                           

   

 السنوات 1966 1975 1984 1994 2004 2014

 سوالأن  45,1 36,3 32,3 22,7 16,8 ---------

 والد/ ح م 51,1 58,6 67,4 71 73,4 ---------

 سرأ /أمع  5,19 5,5 5,47 5,15 4.53 4.05

 خ/ت/مؤ 7.2 5,8 4.7 2.9 2.02 2.2

 س0-4 18.06 16 14.06 11 9.3 ---------

--------- 64 56.9 53.6 50.4 48 15-59 

--------- 9.3 8.3 6.7 5.8 5.5 60+ 

------------

------ 
 29,2ن 

 33ر 
    26.6ن

   30.2ر
 24,3ن 

   28.1ر
 22,6 ن

 27.1ر
 20,9  ن
   27 ر

 1ز سمع 

 س ععدد  4533.3 5588.2 6966.2 8785.4 9910.9 10982

 سن  تط 3.01 --------- --------- --------- -------- 1.03





ً فً  ٘زٖ إٌزبئح ٌّىٕٗ اإللشاس ثأْ رٛٔس ٔدسذ ثبِزٍبص فً وست س٘بْ اٌسّذ ِٓ  ِّ اٌّزأ

اإلٔدبة ٚأزمٍذ ثزٌه ِٓ ِشزٍخ اٌخصٛثخ اٌطجٍؼٍّخ غٍش اٌّشالجخ إٌى ِشزٍخ اٌزسىُ فً 

ب ٔزح ػٕٗ رذًّٔ سشٌغ ٌّؤششاد اٌخصٛثخ ّّ  .اإلٔدبة ٚرٕظٍّٗ ِ

   

ونتٌجة لهذا االنخفاض السرٌع دخلت تونس بإجماع المختّصٌن فً علم    

فترة "والتً ُتعرف بالـ" الدٌمغرافًاالنتقال "السكان مرحلة 

ٌّة الدٌمغرافٌة  .”الذهب

   

إلى أي مدى استفادت تونس من هذا اإلنجاز : السؤال المطروح هو    

"  والسعادة الرفاه"وهل أمكن بفضله تحقٌق وعود  الدٌمغرافً
 المعلّقة على هذا البرنامج ؟

 



رجًّٕ اٌسذاثخ ِٓ زٍث اٌّجذأ ٌُ ٌٕفّز ػٍى ظٛء اٌٛفبء اٌزبَ 

 .ألصٌٛٙب

ٌّا وفاق التحمّس -   التحّمس ألبعادها االجتماعٌة كان أكثر تجل
 الّرٌادةلكّل أبعادها األخرى وهو ما ٌفّسر التفاوت الهام بٌن 

ٌّة   والدٌمغرافٌةفً مجاالت حقوق المرأة والسٌاسة التعلٌم
وتأخّر التحدٌث فً بقٌة المجاالت خصوصا السٌاسٌة 

 .واالقتصادٌة

التطبٌق المبتور للحداثة أّدى إلى تدمٌر مقّومات التوازن -   
أزمات عدٌدة دون قدرة فعلٌة  ومراكمةاالجتماعً التقلٌدي 

ٌّة فً التكفّل بتلك المهام  على تعوٌض المنظومة التقلٌد
 .بدٌلة حداثٌةوإرساء منظومة 



رشّىً ّٔٛرج زىُ ٌشزغً ٚفك زذاثخ راد سشػزٍٓ ِزفبٚرزٍٓ     

 .إٌى زّذ اٌزؼبسض أزٍبٔب إر ٔدذٖ ِزخٍّفب فً اٌسذاثخ اٌسٍبسٍخ

فالّتطّور الذي شهده السلوك اإلنجابً والذي كان من الممكن  -  

ٌّة للخروج الفعلً من دائرة التخلّف  أن ٌمّثل فرصة تارٌخ

 .تحّول إلى عامل توّتر اجتماعً 

تزاٌد فئة طالبً الشغل بحكم تقلّص الفئات الدنٌا وتزاٌد عدد  - 

ٌّة غٌر مسبوقة على  كبار السّن فرض أوضاعا اجتماع

 .األسرة من ناحٌة وعلى الدولة من ناحٌة ثانٌة

وٌمكن تفرٌع األزمات المترّتبة عن ترشٌد السلوك اإلنجابً - 

 :إلى ثالث أزمات كبرى

 



ل ٍُكلً فً تٌٍّح األسشج ّذِّشم سكاًً ٌِّذد الرْاصًاخ االجرواعٍح -1 ّْ  :ذح

 

فً ظّل تدّنى نسب اإلنجاب وارتفاع عدد كبار السن ٌبدو -  

ٌّا أن تطّور  داخلها كان على حساب من هم  المكاناتمنطق

 .الجدٌدة خصوصا منهم كبار السنّ  الزواجٌةخارج األسرة 

 

ٌّزت بالتراجع المتواصل فً وعودها -  سٌاسة الدولة تم

االجتماعٌة بحكم عدم قدرتها الفعلٌة على تحّمل أعباء 

القطاعات االجتماعٌة فً ظّل األعداد المتزاٌدة لكبار السن 

 .بصورة خاّصة



ًّ اٌفئبد االخزّبػٍخ اٌزً "  ارفبق ظًّٕ"ٕ٘بن ٚإصشاس ِشزشن ثٍٓ و

 .ٌٕسذس ِٕٙب اَثبء اٌشجبْ اٌٍَٛ ػٍى ػذَ ردبٚص غفٍٍٓ فً األسشح اٌٛازذح

تحّول هذا الحّد من اإلنجاب فً عدٌد الحاالت إلى إمساك عنه من -  

طرف عدٌد الشبان حدٌثً العهد بالزواج إّما بعنوان الظروف 

ٌّة جدٌدة  .االقتصادٌة الصعبة لألسرة المشّكلة حدٌثا أو أحٌانا بدافع أنان

 

السكانً  التهّرمإّن مخاطر التدّنً الحاّد لنسب اإلنجاب وتسارع نسق -  

ٌهّدد أمن المجتمع واستقراره وقدرته على اإلنتاج وخلق الثروة 

باعتبارها الشروط األساسٌة لتحقٌق التنمٌة والتقّدم ومواجهة أعباء 

الكلفة االجتماعٌة واالقتصادٌة المتزاٌدة لكبار السّن الذٌن ٌرتفع 
 .عددهم من سنة إلى أخرى



 تطالح ضاغطح -2 

مسار التحدٌث فً تونس فً المجال االقتصادي حافظ على - 

مركزٌته الشدٌدة فً مستوى القرار وهرمٌته الثقٌلة فً التسٌٌر 

اإلداري بما ال ٌسمح بتحرٌر إرادة الفاعلٌن االقتصادٌٌن 

ٌّة عالٌة  .خصوصا فً القطاع الخاص القادر على تحقٌق تشغٌل

إّن عدم حسم قرار اإلصالحات السٌاسٌة واالقتصادٌة بالتوازي - 

ٌّة على تونس  مع إطالق برنامج التنظٌم العائلً فّوت فرصة ذهب

لكً تستفٌد من نتائج حملة الحّد من اإلنجاب والخروج من دائرة 
 .الدول المصّنفة كمتخلفة اقتصادٌا



ٚخذ اٌّدزّغ ٔفسٗ فً زبي اصدٚاخٍّخ اغزشاثٍّخ إر رشفغ ِٓ خٙخ لٍُ اٌسذاثخ -

ًّ اٌّدبالد ثٕفس اٌسضَ ٚاٌثجبد س ٚاالٔفزبذ ٌٚىّٕٙب ال رطجّك فً و ّٛ  .ٚاٌزط

انفصال النسق التعلٌمً عن إنتظارات سوق الشغل وعدم - 

قدرته على مواكبتها زاد فً عمق المأزق الخطٌر الذي آل 

إلٌه النموذج التنموي التونسً وهو ما أّدى إلى ارتفاع نسب 

 .البطالة بشكل غٌر مسبوق

تصّدرت تونس بحسب التقرٌر الصادر عن صندوق النقد - 

 8المنشور بتارٌخ " اآلفاق االقتصادٌة العالمٌة"الدولً حول 

معّدالت البطالة فً منطقة الشرق األوسط  2014 أفرٌل
 . 2013سنة  16,7%وشمال إفرٌقٌا بنسبة 



اٌدٙبد اٌذاخٍٍّخ اٌّسشِٚخ ٚاٌّظٍِٛخ ِٓ ال ػذاٌخ إٌّٛاي اٌزّٕٛي ً٘ األوثش 

رعّشسا ِٓ ظب٘شح اٌجطبٌخ اٌّزفبلّخ ثسىُ رعّخُ ػذد اٌشجبْ فٍٙب ٚػذَ لُذسح 

 .اإلِىبٍٔبد اٌزٌّٕٛخ اٌّسٍٍّخ اٌّسذٚدح ٚاٌّزٛفّشح فً رٍه اٌدٙبد ػٍى اسزٍؼبثُٙ

انسداد أفق التشغٌل أمامهم دفعهم نحو حلول أخرى انتحارٌة  - 

 . مثل الهجرة غٌر الشرعٌة

هكذا تحّولت ظاهرة البطالة إلى مصدر توّتر اجتماعً خطٌر  -

خاّصة فً صفوف الشباب الحالمٌن بمستقبل أفضل ولكنهم 

وهً كلّها عوامل  واإلهانةعاٌشوا تجربة اإلحباط والٌأس 

ساهمت فً تغذٌة الغضب الشبابً والشعبً الكبٌرٌن واللذان 

 .2011أّدٌا إلى قٌام الثورة سنة 

 



 عجض هرفاقن لصٌادٌق الضواى االجرواعً -3 

تعتبر أزمة صنادٌق الضمان االجتماعً من أخطر  - 

السكانً السرٌع ووضع  التهّرممضاعفات التفاعل بٌن أزمتً 

 .البطالة المتزاٌدة فً صفوف الشباب

وتواصله مشروط بالنجاح فً  التوزٌعًتوازن هذا النظام  - 

المسندة  والجراٌاتمعادلة ضمان تعوٌض مصارٌف المنح 

إلى المتقاعدٌن عبر توسٌع قاعدة النظام لٌشمل أوسع الفئات 

ٌّة انتداب المؤهلٌن الجدد لسوق  العاملة إضافة إلى حرك
 . الشغل



 

رٛاصٔبد ٘زٖ اٌصٕبدٌك أِبَ اٌفشً فً ِؼبٌدخ  ثبٔخشاَأٚظبع اٌّسزفٍذٌٓ رزأثش 

 ًّ ٌٍٓ فً ظ ّٛ ّٓ ٚاٌّزمبػذٌٓ ٚرٕبلص ػذد اٌّشزشوٍٓ اٌّّ رضاٌذ أػذاد وجبس اٌس

 .اٌجطبٌخ اٌّسزفسٍخ فً صفٛف اٌشجبة
 

 

تضاعف عدد المنتفعٌن بجراٌة تقاعد فً القطاع العمومً -   

أكثر من مرتٌن  2005إلى  1995خالل الفترة الممتدة من 

فً حٌن أّن عدد المنخرطٌن الناشطٌن لم ٌرتفع فً نفس 

 . 50%الفترة إالّ بحوالً 

 

إلى  1990سنة  9,1% سنة فما فوق من  60ارتفعت فئة الـ - 

 2008سنة  %9,7



سٕخ   74,3إٌى  1990سٕخ  70,3اسرفغ ِؤًِ اٌسٍبح ػٕذ اٌٛالدح ِٓ  

2008 

ونتٌجة لهذه العوامل وانسداد أفق التشغٌل من ناحٌة ثانٌة - 
الذي تقوم علٌه معادلة اإلنفاق  الدٌمغرافًانخفض المؤشر 

 5من الخاّصة بصنادٌق الضمان االجتماعً  والمداخٌل
سنة   3,1إلى  1990ممّولٌن لجراٌة تقاعد واحد سنة 

فً القطاع  4,9إلى  6,2فً القطاع العام ومن  2008
 الخاص بالنسبة لنفس الفترة

وبالرغم من التغٌٌرات الجذّرٌة التً عصفت بالنظام السٌاسً  - 
فً تونس منذ أربع سنوات فإّن المعطٌات المسّجلة حدٌثا لم 

 تثبت تحّسنا ملموسا 



ٛ اٌؼبَ ٌٍسىبْ  2014ٔزبئح اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍسىبْ ٌسٕخ  ّّ  ثـخبءد ٌزؤّوذ ثػء ٚرٍشح إٌ

ٚثٍٛؽ ِؼّذي اٌجطبٌخ ٔسجخ   2,2% ٌٍخصٛثخ فً  اٌزأٌٍفًٚاسزمشاس اٌّؤشش %  1,3

ي ٌسٕخ  %15,2 ّٚ  ِغ اسرفبع ِزضاٌذ ٌؼذد اٌّزمبػذٌٓ   2014خالي اٌثالثً األ

التوقعات تشٌرالى تراجع أكثر لعدد الممّولٌن لجراٌات التقاعد - 

بحسب  2030سنة   1,4إلى  2008نشٌط سنة   3,1من 

 .بعض الدراسات

إذا تهّدد بإسقاط كامل المنظومة االجتماعٌة هذه الصعوبات - 

 .لم  ٌقع تالفً اإلخالل فً أقرب اآلجال

الفئات االجتماعٌة المهّددة هً تلك األكثر هشاشة خصوصا - 

كبار السن من ذوي الدخل المحدود واألرامل واألٌتام 

 .وغٌرهم من الفئات الضعٌفة



ًّ ٌزطٍّت اٌسسُ فً ثؼط اٌمعبٌب اٌخطٍشح     اٌس

ٌّة عادلة ومنصفة للسؤال الدقٌق الذي -  البحث عن إجابة سٌاس
الصنادٌق االجتماعٌة الحالٌٌن، أي الشباب  ممّولواٌطرحه 

  :المنتدب حدٌثا للعمل والقائل

ٌّة لم نشارك فً اتخاذها  -    لماذا ندفع كلفة اختٌارات سٌاس
السكانً الحالً  التهّرمكسٌاسة الحّد من اإلنجاب التً أّدت إلى 

 وتزاٌد أعداد المتقاعدٌن؟

ا فً  نشطاءما هو وجه اإلنصاف فً تحّمل ثالثة  -   ٌّ منهم حال
من آبائهم  5لجراٌة متقاعد فً حٌن أن  التشاركًإطار النظام 

كانوا ٌمّولون جراٌة واحدة؟ علما وأّن هذا المؤشر ٌتجه نحو 
 . مزٌد االنخفاض



هاخ الرشاتظ تٍي األجٍال الزي ذأسسد  ّْ ُزا الطشح ّإى تذا أًَ ٌِّذد هق

علٍَ فلسفح الرضاهي االجرواعً فئًَّ هع رلك ٌحْص على قذس هي 

 .الوششّعٍح تحسة الشثاب الزي اسروعٌا إلٍَ

ٌّة بعد الثورة من كّل هذه القضاٌا  ماهو -  موقف الطبقة السٌاس

 ؟ هل أعّدت بدائل لمواجهتها؟  بهاهل استشعرت . الخطٌرة

ٌّا  -  بالنظر إلى برامج األحزاب الثالث المتنافسة الحظنا غٌابا كل

ٌّة على خطورتها ذلك أّن تفّحصنا  للطرح المتعلّق بالمسألة السكان

لهذه البرامج لم ٌمّكنا من العثور على أي تشخٌص النعكاسات 

فال تراجع نسب . واالجتماعٌة الخطٌرة الدٌمغرافٌةالمؤشرات 

بشكل حاّد وال التأّخر فً سن الزواج، وال  الدٌمغرافًالنمو 

 .السكانً المتزاٌد قد حازت على اهتمام األحزاب التهّرمتبعات 

   



زبٌٚذ خٍّؼٙب ِؼبٌدخ ثؼط إٌزبئح اٌسٍجٍّخ ٌٙزٖ اٌسٍبسبد ػٍى ٘بِش 

 رٕبٌٚٙب ٌألصِخ اٌّبٌٍّخ ٌٍصٕبدٌك االخزّبػٍخ

 الدٌمغرافٌةحان الوقت للتقٌٌم العقالنً لهذه السٌاسة  - 
فً حدود الوقت -لالستفادة  واتخاذ اإلجراءات الحاسمة

 والتمثالتمن نتائج سٌاسة الحّد من اإلنجاب  -المتبقً
ٌّة للزواج  . اإلٌجاب

لتدارك القطٌعة بٌن األجٌال عبر البحث عن الحلول الكفٌلة - 
دعم الحّس التضامنً بٌنها على أساس العدالة واإلنصاف 

حتى نتجنب فً تحمل الكلفة االجتماعٌة للسٌاسات المنتهجة 
المخاطر التً آلت إلٌها أسرة الحداثة الثانٌة فً الغرب 

 .  المصّنع



 

 

 

 شكرا على المتابعة              


